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Zadanie „Zdrowy styl życia” – współfinansowany jest 
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu FIO

Spotkanie organizacyjne

Przewodnicy PTT: Wojciech Szarota, Ryszard Patyk, 
Jerzy Serek (Komandor rajdu), Jerzy Gałda

Poranek przed startem rajdu

Ostatnie wskazówki przed wymarszem

Cel rajdu – Przehyba 

„Moje” ferraty*... Wyprawa życia „Moje” ferraty*... Wyprawa życia 

W drodze na Breithorn, 
ALPY WALIJSKIE

Ferrata M. Bianchi pod Monte Cristallo,
DOLOMITY

Widok z kolejki z Breuil – Cervinia,
ALPY WALIJSKIE

W drodze na  Ferratę  Cesare Piazzetta 
pod PiZ Boe

Masyw Monte Rosa,
wyjście na lodowiec 
ze schroniska Gnifetti

ă

DOLOMITY – Tofany

DOLOMITY, grupa Tofan

Jezioro Maggiore,
wyspa Bella Isola

ă

Piramida Vincenta (4215 m n.p.m.), masyw Monte Rosa, 
ALPY WALIJSKIE 

DOLOMITY – Tofany, przewodnik PTT Maciej Zaremba

ă

Zejście z Piz Boe, 
przełęcz Pordoi, 

DOLOMITY

Fot. Antoni Łopuch

– w obiektywie Barbary Gieroń– w obiektywie Barbary Gieroń

* Ferraty – „żelazna droga” (stalowa lina asekuracyjna) 
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SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, III

Szanowni Państwo,
Drodzy Słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W  działalności  Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  przywiązujemy duże znaczenie do 
propagowania zdrowego, aktywnego stylu życia, co znajduje wyraz zarówno w tematyce wykładów, jak 
również w organizowaniu zajęć rekreacyjno-ruchowych.

Z roku na rok coraz liczniejsza grupa naszych słuchaczy uczestniczy w zajęciach na sali 
gimnastycznej, gdzie pod okiem instruktorów prowadzone są ćwiczenia fizyczne, dostosowane do 
potrzeb i możliwości słuchaczy.

Na basenie, w każdą sobotę istnieje  możliwość korzystania z gimnastyki w wodzie, a także  
uczestniczenia w kursach nauki pływania dla osób starszych. Zajęcia te prowadzi  pan Adam 
Szczepanik, nasz znajomy z  Uniwersytetu oraz instruktorzy sądeckiej pływalni.

Miłośnicy wędrówek mogą skorzystać z ciekawych propozycji, które przygotowują 
przewodnicy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, współpracującego z naszym Uniwersytetem  od 
ponad trzech lat.   

Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się także wyjazdy autokarowe, w czasie których 
poznajemy ciekawe miejsca oraz  interesujących ludzi, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Pozostało nam wiele miłych wrażeń, po wspólnie spędzonych chwilach, na szlakach 
turystycznych Beskidu Sądeckiego w czasie I Małopolskiego Rajdu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w 
dniach  od 5 do 7 października br.

Pomimo szerokiej oferty zajęć jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego Zarząd Sądeckiego UTW 
podejmuje starania o dofinansowanie działalności promującej aktywny, zdrowy styl życia osób 
starszych, aby mogli z niej korzystać wszyscy zainteresowani. 

W tym roku dotację na organizację zajęć rekreacyjno – ruchowych uzyskaliśmy z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, po przeprowadzonym ogólnopolskim konkursie, w którym zgłoszony przez 
nas  projekt  został pozytywnie oceniony.

O realizacji  projektu piszemy w tym numerze Biuletynu, zamieszczając także inne ciekawe 
informacje z działalności naszego Stowarzyszenia. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2008, 
Zarząd Sądeckiego UTW i Redakcja Biuletynu składają Słuchaczom i ich 

Rodzinom najserdeczniejsze życzenia.
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WYSTĄPIENIE PREZESA ZARZĄDU WIESŁAWY BORCZYK  
NA INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO  2007/8 W SĄDECKIM UTW

Szanowni Państwo ,

Drodzy Słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku,

Szanowni Goście

 dniu dzisiejszym rozpoczynamy kolejny, Wczwarty rok działalności naszego Uniwersytetu.

Powstanie Sądeckiego UTW w 2004 r. jako inicjatywy 
obywatelskiej Sądeczan było uwarunkowane wieloma 
czynnikami, do których należy zaliczyć m.in.

- postępujący proces wydłużania się okresu życia 
ludzi,

- wzrost liczby ludzi starszych, dysponujących 
wolnym czasem,

- zmiany ustrojowe w naszym kraju w latach 
dziewięćdziesiątych minionego wieku i związane z 
tym procesy społeczno– gospodarcze, w wyniku 
których wiele osób uzyskało status bezrobotnych 
lub skorzystało z uprawnień do wcześniejszych 
emerytur.

łównym celem działalności Sądeckiego UTW jest Gedukacja i aktywizacja naszych słuchaczy, osób 
starszych, po zakończonym etapie pracy zawodowej. 
Z pomocą uczelni patronackich oraz patronów 
samorządowych, a także przy udziale naszych 
słuchaczy opracowujemy własne programy 
edukacyjne.

Słuchacze naszego Uniwersytetu, podejmując trud 
własnego rozwoju, odkrywają również znaczenie więzi 
z innymi ludźmi.

W takim duchu spotykamy się już od 3 lat na 
Sądeckim UTW, tworząc społeczność akademicką 
Trzeciego Wieku. 

Warto wiedzieć, że z inicjatywy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Wiedniu w 1982 roku 
opracowano międzynarodowy plan działania 
dotyczący problemów starszego pokolenia oraz 
Deklarację Wiedeńską w odniesieniu do osób 
starszych.

W Deklaracji tej określono 5 głównych zasad, które 
zalecano popularyzować i realizować we wszystkich 
krajach członkowskich ONZ. 

1 zasada: niezależność ludzi starszych: zgodnie z tą 
zasadą ludzie starsi powinni mieć prawo do 
odpowiedniego zaopatrzenia, mieszkania i opieki 
zdrowotnej, możliwość wykonywania pracy lub 
korzystania z innych możliwości powiększania swoich 
dochodów, do współdecydowania o terminie 
zaprzestania pracy zawodowej, do korzystania 
z  o d p o w i e d n i c h  p r o g r a m ó w  k s z t a ł c e n i a  
i dokształcania, do życia w swoim domu tak długo, jak 
to tylko możliwe.

2 zasada - współdecydowanie: głosi, że ludzie starsi 
powinni uczestniczyć w życiu społecznym, móc 
działać dla dobra społeczności oraz dobrowolnie 
służyć społeczeństwu w miarę swoich zainteresowań 
i uzdolnień, mieć możliwość tworzenia organizacji lub 
zrzeszeń osób starszych.

3 zasada odnosi się do opieki: głosi, że ludzie starsi 
powinni mieć zagwarantowaną opiekę ze strony 
rodziny i gminy, dostęp do opieki zdrowotnej, do 
pomocy w odzyskaniu zdrowia, łatwy dostęp do opieki 
socjalnej i prawnej.

Małopolskie Centrum Kultury „ Sokół” 
- 24 październik 2007 

Wywiad dla mediów – Jolanta Kieres, 
Starosta Sekcji Przyrodoznawstwa II rok

Wiesława Borczyk – Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch

I Festiwal Kultury Regionalnej został dofinansowany ze środków 
Małopolskiego  Urzędu Marszałkowskiego  w Krakowie .

W dniu 18 grudnia 2007 r. Sądecki UTW organizuje wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie 
na wystawę zorganizowaną w związku z 100. rocznicą śmierci Stanisława Wyspiańskiego. 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem. Ilośc miejsc - 50 ( autokar).
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Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku

Sądecki UTW jest współpomysłodawcą utworzenia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Inicjatywę i projekt statutu takiej Federacji Prezes Sądeckiego UTW 
Pani Wiesława Borczyk przedstawiła na Ogólnopolskiej Konferencji UTW, która odbyła się we 
wrześniu 2007 roku w Płocku. W dniu 9 listopada Sądecki UTW wraz z Fundacją dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i przy pomocy finansowej Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności zorganizował w 
Krakowie w Domu Polonii, spotkanie w celu omówienia wszelkich kwestii związanych z założeniem 
Federacji. Uczestnicy spotkania, w liczbie 35 przedstawicieli UTW z całej Polski, przedyskutowali i 
wstępnie przyjęli statut Federacji. Na w/w spotkaniu kilkanaście UTW wyraziło chęć uczestnictwa w 
Zebraniu Założycielskim Federacji, które przewidziano na 7 grudnia 2007 roku w Krakowie.

Utworzenie Federacji skonsoliduje środowisko UTW w Polsce oraz umożliwi efektywną 
działalność na rzecz osób starszych na wszystkich szczeblach administracji zarówno państwowej, jak 
i samorządowej, a także ułatwić uzyskanie dofinansowania działalności ze środków UE.

Wojciech Nalepa
Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Słuchacze SUTW podczas Inauguracji Roku Akademickiego Słuchacze SUTW podczas Inauguracji Roku Akademickiego

Fot.: Antoni Łopuch Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch

Słuchacze SUTW podczas Inauguracji Roku Akademickiego

- zorganizowanie Spotkania Liderów Organizacji 
P o z a r z ą d o w y c h  w  z w i ą z k u  z  F o r u m  
Ekonomicznym,

- nawiązanie współpracy z UTW na Uniwersytecie 
w Koszycach na Słowacji,

- wyjazdy edukacyjne do Lwowa na Ukrainie 
i Preszowa na Słowacji.

ładze Stowarzyszenia, Zarząd i Komisja WRewizyjna oraz Rada Programowo- Naukowa, 
a także konsultant naukowy- pani prorektor PWSZ 
dr Zdzisława Zacłona bezinteresownie poświęcają 
swój czas, wpierają wiedzą  i doświadczeniem.

Finansowanie działalności – to głównie składki 
członkowskie w wysokości 5 złotych miesięcznie. 
To nie jest dużo, zważywszy na szerokie spektrum 
naszej działalności. Dlatego przygotowujemy 
różnorodne projekty i występujemy o ich 
dofinansowanie do władz lokalnych, wojewódzkich 
i władz centralnych, a ostatnio również do funduszy 
UE.

Wspiera nas Powiat Nowosądecki, który przystąpił do 
Stowarzyszenia jako członek wspierający. Powiat 
przekazał nam pomieszczenia na sekretariat wraz z salą 
konferencyjną, wyposażone w sprzęt biurowy, 
komputery, drukarkę i telefon.

Bardzo oszczędnie gospodarujemy środkami 
finansowymi, dlatego prosimy słuchaczy, aby przy 
zapisywaniu się na zajęcia pamiętali, że organizowanie 
tych zajęć to bezinteresowna praca bardzo wielu ludzi. 
Dlatego należy przemyśleć swój wybór. Wybierzcie 
Państwo te zajęcia, w których będziecie faktycznie 
uczestniczyć.

Do roku 2013 państwa członkowskie UE 
zainwestują ponad 1 mld euro w badania nad 
podniesieniem komfortu życia seniorów. Będziemy 
chcieli włączyć się również w te projekty wspólnie 
z naszymi patronami naukowymi i samorządowymi.

- wystąpienie Prezesa Zarządu Sądeckiego UTW 
w Sejmie RP oraz przesłanie materiałów do Senatu, 
w celu zwrócenia uwagi parlamentarzystów na 
problemy osób starszych, w kontekście 
przystąpienia Polski do UE oraz możliwości 
korzystania ze środków unijnych dla tego 
środowiska.

- udział w ogólnopolskich konferencjach UTW 
i szkoleniach.

W skali międzynarodowej podejmujemy działania 
w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

- zorganizowanie panelu przez słuchaczki SUTW, 
esperantystki na temat komunikowania się 
w ramach UE, z udziałem wybitnych specjalistów- 
językoznawców, naukowców z całego świata, 
a  w tym roku– niemieckiego noblisty Reinharda 
Seltena. Obecni byli także esperantyści- 
eurodeputowani,

- zorganizowanie międzynarodowej konferencji 
młodzieży esperanckiej w Nowym Sączu (ok.280 
uczestników z wielu krajów),

do nauki tego języka.

Prowadzone będą zajęcia na kursach komputerowych 
dla początkujących i zaawansowanych. Można brać 
udział w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
w MCK „Sokół”, a także w warsztatach artystycznych, 
psychologicznych i seminarium z językoznawstwa.

Mamy również bogaty program aktywności fizycznej. 
Zgodnie z zasadą: „w zdrowym ciele zdrowy duch” 
proponujemy zajęcia na basenie: nauka pływania, 
gimnastyka w wodzie oraz gimnastyka na sali, spacery, 
wycieczki turystyczne, krajoznawcze i wyjazdy 
edukacyjne.

Sądecki UTW  podejmuje także  działania na rzecz 
środowiska lokalnego:

- prowadzi Powiatowe Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych- w porozumieniu ze 
Starostwem Powiatowym, w ramach którego 
udziela pomocy doradczej nowopowstałym 
organizacjom, tzw. Inkubator Organizacji 
Pozarządowych,

- koordynuje współpracę stowarzyszeń, udziela 
informacji o dotacjach, pomaga w przygotowaniu 
ofert.

Nawiązaliśmy współpracę z Klubami Aktywnego 
Seniora w Muszynie, Rytrze, Krynicy i Grybowie oraz 
Piwnicznej, gdzie organizowane są wykłady dla 
seniorów jeden raz w miesiącu.

Promujemy Sądecczyznę, jej dorobek kulturalny oraz 
ciekawych sądeczan, wydając kwartalnik- Biuletyn 
SUTW.

W skali regionalnej Sądecki UTW zorganizował 
I Małopolski Rajd UTW w dniach od  5-7 X, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu UTW. Była 
okazja do poznania się, wymiany doświadczeń oraz 
integracji środowiska słuchaczy UTW w Małopolsce.

Działania o charakterze ogólnopolskim to :

- zgłoszenie propozycji utworzenia Federacji 
Stowarzyszeń UTW w Polsce, przygotowanie 
statutu, organizacji i zebrania założycielskiego 
w Krakowie w grudniu br. Wstępny akces zgłosiło 
30 UTW.

4 zasada dotyczy samorealizacji: nakazuje, by ludzie 
starsi mieli możliwość pełnego rozwoju swojego 
potencjału osobistego, kształtowania i organizowania 
czasu wolnego, rozwijania własnej sfery duchowej 
oraz dostęp do  dóbr kultury.

5 zasada godności: głosi, że ludzie starsi powinni mieć 
prawo do sprawiedliwego traktowania i szacunku oraz 
do życia wolnego od wyzysku, a także duchowych 
i fizycznych nadużyć.

eklaracja Zasad ONZ jest ważnym dokumentem Do zasięgu międzynarodowym, mającym duże 
znaczenie, zwłaszcza w działalności stowarzyszeń 
i rozwijającego się międzynarodowego ruchu na rzecz 
ludzi starszych. 

Uświadomienie zarówno starszemu pokoleniu, 
jak i ludziom w młodym i średnim wieku złożonej 
problematyki związanej ze starzeniem się 
społeczeństw okazało się konieczne i możliwe przede 
wszystkim przez odpowiednio zorganizowaną 
edukację ustawiczną. Do rozwiązania tych złożonych 
problemów prowadzą różne drogi. Jedną z nich jest 
działalność UTW.

Obecnie w Polsce działa ponad 130 UTW. 
Są zorganizowane w różnych strukturach: w ramach 
uczelni wyższych, bądź jako stowarzyszenia- 
podmioty działające samodzielnie, bądź też w ramach 
samorządowych jednostek organizacyjnych, 
np.: w domach kultury, bibliotekach itp.

Sądecki UTW włączył się aktywnie w ten wielki ruch 
społeczny na rzecz osób starszych. Prowadzimy 
działalność w zakresie edukacji ustawicznej oraz wiele 
różnorodnych inicjatyw aktywizujących naszych 
słuchaczy.

W ciągu 3 lat naszymi słuchaczami było 1 200 
osób. W tym roku grono słuchaczy liczy ponad 600 
osób na I i II r.

Program edukacyjny obejmuje wykłady audytoryjne 
dla słuchaczy I i II roku oraz wykłady specjalistyczne 
w sekcjach kulturoznawczej, medycznej, społecznej 
i przyrodniczej. Łącznie w roku 2007/8 odbędzie się 
około 190 godzin wykładów.

rganizujemy kursy językowe wspólnie Oz Instytutem Języków Obcych PWSZ 
–angielskiego i niemieckiego. Kurs języka esperanto 
prowadzą nasze słuchaczki, posiadające uprawnienia
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Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku

Sądecki UTW jest współpomysłodawcą utworzenia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Inicjatywę i projekt statutu takiej Federacji Prezes Sądeckiego UTW 
Pani Wiesława Borczyk przedstawiła na Ogólnopolskiej Konferencji UTW, która odbyła się we 
wrześniu 2007 roku w Płocku. W dniu 9 listopada Sądecki UTW wraz z Fundacją dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i przy pomocy finansowej Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności zorganizował w 
Krakowie w Domu Polonii, spotkanie w celu omówienia wszelkich kwestii związanych z założeniem 
Federacji. Uczestnicy spotkania, w liczbie 35 przedstawicieli UTW z całej Polski, przedyskutowali i 
wstępnie przyjęli statut Federacji. Na w/w spotkaniu kilkanaście UTW wyraziło chęć uczestnictwa w 
Zebraniu Założycielskim Federacji, które przewidziano na 7 grudnia 2007 roku w Krakowie.

Utworzenie Federacji skonsoliduje środowisko UTW w Polsce oraz umożliwi efektywną 
działalność na rzecz osób starszych na wszystkich szczeblach administracji zarówno państwowej, jak 
i samorządowej, a także ułatwić uzyskanie dofinansowania działalności ze środków UE.

Wojciech Nalepa
Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
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milczy znośny – to ludzie absolutnie są niemożliwi 
i gdyby kto chciał żyć publicznie,  musiałby w ciągłej 

4żyć irytacji.   Pod koniec tego roku, w dniu 6 grudnia,  
w liście do  Henryka Opieńskiego znacząco rozszerza 
tę negatywną opinię o krakowianach: Mieszczaństwo 
krakowskie, to jest taka głupia rzecz, że wstyd mówić, 
że to są nasi krewni, rodzice, znajomi, to wszystko nie 
ma duszy dla nas. Caluteńką duszę zjadł  1863 [rok]. 
Oni  poza tym nic nie widzą, niczym się nie interesują. 
Poza swoimi ideałami widzą tylko materialny byt, 
dochody, pozycje, stanowiska, nie rozumieją żadnych  
naszych idei. I dlatego młodość tych ludzi jest mi 
świętą, ale dzisiaj ich nienawidzę i czuję do nich wstręt. 

5Wyjątki należą do wyjątków.   Nie szczędząc ostrych 
słów pod adresem  mieszkańców Krakowa, poeta nie 
ukrywa przecież zauroczenia miastem, jego murami, 
jego  specyficzną atmosferą.  W dniu 10 grudnia  1890 
roku pisał zatem w liście do Karola Maszkowskiego: 
-kiedy z okien spojrzę to widzę całe nasze miasto.
A przynajmniej  wszystkie te wytyczne punkta 
najpotrzebniejsze, gdy je sobie  chcemy wyobrazić. Nie 
obruszam się  na nie,  bo właściwie  te sylvety wież 
floriańskich najmilej drażnią moję  wyobraźnię 
i najponętniej pociągają mnie  ich wdzięczne linie, i nie 
tylko ich samych, bo kiedy się mówi o wdziękach, to nie 
bez tego, żeby się nie przypomniało... a cóż dopiero gdy 

6czytasz o wdzięcznych liniach wieżyc.. . W dziesięć dni 
później, w dniu 20 grudnia, w liście do tego samego 
adresata, dodaje: Przecudne tu u nas  pejzaże  z temi 
oprószonemi  śniegiem jak puchem białym, gdzie 
spojrzeć to obraz prześliczny – i czemuż nasi malarze 
tego nie malują. – odnosiłem  dzisiaj Mehofferowi 
[na ul. Retoryka 5] rulon papieru i przy tej sposobności, 
obserwowałem pejzaże nad Rudawą – już prawie 
o mroku. Za linią mglistą kopca  odbijała się jeszcze 
łuna  różowa;  małe karłowate wierzby osute białym

WYKŁAD INAUGURACYJNY CZ. I
Prof. Franciszek Ziejka

1.  

Wyspiański był niewątpliwie jednym 
z najwierniejszych synów Krakowa. Był człowiekiem, 
który ukochał to miasto, którego życie i twórczość 
w sposób wręcz magiczny łączą się z podwawelskim  
grodem. Ale był zarazem człowiekiem, który potrafił  
zachować  dystans wobec  tego miasta, który nierzadko 
w listach do przyjaciół, ale także w swych dziełach, 
potrafił skierować pod adresem Krakowa, czy raczej – 
pod adresem krakowian, wiele gorzkich słów. 
Na początek przypomnijmy najgłośniejsze zapewne 
wyznanie poety:

O, kocham Kraków – bo nie od kamieni

przykrościm doznał – lecz od żywych ludzi,

nie zachwieje się we mnie duch ani się zmieni,

ani się  zapał  we mnie nie  ostudzi,

to bowiem  z Wiary jest, co mi rumieni

różanym świtem myśl i mię budzi.

Im częściej na mnie  kamieniem rzucicie,
1

Sami złożycie stos - stanę na szczycie. 

Wszystko wskazuje na to, że wiersz ten poeta napisał 
w 1905 roku, bezpośrednio po niepowodzeniach 
związanych z zabiegami  o objęcie  dyrekcji teatru 
miejskiego w dawnej stolicy Polski. Okoliczności jego  
powstania mogą więc tłumaczyć gorzki ton utworu. 
Tak, jak inne okoliczności (nieuleczalna choroba) 
tłumaczą także inny, również dobrze znany wiersz, 
skreślony w dniu 7 lipca   1903 roku w Rymanowie:

Niech nikt nad grobem mi nie płacze, 

krom  jednej mojej  żony,

za nic mi  wasze łzy sobacze

i żal ten wasz  zmyślony.

Niech dzwon nad trumną mi nie kracze

ni śpiewy wrzeszczą czyje;

niech deszcz na pogrzeb mój zapłacze
2i wicher niech zawyje.  

W stosunku Wyspiańskiego do Krakowa widać 
wyraźną ambiwalencję: od  zachwytu – po  słowa 
przepełnione żółcią i bólem. Od  apoteozy – po  ostry 
atak i oskarżenie. Niemało  tu sprzeczności, ale takim 
właśnie był Wyspiański! Aby choć trochę rozjaśnić 
tę dość skomplikowaną sytuację psychologiczną 
artysty, spróbujmy na początek przywołać jego 
wypowiedzi o Krakowie  zawarte w korespondencji.

W dniu  21 stycznia 1895 roku Wyspiański pisał 
w liście do Konstantego Laszczki: Kraków to nie 
Warszawa i choć jest bardzo malowniczy i dopóki 
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wiersz, w którym autor przywoływał czasy dzieciństwa 
i młodości spędzone „u stóp Wawelu”:

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię,

wielką izbę białą wysklepioną,

żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem;

tam chłopiec mały chodziłem, co czułem,

To później  w kształty mej sztuki zakułem.

Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem,

obejmowałem zarys  gliną ulepioną

wyrastający przede mną w olbrzymy:
3w drzewie lipowym rzezane posągi.

Dom Długosza – bo o nim mowa w tym wierszu 
– nie był jednak pierwszym  domem krakowskim   
poety. Przyszły autor Wesela urodził  się wszak  
w domu dziadków Rogowskich, przy ul. Krupniczej 
14.  Dopiero w wieku czterech lat wspólnie 
z rodzicami: Marią i  Franciszkiem Wyspiańskimi, oraz 
z młodszym bratem Tadeuszem, przeprowadził się do 
wspomnianego, owianego długą legendą  Domu 
Długosza przy ul. Kanoniczej 25. Przypomnijmy: dom 
ten wzniesiony został w I połowie XIV wieku. 
Początkowo była to łaźnia królewska. Ta sama, 
w której – według relacji Długosza – Zawisza 
z Oleśnicy, dworzanin  królowej Jadwigi, miał w 1386 
roku - na prośbę królowej - „oglądać”  przybyłego 
z Litwy Jagiełłę. W 1390 roku król Władysław Jagiełło  
podarował dom ten Krystynowi z Ostrowa, który 
urządził tu swoją rezydencję. Od 1413 roku dom stał się 
własnością kapituły katedry krakowskiej. 

Jeden z najznakomitszych  dziejopisów 
polskich, Jan Długosz zamieszkał w nim  w 1450 roku. 
Mieszkał on tu przez  30 lat, aż do śmierci  w 1480 
roku. W tym domu powstały słynne Roczniki, niemniej 
słynna  Banderia Pruthenorum  i wiele innych dzieł 
naszego historyka. W ciągu kilku kolejnych stuleci 
w domu tym mieszkali ludzie trwale zapisani w naszej  
historii, m.in. Piotr Tomicki – późniejszy podkancerzy 
wielki koronny,  Maciej z Miechowa zw. Miechowitą – 
jeden z największych uczonych epoki polskiego 
renesansu, uwieczniony w licznych fraszkach 
Kochanowskiego lekarz – Montanus i in. W 1873 roku

puchem chyliły się ku oliwkowej plamie rzeki; 
dziwaczne kształty gałęzi pozwalały dopatrywać się 
 w sobie przeróżnych wytworów fantastycznych; 
zdawało mi się, że  na jednym z nich zawieszono  
wspaniałą lutnię  czy arfę, całą połyskującą perłami 

7i lśkniącą diamentem kropel.   Dwa lata później, w dniu 
21 października 1892 roku,  w liście do Józefa 
Mehoffera  „spowiada się”: - W Krakowie mi 
nieskończenie smutno, tak  że  nie mogę miejsca  
znaleźć, gdzie by iść, gdzie by siedzieć, ani co robić 
mogę, ani czytać. Jeden tylko Wawel i okolica nad 
Wisłą co by mię ciągnęła ciągle, więc też tam  wciąż 
siedzę i ani mogę gdzie stamtąd odejść  bo mi  wszędzie  

8gdzie indziej smutno bardzo.   Zaś w dniu 13 maja 1896 
roku pisze do Rydla: Siedzę całymi dniami na 
Bielanach, rysuję  rośliny, łażę po Panieńskich Skałach 
nad Wisłą, po Krzemionkach, widzę i dostrzegam, co to 
za świat olbrzymi i jak mało z niego się wie. Snują mi się 

9
znowu dramata po głowie...  Podobnych wypowiedzi 
jest niemało i nie ma potrzeby mnożenie ich. Jeszcze 
tylko jeden fragment listu do Lucjana Rydla z  30 lipca 
1898 roku. Wyspiański właśnie w tym czasie 
„przeprowadzał się” formalnie do mieszkania przy  
Pl. Mariackim (chociaż mieszkał na co dzień z Teofilą 
przy ul. Szlak 23). Zawiadamiał o tym Rydla w słowach 
pełnych zachwytu: Adres mój obecny – plac Mariacki 
liczba  9. Widok cudowny na cały  c a r e f u r  około 
kościoła,  na Świętą Barbarę,  wikarówkę,  
przecudowny. – w tych dniach się w tym mieszkaniu 

10
ustalę. – XVsty wiek z okna.  Jak widać,  
w wypowiedziach  bezpośrednich  pisarza niemało jest 
słów ostrego osądu krakowian. Ale są i słowa pełne 
miłości do podwawelskiego grodu. Nie chodzi o to, aby 
dochodzić, które przeważają. Nie w tym zresztą 
sprawa. Jedno jest pewne: pisarz miał  żywy, osobisty 
stosunek do rodzinnego miasta. To było j e g o miasto, 
toteż kochał je. Kochał, dostrzegając wielkość 
zamkniętej w nim historii, urodę  zachowanych w nim 
zabytków,  ale także i małość jego mieszkańców. Miał 
do tego prawo. Ale miał zarazem prawo cieszyć się 
z innymi, że żył w tym niezwykłym mieście, w którym 
każdy  kamień  mówił do niego. Miał prawo do 
budowania w swojej twórczości malarskiej, a przede 
wszystkim literackiej, wspaniałego pomnika Krakowa: 
pomnika trwałego, choć nie zbudowanego ze spiżu, 
a jedynie z kruchego, ale szlachetnego materiału, jakim 
są farby i słowa.

Zanim jednak zarysujemy tu w największym 
skrócie kształt tego pomnika, zatrzymajmy się na 
moment przy biografii poety. Być może pozwoli nam 
ona choć w części rozwikłać sygnalizowany 
w przywołanych wypowiedziach artysty tajemnicę 
jego osobowości: miłości i niechęci, by nie rzec – 
nienawiści, do miasta i jego mieszkańców.

2. 

Z 1903 roku, tzn. z czasów, gdy poeta pracował 
nad dramatem o Bolesławie Śmiałym, a właściwie – 
gdy pisał do tego dramatu słynne Noty,  pochodzi
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milczy znośny – to ludzie absolutnie są niemożliwi 
i gdyby kto chciał żyć publicznie,  musiałby w ciągłej 

4żyć irytacji.   Pod koniec tego roku, w dniu 6 grudnia,  
w liście do  Henryka Opieńskiego znacząco rozszerza 
tę negatywną opinię o krakowianach: Mieszczaństwo 
krakowskie, to jest taka głupia rzecz, że wstyd mówić, 
że to są nasi krewni, rodzice, znajomi, to wszystko nie 
ma duszy dla nas. Caluteńką duszę zjadł  1863 [rok]. 
Oni  poza tym nic nie widzą, niczym się nie interesują. 
Poza swoimi ideałami widzą tylko materialny byt, 
dochody, pozycje, stanowiska, nie rozumieją żadnych  
naszych idei. I dlatego młodość tych ludzi jest mi 
świętą, ale dzisiaj ich nienawidzę i czuję do nich wstręt. 

5Wyjątki należą do wyjątków.   Nie szczędząc ostrych 
słów pod adresem  mieszkańców Krakowa, poeta nie 
ukrywa przecież zauroczenia miastem, jego murami, 
jego  specyficzną atmosferą.  W dniu 10 grudnia  1890 
roku pisał zatem w liście do Karola Maszkowskiego: 
-kiedy z okien spojrzę to widzę całe nasze miasto.
A przynajmniej  wszystkie te wytyczne punkta 
najpotrzebniejsze, gdy je sobie  chcemy wyobrazić. Nie 
obruszam się  na nie,  bo właściwie  te sylvety wież 
floriańskich najmilej drażnią moję  wyobraźnię 
i najponętniej pociągają mnie  ich wdzięczne linie, i nie 
tylko ich samych, bo kiedy się mówi o wdziękach, to nie 
bez tego, żeby się nie przypomniało... a cóż dopiero gdy 

6czytasz o wdzięcznych liniach wieżyc.. . W dziesięć dni 
później, w dniu 20 grudnia, w liście do tego samego 
adresata, dodaje: Przecudne tu u nas  pejzaże  z temi 
oprószonemi  śniegiem jak puchem białym, gdzie 
spojrzeć to obraz prześliczny – i czemuż nasi malarze 
tego nie malują. – odnosiłem  dzisiaj Mehofferowi 
[na ul. Retoryka 5] rulon papieru i przy tej sposobności, 
obserwowałem pejzaże nad Rudawą – już prawie 
o mroku. Za linią mglistą kopca  odbijała się jeszcze 
łuna  różowa;  małe karłowate wierzby osute białym

WYKŁAD INAUGURACYJNY CZ. I
Prof. Franciszek Ziejka

1.  

Wyspiański był niewątpliwie jednym 
z najwierniejszych synów Krakowa. Był człowiekiem, 
który ukochał to miasto, którego życie i twórczość 
w sposób wręcz magiczny łączą się z podwawelskim  
grodem. Ale był zarazem człowiekiem, który potrafił  
zachować  dystans wobec  tego miasta, który nierzadko 
w listach do przyjaciół, ale także w swych dziełach, 
potrafił skierować pod adresem Krakowa, czy raczej – 
pod adresem krakowian, wiele gorzkich słów. 
Na początek przypomnijmy najgłośniejsze zapewne 
wyznanie poety:

O, kocham Kraków – bo nie od kamieni

przykrościm doznał – lecz od żywych ludzi,

nie zachwieje się we mnie duch ani się zmieni,

ani się  zapał  we mnie nie  ostudzi,

to bowiem  z Wiary jest, co mi rumieni

różanym świtem myśl i mię budzi.

Im częściej na mnie  kamieniem rzucicie,
1

Sami złożycie stos - stanę na szczycie. 

Wszystko wskazuje na to, że wiersz ten poeta napisał 
w 1905 roku, bezpośrednio po niepowodzeniach 
związanych z zabiegami  o objęcie  dyrekcji teatru 
miejskiego w dawnej stolicy Polski. Okoliczności jego  
powstania mogą więc tłumaczyć gorzki ton utworu. 
Tak, jak inne okoliczności (nieuleczalna choroba) 
tłumaczą także inny, również dobrze znany wiersz, 
skreślony w dniu 7 lipca   1903 roku w Rymanowie:

Niech nikt nad grobem mi nie płacze, 

krom  jednej mojej  żony,

za nic mi  wasze łzy sobacze

i żal ten wasz  zmyślony.

Niech dzwon nad trumną mi nie kracze

ni śpiewy wrzeszczą czyje;

niech deszcz na pogrzeb mój zapłacze
2i wicher niech zawyje.  

W stosunku Wyspiańskiego do Krakowa widać 
wyraźną ambiwalencję: od  zachwytu – po  słowa 
przepełnione żółcią i bólem. Od  apoteozy – po  ostry 
atak i oskarżenie. Niemało  tu sprzeczności, ale takim 
właśnie był Wyspiański! Aby choć trochę rozjaśnić 
tę dość skomplikowaną sytuację psychologiczną 
artysty, spróbujmy na początek przywołać jego 
wypowiedzi o Krakowie  zawarte w korespondencji.

W dniu  21 stycznia 1895 roku Wyspiański pisał 
w liście do Konstantego Laszczki: Kraków to nie 
Warszawa i choć jest bardzo malowniczy i dopóki 
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wiersz, w którym autor przywoływał czasy dzieciństwa 
i młodości spędzone „u stóp Wawelu”:

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię,

wielką izbę białą wysklepioną,

żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem;

tam chłopiec mały chodziłem, co czułem,

To później  w kształty mej sztuki zakułem.

Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem,

obejmowałem zarys  gliną ulepioną

wyrastający przede mną w olbrzymy:
3w drzewie lipowym rzezane posągi.

Dom Długosza – bo o nim mowa w tym wierszu 
– nie był jednak pierwszym  domem krakowskim   
poety. Przyszły autor Wesela urodził  się wszak  
w domu dziadków Rogowskich, przy ul. Krupniczej 
14.  Dopiero w wieku czterech lat wspólnie 
z rodzicami: Marią i  Franciszkiem Wyspiańskimi, oraz 
z młodszym bratem Tadeuszem, przeprowadził się do 
wspomnianego, owianego długą legendą  Domu 
Długosza przy ul. Kanoniczej 25. Przypomnijmy: dom 
ten wzniesiony został w I połowie XIV wieku. 
Początkowo była to łaźnia królewska. Ta sama, 
w której – według relacji Długosza – Zawisza 
z Oleśnicy, dworzanin  królowej Jadwigi, miał w 1386 
roku - na prośbę królowej - „oglądać”  przybyłego 
z Litwy Jagiełłę. W 1390 roku król Władysław Jagiełło  
podarował dom ten Krystynowi z Ostrowa, który 
urządził tu swoją rezydencję. Od 1413 roku dom stał się 
własnością kapituły katedry krakowskiej. 

Jeden z najznakomitszych  dziejopisów 
polskich, Jan Długosz zamieszkał w nim  w 1450 roku. 
Mieszkał on tu przez  30 lat, aż do śmierci  w 1480 
roku. W tym domu powstały słynne Roczniki, niemniej 
słynna  Banderia Pruthenorum  i wiele innych dzieł 
naszego historyka. W ciągu kilku kolejnych stuleci 
w domu tym mieszkali ludzie trwale zapisani w naszej  
historii, m.in. Piotr Tomicki – późniejszy podkancerzy 
wielki koronny,  Maciej z Miechowa zw. Miechowitą – 
jeden z największych uczonych epoki polskiego 
renesansu, uwieczniony w licznych fraszkach 
Kochanowskiego lekarz – Montanus i in. W 1873 roku

puchem chyliły się ku oliwkowej plamie rzeki; 
dziwaczne kształty gałęzi pozwalały dopatrywać się 
 w sobie przeróżnych wytworów fantastycznych; 
zdawało mi się, że  na jednym z nich zawieszono  
wspaniałą lutnię  czy arfę, całą połyskującą perłami 

7i lśkniącą diamentem kropel.   Dwa lata później, w dniu 
21 października 1892 roku,  w liście do Józefa 
Mehoffera  „spowiada się”: - W Krakowie mi 
nieskończenie smutno, tak  że  nie mogę miejsca  
znaleźć, gdzie by iść, gdzie by siedzieć, ani co robić 
mogę, ani czytać. Jeden tylko Wawel i okolica nad 
Wisłą co by mię ciągnęła ciągle, więc też tam  wciąż 
siedzę i ani mogę gdzie stamtąd odejść  bo mi  wszędzie  

8gdzie indziej smutno bardzo.   Zaś w dniu 13 maja 1896 
roku pisze do Rydla: Siedzę całymi dniami na 
Bielanach, rysuję  rośliny, łażę po Panieńskich Skałach 
nad Wisłą, po Krzemionkach, widzę i dostrzegam, co to 
za świat olbrzymi i jak mało z niego się wie. Snują mi się 

9
znowu dramata po głowie...  Podobnych wypowiedzi 
jest niemało i nie ma potrzeby mnożenie ich. Jeszcze 
tylko jeden fragment listu do Lucjana Rydla z  30 lipca 
1898 roku. Wyspiański właśnie w tym czasie 
„przeprowadzał się” formalnie do mieszkania przy  
Pl. Mariackim (chociaż mieszkał na co dzień z Teofilą 
przy ul. Szlak 23). Zawiadamiał o tym Rydla w słowach 
pełnych zachwytu: Adres mój obecny – plac Mariacki 
liczba  9. Widok cudowny na cały  c a r e f u r  około 
kościoła,  na Świętą Barbarę,  wikarówkę,  
przecudowny. – w tych dniach się w tym mieszkaniu 

10
ustalę. – XVsty wiek z okna.  Jak widać,  
w wypowiedziach  bezpośrednich  pisarza niemało jest 
słów ostrego osądu krakowian. Ale są i słowa pełne 
miłości do podwawelskiego grodu. Nie chodzi o to, aby 
dochodzić, które przeważają. Nie w tym zresztą 
sprawa. Jedno jest pewne: pisarz miał  żywy, osobisty 
stosunek do rodzinnego miasta. To było j e g o miasto, 
toteż kochał je. Kochał, dostrzegając wielkość 
zamkniętej w nim historii, urodę  zachowanych w nim 
zabytków,  ale także i małość jego mieszkańców. Miał 
do tego prawo. Ale miał zarazem prawo cieszyć się 
z innymi, że żył w tym niezwykłym mieście, w którym 
każdy  kamień  mówił do niego. Miał prawo do 
budowania w swojej twórczości malarskiej, a przede 
wszystkim literackiej, wspaniałego pomnika Krakowa: 
pomnika trwałego, choć nie zbudowanego ze spiżu, 
a jedynie z kruchego, ale szlachetnego materiału, jakim 
są farby i słowa.

Zanim jednak zarysujemy tu w największym 
skrócie kształt tego pomnika, zatrzymajmy się na 
moment przy biografii poety. Być może pozwoli nam 
ona choć w części rozwikłać sygnalizowany 
w przywołanych wypowiedziach artysty tajemnicę 
jego osobowości: miłości i niechęci, by nie rzec – 
nienawiści, do miasta i jego mieszkańców.

2. 

Z 1903 roku, tzn. z czasów, gdy poeta pracował 
nad dramatem o Bolesławie Śmiałym, a właściwie – 
gdy pisał do tego dramatu słynne Noty,  pochodzi
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9

stotnym elementem procesu rewitalizacji ( odnowy)  Ijest konieczność zachowania w wieku podeszłym 
odpowiedniej aktywności fizycznej. Wykazano, że 
osoby prowadzące siedzący tryb życia starzeją się 
znacznie szybciej. Regularna aktywność fizyczna 
może wpływać na zahamowanie i/lub zmniejszenie 
wielu zagrożeń nie tylko fizycznych, ale także 
psychologicznych i społecznych, towarzyszących 
wiekowi podeszłemu.

Systematycznie uprawiane ćwiczenia fizyczne 
(optymalnie 3-5 razy w tygodniu) korzystnie wpływają 
na utrzymanie odpowiedniej masy ciała, ruchomość 
stawów, zwiększają pojemność minutową serca, 
utrzymują siłę mięśniową, zmniejszają ubytek masy 
kostnej, ograniczają ryzyko upadków.

Poprawa wydolności fizycznej wiąże się także 
z korzystniejszym profilem lipidowym surowicy krwi 
i lepszą tolerancją glukozy.

Wraz z wiekiem dochodzi do zaburzeń 
w układzie endokrynnym. Wykazano, że aktywność 
ruchowa poprawia regulację hormonalną, a tym 
samym zapobiega wielu procesom patologicznym. 
Aktywność ruchowa wpływa też korzystnie na 
odporność immunologiczną, która jest upośledzona 
u osób starszych.

graniczenie ruchu, czyli tzw. siedzący tryb życia, Oprzyspiesza tempo procesu starzenia i sprzyja 
powstawaniu chorób wieku podeszłego, zwłaszcza tak 
zwanych  schorzeń  miażdżycopochodnych  
i metabolicznych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba 
niedokrwienna serca, udar mózgu czy cukrzyca.

Należy podkreślić, że regularny trening fizyczny 
wpływa korzystnie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale 
także na aktywność psychiczną osób starszych. 
Stwierdzono, że ćwiczenia wytrzymałościowe 
obniżają poziom lęku i łagodzą objawy depresji. Biorąc 
pod uwagę przytoczone fakty, systematycznie 
wykonywany wysiłek fizyczny i związany z tym efekt 
profilaktyczny jest szczególnie ważny w prewencji 
zdrowia osób starszych.

Jednakże zalecając ćwiczenia fizyczne osobom 
w  wieku podeszłym, należy podkreślić, że ich 
intensywność powinna być stopniowana( w zależności 
od stopnia wytrenowania) i najlepiej, gdy są one 
wykonywane pod kierunkiem uprawnionej do tego 

osoby. Liczne badania przeprowadzone na dużych 
grupach osób wskazują, że efekty rehabilitacyjne 
i prewencyjne regularnej aktywności fizycznej są 
lepsze, gdy wzorce tej aktywności są kształtowane we 
wcześniejszych okresach życia, a nie dopiero  w wieku 
podeszłym.

Stosując metody rewitalizacji ustroju, należy jednak 
uświadomić sobie fakt, że starzenie jest procesem 
f i z jo log i cznym,  d l a t ego  wsze lk i e  fo rmy  
„odmładzania”, szczególnie zbyt intensywne, mogą 
wpłynąć negatywnie na nasz organizm. Istotne jest 
więc określenie indywidualnych, optymalnych 
warunków dla prawidłowego  funkcjonowania 
starzejącego się organizmu, a szczególnie zgodne 
z zapotrzebowaniem odżywianie i odpowiednia 
aktywność nie tylko fizyczna, ale i psychiczna.

Biorąc pod uwagę fakt, że stan zdrowia określa brak lub 
obecność choroby, natomiast wiek biologiczny 
determinuje ogólna sprawność i wydolność organizmu, 
o korzyściach z działań rewitalizacyjnych możemy 
mówić tylko wtedy, gdy przynoszą one długotrwałe, 
wyraźne i wielokierunkowe korzystne efekty dla 
funkcjonowania organizmu.

Aktualna ocena stanu zdrowia populacji genetycznej 
w Polsce potwierdza duże zapotrzebowanie na 
wprowadzenie zasad profilaktyki geriatrycznej 
i rewitalizacji do codziennego życia. Co możemy przez 
to osiągnąć?

Na pewno dzięki tego typu postępowaniu można nie 
tylko osiągnąć dalsze wydłużenie życia ludzkiego, co 
zresztą już zapewnia postęp medycyny, ale także 
zachowanie zdrowia i sprawności umysłu do późnej 
starości. W promowaniu zdrowia osób starszych duże 
znaczenie ma postawa całego społeczeństwa wobec 
starości, a zwłaszcza odrzucenie negatywnego, 
dyskryminującego podejścia( ageizm) w stosunku do 
tej grupy wiekowej. 

(Fragment artykułu: Jak przedłużyć nasze życie, 
czyli rewitalizacja osób starszych, opublikowanego 
w zbiorze Materiałów z II Ogólnopolskiej Konferencji  
„Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce - 
perspektywy rozwoju” 20-21 października 2005 r. 
w Bydgoszczy, pod redakcją Romana Ossowskiego 
i Aldony Ossowskiej - Zwierzchowskiej, wydawca 
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2006).

dr hab. Kornelia Kędziora –Kornatowska
Katedra i Klinika Geriatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
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Autorzy: Stanisława  Steuden i Mieczysław Marczuk, Tytuł: Starzenie się a satysfakcja  z życia
Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2006.

Celem jaki przyświecał autorom, była nie tylko próba przybliżenia problematyki starzenia się w aspekcie zadań rozwojowych i możliwości 
człowieka starszego, ale także pobudzenie Czytelników do refleksji nad własnym życiem i sposobem przygotowania się do starości.  

Jeden egzemplarz książki jest w Sekretariacie Sądeckiego UTW, gdzie można ją wypożyczyć.

z  Teofilą, matką dwojga jego dzieci. W dniu 
18 września tr. zawarł też z nią ślub w kościele 
św. Floriana. Po kilku miesiącach, w związku ze 
znaczącą poprawą sytuacji materialnej (sukces 
Wesela!), wynajął  duże, 7-pokojowe mieszkanie przy 
ul. Krowoderskiej 79. Przeniósł się do niego w styczniu 
1901 roku. Było to mieszkanie, w którym na świat 
przyszło ostatnie dziecko poety – Stanisław (2 grudnia 
1901 r). Było to mieszkanie, które urządził sobie 
według własnego pomysłu. To w nim znalazła się 
słynna „szafirowa pracownia”, wzbudzająca  już 
wówczas wielkie zainteresowanie wśród artystów 
i dziennikarzy. Wyspiański opuścił to mieszkanie latem 
1906 roku. Wobec znacznego pogorszenia się stanu 
jego zdrowia, chcąc  zabezpieczyć los   żonie i trojgu 
swych dzieci (nadto także – Teodorowi, nieślubnemu 
synowi Teofili), zakupił w podkrakowskich Węgrzcach 
dość okazały dom zbudowany  niegdyś przez rodzinę 
żydowską Reinerów, którą dopiero co, w 1905 roku 
nabył  Ludwik Janikowski. To od tegoż Janikowskiego  
kupił teraz poeta ów nie istniejący dziś dom (spalił się 
w czasie I wojny światowej) wraz 30-morgowym 
gospodarstwem. Wyspiańscy przenieśli się do Węgrzec 
w połowie sierpnia 1906 roku. Tu spędził  artysta  
kilkanaście ostatnich miesięcy swego życia. Wobec 
postępującej choroby w dniu  10 listopada 1907 roku  
Wilhelm Feldman, przyjaciel poety, przewiózł go do go 
do Krakowa, do lecznicy przy ul. Siemiradzkiego 1. 
Artysta zmarł tu w dniu 28 listopada 1907 r.  Od dnia 
2 grudnia tr. doczesne jego szczątki spoczywają 
w Krypcie Zasłużonych na Skałce. 

Tyle suchych faktów. Wynika  z nich jedno: 
Wyspiański nie był w szczególny sposób przywiązany 
do jednego miejsca w Krakowie. Okoliczności 
sprawiły, że często zmieniał tu miejsca zamieszkania. 
Ale jedno jest pewne: był on przywiązany do Krakowa, 
głęboko „zakorzeniony” w tym mieście. Dlatego przez 
całe krótkie życie budował temu miastu wspaniały 
pomnik. Brał udział w jego upiększaniu i przywracaniu 
mu niegdysiejszej urody. Gdy nadarzyła się 
sposobność, wziął  udział w zarządzaniu jego 
sprawami (jako radny miejski). Nade wszystko 
przecież stworzył wspaniałą jego  legendę literacką, 
legendę do dziś żywą. Przyglądnijmy się  tym sprawom 
z bliższej perspektywy. 
1
  S. Wyspiański, Rapsody. Hymn. Wiersze (w:) tegoż, Dzieła 

zebrane, Kraków  1961, t. 11,  s. 176. 
2
  Jw., s. 155.

3  Jw., s. 148.
4
 Listy Stanisława Wyspiańskiego . T. IV: Różne – do wielu 

adresatów,  Kraków 1998, s. 121.
5 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, 

Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego. T. I, cz. 1, 
Kraków 1994, s. 193

6
Listy Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego, 
Kraków 1997, s. 7.

7  Jw., s. 25 – 26. 
8

Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera..., jw., s. 
76.

9
  Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. T. II, cz. 1, 

Kraków 1979, s. 327. 
10
  Jw., s. 497. 

wprowadził się do niego Franciszek Wyspiański ze swą 
rodziną, urządzając tu swoją pracownię i prywatną 
szkołę rzeźby.

Niestety, Dom Długosza nie był  domem radości 
dla Stanisława Wyspiańskiego. W dniu 16 stycznia 
1875 roku zmarł tu jego młodszy brat, Tadeusz 
(niespełna czteroletni). Wkrótce potem, 18 sierpnia 
1876 roku, zmarła  w nim matka poety, Maria 
Wyspiańska. Blisko ośmioletni  Stanisław został  tylko 
z ojcem oraz siostrą ojca, a swoją ciotką, Albiną 
Wyspiańską. Trwało to blisko cztery lata: do 
października 1880 roku, kiedy to opiekę nad blisko 
12-letnim chłopcem przejęło wujostwo przyszłego 
pisarza: Janina i Kazimierz Stankiewiczowie. Chłopiec 
zamieszkał  z wujostwem  w mieszkaniu przy 
ul. Kopernika 1. W 1883 roku Stankiewiczowie 
przenieśli się do mieszkania  przy ul. Zacisze 2. 
Kolejna   zmiana adresu  Stankiewiczów 
i Wyspiańskiego nastąpiła w 1895 roku. Wiosną tego 
roku opuścili oni mieszkanie przy ul. Zacisze 
i zamieszkali na kilka zaledwie miesięcy przy 
ul. Kolejowej 1 (dzisiejsza ul. Westerplatte). 
Tu w sierpniu  tr. zmarł wuj Kazimierz Stankiewicz. 
Wraz z ciotką Janiną  artysta opuścił zatem w dniu 
1 października 1895 roku lokal przy ul. Kolejowej 
i przeniósł się do nowego mieszkania: przy 
ul. Poselskiej 8 (dzisiaj 10), w którym otrzymał 
samodzielny pokój (ciotka Stankiewiczowa zajmowała 
jeden pokój a wuj Kazimierz Rogowski, brat  
Stankiewiczowej, drugi). 

Nie czas, aby szczegółowo opisywać  wędrówkę  
artysty po naszym mieście. Dość stwierdzić, że 
usamodzielnienie się przyszłego  autora Wesela 
n a s t ą p i ł o  d o p i e r o  w  l i p c u  1 8 9 8  r o k u ,  
w okolicznościach prawdziwie dramatycznych.  
Artysta po powrocie z Paryża w 1894 roku związał się  
ze służącą ciotki Stankiewiczowej, Teofilą Pytkówną. 
Ze związku tego w dniu 31 maja 1895 roku przyszła na 
świat pierworodna córka artysty, Helenka. Ciotka  
zdecydowała w tej sytuacji o odesłaniu Teofili z domu. 
Zamieszkała ona  wówczas w kamienicy przy ul. Szlak 
23. Wyspiański pozostał w tym czasie w mieszkaniu  
ciotki przy ul. Poselskiej, ale nie zerwał związku 
z Teofilą. W lipcu 1898 roku w sposób dramatyczny 
dała o sobie znać trapiąca go od kilku lat choroba 
weneryczna: został wówczas na kilkanaście dni 
sparaliżowany. W czasie dramatycznej  rozmowy 
przyznał się ciotce do swego nieszczęścia. Ostra 
reakcja Stankiewiczowej sprawiła, że gdy tylko paraliż 
ustąpił, artysta natychmiast opuścił mieszkanie przy 
ul. Poselskiej.  Ściągnąwszy ze ścian wszystkie swoje 
obrazy, zapakowawszy do toreb rzeczy osobiste, bez 
pożegnania z ciotką  wyprowadził się z Poselskiej.  
Oficjalnie zamieszkał w pracowni, którą wynajął 
w kamienicy przy pl. Mariackim 9, ale w rzeczy samej 
przeniósł się do Teofili, na ul. Szlak 23. We wrześniu 
1899 roku przyszedł tu na świat syn  poety, 
Mieczysław. Po dwunastu miesiącach, we wrześniu 
1900 roku, poeta  zdecydował się na małżeństwo
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stotnym elementem procesu rewitalizacji ( odnowy)  Ijest konieczność zachowania w wieku podeszłym 
odpowiedniej aktywności fizycznej. Wykazano, że 
osoby prowadzące siedzący tryb życia starzeją się 
znacznie szybciej. Regularna aktywność fizyczna 
może wpływać na zahamowanie i/lub zmniejszenie 
wielu zagrożeń nie tylko fizycznych, ale także 
psychologicznych i społecznych, towarzyszących 
wiekowi podeszłemu.

Systematycznie uprawiane ćwiczenia fizyczne 
(optymalnie 3-5 razy w tygodniu) korzystnie wpływają 
na utrzymanie odpowiedniej masy ciała, ruchomość 
stawów, zwiększają pojemność minutową serca, 
utrzymują siłę mięśniową, zmniejszają ubytek masy 
kostnej, ograniczają ryzyko upadków.

Poprawa wydolności fizycznej wiąże się także 
z korzystniejszym profilem lipidowym surowicy krwi 
i lepszą tolerancją glukozy.

Wraz z wiekiem dochodzi do zaburzeń 
w układzie endokrynnym. Wykazano, że aktywność 
ruchowa poprawia regulację hormonalną, a tym 
samym zapobiega wielu procesom patologicznym. 
Aktywność ruchowa wpływa też korzystnie na 
odporność immunologiczną, która jest upośledzona 
u osób starszych.

graniczenie ruchu, czyli tzw. siedzący tryb życia, Oprzyspiesza tempo procesu starzenia i sprzyja 
powstawaniu chorób wieku podeszłego, zwłaszcza tak 
zwanych  schorzeń  miażdżycopochodnych  
i metabolicznych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba 
niedokrwienna serca, udar mózgu czy cukrzyca.

Należy podkreślić, że regularny trening fizyczny 
wpływa korzystnie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale 
także na aktywność psychiczną osób starszych. 
Stwierdzono, że ćwiczenia wytrzymałościowe 
obniżają poziom lęku i łagodzą objawy depresji. Biorąc 
pod uwagę przytoczone fakty, systematycznie 
wykonywany wysiłek fizyczny i związany z tym efekt 
profilaktyczny jest szczególnie ważny w prewencji 
zdrowia osób starszych.

Jednakże zalecając ćwiczenia fizyczne osobom 
w  wieku podeszłym, należy podkreślić, że ich 
intensywność powinna być stopniowana( w zależności 
od stopnia wytrenowania) i najlepiej, gdy są one 
wykonywane pod kierunkiem uprawnionej do tego 

osoby. Liczne badania przeprowadzone na dużych 
grupach osób wskazują, że efekty rehabilitacyjne 
i prewencyjne regularnej aktywności fizycznej są 
lepsze, gdy wzorce tej aktywności są kształtowane we 
wcześniejszych okresach życia, a nie dopiero  w wieku 
podeszłym.

Stosując metody rewitalizacji ustroju, należy jednak 
uświadomić sobie fakt, że starzenie jest procesem 
f i z jo log i cznym,  d l a t ego  wsze lk i e  fo rmy  
„odmładzania”, szczególnie zbyt intensywne, mogą 
wpłynąć negatywnie na nasz organizm. Istotne jest 
więc określenie indywidualnych, optymalnych 
warunków dla prawidłowego  funkcjonowania 
starzejącego się organizmu, a szczególnie zgodne 
z zapotrzebowaniem odżywianie i odpowiednia 
aktywność nie tylko fizyczna, ale i psychiczna.

Biorąc pod uwagę fakt, że stan zdrowia określa brak lub 
obecność choroby, natomiast wiek biologiczny 
determinuje ogólna sprawność i wydolność organizmu, 
o korzyściach z działań rewitalizacyjnych możemy 
mówić tylko wtedy, gdy przynoszą one długotrwałe, 
wyraźne i wielokierunkowe korzystne efekty dla 
funkcjonowania organizmu.

Aktualna ocena stanu zdrowia populacji genetycznej 
w Polsce potwierdza duże zapotrzebowanie na 
wprowadzenie zasad profilaktyki geriatrycznej 
i rewitalizacji do codziennego życia. Co możemy przez 
to osiągnąć?

Na pewno dzięki tego typu postępowaniu można nie 
tylko osiągnąć dalsze wydłużenie życia ludzkiego, co 
zresztą już zapewnia postęp medycyny, ale także 
zachowanie zdrowia i sprawności umysłu do późnej 
starości. W promowaniu zdrowia osób starszych duże 
znaczenie ma postawa całego społeczeństwa wobec 
starości, a zwłaszcza odrzucenie negatywnego, 
dyskryminującego podejścia( ageizm) w stosunku do 
tej grupy wiekowej. 

(Fragment artykułu: Jak przedłużyć nasze życie, 
czyli rewitalizacja osób starszych, opublikowanego 
w zbiorze Materiałów z II Ogólnopolskiej Konferencji  
„Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce - 
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z  Teofilą, matką dwojga jego dzieci. W dniu 
18 września tr. zawarł też z nią ślub w kościele 
św. Floriana. Po kilku miesiącach, w związku ze 
znaczącą poprawą sytuacji materialnej (sukces 
Wesela!), wynajął  duże, 7-pokojowe mieszkanie przy 
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przyszło ostatnie dziecko poety – Stanisław (2 grudnia 
1901 r). Było to mieszkanie, które urządził sobie 
według własnego pomysłu. To w nim znalazła się 
słynna „szafirowa pracownia”, wzbudzająca  już 
wówczas wielkie zainteresowanie wśród artystów 
i dziennikarzy. Wyspiański opuścił to mieszkanie latem 
1906 roku. Wobec znacznego pogorszenia się stanu 
jego zdrowia, chcąc  zabezpieczyć los   żonie i trojgu 
swych dzieci (nadto także – Teodorowi, nieślubnemu 
synowi Teofili), zakupił w podkrakowskich Węgrzcach 
dość okazały dom zbudowany  niegdyś przez rodzinę 
żydowską Reinerów, którą dopiero co, w 1905 roku 
nabył  Ludwik Janikowski. To od tegoż Janikowskiego  
kupił teraz poeta ów nie istniejący dziś dom (spalił się 
w czasie I wojny światowej) wraz 30-morgowym 
gospodarstwem. Wyspiańscy przenieśli się do Węgrzec 
w połowie sierpnia 1906 roku. Tu spędził  artysta  
kilkanaście ostatnich miesięcy swego życia. Wobec 
postępującej choroby w dniu  10 listopada 1907 roku  
Wilhelm Feldman, przyjaciel poety, przewiózł go do go 
do Krakowa, do lecznicy przy ul. Siemiradzkiego 1. 
Artysta zmarł tu w dniu 28 listopada 1907 r.  Od dnia 
2 grudnia tr. doczesne jego szczątki spoczywają 
w Krypcie Zasłużonych na Skałce. 

Tyle suchych faktów. Wynika  z nich jedno: 
Wyspiański nie był w szczególny sposób przywiązany 
do jednego miejsca w Krakowie. Okoliczności 
sprawiły, że często zmieniał tu miejsca zamieszkania. 
Ale jedno jest pewne: był on przywiązany do Krakowa, 
głęboko „zakorzeniony” w tym mieście. Dlatego przez 
całe krótkie życie budował temu miastu wspaniały 
pomnik. Brał udział w jego upiększaniu i przywracaniu 
mu niegdysiejszej urody. Gdy nadarzyła się 
sposobność, wziął  udział w zarządzaniu jego 
sprawami (jako radny miejski). Nade wszystko 
przecież stworzył wspaniałą jego  legendę literacką, 
legendę do dziś żywą. Przyglądnijmy się  tym sprawom 
z bliższej perspektywy. 
1
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4
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  Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. T. II, cz. 1, 
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wprowadził się do niego Franciszek Wyspiański ze swą 
rodziną, urządzając tu swoją pracownię i prywatną 
szkołę rzeźby.

Niestety, Dom Długosza nie był  domem radości 
dla Stanisława Wyspiańskiego. W dniu 16 stycznia 
1875 roku zmarł tu jego młodszy brat, Tadeusz 
(niespełna czteroletni). Wkrótce potem, 18 sierpnia 
1876 roku, zmarła  w nim matka poety, Maria 
Wyspiańska. Blisko ośmioletni  Stanisław został  tylko 
z ojcem oraz siostrą ojca, a swoją ciotką, Albiną 
Wyspiańską. Trwało to blisko cztery lata: do 
października 1880 roku, kiedy to opiekę nad blisko 
12-letnim chłopcem przejęło wujostwo przyszłego 
pisarza: Janina i Kazimierz Stankiewiczowie. Chłopiec 
zamieszkał  z wujostwem  w mieszkaniu przy 
ul. Kopernika 1. W 1883 roku Stankiewiczowie 
przenieśli się do mieszkania  przy ul. Zacisze 2. 
Kolejna   zmiana adresu  Stankiewiczów 
i Wyspiańskiego nastąpiła w 1895 roku. Wiosną tego 
roku opuścili oni mieszkanie przy ul. Zacisze 
i zamieszkali na kilka zaledwie miesięcy przy 
ul. Kolejowej 1 (dzisiejsza ul. Westerplatte). 
Tu w sierpniu  tr. zmarł wuj Kazimierz Stankiewicz. 
Wraz z ciotką Janiną  artysta opuścił zatem w dniu 
1 października 1895 roku lokal przy ul. Kolejowej 
i przeniósł się do nowego mieszkania: przy 
ul. Poselskiej 8 (dzisiaj 10), w którym otrzymał 
samodzielny pokój (ciotka Stankiewiczowa zajmowała 
jeden pokój a wuj Kazimierz Rogowski, brat  
Stankiewiczowej, drugi). 

Nie czas, aby szczegółowo opisywać  wędrówkę  
artysty po naszym mieście. Dość stwierdzić, że 
usamodzielnienie się przyszłego  autora Wesela 
n a s t ą p i ł o  d o p i e r o  w  l i p c u  1 8 9 8  r o k u ,  
w okolicznościach prawdziwie dramatycznych.  
Artysta po powrocie z Paryża w 1894 roku związał się  
ze służącą ciotki Stankiewiczowej, Teofilą Pytkówną. 
Ze związku tego w dniu 31 maja 1895 roku przyszła na 
świat pierworodna córka artysty, Helenka. Ciotka  
zdecydowała w tej sytuacji o odesłaniu Teofili z domu. 
Zamieszkała ona  wówczas w kamienicy przy ul. Szlak 
23. Wyspiański pozostał w tym czasie w mieszkaniu  
ciotki przy ul. Poselskiej, ale nie zerwał związku 
z Teofilą. W lipcu 1898 roku w sposób dramatyczny 
dała o sobie znać trapiąca go od kilku lat choroba 
weneryczna: został wówczas na kilkanaście dni 
sparaliżowany. W czasie dramatycznej  rozmowy 
przyznał się ciotce do swego nieszczęścia. Ostra 
reakcja Stankiewiczowej sprawiła, że gdy tylko paraliż 
ustąpił, artysta natychmiast opuścił mieszkanie przy 
ul. Poselskiej.  Ściągnąwszy ze ścian wszystkie swoje 
obrazy, zapakowawszy do toreb rzeczy osobiste, bez 
pożegnania z ciotką  wyprowadził się z Poselskiej.  
Oficjalnie zamieszkał w pracowni, którą wynajął 
w kamienicy przy pl. Mariackim 9, ale w rzeczy samej 
przeniósł się do Teofili, na ul. Szlak 23. We wrześniu 
1899 roku przyszedł tu na świat syn  poety, 
Mieczysław. Po dwunastu miesiącach, we wrześniu 
1900 roku, poeta  zdecydował się na małżeństwo
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Wesołe, kolorowe, wielkie piłki lekarskie, a na 
nich osadzone, jak szypułki w kwiatach, ciała 
ćwiczących pań. Nawet nie podejrzewałam, że na tym 
„przyrządzie” można wykonywać tyle i takich ćwiczeń 
(wciskanie piłki w ziemię, „dosiadanie” piłki 
i ściskanie jej kolanami jak konia, leżenie na piłce 
i jeszcze naprzemienne wyciąganie rąk do przodu – 
zapanować nad tą nieokiełzaną kulą, to naprawdę duża 
sztuka!). 

- Już w 92. roku chciałam zrobić zajęcia dla seniorów. 
Wtedy chyba wyprzedzałam tym pomysłem całą epokę. 
Nikt nie rozumiał, o czym mówię, a ja wróciłam ze 
Stanów Zjednoczonych z głową przepełnioną takimi 
właśnie pomysłami, bo to, co mi się najbardziej 
w Stanach podobało, to właśnie to,  że seniorzy bardzo 
tam dbają o swoją sprawność i kondycję. Długo nic mi z 
tych pomysłów nie wychodziło, aż do powstania 
w Nowym Sączu Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówi 
prowadząca zajęcia Bogusława Wójcik.

Panie są w różnym wieku, ale większość mieści się 
w przedziale wiekowym między 50-tką a 60-tką i mają 
podobną  motywac ję  do  ćwiczeń .  Wśród  
uczęszczających na zajęcia do pani Bogusi są też 
panowie, którzy są w wyraźnej mniejszości, bo jest ich 
tylko dwóch i niezbyt regularnie przychodzą. Trenerka 

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA     ZDROWIE

jednak twierdzi, że, i pan Emil Leśniak, i pan Adhami 
Abdul Razzak radzą sobie doskonale i bardzo szybko 
osiągnęliby niezłą formę, gdyby tylko nie brakowało 
im samozaparcia.

Kobiety chyba bardziej wiedzą, czego chcą i dlaczego. 
Elżbieta Kędzior (I rok – medycyna i profilaktyka 
zdrowia) po prostu chce schudnąć. Regularne 
ćwiczenia dają efekty, ale gdy tylko się zaniedba, 
wszystko trzeba zaczynać od nowa. Właśnie tak było, 
gdy pani Elżbieta siedziała nad niedawno obronioną 
pracą magisterską.

wiczenia wykonywane w wodzie mają wiele Ćwalorów. Podnoszą ogólną sprawność fizyczną, ale 
także poprawiają ukrwienie całego organizmu. Poza 
tym wszystkie ćwiczenia robi się w wodzie dużo lżej, 
bowiem woda powoduje odciążenie, i nie męczymy 
mięśni i stawów. Jednak, aby to robić z satysfakcją 
i dobrym skutkiem, trzeba się „rozćwiczyć” , jak mówi 
pan Adam Szczepanik, który od trzech lat prowadzi 
gimnastykę w basenie. Nigdy nie brakuje chętnych na 
zajęcia z panem Adamem, który, tak jak jego 
podopieczni, także jest emerytem i słuchaczem 
naszego uniwersytetu. Ma tytuł trenera I klasy, 
ukończył warszawską AWF, podyplomowo studia 
trenerskie w lekkiej atletyce. Jak mówi, jest wdzięczny 
naszej prezesce, że zmobilizowała go do podjęcia 
takiego wyzwania. Zresztą, jak sam twierdzi, zawsze 
prowadził intensywny tryb życia. Od przejścia na 

emeryturę w 90.roku miał epizod szkolny w IV LO, 

gdzie uczył przysposobienia obronnego. Kładł  w tej 

pracy nacisk na przysposobienie sanitarno-medyczne. 

Mówi z satysfakcją o tym, jak kilku osobom, dzięki 

tym umiejętnościom, uratował życie.  Poza tym chodzi 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ   JAK RYBA W WODZIE…

Prawa ludzi starszych:

Ageizm (ang. agism i ageism, od „age” - wiek, wymowa ejdżyzm) – oznacza dyskryminację ze względu na 
wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy (tak z jej znalezieniem jak 
i utrzymaniem). Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku oferty 
rozrywkowej i rekreacyjnej. Może ona dotykać zarówno ludzi starych postrzeganych, choć jako bardziej 
przyjaznych to niepotrzebnych, jak i ludzi młodych, z jednej strony postrzeganych za bardziej kompetentnych 
i zdolniejszych, ale często uznawanych za lekkomyślnych i nie mających doświadczenia. Ofiarami tego typu 
uprzedzeń i stereotypów padają zarówno mężczyźni jak i kobiety. Jednak w sposób szczególny dyskryminacja 
dotyka osób starszych. Wiek staje się barierą przede wszystkim w trakcie zatrudnienia, w dostępie do szkoleń 
zawodowych, badań  i zabiegów medycznych, a także usług finansowych, bankowych czy 
ubezpieczeniowych. W wielu codziennych sytuacjach osoby starsze przekonują się, że świat współczesny 
zaprojektowano raczej dla młodych. Niewielka czcionka w gazetach czy ulotkach dołączonych do leków, 
miniaturowe telefony komórkowe, brak odpowiedniej ilości miejsc siedzących w poczekalniach – to tylko 
kilka przykładów, które pokazują jak wiele trzeba zrobić, aby usługi i produkty były bardziej przyjazne dla 
osób starszych, dostosowane do ich potrzeb.

Przejawy dyskryminacji przynoszą wymierne straty społeczno-gospodarcze. Wykluczenie pewnych grup czy 
kategorii osób nie pozwala na wykorzystanie ich potencjału, doświadczeń i umiejętności. Zależność ta 
w sposób wyraźny widoczna jest w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na wiek, na rynku pracy. Fakt, że 
wiele osób po 50 roku życia pozostaje bez zatrudnienia, zwiększa koszty świadczeń wypłacanych przez 
państwo, a zmniejsza wpływy z podatków. Brak zatrudnienia prowadzi także do negatywnych konsekwencji 
społecznych. Izolacja, mniejsza aktywność oraz spadek poczucia własnej wartości to czynniki  zwiększające 
ryzyko pojawienia się problemów zdrowotnych u osób starszych.

Forum 50+ Seniorzy XXI wieku. Forum zabiera głos w sprawach ważnych dla ludzi starszych, podejmuje 
działania zmierzające do rozpoznania problemu dyskryminacji ze względu na wiek. Zobacz- 
www.forum.senior.info.pl

 Opracowała: Wiesława Borczyk Prezes Zarządu Sądeckiego UTW.
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ogromne. Śmiem twierdzić, że technicznie te starsze 
panie są lepsze od młodych, które są, już na pewno, 
mniej zdyscyplinowane – komentuje prowadząca 
zajęcia. 

Dwie młodziutkie studentki z Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości: Elżbieta i Kamila, ćwiczą w tej 
samej grupie co nasi słuchacze, zupełnie szczerze 
potwierdzają tę opinię.

Zajęcia składają się z części aerobowej, która ma 
na celu spalanie tkanki tłuszczowej, a ma charakter 
taneczny, przyjemny, przeplatana ćwiczeniami 
wzmacniającymi, kształtującymi, na bazie 
bezpiecznych pozycji, co jest niezmiernie ważne przy 
osteoporozie, schorzeniach kręgosłupa, stawów. 
– Kończymy zawsze ćwiczeniami wyciszającymi, 
relaksacyjnymi. Koncentruję się na prawidłowym 
oddychaniu. Chodzi o zadowolenie. O to, aby nie 
wychodzić z zajęć zmordowanym, lecz przyjemnie 
zmęczonym – podsumowuje pani Bogusia Wójcik. 

                                                                                     
ElżbietaPyszczak

 Sekretarz Zarządu SUTW

Krystyna Damasiewicz (I rok – kulturoznawstwo) 
ćwiczy już 3 rok z naszym uniwersytetem. - 
Samopoczucie dużo lepsze, lepsze dotlenienie 
organizmu, sprawność ruchowa, a miałam kłopoty 
z wejściem po schodach. Teraz wbiegam na 3 piętro!

Babcia, która jeździ z wnukami na nartach, na rowerze 
i na wrotkach, jest „cool”. Taką wspaniałą babcię mają 
wnuki pani Jadwigi Śliwy (II rok – medycyna 
i profilaktyka zdrowia). Nie ma nadwagi, czuje się 
lekka, zdrowa i młoda mimo swoich 60 lat. Ćwiczy bez 
przerwy od 15 lat i cały czas korzysta z zajęć u pani 
Bogusi Wójcik.   

Podobnie pani Bogumiła Gabryś. Chce być sprawna 
przede wszystkim dla siebie, ale też i dla swoich 
wnuków, Paulinki i Mateusza. Umiejętnie dobrane 
ćwiczenia eliminują bóle kręgosłupa, rozluźniają 
mięśnie. – Jedna z moich koleżanek nie potrafiła 
zawiązać sznurowadła, a teraz schyla się swobodnie. 
Ruch naprawdę czyni cuda – przekonuje pani Gabryś.

- Trzeci rok korzystam z zajęć, które proponuje nam 
SUTW. Chodzę na ćwiczenia, i to autentycznie chodzę, 
bo aż z Gorzkowa, a to będzie dobre trzy kilometry. 
Ruch fizyczny to mój sposób na życie. Przy cukrzycy 
muszę trzymać wagę. A jaka to przyjemność wyjść 
z domu, spotkać się z koleżankami z naszej paczki, 
pobyć ze sobą, porozmawiać. Nie mam dzieci, wnuków, 
więc towarzyska strona tych spotkań jest dla mnie 
ogromnie ważna  – dorzuca pani Irena Piekara.

– Chwała tym, którzy potrafią się zmobilizować i wyjść 
z domu, a już prawdziwym sukcesem jest podjęcie 
wyzwania i przychodzenie regularne na zajęcia. 
W grupie ćwiczy się łatwiej, jest większa motywacja. 
Ćwiczymy od zera, kroczek po kroczku, ale postępy są 
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Przejawy dyskryminacji przynoszą wymierne straty społeczno-gospodarcze. Wykluczenie pewnych grup czy 
kategorii osób nie pozwala na wykorzystanie ich potencjału, doświadczeń i umiejętności. Zależność ta 
w sposób wyraźny widoczna jest w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na wiek, na rynku pracy. Fakt, że 
wiele osób po 50 roku życia pozostaje bez zatrudnienia, zwiększa koszty świadczeń wypłacanych przez 
państwo, a zmniejsza wpływy z podatków. Brak zatrudnienia prowadzi także do negatywnych konsekwencji 
społecznych. Izolacja, mniejsza aktywność oraz spadek poczucia własnej wartości to czynniki  zwiększające 
ryzyko pojawienia się problemów zdrowotnych u osób starszych.

Forum 50+ Seniorzy XXI wieku. Forum zabiera głos w sprawach ważnych dla ludzi starszych, podejmuje 
działania zmierzające do rozpoznania problemu dyskryminacji ze względu na wiek. Zobacz- 
www.forum.senior.info.pl

 Opracowała: Wiesława Borczyk Prezes Zarządu Sądeckiego UTW.

WARTO WIEDZIEĆ!

Zajęcia w klubie „Wigor”

Piłki w górę – zajęcia w klubie „Wigor”

Zajęcia na sądeckim basenie
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ogromne. Śmiem twierdzić, że technicznie te starsze 
panie są lepsze od młodych, które są, już na pewno, 
mniej zdyscyplinowane – komentuje prowadząca 
zajęcia. 

Dwie młodziutkie studentki z Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości: Elżbieta i Kamila, ćwiczą w tej 
samej grupie co nasi słuchacze, zupełnie szczerze 
potwierdzają tę opinię.

Zajęcia składają się z części aerobowej, która ma 
na celu spalanie tkanki tłuszczowej, a ma charakter 
taneczny, przyjemny, przeplatana ćwiczeniami 
wzmacniającymi, kształtującymi, na bazie 
bezpiecznych pozycji, co jest niezmiernie ważne przy 
osteoporozie, schorzeniach kręgosłupa, stawów. 
– Kończymy zawsze ćwiczeniami wyciszającymi, 
relaksacyjnymi. Koncentruję się na prawidłowym 
oddychaniu. Chodzi o zadowolenie. O to, aby nie 
wychodzić z zajęć zmordowanym, lecz przyjemnie 
zmęczonym – podsumowuje pani Bogusia Wójcik. 

                                                                                     
ElżbietaPyszczak

 Sekretarz Zarządu SUTW

Krystyna Damasiewicz (I rok – kulturoznawstwo) 
ćwiczy już 3 rok z naszym uniwersytetem. - 
Samopoczucie dużo lepsze, lepsze dotlenienie 
organizmu, sprawność ruchowa, a miałam kłopoty 
z wejściem po schodach. Teraz wbiegam na 3 piętro!

Babcia, która jeździ z wnukami na nartach, na rowerze 
i na wrotkach, jest „cool”. Taką wspaniałą babcię mają 
wnuki pani Jadwigi Śliwy (II rok – medycyna 
i profilaktyka zdrowia). Nie ma nadwagi, czuje się 
lekka, zdrowa i młoda mimo swoich 60 lat. Ćwiczy bez 
przerwy od 15 lat i cały czas korzysta z zajęć u pani 
Bogusi Wójcik.   

Podobnie pani Bogumiła Gabryś. Chce być sprawna 
przede wszystkim dla siebie, ale też i dla swoich 
wnuków, Paulinki i Mateusza. Umiejętnie dobrane 
ćwiczenia eliminują bóle kręgosłupa, rozluźniają 
mięśnie. – Jedna z moich koleżanek nie potrafiła 
zawiązać sznurowadła, a teraz schyla się swobodnie. 
Ruch naprawdę czyni cuda – przekonuje pani Gabryś.

- Trzeci rok korzystam z zajęć, które proponuje nam 
SUTW. Chodzę na ćwiczenia, i to autentycznie chodzę, 
bo aż z Gorzkowa, a to będzie dobre trzy kilometry. 
Ruch fizyczny to mój sposób na życie. Przy cukrzycy 
muszę trzymać wagę. A jaka to przyjemność wyjść 
z domu, spotkać się z koleżankami z naszej paczki, 
pobyć ze sobą, porozmawiać. Nie mam dzieci, wnuków, 
więc towarzyska strona tych spotkań jest dla mnie 
ogromnie ważna  – dorzuca pani Irena Piekara.

– Chwała tym, którzy potrafią się zmobilizować i wyjść 
z domu, a już prawdziwym sukcesem jest podjęcie 
wyzwania i przychodzenie regularne na zajęcia. 
W grupie ćwiczy się łatwiej, jest większa motywacja. 
Ćwiczymy od zera, kroczek po kroczku, ale postępy są 
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„Aktywne, świadome i pełne przyjemności 
życie jest najlepszym zabezpieczeniem przed chorobą 
i przedwczesnym starzeniem” – twierdzą autorzy 
książki „Nordic Walking – program treningowy dla 
seniorów”.

To pierwszy poradnik tego typu na naszym 
rynku. Ulrich Pramann, wydawca Nordic Fitness 
Magazin, i Bernd Schäufle, trener Nordic Walking 

pokazują w tej książce, jak krok po kroku można 

poprawić swoją formę. Czytelnik dowie się, jak 

rozpocząć przygodę z tą dyscypliną, znajdzie plany 

treningowe na 12 pierwszych tygodni oraz pozna 

wpływ Nordic Walking na różne schorzenia. Książka 

zawiera również wskazówki na temat odżywiania oraz 

doboru sprzętu.

podzielimy ją na trzy etapy:

Po pierwsze: poznanie techniki ogólnej.

Po drugie: poznanie techniki specjalistycznej.

Po trzecie: stosowanie techniki specjalistycznej/ 
doskonalenie („forma najbardziej precyzyjna”).

Etap 1: forma ogólna

Przeżywa to każdy początkujący Nordic Walker: 
jak tylko weźmie kije do ręki, pojawiają się z reguły 
przeszkody koordynacyjne, które stoją na drodze 
estetyki i dynamiki Nordic Walking. Jak możesz 
pokonać te trudności?

Na początku obowiązuje jedynie zasada, aby 
kijki stawiać diagonalnie, przeciwnie do ruchu stóp. 
Podążaj za naturalnym wzorcem ruchu. Zobaczysz, że 
po kilku rundach nie będziesz mieć z tym większego 
problemu.

Załóż więc paski kijków na ręce i opuść luźno 
ramiona. Dłonie pozostają otwarte. Beztrosko idź 
naprzód i pozwól, by ramiona luźno pracowały. Teraz 
zwiększ krok i zwróć uwagę na to, jak zmienia się ruch 
ramion: wahanie dopasowuje się do dłuższego kroku. 

Następnie po raz pierwszy świadomie 
wykorzystaj mięśnie tułowia. Dłonie pozostają jeszcze 
otwarte.

Potem złap za uchwyt i po raz pierwszy 
świadomie zastosuj kijki do Nordic Walkingu. Spróbuj 
wyczuć, jaki wpływ ma na twoje ciało, gdy mocniej lub 
słabiej stawiasz kijek. Czy zgadzasz się z tym, że 
Nordic Walking jako trening ogólny ciała staje się 
bardziej wyczuwalny?

Teraz, po postawieniu tych pierwszych kroków, 
możesz się czuć jak prawdziwy Nordic Walker, 
zakładając, że lewą stopę będziesz stawiał jednocześnie 
z prawym kijkiem - i na odwrót.

Etap 2: forma specjalistyczna

W następnym etapie należy systematycznie i po 
kolei ćwiczyć i stosować  poszczególne części 
składowe techniki podstawowej, czyli sześć 
podstawowych elementów Nordic Walkingu. Elementy 
te są do siebie dopasowane, ułatwiają kompleksowy 
przebieg ruchu i umożliwiają skuteczność 
szczególnych efektów zdrowotnych Nordic Walkingu. 
Główny nacisk kładziony jest przy tym na efektywne 
wykorzystanie kijków. Czas zetknięcia się kijka z 
podłożem, a więc czas, przez jaki czubki kijka mają 
kontakt z ziemią, jest decydujący dla efektywnego 
treningu. Brzmi to skomplikowanie, ale w 
rzeczywistości tak nie jest. Efekty te osiągane są 
poprzez długi i daleki wymach ręką i co za tym idzie, 
poprzez długie kroki. 

Nordic Walking - – program treningowy dla 
seniorów

Oficyna Wydawnicza „INTERSPAR” Sp. z o. o.

www.wiadomosci.aktivpro.pl

Fragmenty książki „Nordic Walking – program 
treningowy dla seniorów:

Jak zbawienny jest ruch, udowadniają ciągle nowe 
badania. Ryzyko przedwczesnej śmierci spada mniej 
więcej o jedną trzecią. Jednak aktywni ludzie nie 
zyskują wyłącznie dodatkowych lat. Każdego dnia 
zyskują dodatkowo coraz więcej energii i siły życiowej. 

Technika podstawowa: o co chodzi?

1. Wyprostowany tułów: unosimy mostek i pępek.

2. Pięść: przednia ręka przy stawianiu kijka jest 
zamknięta.

3. Rotacja: oś ramion rotuje zgodnie z naturalnym 
wzorcem ruchu, przeciwnie do ruchu osi miednicy.

4. Ruch rąk: długi z prawie wyciągniętymi (długimi) 
ramionami. 

5. Otwarta dłoń: tylna dłoń otwiera się, gdy ręka 
wędruje ku tyłowi.

6. Pozycja kijka: przedni kijek pod środkiem ciężkości 
ciała, tylny w odstępie długości kijka za ciałem. 

7. Aktywna praca stóp: płaskie stawianie stopy, 
przejście po krawędzi zewnętrznej aż do stawu 
palca dużego.

Zupełnie naturalny przebieg ruchu

Jeszcze raz całość: nogi poruszają się jak 
podczas normalnego chodzenia. Za każdym razem 
przesuwasz lewą nogę i prawą rękę, względnie prawą 
nogę i lewą rękę do przodu.

- stopy skierowane są prosto do przodu i stawiane są 
całą powierzchnią. Następnie po zewnętrznej 
krawędzi przetocz stopę aż do dużego palca. 

- Kolana są lekko ugięte, nigdy nie powinny być 
zupełnie wyprostowane. 

- Tułów jest lekko pochylony do przodu.

- Głowa jest uniesiona, oczy skierowane są do 
przodu.

- Ręce odgrywają w Nordic Walking podrzędną rolę - 
aktywnie poruszają się w rytmie ciała.

- Ramiona są luźne i odprężone. Poruszają się 
przeciwnie do bioder. 

- Przy stawianiu kijka ręce są zamknięte, a przy 
powrocie w tył, od wysokości bioder całkowicie się 
otwierają. 

- Kijki prowadzone są blisko ciała. Ruch ramion 
koordynowany jest z długością kroku. 

Etapy do efktywnej techniki Nordic Walkingu

Z pewnością w pierwszym momencie przebieg 
ruchu wydaje się być skomplikowany, ale technika 
Nordic Walking nie jest trudna do nauczenia. No, może 
nie jest też zupełnie prosta. W zasadzie prowadzenie 
ruchu w Nordic Walking odpowiada naturalnemu 
przebiegowi ruchu człowieka, podczas chodzenia.

Nauka techniki Nordic Walkingu jest prostsza, gdy

rezolutny czwartoklasista samodzielnie odbył podróż 
do Sącza. – Ja parę lat temu zacząłem się na nowo 
uczyć mówić i chodzić. Po uśpieniu podczas operacji 
doszło do uszkodzenia nerwów obwodowych. Efekty 
długiej i trudnej rehabilitacji muszę podtrzymywać, 
jeżeli w ogóle chcę jakoś funkcjonować. Tu człowiek 
przychodzi, pośmieje się, wspólnie poweseli i od razu 
człowiekowi jest lepiej. Pamiętam, jak specjaliści 
zawyrokowali – wózek inwalidzki. A ja wbrew 
wszystkiemu, powtarzając sobie jedno z powiedzonek 
Jana Sztaudyngera ze zbiorku wydanego niedługo 
przed jego śmiercią: ”Po to Pan Bóg dał ci dupsko, byś 
je wypiął na choróbsko!” - postanowiłem się nie 
poddać. Od początku chodzę na zajęcia do pana Adama 
i będę nadal chodził, bo bardzo brakowałoby mi tego 
teraz. My z żoną przez to nawet nie lubimy dni wolnych 
– wtóruje żonie pan Jerzy Bieniasz (I rok – 
przyrodoznawstwo).

a 59 lat, sylwetkę nastolatki, chodzi po górach Mi to tych wysokich (dwa lata temu była 
w Alpach, w tym roku w Karpatach Ukraińskich), 
potrafi zrobić bez wysiłku szpagat i ma żylaki, które 
lekarze polecili zoperować. Oprócz zajęć na basenie 
uczęszcza też na gimnastykę. – Ruch, spotkania 
z ludźmi, to konieczność. Kiedy siedem lat temu zmarł 
mój mąż, zostałam zupełnie sama. Mieszkam w Nowym 
Sączu od 25 lat i czuję się sądeczanką. Mam teraz wielu 
przyjaciół i znajomych, z którymi też wspólnie 
korzystamy z zajęć proponowanych przez SUTW. 
Ćwiczenia na basenie na pewno przedłużają 
sprawność, ale ja sobie cenię bycie z ludźmi. Jestem 
kobietą rozśpiewaną i wciągam w to basenowe 
śpiewanie całą grupę. Bawimy się doskonale. Dzisiaj 
był i krakowiaczek i lambada i nieśmiała próba 
„Carmen” – mówi Halina Ciosek (II rok – 
kulturoznawstwo).

Wszyscy moi rozmówcy są zachwyceni, 
zarówno formą zajęć jakie prowadzi Pan Adam, jak 
i nim samym. Obiecano mi, że jeszcze jedno miejsce 
dla mnie się znajdzie. Muszę się zastanowić, to jest 
naprawdę bardzo kusząca propozycja. 

Elżbieta Pyszczak
Sekretarz Zarządu SUTW 

po górach, jeździ na rowerze i…maluje pejzaże. 
Na jego zajęcia jest zapisanych 26 osób. Jest jeszcze 
jedna grupa, która uczy się pływać z instruktorem.

- Mieszkaliśmy w Sosnowcu. Pracowałam jako położna 
i odbierałam porody w wodzie, więc jeżeli można się 
urodzić w wodzie, to równie dobrze można się w niej 
odrodzić. Jestem po dwóch zawałach i umiarkowany 
ruch jest moim sprzymierzeńcem. Te zajęcia, to nie 
tylko sprawność fizyczna. Nawet, gdy mam dół 
psychiczny, to po ćwiczeniach jestem podbudowana 
i zaczynam mieć dystans do spraw, które mnie dołują. 
Dodatkowy plus tych zajęć, to ich prowadzący, czyli 
pan Adam. Jest w naszym wieku, potrafi zrozumieć 
opory, dostosować ćwiczenia. Miałam zacząć „studia” 
na podobnym uniwersytecie w Katowicach. To było 
moje marzenie po przejściu na emeryturę. Los rzucił 
nas do Nowego Sącza i na początku byłam przerażona, 
co ja tu będę robiła. Szczęście mi sprzyja, bo okazało 
się, że tu również jest taka możliwość i korzystamy z niej 
oboje z mężem – opowiada pani Grażyna Bieniasz 
(II rok – kulturoznawstwo).

an Jerzy Bieniasz urodził się w Przeworsku. Jego Prodzina musiała jednak stamtąd uciekać po 
nieudanej akcji odbicia uwięzionych AK-owców. 
Wyjechali na Ziemie Zachodnie. Po śmierci ojca mógł 
zrealizować swoje marzenie – mieszkać w Nowym 
Sączu. Wcześniej bywał tu jako dziecko u rodziny. 
Postanowienie, że zostanie w tym mieście na zawsze, 
podjął, gdy jednym razem rodzice zgodzili się, aby jako 
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„Aktywne, świadome i pełne przyjemności 
życie jest najlepszym zabezpieczeniem przed chorobą 
i przedwczesnym starzeniem” – twierdzą autorzy 
książki „Nordic Walking – program treningowy dla 
seniorów”.

To pierwszy poradnik tego typu na naszym 
rynku. Ulrich Pramann, wydawca Nordic Fitness 
Magazin, i Bernd Schäufle, trener Nordic Walking 

pokazują w tej książce, jak krok po kroku można 

poprawić swoją formę. Czytelnik dowie się, jak 

rozpocząć przygodę z tą dyscypliną, znajdzie plany 

treningowe na 12 pierwszych tygodni oraz pozna 

wpływ Nordic Walking na różne schorzenia. Książka 

zawiera również wskazówki na temat odżywiania oraz 

doboru sprzętu.

podzielimy ją na trzy etapy:

Po pierwsze: poznanie techniki ogólnej.

Po drugie: poznanie techniki specjalistycznej.

Po trzecie: stosowanie techniki specjalistycznej/ 
doskonalenie („forma najbardziej precyzyjna”).

Etap 1: forma ogólna

Przeżywa to każdy początkujący Nordic Walker: 
jak tylko weźmie kije do ręki, pojawiają się z reguły 
przeszkody koordynacyjne, które stoją na drodze 
estetyki i dynamiki Nordic Walking. Jak możesz 
pokonać te trudności?

Na początku obowiązuje jedynie zasada, aby 
kijki stawiać diagonalnie, przeciwnie do ruchu stóp. 
Podążaj za naturalnym wzorcem ruchu. Zobaczysz, że 
po kilku rundach nie będziesz mieć z tym większego 
problemu.

Załóż więc paski kijków na ręce i opuść luźno 
ramiona. Dłonie pozostają otwarte. Beztrosko idź 
naprzód i pozwól, by ramiona luźno pracowały. Teraz 
zwiększ krok i zwróć uwagę na to, jak zmienia się ruch 
ramion: wahanie dopasowuje się do dłuższego kroku. 

Następnie po raz pierwszy świadomie 
wykorzystaj mięśnie tułowia. Dłonie pozostają jeszcze 
otwarte.

Potem złap za uchwyt i po raz pierwszy 
świadomie zastosuj kijki do Nordic Walkingu. Spróbuj 
wyczuć, jaki wpływ ma na twoje ciało, gdy mocniej lub 
słabiej stawiasz kijek. Czy zgadzasz się z tym, że 
Nordic Walking jako trening ogólny ciała staje się 
bardziej wyczuwalny?

Teraz, po postawieniu tych pierwszych kroków, 
możesz się czuć jak prawdziwy Nordic Walker, 
zakładając, że lewą stopę będziesz stawiał jednocześnie 
z prawym kijkiem - i na odwrót.

Etap 2: forma specjalistyczna

W następnym etapie należy systematycznie i po 
kolei ćwiczyć i stosować  poszczególne części 
składowe techniki podstawowej, czyli sześć 
podstawowych elementów Nordic Walkingu. Elementy 
te są do siebie dopasowane, ułatwiają kompleksowy 
przebieg ruchu i umożliwiają skuteczność 
szczególnych efektów zdrowotnych Nordic Walkingu. 
Główny nacisk kładziony jest przy tym na efektywne 
wykorzystanie kijków. Czas zetknięcia się kijka z 
podłożem, a więc czas, przez jaki czubki kijka mają 
kontakt z ziemią, jest decydujący dla efektywnego 
treningu. Brzmi to skomplikowanie, ale w 
rzeczywistości tak nie jest. Efekty te osiągane są 
poprzez długi i daleki wymach ręką i co za tym idzie, 
poprzez długie kroki. 

Nordic Walking - – program treningowy dla 
seniorów

Oficyna Wydawnicza „INTERSPAR” Sp. z o. o.

www.wiadomosci.aktivpro.pl

Fragmenty książki „Nordic Walking – program 
treningowy dla seniorów:

Jak zbawienny jest ruch, udowadniają ciągle nowe 
badania. Ryzyko przedwczesnej śmierci spada mniej 
więcej o jedną trzecią. Jednak aktywni ludzie nie 
zyskują wyłącznie dodatkowych lat. Każdego dnia 
zyskują dodatkowo coraz więcej energii i siły życiowej. 

Technika podstawowa: o co chodzi?

1. Wyprostowany tułów: unosimy mostek i pępek.

2. Pięść: przednia ręka przy stawianiu kijka jest 
zamknięta.

3. Rotacja: oś ramion rotuje zgodnie z naturalnym 
wzorcem ruchu, przeciwnie do ruchu osi miednicy.

4. Ruch rąk: długi z prawie wyciągniętymi (długimi) 
ramionami. 

5. Otwarta dłoń: tylna dłoń otwiera się, gdy ręka 
wędruje ku tyłowi.

6. Pozycja kijka: przedni kijek pod środkiem ciężkości 
ciała, tylny w odstępie długości kijka za ciałem. 

7. Aktywna praca stóp: płaskie stawianie stopy, 
przejście po krawędzi zewnętrznej aż do stawu 
palca dużego.

Zupełnie naturalny przebieg ruchu

Jeszcze raz całość: nogi poruszają się jak 
podczas normalnego chodzenia. Za każdym razem 
przesuwasz lewą nogę i prawą rękę, względnie prawą 
nogę i lewą rękę do przodu.

- stopy skierowane są prosto do przodu i stawiane są 
całą powierzchnią. Następnie po zewnętrznej 
krawędzi przetocz stopę aż do dużego palca. 

- Kolana są lekko ugięte, nigdy nie powinny być 
zupełnie wyprostowane. 

- Tułów jest lekko pochylony do przodu.

- Głowa jest uniesiona, oczy skierowane są do 
przodu.

- Ręce odgrywają w Nordic Walking podrzędną rolę - 
aktywnie poruszają się w rytmie ciała.

- Ramiona są luźne i odprężone. Poruszają się 
przeciwnie do bioder. 

- Przy stawianiu kijka ręce są zamknięte, a przy 
powrocie w tył, od wysokości bioder całkowicie się 
otwierają. 

- Kijki prowadzone są blisko ciała. Ruch ramion 
koordynowany jest z długością kroku. 

Etapy do efktywnej techniki Nordic Walkingu

Z pewnością w pierwszym momencie przebieg 
ruchu wydaje się być skomplikowany, ale technika 
Nordic Walking nie jest trudna do nauczenia. No, może 
nie jest też zupełnie prosta. W zasadzie prowadzenie 
ruchu w Nordic Walking odpowiada naturalnemu 
przebiegowi ruchu człowieka, podczas chodzenia.

Nauka techniki Nordic Walkingu jest prostsza, gdy

rezolutny czwartoklasista samodzielnie odbył podróż 
do Sącza. – Ja parę lat temu zacząłem się na nowo 
uczyć mówić i chodzić. Po uśpieniu podczas operacji 
doszło do uszkodzenia nerwów obwodowych. Efekty 
długiej i trudnej rehabilitacji muszę podtrzymywać, 
jeżeli w ogóle chcę jakoś funkcjonować. Tu człowiek 
przychodzi, pośmieje się, wspólnie poweseli i od razu 
człowiekowi jest lepiej. Pamiętam, jak specjaliści 
zawyrokowali – wózek inwalidzki. A ja wbrew 
wszystkiemu, powtarzając sobie jedno z powiedzonek 
Jana Sztaudyngera ze zbiorku wydanego niedługo 
przed jego śmiercią: ”Po to Pan Bóg dał ci dupsko, byś 
je wypiął na choróbsko!” - postanowiłem się nie 
poddać. Od początku chodzę na zajęcia do pana Adama 
i będę nadal chodził, bo bardzo brakowałoby mi tego 
teraz. My z żoną przez to nawet nie lubimy dni wolnych 
– wtóruje żonie pan Jerzy Bieniasz (I rok – 
przyrodoznawstwo).

a 59 lat, sylwetkę nastolatki, chodzi po górach Mi to tych wysokich (dwa lata temu była 
w Alpach, w tym roku w Karpatach Ukraińskich), 
potrafi zrobić bez wysiłku szpagat i ma żylaki, które 
lekarze polecili zoperować. Oprócz zajęć na basenie 
uczęszcza też na gimnastykę. – Ruch, spotkania 
z ludźmi, to konieczność. Kiedy siedem lat temu zmarł 
mój mąż, zostałam zupełnie sama. Mieszkam w Nowym 
Sączu od 25 lat i czuję się sądeczanką. Mam teraz wielu 
przyjaciół i znajomych, z którymi też wspólnie 
korzystamy z zajęć proponowanych przez SUTW. 
Ćwiczenia na basenie na pewno przedłużają 
sprawność, ale ja sobie cenię bycie z ludźmi. Jestem 
kobietą rozśpiewaną i wciągam w to basenowe 
śpiewanie całą grupę. Bawimy się doskonale. Dzisiaj 
był i krakowiaczek i lambada i nieśmiała próba 
„Carmen” – mówi Halina Ciosek (II rok – 
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i nim samym. Obiecano mi, że jeszcze jedno miejsce 
dla mnie się znajdzie. Muszę się zastanowić, to jest 
naprawdę bardzo kusząca propozycja. 

Elżbieta Pyszczak
Sekretarz Zarządu SUTW 

po górach, jeździ na rowerze i…maluje pejzaże. 
Na jego zajęcia jest zapisanych 26 osób. Jest jeszcze 
jedna grupa, która uczy się pływać z instruktorem.

- Mieszkaliśmy w Sosnowcu. Pracowałam jako położna 
i odbierałam porody w wodzie, więc jeżeli można się 
urodzić w wodzie, to równie dobrze można się w niej 
odrodzić. Jestem po dwóch zawałach i umiarkowany 
ruch jest moim sprzymierzeńcem. Te zajęcia, to nie 
tylko sprawność fizyczna. Nawet, gdy mam dół 
psychiczny, to po ćwiczeniach jestem podbudowana 
i zaczynam mieć dystans do spraw, które mnie dołują. 
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an Jerzy Bieniasz urodził się w Przeworsku. Jego Prodzina musiała jednak stamtąd uciekać po 
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 dniach 5-7.10.2007 odbył się I Małopolski Rajd UTW. Został on Wzorganizowany w ramach programu: „Zdrowy styl życia -Program 
aktywności fizycznej słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. 
Środki na całe zadanie przyznane zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem rajdu była integracja i budowa więzi środowiska słuchaczy UTW 
w Małopolsce, a także promowanie aktywnego wypoczynku wśród osób starszych.

W rajdzie wzięły udział reprezentacje  Uniwersytetów Trzeciego Wieku   z Tarnowa, 
Oświęcimia, Andrychowa, Gorlic, Chrzanowa, Zakopanego, Krakowa oraz grupa słuchaczy Sądeckiego  UTW 
i przedstawicielki Klubu Aktywnego Seniora w Krynicy.

Trasy rajdu zostały poprowadzone przez Beskid Sądecki z Gabonia oraz Kosarzysk do schroniska na Przehybie. 
W ich opracowanie oraz przygotowanie regulaminu rajdu zaangażowali się przewodnicy Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego: Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny oraz Jerzy Serek, Starosta Sekcji Kulturoznawstwa II roku 
Sądeckiego UTW, który podjął się odpowiedzialnej funkcji Komandora Rajdu.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie pani Marioli Pękali-Piekarskiej (kierownika Sekretariatu 
Sądeckiego Uniwersytetu) oraz stażystki pani Zofii Mółki, a także współpracowników Powiatowego Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych  pani Kamili Pierzgi i pana Wojciecha Nalepy. To dzięki ich staraniom 
otrzymaliśmy materiały promujące nasz region z Nadleśnictwa w Starym Sączu, Starostwa Powiatowego, 
Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, które mogliśmy przekazać 
naszym gościom z Małopolski.

W piątek po południu do Nowego Sącza przybyły reprezentacje UTW z terenu Małopolski i zostały  
zakwaterowane w Domu Turysty. Po wspólnej kolacji odbyło się spotkanie z Zarządem naszego Uniwersytetu. 
W trakcie rozmów dzielono się doświadczeniami z 
działalności UTW oraz padały propozycje podjęcia wspólnych 
przedsięwzięć. Prezes Zarządu Wiesława Borczyk, na prośbę 
gości, poinformowała o projekcie utworzenia Federacji UTW,  
a także udzielała wyjaśnień na temat współpracy organizacji 
pozarządowych z samorządem lokalnym.    

 W sobotę, po śniadaniu uczestnicy otrzymali znaczki 
rajdowe i  wraz z   przewodnikami PTT: Wojciechem  Szarotą, 
Ryszardem Patykiem  i Jerzym Gałdą wyruszyli na turystyczne 
szlaki Beskidu Sądeckiego. Punktem docelowym było 
schronisko na Przehybie, do którego dotarły wszystkie grupy. 
Po zakwaterowaniu i wspólnym posiłku uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz materiały promujące 
nasz region. W tym dniu uczestnikom Rajdu towarzyszyła 
Telewizja Regionalna Kraków, przygotowując specjalny 
program dla seniorów. Wieczorem rozpalono ognisko,  przy którym do późnych godzin nocnych,  we wspaniałej 
koleżeńskiej atmosferze, uczestnicy śpiewali piosenki, żartowali i wspólnie tańczyli. Trochę egzotyki do Rajdu 
wprowadziła młoda Chinka, studentka Wyższej Szkoły Biznesu, którą nasze koleżanki esperantystki zaprosiły na 
wspólną wędrówkę. Mieliśmy okazję posłuchać piosenek w jej wykonaniu, a kilka uczestniczek rajdu  nauczyło 
się niektórych chińskich zwrotów.

W niedzielę po śniadaniu kierowniczka schroniska na Przehybie Pani Olga Bielak oraz  przewodnicy PTT 
zapoznali  nas  z historią schroniska.

Wszyscy uczestnicy zeszli szlakiem do Gabonia. Jadąc autokarem, w drodze do Nowego Sącza 
oglądaliśmy Klasztor SS. Klarysek i Ołtarz Papieski w Starym Sączu oraz wspaniale widoki  Ziemi Sądeckiej.

Uczestnikom rajdu dziękuję za wytrwałość i dobrą zabawę, a osobom zajmującym się przygotowaniem 
i obsługą dziękuję za duże zaangażowanie. 

Komandor Rajdu
Jerzy Serek

 Sekcja Kulturoznawstwa II rok

 Rynku skręcamy w jedną z najciekawszych ulic, Zrozbudowaną w ostatnich latach, ulicę Lwowską 
(zdj. nr 1). Była ona traktem handlowym w kierunku na 

wschód. Na samym początku tej ulicy z prawej strony 
rozlokowana jest na dwóch działkach budowlanych od 
strony ul. Jagiellońskiej i od ul. Lwowskiej (zdj.nr 2) 

kamienica piętrowa z pięknym symbolem sztuki 
aptekarskiej, umieszczonym nad jednym z okien oraz 
monogram jednego z właścicieli R.J.

O historii i przodkach mieszkających w niej 
opowiedział ciekawie Pan Roman Hasslinger: 
„Kamienica narożna […] o szerokości 16 metrów, na 
starych piwnicach w połowie XIX wieku posiadała 
kilku właścicieli, w tym mojego przodka ze strony 
matki aptekarza Romana Jakubowskiego. Do naszego 
miasta przybył z Bochni wżeniony w rodzinę Hipolita 
Wydrychiewicza, po którym przejął aptekę mieszczącą 
się na parterze tej kamienicy. Po rozstrzygnięciu 
długotrwałego sporu o mur graniczny z właścicielami 
sąsiedniej kamienicy, spłaca współwłaścicieli, 
przystępuje  do remontu, modernizuje ją, przyozdabia 
w myśl zaleceń ówczesnych władz miejskich, 
umieszcza monogram, który zachował się do dzisiaj 
mimo wielu renowacji w dalszych latach.

Roman Jakubowski pełnił zaszczytną funkcję zastępcy 
burmistrza, był dyrektorem Kasy Oszczędności. 
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„KRÓTKA HISTORIA GRODU NAD DUNAJCEM 
I KAMIENICĄ” CZ. IV.

I MAŁOPOLSKI RAJD UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Tego jeszcze nie było!

Zdj. nr 2. Kamienica rodziny Jakubowskich Róg ul. Jagiellońskiej i Lwowskiej.
Październik 2007 r.

Cel wyprawy – Przehyba

Zdj. nr1. Widok na ul. Lwowską po przejściu mostu 
na Kamienicy. Maj 2007 r.

Zdj. nr 3. Widok na nowosądecki ratusz z okna 
mieszkania Nusi Styczyńskiej. Październik 2007 r.

Zdj. nr 4. Kamienica z Adoracją Najświętszego Sakramentu
– kiedyś własność Marynowskiego

HISTORIA TO MY

Fot.: Antoni Łopuch

Apteka przeszła w ręce zięcia Stanisława 
Nowakowskiego.” Dodam, że ostatnim właścicielem 
apteki, aż do jej upaństwowienia w latach 50-tych XX 
wieku, był Zbigniew Nowakowski.

Brat Romana - Józef Kazimierz Jakubowski kupuje 
sąsiednią kamienicę, remontuje ją i dobudowuje 
I piętro (zdj. nr 3), a na parterze otwiera księgarnię 
z wypożyczalnią książek i nut. Towar do tej księgarni 

sprowadza z Krakowa, Lwowa oraz Warszawy. 
W następnych latach uruchamia przy ul. Pijarskiej 15 
drukarnię, w której w 1892 roku w 600. rocznicę 
założenia naszego miasta wydrukowano I część „Nowy 
Sącz, jego dzieje i pamiątki dziejowe” autorstwa 
ks. Jana Sygańskiego.

Naprzeciwko kamienicy Romana Jakubowskiego po 
drugiej stronie ulicy Lwowskiej na fasadzie 
odnowionej ostatnio kamienicy można zobaczyć 
doskonale zachowaną i wmurowaną Adorację 
Najświętszego Sakramentu (zdj. nr 4). 
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Nowakowskiego.” Dodam, że ostatnim właścicielem 
apteki, aż do jej upaństwowienia w latach 50-tych XX 
wieku, był Zbigniew Nowakowski.

Brat Romana - Józef Kazimierz Jakubowski kupuje 
sąsiednią kamienicę, remontuje ją i dobudowuje 
I piętro (zdj. nr 3), a na parterze otwiera księgarnię 
z wypożyczalnią książek i nut. Towar do tej księgarni 

sprowadza z Krakowa, Lwowa oraz Warszawy. 
W następnych latach uruchamia przy ul. Pijarskiej 15 
drukarnię, w której w 1892 roku w 600. rocznicę 
założenia naszego miasta wydrukowano I część „Nowy 
Sącz, jego dzieje i pamiątki dziejowe” autorstwa 
ks. Jana Sygańskiego.

Naprzeciwko kamienicy Romana Jakubowskiego po 
drugiej stronie ulicy Lwowskiej na fasadzie 
odnowionej ostatnio kamienicy można zobaczyć 
doskonale zachowaną i wmurowaną Adorację 
Najświętszego Sakramentu (zdj. nr 4). 
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w Marcinkowicach 6 grudnia 1914r. stoczyły bitwę 
z Rosjanami.

Po latach Józef Piłsudski napisał: „Pomimo iż dzień 
6 grudnia 1914 r. zaliczam do najcięższych przeżytych 
w ciągu wojny, lubię wspominać Marcinkowice jako 
jedną z najładniejszych bitew, jakie stoczyłem”.

Na kanwie tych wydarzeń Józef Gościej 
opracował program nauczania historii regionalnej 
i stwierdził, że można ją wykorzystać w patriotycznym 
wychowaniu młodzieży. Jest autorem książki 
pt. „Legioniści w Marcinkowicach”. Wykształcił 
ponad 4.500 młodzieży, wśród nich poetki: Wandę 
Łomnicką- Dulak i Elżbietę Janicką. Działał w ruchu 
Towarzystw Uniwersytetów Ludowych, a także był 
prezesem TUL-u (Oddział Wojewódzki w Nowym 
Sączu).

Nie ma piękniejszego sensu życia niż 
bezinteresowna praca dla idei, dla innych ludzi, praca 
„pro publico bono”. Są ludzie, którzy odczuwają 
potrzebę pracy społecznej, szeroko rozumianej, 
z samej potrzeby serca. Działają, pracują bez rozgłosu, 
są skromni, nie oczekują zaszczytów, nagród 
i pochwał. Po prostu są, są wśród nas.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
od lat promuje ludzi tego pokroju, szczególnie 
seniorów. I dzięki mu za to.

W ubiegłym roku ROPS ogłosił konkurs na 
wspomnienie: „Moje życie to życie aktywne– Ludzie 
znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony”. 
Wyróżn ien ie  o t r zyma ła  nasza  ko leżanka  
uniwersytecka Halina Komar, promująca język 
esperanto, a druga nasza koleżanka Barbara Dębicka 
zajęła III miejsce. W tym roku, w I Plebiscycie 
„Poza Stereotypem” honorowe wyróżnienie 
otrzymała Jolanta Kieres  -  s tomatolog 
z wykształcenia, ale humanista z potrzeby ducha, która 
od ponad 40 lat działa w Polskim Związku Esperanto,

 celu uwrażliwienia społeczeństwa na problemy Ws e n i o r ó w  O r g a n i z a c j a  N a r o d ó w  
Zjednoczonych ustanowiła 1 października 
Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, 
obchodzonym na świecie od 1991r.

Pragnąc włączyć się w świętowanie tego 
szczególnego dnia, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem 
Akademia Pełni Życia zorganizował uroczyste 
spotkanie Seniorów z Małopolski, połączone 
z rozstrzygnięciem I Małopolskiego Plebiscytu „Poza 
Stereotypem”– Senior Roku 2006.

Nasz SUTW wytypował do Plebiscytu na  
Seniora Roku 3 osoby (podaję w kolejności 
alfabetycznej):  Józefa Gościeja, Jolantę Kieres i Annę 
Totoń. Kandydatom do tytułu stawiano wysokie 
wymagania, m.in. uznanie w środowisku lokalnym, 
bycie liderem lokalnej społeczności, praca społeczna 
poza stereotypami, rekomendacje organizacji 
społecznych, itp. Członkowie Zarządu SUTW 
przygotowali obszerną charakterystykę działalności 
wytypowanych osób… i czekaliśmy na wyniki. 
Informację podał „Dziennik Polski”. Na 39 
zgłoszonych osób tytuł Małopolskiego Seniora 
Roku 2006 uzyskał 75- letni Pan Józef Gościej 
(obecnie emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół 
w Marcinkowicach). Pan Józef z wykształcenia jest 
polonistą, studia kończył na UJ. Założył Muzeum 
Historyczne, poświęcone głównie pamięci Legionów 
Polskich Józefa Piłsudskiego,  które tutaj

a codziennie wydawano bezpłatne obiady dla ok. 50 
osób. Działalność Taniej Kuchni była szczególnie 
istotna podczas II wojny światowej. Współpracowało 
z nią Koło Pań, które wraz z powstałym 21 XII 1934 r. 
ośrodkiem „Caritasu” stworzyło w Taniej Kuchni 
punkt żywieniowy dla wszystkich, którzy tego posiłku 
potrzebowali. Bardzo często ofiarnie usługiwały 
w Taniej Kuchni osoby świeckie, zwłaszcza harcerki 
z nowosądeckich drużyn. Wydawano codziennie 
ponad 300 obiadów. Podobna działalność, zwłaszcza 
„Caritasu” została odnotowana w pierwszych latach po 
wojnie.

o II wojnie światowej państwo przejęło budynki Pz rąk prywatnych. Nowosądeckie Muzeum, które 
miało ulokowane swoje zbiory, uratowane przed 
rozgrabieniem w różnych punktach miasta, pismem 
z dnia 1.X.1950 r., wydanym przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki przejęło pomieszczenia Domu 
Gotyckiego. W chwili przejęcia mieściło się w nich 
oprócz Taniej Kuchni, „Caritasu”, sklep masarski, 
piekarnia i biuro. Formalnie jeszcze do 1956 r. 
znajdowała się tam Tania Kuchnia i piekarnia. Remont 
i przystosowanie do potrzeb muzealnych rozpoczęto 
dopiero w 1959 r. Stan tego budynku przed 
zagospodarowaniem, a podczas remontu najlepiej 
widać na szkicu ołówkiem, wykonanym w 1962 r. 
przez sądeckiego ar tys tę  malarza Adama 
Walczyńskiego (nr 6).

Do rangi obecnej jako Muzeum Okręgowe podniesione 
zostało w 1975 r. Chciałam dodać, że w Polsce znajdują 
się tylko cztery tak wielkie domy mieszkalne z XV 
wieku– Wiślica, Kraków, Sandomierz i Nowy Sącz.

Opracowała z materiałów opublikowanych na temat 
historii miasta Nowego Sącza

Anna Totoń
Członek Rady Programowej 

Sekcji Przyrodoznawstwa II rok
Zdjęcia, kartki są z domowego archiwum A.Totoń.

Pochodzi ona z XVIII wieku i ze szczególnym 
pietyzmem po raz pierwszy wmurował ją w fasadę 
własnej kamienicy radny Marynowski, gdy upiększał 
i odbudowywał ją po pożarze w 1894 roku. Po tym 
wydarzeniu burmistrz Lucjan Lipiński uzyskał 
w Wiedniu bezprocentową pożyczkę, a przydzielając ją 
właścicielom kamienic, stawiał warunek: „fasady 
budynków muszą być artystycznie wykonane”. 
Dotychczas wokół Rynku domy były parterowe, więc 
je nadbudowano i tak jak w/w kamienica ozdobiono, 
a przy ul. Jagiellońskiej (taka nazwa funkcjonuje 
dopiero od 1885r, przedtem nosiła nazwę ul. 
Węgierskiej) wszystkie kamienice stawały się 
eklektyczne, secesyjne i modernistyczne.

rzy zbiegu ul. Św. Ducha i Lwowskiej z jednej Pstrony, a Placu Kolegiackim z drugiej strony 
znajduje się budynek obecnego Muzeum Okręgowego  
w Nowym Sączu (zdj. nr 5).

Nazywany jest Domem Gotyckim lub Domem 
Kanoniczym, został zbudowany z kamienia łamanego 
na przełomie XV i XVI wieku. Do końca XVIII wieku 
był własnością Kolegiaty św. Małgorzaty, a po kasacie 
przez zaborcę austriackiego został sprzedany w ręce 
prywatne. Dotychczas były w nim: rezydencja 
dziekana, wikarówka i Dom Kletek, czyli starszych 
samotnych kobiet i wdów.

 pomieszczeniu obecnego archiwum Wi magazynu muzeum znalazła się Tania 
Kuchnia, kierowana przez ks. Romana Mazura. 
Nowym statutem z 1923 roku Tania Kuchnia miała za 
zadanie: „dostarczać niezamożnej ludności katolickiej 
i młodzieży szkolnej zdrowego i taniego pokarmu w 
miarę możności bezpłatnie […], miała też pomagać w 
miarę zdobytych środków młodzieży, aby wykształciła 
się i zdobyła w społeczeństwie stanowisko ku 
własnemu i Ojczyźnie pożytkowi”.  Działalność Taniej 
Kuchni była imponująca. Wystarczy wspomnieć 1938 
rok, w którym: „dla biednej ludności wydano 
bezpłatnie 21.087 posiłków, z czego obiadów z 2 dań 
4509”.

W innych zapiskach czytam, że liczba podopiecznych 
Taniej Kuchni wynosiła zawsze ponad 2 tysiące osób,



Zajęcia gimnastyczne klub „WIGOR”

Zajęcia na basenie

prowadzący zajęcia Małgorzata Borczyk

prowadzący zajęcia Adam Szczepanik

prowadzący zajęcia Bartłomiej Liśkiewicz 

Gimnastyka w wodzie 

prowadzący zajęcia Bogusława Wójcik 

Zajęcia finansowane z projektu FIO „Zdrowy Styl Życia”

Fot.: Antoni Łopuch

Gimnastyka w wodzie 

Nauka pływania 
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008

Prezes SUTW Wiesława Borczyk, w tle i Chór Scherzo I LO Nowy Sącz Prezes SUTW Wiesława Borczyk i 
prof. Franciszek Ziejka, UJ

V-ce Marszałek Woj. Małopolskiego 
Leszek Zegzda 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka Józef Antoni Wiktor, 
ks. dr Jan Siedlarz   

prof. Franciszek Ziejka,

Prezes SUTW – Wiesława Borczyk, 
Przewodnicząca Sekcji Przyrodoznawstwa 
– Jolanta Kieres, prowadzący uroczystość 
– Mariola Pękala i Wojciech Nalepa, 
w tle – Chór Scherzo

Laureaci konkursu 
literackiego „Słowa 
zaklęte w pamięć”

II miejsce: Lidia Kiełczyńska (z prawej)I miejsce: Barbara Gieroń (z prawej)

I miejsce: Maria Halina Starzyk (z prawej)

Wyróżnienie: Halina Hejmej (z prawej)

Od lewej: Anna Listwan przewodnicząca 
jury,Wiesława Borczyk Prezes SUTW

dr Halina Tomalska – wykład

prof Zofia Denkowska – wykład

Senior Roku Józef Gościej 
i Prezes SUTW Wiesława Borczyk

Od prawej: Senior Roku – Józef Gościej, wyróżnienie – Jolanta Kieres i Anna Totoń,
Członek Zarządu SUTW – Elżbieta Pachoń

Pierwszy rząd od prawej: ks. dr Jan Siedlarz 
– parafia św. Kazimierza, prof. Franciszek
Ziejka – UJ, Leszek Zegzda – V-ce Marszałek 
Woj. Małopolskiego, Jan Golonka – Starosta 
Nowosądecki, Witold Kozłowski – Przew. Sejmiku 
Woj. Małopolskiego, Halina Kociubińska 
– PWSZ, drugi rząd: lek. med. Irena Wieczorek, 
Józef Antoni Wiktor, Robert Ślusarek – Dyrektor
Muzeum Okręgowego Nowy Sącz

I MAŁOPOLSKI PLEBISCYT „POZA STEREOTYPEM” – SENIOR ROKU 2006
Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Sala Koncertowa Radia Kraków – wręczenie dyplomów i wyróżnień dokonuje Wojciech Kozak, Członek Zarządu Woj. Małopolskiego

Fot.: Antoni Łopuch Fot.: Antoni Łopuch
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Wybory Samorządów Sekcji I rok
22 listopada 2007 r.

Fot.: Antoni Łopuch

I Festiwal Kultury Regionalnej 25 listopada 2007 r.

Konkurs rękodzielnictwa artystycznego słuchaczy SUTW

Sekcja Medyczna i Profilaktyki Zdrowia
Starosta Sekcji: Jadwiga Żółcińska

Sekcja Kulturoznawstwo
Starosta Sekcji: Waldemar Szczepański

Sekcja Społeczno-Przyrodnicza
Starosta Sekcji: Mikołaj Gondek 

Występy zespołów folklorystycznych 

„Górale Łąccy” „Sądeczanie” „Podegrodzie” Zespół Dziecięcy „Olszaneczek”

Twórcy ludowi, członkowie jury konkursu: Józef Tokarz, Janina Koza 
Prezes SUTW Wiesława Borczyk

Grażyna Warzecha, 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu

Stanisław Kunicki 
– szopki w drewnie

Halina Komar - nalewki,  Marian Ziaja - malarstwo Jadwiga Tupik - obrazki Janina Sus - koszyczki kwiatowe, Zofia Lupa - haft 
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osób. Działalność Taniej Kuchni była szczególnie 
istotna podczas II wojny światowej. Współpracowało 
z nią Koło Pań, które wraz z powstałym 21 XII 1934 r. 
ośrodkiem „Caritasu” stworzyło w Taniej Kuchni 
punkt żywieniowy dla wszystkich, którzy tego posiłku 
potrzebowali. Bardzo często ofiarnie usługiwały 
w Taniej Kuchni osoby świeckie, zwłaszcza harcerki 
z nowosądeckich drużyn. Wydawano codziennie 
ponad 300 obiadów. Podobna działalność, zwłaszcza 
„Caritasu” została odnotowana w pierwszych latach po 
wojnie.

o II wojnie światowej państwo przejęło budynki Pz rąk prywatnych. Nowosądeckie Muzeum, które 
miało ulokowane swoje zbiory, uratowane przed 
rozgrabieniem w różnych punktach miasta, pismem 
z dnia 1.X.1950 r., wydanym przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki przejęło pomieszczenia Domu 
Gotyckiego. W chwili przejęcia mieściło się w nich 
oprócz Taniej Kuchni, „Caritasu”, sklep masarski, 
piekarnia i biuro. Formalnie jeszcze do 1956 r. 
znajdowała się tam Tania Kuchnia i piekarnia. Remont 
i przystosowanie do potrzeb muzealnych rozpoczęto 
dopiero w 1959 r. Stan tego budynku przed 
zagospodarowaniem, a podczas remontu najlepiej 
widać na szkicu ołówkiem, wykonanym w 1962 r. 
przez sądeckiego ar tys tę  malarza Adama 
Walczyńskiego (nr 6).

Do rangi obecnej jako Muzeum Okręgowe podniesione 
zostało w 1975 r. Chciałam dodać, że w Polsce znajdują 
się tylko cztery tak wielkie domy mieszkalne z XV 
wieku– Wiślica, Kraków, Sandomierz i Nowy Sącz.

Opracowała z materiałów opublikowanych na temat 
historii miasta Nowego Sącza

Anna Totoń
Członek Rady Programowej 

Sekcji Przyrodoznawstwa II rok
Zdjęcia, kartki są z domowego archiwum A.Totoń.

Pochodzi ona z XVIII wieku i ze szczególnym 
pietyzmem po raz pierwszy wmurował ją w fasadę 
własnej kamienicy radny Marynowski, gdy upiększał 
i odbudowywał ją po pożarze w 1894 roku. Po tym 
wydarzeniu burmistrz Lucjan Lipiński uzyskał 
w Wiedniu bezprocentową pożyczkę, a przydzielając ją 
właścicielom kamienic, stawiał warunek: „fasady 
budynków muszą być artystycznie wykonane”. 
Dotychczas wokół Rynku domy były parterowe, więc 
je nadbudowano i tak jak w/w kamienica ozdobiono, 
a przy ul. Jagiellońskiej (taka nazwa funkcjonuje 
dopiero od 1885r, przedtem nosiła nazwę ul. 
Węgierskiej) wszystkie kamienice stawały się 
eklektyczne, secesyjne i modernistyczne.

rzy zbiegu ul. Św. Ducha i Lwowskiej z jednej Pstrony, a Placu Kolegiackim z drugiej strony 
znajduje się budynek obecnego Muzeum Okręgowego  
w Nowym Sączu (zdj. nr 5).

Nazywany jest Domem Gotyckim lub Domem 
Kanoniczym, został zbudowany z kamienia łamanego 
na przełomie XV i XVI wieku. Do końca XVIII wieku 
był własnością Kolegiaty św. Małgorzaty, a po kasacie 
przez zaborcę austriackiego został sprzedany w ręce 
prywatne. Dotychczas były w nim: rezydencja 
dziekana, wikarówka i Dom Kletek, czyli starszych 
samotnych kobiet i wdów.

 pomieszczeniu obecnego archiwum Wi magazynu muzeum znalazła się Tania 
Kuchnia, kierowana przez ks. Romana Mazura. 
Nowym statutem z 1923 roku Tania Kuchnia miała za 
zadanie: „dostarczać niezamożnej ludności katolickiej 
i młodzieży szkolnej zdrowego i taniego pokarmu w 
miarę możności bezpłatnie […], miała też pomagać w 
miarę zdobytych środków młodzieży, aby wykształciła 
się i zdobyła w społeczeństwie stanowisko ku 
własnemu i Ojczyźnie pożytkowi”.  Działalność Taniej 
Kuchni była imponująca. Wystarczy wspomnieć 1938 
rok, w którym: „dla biednej ludności wydano 
bezpłatnie 21.087 posiłków, z czego obiadów z 2 dań 
4509”.

W innych zapiskach czytam, że liczba podopiecznych 
Taniej Kuchni wynosiła zawsze ponad 2 tysiące osób,



18 19

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, III

nia 5 grudnia 2004r w Marcinkowicach Dobchodzono uroczyście 90. rocznicę bitwy I 
Pułku Legionów Józefa Piłsudskiego z Rosjanami 
(6.XII.1914r.).

Poległ wówczas kpt. Władysław Milko oraz 
10 legionistów. Zostali pochowani koło lasu Pasternik 
na miejscu bitwy. Cmentarz Legionowy (Cmentarz 
Wojenny nr 352) jest odtąd miejscem uroczystości 
patriotyczno-religijnych nie tylko dla mieszkańców 
wioski Marcinkowice, ale także dla społeczności 
całego powiatu.

5 grudnia 2004 r. był dniem pogodnym, dość 
słonecznym. Zebrało się wielu uczestników tej 
uroczystości: szkoły, wojsko, urzędy, mieszkańcy wsi 
i Nowego Sącza.

Wśród nich była Pani Irena Styczyńska, która zwracała 
uwagę wszystkich swoją dystynkcją, wyglądem i żywą 
reakcją na to, co działo się tego pamiętnego dnia. Była 
wzruszona nastrojem religijno- patriotycznym 
panującym podczas nabożeństwa w kościele 
parafialnym, apelem poległych na Cmentarzu 
Legionowym oraz programem artystycznym 
w Zespole Szkół Rolniczych (montaż literacko-
muzyczny, występ chóru i orkiestry wojskowej).

ama wystąpiła z płomienną mową o Piłsudskim, So tabl icy pamiątkowej  na  domu przy 
ul. Dunajewskiego 10 (Anna Totoń „Krótka historia 
grodu…” [w:] Biuletyn SUTW, wrzesień 2007 r.: 
o tym, jak Pani Irena Styczyńska sprawiła, że tablica 
ponownie została wmurowana). W czasie uroczystości 
marcinkowickiej przemawiało jeszcze kilka osób: 
Oktawian Duda, Józef Gościej, ale nikt nie potrafił tak 
wzruszyć i zachwycić słuchaczy Józefem Piłsudskim 
jak Pani Styczyńska. Otrzymała rzęsiste brawa, a o Jej 
mowie pamięta się do dzisiaj w Marcinkowicach. 
W czasie przyjęcia w świetlicy szkolnej Irena 
Styczyńska mówiła także o sobie, o tym, że już jako 
uczennica szkół sądeckich brała udział w marszach 
harcerzy sądeckich na groby legionistów 
w Marcinkowicach, gdzie składała ślubowanie 
najpierw jako zuch, a potem harcerz (zob. Piotr

Marcinkowice, 14.XI.2007r

WSPOMNIENIE O PANI IRENIE STYCZYŃSKIEJ

Od lewej: Jolanta Kieres, Elżbiera Pachoń – Członek Zarządu SUTW
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8 maja 2007 r. 
Od lewej: Piotr Lachowicz, Józef Hojnor, Irena Styczyńska, Robert Sobol

Fot.: Antoni Łopuch

Anna Totoń – wyróżnienie w I Plebiscycie
„Poza Stereotypem”

Gryźlak „Marcinkowice 90 lat później” Dziennik 
Nowosądecki 7 grudnia 2004.)

ani Irena Styczyńska (z domu Królówna) głębokie Pumiłowanie Polski i Marszałka Piłsudskiego 
wyniosła z domu rodzinnego w Siennej, ze szkół 
sądeckich oraz czytania literatury historycznej. Jako 
przewodniczka PTTK - Oddział Beskid w Nowym 
Sączu miała możliwość mówienia o Marcinkowicach, 
Piłsudskim, o Cmentarzu Legionowym – i  to robiła. 
To Ona podpowiedziała kolegom z „Beskidu”, by na 
szarfie wieńca na 11.XII.2004r. napisać: „90 rocznica 
bitwy marcinkowickiej”.

Pani Irena Styczyńska i Mieczysław Danek brali 
u d z i a ł  w  u r o c z y s t o ś c i a c h  l e g i o n o w y c h  
w Marcinkowicach, podarowali dla Szkolnego 
Muzeum Historycznego wiele cennych pamiątek 
h i s to rycznych  i  c i e szy l i  s i ę  ba rdzo ,  że  
w Marcinkowicach w salach dworu Morawskich 
powstaje i rozwija się muzeum związane z Legionami 
Piłsudskiego, że Cmentarz Wojenny nr 352 został 
odnowiony i jest miejscem pięknych uroczystości 
p o w i a t o w y c h .  K s i ą ż k ę  „ L e g i o n i ś c i  w  
Marcinkowicach” ceniła sobie bardzo i cieszyła się, że 
n i e k t ó r e  j e j  r o z d z i a ł y  b y ł y  d r u k o w a n e  
w „Almanachu Sądeckim”.

W 2004 r. Pani Irena Styczyńska wysunęła mnie 
jako kandydata do tytułu „Sądeczanin Roku 2004”. 
Czułem się zaszczycony, że nominacji dokonywała 
właśnie Ona. W czerwcu 1994r. Irena Styczyńska 
oprowadziła wycieczkę krakowską (40 osób) 
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych po Nowym 
i Starym Sączu, trasą: Kraków – Marcinkowice – Sącz 
– Pieniny. Mówiła wówczas nie tylko o zabytkach 
architektury, o obrazach, ale także o Józefie Piłsudskim 
i legionistach. Opowiadała także o herbach Nowego 
Sącza przedstawionych na frontowej ścianie Ratusza 
(np.: o herbie Warszawy).

ok temu Irena Styczyńska miała przybyć do RMarcinkowic na spotkanie w Domu Parafialnym. 
Akcja Katolicka zwołała zebranie, zrobiliśmy wystawę 
(art. z „Almanachu Sądeckiego”, zdjęcia, listy), ale 
w tym samym dniu znalazła się w szpitalu. 

J e j  a r tyku ły  w  „Almanachu  Sądeck im” ,  
w „Rocznikach Sądeckich”, w prasie codziennej, są 
dobre  zarówno pod względem treści, jak i języka oraz 
stylu – klasycznie precyzyjny.

Właściwości Jej stylu i wiedzy historycznej dowodzi 
szkic o Hasiorze, czy „Nowy Sącz – Przewodnik po 
zabytkach” (zredagowany wspólnie z Anną Totoń).

Zwyczaje regionalne związane ze świętami 
religijnymi, czy tematy z II wojny światowej 
przedstawiła w sposób niezwykle interesujący.

Z przyjemnością słuchaliśmy jej wypowiedzi na 

danych z prelekcji:

1/ Podział ludzi starszych na grupy:

– młodzi starzy:    60 – 75 lat;

– starość dojrzała:  76 – 85 lat;

– starość wczesna:  86-90  lat; 

– długowieczność, wiek sędziwy: 91-120 lat.

2/ Starszych ludzi cechuje:

– silne sfeminizowanie;

– wzrastająca liczba osób po 75 roku życia;

– niski wskaźnik wykształcenia (głównie na wsi);

– wysoki stopień bezradności technologicznej (brak 
znajomości obsługi komputera, telefonów 
komórkowych oraz Internetu);

– skromne zasoby finansowe;

– niski wskaźnik aktywności zawodowej;

– wysoki współczynnik umieralności wśród 
mężczyzn (liczbowa przewaga kobiet);

– d o s t r z e g a l n e  d e f i c y t y  z d r o w o t n e  i  
niepełnosprawność;

– zasoby mieszkaniowe o niedostatecznym 
komforcie;

– przewaga gospodarstw jednoosobowych 
(w mieście co trzeci senior, na wsi co drugi);

– poczucie marginalizacji społecznej.

3/ Mamy przedstawicielstwa seniorów. W Strasburgu 
działa Parlament Seniorów.

4/ Posiadamy Europejską Kartę Seniora.

Drugim wykładowcą był prof. Jerzy Vetulani- 
przyrodnik z Instytutu Farmakologii UJ. Prelekcja 
o niesłychanym zjawisku, jakim jest życie, 
zatytułowana „Uwagi przyrodnika o starości” były 
wesołe, bardzo zabawne i dołożymy wszelkich starań, 
aby Pan Profesor przyjechał do nas z wykładem.

Wysłuchaliśmy także koncertu Chóru Mieszanego 
„ C a m e r a t a ”  p o d  b a t u t ą  I z a b e l i  S z o t a  
z okolicznościowym repertuarem i życzeniami dla 
seniorów.

W przerwach zorganizowano sesję fotograficzną „Tacy 
jesteśmy”, która została zaprezentowana w Internecie.

Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu SUTW

a od dwóch lat prowadzi bezpłatnie kursy tego języka, 
zarówno dla słuchaczy SUTW, jak i młodzieży– 
studentów PWSZ w Nowym Sączu. Uczestniczy we 
wszystkich Międzynarodowych Kongresach 
Esperantystów; w tym roku sądeckich esperantystów 
reprezentowała na Kongresie w Jokohamie w Japonii.

Wyróżniona została także Anna Totoń - od lat 
działająca na niwie kultury w Nowym Sączu, znana 
Sądeczanom z artykułów prasowych, przekazów 
radiowych czy telewizji kablowej. Jej autorski program 
o znanych sądeckich rodach, prowadzony w Galerii 
Marii Ritter był odbierany z ogromnym aplauzem  
przez Sądeczan, podobnie jak Jej relacje o zasłużonych 
mieszkańcach miasta leżących na Sądeckim 
Cmentarzu Komunalnym, czy prelekcje o dziejach 
naszego grodu. Ponadto Anna Totoń od chwili 
utworzenia SUTW pracuje na nim bardzo aktywnie; 
kierowała przez 2 lata sekcją kulturoznawstwa.

Wszyscy wyróżnieni oraz przedstawiciele 
instytucji i stowarzyszeń, które typowały kandydatów, 
zostali zaproszeni do siedziby Radia Kraków. 
Z naszego SUTW pojechało 9 osób. Panu Józefowi 
Gościejowi towarzyszyła żona Stefania i syn Juliusz. 
Wyjechaliśmy busem udostępnionym nieodpłatnie 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbyszycach, za 
co kierownictwu ośrodka serdecznie dziękujemy.

W pięknej siedzibie Radia Kraków, przeszklonej 
rotundzie, już na parterze poczuliśmy się swojsko, 
widząc ogromny fotogram reklamujący skansen 
w Nowym Sączu.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Sali Koncertowej 
Radia Kraków– Studio S5 (od 11.00 do 15.00).

Spotkanie prowadziła Pani Małgorzata Szlązak. 
Natomiast dyplomy i wyróżnienia wręczali: Pan 
Wojciech Kozak – Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego oraz Pani Zofia Grodecka w imieniu 
Prezydenta Miasta Krakowa. Pan Józef Gościej 
pięknymi słowami podziękował za przyznany mu tytuł 
„Seniora Roku 2006”, a Pani Jolanta Kieres wyraziła 
swoją wdzięczność w języku polskim i esperanto!

Po krótkiej przerwie na poczęstunek wysłuchaliśmy 
bardzo ciekawego wykładu dr Zofii Szaroty pt.: 
„Prawa osób starszych”. Podaję kilka interesujących
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nia 5 grudnia 2004r w Marcinkowicach Dobchodzono uroczyście 90. rocznicę bitwy I 
Pułku Legionów Józefa Piłsudskiego z Rosjanami 
(6.XII.1914r.).
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Wojenny nr 352) jest odtąd miejscem uroczystości 
patriotyczno-religijnych nie tylko dla mieszkańców 
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ani Irena Styczyńska (z domu Królówna) głębokie Pumiłowanie Polski i Marszałka Piłsudskiego 
wyniosła z domu rodzinnego w Siennej, ze szkół 
sądeckich oraz czytania literatury historycznej. Jako 
przewodniczka PTTK - Oddział Beskid w Nowym 
Sączu miała możliwość mówienia o Marcinkowicach, 
Piłsudskim, o Cmentarzu Legionowym – i  to robiła. 
To Ona podpowiedziała kolegom z „Beskidu”, by na 
szarfie wieńca na 11.XII.2004r. napisać: „90 rocznica 
bitwy marcinkowickiej”.

Pani Irena Styczyńska i Mieczysław Danek brali 
u d z i a ł  w  u r o c z y s t o ś c i a c h  l e g i o n o w y c h  
w Marcinkowicach, podarowali dla Szkolnego 
Muzeum Historycznego wiele cennych pamiątek 
h i s to rycznych  i  c i e szy l i  s i ę  ba rdzo ,  że  
w Marcinkowicach w salach dworu Morawskich 
powstaje i rozwija się muzeum związane z Legionami 
Piłsudskiego, że Cmentarz Wojenny nr 352 został 
odnowiony i jest miejscem pięknych uroczystości 
p o w i a t o w y c h .  K s i ą ż k ę  „ L e g i o n i ś c i  w  
Marcinkowicach” ceniła sobie bardzo i cieszyła się, że 
n i e k t ó r e  j e j  r o z d z i a ł y  b y ł y  d r u k o w a n e  
w „Almanachu Sądeckim”.

W 2004 r. Pani Irena Styczyńska wysunęła mnie 
jako kandydata do tytułu „Sądeczanin Roku 2004”. 
Czułem się zaszczycony, że nominacji dokonywała 
właśnie Ona. W czerwcu 1994r. Irena Styczyńska 
oprowadziła wycieczkę krakowską (40 osób) 
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych po Nowym 
i Starym Sączu, trasą: Kraków – Marcinkowice – Sącz 
– Pieniny. Mówiła wówczas nie tylko o zabytkach 
architektury, o obrazach, ale także o Józefie Piłsudskim 
i legionistach. Opowiadała także o herbach Nowego 
Sącza przedstawionych na frontowej ścianie Ratusza 
(np.: o herbie Warszawy).

ok temu Irena Styczyńska miała przybyć do RMarcinkowic na spotkanie w Domu Parafialnym. 
Akcja Katolicka zwołała zebranie, zrobiliśmy wystawę 
(art. z „Almanachu Sądeckiego”, zdjęcia, listy), ale 
w tym samym dniu znalazła się w szpitalu. 

J e j  a r tyku ły  w  „Almanachu  Sądeck im” ,  
w „Rocznikach Sądeckich”, w prasie codziennej, są 
dobre  zarówno pod względem treści, jak i języka oraz 
stylu – klasycznie precyzyjny.

Właściwości Jej stylu i wiedzy historycznej dowodzi 
szkic o Hasiorze, czy „Nowy Sącz – Przewodnik po 
zabytkach” (zredagowany wspólnie z Anną Totoń).

Zwyczaje regionalne związane ze świętami 
religijnymi, czy tematy z II wojny światowej 
przedstawiła w sposób niezwykle interesujący.

Z przyjemnością słuchaliśmy jej wypowiedzi na 

danych z prelekcji:

1/ Podział ludzi starszych na grupy:

– młodzi starzy:    60 – 75 lat;

– starość dojrzała:  76 – 85 lat;

– starość wczesna:  86-90  lat; 

– długowieczność, wiek sędziwy: 91-120 lat.

2/ Starszych ludzi cechuje:

– silne sfeminizowanie;

– wzrastająca liczba osób po 75 roku życia;

– niski wskaźnik wykształcenia (głównie na wsi);

– wysoki stopień bezradności technologicznej (brak 
znajomości obsługi komputera, telefonów 
komórkowych oraz Internetu);

– skromne zasoby finansowe;

– niski wskaźnik aktywności zawodowej;

– wysoki współczynnik umieralności wśród 
mężczyzn (liczbowa przewaga kobiet);

– d o s t r z e g a l n e  d e f i c y t y  z d r o w o t n e  i  
niepełnosprawność;

– zasoby mieszkaniowe o niedostatecznym 
komforcie;

– przewaga gospodarstw jednoosobowych 
(w mieście co trzeci senior, na wsi co drugi);

– poczucie marginalizacji społecznej.

3/ Mamy przedstawicielstwa seniorów. W Strasburgu 
działa Parlament Seniorów.

4/ Posiadamy Europejską Kartę Seniora.

Drugim wykładowcą był prof. Jerzy Vetulani- 
przyrodnik z Instytutu Farmakologii UJ. Prelekcja 
o niesłychanym zjawisku, jakim jest życie, 
zatytułowana „Uwagi przyrodnika o starości” były 
wesołe, bardzo zabawne i dołożymy wszelkich starań, 
aby Pan Profesor przyjechał do nas z wykładem.

Wysłuchaliśmy także koncertu Chóru Mieszanego 
„ C a m e r a t a ”  p o d  b a t u t ą  I z a b e l i  S z o t a  
z okolicznościowym repertuarem i życzeniami dla 
seniorów.

W przerwach zorganizowano sesję fotograficzną „Tacy 
jesteśmy”, która została zaprezentowana w Internecie.

Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu SUTW

a od dwóch lat prowadzi bezpłatnie kursy tego języka, 
zarówno dla słuchaczy SUTW, jak i młodzieży– 
studentów PWSZ w Nowym Sączu. Uczestniczy we 
wszystkich Międzynarodowych Kongresach 
Esperantystów; w tym roku sądeckich esperantystów 
reprezentowała na Kongresie w Jokohamie w Japonii.

Wyróżniona została także Anna Totoń - od lat 
działająca na niwie kultury w Nowym Sączu, znana 
Sądeczanom z artykułów prasowych, przekazów 
radiowych czy telewizji kablowej. Jej autorski program 
o znanych sądeckich rodach, prowadzony w Galerii 
Marii Ritter był odbierany z ogromnym aplauzem  
przez Sądeczan, podobnie jak Jej relacje o zasłużonych 
mieszkańcach miasta leżących na Sądeckim 
Cmentarzu Komunalnym, czy prelekcje o dziejach 
naszego grodu. Ponadto Anna Totoń od chwili 
utworzenia SUTW pracuje na nim bardzo aktywnie; 
kierowała przez 2 lata sekcją kulturoznawstwa.

Wszyscy wyróżnieni oraz przedstawiciele 
instytucji i stowarzyszeń, które typowały kandydatów, 
zostali zaproszeni do siedziby Radia Kraków. 
Z naszego SUTW pojechało 9 osób. Panu Józefowi 
Gościejowi towarzyszyła żona Stefania i syn Juliusz. 
Wyjechaliśmy busem udostępnionym nieodpłatnie 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbyszycach, za 
co kierownictwu ośrodka serdecznie dziękujemy.

W pięknej siedzibie Radia Kraków, przeszklonej 
rotundzie, już na parterze poczuliśmy się swojsko, 
widząc ogromny fotogram reklamujący skansen 
w Nowym Sączu.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Sali Koncertowej 
Radia Kraków– Studio S5 (od 11.00 do 15.00).

Spotkanie prowadziła Pani Małgorzata Szlązak. 
Natomiast dyplomy i wyróżnienia wręczali: Pan 
Wojciech Kozak – Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego oraz Pani Zofia Grodecka w imieniu 
Prezydenta Miasta Krakowa. Pan Józef Gościej 
pięknymi słowami podziękował za przyznany mu tytuł 
„Seniora Roku 2006”, a Pani Jolanta Kieres wyraziła 
swoją wdzięczność w języku polskim i esperanto!

Po krótkiej przerwie na poczęstunek wysłuchaliśmy 
bardzo ciekawego wykładu dr Zofii Szaroty pt.: 
„Prawa osób starszych”. Podaję kilka interesujących
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 roku akademickim 2006/ 2007 odbywały się warsztaty Wjęzykoznawcze prowadzone przez p. mgr Katarzynę Godek. 
Ich głównym celem było doskonalenie własnego warsztatu oraz 
umiejętności pisarskich. Skupiliśmy się na I- osobowych formach 
narracyjnych, pod kątem pisania w przyszłości pamiętnika lub 
wspomnienia.

Podsumowanie powyższych zajęć stanowił konkurs literacki na 
najlepszą kartkę z pamiętnika, zatytułowany „Pamięć zamknięta 
w słowach”. W konkursie wzięło udział sześć osób: p. Elżbieta 
Janicka, p. Barbara Gieroń, p. Lidia Kiełczyńska, p. Halina Hejmej, 

p. Maria Halina Starzyk oraz p. Jadwiga Tupik. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta 
Pyszczak, p. Anna Listwan oraz p. Katarzyna Godek. Jednogłośnie wyłoniono następujących zwycięzców: 
I miejsce zostało przyznane dwóm osobom: p. Marii Halinie Starzyk za wspomnienie zatytułowane „Arkadia” 
oraz p. Barbarze Gieroń za pracę „Ogród”. II miejsce zajęła p. Lidia Kiełczyńska- autorka pracy „W krainie 
dzieciństwa”. Natomiast wyróżnienia za odwagę i szczerość w pisaniu o własnych doświadczeniach życiowych

KONKURS LITERACKI

owarzyszył mi od wczesnego dzieciństwa.T
Frontem, przez wąską ulicę, graniczył z rozległym 
Lasem Łagiewnickim, gdzie brzozy rosły pośród 
dębów, modrzewi, sosen, klonów i jarzębin, a rozmaite 
krzewy, krzewinki i trawy stanowiły doskonałe 
środowisko dla wielu gatunków grzybów, głównie 
blaszkowców, będących dużym zagrożeniem dla 
zdrowia, a może nawet życia licznych domorosłych 
mykologów.

Z pozostałych stron ogród otoczony był przez 
piaszczyste, niewielkie przyklasztorne pola, na których 
bracia franciszkanie uprawiali ziemniaki, żyto, łubin 
lub seradelę.

Dalej był mur klasztorny, klasztor i kościół oraz 
dziedziniec przytłoczony potężnym hukiem dzwonów. 
Zza klasztornego muru często dobiegały odgłosy 
uderzeń w piłkę, nawoływania i śmiech grających w nią 
kleryków.

Zapewne przez absolutny przypadek epicentrum tego 
miejsca stanowił niewielki, jednopiętrowy budynek 
szkoły (wtedy mój dom) z prawie sportowym 
boiskiem, małym placem zabaw i zabudowaniami 
gospodarczymi, a przestrzeń tę ograniczał płot ze 
szpalerem świerków, strzelista topola, pochylona 
jarzębina i rosnący na niewielkim trawniku samotny 
grab.

licą Okólną czasami przejeżdżał wóz konny, Uz rzadka samochód, początkowo raz na godzinę,
 a później nieco częściej miejski autobus łączący 
mieszkańców okolicznych wiosek z centrum Łodzi, 
a przede wszystkim z łódzkimi fabrykami. W niedzielę 
i w święta, szczególnie w słoneczne, ciepłe dni do 
przyklasztornego kościoła pod wezwaniem 
św. Antoniego Padewskiego przybywali mniej lub 
bardziej ustosunkowani obywatele przemysłowego 
miasta, aby oddać się, w teoretycznym spokoju, 
osobistym praktykom religijnym, w nadziei uniknięcia 
kłopotliwego spotkania z lokalnymi szefami czy 
aktywistami ludowymi. Niektórzy wpadali potem do 
nas na, oczywiście nie zapowiedziane wcześniej, 

drugie śniadanie lub wczesny obiad, korzystając 
szczodrze z darów naszego ogrodu i kurnika. 

Dwa razy w roku- na Zielone Świątki i na św. 
Antoniego- odprawiany był wielki odpust. 
Uroczystości kościelne urozmaicały ustawione wzdłuż 
ulicy, między ostatnim przystankiem autobusowym 
a klasztorem, pełne słodyczy, obwarzanków, 
jarmarcznych błyskotek i zabawek- liczne kramy. 
Najatrakcyjniejszym deserem była wata cukrowa i lody 
Pingwin, a przystawką- ogórki małosolne. Na kilku 
ugorkach przypolnych i polankach śródleśnych kręciły 
się karuzele. Działały strzelnice, gdzie przy pomocy 
nadaktywnych wiatrówek wygrywano gipsowego orła 
lub owczarka niemieckiego- to były nagrody główne, 
najbardziej pożądane i wzbudzające największą 
zazdrość u przegranych. Bardzo aktywny był także 
fotograf. Dzieci korzystały z kucyka i bryczki, 
n a r z e c z e n i  z  r a d o s n e g o  t ł a  j e z i o r n e g o ,  
wysokogórskiego lub innego, równie wspaniale 
demonstrującego urodę chwili. My po odpuście 
sprzątaliśmy śmieci.

ilka razy w roku za ogrodzeniem pojawiali się Kwędrujący Cyganie. Kolorowe tabory, ozdobne 
wozy zaprzężone w wypielęgnowane rumaki, kraciaste 
pierzyny, miedziane kociołki, dźwięki akordeonu, obce 
okrzyki, dzieci o czarnych włosach i przepastnych, 
czarnych spojrzeniach, beztrosko roześmiane i zwykle 
wywalające na nas jęzory- niepokoiły i fascynowały 
odrębnością, wzbudzając ochotę do nieskrępowanej 

„OGRÓD”

Od lewej: Anna Listwan – przewodnicząca jury, Wiesława Borczyk, 
Mariola Pękala, Wojciech Nalepa 

i Laureatka Konkursu Literackiego – Barbara Gieroń

Fot.: Antoni Łopuch

zostały przyznane: p. Jadwidze Tupik („Moja idylla”), p. Elżbiecie Janickiej (Kartka z pamiętnika: „Słowa 
w pamięć zaklęte”) oraz p. Halinie Hejmej („Graduation”).

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich słuchaczy SUTW do 
uczestnictwa w tego typu konkursach.

Prace p. Marii Haliny Starzyk i p. Barbary Gieroń zostały wydrukowane w Dzienniku Polskim 
(3- 4 listopada 2007 roku). Nagrody stanowiły przede wszystkim publikacje zwycięskich prac, bilety na koncerty 
w MCK „Sokół” w Nowym Sączu oraz dyplomy wręczone paniom 24 października podczas uroczystej 
inauguracji roku akademickiego 2007/ 2008.

apraszamy do lektury tekstów naszych Słuchaczek. Z pewnością umili ona Państwu jesienne wieczory. ZPozostałe prace konkursowe zostaną wydrukowane w kolejnym Biuletynie.
Katarzyna Godek

Prowadzący zajęcia z językoznawstwa

Alleluja – od Ireny Styczyńskiej – dziękuję za pamięć”. 
Korespondencja od Ireny Styczyńskiej będzie więc dla 
nas drogą pamiątką.

Do Szkolnego Muzeum Historycznego 
dostarczyła także odbitki ksero takich artykułów, jak: 
„Fenomen duchowy Marszałka”, czy piękne 
przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone przy 
składaniu prochów Słowackiego w katedrze na 
Wawelu.

Już same te artykuły świadczą o tym, jak Pani Irena 
Styczyńska była zafascynowana osobowością 
Marszałka.

Zgon śp. Ireny Styczyńskiej opłakuje nie tylko Nowy 
Sącz, ale także nasza wioska Marcinkowice, która 
wiele Jej zawdzięcza.

Pożegnanie Ireny Styczyńskiej- „Wielkiej Patriotki” 
zakończę wierszem Wandy Łomnickiej- Dulak :

Jeśli kiedyś odejdę

powiedzcie

poszła

na sąsiednie podwórko nakarmić kota – przybłędę

albo w góry pogawędzić z bukami,

może nad rzekę szemrać wieczorne pacierze –

ze świerszczem zagrać w zielone

wspiąć się wyżej ponad wyobraźnię

ponad wschody, zenity i zachody słońca

i dlatego nie wróci –

zapamiętajcie mnie taką

Pogrążeni w smutku 
Stefania i Józef Gościejowie

Emerytowani nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych 
w Marcinkowicach

Słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Nowym Sączu

spotkaniu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Nowym Sączu (12.I.2006r.) zorganizowanego przez 
Panią Annę Totoń. Dla Szkolnego Muzeum 
Historycznego w Marcinkowicach podarowała płytę 
z pieśniami legionowymi i do koperty dokleiła tekst 
„Wiersz na imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego” 
(„Rocznik Lwowski”):

A dziadek na Kasztance

stoi pod wielką sosną

i z dumą patrzy z góry

jak mu Rodacy rosną.

Rośniemy więc Komendancie

Na chwałę Ojczyzny naszej

Gdy trzeba jej będzie bronić

Życie oddamy raczej.

I nigdy się nie poddamy,

Bo tyś nauczył nas tego,

Ze dla Polaka nad Polskę

Nie ma niczego droższego.

 naszych zbiorach korespondencji znajduje się Wkilka kartek świątecznych i listów. Dużo było 
też rozmów telefonicznych. Pozwolę sobie zacytować 
życzenia na 2004r.: „Te życzenia pragnę umocnić 
wyrazami  szacunku,  a  także  serdecznym 
podziękowaniem za otrzymane piękne życzenia. 
Wciąż w pamięci pozostaje dzień 5 grudnia 
w Marcinkowicach, pełen przeżyć mistycznych 
w kościele oraz na duchu podnoszących podczas 
dalszych uroczystości – z ukłonem Irena Styczyńska”.

A na Wielkanoc 2005r. pisała: „Przesyłam 
życzenia serdeczne, by Zmartwychwstały Pan 
wspomagał wszelkie poczynania i życia. Wesołego
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 roku akademickim 2006/ 2007 odbywały się warsztaty Wjęzykoznawcze prowadzone przez p. mgr Katarzynę Godek. 
Ich głównym celem było doskonalenie własnego warsztatu oraz 
umiejętności pisarskich. Skupiliśmy się na I- osobowych formach 
narracyjnych, pod kątem pisania w przyszłości pamiętnika lub 
wspomnienia.

Podsumowanie powyższych zajęć stanowił konkurs literacki na 
najlepszą kartkę z pamiętnika, zatytułowany „Pamięć zamknięta 
w słowach”. W konkursie wzięło udział sześć osób: p. Elżbieta 
Janicka, p. Barbara Gieroń, p. Lidia Kiełczyńska, p. Halina Hejmej, 

p. Maria Halina Starzyk oraz p. Jadwiga Tupik. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta 
Pyszczak, p. Anna Listwan oraz p. Katarzyna Godek. Jednogłośnie wyłoniono następujących zwycięzców: 
I miejsce zostało przyznane dwóm osobom: p. Marii Halinie Starzyk za wspomnienie zatytułowane „Arkadia” 
oraz p. Barbarze Gieroń za pracę „Ogród”. II miejsce zajęła p. Lidia Kiełczyńska- autorka pracy „W krainie 
dzieciństwa”. Natomiast wyróżnienia za odwagę i szczerość w pisaniu o własnych doświadczeniach życiowych

KONKURS LITERACKI

owarzyszył mi od wczesnego dzieciństwa.T
Frontem, przez wąską ulicę, graniczył z rozległym 
Lasem Łagiewnickim, gdzie brzozy rosły pośród 
dębów, modrzewi, sosen, klonów i jarzębin, a rozmaite 
krzewy, krzewinki i trawy stanowiły doskonałe 
środowisko dla wielu gatunków grzybów, głównie 
blaszkowców, będących dużym zagrożeniem dla 
zdrowia, a może nawet życia licznych domorosłych 
mykologów.

Z pozostałych stron ogród otoczony był przez 
piaszczyste, niewielkie przyklasztorne pola, na których 
bracia franciszkanie uprawiali ziemniaki, żyto, łubin 
lub seradelę.

Dalej był mur klasztorny, klasztor i kościół oraz 
dziedziniec przytłoczony potężnym hukiem dzwonów. 
Zza klasztornego muru często dobiegały odgłosy 
uderzeń w piłkę, nawoływania i śmiech grających w nią 
kleryków.

Zapewne przez absolutny przypadek epicentrum tego 
miejsca stanowił niewielki, jednopiętrowy budynek 
szkoły (wtedy mój dom) z prawie sportowym 
boiskiem, małym placem zabaw i zabudowaniami 
gospodarczymi, a przestrzeń tę ograniczał płot ze 
szpalerem świerków, strzelista topola, pochylona 
jarzębina i rosnący na niewielkim trawniku samotny 
grab.

licą Okólną czasami przejeżdżał wóz konny, Uz rzadka samochód, początkowo raz na godzinę,
 a później nieco częściej miejski autobus łączący 
mieszkańców okolicznych wiosek z centrum Łodzi, 
a przede wszystkim z łódzkimi fabrykami. W niedzielę 
i w święta, szczególnie w słoneczne, ciepłe dni do 
przyklasztornego kościoła pod wezwaniem 
św. Antoniego Padewskiego przybywali mniej lub 
bardziej ustosunkowani obywatele przemysłowego 
miasta, aby oddać się, w teoretycznym spokoju, 
osobistym praktykom religijnym, w nadziei uniknięcia 
kłopotliwego spotkania z lokalnymi szefami czy 
aktywistami ludowymi. Niektórzy wpadali potem do 
nas na, oczywiście nie zapowiedziane wcześniej, 

drugie śniadanie lub wczesny obiad, korzystając 
szczodrze z darów naszego ogrodu i kurnika. 

Dwa razy w roku- na Zielone Świątki i na św. 
Antoniego- odprawiany był wielki odpust. 
Uroczystości kościelne urozmaicały ustawione wzdłuż 
ulicy, między ostatnim przystankiem autobusowym 
a klasztorem, pełne słodyczy, obwarzanków, 
jarmarcznych błyskotek i zabawek- liczne kramy. 
Najatrakcyjniejszym deserem była wata cukrowa i lody 
Pingwin, a przystawką- ogórki małosolne. Na kilku 
ugorkach przypolnych i polankach śródleśnych kręciły 
się karuzele. Działały strzelnice, gdzie przy pomocy 
nadaktywnych wiatrówek wygrywano gipsowego orła 
lub owczarka niemieckiego- to były nagrody główne, 
najbardziej pożądane i wzbudzające największą 
zazdrość u przegranych. Bardzo aktywny był także 
fotograf. Dzieci korzystały z kucyka i bryczki, 
n a r z e c z e n i  z  r a d o s n e g o  t ł a  j e z i o r n e g o ,  
wysokogórskiego lub innego, równie wspaniale 
demonstrującego urodę chwili. My po odpuście 
sprzątaliśmy śmieci.

ilka razy w roku za ogrodzeniem pojawiali się Kwędrujący Cyganie. Kolorowe tabory, ozdobne 
wozy zaprzężone w wypielęgnowane rumaki, kraciaste 
pierzyny, miedziane kociołki, dźwięki akordeonu, obce 
okrzyki, dzieci o czarnych włosach i przepastnych, 
czarnych spojrzeniach, beztrosko roześmiane i zwykle 
wywalające na nas jęzory- niepokoiły i fascynowały 
odrębnością, wzbudzając ochotę do nieskrępowanej 

„OGRÓD”

Od lewej: Anna Listwan – przewodnicząca jury, Wiesława Borczyk, 
Mariola Pękala, Wojciech Nalepa 

i Laureatka Konkursu Literackiego – Barbara Gieroń

Fot.: Antoni Łopuch

zostały przyznane: p. Jadwidze Tupik („Moja idylla”), p. Elżbiecie Janickiej (Kartka z pamiętnika: „Słowa 
w pamięć zaklęte”) oraz p. Halinie Hejmej („Graduation”).

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich słuchaczy SUTW do 
uczestnictwa w tego typu konkursach.

Prace p. Marii Haliny Starzyk i p. Barbary Gieroń zostały wydrukowane w Dzienniku Polskim 
(3- 4 listopada 2007 roku). Nagrody stanowiły przede wszystkim publikacje zwycięskich prac, bilety na koncerty 
w MCK „Sokół” w Nowym Sączu oraz dyplomy wręczone paniom 24 października podczas uroczystej 
inauguracji roku akademickiego 2007/ 2008.

apraszamy do lektury tekstów naszych Słuchaczek. Z pewnością umili ona Państwu jesienne wieczory. ZPozostałe prace konkursowe zostaną wydrukowane w kolejnym Biuletynie.
Katarzyna Godek

Prowadzący zajęcia z językoznawstwa

Alleluja – od Ireny Styczyńskiej – dziękuję za pamięć”. 
Korespondencja od Ireny Styczyńskiej będzie więc dla 
nas drogą pamiątką.

Do Szkolnego Muzeum Historycznego 
dostarczyła także odbitki ksero takich artykułów, jak: 
„Fenomen duchowy Marszałka”, czy piękne 
przemówienie Józefa Piłsudskiego wygłoszone przy 
składaniu prochów Słowackiego w katedrze na 
Wawelu.

Już same te artykuły świadczą o tym, jak Pani Irena 
Styczyńska była zafascynowana osobowością 
Marszałka.

Zgon śp. Ireny Styczyńskiej opłakuje nie tylko Nowy 
Sącz, ale także nasza wioska Marcinkowice, która 
wiele Jej zawdzięcza.

Pożegnanie Ireny Styczyńskiej- „Wielkiej Patriotki” 
zakończę wierszem Wandy Łomnickiej- Dulak :

Jeśli kiedyś odejdę

powiedzcie

poszła

na sąsiednie podwórko nakarmić kota – przybłędę

albo w góry pogawędzić z bukami,

może nad rzekę szemrać wieczorne pacierze –

ze świerszczem zagrać w zielone

wspiąć się wyżej ponad wyobraźnię

ponad wschody, zenity i zachody słońca

i dlatego nie wróci –

zapamiętajcie mnie taką

Pogrążeni w smutku 
Stefania i Józef Gościejowie

Emerytowani nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych 
w Marcinkowicach

Słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Nowym Sączu

spotkaniu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Nowym Sączu (12.I.2006r.) zorganizowanego przez 
Panią Annę Totoń. Dla Szkolnego Muzeum 
Historycznego w Marcinkowicach podarowała płytę 
z pieśniami legionowymi i do koperty dokleiła tekst 
„Wiersz na imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego” 
(„Rocznik Lwowski”):

A dziadek na Kasztance

stoi pod wielką sosną

i z dumą patrzy z góry

jak mu Rodacy rosną.

Rośniemy więc Komendancie

Na chwałę Ojczyzny naszej

Gdy trzeba jej będzie bronić

Życie oddamy raczej.

I nigdy się nie poddamy,

Bo tyś nauczył nas tego,

Ze dla Polaka nad Polskę

Nie ma niczego droższego.

 naszych zbiorach korespondencji znajduje się Wkilka kartek świątecznych i listów. Dużo było 
też rozmów telefonicznych. Pozwolę sobie zacytować 
życzenia na 2004r.: „Te życzenia pragnę umocnić 
wyrazami  szacunku,  a  także  serdecznym 
podziękowaniem za otrzymane piękne życzenia. 
Wciąż w pamięci pozostaje dzień 5 grudnia 
w Marcinkowicach, pełen przeżyć mistycznych 
w kościele oraz na duchu podnoszących podczas 
dalszych uroczystości – z ukłonem Irena Styczyńska”.

A na Wielkanoc 2005r. pisała: „Przesyłam 
życzenia serdeczne, by Zmartwychwstały Pan 
wspomagał wszelkie poczynania i życia. Wesołego
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dylla, sielanka...Gdy słyszę te słowa, to wydaje mi Isię, że jest to już coś przebrzmiałego i śmiesznego 
w naszym stechnicyzowanym i pospiesznym życiu. 
W pierwszym momencie sielanka  kojarzy mi się 
z XVIII wiekiem, jego pozami, hrabinami pasącymi 
pudrowane baranki ,  mostkami westchnień 
i sztucznymi ruinami. To było jakieś nieprawdziwe, 
kiczowate, wtórne. Uzmysławiam sobie jednak, 
że sielanka powstała w starożytnej Grecji  i poprzez 
Rzym Wergilego, włoski renesans, dotarła i do nas  
w strofach Kochanowskiego i Szymonowica. 

Świat opisywany przez poetów tchnął spokojem, nie 
było w nim dramatycznych zdarzeń, wydawał się 
bezgrzeszny. Jakże trudno znaleźć dziś coś takiego! 

Przeszukuję jednak w pamięci różne wydarzenia, które 
miały podobny nastrój do tego opisywanego 
w bukolicznej poezji i oto pojawia się obraz takiego 
dnia...

To była niedziela, wiele, wiele lat temu. Był 
piękny początek lata. Jak zwykle przyjechałam z moją 
przyjaciółką do Jaworek. Od wielu lat bywałyśmy tu 
lub w Szczawnicy. Odpowiadała nam trochę senna 
atmosfera tych miejsc, bezpretensjonalność, brak 
tłumu zdegustowanych wczasowiczów, wspaniała 
okolica,

zułyśmy się tu jak w domu, zresztą po kilku dniach Ckłaniali się nam dorożkarze i spotykani na 
wycieczkach nieliczni turyści. Odpoczywałyśmy po 
wyczerpującej pracy i  trudach domowych 
obowiązków, pozbywałyśmy się pamięci o całym 
pozostawionym  za sobą świecie.

Tak, to była niedziela...Od wielu dni była piękna, 
słoneczna pogoda i teraz także zanosiło się na duży 
upał. Postanowiłyśmy pójść nad potok, odpocząć w 
cieniu, poczytać, poleniuchować. Szłyśmy do Czarnej 
Wody, bo tam w przeciwieństwie do Białej, było pusto i 
bardziej dziko, nie zapuszczali się tu szczawniccy 
kuracjusze. Przeszłyśmy obok kilku domów stojących 
przy końcu doliny. Słońce stało jeszcze nisko 

i prześwitywało przez las, powietrze było nieruchome, 
było cicho i czuło się nastrój święta. Od potoku ciągnął 
leciutki chłód, cień zbocza kładł się na ścieżkę Było 
jeszcze wczesne rano i rosa nie zdążyła obeschnąć na 
trawie. Milczałyśmy, bo rześkość poranka nie 
rozbudziła nas jeszcze całkowicie.

I nagle usłyszałyśmy góralską śpiewkę! W górę 
zbocza, gdzie pod lasem pasło się stado czerwonych 
krów i stał koszar, a kierdel owiec skubał wilgotną 
trawę,  podchodziła młoda kobieta i śpiewała pełną 
piersią. Śpiewała tak, jakby to ostre podejście zupełnie 
jej nie męczyło. Czuło się, że sprawia jej to wielką 
radość. W śpiewie tym była też pewna dzikość 
i chropowatość podhalańskiej nuty. Być może było już 
po św. Janie, kiedy to kobiety mogą po raz pierwszy od 
redyku przyjść na halę, a teraz zawiadamiała kogoś 
bliskiego, że oto już jest..

atrzymałyśmy się. Spojrzałam na przyjaciółkę Zi wiedziałam, że ona czuje to samo, co ja. Oto 
nagle znalazłam się w miejscu, w którym dzieje się coś 
autentycznego i tak bardzo intymnego. Te góry, las, 
potok, niedziela, a góralka idąca z przyśpiewką ku 
juhasom dopełniła to wszystko. Ta chwila nabrała 
jakby sakralnego znaczenia...

Był we mnie spokój , spokój wokół mnie i wydawało 
mi się, że tak będzie już zawsze. Leżałam potem nad 
Czarną Wodą, która szemrała od niechcenia, czytałam 
„Bakunowego faktora”, słuchałam śpiewu ptaków  
i ciągle we mnie tkwiła ta muzyka. 

Nie chciałam pamiętać, że poniżej w dolinie, nad 
fragmentami kamiennych podmurówek chylą się 
jeszcze rozpaczliwie pogarbione grusze, że można 
rozpoznać piwnice – ostatnie schronienie przed 
ucieczką. I ta cisza.., Przerażająca cisza, od której 
cierpła skóra. Nie szczekały psy, koguty nie ogłaszały 
południa, żadna dziewczyna nie śpiewała tęsknie do 
swego miłego.

Jednak wszyscy zostaliśmy wygnani kiedyś z raju. 
Szukamy go ciągle i staramy się stworzyć na nowo – i ci 
wygnani, i ta pasterka z Filonem w cyfrowanych 
portkach i ja...

Dzisiaj w Jaworkach hale zarastają bliźniczką 
i straszą podporami wyciągów, w nowej „Bacówce” 
juhasi nie piją niespiesznie gorzałki, rozkrzyczane 
wycieczki biegną przez Homole, a doliny potoków  
pełne są pensjonatów i już pewnie nie usłyszę góralki 
śpiewającej tylko dla siebie w niedzielne 
przedpołudnie w Czarnej Wodzie.

eraz, gdy przypominam sobie ten czas, odnajduję Tw nim coś z nastroju „Popołudnia fauna”, „Źródła 
Aretuzy” i chcę wierzyć, że ja też byłam w Arkadii.

Maria Halina Starzyk 
II rok Sekcja Przyrodoznawstwa                                    

„ARKADIA”

Od lewej: Anna Listwan – przewodnicząca jury, Wiesława Borczyk, 
Mariola Pękala, Wojciech Nalepa 

i Laureatka Konkursu Litarackiego – Maria Halina Starzyk

Fot.: Antoni Łopuch

cmentarzyk dla wszystkich martwych kurczaków, 
wróbli, jaskółek, kretów, jeży i kotów. Każdy 
z grobków udekorowany był kwiatkami, liśćmi, 
kamykami, szkiełkami i obowiązkowo krzyżykiem 
z patyków, i każdy skropiony odpowiednią ilością łez.

 ogrodzie można było stać się niewidzialnym, Wnie słyszeć nawoływania dorosłych. Zatęsknić 
za nieznanymi krainami, przygodami sławnych 
odkrywców, zaginioną cywilizacją, odległą galaktyką, 
a przerzucając kartki kolejnej książki, opuszczać 
rzeczywistość. Pod osłoną drzew przeczekać nawet 
mocny deszcz. Zjeść owocowe śniadanie, obiad 
i kolację. Spotkać dorodną dżdżownicę, podskakującą 
żabę, ogromną, powolną ropuchę, metalicznie 
połyskującego padalca, który wcale nie jest wężem, 
nastroszonego jeża, aksamitnego, nie znającego 
pełnego blasku słońca kreta, czy zwinną wiewiórkę 
podkradającą kolejny orzech. Oberwać żądłem od 
pszczoły i osy, a w ostatniej chwili uciec przed 
szerszeniem. Poleżeć z kolejnym psem- przybłędą na 
kocyku. Pogrozić czekającemu na ptaki kotu. Usłyszeć 
w maju śpiew słowika. Pokłócić się ze szpakami 
i kwiczołami o czereśnie. Obserwować zza płotu 
szalony, porywający lot jerzyków nad boiskiem, 
wiedząc, że znowu zbudowały gniazda w zakamarkach 
strychu. Zachwycić się urodą dudka, który 
niespodziewanie przysiadł na słupku. A zimą nasypać 
trochę nasion do karmnika, zawiesić skórkę od słoniny 
i pośród ośnieżonych drzew obserwować makolągwy 
o lotkach i sterówkach obrysowanych bielą, barwne 
szczygły, zadziorne sikorki, niepłochliwe gile 
w czarnych czapeczkach z dumnie wypiętą czerwoną 
piersią, czubate jemiołuszki, kowalika o ostrym 
dziobku i krótkim ogonku, żółtodziobego, smolistego 
kosa i wpadającego na chwilę z lasu dzięcioła, który 
natychmiast przeganiał drobniejszych od siebie 
biesiadników.

mieniały się pory roku, a ogród bez chwili Zwytchnienia tętnił życiem. Z czasem stał się 
najwspanialszym wspomnieniem dzieciństwa, którego 
nie są w stanie pokonać blaski delikatnych ogrodów 
islamu, wykwintne, renesansowe ogrody włoskie z ich 
fontannami, kaskadami i pomnikami, barokowo- 
klasycystyczne ogrody francuskie (nawet te, w których 
boskiety i kwietniki projektował Andre Le Notre, 
naczelny planista ogrodów Ludwika XIV), 
osiemnastowieczne naturalistycznie i konsekwentnie 
wysmakowane lub upiększone obeliskami, sztucznymi 
ruinami czy świątyniami ogrody angielskie; skromne, 
klasztorne wirydarze, których centrum stanowi 
głęboka studnia- symbol oczyszczenia, czyli wszystkie 
najpiękniejsze ogrody i parki świata.

iedawno odkryłam, że kwiatowo- owocowego Nraju mojego dzieciństwa pozostał niewielki 
smętek, jałowcowo- kamienny skwerek z nikłym 
trawnikiem i kilka parkowych ławek.

Barbara Gieroń  
II rok Sekcja Przyrodoznawstwa

niczym wędrówki przez świat, do miejsc dalekich 
i nieznanych. Obóz rozbijali za zakrętem o odległej 
o ponad dwa kilometry łące, a zapach i głos 
obozowiska pochłaniał rosnący między łąką a ogrodem 
las.

Ogród przez cały rok szkolny narażony był na 
wrzawę, na ostre w swych wysokich tonach dziecięce 
głosy, a niekiedy także na zadeptywanie goniących za 
piłką i niemiłosiernie pudłujących chłopaków. Trafiali 
się także amatorzy prawie dojrzałych czereśni czy 
jabłek.

Ogród jednak nie poddawał się, z biegiem lat 
rozrastał się coraz bardziej, wypełniając uparcie każdy 
możliwy do zagospodarowania zakątek kolejnym 
zagonkiem ziemniaków, marchwi, pietruszki, kapusty 
czy cebuli, ku zresztą olbrzymiemu utrapieniu 
wysyłanej do ich ciągłego plewienia, małoletniej 
wtedy, miłośniczki literatury pięknej.

W części gościnnej pysznił się okazałą lipą, pod którą 
ulokowano stół i ławeczkę. Pierwsze pszczoły 
pojawiały się na kwitnącym obok bzie i jaśminowcu, 
od wiosny do jesieni pracowicie krążąc wśród 
okolicznych rabat kwiatowych- tulipanów, narcyzów, 
szafirków, bladoróżowych i karminowych piwonii, 
szlachetnych róż, omdlewających zapachem białych 
płatków lilii św. Antoniego, które, zanurzone 
w spirytusie, z okrutnym pieczeniem dezynfekowały 
dziecięce skaleczenia, wielobarwnych lwich paszczy, 
mieczyków, cynii i  smutnych chryzantem. 
Rozkoszując się otaczającym aromatem, należało 
rozsądnie zachowywać względną ciszę, a racząc się 
owocami lub kompotem, uważać, aby nie ukąsić 
jakiegoś żądlącego owada. Zwykle bowiem w tej 
części ogródka, dyskretnie w kącie przy samym płocie, 
przynajmniej w kilku ulach, mieszkały pszczoły.

Najbardziej dziką i tajemniczą częścią ogrodu był 
jednak sad. Rozłożyste jabłonie- antonówki, kosztela, 
malinówka i nieznana nam z nazwy odmiana, rodząca 
najokazalsze i najbardziej soczyste owoce 
o zielonkawo-różanym rumieńcu, nazywanymi przez 
nas gruchotami, bo gdy dojrzewały, spadały z głuchym 
łoskotem na ziemię, rozpryskując wokół soczysty 
miąższ, natychmiast zwabiający swą słodyczą osy 
i całe plejady much i muszek. Owocowy dostatek 
urozmaicały- grusza, śliwy węgierki, renkloda i orzech 
włoski, ulubione drzewo okolicznych wiewiórek. 
Najwyższe były jednak dwie czereśnie, żółta 
i czerwona. Korzystanie z ich najsłodszych owoców 
wymagało dużej odwagi i zręczności, a i tak były 
główna jadalnią dla całej kolonii hałaśliwych szpaków, 
bezczelnie ignorujących wszelkie próby odstraszania 
i wszystkie śledzące je koty, zbyt ciężkie, aby wspiąć 
się po cienkich i giętkich gałązkach. Między drzewami 
rosły szpalery agrestów i porzeczek, rzędy truskawek 
i poziomek. Pod płotem kępy irysów, niezapominajek 
i rumianków dyskretnie przechodziły w malinowy 
zagajnik kończący się wiecznie odrastającą grządką 
pokrzyw i lebiody. Miejsce to wykorzystywaliśmy jako
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dylla, sielanka...Gdy słyszę te słowa, to wydaje mi Isię, że jest to już coś przebrzmiałego i śmiesznego 
w naszym stechnicyzowanym i pospiesznym życiu. 
W pierwszym momencie sielanka  kojarzy mi się 
z XVIII wiekiem, jego pozami, hrabinami pasącymi 
pudrowane baranki ,  mostkami westchnień 
i sztucznymi ruinami. To było jakieś nieprawdziwe, 
kiczowate, wtórne. Uzmysławiam sobie jednak, 
że sielanka powstała w starożytnej Grecji  i poprzez 
Rzym Wergilego, włoski renesans, dotarła i do nas  
w strofach Kochanowskiego i Szymonowica. 

Świat opisywany przez poetów tchnął spokojem, nie 
było w nim dramatycznych zdarzeń, wydawał się 
bezgrzeszny. Jakże trudno znaleźć dziś coś takiego! 

Przeszukuję jednak w pamięci różne wydarzenia, które 
miały podobny nastrój do tego opisywanego 
w bukolicznej poezji i oto pojawia się obraz takiego 
dnia...

To była niedziela, wiele, wiele lat temu. Był 
piękny początek lata. Jak zwykle przyjechałam z moją 
przyjaciółką do Jaworek. Od wielu lat bywałyśmy tu 
lub w Szczawnicy. Odpowiadała nam trochę senna 
atmosfera tych miejsc, bezpretensjonalność, brak 
tłumu zdegustowanych wczasowiczów, wspaniała 
okolica,

zułyśmy się tu jak w domu, zresztą po kilku dniach Ckłaniali się nam dorożkarze i spotykani na 
wycieczkach nieliczni turyści. Odpoczywałyśmy po 
wyczerpującej pracy i  trudach domowych 
obowiązków, pozbywałyśmy się pamięci o całym 
pozostawionym  za sobą świecie.

Tak, to była niedziela...Od wielu dni była piękna, 
słoneczna pogoda i teraz także zanosiło się na duży 
upał. Postanowiłyśmy pójść nad potok, odpocząć w 
cieniu, poczytać, poleniuchować. Szłyśmy do Czarnej 
Wody, bo tam w przeciwieństwie do Białej, było pusto i 
bardziej dziko, nie zapuszczali się tu szczawniccy 
kuracjusze. Przeszłyśmy obok kilku domów stojących 
przy końcu doliny. Słońce stało jeszcze nisko 

i prześwitywało przez las, powietrze było nieruchome, 
było cicho i czuło się nastrój święta. Od potoku ciągnął 
leciutki chłód, cień zbocza kładł się na ścieżkę Było 
jeszcze wczesne rano i rosa nie zdążyła obeschnąć na 
trawie. Milczałyśmy, bo rześkość poranka nie 
rozbudziła nas jeszcze całkowicie.

I nagle usłyszałyśmy góralską śpiewkę! W górę 
zbocza, gdzie pod lasem pasło się stado czerwonych 
krów i stał koszar, a kierdel owiec skubał wilgotną 
trawę,  podchodziła młoda kobieta i śpiewała pełną 
piersią. Śpiewała tak, jakby to ostre podejście zupełnie 
jej nie męczyło. Czuło się, że sprawia jej to wielką 
radość. W śpiewie tym była też pewna dzikość 
i chropowatość podhalańskiej nuty. Być może było już 
po św. Janie, kiedy to kobiety mogą po raz pierwszy od 
redyku przyjść na halę, a teraz zawiadamiała kogoś 
bliskiego, że oto już jest..

atrzymałyśmy się. Spojrzałam na przyjaciółkę Zi wiedziałam, że ona czuje to samo, co ja. Oto 
nagle znalazłam się w miejscu, w którym dzieje się coś 
autentycznego i tak bardzo intymnego. Te góry, las, 
potok, niedziela, a góralka idąca z przyśpiewką ku 
juhasom dopełniła to wszystko. Ta chwila nabrała 
jakby sakralnego znaczenia...

Był we mnie spokój , spokój wokół mnie i wydawało 
mi się, że tak będzie już zawsze. Leżałam potem nad 
Czarną Wodą, która szemrała od niechcenia, czytałam 
„Bakunowego faktora”, słuchałam śpiewu ptaków  
i ciągle we mnie tkwiła ta muzyka. 

Nie chciałam pamiętać, że poniżej w dolinie, nad 
fragmentami kamiennych podmurówek chylą się 
jeszcze rozpaczliwie pogarbione grusze, że można 
rozpoznać piwnice – ostatnie schronienie przed 
ucieczką. I ta cisza.., Przerażająca cisza, od której 
cierpła skóra. Nie szczekały psy, koguty nie ogłaszały 
południa, żadna dziewczyna nie śpiewała tęsknie do 
swego miłego.

Jednak wszyscy zostaliśmy wygnani kiedyś z raju. 
Szukamy go ciągle i staramy się stworzyć na nowo – i ci 
wygnani, i ta pasterka z Filonem w cyfrowanych 
portkach i ja...

Dzisiaj w Jaworkach hale zarastają bliźniczką 
i straszą podporami wyciągów, w nowej „Bacówce” 
juhasi nie piją niespiesznie gorzałki, rozkrzyczane 
wycieczki biegną przez Homole, a doliny potoków  
pełne są pensjonatów i już pewnie nie usłyszę góralki 
śpiewającej tylko dla siebie w niedzielne 
przedpołudnie w Czarnej Wodzie.

eraz, gdy przypominam sobie ten czas, odnajduję Tw nim coś z nastroju „Popołudnia fauna”, „Źródła 
Aretuzy” i chcę wierzyć, że ja też byłam w Arkadii.

Maria Halina Starzyk 
II rok Sekcja Przyrodoznawstwa                                    

„ARKADIA”

Od lewej: Anna Listwan – przewodnicząca jury, Wiesława Borczyk, 
Mariola Pękala, Wojciech Nalepa 

i Laureatka Konkursu Litarackiego – Maria Halina Starzyk

Fot.: Antoni Łopuch

cmentarzyk dla wszystkich martwych kurczaków, 
wróbli, jaskółek, kretów, jeży i kotów. Każdy 
z grobków udekorowany był kwiatkami, liśćmi, 
kamykami, szkiełkami i obowiązkowo krzyżykiem 
z patyków, i każdy skropiony odpowiednią ilością łez.

 ogrodzie można było stać się niewidzialnym, Wnie słyszeć nawoływania dorosłych. Zatęsknić 
za nieznanymi krainami, przygodami sławnych 
odkrywców, zaginioną cywilizacją, odległą galaktyką, 
a przerzucając kartki kolejnej książki, opuszczać 
rzeczywistość. Pod osłoną drzew przeczekać nawet 
mocny deszcz. Zjeść owocowe śniadanie, obiad 
i kolację. Spotkać dorodną dżdżownicę, podskakującą 
żabę, ogromną, powolną ropuchę, metalicznie 
połyskującego padalca, który wcale nie jest wężem, 
nastroszonego jeża, aksamitnego, nie znającego 
pełnego blasku słońca kreta, czy zwinną wiewiórkę 
podkradającą kolejny orzech. Oberwać żądłem od 
pszczoły i osy, a w ostatniej chwili uciec przed 
szerszeniem. Poleżeć z kolejnym psem- przybłędą na 
kocyku. Pogrozić czekającemu na ptaki kotu. Usłyszeć 
w maju śpiew słowika. Pokłócić się ze szpakami 
i kwiczołami o czereśnie. Obserwować zza płotu 
szalony, porywający lot jerzyków nad boiskiem, 
wiedząc, że znowu zbudowały gniazda w zakamarkach 
strychu. Zachwycić się urodą dudka, który 
niespodziewanie przysiadł na słupku. A zimą nasypać 
trochę nasion do karmnika, zawiesić skórkę od słoniny 
i pośród ośnieżonych drzew obserwować makolągwy 
o lotkach i sterówkach obrysowanych bielą, barwne 
szczygły, zadziorne sikorki, niepłochliwe gile 
w czarnych czapeczkach z dumnie wypiętą czerwoną 
piersią, czubate jemiołuszki, kowalika o ostrym 
dziobku i krótkim ogonku, żółtodziobego, smolistego 
kosa i wpadającego na chwilę z lasu dzięcioła, który 
natychmiast przeganiał drobniejszych od siebie 
biesiadników.

mieniały się pory roku, a ogród bez chwili Zwytchnienia tętnił życiem. Z czasem stał się 
najwspanialszym wspomnieniem dzieciństwa, którego 
nie są w stanie pokonać blaski delikatnych ogrodów 
islamu, wykwintne, renesansowe ogrody włoskie z ich 
fontannami, kaskadami i pomnikami, barokowo- 
klasycystyczne ogrody francuskie (nawet te, w których 
boskiety i kwietniki projektował Andre Le Notre, 
naczelny planista ogrodów Ludwika XIV), 
osiemnastowieczne naturalistycznie i konsekwentnie 
wysmakowane lub upiększone obeliskami, sztucznymi 
ruinami czy świątyniami ogrody angielskie; skromne, 
klasztorne wirydarze, których centrum stanowi 
głęboka studnia- symbol oczyszczenia, czyli wszystkie 
najpiękniejsze ogrody i parki świata.

iedawno odkryłam, że kwiatowo- owocowego Nraju mojego dzieciństwa pozostał niewielki 
smętek, jałowcowo- kamienny skwerek z nikłym 
trawnikiem i kilka parkowych ławek.

Barbara Gieroń  
II rok Sekcja Przyrodoznawstwa

niczym wędrówki przez świat, do miejsc dalekich 
i nieznanych. Obóz rozbijali za zakrętem o odległej 
o ponad dwa kilometry łące, a zapach i głos 
obozowiska pochłaniał rosnący między łąką a ogrodem 
las.

Ogród przez cały rok szkolny narażony był na 
wrzawę, na ostre w swych wysokich tonach dziecięce 
głosy, a niekiedy także na zadeptywanie goniących za 
piłką i niemiłosiernie pudłujących chłopaków. Trafiali 
się także amatorzy prawie dojrzałych czereśni czy 
jabłek.

Ogród jednak nie poddawał się, z biegiem lat 
rozrastał się coraz bardziej, wypełniając uparcie każdy 
możliwy do zagospodarowania zakątek kolejnym 
zagonkiem ziemniaków, marchwi, pietruszki, kapusty 
czy cebuli, ku zresztą olbrzymiemu utrapieniu 
wysyłanej do ich ciągłego plewienia, małoletniej 
wtedy, miłośniczki literatury pięknej.

W części gościnnej pysznił się okazałą lipą, pod którą 
ulokowano stół i ławeczkę. Pierwsze pszczoły 
pojawiały się na kwitnącym obok bzie i jaśminowcu, 
od wiosny do jesieni pracowicie krążąc wśród 
okolicznych rabat kwiatowych- tulipanów, narcyzów, 
szafirków, bladoróżowych i karminowych piwonii, 
szlachetnych róż, omdlewających zapachem białych 
płatków lilii św. Antoniego, które, zanurzone 
w spirytusie, z okrutnym pieczeniem dezynfekowały 
dziecięce skaleczenia, wielobarwnych lwich paszczy, 
mieczyków, cynii i  smutnych chryzantem. 
Rozkoszując się otaczającym aromatem, należało 
rozsądnie zachowywać względną ciszę, a racząc się 
owocami lub kompotem, uważać, aby nie ukąsić 
jakiegoś żądlącego owada. Zwykle bowiem w tej 
części ogródka, dyskretnie w kącie przy samym płocie, 
przynajmniej w kilku ulach, mieszkały pszczoły.

Najbardziej dziką i tajemniczą częścią ogrodu był 
jednak sad. Rozłożyste jabłonie- antonówki, kosztela, 
malinówka i nieznana nam z nazwy odmiana, rodząca 
najokazalsze i najbardziej soczyste owoce 
o zielonkawo-różanym rumieńcu, nazywanymi przez 
nas gruchotami, bo gdy dojrzewały, spadały z głuchym 
łoskotem na ziemię, rozpryskując wokół soczysty 
miąższ, natychmiast zwabiający swą słodyczą osy 
i całe plejady much i muszek. Owocowy dostatek 
urozmaicały- grusza, śliwy węgierki, renkloda i orzech 
włoski, ulubione drzewo okolicznych wiewiórek. 
Najwyższe były jednak dwie czereśnie, żółta 
i czerwona. Korzystanie z ich najsłodszych owoców 
wymagało dużej odwagi i zręczności, a i tak były 
główna jadalnią dla całej kolonii hałaśliwych szpaków, 
bezczelnie ignorujących wszelkie próby odstraszania 
i wszystkie śledzące je koty, zbyt ciężkie, aby wspiąć 
się po cienkich i giętkich gałązkach. Między drzewami 
rosły szpalery agrestów i porzeczek, rzędy truskawek 
i poziomek. Pod płotem kępy irysów, niezapominajek 
i rumianków dyskretnie przechodziły w malinowy 
zagajnik kończący się wiecznie odrastającą grządką 
pokrzyw i lebiody. Miejsce to wykorzystywaliśmy jako



istopad oraz grudzień 2007 roku to czas Lp o ś w i ę c o n y  k i l k u  i m p r e z o m  
kulturalnym wpisanym w całość cyklu  
zatytułowanego: „I Sądecki Festiwal Kultury 
Regionalnej” w Nowym Sączu. Głównym 
punktem programu były występy zespołów 
r e g i o n a l n y c h  z  P o d e g r o d z i a  
(„Podegrodzie”), Łącka („Górale Łąccy”) 
oraz Nowego Sącza („Sądeczanie”). 
25 listopada zaprezentowały one swój 
d o r o b e k  w o k a l n o - a r t y s t y c z n y  
odzwierciedlający folklor i tradycje naszego 
regionu. Odbywało się to w salach 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Sączu. W tym samym dniu twórcy ludowi z 
Jazowska: p. Józef Tokarz, p. Janina Koza 

oraz p. Grażyna Warzecha przedstawili swoje dzieła z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku oraz różne techniki 
rękodzielnicze. Dzięki tym ekspozycjom szeroka gama społeczności lokalnej miała możliwość poznania i docenienia 
sztuki regionu Nowosądecczyzny. Artyści ludowi zasiedli również w komisji oceniającej prace naszych słuchaczy. 
Najlepsze prezentacje zostały nagrodzone. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać "miłych dla ucha" opowieści  
gwarowych zespołu dziecięcego "Olszaneczek".

olejnym elementem „Dni Festiwalowych” były wykłady poświęcone zagadnieniom dialektologicznym Kpt. „Językowe oblicza kultury regionalnej”. Miały one na celu zapoznanie odbiorcy z pojęciem dialektu i gwary, 
pokazanie, w jaki sposób język danego regionu odbija mentalność i światopogląd konkretnej grupy społecznej. 

Podobnie, jak i przedstawienia wokalno - taneczne, 
wykłady te miały promować kulturę i wartości naszego 
regionu, o których współcześnie często się zapomina. 
Zostały one wygłoszone przez językoznawcę- 
mgr Katarzynę Godek 22 i 29 listopada 2007 roku.

W grudniu oczekujemy na kolejne prezentacje zespołów 
folklorystycznych. W związku ze zbliżającymi się 
Świętami będą się one skupiały na kontekście 
Bożonarodzeniowym, tradycjach i obrządkach 
związanych z tym Świętem. Repertuar urozmaicą Jasełka 
w wykonaniu zespołu dziecięcego z Jazowska pod opieką 
nauczycielek. Odwiedzi nas także zespół „Olszaneczek”.

reści I Sądeckiego Festiwalu Kultury Regionalnej są Tskierowane przede wszystkim do Słuchaczy SUTW 
w Nowym Sączu oraz do młodzieży licealnej.

Podsumowaniem imprezy będzie opracowanie 
folderu poświęconego charakterystyce prezentujących 
się zespołów oraz SUTW w Nowym Sączu.

Należy dodać, że nadrzędnym celem planowanej 
przez nas imprezy jest promowanie kultury, sztuki 
i tradycyjnej obyczajowości regionu Nowosądecczyzny. 
Pragniemy pokazać piękno płynące z obszaru językowo-
kulturowego terenów wiejskich i niejako oswoić z nim 
odbiorców. W przyszłości planujemy organizować 
podobne imprezy kul turalne,  aby wydobyć 
i zaprezentować to, co najlepsze w naszym regionie. 
Mamy nadzieję, że przyczyni się to do uatrakcyjnienia 
terenów Sądecczyzny w oczach turystów. 

Katarzyna Godek
Prowadzący warsztaty językoznawcze
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rodziłam się w domu dostatnim, pełnym ciepła Ui miłości. Ale to szczęście dane mi było tylko do 
wieku 3 lat.

Jedna z majowych nocy to wszystko zmieniła. 
Znaleźliśmy się w pociągu, który wiózł nas w nieznane – 
„Sybir”. Moja babcia Michalina przeżyła tylko jeden rok. 
W mojej pamięci został obraz modlącej się babci 
i błagania o wybawienie od głodu, od tajgi, co do kolan 
moczarem namaka, od tego, by nie kraść chleba innym 
i byśmy razem mogli wrócić. Jej to nie było dane.

Po odejściu mojej babci zaczęła się moja okrutna 
dziecięca samotność.

Z pełną świadomością chcę uniknąć opisywania faktów 
i zdarzeń, które sprawiają jeszcze teraz ból. Moi rodzice 
i wszyscy dorośli wychodzili do pracy w tajdze przy 
wyrębie lasu. Ja zostawałam w baraku z p. Tomaszewicz. 
Była to kobieta schorowana, miała zniekształcone 
dłonie, które ciągłe drżały, twarz z grymasem 
i bezwiednie wypadający z buzi język. Byłam mała i po 
prostu bałam się jej. Dlatego uciekałam z baraku. 
Najczęściej przesiadywałam nad rzeką.

Chcę opowiedzieć o przyjaźni samotnej, 
zagubionej dziewczynki i młodego mężczyzny 
okaleczonego przez wojnę. Przebywając nad rzeką, od 
paru dni widywałam mężczyznę, który łowił ryby. 
Przyglądaliśmy się sobie z daleka. Pewnego dnia, widząc 
mnie spłakaną i bardzo nieszczęśliwą, podszedł do mnie 
i po prostu zaproponował, że nauczy mnie łowienia ryb. 
Powiedział, że będę mu bardzo pomocna, bo przecież on 
jest jednoręki. Poczułam się bardzo dowartościowana.

ak zaczęła się nasza przyjaźń. Uczył mnie piosenek, Tktóre śpiewaliśmy nad rzeką, opowiadał bajki 
(niektóre z nich pamiętam do dziś). Zwierzał się ze 
swoich problemów, a ja miałam w nim powiernika moich 
dziecięcych rozterek. Bardzo ubolewał, że nie może grać 
na akordeonie, a należy dodać, że to była jego pasja. Był 
człowiekiem uzdolnionym muzycznie, miał bardzo 
piękny głos, który mogłam podziwiać w śpiewanych 
przez niego starych, rosyjskich pieśniach.

Byliśmy nierozłączni, a ja z dnia na dzień stawałam się 
odporniejsza i bardziej zaradna. Zabierał mnie ze sobą do 
swoich znajomych i rodziny. Chodziliśmy razem na 
wszystkie uroczystości pogrzebowe. Były to pogrzeby 
różnych wyznań i narodowości. Można powiedzieć, że 

byliśmy stałymi żałobnikami. Staliśmy się też 
uczestnikami styp. I nie byliśmy w tym bezinteresowni, 
gdyż w trakcie tych ceremonii mogliśmy coś zjeść.

Nasze wycieczki do lasu miały charakter edukacyjny. 
Nauczył mnie rozpoznawać, co z runa leśnego jest zdatne 
do zjedzenia lub do leczenia.

Na wiosnę, kiedy ja nie mogłam z nim iść do lasu 
z powodu braku obuwia, przynosił specjalnie dla mnie 
sok z brzozy. Był to lepki, słodki płyn, który miał mnie 
uodpornić.

ewnego dnia wybraliśmy się w odwiedziny do jego Pznajomej. Była to młoda kobieta, narodowości 
burjackiej, niskiego wzrostu. Miała mały nosek, który 
zupełnie był schowany w wystających kościach 
policzkowych, skośne oczy i dłonie tylko trochę większe 
od moich. Mówiło się o niej, że jest najlepszym 
myśliwym– kobietą. Krążyły o niej legendy– o jej 
odwadze i kunszcie myśliwskim, o groźnych 
spotkaniach z drapieżnikami, z których zawsze 
wychodziła zwycięsko. Uchodziła za osobę skrytą, która 
chowa jakąś mroczną tajemnicę.

Trochę się jej bałam. Okazało się jednak, że to 
niezwykle wrażliwa osoba i bardzo lubi dzieci. W mig 
wyczuwała mój niepokój. Częstowała mnie herbatą, do 
której dawała mi dużo cukru. Dostałam też od niej czapkę 
futrzaną. Ona też zdobyła zupełnie niedostępne leki, 
kiedy zachorowałam na zapalenie płuc. Pewnego dnia 
zupełnie niespodziewanie mój przyjaciel przyszedł się ze 
mną pożegnać. Wyjeżdżał do Krasnojarska. Jego 
nieobecność miała trwać dwa lata. Przez ten czas bardzo 
za nim tęskniłam. Ale byłam już bardziej samodzielna, 
a on w listach pisanych do swoich znajomych zawsze 
pytał o mnie i przesyłał pozdrowienia.

Po powrocie z tych nauk został kierownikiem 
klubu. Przywiózł ze sobą narzeczoną: Świetlanę. 
Wydawała mi się najpiękniejszą dziewczyną na świecie: 
drobna z pięknym warkoczem. Była pielęgniarką. Mój 
przyjaciel był zakochany i szczęśliwy. Ja uczęszczałam 
już do szkoły. Oboje pomagali mi w nauce. Okazali się 
też bardzo pomocni, gdy moja mama zachorowała na 
tyfus.

ówi się, że szczęśliwe dzieciństwo wyposaża na Mcałe życie. W moim przypadku nie można mówić 
o szczęśliwym dzieciństwie. Ale dzięki tej przyjaźni 
i życzliwości jestem na pewno mniej okaleczona 
psychicznie. Nigdy nie utraciłam wiary w dobro ludzi, 
ale wzięłam lekcje wielkiej pokory.

Patrząc teraz na moja wnuczkę, która ma 5 lat, nie umiem 
wyobrazić sobie, by Ona znalazła się w podobnej 
sytuacji.

Chciałabym żyć wśród ludzi, którzy mają czyste 
intencje, potrafią kochać i przebaczać.

Lidia Kiełczyńska
Sekcja Przyrodoznawstwa  II rok

„W KRAINIE DZIECIŃSTWA”

Od lewej: Anna Listwan – przewodnicząca jury, Wiesława Borczyk, 
Mariola Pękala, Wojciech Nalepa 

i Laureatka Konkursu Literackiego  – Lidia Kiełczyńska

I SĄDECKI FESTIWAL KULTURY REGIONALNEJ

Fot.: Antoni Łopuch

Janusz Michalik – Z-ca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Nowym Sączu

Zespół Dziecięcy „Olszaneczek” 

Szopka w drewnie – Stanisław Kunicki – wyróżnienie

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch

Od lewej: Katarzyna Godek – przewodnicząca 
jury konkursy, 

Wiesława Borczyk – Prezes SUTW

Fot.: Antoni Łopuch
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zatytułowanego: „I Sądecki Festiwal Kultury 
Regionalnej” w Nowym Sączu. Głównym 
punktem programu były występy zespołów 
r e g i o n a l n y c h  z  P o d e g r o d z i a  
(„Podegrodzie”), Łącka („Górale Łąccy”) 
oraz Nowego Sącza („Sądeczanie”). 
25 listopada zaprezentowały one swój 
d o r o b e k  w o k a l n o - a r t y s t y c z n y  
odzwierciedlający folklor i tradycje naszego 
regionu. Odbywało się to w salach 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Sączu. W tym samym dniu twórcy ludowi z 
Jazowska: p. Józef Tokarz, p. Janina Koza 

oraz p. Grażyna Warzecha przedstawili swoje dzieła z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku oraz różne techniki 
rękodzielnicze. Dzięki tym ekspozycjom szeroka gama społeczności lokalnej miała możliwość poznania i docenienia 
sztuki regionu Nowosądecczyzny. Artyści ludowi zasiedli również w komisji oceniającej prace naszych słuchaczy. 
Najlepsze prezentacje zostały nagrodzone. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać "miłych dla ucha" opowieści  
gwarowych zespołu dziecięcego "Olszaneczek".

olejnym elementem „Dni Festiwalowych” były wykłady poświęcone zagadnieniom dialektologicznym Kpt. „Językowe oblicza kultury regionalnej”. Miały one na celu zapoznanie odbiorcy z pojęciem dialektu i gwary, 
pokazanie, w jaki sposób język danego regionu odbija mentalność i światopogląd konkretnej grupy społecznej. 

Podobnie, jak i przedstawienia wokalno - taneczne, 
wykłady te miały promować kulturę i wartości naszego 
regionu, o których współcześnie często się zapomina. 
Zostały one wygłoszone przez językoznawcę- 
mgr Katarzynę Godek 22 i 29 listopada 2007 roku.

W grudniu oczekujemy na kolejne prezentacje zespołów 
folklorystycznych. W związku ze zbliżającymi się 
Świętami będą się one skupiały na kontekście 
Bożonarodzeniowym, tradycjach i obrządkach 
związanych z tym Świętem. Repertuar urozmaicą Jasełka 
w wykonaniu zespołu dziecięcego z Jazowska pod opieką 
nauczycielek. Odwiedzi nas także zespół „Olszaneczek”.

reści I Sądeckiego Festiwalu Kultury Regionalnej są Tskierowane przede wszystkim do Słuchaczy SUTW 
w Nowym Sączu oraz do młodzieży licealnej.

Podsumowaniem imprezy będzie opracowanie 
folderu poświęconego charakterystyce prezentujących 
się zespołów oraz SUTW w Nowym Sączu.

Należy dodać, że nadrzędnym celem planowanej 
przez nas imprezy jest promowanie kultury, sztuki 
i tradycyjnej obyczajowości regionu Nowosądecczyzny. 
Pragniemy pokazać piękno płynące z obszaru językowo-
kulturowego terenów wiejskich i niejako oswoić z nim 
odbiorców. W przyszłości planujemy organizować 
podobne imprezy kul turalne,  aby wydobyć 
i zaprezentować to, co najlepsze w naszym regionie. 
Mamy nadzieję, że przyczyni się to do uatrakcyjnienia 
terenów Sądecczyzny w oczach turystów. 

Katarzyna Godek
Prowadzący warsztaty językoznawcze
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rodziłam się w domu dostatnim, pełnym ciepła Ui miłości. Ale to szczęście dane mi było tylko do 
wieku 3 lat.

Jedna z majowych nocy to wszystko zmieniła. 
Znaleźliśmy się w pociągu, który wiózł nas w nieznane – 
„Sybir”. Moja babcia Michalina przeżyła tylko jeden rok. 
W mojej pamięci został obraz modlącej się babci 
i błagania o wybawienie od głodu, od tajgi, co do kolan 
moczarem namaka, od tego, by nie kraść chleba innym 
i byśmy razem mogli wrócić. Jej to nie było dane.

Po odejściu mojej babci zaczęła się moja okrutna 
dziecięca samotność.

Z pełną świadomością chcę uniknąć opisywania faktów 
i zdarzeń, które sprawiają jeszcze teraz ból. Moi rodzice 
i wszyscy dorośli wychodzili do pracy w tajdze przy 
wyrębie lasu. Ja zostawałam w baraku z p. Tomaszewicz. 
Była to kobieta schorowana, miała zniekształcone 
dłonie, które ciągłe drżały, twarz z grymasem 
i bezwiednie wypadający z buzi język. Byłam mała i po 
prostu bałam się jej. Dlatego uciekałam z baraku. 
Najczęściej przesiadywałam nad rzeką.

Chcę opowiedzieć o przyjaźni samotnej, 
zagubionej dziewczynki i młodego mężczyzny 
okaleczonego przez wojnę. Przebywając nad rzeką, od 
paru dni widywałam mężczyznę, który łowił ryby. 
Przyglądaliśmy się sobie z daleka. Pewnego dnia, widząc 
mnie spłakaną i bardzo nieszczęśliwą, podszedł do mnie 
i po prostu zaproponował, że nauczy mnie łowienia ryb. 
Powiedział, że będę mu bardzo pomocna, bo przecież on 
jest jednoręki. Poczułam się bardzo dowartościowana.

ak zaczęła się nasza przyjaźń. Uczył mnie piosenek, Tktóre śpiewaliśmy nad rzeką, opowiadał bajki 
(niektóre z nich pamiętam do dziś). Zwierzał się ze 
swoich problemów, a ja miałam w nim powiernika moich 
dziecięcych rozterek. Bardzo ubolewał, że nie może grać 
na akordeonie, a należy dodać, że to była jego pasja. Był 
człowiekiem uzdolnionym muzycznie, miał bardzo 
piękny głos, który mogłam podziwiać w śpiewanych 
przez niego starych, rosyjskich pieśniach.

Byliśmy nierozłączni, a ja z dnia na dzień stawałam się 
odporniejsza i bardziej zaradna. Zabierał mnie ze sobą do 
swoich znajomych i rodziny. Chodziliśmy razem na 
wszystkie uroczystości pogrzebowe. Były to pogrzeby 
różnych wyznań i narodowości. Można powiedzieć, że 

byliśmy stałymi żałobnikami. Staliśmy się też 
uczestnikami styp. I nie byliśmy w tym bezinteresowni, 
gdyż w trakcie tych ceremonii mogliśmy coś zjeść.

Nasze wycieczki do lasu miały charakter edukacyjny. 
Nauczył mnie rozpoznawać, co z runa leśnego jest zdatne 
do zjedzenia lub do leczenia.

Na wiosnę, kiedy ja nie mogłam z nim iść do lasu 
z powodu braku obuwia, przynosił specjalnie dla mnie 
sok z brzozy. Był to lepki, słodki płyn, który miał mnie 
uodpornić.

ewnego dnia wybraliśmy się w odwiedziny do jego Pznajomej. Była to młoda kobieta, narodowości 
burjackiej, niskiego wzrostu. Miała mały nosek, który 
zupełnie był schowany w wystających kościach 
policzkowych, skośne oczy i dłonie tylko trochę większe 
od moich. Mówiło się o niej, że jest najlepszym 
myśliwym– kobietą. Krążyły o niej legendy– o jej 
odwadze i kunszcie myśliwskim, o groźnych 
spotkaniach z drapieżnikami, z których zawsze 
wychodziła zwycięsko. Uchodziła za osobę skrytą, która 
chowa jakąś mroczną tajemnicę.

Trochę się jej bałam. Okazało się jednak, że to 
niezwykle wrażliwa osoba i bardzo lubi dzieci. W mig 
wyczuwała mój niepokój. Częstowała mnie herbatą, do 
której dawała mi dużo cukru. Dostałam też od niej czapkę 
futrzaną. Ona też zdobyła zupełnie niedostępne leki, 
kiedy zachorowałam na zapalenie płuc. Pewnego dnia 
zupełnie niespodziewanie mój przyjaciel przyszedł się ze 
mną pożegnać. Wyjeżdżał do Krasnojarska. Jego 
nieobecność miała trwać dwa lata. Przez ten czas bardzo 
za nim tęskniłam. Ale byłam już bardziej samodzielna, 
a on w listach pisanych do swoich znajomych zawsze 
pytał o mnie i przesyłał pozdrowienia.

Po powrocie z tych nauk został kierownikiem 
klubu. Przywiózł ze sobą narzeczoną: Świetlanę. 
Wydawała mi się najpiękniejszą dziewczyną na świecie: 
drobna z pięknym warkoczem. Była pielęgniarką. Mój 
przyjaciel był zakochany i szczęśliwy. Ja uczęszczałam 
już do szkoły. Oboje pomagali mi w nauce. Okazali się 
też bardzo pomocni, gdy moja mama zachorowała na 
tyfus.

ówi się, że szczęśliwe dzieciństwo wyposaża na Mcałe życie. W moim przypadku nie można mówić 
o szczęśliwym dzieciństwie. Ale dzięki tej przyjaźni 
i życzliwości jestem na pewno mniej okaleczona 
psychicznie. Nigdy nie utraciłam wiary w dobro ludzi, 
ale wzięłam lekcje wielkiej pokory.

Patrząc teraz na moja wnuczkę, która ma 5 lat, nie umiem 
wyobrazić sobie, by Ona znalazła się w podobnej 
sytuacji.

Chciałabym żyć wśród ludzi, którzy mają czyste 
intencje, potrafią kochać i przebaczać.

Lidia Kiełczyńska
Sekcja Przyrodoznawstwa  II rok

„W KRAINIE DZIECIŃSTWA”

Od lewej: Anna Listwan – przewodnicząca jury, Wiesława Borczyk, 
Mariola Pękala, Wojciech Nalepa 

i Laureatka Konkursu Literackiego  – Lidia Kiełczyńska

I SĄDECKI FESTIWAL KULTURY REGIONALNEJ

Fot.: Antoni Łopuch

Janusz Michalik – Z-ca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Nowym Sączu

Zespół Dziecięcy „Olszaneczek” 

Szopka w drewnie – Stanisław Kunicki – wyróżnienie

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch

Od lewej: Katarzyna Godek – przewodnicząca 
jury konkursy, 

Wiesława Borczyk – Prezes SUTW

Fot.: Antoni Łopuch
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Do charakterystycznych cech gwary podhalańskiej należy przede wszystkim 
mazurzenie (clowiek, owiecki, zaba, zamiast człowiek, owieczki, żaba), przejście 
wygłosowego „ch” w „k” (grok, na nogak, zamiast groch, na nogach), wymowa 
„a” jako „o”, „e” jak „i” lub „y” (tyz prowda zamiast też prawda), labializacja (ło Jezu! 
w miejsce o Jezu!), realizacja samogłosek nosowych jako „om”, „em” (gadajom, som, 
teściowom zamiast gadają, są, teściową) oraz typowe słownictwo, które większości 
osób kojarzy się z Podhalem: baca, juhas, zbójnik, oscypek, kierpce, gorzołka. 
To tylko niektóre z cech tej odmiany gwary.

Nie chcąc jednak nudzić czytelnika teoretycznymi wywodami, odwołam się do 
znanych dowcipów góralskich, które choć w większości stylizowane na gwarę, to 
jednak w humorystyczny sposób oddają cechy gwary góralskiej oraz kreślą wizerunek 
stereotypowego górala, który jest bezpośredni, otwarty, konkretny i dosadny, dlatego 
często nie przebiera w słowach:

Wieczorem przychodzi baca do I sekretarza gminnej POP i mówi, że chce koniecznie zapisać się do partii. 
Sekretarz, że trzeba pół roku próby. Na to baca:

- Albo mnie tyrozki zapisecie, albo nie chcę w ogóle.

- Ależ baco, powiedzcie, chociaż dlaczego.

- Jok mnie zopisecie to powim.

- Ale baco, nie mogę was zapisać, skoro nie znam nawet motywacji.

Po godzinnej konwersacji w tym stylu sekretarz skapitulował i zapisał bacę do partii.

- No to powiedzcie baco teraz, dlaczego tak nagle zachciało wam się do partii?

- No, tera powim. Psychodzą jo do chołupy i wchodzą do swojego pokoju, a tam widzę, moja żona w moim 
łóżku z kochankiem. No to posedł jo do kuchni, golnął se kielicha i posedł do drugiego pokoju, a tam widzą 

córka w łóżku z gachem. No to wrócił jo do kuchni, golnął se drugiego kielicha i se powidzioł: JO WOM K… 
WSTYDU NAROBIĘ! 

A to kolejny dowcip:

Do "Pewex"-u przyszedł z wiaderkiem góral:

- Pani, han co to za flaska ?

- Francuski koniak.

- Loć!

- Proszę bardzo.

- A hanta flasysia piykno mi się widzi.

- To jest najlepsze wino portugalskie 'Porto'.

- Loć. A hanta ?

- Polski spirytus.

- Dużo loć. Za to sycko kielo placem ?

- Dwieście pięćdziesiąt dolarów.

- Wyloć! 

Górale potrafią śmiać się ze wszystkiego, a tematem swoich żartów uczynić nawet śmierć lub chorobę:

Stary góral umierał na raka. Na łożu śmierci prosi swojego lekarza:

- Panie doktorze. Jak umrę na tego raka to mocie mi w akcie zgonu napisać com umarł na AIDS.

- Ależ to jest niezgodne z etyką lekarską

- Jak godom co mocie napisać to mocie napisać i koniec

- No dobrze ale powiedzcie baco dlaczego akurat na AIDS

- Po piyrse panie dochtorze to byde piyrsy we wsi. Po drugie moi Maryny nikt jus nie rusy. 

Po trzecie tyn co ją jus ruszoł pewnie sie w tym tygodniu powiesi. 

„PRZYCHODZI BACA……….”, CZYLI GWARA NA WESOŁO 

Jedenastu Słuchaczy SUTW w Nowym Sączu do 20 listopada br. zożyło wykonane przez siebie prezentacje 
z zakresu rękodzielnictwa. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas Dnia Festiwalowego (25 listopada 
2007, niedziela) w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

Komisja w składzie: Janina Koza, Grażyna Warzecha, Józef Tokarz oraz Katarzyna Godek – 
przewodnicząca, ze względu na dużą różnorodność technik wykonania poszczególnych prac postanowiła 
uhonorować wszystkich uczestników. 

Szczególne wyróżnienia przyznano:

• Elżbieta Kowalska – ozdoby choinkowe wykonane techniką klockową,

• Barbara Gomułka – pejzaże w formie kolażu,

• Stanisław Kunicki – szopki w drewnie,

• Janina Bocheńska – kompozycje kwiatowe,

• Janina Sus –kwiat jabłoni, bibułkarstwo,

• Halina Komar -  nalewki Babci Haliny z wierszykiem,

Pozostałe wyróżnienia przyznano:

• Marian Ziaja – malarstwo

• Małgorzata Ogorzały – kartki świąteczne,

• Jadwiga Tupik – obrazki,

• Barbara Brzezowska – malarstwo,

• Zofia Lupa – haftowane serwety.

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody książkowe oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy. 

Przewodnicząca jury 
Katarzyna Godek

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU NA NAJLEPSZĄ 
PREZENTACJĘ REKODZIELNICTWA ARTYSTYCZNEGO

1. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy pojęciem „dialektu” i „gwary”;
2. Omówienie najważniejszych cech dialektów polskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na dialekt 

małopolski:
a. Mazurzenie („Lec najmilse i najzdrowse przeciez cłeku jest Mazowse”);
b. Kaszubienie („Sedzec cecho”);
c. sziakanie („jabłonkowanie”- „Czjas uczjeka, żjyczje mija”);
d. labializacja („Łojcze nasz”);
e. prejotacja („Jantek”);
f. przydech („Hameryka”);
g. samogłoski ścieśnione („Stara bida”, „Tyż piknie”);
h. „a”> „o” („Górol jo se górol”);
i. „ch”> „k” („Tańcowałbyk, kiebyk mógł, kiebyk nie miał krzywyk nóg”);

3. Zróżnicowanie regionalne współczesnej polszczyzny (5 głównych dialektów: Małopolska, Wielkopolska, 
Śląsk, Mazowsze i Pomorze) oraz charakterystyka najważniejszych dialektów polskich;

4. Gwara- folklor- tradycja;
5. Językowy obraz świata tkwiący w nazwach własnych (przezwiska ludności wiejskiej na przykładzie jednej 

z wsi regionu Podkarpacia);
6. „Gwara na wesoło”, czyli cechy gwarowe w dowcipach podhalańskich;
7. O problemie „tabu” oraz jego przełamaniu;
8. Podsumowanie.

Katarzyna Godek
Zajęcia z językoznawstwa

SCHEMATYCZNY PLAN WYKŁADU 
PT.: JĘZYKOWE OBLICZA KULTURY REGIONALNEJ

Wręczanie dyplomów: Katarzyna Godek – przewodncząca jury,
Wiesława Borczyk – Prezes SUTW, Stanisław Kunicki – wyróżniony

Fot.: Antoni Łopuch
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Do charakterystycznych cech gwary podhalańskiej należy przede wszystkim 
mazurzenie (clowiek, owiecki, zaba, zamiast człowiek, owieczki, żaba), przejście 
wygłosowego „ch” w „k” (grok, na nogak, zamiast groch, na nogach), wymowa 
„a” jako „o”, „e” jak „i” lub „y” (tyz prowda zamiast też prawda), labializacja (ło Jezu! 
w miejsce o Jezu!), realizacja samogłosek nosowych jako „om”, „em” (gadajom, som, 
teściowom zamiast gadają, są, teściową) oraz typowe słownictwo, które większości 
osób kojarzy się z Podhalem: baca, juhas, zbójnik, oscypek, kierpce, gorzołka. 
To tylko niektóre z cech tej odmiany gwary.

Nie chcąc jednak nudzić czytelnika teoretycznymi wywodami, odwołam się do 
znanych dowcipów góralskich, które choć w większości stylizowane na gwarę, to 
jednak w humorystyczny sposób oddają cechy gwary góralskiej oraz kreślą wizerunek 
stereotypowego górala, który jest bezpośredni, otwarty, konkretny i dosadny, dlatego 
często nie przebiera w słowach:

Wieczorem przychodzi baca do I sekretarza gminnej POP i mówi, że chce koniecznie zapisać się do partii. 
Sekretarz, że trzeba pół roku próby. Na to baca:

- Albo mnie tyrozki zapisecie, albo nie chcę w ogóle.

- Ależ baco, powiedzcie, chociaż dlaczego.

- Jok mnie zopisecie to powim.

- Ale baco, nie mogę was zapisać, skoro nie znam nawet motywacji.

Po godzinnej konwersacji w tym stylu sekretarz skapitulował i zapisał bacę do partii.

- No to powiedzcie baco teraz, dlaczego tak nagle zachciało wam się do partii?

- No, tera powim. Psychodzą jo do chołupy i wchodzą do swojego pokoju, a tam widzę, moja żona w moim 
łóżku z kochankiem. No to posedł jo do kuchni, golnął se kielicha i posedł do drugiego pokoju, a tam widzą 

córka w łóżku z gachem. No to wrócił jo do kuchni, golnął se drugiego kielicha i se powidzioł: JO WOM K… 
WSTYDU NAROBIĘ! 

A to kolejny dowcip:

Do "Pewex"-u przyszedł z wiaderkiem góral:

- Pani, han co to za flaska ?

- Francuski koniak.

- Loć!

- Proszę bardzo.

- A hanta flasysia piykno mi się widzi.

- To jest najlepsze wino portugalskie 'Porto'.

- Loć. A hanta ?

- Polski spirytus.

- Dużo loć. Za to sycko kielo placem ?

- Dwieście pięćdziesiąt dolarów.

- Wyloć! 

Górale potrafią śmiać się ze wszystkiego, a tematem swoich żartów uczynić nawet śmierć lub chorobę:

Stary góral umierał na raka. Na łożu śmierci prosi swojego lekarza:

- Panie doktorze. Jak umrę na tego raka to mocie mi w akcie zgonu napisać com umarł na AIDS.

- Ależ to jest niezgodne z etyką lekarską

- Jak godom co mocie napisać to mocie napisać i koniec

- No dobrze ale powiedzcie baco dlaczego akurat na AIDS

- Po piyrse panie dochtorze to byde piyrsy we wsi. Po drugie moi Maryny nikt jus nie rusy. 

Po trzecie tyn co ją jus ruszoł pewnie sie w tym tygodniu powiesi. 

„PRZYCHODZI BACA……….”, CZYLI GWARA NA WESOŁO 

Jedenastu Słuchaczy SUTW w Nowym Sączu do 20 listopada br. zożyło wykonane przez siebie prezentacje 
z zakresu rękodzielnictwa. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas Dnia Festiwalowego (25 listopada 
2007, niedziela) w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.
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Wręczanie dyplomów: Katarzyna Godek – przewodncząca jury,
Wiesława Borczyk – Prezes SUTW, Stanisław Kunicki – wyróżniony

Fot.: Antoni Łopuch
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r a z  z e  z n a j o m ą ,  J a d w i g ą  K o p e ć ,  Wzorganizowałyśmy wyjazd na turnus do 
Ośrodka Wczasowo- Rehabilitacyjnego „Arka” 
w Jarosławcu dla 53-osobowej grupy, w której było 
kilkanaście osób – słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

Jarosławiec to  niewielka nadmorska 
miejscowość w województwie zachodniopomorskim. 
Do niedawna była to niewielka osada, aktualnie 
rozwijająca się i pretendująca do miana miejscowości 
uzdrowiskowej. Ośrodek Wczasowo- Rehabilitacyjny 
„Arka” położony jest nad samym morzem, na wysokim 
brzegu klifowym, otoczony lasem sosnowym. Posiada 
dobrze zorganizowaną infrastrukturę hotelową, 
gastronomiczną, sportowo - rozrywkową, gabinety 
lekarskie i zabiegowe, kaplicę, w której odprawiane są 
niedzielne msze św.

28 sierpnia 2007 r. po raz drugi wyjechaliśmy na 
turnus rehabilitacyjny do Jarosławca. Podróż 
przebiegała następująco: z Nowego Sącza do Krakowa 
autobusem PKS, stamtąd do Sławna pociągiem, gdzie 
czekał na nas autokar, który dowiózł nas do ośrodka 
w Jarosławcu.

Program turnusu był bardzo bogaty, a każdy mógł 
wybrać to, co mu odpowiadało, np. wieczorki taneczne 
pod hasłami „Bal przebierańców”, „Mikrofon dla 
wszystkich”, dyskoteki dla  lubiących tańczyć, ogniska 
z pieczeniem kiełbasek i muzyką, wspólne spacery, 
wycieczki rowerowe i autokarowe, a także wspólne 
śpiewanie.

Wszyscy uczestniczyliśmy w wycieczkach do Darłowa 

i Ustki, a dla chętnych zorganizowano wyjazd do 
Gdańska i Gdyni. Największą atrakcją w Darłowie dla 
wielu osób był nowoczesny Aquapark (park wodny) 
z naturalną wodą morską, a dla innych turystów 
bardziej interesujące było zwiedzanie zabytków. 
W Ustce, w promieniach słońca, spacerowaliśmy po 
molo, podziwiając piękną plażę i port rybacki. 
Kilkanaście osób skusiło się na 50- minutowy rejs 
przepiękną fregatą „Dragon”.

W czasie pobytu na turnusie nie rozpieszczała nas 
pogoda, było chłodno, często zachmurzone niebo, 
chociaż od czasu do czasu zaświeciło słońce, 
przypominając, że jeszcze jest lato. Takie warunki 
pogodowe sprzyjały spacerom brzegiem morza, 
wdychaniem jodu, spoglądaniem na fale morskie, 
których szum koił skołatane nerwy.

Wspaniała organizacja turnusu, gościnność i miła 
atmosfera sprawiły, że nasz pobyt okazał się „super 
wypoczynkiem”. Czas niestety szybko minął i żal było 
odjeżdżać.

W tym miejscy pragnę w swoim imieniu, a także 
pozostałych uczestników podziękować pani Jadwidze 
Kopeć za wspólne zorganizowanie turnusu, PFRON za 
dofinansowanie, PKS i PKP za pomoc przy organizacji 
przejazdów oraz panu Stefanowi Kwiatkowskiemu – 
gospodarzowi Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego 
„Arka” w Jarosławiu.

Uczestniczka i współorganizatorka turnusu, 
słuchaczka SUTW w Nowym Sączu

Lucyna Bieniek

„NA TURNUSIE WCZASOWO- REHABILITACYJNYM W JAROSŁAWCU”

Słuchacze SUTW na wycieczce w Ustce

Fregata „Dragon w UstceBal przebierańców – słuchacze SUTW w Jarosławcu

Lucyna Bieniek – współorganizatorka turnusu

Fot.: Lucyna Bieniek
Fot.: Jadwiga Kopeć

Fot.: Lucyna BieniekFot.: Jadwiga Kopeć

––  WARTO WIEDZIEĆ ––
Sądecki UTW poszerzył swoją ofertę o dwa działania: Bezpłatną Poradnię Prawną dla Słuchaczy SUTW oraz 

o cykl wykładów wyjazdowych odbywających się w gminach Powiatu Nowosądeckiego.

W każdy czwartek w siedzibie Sądeckiego UTW przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu,
 w godzinach od 15:00 do 16:00 dyżur pełni prawnik. W ramach Poradni można uzyskać porady prawne, informacje oraz 
inną pomoc, z wyłączeniem zastępstwa procesowego. Z usług Poradni mogą korzystać wyłącznie, posiadający aktualną 
legitymację, słuchacze Sądeckiego UTW.

W październiku Sądecki UTW rozpoczął również, w ramach projektu „Środowiskowa i międzypokoleniowa 
integracja osób starszych w działalności Sądeckiego UTW” cykl wykładów wyjazdowych w Klubach Seniora w pięciu 
gminach Powiatu Nowosądeckiego, tj. w Muszynie - Zdrój, Krynicy - Zdrój, Piwnicznej - Zdrój, Grybowie i Rytrze. W każdej 
miejscowości, raz w miesiącu przeprowadzany jest jeden, trwający ok. 45 minut, wykład z tematyki ustalanej z osobami 
biorącymi udział w/w zajęciach. Zajęcia prowadzą językoznawcy, lekarze, psychologowie oraz prawnicy. Projekt jest 
realizowany wspólnie z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i zakończy się w maju 2008 roku. 

Wykłady, które odbyły się do chwili obecnej, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wspaniałą frekwencją.

Wojciech Nalepa

Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

WAKACJE SŁUCHACZYGóralskie żarty językowe mają przede wszystkim formę dialogu:

Idzie turysta po szlaku i nagle słyszy:

- Ło Jezuuuu!!! Jezu, Jezu, Jezu, Jezusicku!!!!

Biegnie, patrzy a tu baca siedzi na pieńku, obok wbita siekiera i:

- Ło Jezu, Jezu, Jezu!

Turysta: Baco! Baco co wam się stało?!

Baca: Mnie? Nic. Ło Jezuuuu!!! Jezu, Jezu, Jezu!!!

T: A może komuś w waszej rodzinie?

B: Mojej? Ni. Ło Jezu, Jezu, Jezu, Jezusicku!!!

T: No to co tak lamentujecie?

B: Ło Jezu, jak mi się robić nie chce!

Jak widzimy, dowcipy góralskie dotyczą różnych aspektów życia: polityki, sytuacji codziennych, alkoholu. 
Często łamią tabu językowe, gdyż operują wulgaryzmem lub też mówią w sposób dosadny o sferze seksualności:

Na Równi Krupowej w Zakopanem na ławce siedzi atrakcyjna wczasowiczka i czyta książkę.

Dosiada się do niej Jasiek.

- Jakom to panienka ksiązke cytajom?

- Pewno, góralu, nie zrozumiecie. To jest „Geografia seksu”.

- I co tam pisom?

- Że najlepszymi kochankami są Żydzi i Indianie.

- Ja tam nieucony jestem, ale grzecny. Zabocylek się przedstawić. Nazywam się Mojżesz Winnetou.

Nierzadko dotyczą również sfery religii:

Siostra katechetka w Murzasichlu podczas lekcji religii zadaje dzieciom zagadkę:

- Co to jest: malutkie, rude, puszyste, z puchatym ogonkiem i skacze zwinnie po drzewach?

Zgłasza się mały Jasio:

- Z łopisu, prosem siostry, to je wiewiórka, ale znając siostre, to be Pon Jezus!

Dowcipy góralskie bawią nas zaskakującą puentą, wyolbrzymieniem oraz kontrastem. Z przyjemnością 
słuchamy ich przy suto zastawionym stole, a efekt jest mocniejszy, gdy nasz opowiadacz ma talent gawędziarski.

Katarzyna Godek

Prowadzący warsztaty językoznawcze
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WYBORY SAMORZĄDÓW SEKCJI - I ROK 

SEKCJA KULTUROZNAWSTAWA

Starosta Sekcji: Waldemar Szczepański
V-ce starosta: Ewa Piątkowska
Członek Sądu Koleżeńskiego: Zofia Tuleja

Rada programowa:
Maria Wrońska
Henryka Majewska
Maria Ogórek
Franciszek Bielak
Krystyna Damasiewicz
Anna Buda

SEKJA MEDYCZNA 
I PROFILAKTYKI ZDROWIA

Starosta Sekcji:  Jadwiga Zółcińska
V-ce starosta:  Wiktor Czartoryski
Członek Sądu Koleżeńmskiego: Janina Kożuch

Rada Programowa:
 Elżbieta Kędzior
Anna Warcholik
Zdzisław Krzyżanowski
Agata Gomułka-Koszkul
Wiesław Kostecki

SEKCJA 
SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

Starosta Sekcji: Mikołaj Gondek
V-ce starosta: Zofia Pieżga
Członek Sądu Koleżeńskiego: Barbara Olszanecka

Rada Programowa:
Jerzy Błaszczyk
Władysław Witek
Irena Łomnicka
Maria Harcuła
 Małgorzata Ogorzały

Wybory samorządu Sekcji Kulturoznawstwa I rok

iedy byłam dzieckiem, poznawałam Beskid KSądecki, Pogórze Rożnowsko- Ciężkowickie, 
Góry Świętokrzyskie. Jako osoba dorosła, tyle że 
młoda – Pieniny, Gorce, Tatry w ich łagodniejszej 
wersji, czyli Kasprowy Wierch (pieszo, nie kolejką), 
Gęsią Szyję, Czerwone Wierchy. Dopiero na 
emeryturze przyszedł czas na ambitniejsze tatrzańskie 
wyprawy, odwiedzenie Kościelca, Rysów, Orlej Perci, 
słowackich Rohaczy. Aż wreszcie w tym roku, 
w sierpniu, dotknęłam Alp– Dolomitów, potężnego 
masywu Monte Rosa (Piramidy Vincenta, 4215m) 
i Breithornu (4164m), szwajcarskiego przedstawiciela 
centralnej części głównego łańcucha Alp Walijskich. 
Trafiłam na ferraty i lodowce, granie, półki skalne, 
w kominy, rynny, na piargi, drabinki, klamry, 
o b l o d z o n e  t r a w e r s y  
i  s z c z ę ś l i w i e  z a s y p a n e  
świeżym, mocnym śniegiem 
szczeliny lodowca.

oszczegó lne  gn iazda  PDolomitów, gdy wznosiły 
się ku niebu w słońcu, 
zapraszały rozmaitością form, 
strzelistą urodą lub rozległymi, 
różnobarwnymi pionowymi 
ścianami, głębokimi kotłami 
i dolinami. Mocna, stalowa lina 
asekuracyjna czekała na 
k o l e j n ą  p a r ę  w p i ę t y c h  
karabinków, a sucha skała 
ośmielała do wspinaczki 
niemal każdego. Tyle, że 
pogoda tego lata we Włoszech 
była nietypowa i nad śmiałkami 
częściej kłębiły się grafitowe 
deszczowo- śnieżne chmury, 
szczodrze obdarowując ich 
swoją zawartością, niż świeciło gorące południowe 
słońce. Niekiedy też z nagła pojawiała się gęsta, 
wilgotna mgła, litościwie zresztą przysłaniając co 
„wrażliwszym” wspinaczom kilkusetmetrowe 
urwiska. Być może dzięki temu, nasze morale 
podupadało głównie nocami na zalanym deszczem 
campingu w Cortinie d’Ampezzo, a i to tylko wtedy, 
gdy przeciekały namioty, a wokół nich zamiast 
trawnika powstawało bagienko.

szystkie te niedogodności rekompensowała Wperspektywa codziennych przeżyć i  
„zdobyczy”; w moim przypadku  nader często 
poprawiany rekord wysokości, a poza tym w końcu 
doczekaliśmy się przyzwoitej aury, gdy z Alagny 
w dolinie Valseria kolejkami linowymi, a potem 
zboczami morenowymi i poprzez lodowiec Indren, 
obarczeni prowiantem i sprzętem, wspinaliśmy się do 
schroniska Gnifetti (3647m) wzniesionego na urwistej 
skale.

Gdy wypoczywaliśmy, nocą towarzyszył nam księżyc 
w pełni, a kołysankę śpiewał wiatr, łomocąc do taktu 
blachą na dachu. Kiedy o świcie wyruszałam na 
Piramidę Vincenta, głębokie szczeliny lodowców 
Garstelet i Lis orientale jeszcze spały, a po rozległych, 
białych polach śnieżnych, w stronę przełęczy 
i szczytów podchodzili mozolnie spięci linami ludzie, 
jawiąc się w oddali niby maleńkie gąsienice. 
Wczesnym popołudniem wracali, osmaleni słońcem, 
wiatrem i mrozem, i mimo zmęczenia, radośni.

iestety kiedyś szczęście musi się skończyć, więc Nkolejne bardzo ambitne plany pokrzyżowała nam 
pogoda. Krótki wypoczynek nad Jeziorem Maggiore, 
Arona i Stresa, wyspy Boromejskie i słońce ponownie 
zaświeciło nad Alpami. 

W ostatni dzień pobytu we 
Włoszech dotarliśmy do 
kurortu Breuil- Cervinia. 
Króluje nad nim wspaniały 
Matterhorn (4478 m) i już 
dla tego widoku warto było 
tutaj przyjechać. Kolejkami, 
nie zauważając niemal 
przekroczenia  granicy 
szwajcarskiej (lina na śniegu 
z kilkoma proporczykami), 
a potem przez nartostradę 
i lodowiec, byle zdążyć 
przed nocą, czyli przed 
odjazdem ostatniej kolejki 
w dół, tłamsząc świeży śnieg 
rakami i nie zważając na 
obficie lejący się pot z czoła, 
mijając inne nacje związane 
linami, pokonywaliśmy 
kolejne metry w górę, od 
czasu do czasu przystając 

(dla nabrania tchu, zachwycenia się otaczającymi nas 
szczytami i tak błękitnym niebem, że prawie 
granatowym) po to, by w końcu stanąć na Breithornie 
(4164m) i pozdrowić całą panoramę, a więc 
Matterhorn, pasmo Monte Rosa, Dent Blanche, grupę 
Weisshornu  i tych ludzików, którzy w tym momencie 
zdołali się zmieścić obok nas na wierzchołku. Na 
kolejkę oczywiście zdążyliśmy, do Nowego Sącza 
wróciliśmy pełni wrażeń i w dobrej kondycji, za to 
z pewnym żalem – te dwa tygodnie bardzo szybko 
minęły! 

a pewno wielu ludzi było wyżej, osiągało Nniezdobyte wcześniej szczyty, wytyczało nowe 
drogi, ale i tak uważam, że nieźle dawałam sobie radę. 
Dobrze jest mieć marzenia, a jeszcze lepiej, chociaż 
nikłe możliwości ich spełnienia. Na Ziemi wznoszą się 
przecież – Kaukaz, Andy, Himalaje...

Barbara Gieroń
II rok Sekcja Przyrodoznawstwa

„MOJE” FERRATY I CZTEROTYSIĘCZNIKI

Szczyt zdobyty! – Barbara Gieroń

Wybory samorządu Sekcji Społeczno - Przyrodnczej I rok

Wybory samorządu Sekcji Medycznej i Profilaktyki Zdrowia I rok

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch
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WYBORY SAMORZĄDÓW SEKCJI - I ROK 

SEKCJA KULTUROZNAWSTAWA

Starosta Sekcji: Waldemar Szczepański
V-ce starosta: Ewa Piątkowska
Członek Sądu Koleżeńskiego: Zofia Tuleja

Rada programowa:
Maria Wrońska
Henryka Majewska
Maria Ogórek
Franciszek Bielak
Krystyna Damasiewicz
Anna Buda

SEKJA MEDYCZNA 
I PROFILAKTYKI ZDROWIA

Starosta Sekcji:  Jadwiga Zółcińska
V-ce starosta:  Wiktor Czartoryski
Członek Sądu Koleżeńmskiego: Janina Kożuch

Rada Programowa:
 Elżbieta Kędzior
Anna Warcholik
Zdzisław Krzyżanowski
Agata Gomułka-Koszkul
Wiesław Kostecki

SEKCJA 
SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

Starosta Sekcji: Mikołaj Gondek
V-ce starosta: Zofia Pieżga
Członek Sądu Koleżeńskiego: Barbara Olszanecka

Rada Programowa:
Jerzy Błaszczyk
Władysław Witek
Irena Łomnicka
Maria Harcuła
 Małgorzata Ogorzały

Wybory samorządu Sekcji Kulturoznawstwa I rok
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ośmielała do wspinaczki 
niemal każdego. Tyle, że 
pogoda tego lata we Włoszech 
była nietypowa i nad śmiałkami 
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campingu w Cortinie d’Ampezzo, a i to tylko wtedy, 
gdy przeciekały namioty, a wokół nich zamiast 
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w dolinie Valseria kolejkami linowymi, a potem 
zboczami morenowymi i poprzez lodowiec Indren, 
obarczeni prowiantem i sprzętem, wspinaliśmy się do 
schroniska Gnifetti (3647m) wzniesionego na urwistej 
skale.

Gdy wypoczywaliśmy, nocą towarzyszył nam księżyc 
w pełni, a kołysankę śpiewał wiatr, łomocąc do taktu 
blachą na dachu. Kiedy o świcie wyruszałam na 
Piramidę Vincenta, głębokie szczeliny lodowców 
Garstelet i Lis orientale jeszcze spały, a po rozległych, 
białych polach śnieżnych, w stronę przełęczy 
i szczytów podchodzili mozolnie spięci linami ludzie, 
jawiąc się w oddali niby maleńkie gąsienice. 
Wczesnym popołudniem wracali, osmaleni słońcem, 
wiatrem i mrozem, i mimo zmęczenia, radośni.
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dla tego widoku warto było 
tutaj przyjechać. Kolejkami, 
nie zauważając niemal 
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szwajcarskiej (lina na śniegu 
z kilkoma proporczykami), 
a potem przez nartostradę 
i lodowiec, byle zdążyć 
przed nocą, czyli przed 
odjazdem ostatniej kolejki 
w dół, tłamsząc świeży śnieg 
rakami i nie zważając na 
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linami, pokonywaliśmy 
kolejne metry w górę, od 
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(dla nabrania tchu, zachwycenia się otaczającymi nas 
szczytami i tak błękitnym niebem, że prawie 
granatowym) po to, by w końcu stanąć na Breithornie 
(4164m) i pozdrowić całą panoramę, a więc 
Matterhorn, pasmo Monte Rosa, Dent Blanche, grupę 
Weisshornu  i tych ludzików, którzy w tym momencie 
zdołali się zmieścić obok nas na wierzchołku. Na 
kolejkę oczywiście zdążyliśmy, do Nowego Sącza 
wróciliśmy pełni wrażeń i w dobrej kondycji, za to 
z pewnym żalem – te dwa tygodnie bardzo szybko 
minęły! 

a pewno wielu ludzi było wyżej, osiągało Nniezdobyte wcześniej szczyty, wytyczało nowe 
drogi, ale i tak uważam, że nieźle dawałam sobie radę. 
Dobrze jest mieć marzenia, a jeszcze lepiej, chociaż 
nikłe możliwości ich spełnienia. Na Ziemi wznoszą się 
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II rok Sekcja Przyrodoznawstwa

„MOJE” FERRATY I CZTEROTYSIĘCZNIKI

Szczyt zdobyty! – Barbara Gieroń
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Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch
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1. Anne Applebaum – „Gułag”.
„Gułag“ to nie tylko skrupulatna historia i opis struktur sowieckiego systemu obozów pracy. To opowieść 
o więźniach obozów, o obywatelach państwa sowieckiego żyjących w wiecznym strachu przed aresztowaniami 
czy głodem. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce wiedzieć coś więcej o niewolnictwie XX wieku.

2. „Magdalena, córka Kossaka: wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec”. 
Zebrał i opracował Rafał Podraza. Oprócz tekstów powstałych na podstawie rozmów jakie przeprowadził autor, 
znajdują się tu fragmenty wspomnień drukowanych w czasopismach lub książkach, materiały z archiwum 
Samozwaniec i wiele zdjęć.

 
3. Doris Lessing – „Piąte dziecko”.

Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2007 roku. Niewielka objętościowo powieść posiada 
magnetyczną siłę. Utrzymana w stylistyce grozy historia rodziny, której sielankowe szczęście zostaje zburzone 
przez przyjście na świat odmieńca Bena. To opowieść o matce i dziecku. Autorka stawia trudne pytanie o istotę 
matczynej miłości.

 4. „Czas ciekawy, czas niespokojny” z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel.
Profesor Leszek Kołakowski nigdy nie pisał dziennika i unikał odpowiedzi na pytania dotyczące własnej biografii. 
Tym razem jednak złamał tę żelazną zasadę. W rozmowie ze Zbigniewem Mentzlem zdradza tajemnice swojego 
życia. Szczera rozmowa ukazuje, jakie były koleje losu i drogi kształtowania się znakomitego autorytetu. 
Ogromna wartość literacka książki.

5. Agata Tuszyńska – „Ćwiczenia z utraty”.
Z jednej strony „Ćwiczenia z utraty” to rzeczowo, prawie na „gorąco” spisywany dziennik, który odsłania grozę 
choroby oraz to, że nikt nie jest przygotowany i oswojony ze śmiercią. Z drugiej strony to piękna, emocjonalna 
książka poetycka. Opowieść o miłości, śmierci i walce o godność umierania.

6. Waldemar Baraniewski –  „Kuchnia i stół w polskim dworze”.
Kultura ziemiańska, gościnność, wystawność i zamiłowanie do wesołej kompanii – mimo upływu czasu nie 
straciły swej atrakcyjności i siły przyciągania. Obraz staropolskiej kuchni znamy najczęściej z opisów 
wystawnych uczt i hucznych zabaw. „Kuchnia i stół w polskim dworze” opowiada także o nie mniej barwnym, 
codziennym życiu dworskiego gospodarstwa i kuchni.

7. John Banville – „Morze”.
Max Morden, stojąc u progu starości, usiłuje pogodzić się ze śmiercią żony i podsumować swoje życie. 
W poszukiwaniu ukojenia wyrusza do nadmorskiej miejscowości Ballyless, mitycznej krainy dzieciństwa. 
Przywołując wspomnienia z dzieciństwa i pierwszą konfrontację z dramatem straty, odkrywa symetrie rządzące 
fazami jego życia.

8. Jolanta Drużyńska, Stanisław M. Jankowski – „Kolacja z konfidentem: Piwnica pod Baranami 
w dokumentach Służby Bezpieczeństwa”.

To książka o zderzeniu dwóch odległych światów: tajnej policji z kabaretem. Książka o czasach, kiedy 
inwigilowanie nazwano „ochranianiem”, donosicieli – źródłami informacji lub tajnymi współpracownikami, 
a w każdym dowcipie czy satyrycznym monologu szukano zagrożenia dla PRL-u .

9. Nora Roberts – „Błękitny dym”.
Opowieść o kobiecie, która w imię miłości ma odwagę przeciwstawić się szaleńcowi terroryzującemu jej 
najbliższych. Powieść , w której połączone są wątki miłosne, sensacyjne i przygodowe. 

 10. Włada Majewska – „Z lwowskiej fali do Radia Wolna Europa”.
Autorka w swojej autobiografii, która jest zarazem albumem, ujawnia dobre i złe chwile z własnego życia. Jest nie 
tylko wspomnieniem, ale także przypomnieniem ludzi, których zdjęcia przesuwają się jak obrazy , a nazwiska 
należą już do historii.

WARTO PRZECZYTAĆ!!!

http://www.sutw.pl      

http://www.utw.pl      

http://www.edukacja.senior.pl

WARTO ZOBACZYĆ!!!
http://www.pozytek.gov.pl

http://www.malopolska.ngo.pl

http://www.ngo.pl

http://www.rops.krakow.pl

PORA DLA SENIORA – Program TVP3 Kraków – środa , godz.16.50,

Powtórka: czwartek, godz.19.10, niedziela, godz.16.30



I MAŁOPOLSKI RAJD UTW I MAŁOPOLSKI RAJD UTW 
PRZEHYBA, PAŹDZIERNIK 2007PRZEHYBA, PAŹDZIERNIK 2007

Zadanie „Zdrowy styl życia” – współfinansowany jest 
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu FIO

Spotkanie organizacyjne

Przewodnicy PTT: Wojciech Szarota, Ryszard Patyk, 
Jerzy Serek (Komandor rajdu), Jerzy Gałda

Poranek przed startem rajdu

Ostatnie wskazówki przed wymarszem

Cel rajdu – Przehyba 

„Moje” ferraty*... Wyprawa życia „Moje” ferraty*... Wyprawa życia 

W drodze na Breithorn, 
ALPY WALIJSKIE

Ferrata M. Bianchi pod Monte Cristallo,
DOLOMITY

Widok z kolejki z Breuil – Cervinia,
ALPY WALIJSKIE

W drodze na  Ferratę  Cesare Piazzetta 
pod PiZ Boe

Masyw Monte Rosa,
wyjście na lodowiec 
ze schroniska Gnifetti

ă

DOLOMITY – Tofany

DOLOMITY, grupa Tofan

Jezioro Maggiore,
wyspa Bella Isola

ă

Piramida Vincenta (4215 m n.p.m.), masyw Monte Rosa, 
ALPY WALIJSKIE 

DOLOMITY – Tofany, przewodnik PTT Maciej Zaremba

ă

Zejście z Piz Boe, 
przełęcz Pordoi, 

DOLOMITY

Fot. Antoni Łopuch

– w obiektywie Barbary Gieroń– w obiektywie Barbary Gieroń

* Ferraty – „żelazna droga” (stalowa lina asekuracyjna) 



NOWOSĄDECKIE KAMIENICE „DETALE ARCHITEKTURY” 

Kamienica przy ul. Konarskiego.
2007 r.

 Kamienica Jerzego Tymowskiego 
Rynek 10. Kwiecień 2007 r.

ul. Tadeusza Kościuszki
 

Willa „Marya” ul. Jagiellońska. 
Październik 2002 r.

 Kamienica przy ul. Jagiellońskiej 74. Kwiecień 2007 r.  ul. Lwowska, dawna siedziba Caritasu. 2007 r.

ul. Długosza – szkoła im. Adama Mickiewicza. 2007 r. Kościół pod wezwaniem św. Kazimierza, ceramiczna mozaika 
uznana za szkołę wenecką. Styczeń 2001 r. 

Plac św. Kazimierza 2,
Dom Remich. Sierpień 2007 r. 

 Róg ul. Lwowskiej 
i Jagiellońskiej. 2007 r.

ul. Tadeusza Kościuszki ul. Kunegundy 21. Czerwiec 2002 r.

Fot. Anna Totoń


