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SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, III

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Co kwartał staramy się wydawać nasz Biuletyn, w którym zawieramy informacje oraz 
materiały  o  tym co dzieje się w naszym Uniwersytecie. Tak więc mamy streszczenia niektórych 
wykładów, krótkie notki biograficzne naszych wykładowców, sprawozdania i opisy  zajęć oraz   
spotkań integracyjnych, zapiski  kronikarskie. 

Przekazujemy Państwu informacje o działaniach promujących nasz region, 
Sądecczyznę, w których aktywny udział mają nasi słuchacze. Pomimo niewielkich środków 
finansowych staramy się promować Sądecczyznę i jej mieszkańców w sposób profesjonalny, 
przybliżając naszym gościom tradycję, kulturę, obyczaje oraz bogactwa naturalne Ziemi 
Sądeckiej.

W Biuletynie prezentujemy także  sylwetki  i dorobek artystyczny starszych Sądeczan, 
naszych słuchaczy, zamieszczając  ich prace malarskie, fotograficzne  także  poezję.

Bardzo się cieszymy, że coraz liczniejsza grupa naszych słuchaczy pisze materiały do 
Biuletynu. To wyraz aktywności i zaangażowania w naszą wspólną działalność, którą razem 
wykonujemy dla dobra wspólnego  - „pro publico bono”.

 Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych 
Zarząd Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

składa wszystkim Słuchaczom  oraz ich najbliższym
życzenia radosnych i rodzinnych Świąt a także  tradycyjnie, 

smacznego święconego.

Szanowni Państwo,
Drodzy Słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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WYDANIA DZIEŁA MIKOŁAJA KOPERNIKA.

„… myśli uczonego, są niezależne od sądu ogółu – ponieważ dążeniem uczonego jest – o ile tylko 
ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, szukanie we wszystkim prawdy”.

Z przedmowy Mikołaja Kopernika do ksiąg o obrotach – listu 
dedykowanego papieżowi Pawłowi III, który zakazał rozpowszechniania 
dzieła Kopernika.

F
o

t.
 A

n
to

n
i Ł

o
p

u
ch

prof. dr hab. dr h.c. Józef Wojnarowski

wen Gingerich profesor historii nauki Oi astronomii na Uniwersytecie Harvard 
odnalazł w bibliotekach całego świata bądź 
w prywatnych zbiorach kilkaset zachowanych 
egzemplarzy – ok. 250 kopii pierwszego 
norymberskiego wydania – 1543 (rys.1) i 280 
drugiego wydanego w Bazylei w 1566 (rys.2). 
Dodajmy, że trzecie wydanie ukazało się 
w Amsterdamie w 1617 roku, w rok później, gdy 
De revolutionibus trafiło na indeks dzieł 
zakazanych (5 III 1616).

 czerwcu 1542 r. w liście dedykacyjnym do WJego Świątobliwości papieża Pawła III, 
w przedmowie do Ksiąg o obrotach sfer 
niebieskich Kopernik napisał:

„Być może znajdą się tacy, co lubią bredzić i mimo 
zupełnej nieznajomości nauk matematycznych 
roszczą sobie prawo do wypowiadania o nich sądu 
na podstawie jakiegoś miejsca w Piśmie Świętym, 
tłumaczonym źle i wykrętnie, odpowiednio do ich 
zamierzeń, ośmielą się potępiać i prześladować 
moją teorię. O tych jednak zupełnie nie dbam”.

wen Gingerich dokonując niejako „spisu Opowszechnego” zachowanych egzemplarzy 
pierwszego (Norymberga 1543) i drugiego 
wydania (Bazylea 1566) ustalił losy każdego 
egzemplarza De revolutionibus, między innymi na 
podstawie  adnotac j i  poczynionych na  
marginesach przez jej pierwszych czytelników. 
Próbował ponadto ustalić, kto tworzył 
opiniotwórczą elitę decydującą o przyszłych 
losach koncepcji wielkiego polskiego uczonego. 
Dzięki temu w książce Gingericha jest znaczny 
ładunek historii nauki, wiele anegdot, przygód 
oraz interesujących obserwacji świata nauki. 
Dowiadujemy się z niej, że większość spośród 12 
poprawek wyliczanych w dekrecie Indeksu ksiąg 
zakazanych, a ogłoszonym w 1620 roku nie miała 
charakteru merytorycznego. Jest tam jednak ścisłe 
zalecenie dotyczące ósmego rozdziału pierwszej 
Księgi, w której czytamy: „Cały ten rozdział może 
zostać usunięty, ponieważ jest w nim mowa 
o ruchu ziemi tak jakby był on rzeczywistością, 
natomiast odrzucone są dawne argumenty 

dowodzące jej nieruchomości”. W ostatnim 
zdaniu dziesiątego rozdziału pierwszej Księgi 
czytamy: „tak naprawdę ogromne jest to boskie 
arcydzieło Istoty Najlepszej i Największej”[1]. 
Zdanie to spotkało się również z potępieniem 
ze strony cenzora, a to zapewne z tego powodu, 
ze wynikało z niego, iż Bóg stworzył 
heliocentryczny wszechświat. Warto dodać, że aż 
do końca XVIII wieku nie istniało rozstrzygające 
doświadczenie dyskwalifikujące system 
geocent ryczny.  Te  dwa sys temy były  
geometrycznie równoważne. Dlatego właśnie 
Galileusz powiedział: „Bezgraniczny jest mój 
podziw dla tych, którzy zaakceptowali system 
h e l i o c e n t r y c z n y  w b r e w  o c z y w i s t y m  
świadectwom zmysłów”.

rudno było uwierzyć, że ta wielka Ziemia, Tktórej krańców dojrzeć nie można wraz 
z ogromnymi górami i oceanami kręci się jak bąk. 
Zważywszy, że dowodzenia astronomów nie 
mogły przemówić do wszystkich w roku 1851 
fizyk francuski Jean B.Foucault (1816-1868) 
przeprowadził doświadczenie, które można 
wytłumaczyć tylko obrotem Ziemi wokół swej osi. 
Doświadczenie przeprowadził w Panteonie – 
najwyższym gmachu Paryża. Wśród zebranej elity 
intelektualnej Francji byli Wiktor Hugo, Albert 
Dumas, Pasteur i Verne. Rok później Foucault 



2 3

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

SPIS TREŚCI

W 150-TĄ ROCZNICĘ PIERWSZEGO POLSKIEGO WYDANIA DZIEŁA MIKOŁAJA KOPERNIKA 
Prof.dr hab. Józef Wojnarowski................................................................................................................................ 3

PROMOCJA REGIONU POPRZEZ ESPERANTO
Halina Komar ............................................................................................................................................................ 5

PISALI O NAS
Halina Komar ............................................................................................................................................................ 6

WYKAZ INSTYTUCJI , PLACÓWEK, STOWARZYSZEŃ I INNYCH JEDNOSTEK UPOWSZECHNIANIA 
KULTURY W NOWYM SĄCZU
Józef Kantor............................................................................................................................................................... 7

KRÓTKA HISTORIA GRODU NAD DUNAJCEM I KAMIENICĄ cz. 1
Anna Totoń................................................................................................................................................................. 11

CIEKAWI LUDZIE SĄ WŚRÓD NAS – SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - ZOFIA ŚWIDRAK, GRAZYNA 
KULIG
Maria Harcuła ........................................................................................................................................................... 12

DANUTA SUŁKOWSKA „ZA KLAUZURĄ”
Anna Totoń................................................................................................................................................................. 15

MÓJ UNIWERSYTET
Szopińska Genowefa .................................................................................................................................................. 17

DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE
Andrzej Wójcikiewicz................................................................................................................................................. 17

MAGNEZ I POTAS NIEZBĘDNE PRZY STRESIE
Joanna Papiernik ...................................................................................................................................................... 22

JAK ODŻYWIAĆ SIĘ W STARSZYM WIEKU
Dr Marek Polański.................................................................................................................................................... 23

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH 
mgr Iwona Janik-Hejmej........................................................................................................................................... 25

AMICUS HOMINUM DLA NIOSĄCYCH POMOC
www.malopolskie.pl.................................................................................................................................................... 26

LAUREACI „ZIARNKA GORCZYCY”
www.nowysacz.pl........................................................................................................................................................ 26

ZAPROSZENIE DO UTW W RABCE
Halina Komar ............................................................................................................................................................ 27

Z KRONIKI SUTW
Elżbieta Pachoń......................................................................................................................................................... 27

MOJE REFLEKSJE 
Maria Matusiewicz ................................................................................................................................................... 29

PLAN ZAJĘC SUTW NA KWIECIEŃ 2007 r. .................................................................................................... 30

WARTO PRZECZYTAĆ........................................................................................................................................... 32

W 150-TĄ ROCZNICĘ PIERWSZEGO POLSKIEGO 
WYDANIA DZIEŁA MIKOŁAJA KOPERNIKA.

„… myśli uczonego, są niezależne od sądu ogółu – ponieważ dążeniem uczonego jest – o ile tylko 
ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, szukanie we wszystkim prawdy”.

Z przedmowy Mikołaja Kopernika do ksiąg o obrotach – listu 
dedykowanego papieżowi Pawłowi III, który zakazał rozpowszechniania 
dzieła Kopernika.

F
o

t.
 A

n
to

n
i Ł

o
p

u
ch

prof. dr hab. dr h.c. Józef Wojnarowski

wen Gingerich profesor historii nauki Oi astronomii na Uniwersytecie Harvard 
odnalazł w bibliotekach całego świata bądź 
w prywatnych zbiorach kilkaset zachowanych 
egzemplarzy – ok. 250 kopii pierwszego 
norymberskiego wydania – 1543 (rys.1) i 280 
drugiego wydanego w Bazylei w 1566 (rys.2). 
Dodajmy, że trzecie wydanie ukazało się 
w Amsterdamie w 1617 roku, w rok później, gdy 
De revolutionibus trafiło na indeks dzieł 
zakazanych (5 III 1616).

 czerwcu 1542 r. w liście dedykacyjnym do WJego Świątobliwości papieża Pawła III, 
w przedmowie do Ksiąg o obrotach sfer 
niebieskich Kopernik napisał:

„Być może znajdą się tacy, co lubią bredzić i mimo 
zupełnej nieznajomości nauk matematycznych 
roszczą sobie prawo do wypowiadania o nich sądu 
na podstawie jakiegoś miejsca w Piśmie Świętym, 
tłumaczonym źle i wykrętnie, odpowiednio do ich 
zamierzeń, ośmielą się potępiać i prześladować 
moją teorię. O tych jednak zupełnie nie dbam”.

wen Gingerich dokonując niejako „spisu Opowszechnego” zachowanych egzemplarzy 
pierwszego (Norymberga 1543) i drugiego 
wydania (Bazylea 1566) ustalił losy każdego 
egzemplarza De revolutionibus, między innymi na 
podstawie  adnotac j i  poczynionych na  
marginesach przez jej pierwszych czytelników. 
Próbował ponadto ustalić, kto tworzył 
opiniotwórczą elitę decydującą o przyszłych 
losach koncepcji wielkiego polskiego uczonego. 
Dzięki temu w książce Gingericha jest znaczny 
ładunek historii nauki, wiele anegdot, przygód 
oraz interesujących obserwacji świata nauki. 
Dowiadujemy się z niej, że większość spośród 12 
poprawek wyliczanych w dekrecie Indeksu ksiąg 
zakazanych, a ogłoszonym w 1620 roku nie miała 
charakteru merytorycznego. Jest tam jednak ścisłe 
zalecenie dotyczące ósmego rozdziału pierwszej 
Księgi, w której czytamy: „Cały ten rozdział może 
zostać usunięty, ponieważ jest w nim mowa 
o ruchu ziemi tak jakby był on rzeczywistością, 
natomiast odrzucone są dawne argumenty 

dowodzące jej nieruchomości”. W ostatnim 
zdaniu dziesiątego rozdziału pierwszej Księgi 
czytamy: „tak naprawdę ogromne jest to boskie 
arcydzieło Istoty Najlepszej i Największej”[1]. 
Zdanie to spotkało się również z potępieniem 
ze strony cenzora, a to zapewne z tego powodu, 
ze wynikało z niego, iż Bóg stworzył 
heliocentryczny wszechświat. Warto dodać, że aż 
do końca XVIII wieku nie istniało rozstrzygające 
doświadczenie dyskwalifikujące system 
geocent ryczny.  Te  dwa sys temy były  
geometrycznie równoważne. Dlatego właśnie 
Galileusz powiedział: „Bezgraniczny jest mój 
podziw dla tych, którzy zaakceptowali system 
h e l i o c e n t r y c z n y  w b r e w  o c z y w i s t y m  
świadectwom zmysłów”.

rudno było uwierzyć, że ta wielka Ziemia, Tktórej krańców dojrzeć nie można wraz 
z ogromnymi górami i oceanami kręci się jak bąk. 
Zważywszy, że dowodzenia astronomów nie 
mogły przemówić do wszystkich w roku 1851 
fizyk francuski Jean B.Foucault (1816-1868) 
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Fot. Antoni Łopuch Fot. Antoni Łopuch

Fot. Antoni Łopuch

w Francuskiej Akademii Nauk obwieścił: 
„Obserwowałem obrót Ziemi przez mikroskop”. 
Przyrząd swój nazwał giroskopem, co po grecku 
znaczy: wskaźnik obrotów. Chciał podkreślić 
w ten sposób, że jego przyrząd ujawnia obrót 
Ziemi.

 tym miejscu warto przypomnieć Wcharakterystyczny wiersz pt. „Kopernik” 
poety i pisarza Władysława Broniewskiego.(…) 
Myśl nieulękła ku gwiazdom się zwraca. / 
Szukając prawa, które wszystkim rządzi. / Cyrkiel 
i karta, rachunek i praca / Tyle wystarcza, by 
w niebie nie zbłądzić. / Bledną już gwiazdy. 
Astronom znużony / Przymknął powieki, chwilę – 
zda się – drzemie, / Nagle wprost w Słońce spojrzał 
i, natchniony, / Zatrzymał Słońce i poruszył 
Ziemię.

auważmy, że zaledwie w dwa lata po Zamerykańskim oryginale THE NOBODY 
READ Chasing the Revolutions of Nocolaus 
Copernicus ukazał się przekład książki Owena 
Gingericha w tłumaczeniu historyka astronomii 
Jarosława Włodarczyka pt. „KSIĄŻKA, KTÓREJ 
NIKT NIE PRZECZYTAŁ Kopernik, XVI-
wieczny Internet i milion dolarów” Wydwnicwto 
Amber 2004, wydanie I.

 Polsce egzemplarze pierwszego wydania WDe Revolu t ion ibus  zna jdu ją  s i ę  
w następujących bibliotekach:

Kórnik, Biblioteka Kórnicka,

Kraków, Biblioteka Jagiellońska (2 egz.),

Kraków, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk 
(egz.skradziony),

Kraków, Muzeum Narodowe (Biblioteka 
Czartoryskich),

Płock, Towarzystwo Naukowe Płockie,

Poznań, Biblioteka Raczyńskich,

Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk,

Toruń, Biblioteka Uniwersytecka,

Toruń, Książnica Miejska im. Kopernika,

Warszawa, Biblioteka Narodowa,

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka (2 egz.),

Wrocław, Ossolineum.

Zachowało się łącznie jeszcze 14 egzemplarzy 
pierwszego, norymberskiego wydania z roku 
1543.

a zakończenie podajemy kolejnych Nwłaścicieli i miejsca przechowywania 
rękopisu dzieła Kopernika:
1. Mikołaj Kopernik (1511-1542), Frombork,
2. Jerzy Joachim Retyk otrzymał autograf De 

Revolutionibus na własność od Kopernika 
w 1542r.,

3. Tiedeman Giese (1480-1550), Warmia,
4. Jerzy Joachim Retyk (1514-1574), Lipsk, 

Kraków, od 1550 r. w Koszycach,
5. Walentyn Otho (ok. 1545 –ok.1603), Koszyce, 

Heidelberg,
6. Jakub Christmann (1554-1613, Heidelberg,
7. Jan  Amos  Komeński  (1592-1670) ,  

miejscowości bliżej nieznane,
8. Otto von Nostitz (1608-1664) i jego 

spadkobiercy, Jawor Śląski, Praga,
9. Biblioteka Muzeum Narodowego w Pradze 

(1945-1956),
10. Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka 

Jagiellońska w Krakowie (od 25 IX 1956).

Dodajmy, że w 1956 r. rząd czechosłowacki 
przekazał Polsce w darze autograf słynnego dzieła 
M.Kopernika, który następnie został złożony 
w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego.

[1] Mikołaj Kopernik – Dzieła wszystkie, PWN 
Warszawa – Kraków MCMLXXVI

prof. dr hab. dr h.c. Józef Wojnarowski

 ostatnim tygodniu 2006r. gościliśmy Ww Nowym Sączu i w regionie, dużą  
187-osobową grupę młodzieżowych działaczy 
esperanckich z  24 krajów, w ramach imprezy 
AGO SEMAJNO  czyli Tydzień Działań, 
zorganizowanej przez Polską Młodzież 
Esperancką oraz Klub Varsovia Vento 
/Warszawski Wiatr/ przy Uniwersytecie 
Warszawskim.

owosądeccy Esperantyści ,  będący Njednocześnie słuchaczami  Sądeckiego 
UTW, włączyli się aktywnie w przygotowanie 
i przebieg imprezy, zapewniając uczestnikom 
program, który najpełniej pokazał walory naszego 
regionu: piękno przyrodnicze, bogactwo 
kulturowe, żywy folklor, serdeczność i gościnność 
mieszkańców.

ależy także podkreślić przychylność, Nokazaną samej idei tej imprezy i jej 
uczestnikom  przez władze samorządowe: 
Prezydenta Miasta  N.  Sącza Ryszarda Nowaka, 
Wiceprezydent Bożenę Jawor, która osobiście 
przyjęła  w Ratuszu delegację uczestników 
spotkania i złożyła im noworoczne życzenia, 
Starostę Nowosądeckiego Jana Golonkę, 
Burmistrza Starego Sącza Mariana Cyconia,  
Wicemarszałka Województwa  Andrzeja 
Romanka, którego pierwszą wizytę w Nowym 
Sączu zawdzięczamy właśnie tej imprezie! 

w o i m  w k ł a d e m  m a t e r i a l n y m  l u b  Sprogramowym wzbogacili pobyt gości 
z całego świata także prywatni sponsorzy  /woda 
PIWNICZANKA, jabłka Spółdzielni Ogrodniczej  
Ziemi Sądeckiej, kołaczyki serowe p. ORACZA/, 
czekoladki w poczęstunku od Joli Kieres,  a  do 
p r o g r a m u  w ł ą c z y ł y  s i ę  Z e s p o ł y  

„Sądeczanie”/MOK/ i „Sądeczoki” /MDK/, 
Państwowa Szkoła Muzyczna z recitalem pieśni 
i arii operowych w wykonaniu p. Renaty 
J o n a k o w s k i e j - O l s z o w s k i e j ,  p r z y  
akompaniamencie Zb. Szewczyka, Gimnazjum 
i Liceum nr.11 z zespołem pantomimy w spektaklu 
„Rodzimy się by kochać”, perfekcyjnie 
przygotowanym przez p. Barbarę Margasińską,  
Instytut Europa Karpat ze  wspaniałą prezentacją 
audiowizualną o Województwie Małopolskim 
w wykonaniu p. Małgorzaty Brody.

yrektorzy instytucji kulturalnych udostępnilDi  pomieszczenia MCK  „Sokół” i MOK na 
organizację takich punktów programu jak: 
Wieczór Folkloru, Festiwal Kulturalno-Językowy, 
Wieczór Małopolski,  CIM „KANA”  pozwoliło 
u siebie zorganizować Wieczór Zapoznawczy,  
p. Krzysztof Pawłowski, Rektor WSB-NLU,  
udostępnił „dyskotekownię”  uczelni na Koncert 
Rockowy,  a  Dyrekc ja  Zespo łu  Szkół  
Elektrycznych  pozwoliła przekształcić na noc 
Sylwestrową pomieszczenia parteru internatu 
w Europejską Dyskotekę !  

Wielu ludzi dobrej woli oddało swój  - świąteczny  
przecież – czas aby impreza była nadzwyczajna! 
Wielu pomagało w realizacji niezwykle bogatego 
i różnorodnego programu.

Godny podkreślenia jest fakt, że całość tej 
inicjatywy promocyjnej została przedsięwzięta 
nie  przez jakąś jednostkę administracyjną, 
powołaną do tego rodzaju zadań,  lecz przez 
działaczy organizacji pozarządowych, 
z których największym entuzjazmem oraz 
zaangażowaniem w realizację projektu, 
wykazały się : Halina  Komar – prezes Oddziału 
Polskiego Związku Esperantystów w Nowym 
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Warszawa – Kraków MCMLXXVI

prof. dr hab. dr h.c. Józef Wojnarowski
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Od: Halina Komar <korlando@o2.pl
Do: Jadwiga Banach <jadban@wp.pl
Dw: vojdan2 <vojdan2@rtk.net.pl>,  <jola11k@neostrada.pl>,  <krystendera@interia.pl>, Asia Zaczek <a_zacz@o2.pl>, Wiesława 
Borczyk <wborczyk@interia.pl
Data: Wtorek, 13 Marca 2007 19:00

Temat: PISALI O NAS

 „Uprzejmie donoszę”, że właśnie otrzymałam lutowy numer miesięcznika ESPERANTO, 
wydawanego przez UEA – największą organizację esperancką  /bo jest ich wiele/ o zasięgu 
światowym, z siedzibą w Rotterdamie.  Ten periodyk ma abonentów w 115 krajach  i jest 
opiniotwórczy dla większości środowisk esperanckich w różnych częściach naszego globu.

Na okładce duże zdjęcie  uczestników spotkania z Wicemarszałkiem Województwa, 
Andrzejem Romankiem   podczas Wieczoru Małopolskiego  w ramach programu Ago 
Semajno w Nowym Sączu.  Młodzież spontanicznie „zagarnęła”  Marszałka do wspólnego 
zdjęcia , a on potrafił dostosować się do radosnej atmosfery tego spotkania.

Niezwykły etos  tego  spotkania z „Ważną  Osobistością”  zawdzięczać należy także pani 
Małgorzacie Brodzie z Instytutu Europa Karpat, która wykonała  rzetelną  ale też błyskotliwą 
i dowcipną prezentację audiowizualną walorów Województwa Małopolskiego, wzbudzając 
ogromne zainteresowanie publiczności. Program artystyczny tej imprezy  obejmował  
niezwykłą, wzruszającą do łez pantomimę „Rodzimy się by kochać” w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum nr.11 pod kierownictwem  p. Barbary  Margasińskiej oraz arie operowe  śpiewane 
przez p. Jonakowską – Olszowską. Spotkanie prowadziła Prezes Sądeckiego UTW 
Wiesława Borczyk, która była główną konstruktorką tego punktu programu, załatwiając

A teraz przetłumaczony fragment artykułu z tego 
miesięcznika:    

„...AS odniosło  wszechstronny sukces. Pomysł, aby 
codzienne prezentacje wieczornych programów 
odbywały się w innym obiekcie kulturalnym miasta, 
wciągnął w organizację imprezy  ich kierownictwo  
i pozwolił im odkryć fakt istnienia Esperanta i jego 
użyteczność.

Także Festiwal Językowo – Kulturalny, podczas 
którego reprezentanci 24 krajów, na wiele sposobów 
przedstawiali siebie, także przed nie-esperancką 
publicznością  oraz lokalnymi autorytetami, 
pozostawiło w Nowym Sączu niezapomniane 
wrażenie.

Wspomogły je wielokrotnie ukazujące się w lokalnej 
i regionalnej prasie artykuły prasowe, konstatujące, że 
nie tylko starsze pokolenie (mowa o Sądeckim 
Oddziale PZE, zdominowanym przez osoby starsze – 
przyp. HK), lecz także międzynarodowa młodzież 
porozumiewa się  językiem  międzynarodowym.

Ostatnie Ago Semajno w N.Sączu, zgromadziło 187 
młodych ludzi z prawie całej Europy ale też z odległych 
części świata. Patronami Honorowymi imprezy zostali:  
Wicemarszałek  Województwa Andrzej Romanek, 
Sarosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka  
i Prezydent  Miasta  N.Sącza Ryszard   Nowak. 

To dzięki ich gościnności i hojności  esperantyści z 24 
krajów mogli podziwiać kulturę regionu -  poprzez 

wycieczki autokarowe, prezentacje folkloru, muzyki 
ludowej, nauki tańców regionalnych , spektakle 
teatralne trafnie wybrane dla międzynarodowej 
publiczności, poczęstunki lokalnymi specjalnościami.

Była możliwa także przejażdżka po okolicy na wozach 
konnych, tańce i jadło w wiejskiej „Stodole”, 
smakowanie miodów pitnych z Kamiannej oraz 
sławnych wód mineralnych z Piwnicznej i  Krynicy.  

Lecz ważne jest nie tylko zadowolenie przybyłych na 
Sądecczyznę gości.  Miejscowi esperantyści, którzy 
żywo włączyli się w organizację i pomagali przy 
realizacji  tygodniowego programu pobytu  
uczestników AS ,  wzbudzili swoim działaniem 
zainteresowanie i sympatię lokalnych autorytetów  
i kierownictwa  ośrodków kultury, i przez to mogą 
planować dalszą działalność przy ich realnej 
pomocy.... ”

Opis naszej imprezy  w tak prestiżowym piśmie 
i zdjęcie na okładce  to niebywałe osiągnięcie 
polskiego ruchu  esperanckiego i naszego lokalnego!

W tym  samym czasie odbywały się inne , podobne 
spotkania  w Niemczech  i  Francji, mające już długą 
historię i spore osiągnięcia,  ale to właśnie sądeckie 
zyskało największe zainteresowanie!  Tak wygląda 
promocja regionu poprzez Esperanto – Ziemia 
Sądecka  na tysiącach zdjęć w  internecie 
i w  wydawnictwach o zasięgu globalnym. Jesteśmy 
szczęśliwi i dumni! 

WYKAZ INSTYTUCJI, PLACÓWEK, STOWARZYSZEŃ 
I INNYCH JEDNOSTEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W NOWYM SĄCZU

Fot. Antoni Łopuch

Małgorzata Broda – Instytut Europa Karpat – Wieczór Małopolski

Sączu oraz Wiesława Borczyk – prezes 
Sądeckiego UTW. 

Dzielnie pomagały im także esperantystki:  
Jolanta Kieres- koordynacja i prowadzenie 
programu w MOK, Anna Totoń, Władysława 
Głuc,  Krystyna Stendera i  Stanisława 
Krzywdzińska – pracujące przy realizacji 
programu turystycznego, Stanisława Zaczek 
i Alicja Skalska – uczestniczące w programie 
artystycznym  oraz Danuta Kowalska, zadaniem 
której były tłumaczenia materiałów promocyjnych 
na język Esperanto.

ałość przedsięwzięć organizacyjno – Cpromocyjnych wykonana została w ramach 
wolontar ia tu .  Pomimo końcówki  roku 

budżetowego, znalazły się środki na wycieczkę 
Szlakiem Architektury Drewnianej – prezent od 
Miasta Nowego Sącza,  Spotkanie Regionalne 
w Barcicach sponsorowane przez Starostę 
Powiatu Nowosądeckiego  i Burmistrza Starego 
Sącza, oraz  stół „Małopolskie Smaki” podczas 
Wieczoru Małopolskiego. Bogato zaopatrzono 
także uczestników w materiały promocyjne 
S t a ro s twa ,   SARR  i  Wojewódz twa  
Małopolskiego.

Reasumując – nigdy w naszym mieście 
i regionie nie przebywali przez tydzień 
przedstawiciele tak wielu narodowości.

Zważywszy fakt, że było to międzynarodowe 
spotkanie młodzieży aktywnej w swoich 
środowiskach  / Związkach, uczelniach. 
Kołach, Klubach itp./, można założyć, że wieści 
o wspaniałym AGO – SEMAJNO  na 
Sądecczyźnie zostaną rozpowszechnione 
szeroko  po świecie, nawet tam, gdzie Nowy 
Sącz był dotychczas nic nie znaczącą kropką na 
mapie.  Ta młodzież zapamięta nas i opowie 
o pobycie na gościnnej Ziemi Sądeckiej innym. 

J E S T   T O  N A J L E P S Z A ,  
N A J S K U T E C Z N I E J S Z A  F O R M A  
PROMOCJI  REGIONU!

Halina Komar

Sekcja Medyczna 

Prezes PZE Odział Nowy Sącz

wizytę Wicemarszałka a także fundusze i wykonanie „gościnnego stołu” a nawet 
wydawnictwa małopolskie. Spotkanie  na  żywo  tłumaczyli na esperanto:  Halina Komar i 
Irek Bobrzak .
Po  programie na sali, uczestnicy  otoczyli stoły ustawione w kuluarach  MCK Sokół,  gdzie 
bogactwo „Małopolskich  Smaków”  zaprezentowała restauracja „Pod Sokołem”. 
Zarówno spotkanie jak i te smaki -  są nie do zapomnienia!  Taka opinia poszła w świat.

I. Instytucje dla których organizatorem jest 
Urząd Marszałkowski :

1. Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych

- Nowy Sącz, ul. Szwedzka 2,  tel. 443-85-10

Instytucja województwa małopolskiego. 
Prowadzi działalność w Nowym Sączu, a jej celem 
jest wychowanie i edukacja kulturalna, poprzez 
prezentację i propagowanie współczesnej 
twórczości plastycznej, fotograficznej oraz inne 
działania wizualne i mulimedialne.

Realizator wystaw zmiennych. Organizator 
Międzynarodowego Biennale Pasteli (co dwa 
lata).

2. Muzeum Okręgowe 

- Nowy Sącz, ul. Lwowska 3, 

tel. 443-77-08, 443-78-65

oddziały :

- Galeria Sztuki Marii Ritter 
- Nowy Sącz, Rynek 2,  tel. 443-78-65
- Galeria Sztuki „Dawna Synagoga
- Nowy Sącz, ul.B.Joselewicza 12,

tel. 443-78-65
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Małgorzacie Brodzie z Instytutu Europa Karpat, która wykonała  rzetelną  ale też błyskotliwą 
i dowcipną prezentację audiowizualną walorów Województwa Małopolskiego, wzbudzając 
ogromne zainteresowanie publiczności. Program artystyczny tej imprezy  obejmował  
niezwykłą, wzruszającą do łez pantomimę „Rodzimy się by kochać” w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum nr.11 pod kierownictwem  p. Barbary  Margasińskiej oraz arie operowe  śpiewane 
przez p. Jonakowską – Olszowską. Spotkanie prowadziła Prezes Sądeckiego UTW 
Wiesława Borczyk, która była główną konstruktorką tego punktu programu, załatwiając

A teraz przetłumaczony fragment artykułu z tego 
miesięcznika:    

„...AS odniosło  wszechstronny sukces. Pomysł, aby 
codzienne prezentacje wieczornych programów 
odbywały się w innym obiekcie kulturalnym miasta, 
wciągnął w organizację imprezy  ich kierownictwo  
i pozwolił im odkryć fakt istnienia Esperanta i jego 
użyteczność.

Także Festiwal Językowo – Kulturalny, podczas 
którego reprezentanci 24 krajów, na wiele sposobów 
przedstawiali siebie, także przed nie-esperancką 
publicznością  oraz lokalnymi autorytetami, 
pozostawiło w Nowym Sączu niezapomniane 
wrażenie.

Wspomogły je wielokrotnie ukazujące się w lokalnej 
i regionalnej prasie artykuły prasowe, konstatujące, że 
nie tylko starsze pokolenie (mowa o Sądeckim 
Oddziale PZE, zdominowanym przez osoby starsze – 
przyp. HK), lecz także międzynarodowa młodzież 
porozumiewa się  językiem  międzynarodowym.

Ostatnie Ago Semajno w N.Sączu, zgromadziło 187 
młodych ludzi z prawie całej Europy ale też z odległych 
części świata. Patronami Honorowymi imprezy zostali:  
Wicemarszałek  Województwa Andrzej Romanek, 
Sarosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka  
i Prezydent  Miasta  N.Sącza Ryszard   Nowak. 

To dzięki ich gościnności i hojności  esperantyści z 24 
krajów mogli podziwiać kulturę regionu -  poprzez 

wycieczki autokarowe, prezentacje folkloru, muzyki 
ludowej, nauki tańców regionalnych , spektakle 
teatralne trafnie wybrane dla międzynarodowej 
publiczności, poczęstunki lokalnymi specjalnościami.

Była możliwa także przejażdżka po okolicy na wozach 
konnych, tańce i jadło w wiejskiej „Stodole”, 
smakowanie miodów pitnych z Kamiannej oraz 
sławnych wód mineralnych z Piwnicznej i  Krynicy.  

Lecz ważne jest nie tylko zadowolenie przybyłych na 
Sądecczyznę gości.  Miejscowi esperantyści, którzy 
żywo włączyli się w organizację i pomagali przy 
realizacji  tygodniowego programu pobytu  
uczestników AS ,  wzbudzili swoim działaniem 
zainteresowanie i sympatię lokalnych autorytetów  
i kierownictwa  ośrodków kultury, i przez to mogą 
planować dalszą działalność przy ich realnej 
pomocy.... ”

Opis naszej imprezy  w tak prestiżowym piśmie 
i zdjęcie na okładce  to niebywałe osiągnięcie 
polskiego ruchu  esperanckiego i naszego lokalnego!

W tym  samym czasie odbywały się inne , podobne 
spotkania  w Niemczech  i  Francji, mające już długą 
historię i spore osiągnięcia,  ale to właśnie sądeckie 
zyskało największe zainteresowanie!  Tak wygląda 
promocja regionu poprzez Esperanto – Ziemia 
Sądecka  na tysiącach zdjęć w  internecie 
i w  wydawnictwach o zasięgu globalnym. Jesteśmy 
szczęśliwi i dumni! 

WYKAZ INSTYTUCJI, PLACÓWEK, STOWARZYSZEŃ 
I INNYCH JEDNOSTEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W NOWYM SĄCZU

Fot. Antoni Łopuch

Małgorzata Broda – Instytut Europa Karpat – Wieczór Małopolski

Sączu oraz Wiesława Borczyk – prezes 
Sądeckiego UTW. 

Dzielnie pomagały im także esperantystki:  
Jolanta Kieres- koordynacja i prowadzenie 
programu w MOK, Anna Totoń, Władysława 
Głuc,  Krystyna Stendera i  Stanisława 
Krzywdzińska – pracujące przy realizacji 
programu turystycznego, Stanisława Zaczek 
i Alicja Skalska – uczestniczące w programie 
artystycznym  oraz Danuta Kowalska, zadaniem 
której były tłumaczenia materiałów promocyjnych 
na język Esperanto.

ałość przedsięwzięć organizacyjno – Cpromocyjnych wykonana została w ramach 
wolontar ia tu .  Pomimo końcówki  roku 

budżetowego, znalazły się środki na wycieczkę 
Szlakiem Architektury Drewnianej – prezent od 
Miasta Nowego Sącza,  Spotkanie Regionalne 
w Barcicach sponsorowane przez Starostę 
Powiatu Nowosądeckiego  i Burmistrza Starego 
Sącza, oraz  stół „Małopolskie Smaki” podczas 
Wieczoru Małopolskiego. Bogato zaopatrzono 
także uczestników w materiały promocyjne 
S t a ro s twa ,   SARR  i  Wojewódz twa  
Małopolskiego.

Reasumując – nigdy w naszym mieście 
i regionie nie przebywali przez tydzień 
przedstawiciele tak wielu narodowości.

Zważywszy fakt, że było to międzynarodowe 
spotkanie młodzieży aktywnej w swoich 
środowiskach  / Związkach, uczelniach. 
Kołach, Klubach itp./, można założyć, że wieści 
o wspaniałym AGO – SEMAJNO  na 
Sądecczyźnie zostaną rozpowszechnione 
szeroko  po świecie, nawet tam, gdzie Nowy 
Sącz był dotychczas nic nie znaczącą kropką na 
mapie.  Ta młodzież zapamięta nas i opowie 
o pobycie na gościnnej Ziemi Sądeckiej innym. 

J E S T   T O  N A J L E P S Z A ,  
N A J S K U T E C Z N I E J S Z A  F O R M A  
PROMOCJI  REGIONU!

Halina Komar

Sekcja Medyczna 

Prezes PZE Odział Nowy Sącz

wizytę Wicemarszałka a także fundusze i wykonanie „gościnnego stołu” a nawet 
wydawnictwa małopolskie. Spotkanie  na  żywo  tłumaczyli na esperanto:  Halina Komar i 
Irek Bobrzak .
Po  programie na sali, uczestnicy  otoczyli stoły ustawione w kuluarach  MCK Sokół,  gdzie 
bogactwo „Małopolskich  Smaków”  zaprezentowała restauracja „Pod Sokołem”. 
Zarówno spotkanie jak i te smaki -  są nie do zapomnienia!  Taka opinia poszła w świat.

I. Instytucje dla których organizatorem jest 
Urząd Marszałkowski :

1. Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych

- Nowy Sącz, ul. Szwedzka 2,  tel. 443-85-10

Instytucja województwa małopolskiego. 
Prowadzi działalność w Nowym Sączu, a jej celem 
jest wychowanie i edukacja kulturalna, poprzez 
prezentację i propagowanie współczesnej 
twórczości plastycznej, fotograficznej oraz inne 
działania wizualne i mulimedialne.

Realizator wystaw zmiennych. Organizator 
Międzynarodowego Biennale Pasteli (co dwa 
lata).

2. Muzeum Okręgowe 

- Nowy Sącz, ul. Lwowska 3, 

tel. 443-77-08, 443-78-65

oddziały :

- Galeria Sztuki Marii Ritter 
- Nowy Sącz, Rynek 2,  tel. 443-78-65
- Galeria Sztuki „Dawna Synagoga
- Nowy Sącz, ul.B.Joselewicza 12,

tel. 443-78-65
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3. Sądecka Biblioteka Publiczna: 

- Nowy Sącz, ul.Franciszkańska 11,

tel. 443-87-52

   - Oddział dla dzieci i młodzieży 

- Nowy Sącz, ul. Lwowska 21 wraz z czytelnią                                                     
tel.441-87-52

-Oddział „książki mówionej” SBP 

- Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9

 filie SBP :       

- ul. Kochanowskiego 20

- ul. Daszyńskiego 3, tel. 443-84-55

- ul. Królowej Jadwigi , tel. 443-61-10

- ul. Węgierska

- ul. Armii Krajowej 

- ul. Barbackiego      

Samorządowa instytucja kultury, nadzorowana 
przez miasto Nowy Sącz, zajmująca się przede 
wszystkim upowszechnianiem czytelnictwa. 
Biblioteka obsługuje  mieszkańców całego 
powiatu nowosądeckiego i pełni rolę biblioteki 
naukowej dla studentów. SBP organizuje wiele 
imprez, wystaw – w swoich zabytkowych 
piwnicach. Na uwagę zasługują takie imprezy jak: 
„Sądeckie Duety Literackie”, „Zaduszki 
Literackie”, „Tydzień Głośnego Czytania”, 
„Sądeckie Spotkania z Literaturą”.

4.  Miejski Ośrodek Kultur 

- Nowy Sącz, Al.Wolności 23, tel.443-89-59.    

Samorządowa instytucja kultury, nadzorowana 
przez miasto Nowy Sącz, zajmująca się 
tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną dóbr 
kultury, w szczególności poprzez pozyskiwanie 
i przygotowanie mieszkańców Nowego Sącza do 
aktywnego uczestnictwa w różnych formach 
działalności kulturalnej.

Realizator imprez upowszechniających amatorską

i profesjonalną twórczość artystyczną, m.in. 
organizuje  :  Nowosądeckie  Przeglądy 
Przedstawień Bożonarodzeniowych, Sądeckie 
Dziecięce Wiosny Artystyczne, cykle Wieczorów 
Artystycznych pod Pomnikiem Adama 
Mickiewicza na Plantach , Koncerty u Prezydenta , 
Wiosenne Festiwale Kabaretowe, letnie imprezy 
plenerowe, Jesienne Festiwale Teatralne, itd.

MOK prowadzi prace z amatorskimi zespołami 
artystycznymi oraz kołami zainteresowań. 
W Miejskim Ośrodku Kultury działa: 5 zespołów 
teatralnych ( w tym Teatr Robotniczy 
im. Bolesława Barbackiego – 80 lat działalności), 
3 zespoły wokalno-muzyczne, zespoły rockowe, 
orkiestra symfoniczna , zespół folklorystyczny 
„Sądeczanie”, zespół tańca nowoczesnego, klub 
esperanto, klub „Złotego Wieku”. Ponadto 
prowadzone są warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży.

III. Stowarzyszenia upowszechniania kultury :

Poniżej wymieniam te stowarzyszenia, spośród 
40, których działalność w naszym mieście jest 
bardziej aktywna.

1.  Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

-Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 60

Realizator dorocznych wystaw twórczości 
nieprofesjonalnej, zwłaszcza członków Klubu 
Twórczego TPSP pn. „Przegląd”. W 2005 roku – 
po raz dwudziesty szósty.

2. Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

-   Nowy Sącz, ul.Narutowicza 6

Prowadzi edukację muzyczną dzieci i młodzieży 
w Społecznych Ogniskach Muzucznych.

3. Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego 
Zespołu „Lachy”  

-   Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 31

- Dom Gotycki 

-  Nowy Sącz, ul.Lwowska 3,  tel. 443-77-08

- Sądecki Park Etnograficzny (Skansen) 

- Nowy Sącz, ul.Wieniawy- 

Długoszowskiego 83b, tel. 441-44-12

Instytucja województwa małopolskiego. Swoje 
oddziały ma w Nowym Sączu (j.w.), Krynicy, 
Szczawnicy, Szymbarku, Nowym Wiśniczu, 
Bartnym.

Oprócz trwałej  ochrony dóbr kultury,  
upowszechnianiu podstawowych wartości sztuki, 
entografii, historii i archeologii polskiej, jednym 
z zadań Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 
jest upowszechnianie narodowego dorobku 
kulturowego i tradycji regionu oraz edukacja 
dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zbiorów 
muzealnych m.in. poprzez lekcje muzealne, 
konkursy plastyczne , wystawy pokonkursowe.

Muzeum jest realizatorem bardzo ciekawych 
wystaw historycznych. 

W okresie letnim, od wielu lat organizuje 
w Sądeckim Parku Etnograficznym imprezy 
etnograficzne, propagujące folklor, tradycje, 
zwyczaje i codzienne zajęcia mieszkańców 
dawnej Sądecczyzny - pn. „Odwiedziny 
u pradziadków na wsi”, „Dawna wieś sądecka”.

3. Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”

- Nowy Sącz, ul. Długosza 3, tel. 448-26-10

filie :

    - Kino „ Sokół ” - Nowy Sącz, ul.Długosza 3

Instytucja województwa małopolskiego. Główne 
cele działalności to udostępnianie kultury poprzez 
prowadzenie impresariatu artystycznego, 
popularyzację, ochronę i tworzenie dóbr kultury 
oraz animacja kulturalna środowisk lokalnych, 
a także prowadzenie działalności instrukcyjno-
metodycznej dla pracowników instytucji kultury

na terenie województwa małopolskiego.

MCK”Sokół”, to realizator wielu imprez 
kulturalnych, organizowanych zwykle co roku - 
m.in. Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego 
FUN AND CLASSIC, Dni Sztuki Wokalnej im. 
Ady Sari ( co dwa lata), Festiwal Orkiestr Dętych 
pn.”Echo Trombity”, Festiwal Muzyki Organowej 
L’ARTE ORGANICA, Międzynarodowy 
Festiwal  Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
p n . ” Ś w i ę t o  D z i e c i  G ó r ” ,  „ Wi e c z o r y  
Małopolskie”, Sądecki Festiwal Muzyczny 
JUBILAEI CANTUS, itd.

II. Instytucje ,  placówki  dla  których 
organizatorem jest Urząd Miasta Nowego 
Sącza:    

1. Nowosądecka Mała Galeria 
-   Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 76, 
tel. 443-55-63

Samorządowa instytucja kultury, nadzorowana 
przez miasto Nowy Sącz, zajmująca się 
p o p u l a r y z o w a n i e m ,  p r o m o c j ą  
i upowszechnianiem plastyki profesjonalnej. 

Realizator wystaw plastycznych:  indywidualnych 
i zbiorowych. Organizator spotkań autorskich, 
wieczorów poezji, koncertów, akcji artystycznych 
i happeningów realizowanych m.in. podczas 
wernisaży wystaw. 

NMG od trzynastu lat przygotowuje i organizuje 
Mały Festiwal Form Artystycznych  - imprezę 
o zasięgu ogólnopolskim, trwającą dwa miesiące 
(wrzesień, październik) - prezentującą różne 
formy artystyczne, od wystaw plastycznych, 
recitali, koncertów, happeningów do wieczorów 
poezji. 

Galeria,  to również organizator  zajęć 
warsztatowych  z zakresu plastyki.

2. Młodzieżowy Dom Kultury  

- Nowy Sącz, Rynek 14, (resort oświaty)    

Placówka oświatowa, podległa  Miastu Nowy 
Sącz. 

Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu 
tańca, muzyki , folkloru, plastyki, informatyki, 
nauki języków, kultury żywego słowa, itp.

Od 25 lat działa przy MDK dziecięcy zespół 
regionalny „Sądeczoki”. Są również tu zespoły 
muzyczne: „Promyczki”, „Zespół Muzyki 
Dawnej”.

MDK prowadzi dziecięcą galerię im. Stanisława 
Szafrana.
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3. Sądecka Biblioteka Publiczna: 

- Nowy Sącz, ul.Franciszkańska 11,

tel. 443-87-52

   - Oddział dla dzieci i młodzieży 

- Nowy Sącz, ul. Lwowska 21 wraz z czytelnią                                                     
tel.441-87-52

-Oddział „książki mówionej” SBP 

- Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9

 filie SBP :       

- ul. Kochanowskiego 20

- ul. Daszyńskiego 3, tel. 443-84-55

- ul. Królowej Jadwigi , tel. 443-61-10

- ul. Węgierska

- ul. Armii Krajowej 

- ul. Barbackiego      

Samorządowa instytucja kultury, nadzorowana 
przez miasto Nowy Sącz, zajmująca się przede 
wszystkim upowszechnianiem czytelnictwa. 
Biblioteka obsługuje  mieszkańców całego 
powiatu nowosądeckiego i pełni rolę biblioteki 
naukowej dla studentów. SBP organizuje wiele 
imprez, wystaw – w swoich zabytkowych 
piwnicach. Na uwagę zasługują takie imprezy jak: 
„Sądeckie Duety Literackie”, „Zaduszki 
Literackie”, „Tydzień Głośnego Czytania”, 
„Sądeckie Spotkania z Literaturą”.

4.  Miejski Ośrodek Kultur 

- Nowy Sącz, Al.Wolności 23, tel.443-89-59.    

Samorządowa instytucja kultury, nadzorowana 
przez miasto Nowy Sącz, zajmująca się 
tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną dóbr 
kultury, w szczególności poprzez pozyskiwanie 
i przygotowanie mieszkańców Nowego Sącza do 
aktywnego uczestnictwa w różnych formach 
działalności kulturalnej.

Realizator imprez upowszechniających amatorską

i profesjonalną twórczość artystyczną, m.in. 
organizuje  :  Nowosądeckie  Przeglądy 
Przedstawień Bożonarodzeniowych, Sądeckie 
Dziecięce Wiosny Artystyczne, cykle Wieczorów 
Artystycznych pod Pomnikiem Adama 
Mickiewicza na Plantach , Koncerty u Prezydenta , 
Wiosenne Festiwale Kabaretowe, letnie imprezy 
plenerowe, Jesienne Festiwale Teatralne, itd.

MOK prowadzi prace z amatorskimi zespołami 
artystycznymi oraz kołami zainteresowań. 
W Miejskim Ośrodku Kultury działa: 5 zespołów 
teatralnych ( w tym Teatr Robotniczy 
im. Bolesława Barbackiego – 80 lat działalności), 
3 zespoły wokalno-muzyczne, zespoły rockowe, 
orkiestra symfoniczna , zespół folklorystyczny 
„Sądeczanie”, zespół tańca nowoczesnego, klub 
esperanto, klub „Złotego Wieku”. Ponadto 
prowadzone są warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży.

III. Stowarzyszenia upowszechniania kultury :

Poniżej wymieniam te stowarzyszenia, spośród 
40, których działalność w naszym mieście jest 
bardziej aktywna.

1.  Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

-Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 60

Realizator dorocznych wystaw twórczości 
nieprofesjonalnej, zwłaszcza członków Klubu 
Twórczego TPSP pn. „Przegląd”. W 2005 roku – 
po raz dwudziesty szósty.

2. Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

-   Nowy Sącz, ul.Narutowicza 6

Prowadzi edukację muzyczną dzieci i młodzieży 
w Społecznych Ogniskach Muzucznych.

3. Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego 
Zespołu „Lachy”  

-   Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 31

- Dom Gotycki 

-  Nowy Sącz, ul.Lwowska 3,  tel. 443-77-08

- Sądecki Park Etnograficzny (Skansen) 

- Nowy Sącz, ul.Wieniawy- 

Długoszowskiego 83b, tel. 441-44-12

Instytucja województwa małopolskiego. Swoje 
oddziały ma w Nowym Sączu (j.w.), Krynicy, 
Szczawnicy, Szymbarku, Nowym Wiśniczu, 
Bartnym.

Oprócz trwałej  ochrony dóbr kultury,  
upowszechnianiu podstawowych wartości sztuki, 
entografii, historii i archeologii polskiej, jednym 
z zadań Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 
jest upowszechnianie narodowego dorobku 
kulturowego i tradycji regionu oraz edukacja 
dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zbiorów 
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iasto zostało założone 8 listopada 1292 r:  Mprzez Wacława II króla Czech i Polski 
(koronowany w 1300 r.):„My Wacław z bożej łaski 
król czeski, książę krakowski i sandomierski, 
margrabia morawski [   ] obwieszczamy wszem i 
wobec na przyszłość: żeśmy wiernością naszym 
Bertoldowi wójtowi i Arnoldowi z braćmi swymi 
synami Tyrana tegoż wójtostwa spólnikom, 
zezwolili na założenie miasta Nowego Sącza 
w miejscu onem gdzie obecnie leży wieś 
Kamienica…..”.

Było nasze miasto, wraz z później rozbudowaną 
w północnej części miasta warownią, świadkiem 
różnej wagi wydarzeń. Gościły tu koronowane 
głowy i ludzie, którzy odcisnęli swój ślad 
w historii naszego miasta i Polski.

a widokówce, której autorem jest Stanisław NP e n n a r,  w s p ó ł w ł a ś c i c i e l  z a k ł a d u  
fotograficznego „FOTOSPORT”, syn znanych 
właścicieli dużego sklepu kolonialnego – Marii i 
Jakuba Pennarów przy ul. Jagiellońskiej, a którą 
prezentujemy poniżej widać jak od strony 
północnej, z Góry Zabełeckiej wyglądał Nowy 
Sącz w okresie międzywojennym XX wieku.

a przedpolu miasta, którego panorama Nwidnieje w oddali widać, że już po żniwach 
gdzieniegdzie widać domy, a w samym mieście 
górują wieże sądeckiej fary, kościoła oo.Jezuitów, 
ratusza, kościoła ewangelickiego, a w tle 
panorama Beskidu. Z prawej lekko widoczny most 
kolejowy na Dunajcu, a przed nim również lekko 
zaznaczona bryła królewskiego zamku na 
wzgórzu. Zamek wzniesiony z fundacji króla 
Kazimierza Wielkiego w połowie 14 wieku 

przetrwał wraz z miastem wszystkie dziejowe 
chwile. Odbudowany po jednym z największych 
pożarów miasta w 1611 r. staraniem rodu 
Lubomirskich według projektu włoskiego 
architekta Maciej Trapoli, był wtedy najbardziej 
okazałą rezydencją, warownią. Kiedy ziemia 
sądecka została włączona do cesarstwa 
austriackiego zamek był po dwóch następnych 
pożarach, ale musiał być jednak w dobrym stanie 
jeżeli zaborca ustanowił w nim siedzibę urzędu 
cyrkularnego, a w ówczesnej Galicji takich miast 
z siedzibą cyrkułu było 18.

statnim starostą na sądeckim zamku był syn Owielkiego kanclerza koronnego – Stanisław 
Małachowski herbu Nałęcz. Ród Małachowskich 
od 1711 r był właścicielem dóbr tzw. Klucza 
Dobrzeskiego z główną siedzibą w Dobrej. 
Starostwo sądeckie obejmuje mając 19 lat. Był 
w dziejach naszego miasta 17-ym z kolei i pełnił tę 
funkcję przez 30 lat.

Stanisław Małachowski to postać wspaniała. 
Wieloletni poseł na Sejm (konwokacyjny, 
elekcyjny, koronacyjny), marszałek Sejmu 
Wielkiego, współtwórca Konstytucji 3-go Maja,  
referendarz wielki koronny, przewodniczący 
Trybunału Koronnego, wojewoda, prezes Komisji 
Rządzącej i Senatu Księstwa Warszawskiego.

isano o nim: „Był to mąż prawy, cnotliwy, Pjedynie dobru publicznemu poświęcony”. 
Nazwano go również „Arystydesem polskim” 
za nieposzlakowana uczciwość sędziowską. 
Zmarł w grudniu w 1809 r., pochowany 
w podziemiach kościoła Św. Krzyża w Warszawie,

KRÓTKA HISTORIA GRODU 
NAD DUNAJCEM I KAMIENICĄ CZ.1.

Począwszy od numeru Biuletynu SUTW, który właśnie trzymacie  Państwo w ręku, będziemy cyklicznie drukować historię 
Nowego Sącza „w pigułce”. Wyboru postaci, faktów i zdarzeń dokonała nasza koleżanka Anna Totoń, która o dziejach miasta 
wie prawie wszystko.
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 Prowadzi zespoły folklorystyczne dla dorosłych 
– „Lachy” , młodzieży i dzieci – „Małe Lachy” .                  

4. Związek  Sądeczan

 -   Nowy Sącz, ul.Plac Kazimierza 3/5

 Współorganizator  imprezy dla dzieci 
i młodzieży pn.”Sądecka Dziecięca Wiosna 
Artystyczna” – co roku - będącej przeglądem 
twórczości artystycznej dzieci i młodzieży          
z Nowego Sącza i okolic. 

Organizuje również akcje wspomagające 
odbudowę i renowację sądeckich nekropolii. 

5. Związek Polskich Artystów Plastyków

-   Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 76

Realizator dorocznych wystaw twórczości 
sądeckich artystów plastyków zrzeszonych 
w oddziale sądeckim ZPAP  pt. „Salon”.

6. Polskie Towarzystwo Historyczne

-   Nowy Sącz, ul.Wyszyńskiego 3

Współwydawca „Rocznika Sądeckiego”

7. Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca 
„Dolina Dunajca”

-   Nowy Sącz, ul.por St. Pajora 15       

Prowadzi Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Dolina Dunajca” (dorosłych).                                                

8. Klub Inteligencji Katolickiej

- Nowy  Sącz, Plac Kazimierza 3

Organizator imprezy pt. ”Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej” – co roku.

9. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christina”

-    Nowy Sącz, ul.Wyszyńskiego 3

 Wydawca kwartalnika pt. „Almanach Sądecki”

10. Stowarzyszenie Chóru „Scherzo”

-    Nowy Sącz , ul. Długosza 5 (I LO)

Prowadzi działalność Chóru „Scherzo”, 

s k u p i a j ą c e g o  m ł o d z i e ż  s z k ó ł  
ponadpodstawowych.    

11. Stowarzyszenie Chór im.Jana Pawła II

-    Nowy Sącz, ul.Kapuścińskiego 32

Prowadzi działalność Chóru im. Jana Pawła II, 
skupiającego głównie dorosłych i młodzież.                                                                             

12. Stowarzyszenie Miłośników Zespołu 
Regionalnego „Sądeczoki”

-    Nowy Sącz, Rynek 14

Prowadzi działalność dziecięcego Zespołu 
Regionalnego „Sądeczoki”.                                   

13. Stowarzyszenie Pastelistów Polskich

 -    Nowy Sącz, ul. Szwedzka 2

Organizator Ogólnopolskich Biennale Pasteli, 
a obecnie Międzynarodowych Biennale Pasteli.

14. Stowarzyszenie Chóru Bazyliki św. 
Małgorzaty 

-  Nowy Sącz,Pl.Kolegiacki 1

Prowadzi  dz ia ła lność  Chóru  Bazyl ik i  
św. Małgorzaty

15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i 
Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży na Osiedlu 
Kochanowskiego w Nowym Sączu 

- Nowy Sącz, ul.Kołłątaja 13

Prowadzi działalność dziecięcego Zespołu 
Regionalnego „Dunajcowe Dzieci”.

IV. Inne jednostki : 

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 

-   Nowy Sącz,ul.Nawojowska 219

 tel. 443-93-33

2. Redakcja „ Rocznika Sądeckiego”

-   Nowy Sącz, Rynek 22,  tel. 443-70-03

3. Kino „Kolejarz”

-   Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 17

4. Galeria Sztuki i Rzemiosła Państwa 
Skowronków

 -   Nowy Sącz,ul. Długosza 10

5. Agencja Artystyczno-Koncertowa „LIBRA”

 -   Nowy Sącz, ul,Jagiellońska 60

 tel. 443-89-44, 444-28-62

6. Polska Agencja Socjo-Kulturalna „PEGAZ”

-   Nowy Sącz, ul. Narutowicza 3

 tel. 442-94-75, 442-95-90.

Oprac.: Małgorzata Szewczyk

             WKiS UM N.Sącz.
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CIEKAWI LUDZIE SĄ WŚRÓD NAS
SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

aczęło się nieoczekiwanie. Przed ostatnim Zspecjalistycznym wykładem dla I roku sekcji 
kulturoznawstwa swoje dokonania twórcze 
przedstawiła jedna z naszych najmłodszych 
koleżanek Małgorzata Ogorzały (pisałam o tym 
szczegółowiej w biuletynie z października 2006 
r.). Prezentowała wzruszonym słuchaczom obrazy 
tematycznie różnorodne i wykonane różnymi 
technikami. Z talentem wytrawnej recytatorki 
czytała też swoje nieliczne jeszcze wiersze.

dany debiut zachęcił do podobnych Uprezentacji następne, mające o wiele 
większy dorobek twórczy artystki.

Fot. Antoni Łopuch

Zofia Świdrak i Maria Harcuła, Starosta Sekcji Kulturoznawstwa II rok

Fot. Antoni Łopuch

nagrobek jego według projektu Bertela Thorvaldsena znajduje się w warszawskiej katedrze Św. Jana.

ądeczanie dali dowód pamięci o tym wspaniałym mężu stanu 27 maja 2000r. przed wejściem do sali Sratuszowej wmurowano tablicę. Oprócz płaskorzeźby, podobizny ostatniego starosty sądeckiego 
i dwóch dat: 1736 i 1809 napis, który cały przytaczam:

STANISŁAW NAŁĘCZ MAŁACHOWSKI

MARSZAŁEK SEJMU WIELKIEGO 1788-92

WSPÓŁTWÓRCA KONSTYTUCJI 3 MAJA

OSTATNI STAROPOLSKI STAROSTA NOWOSĄDECKI

POSEŁ NA SEJM W LATACH 1756-66

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

CZŁOWIEK PRAWY, ODPOWIEDZIALNY

GŁĘBOKIEJ WIARY PRAWDZIWY PATRIOTA

NIENAGANNYCH MANIER DOBREGO WYCHOWANIA

JEST WZOREM DLA WSZYSTKICH

POKOLEŃ SĄDECZAN

RADA MIASTA NOWEGO SĄCZA

W X ROCZNICĘ ODRODZENIA

SAMORZĄDÓ W III RZECZYPOSPOLITEJ

Tego samego dnia sala ratuszowa przyjęła nazwę: „Sala im Stanisława Małachowskiego”.

c.d.n.

Opracowała z materiałów opublikowanych na temat historii miasta Nowego Sącza  

Anna Totoń 

Członek Rady Programowej Sekcji Przyrodoznawstwa
Zdjęcia, kartki są z domowego archiwum A.Totoń.

iedługo po zamknięciu indywidualnej Nwystawy zorganizowanej z okazji 40-lecia 
pracy twórczej pani Zofii Świdrak – jesienią 2006 
roku studenci naszej sekcji obejrzeli film 
z uroczystości, na którym w zbliżeniu pokazane 
zostały wiszące na wystawie obrazy, wysłuchali 
tez informacji o jej drodze artystycznej.

a córka Ziemii Grybowskiej swoje plastyczne Tzdolności rozwijała w Krakowie uczestnicząc 
w kursach „Pod Baranami” i pracując 
w krakowskiej Cepelii. Choroba przerwała jej 
artystyczną karierę, została żoną i matką pięciorga 
dzieci. Do pensji męża dorabiała dziewiarstwem 
artystycznym i szyciem dziecięcych strojów 
regionalnych.Pracowała też jako instruktor 
plastyczny w świetlicy TPD i dekoratorka wystaw 
sklepowych, za co otrzymała liczne nagrody.

o Towarzystwa Sztuk Pięknych przystąpiła Dw roku 1968. Pełniła w nim wielokrotnie 
funkcje wiceprezesa, a w latach 1991-93 
przewodniczącej klubu. W tym czasie 
przygotowała 12 wystaw konkursowych w „Domu 
na Dołkach” w Starym Sączu, 18 wystaw 
zbiorowych i poplenerowych w Nowym Sączu, 
Szczawnicy, Krynicy, Gorlicach i Warszawie. 
Sama  b ra ł a  udz i a ł  w  22  wys t awach  
konkursowych, 17 zbiorowych, 7 poplenerowych, 
2 zagranicznych, 2 biennale i 7 własnych.

ej wrażliwość przejawia się nie tylko Jw uczestnictwie w akcjach charytatywnych na 
rzecz poszkodowanych w kataklizmach 
nawiedzających różne regiony Polski i Świata. Od 
czasu do czasu pani Zosia pisze wiersze, których 
kilka zaprezentowałyśmy słuchaczom.

„Moje zauroczenie twórcze,

moja miłość wplątana w dzieło

jest w ruchu, w kształcie, w muzyce.

Daję ci moje serce gorące i czyste

na radość, na zatracenie.

Duch niespokojny i pełen przekory

nie daje się zmieścić w żadne ramy

dnia codziennego.”

Swój obraz „Chmury” komentuje artystka 
wierszem: 

„Fiolet z popielem

posrebrzaną nitką

rumieniec nieba zakrywa.

Chowa się słońce za chmurą

Wstydliwie wyciąga złociste ramiona.”

Refleksja nad życiem pojawia się w wierszu:

„Nie pamiętam

kiedy śniłam

i marzyłam.

Nie pamiętam,

jak to było

czy coś było.

Może tylko mi się śniło.”

Bystra obserwatorka życia humorystycznie 
p rzeds tawia  zderzen ie  pas j i  twórcze j  
z codziennymi obowiązkami żony:

„Babcia maluje,

syn farby trzyma,

wnuczek pozuje,

dziadek się zżyma:

”Nie ma obiadu

ani kolacji

- czort z taką babą!

Zjem w restauracji.”

Inne fraszki pani Zosi to:

Persona non grata

„Bywa twórczo bardzo płodny,

lecz dla innych niewygodny.”

Pytanie

„Czy sprzeda mi ktoś

małego psiaka – za psi grosz.”

Pijaczyna

„Jestem skonany

Przytul mnie - do ściany.”
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Barbara Szczepanik i Danuta Sułkowska, Sala Sichrawy MCK „Sokół”

które znajdują się zarówno w muzeach, jak 
i w zbiorach prywatnych w Polsce i poza 
granicami kraju. Pani Grażyna maluje także 
kwiaty, rzadziej pejzaże.

Typowana była  do tytułu „Człowieka Roku 
2003”, odznaczona została „Medalem 700-lecia 
Nowego Sącza” i odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury” w 2004 r. i w tym samym roku Srebrny 
Krzyż Zasługi oraz Medal Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Ma za sobą dziesiątki wystaw 
indywidualnych i zbiorowych.

Wspomnienia z przeszłości i prezentacja dorobku 
twórczego były dla samej artystki, jak i zebranych 

słuchaczy wielkim przeżyciem.

ierzę, że z podobną życzliwością spotka się Wnasza koleżanka – plastyczka pani Helenka 
Zimiowska,  a zbiorowa wystawa prac 
„studentów” SUTW zaplanowana na maj 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu 
stanie się kolejną promocją naszego uniwersytetu.

Prace Grażyny Kulig - okładka, 

prace Zofii Świdrak - rozkładówka

Maria Harcułowa 
Starosta Sekcji Kulturoznawstwa II rok

Doświadczona przez życie, nękana chorobami 
autorka wie, że życie to droga trudna i wyboista:

„Idąc drogą potknęłam się.

Patrzę – kamień.

Wzięłam go w dłoń

i rzuciłam za siebie

a on znów padł

pod czyjeś nogi.”

Jej recepta na życie tchnie jednak optymizmem:

„Żyj w zgodzie z przyrodą

I słuchaj muzyki,

Ominą cię stresy, leki i zastrzyki.”

 s t y c z n i o w y  p o r a n e k  p r z e d  Wspecjalistycznym wykładem profesora 
Wojciecha Ligęzy zatytułowanym „Obrazy Boga 
w poezji polskiej XX wieku” znana w Nowym 
Sączu portrecistka, a do niedawna prezeska, dziś 
wiceprezeska Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych pani Grażyna Kulig niezwykle 
interesująco przedstawiła swoją drogę twórczą. 
Profesjonalnie przygotowane do prezentacji, 
z wielką polską rzetelnością, ale i ogromnym 
wzruszeniem, które udzieliło się sali, pani 
Grażyna opowiedziała o swoim ojcu inżynierze 
chemiku – wielkim patriocie, współorganizatorze 
siatki ZWZ w Kole. Został za to wraz z trzema 
kolegami zgilotynowany. Ich zbiorowy wizerunek 
pędzla p. Grażyny zdobi wnętrze Muzeum 
Ceramiki w Kole – rodzinnym mieście artystki.

asją starszej panny Blewońskiej (panieńskie Pnazwisko  Grażyny  Kul igowej )  od  
najmłodszych lat było malowanie portretów. Swój 
warsztat malarski kształtowała przez trzy lata 
w „Pałacu pod Baranami” w Krakowie i chociaż 
nie ukończyła wymarzonych studiów wyższych 
ze względu na konieczność opieki nad młodsza 
siostrą, po dziś dzień maluje z pasją i jest uznaną 
w środowisku portrecistką.

Mieliśmy więc okazję obejrzeć zarówno jej 
autoportret, jak i portrety dzieci, znajomych oraz 
wizerunki postaci wielkich i świętych.

ematyka religijna zajmuje znaczącą pozycję Tw twórczości Grażyny Kulig. Portret „Ojca 
Maksymiliana Kolbego z człowieczym cieniem” 
ma bardzo osobiste odniesienie. Małej Grażynce 
opowiedziała mama o zakonniku, który 
w Oświęcimiu ofiarował swoje życie za ojca 
rodziny. Dziewczynka żałowała, że nikt nie

poświęcił się za jej tatusia. Mama przewidziała też 
proroczo, że córka doczeka się czasów kiedy ten 
bohater będzie ogłoszony Świętym. Na wieść o 
bliskiej kanonizacji spod pędzla dojrzałej artystki 
wyszedł wspaniały portret.

nne obrazy religijne to: „Matka Boska Iz Dzieciątkiem”, podobizny Prymasa 
Tysiąclecia i Jana Pawła II, „Spotkanie Papieża z 
Matką Teresą”, „Brat Albert”, wreszcie „Święta 
Kinga” – wizerunek zatwierdzony przez 
Kongregację do Spraw Świętych w Watykanie.

Dramatyczne przeżycia artystki wiążą się 
z powstaniem obrazu „Symbole”. Miał on być 
ostatnim krzykiem rozpaczy po śmierci ukochanej 
– młodszej siostry. Okazało się, że odejście bliskiej 
osoby zbiegło się w czasie z męczeńską śmiercią 
księdza Jerzego Popiełuszki. Obraz trafił na 
wystawę, ale ponieważ skojarzenia budził 
jednoznaczne, władze zażądały usunięcie go ze 
ściany. Przypadkowo trafił w ręce proboszcza 
parafii Św. Kazimierza.

Pani Grażyna Kulig do Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych należy od roku 1964. Przez jakiś 
czas pracowała w zarządzie, a od 2002 przez 4 lata 
była jego prezeską. W tym czasie organizowała 
cykliczne spotkania „Wieczory w Galerii Marii 
Ritter”, na które zapraszani byli przedstawiciele 
znaczących dla naszego miasta i regionu rodów. 
Była  także organizatorką wielu  akcj i  
charytatywnych na rzecz bezdomnych, 
niepełnosprawnych, akcji ratujących zabytki 
kultury polskiej, czynnie działała w pracach 
zarządu na osiedlu Kochanowskiego, pracowała 
ochotniczo przy szacowaniu strat w komisjach 
powodziowych.

 jej dorobku artystycznym jest ponad 300 Wobrazów olejnych. Są to głównie portrety,

 marca 2007r na zajęciach SUTW gościła, 1promując swoją książkę pt. „ Za klauzurą”, 
Pani Danuta Sułkowska ze Starego Sącza.

Z autorką rozmawiała Anna Totoń:

O ile wiem, to kojarzona jest Pani 
z wydawanymi tomikami Pani poezji?

Zgadza się, wiersze pisałam od zawsze, ale 
pierwsze jakie opublikowałam zebrane 
w tomiku „Czas poezji”, ukazały się w 1997r. 
Potem były następne „Ludzie i wiatr” (1999r.), 
„Dojrzewa światło dnia” (2003r.) i „Olśnienia” 
(2004r.). Wszystkie tomiki były wydane 
w Krakowie.

A Pani inne publikacje?

Oprócz wierszy są to recenzje pisane do 
miesięcznika literackiego „AKANT”, artykuły 
do miesięcznika „Kurier Starosądecki”, 
z którym na stałe współpracuję.. Jestem także 
a u t o r k ą  o p o w i a d a ń ,  a r t y k u ł ó w  
publicystycznych umieszczanych w prasie 
i antologiach. 

Czy należy Pani do jakiegoś klubu literackiego, 
stowarzyszenia?

Tak. Jestem od 2004r. wiceprezesem Klubu 
Literackiego „Sądecczyzna” z siedzibą 
w Nowym Sączu, należę do Stowarzyszenia 
Twórczego Artystyczno-Literackiego 
w Krakowie, a od 2005r. do krakowskiego 
Związku Literatów Polskich.

Konsultant historyczny wydanej ostatnio 
książki Pani autorstwa pt.: Za klauzulą ks.dr 
Ryszard Banach wyraził się, cytuję: „… godne 
uznania jest, że dzięki Pani Danucie 
Sułkowskiej otrzymujemy książkę, która 
przybliża Czytelnikom życie klasztoru zarówno 
w przeszłości jak również w naszych czasach”, 
„…autorka potrafi zaciekawić…”, „…czyta się 
książkę jednym tchem”. Znam tę książkę, 
zdążyłam przeczytać i całkowicie zgadzam się 
z tą wypowiedzią. Ciekawa jestem jak doszło do 
tego, że książka ukazała się właśnie teraz, w tak 
ważnym roku dla Pani rodzinnego miasta 
Starego Sącza, które obchodzi właśnie 750 lecie 
swego istnienia, lokacji tego miasta?

Piszę o tym w przedmowie do mojej książki ale 
przypomnę pewne fakty. Do Starego Sącza od 
lat przyjeżdżają wycieczki z całego kraju, 
z zagranicy. Wszystkie po zobaczeniu miasta 
spieszą do Sanktuarium Św.Kingi gdzie są 
przechowywane jej relikwie. Przez jakiś czas
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„studentów” SUTW zaplanowana na maj 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu 
stanie się kolejną promocją naszego uniwersytetu.

Prace Grażyny Kulig - okładka, 

prace Zofii Świdrak - rozkładówka

Maria Harcułowa 
Starosta Sekcji Kulturoznawstwa II rok

Doświadczona przez życie, nękana chorobami 
autorka wie, że życie to droga trudna i wyboista:

„Idąc drogą potknęłam się.

Patrzę – kamień.

Wzięłam go w dłoń

i rzuciłam za siebie

a on znów padł

pod czyjeś nogi.”

Jej recepta na życie tchnie jednak optymizmem:

„Żyj w zgodzie z przyrodą

I słuchaj muzyki,

Ominą cię stresy, leki i zastrzyki.”

 s t y c z n i o w y  p o r a n e k  p r z e d  Wspecjalistycznym wykładem profesora 
Wojciecha Ligęzy zatytułowanym „Obrazy Boga 
w poezji polskiej XX wieku” znana w Nowym 
Sączu portrecistka, a do niedawna prezeska, dziś 
wiceprezeska Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych pani Grażyna Kulig niezwykle 
interesująco przedstawiła swoją drogę twórczą. 
Profesjonalnie przygotowane do prezentacji, 
z wielką polską rzetelnością, ale i ogromnym 
wzruszeniem, które udzieliło się sali, pani 
Grażyna opowiedziała o swoim ojcu inżynierze 
chemiku – wielkim patriocie, współorganizatorze 
siatki ZWZ w Kole. Został za to wraz z trzema 
kolegami zgilotynowany. Ich zbiorowy wizerunek 
pędzla p. Grażyny zdobi wnętrze Muzeum 
Ceramiki w Kole – rodzinnym mieście artystki.

asją starszej panny Blewońskiej (panieńskie Pnazwisko  Grażyny  Kul igowej )  od  
najmłodszych lat było malowanie portretów. Swój 
warsztat malarski kształtowała przez trzy lata 
w „Pałacu pod Baranami” w Krakowie i chociaż 
nie ukończyła wymarzonych studiów wyższych 
ze względu na konieczność opieki nad młodsza 
siostrą, po dziś dzień maluje z pasją i jest uznaną 
w środowisku portrecistką.

Mieliśmy więc okazję obejrzeć zarówno jej 
autoportret, jak i portrety dzieci, znajomych oraz 
wizerunki postaci wielkich i świętych.

ematyka religijna zajmuje znaczącą pozycję Tw twórczości Grażyny Kulig. Portret „Ojca 
Maksymiliana Kolbego z człowieczym cieniem” 
ma bardzo osobiste odniesienie. Małej Grażynce 
opowiedziała mama o zakonniku, który 
w Oświęcimiu ofiarował swoje życie za ojca 
rodziny. Dziewczynka żałowała, że nikt nie

poświęcił się za jej tatusia. Mama przewidziała też 
proroczo, że córka doczeka się czasów kiedy ten 
bohater będzie ogłoszony Świętym. Na wieść o 
bliskiej kanonizacji spod pędzla dojrzałej artystki 
wyszedł wspaniały portret.

nne obrazy religijne to: „Matka Boska Iz Dzieciątkiem”, podobizny Prymasa 
Tysiąclecia i Jana Pawła II, „Spotkanie Papieża z 
Matką Teresą”, „Brat Albert”, wreszcie „Święta 
Kinga” – wizerunek zatwierdzony przez 
Kongregację do Spraw Świętych w Watykanie.

Dramatyczne przeżycia artystki wiążą się 
z powstaniem obrazu „Symbole”. Miał on być 
ostatnim krzykiem rozpaczy po śmierci ukochanej 
– młodszej siostry. Okazało się, że odejście bliskiej 
osoby zbiegło się w czasie z męczeńską śmiercią 
księdza Jerzego Popiełuszki. Obraz trafił na 
wystawę, ale ponieważ skojarzenia budził 
jednoznaczne, władze zażądały usunięcie go ze 
ściany. Przypadkowo trafił w ręce proboszcza 
parafii Św. Kazimierza.

Pani Grażyna Kulig do Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych należy od roku 1964. Przez jakiś 
czas pracowała w zarządzie, a od 2002 przez 4 lata 
była jego prezeską. W tym czasie organizowała 
cykliczne spotkania „Wieczory w Galerii Marii 
Ritter”, na które zapraszani byli przedstawiciele 
znaczących dla naszego miasta i regionu rodów. 
Była  także organizatorką wielu  akcj i  
charytatywnych na rzecz bezdomnych, 
niepełnosprawnych, akcji ratujących zabytki 
kultury polskiej, czynnie działała w pracach 
zarządu na osiedlu Kochanowskiego, pracowała 
ochotniczo przy szacowaniu strat w komisjach 
powodziowych.

 jej dorobku artystycznym jest ponad 300 Wobrazów olejnych. Są to głównie portrety,

 marca 2007r na zajęciach SUTW gościła, 1promując swoją książkę pt. „ Za klauzurą”, 
Pani Danuta Sułkowska ze Starego Sącza.

Z autorką rozmawiała Anna Totoń:

O ile wiem, to kojarzona jest Pani 
z wydawanymi tomikami Pani poezji?

Zgadza się, wiersze pisałam od zawsze, ale 
pierwsze jakie opublikowałam zebrane 
w tomiku „Czas poezji”, ukazały się w 1997r. 
Potem były następne „Ludzie i wiatr” (1999r.), 
„Dojrzewa światło dnia” (2003r.) i „Olśnienia” 
(2004r.). Wszystkie tomiki były wydane 
w Krakowie.

A Pani inne publikacje?

Oprócz wierszy są to recenzje pisane do 
miesięcznika literackiego „AKANT”, artykuły 
do miesięcznika „Kurier Starosądecki”, 
z którym na stałe współpracuję.. Jestem także 
a u t o r k ą  o p o w i a d a ń ,  a r t y k u ł ó w  
publicystycznych umieszczanych w prasie 
i antologiach. 

Czy należy Pani do jakiegoś klubu literackiego, 
stowarzyszenia?

Tak. Jestem od 2004r. wiceprezesem Klubu 
Literackiego „Sądecczyzna” z siedzibą 
w Nowym Sączu, należę do Stowarzyszenia 
Twórczego Artystyczno-Literackiego 
w Krakowie, a od 2005r. do krakowskiego 
Związku Literatów Polskich.

Konsultant historyczny wydanej ostatnio 
książki Pani autorstwa pt.: Za klauzulą ks.dr 
Ryszard Banach wyraził się, cytuję: „… godne 
uznania jest, że dzięki Pani Danucie 
Sułkowskiej otrzymujemy książkę, która 
przybliża Czytelnikom życie klasztoru zarówno 
w przeszłości jak również w naszych czasach”, 
„…autorka potrafi zaciekawić…”, „…czyta się 
książkę jednym tchem”. Znam tę książkę, 
zdążyłam przeczytać i całkowicie zgadzam się 
z tą wypowiedzią. Ciekawa jestem jak doszło do 
tego, że książka ukazała się właśnie teraz, w tak 
ważnym roku dla Pani rodzinnego miasta 
Starego Sącza, które obchodzi właśnie 750 lecie 
swego istnienia, lokacji tego miasta?

Piszę o tym w przedmowie do mojej książki ale 
przypomnę pewne fakty. Do Starego Sącza od 
lat przyjeżdżają wycieczki z całego kraju, 
z zagranicy. Wszystkie po zobaczeniu miasta 
spieszą do Sanktuarium Św.Kingi gdzie są 
przechowywane jej relikwie. Przez jakiś czas
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określana mianem spadkobiercy. Prawo spadkowe 
określa wymogi zarówno co do jednej jak i drugiej 
osoby.

Spadkodawcą może być tylko osoba 
fizyczna. Nie może dokonać rozrządzenia 
testamentowego osoba prawna jak i jednostka 
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. 
Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba 
mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
Pełną zdolność do czynności prawnych osoba 
fizyczna nabywa z chwilą uzyskania pełnoletności 
lub zawarcia związku małżeńskiego przez 
małoletniego. Testament sporządzony przez osobę 
nie mającą pełnej zdolności do czynności 
prawnych, a więc nie mającą także zdolności 
testowania, jest bezwzględnie nieważny.

     Jeśli chodzi natomiast o spadkobiercę to tutaj 
nie mamy ograniczeń może nim być zarówno 
osoba fizyczna jak i prawna, jak również jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej. Zasadną jest że zarówno osoba fizyczna 
jak i osoba prawna muszą istnieć w chwili otwarcia 
spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Jednak 
przepisy prawa spadkowego przewidują dwa

Polskie prawo spadkowe przewiduje dwa 
sposoby przejścia praw i obowiązków 
spadkowych  w d rodze  dz iedz iczen ia  
u s t a w o w e g o  o r a z  d z i e d z i c z e n i a  
testamentowego. Podstawy dziedziczenia nie 
może stanowić żadna inna czynność prawna, 
w szczególności prawo polskie nie dopuszcza 
możliwości zawarcia umowy dziedziczenia.

     Dziedziczenie ustawowe, inaczej mówiąc 
z ustawy następuje zgodnie z przepisami prawa 
spadkowego uregulowanymi w Tytule I Księgi IV 
Kodeksu cywilnego i dochodzi do niego 
w sytuacji, gdy nie został sporządzony testament, 
testament jest nieważny, spadkobierca nie chce lub 
nie może dziedziczyć. Należy podkreślić, że 
dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo 
przez dziedziczeniem ustawowym.

Kto może być spadkodawcą i spadkobiercą i jakie 
wymogi stawia przez nimi prawo?

Osoba, która sporządza testament jest 
określana mianem spadkodawcy, osoba na którą 
przechodzą prawa i obowiązki zmarłego jest 
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Promocja książki „Za klauzurą” Danuty Sułkowskiej

yślę, ze zawsze byłam i jestem ambitna, Mchoć trudno mi się do tego przyznać, gdyż 
głęboko wpojono mi zasadę, iż nie można zbyt 
dobrze mówić o sobie. Zawsze pragnęłam 
rozwoju. Los dosyć łaskawie obchodzi się ze mną 
– mam dobrego męża i nie najgorszą rodzinę. Od 
kilku już lat pracuję co drugi dzień w tygodniu. 
Mimo,  iż  duży dom wymaga mojego 
zaangażowania, to jednak nie aż na tyle bym nie 
znajdowała już czasu na nic więcej. (Latem – 
działka, zima – narty).

Dlatego dojrzewająca od paru już lat myśl 
o uniwersytecie III wieku stała się faktem. 
Głównie za namową dobrze wykształconego – 
starszego syna i męża.

Tak więc, co dwa tygodnie w czwartki, 
przemierzam odległość 80 km by być na 

MÓJ UNIWERSYTET

wykładach. Już ta dwugodzinna podróż 
w autobusie jest przyjemnością, jestem 
zrelaksowana, mogę w spokoju pomyśleć, 
poczytać gazetę, a nawet porozmawiać 
z podróżnymi czy telefonicznie ze znajomymi.

iekawe wykłady chłonę z ogromną Cprzyjemnością. Żałuję natomiast bardzo, że 
ze względu na odległość od mojego miejsca 
zamieszkan ia  n i e  mogę  uczes tn i czyć  
w dodatkowych zajęciach. Mam nadzieje, że o ile 
pozwoli zdrowie ukończę moją edukację, a liczę 
na to, że za dwa lata wzorem Nowego Sącza i w 
Nowym Targu rozpocznie  dzia ła lność  
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szopińska Genowefa

Słuchaczka SUTW

PORADY PRAWNE

pomagałam Siostrom Klaryskom przy tzw. 
„obsłudze ruchu turystycznego” i nasłuchałam 
się dziwacznych mitów, „bajek”, wszystkiego 
rodem z fantazji o tym miejscu, o życiu 
wspólnoty zakonnej klarysek zwłaszcza w 
naszych czasach. Pewnego dnia doszłam do 
zdecydowanego wniosku, że musi to być 
publikacja wiarygodna, a poza tym grupy, które 
oprowadzałam coraz częściej domagały się 
takiej publikacji.

Najpierw publikowałam poszczególne tematy 
na łamach „Kuriera Starosądeckiego”. 
Nazbierało się ich tyle, że zaczęto przebąkiwać 
w  g r o n i e  r e d a k c y j n y m  o  k s i ą ż c e .  
Zainspirowała mnie ta myśl…

… no i powstała książka. Ile to czasu trwało?

Ponad dwa i pól roku. ss Klaryski prowadzą jak 
same mówią ”Życie ukryte”. Nie znaczy to 
jednak, że nie pozwalają „zajrzeć za klauzurę”. 
I tu nieoceniona pomoc spotkała mnie od 
archiwistki i mistrzyni nowicjatu S.Salomei 
Stempel, która udostępniła mi (oczywiście za 
zgodą ksieni i władz kościelnych) materiały 
związane z historią konwentu, a potem 
unikalne zdjęcia i zgodę na ich publikację. 
Część opracowania współczesnego życia 
konwentu powstała dzięki ogromnej 
serdeczności i chęci pomocy Matki Teresy 
Izworskiej.

Zebrane skrupulatnie przez Panią materiały to 
jeszcze nie wszystko. Jak się udało tą książkę 
wydać?

Pomogły artykuły publikowane w „Kurierze 
Starosądeckim”, wydanie tegoż „Kuriera” 
w internecie, zaczęto coraz częściej pytać jak 
szybko ukaże się książka, a jednocześnie 

władze miasta planowały z rozmachem 
uroczystości 750-lecia Starego Sącza. 
Na składane wnioski, prośby ze strony 
wydawcy, czyli Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury w Starym Sączu, w odpowiedzi Urząd 
Marszałkowski przyznał na ten cel 10 tys. zł 
z zaznaczeniem, że musimy mieć własne środki 
finansowe na resztę. Poratował burmistrz 
miasta Marian Cycoń przeznaczając z budżetu 
miasta na ten cel następne 10 tys. zł. Do druku 
p r z y g o t o w a ł  k s i ą ż k ę  w / w  M G O K ,  
wydrukowała nowosądecka spółka BAAD.

IMPRIMATUR  (łac. „Niech będzie odbite”), 
jest to wydanie zgody na druk przez władze 
kościelne. O to postarały się ss. Klaryski ze 
starosądeckiego klasztoru.

Ks. dr Ryszard Banach ubolewa; „Nie znalazł 
się śmiałek, by opisać długie, ponad 
siedemsetletnie dzieje klasztoru…. Pani zaś w 
przedmowie do książki wyraża nadzieję, że ta 
książka:..pomoże Czytelnikom pełniej 
zrozumieć i docenić ewangeliczną posługę 
zamkniętych wspólnot zakonnych…” i tak 
dalej: „Ci, którzy przeczytają tę opowieść, 
polubią ciche, skromne, pogodne i życzliwe 
wszystkim ludziom mniszki z niewidocznego 
dla nas zza potężnych murów obronnych domu 
zakonnego sióstr św. Klary w Starym Sączu.”

A może Pani, Pani Danuto, będzie tym 
śmiałkiem i wkrótce weźmie się za pisanie 
monograf i i  konwentu SS Klarysek? 
Ja i słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku życzymy Pani tego z całego 
serca.

ANNA TOTOŃ, 

członek rady programowej 

Sekcji Przyrodoznawstwa



Malarstwo Zofii Świdrak
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określana mianem spadkobiercy. Prawo spadkowe 
określa wymogi zarówno co do jednej jak i drugiej 
osoby.

Spadkodawcą może być tylko osoba 
fizyczna. Nie może dokonać rozrządzenia 
testamentowego osoba prawna jak i jednostka 
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. 
Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba 
mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
Pełną zdolność do czynności prawnych osoba 
fizyczna nabywa z chwilą uzyskania pełnoletności 
lub zawarcia związku małżeńskiego przez 
małoletniego. Testament sporządzony przez osobę 
nie mającą pełnej zdolności do czynności 
prawnych, a więc nie mającą także zdolności 
testowania, jest bezwzględnie nieważny.

     Jeśli chodzi natomiast o spadkobiercę to tutaj 
nie mamy ograniczeń może nim być zarówno 
osoba fizyczna jak i prawna, jak również jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej. Zasadną jest że zarówno osoba fizyczna 
jak i osoba prawna muszą istnieć w chwili otwarcia 
spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Jednak 
przepisy prawa spadkowego przewidują dwa

Polskie prawo spadkowe przewiduje dwa 
sposoby przejścia praw i obowiązków 
spadkowych  w d rodze  dz iedz iczen ia  
u s t a w o w e g o  o r a z  d z i e d z i c z e n i a  
testamentowego. Podstawy dziedziczenia nie 
może stanowić żadna inna czynność prawna, 
w szczególności prawo polskie nie dopuszcza 
możliwości zawarcia umowy dziedziczenia.

     Dziedziczenie ustawowe, inaczej mówiąc 
z ustawy następuje zgodnie z przepisami prawa 
spadkowego uregulowanymi w Tytule I Księgi IV 
Kodeksu cywilnego i dochodzi do niego 
w sytuacji, gdy nie został sporządzony testament, 
testament jest nieważny, spadkobierca nie chce lub 
nie może dziedziczyć. Należy podkreślić, że 
dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo 
przez dziedziczeniem ustawowym.

Kto może być spadkodawcą i spadkobiercą i jakie 
wymogi stawia przez nimi prawo?

Osoba, która sporządza testament jest 
określana mianem spadkodawcy, osoba na którą 
przechodzą prawa i obowiązki zmarłego jest 
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Promocja książki „Za klauzurą” Danuty Sułkowskiej

yślę, ze zawsze byłam i jestem ambitna, Mchoć trudno mi się do tego przyznać, gdyż 
głęboko wpojono mi zasadę, iż nie można zbyt 
dobrze mówić o sobie. Zawsze pragnęłam 
rozwoju. Los dosyć łaskawie obchodzi się ze mną 
– mam dobrego męża i nie najgorszą rodzinę. Od 
kilku już lat pracuję co drugi dzień w tygodniu. 
Mimo,  iż  duży dom wymaga mojego 
zaangażowania, to jednak nie aż na tyle bym nie 
znajdowała już czasu na nic więcej. (Latem – 
działka, zima – narty).

Dlatego dojrzewająca od paru już lat myśl 
o uniwersytecie III wieku stała się faktem. 
Głównie za namową dobrze wykształconego – 
starszego syna i męża.

Tak więc, co dwa tygodnie w czwartki, 
przemierzam odległość 80 km by być na 

MÓJ UNIWERSYTET

wykładach. Już ta dwugodzinna podróż 
w autobusie jest przyjemnością, jestem 
zrelaksowana, mogę w spokoju pomyśleć, 
poczytać gazetę, a nawet porozmawiać 
z podróżnymi czy telefonicznie ze znajomymi.

iekawe wykłady chłonę z ogromną Cprzyjemnością. Żałuję natomiast bardzo, że 
ze względu na odległość od mojego miejsca 
zamieszkan ia  n i e  mogę  uczes tn i czyć  
w dodatkowych zajęciach. Mam nadzieje, że o ile 
pozwoli zdrowie ukończę moją edukację, a liczę 
na to, że za dwa lata wzorem Nowego Sącza i w 
Nowym Targu rozpocznie  dzia ła lność  
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szopińska Genowefa

Słuchaczka SUTW

PORADY PRAWNE

pomagałam Siostrom Klaryskom przy tzw. 
„obsłudze ruchu turystycznego” i nasłuchałam 
się dziwacznych mitów, „bajek”, wszystkiego 
rodem z fantazji o tym miejscu, o życiu 
wspólnoty zakonnej klarysek zwłaszcza w 
naszych czasach. Pewnego dnia doszłam do 
zdecydowanego wniosku, że musi to być 
publikacja wiarygodna, a poza tym grupy, które 
oprowadzałam coraz częściej domagały się 
takiej publikacji.

Najpierw publikowałam poszczególne tematy 
na łamach „Kuriera Starosądeckiego”. 
Nazbierało się ich tyle, że zaczęto przebąkiwać 
w  g r o n i e  r e d a k c y j n y m  o  k s i ą ż c e .  
Zainspirowała mnie ta myśl…

… no i powstała książka. Ile to czasu trwało?

Ponad dwa i pól roku. ss Klaryski prowadzą jak 
same mówią ”Życie ukryte”. Nie znaczy to 
jednak, że nie pozwalają „zajrzeć za klauzurę”. 
I tu nieoceniona pomoc spotkała mnie od 
archiwistki i mistrzyni nowicjatu S.Salomei 
Stempel, która udostępniła mi (oczywiście za 
zgodą ksieni i władz kościelnych) materiały 
związane z historią konwentu, a potem 
unikalne zdjęcia i zgodę na ich publikację. 
Część opracowania współczesnego życia 
konwentu powstała dzięki ogromnej 
serdeczności i chęci pomocy Matki Teresy 
Izworskiej.

Zebrane skrupulatnie przez Panią materiały to 
jeszcze nie wszystko. Jak się udało tą książkę 
wydać?

Pomogły artykuły publikowane w „Kurierze 
Starosądeckim”, wydanie tegoż „Kuriera” 
w internecie, zaczęto coraz częściej pytać jak 
szybko ukaże się książka, a jednocześnie 

władze miasta planowały z rozmachem 
uroczystości 750-lecia Starego Sącza. 
Na składane wnioski, prośby ze strony 
wydawcy, czyli Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury w Starym Sączu, w odpowiedzi Urząd 
Marszałkowski przyznał na ten cel 10 tys. zł 
z zaznaczeniem, że musimy mieć własne środki 
finansowe na resztę. Poratował burmistrz 
miasta Marian Cycoń przeznaczając z budżetu 
miasta na ten cel następne 10 tys. zł. Do druku 
p r z y g o t o w a ł  k s i ą ż k ę  w / w  M G O K ,  
wydrukowała nowosądecka spółka BAAD.

IMPRIMATUR  (łac. „Niech będzie odbite”), 
jest to wydanie zgody na druk przez władze 
kościelne. O to postarały się ss. Klaryski ze 
starosądeckiego klasztoru.

Ks. dr Ryszard Banach ubolewa; „Nie znalazł 
się śmiałek, by opisać długie, ponad 
siedemsetletnie dzieje klasztoru…. Pani zaś w 
przedmowie do książki wyraża nadzieję, że ta 
książka:..pomoże Czytelnikom pełniej 
zrozumieć i docenić ewangeliczną posługę 
zamkniętych wspólnot zakonnych…” i tak 
dalej: „Ci, którzy przeczytają tę opowieść, 
polubią ciche, skromne, pogodne i życzliwe 
wszystkim ludziom mniszki z niewidocznego 
dla nas zza potężnych murów obronnych domu 
zakonnego sióstr św. Klary w Starym Sączu.”

A może Pani, Pani Danuto, będzie tym 
śmiałkiem i wkrótce weźmie się za pisanie 
monograf i i  konwentu SS Klarysek? 
Ja i słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku życzymy Pani tego z całego 
serca.

ANNA TOTOŃ, 

członek rady programowej 

Sekcji Przyrodoznawstwa
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zapisobiercy określonego prawa rzeczowego, 
np. odrębnej własności lokalu, służebności 
osobistej mieszkania, użytkowania,

c) obowiązek świadczenia określonej sumy 
pieniędzy,

d) miesięczna renta o wysokości określonej 
w testamencie,

d) przelew wierzytelności lub umorzenie długu,

f)  spełnienie określonych usług, np. takich, jakie 
wynikają z umowy o dożywocie.

Spadkodawca może w testamencie włożyć 
na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek 
oznaczonego działania lub zaniechania, nie 
czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Treść 
polecenia może być różna. Często treścią 
polecenia jest nałożenie obowiązku użycia 
w określony sposób uzyskanej wartości 
majątkowej. Celem działań spadkobiercy lub 
zapisobiercy może być przy tym zapewnienie 
pewnej korzyści określonej osobie, grupie osób 
lub całej zbiorowości. Może zostać także nałożony 
obowiązek w interesie samego spadkodawcy (np. 
ufundowanie tablicy dla upamiętnienia faktu, że 
mieszkał w określonym budynku).

     Spadkodawca może w testamencie powołać 
wykonawcę testamentu. Jeżeli spadkodawca nie 
postanowił inaczej, wykonawca testamentu 
powinien zarządzać majątkiem spadkowym, 
spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać 
zapisy i polecenia, a następnie wydać 
spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą 
spadkodawcy i z ustawą. 

     Spadkodawca może w testamencie pozbawić 
zstępnych, małżonka i rodziców zachowku 
(wydziedziczenie). Zachowkiem jest określona 
część majątku spadkowego. Prawo spadkowe 
dokładnie określa sytuacje, w których może 
nastąpić wydziedziczenie, zaliczając do nich 
sytuację w których zstępny, małżonek lub rodzic:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje 
uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego; 

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo 
jednej z najbliższych mu osób umyślnego 
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem 
spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Spadkodawca nie może wydziedziczyć 
uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.

Kiedy testament będzie nieważny?

Mimo sporządzenia testamentu możemy 
mieć do czynienia z sytuacją, że do dziedziczenia 
testamentowego nie dojdzie. Będzie to miało 
miejsce gdy testament okaże się nieważny.

Nieważności, występuje gdy testament 
został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie 
woli; przykładem takiej sytuacji może być 
choroba psychiczna czy niedorozwój 
u m y s ł o w y  s p a d k o d a w c y,  u p o j e n i e  
alkoholowe, pozostawanie pod wpływem 
narko tyków,  s t an  n iep rzy tomnośc i  
spowodowany wysoką gorączką lub 
schorzeniami związanymi ze starością;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego 
przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie 
działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby 
testamentu tej treści; błąd oznacza mylne 
wyobrażenie o rzeczywistym stanie spraw lub 
brak takiego wyobrażenia; może on dotyczyć 
treści testamentu, ale także wszelkich innych 
okoliczności sporządzenia testamentu. Nie ma 
znaczenia, czy błąd powstał w wyniku 
określonych działań osób trzecich, które 
nieumyślnie lub podstępnie wywołały 
u spadkodawcy mylne wyobrażenie 
o rzeczywistym stanie spraw.

3) pod wpływem groźby; groźba występuje 
wtedy, gdy jedna osoba, chcąc zmusić inną 
osobę do złożenia oświadczenia woli 
określonej treści, zapowiada użycie środków, 
które sprowadzą niekorzystne skutki w razie 
niezłożenia tego oświadczenia.

    Nieważność testamentu oprócz wymienionych 
przyczyn może nastąpić również, w sytuacji gdy 
testament:

     - zawiera rozrządzenia więcej niż jednego 
spadkodawcy,

     - został sporządzony przez osobę nie mającą 
pełnej zdolności do czynności prawnych albo 
przez przedstawiciela,

     - został sporządzony niezgodnie z przepisami, 
które dokładnie określają formę testamentu.

     Konsekwencją uznania testamentu za nieważny 
jest to, że dojdzie do dziedziczenia ustawowego.

Na czym polega niegodność dziedziczenia?

Sytuacją, która powoduje że dany spadkobierca 

wyjątki: może być spadkobiercą dziecko, które 
w chwili śmierci  spadkodawcy jest już poczęte, 
jeżeli urodzi się żywe oraz fundacja ustanowiona 
w testamencie przez spadkodawcę, jeżeli zostanie 
wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od 
ogłoszenia testamentu.

Czym powinien cechować się testament?

Wskazując na cechy testamentu należy 
stwierdzić, że: 

1. jest on czynnością prawną o charakterze 
osobistym, co oznacza że testamentu nie 
można sporządzić ani odwołać przez 
przedstawiciela, musi dokonać tego osobiście 
spadkodawca,

2. mus i  zos t ać  spo rządzony  zgodn ie  
z przepisami prawa, naruszenie przepisów 
dotyczących formy testamentu powoduje jego 
nieważność,

3. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać 
zarówno cały testament, jak i jego 
poszczególne postanowienia. Odwołanie 
testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, 
że spadkodawca sporządzi nowy testament, 
bądź też w ten sposób, że w zamiarze 
odwołania testament zniszczy lub pozbawi go 
cech, od których zależy jego ważność, bądź 
wreszcie w ten sposób, że dokona 
w testamencie zmian, z których wynika wola 
odwołania jego postanowień. Jeżeli 
spadkodawca sporządził nowy testament nie 
zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, 
ulegają odwołaniu tylko te postanowienia 
poprzedniego testamentu, których nie można 
pogodzić z treścią nowego testamentu. Przy 
czym należy pamiętać, że testament należy tak 
tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie 
najpełniejsze urzeczywistnienie woli 
spadkodawcy. Jeżeli testament może być 
tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką 
wykładnię, która pozwala utrzymać 
rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im 
rozsądną treść. 

4. zawiera rozrządzenia spadkodawcy dokonane 
mortis causa, czyli takie których skutek 
powstaje w chwili śmierci spadkodawcy.

Testament może zawierać rozrządzenia 
tylko jednego spadkodawcy. Brzmienie tego 
przepisu jednoznacznie eliminuje z polskiego 
porządku prawnego testamenty wspólne. 
Nie mogą wspólnie sporządzić testamentu 
np. małżonkowie. Objęcie jednym testamentem

oświadczeń ostatniej woli dwóch lub więcej osób 
pociąga za sobą bezwzględną nieważność 
wszystkich dokonanych rozrządzeń.

Spadkodawca dokonuje rozrządzenia 
majątkowego, decydując o losach majątku na 
wypadek swojej śmierci. Korzysta ze swobody 
w zakresie ukształtowania losów majątku na czas 
po swojej śmierci. Sytuację tą określa się mianem 
swobody testowania.

Spadkodawca może swoim spadkobiercą 
uczynić jedną lub kilka osób. Jeżeli spadkodawca 
powołał do spadku lub do oznaczonej części 
spadku kilku spadkobierców, może określić 
udziały w jakich będą oni po nim dziedziczyć, jeśli 
tego nie zrobił dziedziczą oni w częściach 
równych. Udziały spadkowe określa się przy 
pomocy ułamka np. 1/2, 2/3, 1/4, 2/5. Jeżeli np. 
spadkobierców jest trzech i dziedziczą oni 
w częściach równych to udział, każdego z nich 
będzie wynosił po 1/3. 

Jeżeli spadkobierca powołany do spadku nie 
chce lub nie może dziedziczyć, a nie ma innych 
spadkobierców testamentowych, będzie miało 
miejsce dziedziczenie ustawowe. Spadkodawca 
może  również  powołać  spadkob ie rcę  
testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba 
powołana jako spadkobierca ustawowy lub 
testamentowy nie chciała lub nie mogła być 
spadkobiercą (podstawienie).

Jeżeli spadkodawca powołał kilku 
spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie 
chce lub nie może być spadkobiercą,  
przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej 
woli spadkodawcy, przypada pozostałym 
spadkobiercom testamentowym w stosunku do 
przypadających im udziałów (przyrost).

J a k i c h  d o d a t k o w y c h  c z y n n o ś c i  m o ż e  
spadkodawca dokonać w testamencie?

Ze sporządzeniem testamentu spadkodawca 
może połączyć dokonanie dodatkowych 
czynności, tj. może dokonać zapisu, zawrzeć w 
testamencie polecenie, ustanowić wykonawcę 
testamentu, dokonać wydziedziczenia.

S p a d k o d a w c a  m o ż e  z o b o w i ą z a ć  
spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do 
spełnienia określonego świadczenia majątkowego 
na rzecz oznaczonej osoby. Jest to zapis. 
Przedmiotem zapisu może być m.in.:

a) zobowiązanie obciążonego zapisem do 
przeniesienia własności i wydania oznaczonej 
rzeczy, 
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zapisobiercy określonego prawa rzeczowego, 
np. odrębnej własności lokalu, służebności 
osobistej mieszkania, użytkowania,

c) obowiązek świadczenia określonej sumy 
pieniędzy,

d) miesięczna renta o wysokości określonej 
w testamencie,

d) przelew wierzytelności lub umorzenie długu,

f)  spełnienie określonych usług, np. takich, jakie 
wynikają z umowy o dożywocie.

Spadkodawca może w testamencie włożyć 
na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek 
oznaczonego działania lub zaniechania, nie 
czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Treść 
polecenia może być różna. Często treścią 
polecenia jest nałożenie obowiązku użycia 
w określony sposób uzyskanej wartości 
majątkowej. Celem działań spadkobiercy lub 
zapisobiercy może być przy tym zapewnienie 
pewnej korzyści określonej osobie, grupie osób 
lub całej zbiorowości. Może zostać także nałożony 
obowiązek w interesie samego spadkodawcy (np. 
ufundowanie tablicy dla upamiętnienia faktu, że 
mieszkał w określonym budynku).

     Spadkodawca może w testamencie powołać 
wykonawcę testamentu. Jeżeli spadkodawca nie 
postanowił inaczej, wykonawca testamentu 
powinien zarządzać majątkiem spadkowym, 
spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać 
zapisy i polecenia, a następnie wydać 
spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą 
spadkodawcy i z ustawą. 

     Spadkodawca może w testamencie pozbawić 
zstępnych, małżonka i rodziców zachowku 
(wydziedziczenie). Zachowkiem jest określona 
część majątku spadkowego. Prawo spadkowe 
dokładnie określa sytuacje, w których może 
nastąpić wydziedziczenie, zaliczając do nich 
sytuację w których zstępny, małżonek lub rodzic:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje 
uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego; 

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo 
jednej z najbliższych mu osób umyślnego 
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem 
spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Spadkodawca nie może wydziedziczyć 
uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.

Kiedy testament będzie nieważny?

Mimo sporządzenia testamentu możemy 
mieć do czynienia z sytuacją, że do dziedziczenia 
testamentowego nie dojdzie. Będzie to miało 
miejsce gdy testament okaże się nieważny.

Nieważności, występuje gdy testament 
został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie 
woli; przykładem takiej sytuacji może być 
choroba psychiczna czy niedorozwój 
u m y s ł o w y  s p a d k o d a w c y,  u p o j e n i e  
alkoholowe, pozostawanie pod wpływem 
narko tyków,  s t an  n iep rzy tomnośc i  
spowodowany wysoką gorączką lub 
schorzeniami związanymi ze starością;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego 
przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie 
działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby 
testamentu tej treści; błąd oznacza mylne 
wyobrażenie o rzeczywistym stanie spraw lub 
brak takiego wyobrażenia; może on dotyczyć 
treści testamentu, ale także wszelkich innych 
okoliczności sporządzenia testamentu. Nie ma 
znaczenia, czy błąd powstał w wyniku 
określonych działań osób trzecich, które 
nieumyślnie lub podstępnie wywołały 
u spadkodawcy mylne wyobrażenie 
o rzeczywistym stanie spraw.

3) pod wpływem groźby; groźba występuje 
wtedy, gdy jedna osoba, chcąc zmusić inną 
osobę do złożenia oświadczenia woli 
określonej treści, zapowiada użycie środków, 
które sprowadzą niekorzystne skutki w razie 
niezłożenia tego oświadczenia.

    Nieważność testamentu oprócz wymienionych 
przyczyn może nastąpić również, w sytuacji gdy 
testament:

     - zawiera rozrządzenia więcej niż jednego 
spadkodawcy,

     - został sporządzony przez osobę nie mającą 
pełnej zdolności do czynności prawnych albo 
przez przedstawiciela,

     - został sporządzony niezgodnie z przepisami, 
które dokładnie określają formę testamentu.

     Konsekwencją uznania testamentu za nieważny 
jest to, że dojdzie do dziedziczenia ustawowego.

Na czym polega niegodność dziedziczenia?

Sytuacją, która powoduje że dany spadkobierca 

wyjątki: może być spadkobiercą dziecko, które 
w chwili śmierci  spadkodawcy jest już poczęte, 
jeżeli urodzi się żywe oraz fundacja ustanowiona 
w testamencie przez spadkodawcę, jeżeli zostanie 
wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od 
ogłoszenia testamentu.

Czym powinien cechować się testament?

Wskazując na cechy testamentu należy 
stwierdzić, że: 

1. jest on czynnością prawną o charakterze 
osobistym, co oznacza że testamentu nie 
można sporządzić ani odwołać przez 
przedstawiciela, musi dokonać tego osobiście 
spadkodawca,

2. mus i  zos t ać  spo rządzony  zgodn ie  
z przepisami prawa, naruszenie przepisów 
dotyczących formy testamentu powoduje jego 
nieważność,

3. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać 
zarówno cały testament, jak i jego 
poszczególne postanowienia. Odwołanie 
testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, 
że spadkodawca sporządzi nowy testament, 
bądź też w ten sposób, że w zamiarze 
odwołania testament zniszczy lub pozbawi go 
cech, od których zależy jego ważność, bądź 
wreszcie w ten sposób, że dokona 
w testamencie zmian, z których wynika wola 
odwołania jego postanowień. Jeżeli 
spadkodawca sporządził nowy testament nie 
zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, 
ulegają odwołaniu tylko te postanowienia 
poprzedniego testamentu, których nie można 
pogodzić z treścią nowego testamentu. Przy 
czym należy pamiętać, że testament należy tak 
tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie 
najpełniejsze urzeczywistnienie woli 
spadkodawcy. Jeżeli testament może być 
tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką 
wykładnię, która pozwala utrzymać 
rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im 
rozsądną treść. 

4. zawiera rozrządzenia spadkodawcy dokonane 
mortis causa, czyli takie których skutek 
powstaje w chwili śmierci spadkodawcy.

Testament może zawierać rozrządzenia 
tylko jednego spadkodawcy. Brzmienie tego 
przepisu jednoznacznie eliminuje z polskiego 
porządku prawnego testamenty wspólne. 
Nie mogą wspólnie sporządzić testamentu 
np. małżonkowie. Objęcie jednym testamentem

oświadczeń ostatniej woli dwóch lub więcej osób 
pociąga za sobą bezwzględną nieważność 
wszystkich dokonanych rozrządzeń.

Spadkodawca dokonuje rozrządzenia 
majątkowego, decydując o losach majątku na 
wypadek swojej śmierci. Korzysta ze swobody 
w zakresie ukształtowania losów majątku na czas 
po swojej śmierci. Sytuację tą określa się mianem 
swobody testowania.

Spadkodawca może swoim spadkobiercą 
uczynić jedną lub kilka osób. Jeżeli spadkodawca 
powołał do spadku lub do oznaczonej części 
spadku kilku spadkobierców, może określić 
udziały w jakich będą oni po nim dziedziczyć, jeśli 
tego nie zrobił dziedziczą oni w częściach 
równych. Udziały spadkowe określa się przy 
pomocy ułamka np. 1/2, 2/3, 1/4, 2/5. Jeżeli np. 
spadkobierców jest trzech i dziedziczą oni 
w częściach równych to udział, każdego z nich 
będzie wynosił po 1/3. 

Jeżeli spadkobierca powołany do spadku nie 
chce lub nie może dziedziczyć, a nie ma innych 
spadkobierców testamentowych, będzie miało 
miejsce dziedziczenie ustawowe. Spadkodawca 
może  również  powołać  spadkob ie rcę  
testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba 
powołana jako spadkobierca ustawowy lub 
testamentowy nie chciała lub nie mogła być 
spadkobiercą (podstawienie).

Jeżeli spadkodawca powołał kilku 
spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie 
chce lub nie może być spadkobiercą,  
przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej 
woli spadkodawcy, przypada pozostałym 
spadkobiercom testamentowym w stosunku do 
przypadających im udziałów (przyrost).

J a k i c h  d o d a t k o w y c h  c z y n n o ś c i  m o ż e  
spadkodawca dokonać w testamencie?

Ze sporządzeniem testamentu spadkodawca 
może połączyć dokonanie dodatkowych 
czynności, tj. może dokonać zapisu, zawrzeć w 
testamencie polecenie, ustanowić wykonawcę 
testamentu, dokonać wydziedziczenia.

S p a d k o d a w c a  m o ż e  z o b o w i ą z a ć  
spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do 
spełnienia określonego świadczenia majątkowego 
na rzecz oznaczonej osoby. Jest to zapis. 
Przedmiotem zapisu może być m.in.:

a) zobowiązanie obciążonego zapisem do 
przeniesienia własności i wydania oznaczonej 
rzeczy, 
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notarialnej chroni go przed możliwością 
zniszczenia, ukrycia lub sfałszowania. Testament 
sporządzony w formie aktu notarialnego ma taką 
moc dowodową, jak inne dokumenty publiczne. 
Jedynie treść testamentu notarialnego stanowi 
dowód, jaka była ostatnia wola spadkodawcy. 
Treść ta nie może zostać po śmierci spadkodawcy 
uzupełniona na podstawie zeznań świadków.

Forma testamentu alograficznego będzie 
zachowana w sytuacji gdy spadkodawca 
w obecności dwóch świadków oświadczy swoją 
ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), starosty, marszałka 
województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub 
kierownika urzędu stanu cywilnego. Następnie 
oświadczenie spadkodawcy spisuje się 
w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. 
Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności 
świadków. Protokół powinien być podpisany 
przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której 
wola została oświadczona, oraz przez świadków. 
Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, 
należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem 
przyczyny braku podpisu. Osoby głuche lub nieme 
nie mogą sporządzić testamentu aloraficznego. 
Osoby wobec których spadkodawca może 
oświadczyć swoją ostatnią wolę zostały 
w y mien io n e  w  p r zep i s ach  w  s p o s ó b  
wyczerpujący, oświadczenie wobec innej osoby 
będzie prowadziło do nieważności testamentu. 

Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci 
spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych 
okoliczności zachowanie zwykłej formy 
testamentu jest niemożliwe lub bardzo 
utrudnione, spadkodawca może oświadczyć 
ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności 
co najmniej trzech świadków. Jest to tzw. 
testament ustny. Testament ustny jest najczęściej 
występującą w praktyce formą szczególną 
testamentu. Niestety, także najczęściej 
podejmowane są próby fałszowania takich 
testamentów. Szczególne okoliczności o których 
mówi przepis to okoliczności niecodzienne, 
odbiegające od normalnego stanu rzeczy. Mogą 
to być rozmaite zdarzenia, takie jak np. powódź, 
przerwanie komunikacji, epidemia, a więc 
mające charakter obiektywny. Mogą to być także 
okoliczności wywołane przyczynami leżącymi 
po stronie spadkodawcy, a więc mające charakter 
subiektywny. Treść testamentu ustnego może być 
stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków 
albo osoba trzecia spisze oświadczenie 
spadkodawcy przed upływem roku od jego

złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia 
oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo 
to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo 
wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść 
testamentu ustnego nie została w powyższy 
sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić 
przez zgodne zeznania świadków złożone przed 
sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze 
świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne 
do przezwyciężenia przeszkody, sąd może 
poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch 
świadków. 

Podczas podróży na polskim statku 
morskim lub powietrznym można sporządzić 
testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą 
w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą 
wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w 
obecności dwóch świadków (testament 
sporządzony w czasie podróży); dowódca 
statku lub jego zastępca spisuje wolę 
spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo 
to  w obecności  świadków odczytuje  
spadkodawcy, po czym pismo podpisują 
spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku 
lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może 
podpisać pisma, należy w piśmie podać 
przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli 
zachowanie tej formy nie jest możliwe, można 
sporządzić testament ustny.

Kto nie może być świadkiem przy sporządzaniu 
testamentu?

Jako, że zarówno przy testamentach 
zwykłych jak i szczególnych pojawiają się 
świadkowie, bez obecności których sporządzony 
testament byłby nieważny, przepisy prawa 
spadkowego określają kto nie może być 
świadkiem przy sporządzaniu testamentu. 

N i e  m o ż e  b y ć  ś w i a d k i e m  p r z y  
sporządzaniu testamentu: 

1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych; 

2) niewidomy, głuchy lub niemy; 

3) kto nie może czytać i pisać; 

4) kto nie włada językiem, w którym 
spadkodawca sporządza testament; 

5)  skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za 
fałszywe zeznania

N i e  m o ż e  b y ć  ś w i a d k i e m  p r z y  
sporządzaniu testamentu osoba, dla której w

nie będzie dziedziczył jest uznanie go przez sąd za 
niegodnego dziedziczenia. Konsekwencją tego 
jest to, że taki spadkobierca zostanie wyłączony od 
dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia 
spadku.

     Spadkobierca może być uznany za niegodnego, 
jeżeli: 

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa 
przeciwko spadkodawcy; 

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę 
do sporządzenia lub odwołania testamentu 
albo w taki sam sposób przeszkodził mu 
w dokonaniu jednej z tych czynności; 

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament 
spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego 
testament albo świadomie skorzystał 
z testamentu przez inną osobę podrobionego 
lub przerobionego.

Przepisy prawa spadkowego przewidują 
jednakże możliwość rehabilitacji niegodnego 
spadkobiercy stanowiąc, że spadkobierca nie 
może być uznany za niegodnego, jeżeli 
spadkodawca mu przebaczył, przy czym jeżeli w 
chwili przebaczenia spadkodawca nie miał 
zdolności do czynności prawnych, przebaczenie 
jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym 
rozeznaniem.

Jakie rodzaje testamentów występują w polskim 
prawie spadkowym?

Przepisy prawa spadkowego przewidują 
dwa rodzaje testamentów:

1. zwykłe

2. szczególne

Wśród testamentów zwykłych z kolei 
wymieć możemy:

a) testament własnoręczny (holograficzny)

b) testament notarialny

c) testament alograficzny.

Do testamentów szczególnych natomiast należą:

a) testament ustny 

b) testament sporządzony w czasie podróży 

Istota testamentów szczególnych polega na 
tym, że sporządza się je wtedy gdy nie ma 
możliwości zachowania formy testamentu 
zwykłego. Przepisy prawa spadkowego wyraźnie 
stanowią, że testament szczególny traci moc 
z upływem sześciu miesięcy od ustania 
okoliczności, które uzasadniały niezachowanie 
formy testamentu zwykłego, chyba że

spadkodawca zmarł przed upływem tego 
terminu. 

Zachowanie  odpowiednie j  formy 
testamentu jest o tyle ważne, że testament 
sporządzony z naruszeniem przepisów jest 
nieważny.

Testament własnoręczny (holograficzny) to taki, 
który spadkodawca napisał w całości pismem 
ręcznym, podpisany przez niego i opatrzony datą. 
Za nieważny będzie uznany testament napisany na 
maszynie lub komputerze, nawet jeśli zostanie 
podpisany i opatrzony datą. Niedopuszczalne jest 
również spisanie testamentu przez osobę trzecią. 
Nie ma znaczenia, na jakim materiale zostało 
utrwalone pismo spadkodawcy ani też, jakie 
narzędzie zostało do tego użyte. Ważny jest zatem 
testament napisany ołówkiem, tuszem czy piórem 
na papierze, kredą na murze, czy diamentem na 
szybie. Może być napisany na jednej lub na kilku 
kartkach. W trakcie sporządzania testamentu 
spadkodawca może przekreślać wyrazy, części 
zdań, zdania lub całe fragmenty już napisanego 
tekstu. Należy je wówczas uważać za nienapisane. 
Podpis pod testamentem w zasadzie powinien 
składać się z imienia i nazwiska. Może także 
ograniczyć się tylko do nazwiska. Dodanie imienia 
zatem nie jest bezwzględnie konieczne. 
Nie stanowią prawidłowego podpisu ani inicjały, 
ani parafa. Przepisy nie wskazują, w jakim miejscu 
testamentu powinien znajdować się podpis 
spadkodawcy. Jednakże funkcje, jakie podpis 
spełnia, pozwalają przyjąć, że powinien on 
znaleźć się pod dokonanymi rozrządzeniami. 
Rozrządzenia zamieszczone poniżej podpisu są 
nieważne. Należy je uznać za nowy testament. 
Do swojej ważności potrzebują ponownego 
położenia podpisu i - w zasadzie - opatrzenia datą. 
Brak daty nie pociąga za sobą nieważności 
testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje 
wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do 
sporządzenia testamentu, co do treści testamentu 
lub co do wzajemnego stosunku kilku 
testamentów. 

Testament notarialny to taki, który został 
sporządzony w formie aktu notarialnego. Oznacza 
to odesłanie do przepisów ustawy z 14 lutego 1991 
r. Prawo o notariacie (Tekst jednolity: Dz. U. 2002 
r. Nr 42 poz. 369). Forma testamentu notarialnego 
d a j e  s p a d k o d a w c y  w y s o k i  s t o p i e ń  
bezpieczeństwa, wyrażającego się w zgodności 
treści testamentu z jego rzeczywistą wolą. 
Pozostawanie oryginału testamentu w kancelarii 
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notarialnej chroni go przed możliwością 
zniszczenia, ukrycia lub sfałszowania. Testament 
sporządzony w formie aktu notarialnego ma taką 
moc dowodową, jak inne dokumenty publiczne. 
Jedynie treść testamentu notarialnego stanowi 
dowód, jaka była ostatnia wola spadkodawcy. 
Treść ta nie może zostać po śmierci spadkodawcy 
uzupełniona na podstawie zeznań świadków.

Forma testamentu alograficznego będzie 
zachowana w sytuacji gdy spadkodawca 
w obecności dwóch świadków oświadczy swoją 
ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), starosty, marszałka 
województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub 
kierownika urzędu stanu cywilnego. Następnie 
oświadczenie spadkodawcy spisuje się 
w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. 
Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności 
świadków. Protokół powinien być podpisany 
przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której 
wola została oświadczona, oraz przez świadków. 
Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, 
należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem 
przyczyny braku podpisu. Osoby głuche lub nieme 
nie mogą sporządzić testamentu aloraficznego. 
Osoby wobec których spadkodawca może 
oświadczyć swoją ostatnią wolę zostały 
w y mien io n e  w  p r zep i s ach  w  s p o s ó b  
wyczerpujący, oświadczenie wobec innej osoby 
będzie prowadziło do nieważności testamentu. 

Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci 
spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych 
okoliczności zachowanie zwykłej formy 
testamentu jest niemożliwe lub bardzo 
utrudnione, spadkodawca może oświadczyć 
ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności 
co najmniej trzech świadków. Jest to tzw. 
testament ustny. Testament ustny jest najczęściej 
występującą w praktyce formą szczególną 
testamentu. Niestety, także najczęściej 
podejmowane są próby fałszowania takich 
testamentów. Szczególne okoliczności o których 
mówi przepis to okoliczności niecodzienne, 
odbiegające od normalnego stanu rzeczy. Mogą 
to być rozmaite zdarzenia, takie jak np. powódź, 
przerwanie komunikacji, epidemia, a więc 
mające charakter obiektywny. Mogą to być także 
okoliczności wywołane przyczynami leżącymi 
po stronie spadkodawcy, a więc mające charakter 
subiektywny. Treść testamentu ustnego może być 
stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków 
albo osoba trzecia spisze oświadczenie 
spadkodawcy przed upływem roku od jego

złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia 
oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo 
to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo 
wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść 
testamentu ustnego nie została w powyższy 
sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić 
przez zgodne zeznania świadków złożone przed 
sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze 
świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne 
do przezwyciężenia przeszkody, sąd może 
poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch 
świadków. 

Podczas podróży na polskim statku 
morskim lub powietrznym można sporządzić 
testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą 
w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą 
wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w 
obecności dwóch świadków (testament 
sporządzony w czasie podróży); dowódca 
statku lub jego zastępca spisuje wolę 
spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo 
to  w obecności  świadków odczytuje  
spadkodawcy, po czym pismo podpisują 
spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku 
lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może 
podpisać pisma, należy w piśmie podać 
przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli 
zachowanie tej formy nie jest możliwe, można 
sporządzić testament ustny.

Kto nie może być świadkiem przy sporządzaniu 
testamentu?

Jako, że zarówno przy testamentach 
zwykłych jak i szczególnych pojawiają się 
świadkowie, bez obecności których sporządzony 
testament byłby nieważny, przepisy prawa 
spadkowego określają kto nie może być 
świadkiem przy sporządzaniu testamentu. 

N i e  m o ż e  b y ć  ś w i a d k i e m  p r z y  
sporządzaniu testamentu: 

1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych; 

2) niewidomy, głuchy lub niemy; 

3) kto nie może czytać i pisać; 

4) kto nie włada językiem, w którym 
spadkodawca sporządza testament; 

5)  skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za 
fałszywe zeznania

N i e  m o ż e  b y ć  ś w i a d k i e m  p r z y  
sporządzaniu testamentu osoba, dla której w

nie będzie dziedziczył jest uznanie go przez sąd za 
niegodnego dziedziczenia. Konsekwencją tego 
jest to, że taki spadkobierca zostanie wyłączony od 
dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia 
spadku.

     Spadkobierca może być uznany za niegodnego, 
jeżeli: 

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa 
przeciwko spadkodawcy; 

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę 
do sporządzenia lub odwołania testamentu 
albo w taki sam sposób przeszkodził mu 
w dokonaniu jednej z tych czynności; 

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament 
spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego 
testament albo świadomie skorzystał 
z testamentu przez inną osobę podrobionego 
lub przerobionego.

Przepisy prawa spadkowego przewidują 
jednakże możliwość rehabilitacji niegodnego 
spadkobiercy stanowiąc, że spadkobierca nie 
może być uznany za niegodnego, jeżeli 
spadkodawca mu przebaczył, przy czym jeżeli w 
chwili przebaczenia spadkodawca nie miał 
zdolności do czynności prawnych, przebaczenie 
jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym 
rozeznaniem.

Jakie rodzaje testamentów występują w polskim 
prawie spadkowym?

Przepisy prawa spadkowego przewidują 
dwa rodzaje testamentów:

1. zwykłe

2. szczególne

Wśród testamentów zwykłych z kolei 
wymieć możemy:

a) testament własnoręczny (holograficzny)

b) testament notarialny

c) testament alograficzny.

Do testamentów szczególnych natomiast należą:

a) testament ustny 

b) testament sporządzony w czasie podróży 

Istota testamentów szczególnych polega na 
tym, że sporządza się je wtedy gdy nie ma 
możliwości zachowania formy testamentu 
zwykłego. Przepisy prawa spadkowego wyraźnie 
stanowią, że testament szczególny traci moc 
z upływem sześciu miesięcy od ustania 
okoliczności, które uzasadniały niezachowanie 
formy testamentu zwykłego, chyba że

spadkodawca zmarł przed upływem tego 
terminu. 

Zachowanie  odpowiednie j  formy 
testamentu jest o tyle ważne, że testament 
sporządzony z naruszeniem przepisów jest 
nieważny.

Testament własnoręczny (holograficzny) to taki, 
który spadkodawca napisał w całości pismem 
ręcznym, podpisany przez niego i opatrzony datą. 
Za nieważny będzie uznany testament napisany na 
maszynie lub komputerze, nawet jeśli zostanie 
podpisany i opatrzony datą. Niedopuszczalne jest 
również spisanie testamentu przez osobę trzecią. 
Nie ma znaczenia, na jakim materiale zostało 
utrwalone pismo spadkodawcy ani też, jakie 
narzędzie zostało do tego użyte. Ważny jest zatem 
testament napisany ołówkiem, tuszem czy piórem 
na papierze, kredą na murze, czy diamentem na 
szybie. Może być napisany na jednej lub na kilku 
kartkach. W trakcie sporządzania testamentu 
spadkodawca może przekreślać wyrazy, części 
zdań, zdania lub całe fragmenty już napisanego 
tekstu. Należy je wówczas uważać za nienapisane. 
Podpis pod testamentem w zasadzie powinien 
składać się z imienia i nazwiska. Może także 
ograniczyć się tylko do nazwiska. Dodanie imienia 
zatem nie jest bezwzględnie konieczne. 
Nie stanowią prawidłowego podpisu ani inicjały, 
ani parafa. Przepisy nie wskazują, w jakim miejscu 
testamentu powinien znajdować się podpis 
spadkodawcy. Jednakże funkcje, jakie podpis 
spełnia, pozwalają przyjąć, że powinien on 
znaleźć się pod dokonanymi rozrządzeniami. 
Rozrządzenia zamieszczone poniżej podpisu są 
nieważne. Należy je uznać za nowy testament. 
Do swojej ważności potrzebują ponownego 
położenia podpisu i - w zasadzie - opatrzenia datą. 
Brak daty nie pociąga za sobą nieważności 
testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje 
wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do 
sporządzenia testamentu, co do treści testamentu 
lub co do wzajemnego stosunku kilku 
testamentów. 

Testament notarialny to taki, który został 
sporządzony w formie aktu notarialnego. Oznacza 
to odesłanie do przepisów ustawy z 14 lutego 1991 
r. Prawo o notariacie (Tekst jednolity: Dz. U. 2002 
r. Nr 42 poz. 369). Forma testamentu notarialnego 
d a j e  s p a d k o d a w c y  w y s o k i  s t o p i e ń  
bezpieczeństwa, wyrażającego się w zgodności 
treści testamentu z jego rzeczywistą wolą. 
Pozostawanie oryginału testamentu w kancelarii 
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Pierwsze sygnały organizmu 

Problemy z koncentracją, zaburzenia rytmu serca, 
podatność na zmiany nastroju oraz kurcze łydek są 
pierwszymi symptomami niedoboru ważnych 
pierwiastków w organizmie, a te mogą przyczynić 
się do poważnych komplikacji ze zdrowiem. 
Zaburzenia koncentarcacji i kurcze łydek mogą 
być bardzo groźne dla wszystkich pracujących, 
zwłaszcza tych "za kierownicą". Podatność na 
zmiany nastroju, nadmierny stres, płytki sen oraz 
brak lub nadmierny apetyt mogą przyczynić się nie 

tylko do wzrostu bądź spadku masy ciała, ale 
również do wystąpienia depresji sezonowej 
i pojawienia się myśli samobójczych. 

Powyższe objawy mogą być spowodowane 
niewystarczającym poziomem magnezu i potasu 
w organizmie. 

Magnez – król życia 

Magnez nazywa się pierwiastkiem życia. Nazwa ta 
oddaje w pełni ważną rolę magnezu w organizmie. 
Magnez katalizuje wiele procesów życiowych - 

MAGNEZ I POTAS NIEZBĘDNE PRZY STRESIE

Około 60 proc. dorosłych Polaków cierpi na stres oraz zaburzenia 
lękowe przeplatane okresami depresji sezonowej. Ponad 40 proc. ma 
kłopoty z zaśnięciem i trudności z koncentracją uwagi następnego 
dnia. Prawie 2 miliony z nas choruje na serce. Większa cześć 
społeczeństwa lekceważy objawy, które wysyła organizm, uważając, że " t o  
minie", a w wiecznym stresie żyją dzisiaj wszyscy. Najczęściej dopiero w 
szpitalu – większość pacjentów uzmysławia sobie, że można skutecznie 
zapobiegać wielu chorobom i dolegliwościom.

ywnością są Żp r o d u k t y  
nadające się do 
spożycia przez 
l u d z i ,  
pełnowartościow
e dietetycznie, 
nieuszkodzone 
i  n i e z e p s u t e ,  
czyli  zdrowe. 
Pojęcie zdrowej 

żywności raczej ma tu charakter reklamowy, bo 
innej alternatywy w odżywianiu człowieka nie ma.

Każdy okres życia człowieka ma swój 
charakterystyczny rytm i do niego dostosujemy 
nasze potrzeby w zakresie odżywiania. Za rytm 
roczny, czyli sezonowy odpowiada tarczyca. To  
tyroksyna prowadzi do zwiększonej aktywności 
metabolicznej wtedy, gdy potrzeba dostarczyć 
ciepła dla naszego organizmu. Kora nadnerczy 
czuwa nad cyklem dobowym, aktywnie działa w 
pozycji pionowej, stąd też wstawanie rano po 

przebudzeniu jest bardzo ważnym czynnikiem 
mobilizującym jej aktywność. Glikokortykoidy 
kory regulują metabolizm cukrów, aldosteron – 
soli mineralnych, testosteron –tłuszczy 
i cholesterolu.

ytm sezonowy i dobowy ludzi starszych ma Rswoją specyfikę hormonalną a tym samym i 
enzymatyczną. Jemy o jedną czwartą mniej niż 
w młodości, a zatem zdrowiej. 

Nie można odkładać na później pory pierwszego 
posiłku, który ma być skromny z zawartością 
węglowodanów i białka, ale bez tłuszczy. Gdy 
długi czas chodzimy głodni będzie boleć nas 
głowa. Jest to objaw niedoboru cukrów, a tym 
samym braku energii dla systemu nerwowego. 
Węglowodany metabolizowane są podczas 
wysiłku. Na tłuszcze czas na podwieczorek 
i kolację. Wyłączamy wówczas z diety 
węglowodany, nie jemy pieczywa, ale możemy 
jeść tłuste twarogi z masłem lub żółte sery, 
wędlinę. Tłuszcze bowiem spalane są podczas 
spoczynku.

JAK ODŻYWIAĆ SIĘ W STARSZYM WIEKU?

dr Marek Polański

ŻYJMY ZDROWO

w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci 
spadkodawcy. Sąd otwiera i ogłasza testament, 
gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Sądem 
spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania 
w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym 
znajduje się majątek spadkowy lub jego część. 
W braku powyższych podstaw sądem spadku jest 
sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Sąd spadku 
wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą 
wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące 
wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i 
testamentowi. Postępowanie spadkowe toczy się 
w trybie postępowania nieprocesowego, co 
oznacza że zamiast powoda i pozwanego jak 
w procesie, występuje tutaj wnioskodawca 
i uczestnicy. Wniosek do sądu o stwierdzenie 
nabycia spadku podlega zgodnie z ustawą 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
opłacie stałej w wysokości 50 zł.

Andrzej Wójcikiewicz

Wydawnictwo Prawnicze 

grupa LexisNexis - Kraków

testamencie została przewidziana jakakolwiek 
korzyść. Nie mogą być również świadkami: 
małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci 
pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby 
pozostające z nią w stosunku przysposobienia. 
J e ż e l i  ś w i a d k i e m  b y ł a  j e d n a  
z wyżej wymienionych osób nieważne jest tylko 
postanowienie, które przysparza korzyści tej 
osobie, jej małżonkowi, krewnym lub 
powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia 
albo osobie pozostającej z nią w stosunku 
przysposobienia. Jednakże gdy z treści 
testamentu lub z okoliczności wynika, że bez 
nieważnego postanowienia spadkodawca nie 
sporządziłby testamentu danej treści, nieważny 
jest cały testament.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz 
koszty.

Zagadnienia procesowe. Dziedziczenia 
testamentowego dotyczą także odpowiednie 
przepisy zawarte w Kodeksie postępowania 
cywilnego. Zgodnie z nimi osoba, u której 
znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go

jest czynnikiem wzrostu, przywraca równowagę 
psychiczną i pracę układu nerwowego, nerwu 
trójdzielnego, układu współczulnego, "odsącza" 
wątrobę powiększając ilość wydzielanej żółci, 
wzmacnia reakcje obronne organizmu, zwalcza 
uczulenia oraz procesy starzenia się, zwalcza 
podatność organizmu na powstawanie  
nowotworów, zwalcza miażdżycę i zakrzepy, 
działa przeciwstresowo. Niedobór magnezu 
powoduje liczne zaburzenia i choroby organizmu 
i objawia się nadmierną pobudliwością nerwowo - 
mięśn iową ,  sk łonnośc ią  do  d rgawek ,  
zaburzeniami układu nerwowego, zaburzeniami 
dotyczącymi serca i naczyń krwionośnych. 

Z mniej ostrych, ale dokuczliwych objawów 
występują: poranne zmęczenie nawet po wielu 
godzinach snu, wypadanie włosów, bóle głowy, 
zmęczenie, trudności w skoncentrowaniu myśli, 
zmienność nastroju,  osłabienie układu 
odpornościowego. 

Potas – aby być w formie 

Potas jest jonem wewnątrzkomórkowym, 
wpływającym na prawidłowe utrzymanie 
gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu.

Pierwiastek niezbędny do syntezy białek, bierze 
udział w metabolizmie węglowodanów. Wpływa 
na prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego i mięśniowego, odgrywa znaczącą 
rolę przy aktywności mięśnia sercowego. 
Od potasu zależą m.in.: dotlenienie mózgu, 
działanie mięśni, funkcjonowanie i zaopatrzenie 
komórek, funkcjonowanie nerek, gospodarka 
wodna organizmu, prawidłowa czynność serca, 
przemiana węglowodanowa. 

Organizm ludzki wymaga stałych "dostaw" 
magnezu i potasu. Niestety z reguły sposób, w jaki 
się odżywiamy nie dostarcza pierwiastków 
w wystarczających ilościach. Tryb życia 
(nadmierne tempo), przesadne ilości kawy, 
papierosów i dieta obfitująca w tłuszcze zwierzęce 
nie sprzyjają utrzymaniu optymalnego "poziomu 
pierwiastków życia" w organizmie. Dlatego tak 
ważne jest to, aby zapewnić sobie regularny 
"dowóz" magnezu i  potasu. Najlepiej,  
najwygodniej i najbezpieczniej w formie tabletki. 

Źródlo: (opr. wł.)

Autor: Joanna Papiernik 

www.senior.pl
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Pierwsze sygnały organizmu 

Problemy z koncentracją, zaburzenia rytmu serca, 
podatność na zmiany nastroju oraz kurcze łydek są 
pierwszymi symptomami niedoboru ważnych 
pierwiastków w organizmie, a te mogą przyczynić 
się do poważnych komplikacji ze zdrowiem. 
Zaburzenia koncentarcacji i kurcze łydek mogą 
być bardzo groźne dla wszystkich pracujących, 
zwłaszcza tych "za kierownicą". Podatność na 
zmiany nastroju, nadmierny stres, płytki sen oraz 
brak lub nadmierny apetyt mogą przyczynić się nie 

tylko do wzrostu bądź spadku masy ciała, ale 
również do wystąpienia depresji sezonowej 
i pojawienia się myśli samobójczych. 

Powyższe objawy mogą być spowodowane 
niewystarczającym poziomem magnezu i potasu 
w organizmie. 

Magnez – król życia 

Magnez nazywa się pierwiastkiem życia. Nazwa ta 
oddaje w pełni ważną rolę magnezu w organizmie. 
Magnez katalizuje wiele procesów życiowych - 

MAGNEZ I POTAS NIEZBĘDNE PRZY STRESIE

Około 60 proc. dorosłych Polaków cierpi na stres oraz zaburzenia 
lękowe przeplatane okresami depresji sezonowej. Ponad 40 proc. ma 
kłopoty z zaśnięciem i trudności z koncentracją uwagi następnego 
dnia. Prawie 2 miliony z nas choruje na serce. Większa cześć 
społeczeństwa lekceważy objawy, które wysyła organizm, uważając, że " t o  
minie", a w wiecznym stresie żyją dzisiaj wszyscy. Najczęściej dopiero w 
szpitalu – większość pacjentów uzmysławia sobie, że można skutecznie 
zapobiegać wielu chorobom i dolegliwościom.

ywnością są Żp r o d u k t y  
nadające się do 
spożycia przez 
l u d z i ,  
pełnowartościow
e dietetycznie, 
nieuszkodzone 
i  n i e z e p s u t e ,  
czyli  zdrowe. 
Pojęcie zdrowej 

żywności raczej ma tu charakter reklamowy, bo 
innej alternatywy w odżywianiu człowieka nie ma.

Każdy okres życia człowieka ma swój 
charakterystyczny rytm i do niego dostosujemy 
nasze potrzeby w zakresie odżywiania. Za rytm 
roczny, czyli sezonowy odpowiada tarczyca. To  
tyroksyna prowadzi do zwiększonej aktywności 
metabolicznej wtedy, gdy potrzeba dostarczyć 
ciepła dla naszego organizmu. Kora nadnerczy 
czuwa nad cyklem dobowym, aktywnie działa w 
pozycji pionowej, stąd też wstawanie rano po 

przebudzeniu jest bardzo ważnym czynnikiem 
mobilizującym jej aktywność. Glikokortykoidy 
kory regulują metabolizm cukrów, aldosteron – 
soli mineralnych, testosteron –tłuszczy 
i cholesterolu.

ytm sezonowy i dobowy ludzi starszych ma Rswoją specyfikę hormonalną a tym samym i 
enzymatyczną. Jemy o jedną czwartą mniej niż 
w młodości, a zatem zdrowiej. 

Nie można odkładać na później pory pierwszego 
posiłku, który ma być skromny z zawartością 
węglowodanów i białka, ale bez tłuszczy. Gdy 
długi czas chodzimy głodni będzie boleć nas 
głowa. Jest to objaw niedoboru cukrów, a tym 
samym braku energii dla systemu nerwowego. 
Węglowodany metabolizowane są podczas 
wysiłku. Na tłuszcze czas na podwieczorek 
i kolację. Wyłączamy wówczas z diety 
węglowodany, nie jemy pieczywa, ale możemy 
jeść tłuste twarogi z masłem lub żółte sery, 
wędlinę. Tłuszcze bowiem spalane są podczas 
spoczynku.

JAK ODŻYWIAĆ SIĘ W STARSZYM WIEKU?

dr Marek Polański

ŻYJMY ZDROWO

w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci 
spadkodawcy. Sąd otwiera i ogłasza testament, 
gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Sądem 
spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania 
w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym 
znajduje się majątek spadkowy lub jego część. 
W braku powyższych podstaw sądem spadku jest 
sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Sąd spadku 
wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą 
wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące 
wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i 
testamentowi. Postępowanie spadkowe toczy się 
w trybie postępowania nieprocesowego, co 
oznacza że zamiast powoda i pozwanego jak 
w procesie, występuje tutaj wnioskodawca 
i uczestnicy. Wniosek do sądu o stwierdzenie 
nabycia spadku podlega zgodnie z ustawą 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
opłacie stałej w wysokości 50 zł.

Andrzej Wójcikiewicz

Wydawnictwo Prawnicze 
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testamencie została przewidziana jakakolwiek 
korzyść. Nie mogą być również świadkami: 
małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci 
pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby 
pozostające z nią w stosunku przysposobienia. 
J e ż e l i  ś w i a d k i e m  b y ł a  j e d n a  
z wyżej wymienionych osób nieważne jest tylko 
postanowienie, które przysparza korzyści tej 
osobie, jej małżonkowi, krewnym lub 
powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia 
albo osobie pozostającej z nią w stosunku 
przysposobienia. Jednakże gdy z treści 
testamentu lub z okoliczności wynika, że bez 
nieważnego postanowienia spadkodawca nie 
sporządziłby testamentu danej treści, nieważny 
jest cały testament.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz 
koszty.

Zagadnienia procesowe. Dziedziczenia 
testamentowego dotyczą także odpowiednie 
przepisy zawarte w Kodeksie postępowania 
cywilnego. Zgodnie z nimi osoba, u której 
znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go

jest czynnikiem wzrostu, przywraca równowagę 
psychiczną i pracę układu nerwowego, nerwu 
trójdzielnego, układu współczulnego, "odsącza" 
wątrobę powiększając ilość wydzielanej żółci, 
wzmacnia reakcje obronne organizmu, zwalcza 
uczulenia oraz procesy starzenia się, zwalcza 
podatność organizmu na powstawanie  
nowotworów, zwalcza miażdżycę i zakrzepy, 
działa przeciwstresowo. Niedobór magnezu 
powoduje liczne zaburzenia i choroby organizmu 
i objawia się nadmierną pobudliwością nerwowo - 
mięśn iową ,  sk łonnośc ią  do  d rgawek ,  
zaburzeniami układu nerwowego, zaburzeniami 
dotyczącymi serca i naczyń krwionośnych. 

Z mniej ostrych, ale dokuczliwych objawów 
występują: poranne zmęczenie nawet po wielu 
godzinach snu, wypadanie włosów, bóle głowy, 
zmęczenie, trudności w skoncentrowaniu myśli, 
zmienność nastroju,  osłabienie układu 
odpornościowego. 

Potas – aby być w formie 

Potas jest jonem wewnątrzkomórkowym, 
wpływającym na prawidłowe utrzymanie 
gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu.

Pierwiastek niezbędny do syntezy białek, bierze 
udział w metabolizmie węglowodanów. Wpływa 
na prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego i mięśniowego, odgrywa znaczącą 
rolę przy aktywności mięśnia sercowego. 
Od potasu zależą m.in.: dotlenienie mózgu, 
działanie mięśni, funkcjonowanie i zaopatrzenie 
komórek, funkcjonowanie nerek, gospodarka 
wodna organizmu, prawidłowa czynność serca, 
przemiana węglowodanowa. 

Organizm ludzki wymaga stałych "dostaw" 
magnezu i potasu. Niestety z reguły sposób, w jaki 
się odżywiamy nie dostarcza pierwiastków 
w wystarczających ilościach. Tryb życia 
(nadmierne tempo), przesadne ilości kawy, 
papierosów i dieta obfitująca w tłuszcze zwierzęce 
nie sprzyjają utrzymaniu optymalnego "poziomu 
pierwiastków życia" w organizmie. Dlatego tak 
ważne jest to, aby zapewnić sobie regularny 
"dowóz" magnezu i  potasu. Najlepiej,  
najwygodniej i najbezpieczniej w formie tabletki. 

Źródlo: (opr. wł.)

Autor: Joanna Papiernik 

www.senior.pl
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W Sekcj i  Społeczno-ekonomicznej  i  
Przyrodoznawstwa II roku prowadzone były od 
listopada 2006 do lutego 2007 zajęcia na temat 
bezpieczeństwa osób starszych przy współpracy 
z Miejską Komendą Policji w Nowym Sączu. 
Program opracowała oraz prowadziła wykłady 
i zajęcia warsztatowe Pani  podkomisarz  mgr 
Iwona Janik- Hejmej

elem zajęć było poznanie zasad bezpiecznego Czachowania się, kształtowanie właściwej 
postawy w sytuacjach zagrożenia, zdobycie 
w i e d z y  z  z a k r e s u  u n i k a n i a  s y t u a c j i  
niebezpiecznych w domu (mieszkaniu), na ulicy, w 
podróży, nabycie umiejętności bezpiecznego 
zachowania  w  kon tak tach  z  osobami  
odwiedzającymi mieszkanie, bezpiecznego 
poruszania się po ulicach, bezpiecznego 
korzys tan ia  ze  ś rodków komunikac j i ,  
p rawid łowego  zabezp ieczen ia  mien ia ,  
kształtowanie postawy obywatelskiej i poczucia 
współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania, pracy, wypoczynku, 
pobudzenie aktywności społecznej i zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa osób starszych.

by zabezpieczyć się przed przestępstwem, nie Awystarczają zamki, kraty, rygle, alarmy czy 
drzwi antywłamaniowe.   Przede wszystkim 
należy pomyśleć o sobie. Czy czasem nie jesteśmy 
łatwowierni? Gdzie chodzimy? Jak podróżujemy? 
Z kim i gdzie się spotykamy? Złodziej czy 
napastnik może nas zaskoczyć w dowolnym czasie 
i miejscu. 

 tym numerze Biuletynu prezentujemy Wpierwszą część „Zasad bezpieczeństwa 
osób starszych”. Kolejne- w następnych 
Biuletynach.

1.  BEZPIECZNY DOM
• pieniądze, dewizy, cenniejszą biżuterię, 

akcje i obligacje przechowuj
w banku,

• nie afiszuj się swym bogactwem, unikaj 
rozgłosu na temat swoich dochodów, daty 
otrzymywania emerytury lub renty, zamiarów 
inwestycyjnych, planowanych zakupów – 
zwłaszcza w obecności osób obcych i dzieci,

• ubezpiecz mieszkanie, by w razie 
n ieszczęśc ia  choc iaż  częśc iowo mieć  
zrekompensowane straty,

• zabezpiecz należycie drzwi i okna swojego 
mieszkania, załóż dobre zamki,

• zamontu j  domofon ,  a  w b lokach  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH

zęsto zażywamy leki. Istnieje generalna Czasada jak zażywamy lek to do dwóch godzin 
nie pijemy mleka, nie jemy twarogów i jajek. Leki 
wiążą się z białkami kazeinowymi oraz 
albuminami i usuwane są z organizmu, w związku 
z tym nie leczą.

ie zapominajmy, że dietą też się leczymy Nw stanach chorobowych, a także w okresach 
kiedy jesteśmy podatni na infekcję. Przykładowo: 
na zaburzenia przewodu pokarmowego – borówki; 
na katar i przeziębienie - sałatki cebulowe, 
porowe, potrawy przyprawiamy czosnkiem;  na 
reumatyzm stany zapalne soki z malin; na 
„robaczyce” – kiszona kapusta;  na kłopoty ze 
wzrokiem - czerwona i  włoska kapusta. Borówki 
zawierają  kwas benzosowy działa jący 
bakteriostatycznie, czosnkowate posiadają 
fitoncydy bakterio- i wirusobójcze, czerwona 
kapusta- ma antocyjany, a włoska luteinę biorące 
udział w procesie widzenia, maliny salicynę 
działającą przeciwzapalnie .

Istnieje jedna jeszcze podstawowa zasada 
w żywieniu - jeść ze smakiem. To ważny czynnik 
psychologiczny, na który wpływa estetyka 
podawanego posiłku, brak pośpiechu, skupienie 
i delektowanie się potrawą. 

Życzę wszystkim, smacznego.

laczego lek ziołowy?D
Specyfika działania leku ziołowego polega przede 
wszystkim na tym, że składniki czynne, a jest ich 
zawsze kilka, działają jednocześnie potęgując 
swoje działanie. Lek syntetyczny działa 
z konsekwencją wszystkich jego skutków 
ubocznych. Mylne jest przekonanie o słabszym 
działaniu leku roślinnego. Przykładowo naparem 
wierzby lub suszonych liści dzikiej maliny, 
możemy tak samo skutecznie leczyć grypę 
i reumatyzm jak aspiryną czy polopiryną.

Salicylina jest glikozydem czyli związkiem 
glukozy ze składnikiem polopiryny, kwasem 
acetylosalicylowym. Działa skuteczniej, nie 
uszkadza śluzówki żołądka. Innym glikozydem 
jest konawalamaryna. Znane nalewki nasercowe 
z kwiatu konwalii, gdzie kilka ich kropel poprawia 
zdecydowanie akcję serca. Ekstrakty alkoholowe 
uaktywniają działanie substancji czynnych. 
Skrajnym przykładem może być grzyb, którego 
toksyny działają w połączeniu z etanolem. 
W ogrodzie, na łące, czy na pastwisku od kwietnia 
do listopada wyrasta grzyb szparagowy. Jest 
delikatniejszy od pieczarki, należy jednak 
przestrzegać następującej zasady: przez 3 dni po 
zjedzeniu potrawy z czernidłaka, tzn. grzyba 
szparagowego, nie wolno spożywać alkoholu 
w jakiejkolwiek postaci. Kufel piwa, szklanka 
wina, kieliszek wódki - mogą spowodować nawet 
torsje z utratą przytomności. Niezwykłą karierę 
zrobiły liofilizowane soki roślinne aloesu (Aloe 
vera )o działaniu przeciwzapalnym i  tropikalnej 
rośliny noni (Morinda citrifolia) o działaniu 
wzmacniającym i przeciwdepresyjnym 

rzez dłuższy czas zajmowałem się własnym Psposobem ekstrakcji z kwiatowego pyłku 
pszczelego. Badałem działanie ekstraktu 
wodnego, chroniącego serce i  lipidowego, 
osłaniającego wątrobę przed toksynami.  Działo 
się to wszystko pod kierunkiem znakomitego 
farmakologa profesora Ryszarda Czarneckiego,  
który wprowadził na rynek unikalny krem Arria 
(http://www.arria.pl/) zawierający te ekstrakty 
i usuwający na drodze metabolicznej zmarszczki. 
Odznaczony złotą etykietą najlepszego produktu 
ziołowego w Polsce zyskał on uznanie wielu osób 
np. Ireny Santor, że nie wspomnę o mojej 
małżonce, która całkowicie się „uzależniła” do 
tego kremu.

ioła mogą działać szkodliwie na wątrobę. ZCzęsto nie zdajemy sobie sprawę, że pijąc  
kawę , herbatę czy inne napary lub nalewki 
ziołowe bez przerwy narażamy naszą wątrobę na  
uszkodzenia. Zawsze po pięciu dniach należy się 
dzień przerwy w kuracji. Jest to niezbędne 24 
godziny na pełną regenerację tego tak ważnego 
gruczołu. W naszej diecie nie odczuwamy tego 
rodzaju sensacji, gdy napoje pijemy przemiennie 
i w ten sposób nie szkodzimy sobie. Kuracje 
ziołowe w ostatnim dziesięcioleciu powróciły do 
łask i skutecznie wypierają leki syntetyczne.

dr Marek Polański

wyposażonych w domofon zawsze zamykaj drzwi 
wejściowe do klatki schodowej. Naucz tego swoje 
wnuki,

• mając dom jednorodzinny wykonaj solidne 
ogrodzenie, kup psa, załóż oświetlenie na 
podwórku,

• przed otwarciem drzwi sprawdź czy nikt 
obcy nie znajduje się w pobliżu,

• zawsze zamykaj drzwi do mieszkania, nawet 
gdy wychodzisz tylko na chwilę z domu, np. 
wyrzucić śmieci, wyjąć list ze skrzynki itp.,

• nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, nie 
wieszaj ich także na szyi wnucząt,

• staraj się nie wsiadać do windy z 
nieznajomymi,

• sporządź rejestr marek i typów posiadanych 
urządzeń, ich cechy charakterystyczne oraz 
numery fabryczne (radio, telewizor, magnetowid, 
aparat fotograficzny, rower, itp.). Te, które nie 
posiadają numerów, oznacz swymi inicjałami,

• opuszczając na dłużej mieszkanie (wczasy, 
odwiedziny znajomych, pobyt
w szpitalu) nie zostawiaj widocznych oznak swej 
nieobecności. Poproś sąsiadów by podlewali 
kwiaty, otwierali na krótko okna, opróżniali 
skrzynkę z korespondencji, wieczorem włączali na 
jakiś czas światło
w kuchni lub w którymś z pokoi,

• unikaj przygodnych znajomości, nigdy w ten 
sposób poznanych ludzi nie zapraszaj do swego 
mieszkania, zwłaszcza jeśli mieszkasz samotnie,

• nie wpuszczaj bez uzasadnionych powodów 
nieznanych ci osób,

• sprawdzaj tożsamość i wiarygodność 
obcych osób, przychodzących do twojego 
mieszkania, 

• jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go 
ani na chwilę samego
w mieszkaniu, 

• nie przeprowadzaj żadnych transakcji z 
akwizytorami i inkasentami,

• uważaj na kręcących się po klatkach 
schodowych i w pobliżu domu ludzi. Zainteresuj 
się nimi, zapytaj kogo szukają, przyjrzyj się im, by 
zapamiętać wygląd,

• współdziałaj zawsze z sąsiadami. Zwracaj 
uwagę także na ich mieszkanie. Podczas ich 
nieobecności interesuj się ludźmi stojącymi pod 
ich drzwiami, zwracaj uwagę na hałasy, 
niecodzienne odgłosy dochodzące z klatki 
schodowej, wynoszenie mebli lub sprzętów 
domowych przez osoby obce, którym nie 
towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów.
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• przed otwarciem drzwi sprawdź czy nikt 
obcy nie znajduje się w pobliżu,

• zawsze zamykaj drzwi do mieszkania, nawet 
gdy wychodzisz tylko na chwilę z domu, np. 
wyrzucić śmieci, wyjąć list ze skrzynki itp.,

• nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, nie 
wieszaj ich także na szyi wnucząt,
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ulig, kulig, mkną sanki w śnieżną dal, dzwonią dzwoneczki………K
Kulig? Tej zimy? To niemożliwe!  A jednak…

Jak za dawnych dobrych czasów, to znaczy, śnieżnych, mroźnych zim, słuchacze i słuchaczki SUTW 28 
stycznia 2007 r. wzięli udział w kuligu.

Wyjazd zorganizowała nasza koleżanka Halina Komar, dla której nie ma rzeczy niemożliwych do 
zrealizowania. Z wielkim wyczuciem przewidziała, że w niedzielę po południu będzie śnieg i sanna. 
Z Nowego Sącza wyjeżdżaliśmy autobusem z „drobnym kapuśniaczkiem”, a w Barcicach padał śnieg.

Z KRONIKI SUTW

arszałek województwa Marek Nawara, wicemarszałek Andrzej Romanek oraz członek zarządu Zbysław MOwczarski ogłosili dzisiaj zwycięzców pierwszej edycji konkursu „Amicus Hominum”.

Nagroda jest przyznawana osobom prywatnym, które niosą bezinteresowną pomoc i wspierają najbardziej 
potrzebujących. Jest rozdzielana w sześciu kategoriach: Polityka Społeczna, Polityka Prorodzinna, Edukacja 
i Wychowanie, Ochrona Zdrowia, Działalność Humanitarna oraz Działalność Filantropijna. 

Tegoroczni laureaci od wielu lat prowadzą działania na rzecz innych osób i aktywnie uczestniczą w życiu 
lokalnych społeczności. Gratulując nagrodzonym marszałek podkreślał ich wkład w kształtowanie i promocję 
wartości prospołecznych. 

Organizatorem konkursu o Nagrodę "Amicus Hominum" jest Województwo Małopolskie. Jest ona 
uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

AMICUS HOMINUM DLA NIOSĄCYCH POMOC

siądz Józef Wojnicki- kapelan w sądeckim szpitalu, Andrzej Danek- właściciel piekarni i ciastkarni "Danek" Koraz firmy- Bank Spółdzielczy w Łącku i Zakład Budowy Dróg Włodzimierza Gryzły – to laureaci 
tegorocznego plebiscytu "Ziarnko Gorczycy 2007". Odznaczenia – prestiżowe statuetki przyznano za hojne 
i mądre wspieranie inicjatyw dobroczynnych oraz godną naśladowania postawę wobec potrzebujących. 

Ziarnko Gorczycy- to święto dobra w nas i dobra wokół nas - tymi słowami w uroczystość wprowadziła 
zgromadzonych Małgorzata Broda, która już po raz kolejny poprowadziła galę. Ziarnko Gorczycy służy promocji 
dobra, jest to także doskonały moment, aby podziękować tym, którzy bezinteresownie niosą dobro i służą innym. 

śród nominowanych było 10 osób i instytucji : Andrzej Danek- właściciel piekarni i ciastkarni "Danek", ks. WJózef Wojnicki- kapelan szpitalny, radny Jerzy Wituszyński, Anna Totoń- przewodnik, Stanisław Ślęzak- 
opiekun sportowców niepełnosprawnych, Bank Spółdzielczy w Łącku, Zakład Budowy Dróg Włodzimierza 
Gryzły, Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, Uniwersytet III Wieku i firma Erbet. 
Kapituła wyróżniła także tych, którzy zawsze wspierają plebiscyt. Tytuły "Przyjaciel Ziarnka Gorczycy" 
otrzymali: Provident Polska- złoty sponsor, Adam Górski- właściciel firmy Gortex i Janusz Komurkiewicz 
dyrektor do spraw promocji i reklamy firmy Fakro. 

www.nowysacz.pl

LAUREACI "ZIARNKA GORCZYCY" 

Laureaci i wyróżnieni:

POLITYKA SPOŁECZNA

Bogusław Izworski, Zakliczyn - laureat

Anna Olszyńska, Rabka Zdrój - wyróżnienie

Andrzej Czernek, Piekiełko - wyróżnienie

POLITYKA PRORODZINNA

Janina Leja, Tarnów - laureat

EDUKACJA, WYCHOWANIE

Jan Gałuszka - laureat

Ks. Stanisław Kania - wyróżnienie

Wiesława Borczyk- wyróżnienie

Stanisława Wiatr Partyka - wyróżnienie

DZIAŁALNOŚĆ HUMANITARNA

Marta Chodacka - wyróżnienie

OCHRONA ZDROWIA

Barbara Wytyszkiewicz - laureat, laureat Nagrody 
Grand Prix

Alfreda Kozera  - wyróżnienie

Jerzy Kmiecik - wyróżnienie

DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Zofia Żelazny, Kraków - laureat

Tadeusz Wrześniak, Skrzyszów – wyróżnienie

www.malopolskie.pl

amy już na koncie pomocne działania dla Mnowopowstałych UTW  w Gorlicach 
i Malborku, gdzie nasi „emisariusze”, Wiesława 
Borczyk i  Halina Komar, osobiście dzielili się 
doświadczeniami z działalności Sądeckiego UTW 
i serdecznymi radami,  w jaki  sposób 
wykorzystywać własne, wewnętrzne możliwości 
środowiska słuchaczy dla wzbogacenia programu 
i  u a k t y w n i e n i a  c a ł e j  s p o ł e c z n o ś c i   
uniwersyteckiej.

 lutym otrzymaliśmy prośbę z UTW w WRabce, aby przyjechać tam z prelekcją oraz 
o p o w i e d z i e ć  o  n a s z y c h  d o k o n a n i a c h  
organizacyjnych i programowych. Zgodziłam się 
tam pojechać  z  tematem „Problemy  językowe 
współczesnego świata” w terminie  19 lutego 
2007, chociaż mieliśmy już wcześniej ustaloną na 
ten dzień naszą własną  esperancką imprezę w 
MOK – tradycyjnego „śledzika” . Muszę 
przyznać, że ciężko mi było zrezygnować ze 
wspólnego wieczoru esperanckiego, ale 
obowiązek, to obowiązek!

 Rabce powitała mnie p. Prezes Zarządu WUTW Joanna Pałka, zapraszając na 
godzinną rozmowę przy pierogach w pobliskiej 
restauracji. Dowiedziałam się, że mają ponad 80 
słuchaczy, z których na wykłady przychodzi ok. 
połowa. UTW jest w fazie początkowej, ale już 
planuje rozszerzenie działalności na Nowy Targ, 
skąd otrzymano prośbę o utworzenie tam swojej 
filii.  Mają już obiecany lokal, a p. prezes  J. Pałka  
entuzjastycznie traktuje nowe wyzwanie.

Spotkanie rozpoczęło  się od rozmów  na temat 
sądeckich doświadczeń . Słuchacze okazali się 
inteligentni i aktywni, zadawali wiele pytań, ale 
także analizowali  własne możliwości podążenia 

naszym śladem. Właściwy wykład trwał ponad 1,5 
godziny i także był przerywany pytaniami oraz 
komentarzami, a po nim dalej rozwinęła się 
rozmowa, tym razem o Esperanto.

Gdyby nie bardzo utrudniony dojazd i powrót 
z Rabki  /potrzeba 2 dni, aby zrealizować 2-godz. 
spotkanie!/, celowe byłyby częstsze kontakty ze 
środowiskiem, które rokuje nadzieje rozwoju 
i ewentualnej współpracy.

Podsumowując  -  warto było poświęcić własnego 
„śledzika”, dla wejścia w inne środowisko 
i udzielenia im wsparcia programowego. 

y – esperantyści, słuchacze UTW, Mplanujemy weekendową wyprawę 
wiosenną do Rabki, aby zasiać tam ziarno idei 
Zamenhofa, właśnie na bazie UTW, gdzie znalazły 
się osoby,które  już z Esperantem się zetknęły:  p. 
Barbara Kurdzielewicz, Agnieszka Wankowicz-
Marczak, czy właścicielka pensjonatu  „Grażyna” 
– p. Danuta Biały i inni.

Halina Komar

Słuchaczka SUTW 

ZAPROSZENIE DO UTW W RABCE

Fot. Halina Komar

WSPÓŁPRACA Z UTW
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ŻYJ ZDROWO!!

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im.J.Wolskiej w Nowym 
Sączu, ul.Jagiellońska 45 tel.443 70 93 zaprasza słuchaczy SUTW na bezpłatne pomiary 
tętniczego ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi - w każdą drugą środę miesiąca. Badania 
odbywają się w budynku B /w podwórzu/ przy internacie szkoły, na Jagiellońskiej 45, 
naprzeciwko byłej siedziby Urzędu Wojewódzkiego /obecnie Agenda UW/.

http://www.sutw.pl      

http://www.utw.pl      

http://www.edukacja.senior.pl

WARTO ZOBACZYĆ!!!

W dniu 12.04.2007 r. w sali Sichrawy MCK „Sokół” odbędzie się Konferencja 

„Natura 2000 – Program Ochrony Obszaru Beskidu Sądeckiego”. 

Moderatorami panelu będą: 

dr Danuta Reśko, 

mgr inż.  Tomasz Szczotka

http://www.pozytek.gov.pl

http://www.malopolska.ngo.pl

http://www.ngo.pl

http://www.rops.krakow.pl

„Gratuluję”. „Podziwiam”- tak reagują moi bliscy i znajomi, kiedy mówię im, że 
jestem już na II roku Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sama jestem 
z siebie dumna, że tak aktywnie wykorzystuję czas na emeryturze.

Decyzję o zapisaniu się na SUTW podjęłam szybko. Zastanawiałam się jedynie 
nad wyborem kierunku. Ostatecznie zdecydowałam się na Kulturoznawstwo. 

Już pierwsze spotkanie w „Sokole” potwierdziło słuszność mojego wyboru. 
Z wielką ciekawością i zainteresowaniem słuchałam wszystkich prowadzących 
wykłady. Wróciły wówczas wspomnienia z czasów młodości i mojej edukacji.

Każde zajęcia są dla mnie nowym wyzwaniem. Skrupulatnie wszystko notuję, 
a te zagadnienia, które ciekawią mnie szczególnie poszerzam wertując w 

różnych źródłach. Ileż radości sprawia mi rozmowa z moimi dziećmi i wnukami na tematy, o których 
wiem już tyle. W tym miejscu chcę zaznaczyć, że w mojej rodzinie studiują 3 pokolenia: wnuki, córka 
z zięciem i ja.

Uczestnictwo w zajęciach, to spotkania z ciekawymi ludźmi, nie tylko tymi, którzy przekazują 
nam swą wiedzę, ale także tymi, którzy tak jak i ja, chcą pobyć wśród swoich rówieśników 
i porozmawiać na różne tematy.

Atmosfera towarzysząca tym spotkaniom jest bardzo miła i dla każdego z nas budująca. Bardzo 
dobrze uczy się w tak wspaniałych warunkach. Jest to świetny relaks i miłe spędzanie czasu.

Program studiów jest bardzo różnorodny, stąd na każde zajęcia idę z dużym zainteresowaniem. 
Dodatkową atrakcją są wycieczki. Organizowane są one w miejsca, które pod każdym względem warto 
zobaczyć, gdyż są bogate swą historią i kulturą.

Chciałabym serdecznie podziękować Tym wszystkim, dzięki którym jest w Nowym Sączu ten 
Uniwersytet, gdyż my- jego uczestnicy czujemy się dowartościowani.

Maria Matusiewicz 
II rok Kulturoznawstwo
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Fot. Edward Maler

Polak – człowiek.
Polka – rodzaj tańca.

Japończycy – ludzie.
Japonki – klapki.

Fin – człowiek.
Finka –nóż.

Anglik – dżentelmen.
Angielka – kostka lodu z dziurką lub szklaneczka do wódki.

Walijczyk – człowiek.
Walijka – pieszczotliwe określenie kija baseballowego.

Filipińczyk – facet.
Filipinka – gazeta.

Szwed – człowiek.
Szwedka – kurtka.

Amerykanin – człowiek.
Amerykanka – mebel.

Ziemianin – człowiek.
Ziemianka – taka chatka.

Węgier – człowiek.
Węgierka – śliwka.

Graham – pisarz.
Grahamka – bułka.

Rumun – chłop jak każdy inny.
Rumunka – tirówka.

Kanadyjczyk – człowiek.
Kanadyjka – rodzaj kajaka i kurtki.

ledziówka. 13 lutego 2007r. w MOK odbyło się tradycyjne spotkanie zwane potocznie „śledzikiem”. 
ŚZwyczajowo, przed Wielkim Postem urządza się przyjęcie z konsumpcją śledzia, którą to rybkę 
mamy jeść przez 40 dni! Słuchaczki i słuchacze SUTW wesoło spędzili czas przy edukacyjnych 
zagadkach przygotowanych przez p. Danutę Kowalską (prywatnie lekarz pediatra) oraz przy chóralnych 
śpiewach znanych i lubianych piosenek.

  Na zakończenie imprezy p. Jolanta Kieres (prywatnie lekarz stomatolog) przygotowała żartobliwe  zestawienie o „dyskryminacji kobiet”:

Fot. Stanisława Zaczek

Estończyk – człowiek.
Estonka – internetowy pasożyt jedzący ziemniaki (e-stonka).

Hiszpan – człowiek.
Hiszpanka – grypa.

Bawarczyk – pan w ósmym miesiącu ciąży, spodziewający 
się beczki piwa, koniecznie w spodenkach na szelkach 
i kapeluszu z piórkiem – znany człowiek.
Bawarka – herbata z mlekiem

Elżbieta Pachoń 
Członek Zarządu SUTW

W „Stodole” przyjęto nas ze staropolską 
gościnnością. Kapela złożona z nastolatków 
skocznie przygrywała i część słuchaczy od razu 
zaczęła tańczyć, inni smakowali razowy chleb 
z pysznymi skwarkami, a niektórzy od razu woleli 
„grzaniec”.

Wesoło było na sannie, zarówno w dużych saniach 
jak i na małych, które często lądowały na poboczu 

drogi. Młodzież (dzieci i wnuki słuchaczy) 
obrzucali się śnieżkami, nierzadko lądującymi na 
kurtkach „starszyzny”.

Po powrocie z leśnej sanny w stronę Woli 
Kroguleckiej, świetnie smakowały żeberka 
z kapustą.

Przygrywała nam na akordeonie p. Alicja Skalska,
a cała impreza trwała od godz. 14-tej do 19-tej.

Szkoda, że wszystko, co dobre szybko się kończy.
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ŻYJ ZDROWO!!
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Sączu, ul.Jagiellońska 45 tel.443 70 93 zaprasza słuchaczy SUTW na bezpłatne pomiary 
tętniczego ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi - w każdą drugą środę miesiąca. Badania 
odbywają się w budynku B /w podwórzu/ przy internacie szkoły, na Jagiellońskiej 45, 
naprzeciwko byłej siedziby Urzędu Wojewódzkiego /obecnie Agenda UW/.

http://www.sutw.pl      

http://www.utw.pl      

http://www.edukacja.senior.pl

WARTO ZOBACZYĆ!!!

W dniu 12.04.2007 r. w sali Sichrawy MCK „Sokół” odbędzie się Konferencja 

„Natura 2000 – Program Ochrony Obszaru Beskidu Sądeckiego”. 

Moderatorami panelu będą: 

dr Danuta Reśko, 

mgr inż.  Tomasz Szczotka

http://www.pozytek.gov.pl

http://www.malopolska.ngo.pl

http://www.ngo.pl

http://www.rops.krakow.pl
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Teatr Robotniczy w Nowym Sączu Dyr. Janusz Michalik 
MOK

Rehabilitacja osób starszych 

Konferencja – „Natura 2000”
dr Danuta Ryśko

17.IV. Wtorek 12.00 Dyskusyjny Klub Filmowy mgr Katarzyna Załuska
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WARTO PRZECZYTAĆ!!!

Szatkowska A. – „Był dom …wspomnienia”.
Bogato ilustrowana, niezwykła historia rodziny Kossaków osnuta wokół XX – wiecznej historii Polski. Wspomnienia Anny 
Szatkowskiej odnoszą się do losów rodziny Kossaków. 
Sięgają lat przedwojennych, przez okres wojny, po lata 60 – te. Znajdziemy tam bardzo dokładną relację z Powstania 
Warszawskiego. 

Kard. Stanisław Dziwisz – „Świadectwo”.
Książka – wyznanie, której zakres obejmuje lata w Polsce (1966 – 1978) i lata pontyfikatu (1978 – 2005). Wspomnienia 
zebrał włoski watykanista polskiego pochodzenia Gian Franco Svidercoschi. Słowami kardynała Stanisława Dziwisza 
opowiadana jest historia Jana Pawła II  podkreślająca jego postawę i osobowość. Poruszające wspomnienia człowieka, 
który zawsze był przy boku Papieża , bezpośredniego świadka wydarzeń największego Pontyfikatu w dziejach Kościoła.

 
Dehnel J.  – „Lala”.

Tytułowa „Lala” to babka narratora, urodzona w 1919 r., w Kielcach nestorka inteligenckiej rodziny. Opowiada dzieje 
swoje i krewnych wnukowi, ten zaś skrzętnie je zapisuje. To saga rodzinna, opowieść o kilku pokoleniach Polaków, 
dojrzała, a przy tym bardzo zabawna proza. 

Isakowicz – Zaleski T. – „Księża wobec bezpieki”.
Długo oczekiwana książka ks. Zaleskiego, na podstawie materiałów z IPN i własnej kwerendy krakowski duchowny 
opisał przypadki księży, których zwerbowano albo próbowano zwerbować do tajnej współpracy ze służbą 
bezpieczeństwa na szkodę Kościoła.

Radzymińska J. – „Podróż do początku”.
To wspomnienia pisarki z lat szkolnych i studenckich, przeżytych w miejscowościach podwarszawskich i w Warszawie, w okresie 

Polski Niepodległej. Wspomnienia pisane na tle  historii rodu Radzymińskich, zasłużonego dla Rzeczypospolitej, 
wsparte zachowanymi dziennikami i zapiskami, mają cechy i wartości dokumentu z międzywojennego dwudziestolecia.

Czaplińska W. – „Magiczne miejsca literackiej Europy”.
To niezwykła podróż do źródeł literatury. Autorka podjęła trud dotarcia do wszystkich miejsc, które zrosły się ze sławnymi 
europejskimi pisarzami i postaciami literackich bohaterów.

Bereś W. , Brunetko K. – „Kapuściński: nie ogarniam świata”.
Mistrz reportażu, świadek wojen i rewolucji w reportażach i wspomnieniach. Książka jest pożegnaniem pisarza, zawiera 
obszerne kalendarium życia i twórczości pisarza. Oprócz wspomnień i znanych wywiadów w książce znalazł się jeden, 
ostatni, niepublikowany wywiad, przeprowadzony przez Witolda Beresia i Krzysztofa Brunetkę.

Camilleri A. – „Wycieczka do Tindari”.
Komisarz Montalbano z właściwym sobie dystansem, humorem i brakiem pokory rozwiązuje kolejną sprawę 
zagadkowego morderstwa. Co mogło łączyć mrukliwych, stroniących od ludzi staruszków z młodzieńcem, który w pełni 
korzystał z uroków życia? Jest tam i zbrodnia i mafia, ale jest i coś więcej. Trzeba przeżyć przygodę z komisarzem i z 
Sycylią.

Pałkiewicz J. – „Syberia. Wyprawa na biegun zimna”.
Publikacja zawiera opis wyprawy zorganizowanej przez autora w 1989 roku. Obok wątków i opisów krajoznawczo – 
przyrodniczych pojawiają się też refleksje związane z osobistymi przeżyciami. Książka pozwala nam bliżej poznać 
nieskalaną przyrodę, srogi niegościnny klimat, gdzie cywilizacja jest odległym wspomnieniem jak również bogactwo i  
piękno natury.

Tyszkiewicz B. – „Kocha lubi i żartuje…”.
To zbiór krótkich opowieści o ludziach i o tym, co im się w życiu przydarzyło. Przed oczyma czytelnika przewijają się 
postacie przyjaciół i znajomych autorki, ale także zupełnie obcy ludzie, których historie ją zainteresowały. Szkice zawarte 
w tej książce poświęcone są również ciekawym miejscom
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