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Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej – Program Środki 
Przejściowe 2005: „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz 

działań monitorujących organizacje pozarządowe 2005/017-488.01.01.01.” 

Partnerami Sądeckiego UTW są: Miasto Nowy Sącz oraz Powiat Nowosądecki, które 
zadeklarowały wkład merytoryczny 

i finansowy  w  realizowany program edukacyjny dla osób starszych przez okres 10 miesięcy. 
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Osoby chętne do wzięcia udziału w przedsięwzięciu (beneficjenci bezpośredni) proszone są o 
zapisywanie się osobiście 

w Sekretariacie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 18, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Informacje telefoniczne: 0 18 443 57 08
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Sekcja Kulturoznawstwa II rok
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Mała Galeria
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 Robert Ślusarek, v-ce prezydent miasta Nowego Sącza 

Bożena Jawor i Prezydent RP na uchodźctwie 
Ryszard Kaczorowski 

Antoni Łopuch

Słuchacze SUTW w trakcie wykładu Zwiedzanie muzeum

Dyrektor Małej Galerii Maria Hebda Jacek Mazanec, artysta, twórca kabaretu
„ZA” w Nowym Sączu

Słuchacze SUTW w trakcie zwiedzania Spotkanie z prof. dr Andrzejem Szarkiem

Fot.: Antoni Łopuch
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Dobiega końca kolejny, czwarty już rok akademicki na Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku. 5 czerwca br. zostaną wręczone słuchaczom II roku (III edycja) honorowe dyplomy potwier-

dzające aktywne uczestnictwo w wykładach, seminariach, kursach językowych i komputerowych 
oraz zajęciach rekreacyjno- ruchowych. Jednocześnie uprzejmie informuję, że rozpoczęcie kolejnego  
roku akademickiego zaplanowane jest na dzień 9 października br. w sali im. L. Lipińskiego, MCK 
„Sokół” w Nowym Sączu.

  Pragnę również zaprosić wszystkich słuchaczy na konferencję podsumowującą projekt:  
„Po pierwsze Zdrowie”, dofinansowany ze środków unijnych, która odbędzie się w dniu 2 paździer-
nika 2008 r. w sali Sichrawy, w czasie której zostaną omówione wszystkie działania, jakie były reali-
zowane na naszym UTW, od stycznia do października 2008 r.

  W tym numerze Biuletynu Sądeckiego UTW, który przekazujemy na Wasze ręce, możecie Pań-
stwo przeczytać streszczenie niektórych wykładów dotyczących profilaktyki zdrowia, wygłoszonych 
w ostatnich miesiącach przez naszych wykładowców. Również zamieszczamy III część wykładu pro-
fesora Franciszka Ziejki: „Stanisław Wyspiański-poeta Krakowa”. Ponadto w tym numerze biuletynu 
znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o różnego rodzaju inicjatywach, jakie w ostatnim kwar-
tale były realizowane na naszym UTW, a także w Klubach Aktywnego Seniora na terenie Powiatu 
Nowosądeckiego, o współpracy z tygodnikiem „ Miasto”, o współpracy z innymi Stowarzyszeniami 
(Polski Związek Esperanto) i współpracy z WSB-NLU w Nowym Sączu. Zamieszczamy również 
wiele fotografii, na których możecie odnaleźć również siebie .

  Polecamy ciekawe lektury, które proponuje Miejska Biblioteka im. Szujskiego w Nowym Sączu. 
Zarząd Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzy wszystkim Państwu miłego, wakacyjnego 
odpoczynku.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prezes	Zarządu
	 								Wiesława	Borczyk

Drodzy	Słuchacze	
Sądeckiego	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku



2

SPIS TREŚCI

Wydawca:
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu

Zespół redakcyjny:
Elżbieta Pyszczak, Wiesława Borczyk, Antoni Łopuch, Katarzyna Godek, Mariola Pękala-Piekarska 

Jadwiga Banach – Sekretarz Zespołu Redakcyjnego
Zdjęcia:

Jadwiga Banach (s.11,24,25, rozkładówka), Halina Komar (s. 28),
Antoni Łopuch (s. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 27, 28, okładka, rozkładówka), Dorota Ogonowska (s. 9, rozkładówka), 

Małgorzata Ogorzały (okładka), Anna Totoń (s. 18, 19, 20), Bogusława Wójcik (s. 9, 10, rozkładówka), 
Adres Redakcji:

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

tel./fax (+48 18) 443 57 08;   e-mail: sekretariat@sutw.pl;   www.sutw.pl 
Redakcja techniczna, skład i druk:

Drukarnia NOWODRUK s.c., tel. (+48 18) 443 56 69

CHOROBY CYWILIZACYJNE – WYBRANE ASPEKTY
lek. med. spec. geriatra Anna Węgrzyńska   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
CUKRZYCA – PREWENCJA, DIAGNOSTYKA I  LECZENIE
lek. med. spec. diabetolog Beata Stąporek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Z PSYCHOLOGIEM PRZEZ ŻYCIE
Elżbieta Pyszczak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
BADANIA PROGRAMOWE
Mariola Pękala-Piekarska   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Z NAMI PO ZDROWIE – FINISZ JUŻ BLISKO
Adam Szczepanik, Elżbieta Pachoń   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
MIÓD -  NEKTAR ZDROWIA
Anna Totoń   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
USŁYSZEĆ ŚWIAT
Izabela Bartosik   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
STANISŁAW WYSPIAŃSKI - POETA KRAKOWA CZ. III
prof. Franciszek Ziejka UJ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
KRÓTKA HISTORIA GRODU NAD DUNAJCEM I KAMIENICĄ” CZ.VI
Anna Totoń   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
MARCINKOWICKIE UROCZYSTOŚCI – ZNAMIENICI GOŚCIE
Józef Gościej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
MAŁE SATYSFAKCJE
Katarzyna Godek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
ZASADY REDAGOWANIA I WYDAWANIA „BIULETYNU” I TYGODNIKA „50+” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ŚMIECH TO ZDROWIE- ANEGDOTKI AUTORSTWA NASZYCH SŁUCHACZY
Słuchacze SUTW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
DIALOG MIĘDZYKULTUROWY
Halina Komar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
ARTYŚCI TRZECIEGO WIEKU
Małgorzata Ogorzały   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
PO EUROPEJSKU W NOWYM SĄCZU
Elżbieta Pyszczak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
KONFERENCJA ITQUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KOMUNIKAT Z ESPERANCJI
Halina Komar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
WARTO WIEDZIEĆ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
KALENDARIUM ROK AKADEMICKI 2006/2007
Elżbieta Pachoń   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
WARTO PRZECZYTAĆ
Sądecka Biblioteka Publiczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32



3

ChoRoby CywIlIzaCyjnE – wybRanE aSPEkTy

PO PIERWSZE ZDROWIE

Próba zdefiniowania.
Choroby cywilizacyjne to takie schorzenia, które sze-
rzą się globalnie, są powszechnie znane i związane  
z rozwojem cywilizacji.
Świat, w którym żyjemy, ulega nieustannym 
zmianom, a lista zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych 
i społecznych stale rośnie. Postępująca urbanizacja  
i uprzemysłowienie powodują lawinowe wydłużenie 
się listy czynników powodujących bezpośrednie 
zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia. Jednocześnie 
z tymi niekorzystnymi czynnikami konfrontowane 
są coraz starsze społeczeństwa, bowiem nieco 
paradoksalnie dzięki rozwojowi cywilizacyjnemu  
i osiągnięciom medycyny wydłużyła się średnia życia 
człowieka.
Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane  
z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko 
rozwiniętej cywilizacji, charakteryzującej się dużą 
liczbą sytuacji stresowych, napięciami nerwowymi, 
małą ruchliwością mięśniową, skażeniem środowi-
ska, nieracjonalnym odżywianiem.
Czynniki ryzyka chorób krążenia.
Nie sposób zająć się jednocześnie wszelkimi 
zagadnieniami, dlatego też wybieram tę grupę 
schorzeń, które stanowią największy problem 
współczesnej medycyny i są przyczyną śmierci co 
drugiego Polaka.
Narzekamy na zmniejszające się bezpieczeństwo na 
polskich drogach, coraz częstsze śmiertelne wypadki. 
Szczególnie w weekendy nasze media przedstawiają 
porażające statystyki. Niewiele możemy zrobić dla 
podniesienia jakości naszych dróg, czy ograniczenia 
brawury kierowców, za to bardzo wiele możemy zro-
bić dla zmniejszenia ryzyka chorób serca i naczyń. 
Warto się trochę potrudzić, aby żyć lepiej i dłużej.
To, czy zachorujemy na choroby serca i naczyń (cho-
roba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu), zależy od 
działania czynników ryzyka. Jednocześnie występo-
wanie kilku takich czynników świadczy o znacznym 
zagrożeniu ze strony tej grupy chorób.
Co to jest czynnik ryzyka?
To inaczej parametr, który można zdefiniować, czę-
sto także zmierzyć i którego wystąpienie pozwala 
przewidzieć prawdopodobieństwo rozwoju choroby  
i kierunki ich powikłań. Określenie typowych czyn-
ników ryzyka poprzedzone było wieloletnimi bada-
niami i obserwacjami.
Na część czynników ryzyka nie mamy wpływu.  
Do tej grupy należy:
- zaawansowany wiek;
-  płeć męska;

-  rodzinne obciążenie chorobami serca.
Na szczęście znacznie większą grupę stanowią te 
czynniki ryzyka, które są groźne i jednocześnie po-
zostają w znacznym stopniu pod naszym wpływem:
-  nadwaga;
-  otyłość brzuszna;
- nadciśnienie tętnicze;
-  wysoki poziom cholesterolu;
-  cukrzyca typu 2;
-  palenie tytoniu;
-  brak regularnego wysiłku fizycznego;
-  nadużywanie alkoholu.
Problem polega też na tym, że u wielu chorych 
stwierdza się występowanie wielu czynników ryzyka 
jednocześnie, mamy zatem do czynienia z sumowa-
niem się, które doprowadza nas do pojęcia „global-
nego ryzyka sercowo-naczyniowego”.
Ograniczenie czynników ryzyka poprzez działa-
nia bez włączania leków.
Aby ograniczyć niekorzystny wpływ czynników ry-
zyka, nie zawsze musimy sięgać po środki farmako-
logiczne, chociaż dość często lekarz będzie zalecał 
np. dietę w powiązaniu z przyjmowaniem określo-
nych leków.
Jest sprawą oczywistą, że ograniczenie ryzyka zwią-
zanego z paleniem tytoniu i nadużywaniem alkoholu 

Kolsuntant medyczny projektu „Po pierwsze zdrowie” - 
lek med. specjalista geriatra Anna Węgrzyńska

Fot.: Antoni Łopuch
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musi wiązać się z rezygnacją z przyjmowania tych 
środków. Wymóg to dla wielu osób trudny do speł-
nienia, ale w gruncie rzeczy nieodzowny.
Dużo większego, długotrwałego wysiłku wymaga 
stosowanie właściwej diety.
Kilka zasad związanych z dietą:
-  nie ma żadnej diety cud!
-  mniej spożywać niż zużywać!
-  pożywienie powinno być zróżnicowane i smacz-

ne!
-  należy pić 1-2 litrów dziennie, od wody się nie 

tyje!
-  sama dieta nie wystarczy, trzeba się ruszać!
-  warzywa i sałatki jako dania podstawowe!
-  unikać tłuszczów i alkoholu!
Kilka produktów pomagających w odchudzaniu (pra-
wie nie zawierają kalorii):
-  sałata i pomidory;
-  kapusta pekińska, brokuły, szpinak, rzodkiewki, 

rzodkiew, kalafior, kapusta biała, papryka, szpara-
gi;

-  pieczarki, kurki;
-  groszek zielony, brukselka, czerwona kapusta, se-

ler, buraki, cebula, koper.
W jakim tempie? Raczej nie szybciej niż 0,5 – 1 kg 
na tydzień.
Dieta powinna również prowadzić do zmniejszenia 
zużycia soli. Wszystkie ww. produkty zawierają mało 
soli, hmmm, oczywiście pod warunkiem, że głęboko 
schowamy solniczkę.
Jeśli chcemy zadowolić podniebienie – warto sięgnąć 
po przyprawy ziołowe.
Uwaga na wody mineralne!
Należy szukać takich, które zawierają mniej niż 100 
mg sodu i mniej niż 300 mg chlorków.
Regularny wysiłek fizyczny jest nieodzownym uzu-
pełnieniem naszych zmagań z przyzwyczajeniami ży-
wieniowymi.
Popularne zalecenie wyraża się wzorem: 

3 x 30 x 130

A więc przynajmniej 3 razy w tygodniu, czym spełni-
my postulat regularności. 
Przez 30 minut i nie pomogą wykręty, 30 minut moż-
na wygospodarować, nawet przy bardzo napiętym 
programie dnia, można to zresztą podzielić na krótsze 
odcinki, np. 10- minutowe.
Uwaga, jeśli od razu chcemy podjąć wysiłek fizyczny 
w pełnym wymiarze, powinno to nastąpić po upływie 
przynajmniej dwóch godzin od ostatniego posiłku.
130 to tętno niezbyt wysokie, ale już powodujące po-
budzenie całego organizmu.
Korzyści z uprawiania sportu wszyscy znamy, ale jak-
by nie zawsze docierał do nas ich zbawienny wpływ. 
Dlatego sensowne będzie przypomnienie sobie ich 
raz jeszcze:
1.  Serce osoby regularnie podejmującej wysiłek fi-

zyczny jest lepiej odżywione, przez naczynia 
wieńcowe przepływa więcej krwi niż u zwolenni-
ków siedzenia przed telewizorem.

2.  Osoby trenujące mają niższy poziom cholesterolu 
i trójglicerydów, zmniejsza się ryzyko zakrzepów, 
tym samym rzadziej występuje zawał serca.

3.  Wzmacniamy kręgosłup, stawy i mięśnie, co wpły-
wa na postawę, sprawność i samopoczucie.

Warto pamiętać, że wysiłek fizyczny ćwiczy w nas 
samodyscyplinę, a ta z kolei przyda się w walce ze 
zgubnymi przyzwyczajeniami palenia tytoniu i spo-
żywania w nadmiarze alkoholu.
Trzeba pamiętać, że za „grzeszki” trzeba płacić!
Aby zrekompensować (spalić) 200 kcal po zjedzeniu 
kawałka tortu, niezbędny jest wysiłek:
3 Szybki spacer 40 min
3 Pływanie  34 min
3 Jazda na rowerze 34 min
3 Aerobik  40 min
Więc może lepiej zjeść 0,5 kg pomidorów z cebulką 
(ok. 100 kcal)…
Leczenie farmakologiczne.
Leczenie farmakologiczne stosowane jest w uzupeł-
nieniu działań zmierzających do zdrowego stylu życia 
i ograniczenia wpływu czynników ryzyka.
Kontaktu z lekarzem specjalistą (w wieku starszym 
niezbędna jest również konsultacja z lekarzem geria-
trą) wymaga leczenie: nadciśnienia tętniczego, zabu-
rzeń lipidowych, cukrzycy, choroby wieńcowej i nie-
wydolności serca.
 Przy konsekwentnym leczeniu niefarmakologicz-
nym i stosowaniu obecnie dostępnych, dobrze tole-
rowanych preparatów unormowanie ciśnienia tętni-
czego, poziomu cholesterolu i glukozy we krwi oraz 
innych parametrów jest możliwe i bezpieczne.
Warunkiem jest jednak konsekwentna współpraca  
z lekarzem, systematyczność w zażywaniu leków oraz 
zmiana dotychczasowego trybu życia.

W trakcie wykładu: „Choroby cywilicazyjne - wybrane aspekty”
Fot.: Antoni Łopuch
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CukRzyCa – PREwEnCja, dIagnoSTyka 
I  lECzEnIE

Według danych WHO obecnie na świecie choruje 
180 mln osób na cukrzycę, w tym w naszym 

kraju około 2 mln. Liczba ta rośnie z każdym rokiem. 
Można powiedzieć, że mamy już do czynienia z epi-
demią tej choroby. Przewiduje  się,  iż w roku 2025  
liczba chorych na cukrzycę wzrośnie do ponad 300 
mln. Ponad 50% wszystkich chorych to ludzie powy-
żej 70 roku życia. Dominuje zdecydowanie typ 2 tej 
choroby. W Polsce cukrzyca  zajmuje szóste miejsce 
jako przyczyna wszystkich zgonów.
  Od wielu już lat są prowadzone badania mające 
na celu znalezienie  skutecznego sposobu zapobiega-
jącego pojawieniu się  cukrzycy u osób do tej cho-
roby predysponowanych genetycznie. Od niedawna 
wiemy, iż można zapobiegać cukrzycy typu 2, można 
opóźnić jej rozwój. Jednak odmienna jest sytuacja w 
cukrzycy typu 1. W typie 1 cukrzycy zapobieganie 
objawom choroby na razie nie wykracza poza  próby 
kliniczne, jest nadal  w fazie badań i na dzień dzi-
siejszy Polskie Towarzystwo Diabetologiczne nie 
zaleca w praktyce codziennej stosowania żadnej me-
tody prewencyjnej. Wynika to z braku dostatecznych 
dowodów na  skuteczność jakiegokolwiek specyfiku. 
Odmiennie się dzieje  w cukrzycy typu 2. Mamy już 
dowody na skuteczne zapobieganie tej postaci cukrzy-
cy  przez zmianę stylu życia na bardziej aktywny jak 
i stosowanie się do zaleceń dietetycznych. Poza tym 
opóźnią rozwój tej choroby również niektóre prepa-
raty farmakologiczne (metformina, orlistat, akarboza, 
prawastatyna).
  Cukrzyca typu 2 rozwija się pomału. Często 
przez wiele lat nie daje żadnych objawów. Może 
ujawnić się dopiero wtedy, gdy rozwinie już powi-
kłania. Istnieją objawy sugerujące początek choroby. 
Należą do nich: zmniejszenie masy ciała, wzmożo-
ne pragnienie, wielomocz,  osłabienie, pojawienie 
się zmian ropnych na skórze oraz stanów zapalnych 
narządów moczowo-płciowych. Ponieważ wczesne 
wykrycie tej choroby jest bardzo ważne, proponuje 
się wykonanie badań przesiewowych tj. badanie po-
ziomu cukru na czczo w krwi żylnej jeden raz w ciągu 
3 lat u osób bez objawów hiperglikemii, powyżej 45 
roku życia oraz niezależnie od wieku u osób z grupy 
ryzyka. Grupy ryzyka to osoby z: 
- nadwagą  (BMI > 25);
-   cukrzycą występującą w rodzinie;
-  mało aktywne fizycznie;
-  z grupy środowiskowej lub etnicznej częściej na-

rażonej na cukrzycę;
-  u których w poprzednim badaniu stwierdzono gli-

kemię > 100 mg% lub IGT;

-  przebytą cukrzycą ciężarnych;
-  kobiet, które urodziły dziecko > 4 kg;
-  nadciśnieniem tętniczym;
-  hiperlipidemią;
-  chorobą układu sercowo-naczyniowego;
-  zespołem policystycznych jajników.

Przed rozpoznaniem cukrzycy można znaleźć tzw. 
stany przedcukrzycowe. Są to  sytuacje , w  któ-

rych  osoba dotknięta hiperglikemią nie spełnia jesz-
cze  kryteriów pozwalających na  zdiagnozowanie  
u niej cukrzycy. Do stanów hiperglikemicznych zali-
czamy nietolerancję węglowodanów oraz za wysoki 
poziom cukru na czczo. Prawidłowy poziom cukru 
na czczo  może się wahać między 60 a 99mg% (3.4 
-5.5 mmolm/l).  Nieprawidłowa tolerancja węglowo-
danów to sytuacja, kiedy w próbie obciążenia glukozą 
(75g) po dwóch godzinach stwierdzamy poziom cu-
kru 140 – 199 mg% (7.8 – 11 mmol/l).  Za wysoki 
poziom cukru na czczo charakteryzuje się poziomem 
cukru między 100 -125 mg% (5.6 – 6.9 mmol/). Cu-
krzycę możemy rozpoznać, jeśli uzyskamy poziom 
cukru na czczo (co najmniej dwa razy ) powyżej 126 
mg% (7.0 mmol/l) lub jeśli w próbie obciążenia glu-
kozą (75 g) w drugiej godzinie testu uzyskamy cukier 
powyżej 200 mg% (11.o mmol/l). Cukrzyca to grupa 
chorób metabolicznych, charakteryzujących się hi-
perglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub 
działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże 
się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewy-
dolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek 
i naczyń krwionośnych. Możemy wyróżnić cztery 
typy cukrzycy. 
  Przyczyną cukrzycy typu 1  jest brak komórek 
produkujących insulinę w trzustce, co w konsekwen-
cji  prowadzi do bezwzględnego niedoboru insuliny. 
Niszczenie komórek beta spowodowane jest przez 
proces autoimmunologiczny, który rozpoczyna się na 
wiele lat przed ujawnieniem się choroby.  

lek. med. spec. diabetolog Beata Stąporek w trakcie wykładu
Fot.: Antoni Łopuch
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Cukrzyca typu 2 to grupa chorób, w których mamy 
dwa czynniki sprawcze: insulinooporność oraz nie-
prawidłowe wydzielanie insuliny z jej względnym 
niedoborem. Defekt wydzielania insuliny rozwija się 
stopniowo (dotyczy głównie pierwszej fazy wydzie-
lania insuliny).

Na typ 3 cukrzycy składają się specyficzne typy 
dotyczące najczęściej uszkodzenia trzustki. Są to 

genetyczne defekty czynności komórki beta (MODY), 
endokrynopatie uszkodzenia przez leki, substancje 
chemiczne, procesy immunologiczne (przeciwciała 
przeciw receptorom dla insuliny) oraz inne zespoły 
genetyczne (Zespół Downa, Zespól Turnera). 
  Typ czwarty cukrzycy dotyczy kobiet w ciąży. 
Wyróżnia się cukrzycę ciążową (GDM – gestational 
diabetes mellitus) - wszystkie typy cukrzycy, które 
pojawiły się w ciąży oraz cukrzycę przedciążowa 
(PGDM) – gdy kobieta chorująca na cukrzycę zacho-
dzi w ciążę. 

Cukrzyca rozwija się u osób predysponowanych 
genetycznie, szczególnie jeśli są one obciążone 

pewnymi czynnikami ryzyka. Typ 2 rozwija się głów-
nie u ludzi z nadwagą lub otyłością, mało aktywnych 
fizycznie, palących papierosy oraz stosujących diety 
wysokokaloryczne. Często choroba toczy się przez 
wiele lat podstępnie, bez wyraźnych objawów, dopro-
wadzając do powikłań stwierdzanych już w momen-
cie rozpoznania cukrzycy (dotyczy to  2% rozpoznań).  
U 53 % chorych rozwijają się objawy hiperglikemii 
sugerujące początek choroby (pragnienie, wielomocz, 
spadek masy ciała, zmęczenie, zaburzenie koncen-
tracji, zaburzenia widzenia, infekcje). Przypadkowe 
rozpoznania stanowią pokaźną grupę, jest to aż 29% 
wszystkich rozpoznań cukrzycy. Typ 1 cukrzycy, któ-
ry zwykle rozpoczyna się w młodym wieku (szczyt 
zachorowań przypada na 7 -12 rok życia), ma burz-
liwy początek. Prawie co czwarte dziecko trafia do 
szpitala w śpiączce ketonowej. 
  Często cukrzycy typu 1 towarzyszą inne choro-
by autoimmunologiczne, np. choroba Graves – Base-
dowa, choroba Hashimoto, niedokrwistość Addisona 
– Biermera, niedoczynność kory nadnerczy, choroba 
trzewna (celiakia), bielactwo, pierwotna niedoczyn-
ność przytarczyc.

  Rozwój cukrzycy mogą przyśpieszać  lub wręcz 
ujawniać ją, stany zwiększonego zapotrzebowania na 
insulinę. Należą do nich infekcje, wszelkiego rodzaju 
urazy, szczególnie wielonarządowe, operacje, silne 
stresy, zawał serca lub mózgu, długotrwały wysiłek 
fizyczny, zatrucia pokarmowe.
  Nieprawidłowo leczona cukrzyca po wielu la-
tach doprowadza do rozwoju powikłań. Rozróżnia się 
powikłania związane z przyśpieszonym rozwojem 
miażdżycy tętnic (zawał serca, udar mózgu, choroby 
naczyń obwodowych itp.). Istnieją również powikła-
nia typowe dla cukrzycy (retinopatia, nefropatia, neu-
ropatia, stopa cukrzycowa).
  Aby nie dopuścić do rozwoju tych bardzo cięż-
kich powikłań, zdecydowanie pogarszających kom-
fort życia, należy  leczyć tę chorobę aktywnie, ciągle 
dopasowując się do zmieniającej się sytuacji, dopro-
wadzając do uzyskania dobrego wyrównania me-
tabolicznego. Do dyspozycji mamy wiele środków, 
których dobór zależy od rodzaju cukrzycy, wieku pa-
cjenta, istniejących powikłań czy też chorób towarzy-
szących oraz oczywiście od zgody  samego chorego. 
Leczenie rozpoczyna się od edukacji, którą ciągnie 
się nieprzerwanie przez cały czas trwania choroby. 
Edukacja obejmuje głównie wiedzę o zdrowym stylu 
odżywiania, wysiłku fizycznym oraz samokontroli. 
Leczenie farmakologiczne  nie zawsze jest wymaga-
ne  od samego początku choroby. Często dieta i wy-
siłek fizyczny pozwalają wyrównać poziomy  cukrów  
w typie  2 cukrzycy.  Leczenie insuliną konieczne jest  
w momencie rozpoznania cukrzycy typu 1, typu 
LADA, w ciąży oraz w przypadkach długotrwałej  
niewyrównanej cukrzycy  przy wartościach HbA1c 
powyżej 7 % lub też, gdy świeżo rozpoznanej cukrzy-
cy (w każdym typie) towarzyszy hiperglikemia powy-
żej 300 mg%.
   W leczeniu dążymy do uzyskania  prawidło-
wych poziomów cukru, cholesterolu, ciśnienia tęt-
niczego oraz do uzyskania prawidłowej masy ciała. 
Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać powikłaniom 
przez dobre wyrównanie metaboliczne cukrzycy, niż 
je leczyć.

Lek.med. spec. diabetolog Beata Stąporek

Słuchacze SUTW - beneficjenci programu

Słuchacze SUTW - beneficjenci programu
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Fot.: Antoni Łopuch
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  W ramach programu realizowanego przez Są-
decki Uniwersytet Trzeciego Wieku pn. „Po pierw-
sze zdrowie” odbywają się także zajęcia warsztatowe  
z psychologii. Od początku cieszą się dużym zainte-
resowaniem, jednak grupa nie może liczyć więcej niż 
15 osób. Prowadzi je młody psycholog, absolwentka 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Agnieszka No-
wakiewicz, która aktualnie pracuje w Stowarzyszeniu 
na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw 
Lokalnych w Nowym Sączu.
  Metodę warsztatową prowadzenia zajęć z psy-
chologii pani Agnieszka opanowała już na 3. roku stu-
diów podczas wolontariatu  oraz praktyk w szpitalu  
i Inkubatorze Przedsiębiorczości.
- Psycholog już nie jest tylko po to, aby pomagać roz-
wiązywać problemy, konflikty. To jest ktoś, kto po-
maga poznać samego siebie, czyli mentor, towarzysz, 
partner, trener, który towarzyszy w procesie zmian 
poznawania siebie – wyjaśnia prowadząca zajęcia.
Podstawowe narzędzia pracy w tej metodzie to: dia-
log, rozmowa, komunikacja słowna, ale to nie tylko 
kwestia słów, to także intuicja, obserwacja postawy, 
wyglądu, mimiki, zachowań. Niezwykle ważny jest 
moment,  k i e d y  oferujemy pomoc. Pomaganie na 
siłę, to błąd. Komunikacja, dialog polega na zaanga-
żowaniu dwóch stron. 
Grupy prowadzone przez panią Agnieszkę w ramach 
wspomnianego programu gromadzą osoby w podob-
nym wieku i  podobnej sytuacji życiowej. Przycho-
dzą oni z zamiarem utrzymania aktywności fizycznej 
i psychicznej, bycia wśród ludzi, przynależności do 
grupy, w obrębie której chcą się dzielić doświadcze-
niami.
  - Podoba mi się to, że przekazują sobie wza-
jemnie doświadczenia. Być może mają ich niespożyty 
zasób, a  ich najbliżsi niezbyt chętnie wsłuchują się  

w tę mądrość życiową - zastanawia się moja rozmów-
czyni - ale będziemy mieć jeszcze zajęcia związane  
z pozytywnym budowaniem relacji międzypokole-
niowych.
Agnieszka Nowakiewicz widzi sens prowadzonych 
przez siebie zajęć warsztatowych, a i jej podopieczni 
są  z nich bardzo zadowoleni. Zajęcia, to czas poświę-
cony im samym. Pozwalają zastanowić się nad sobą, 
nad własnym życiem. Pierwsze efekty pracy już są, bo 
kilka osób, wykorzystując wiedzę zdobytą  na warsz-
tatach, poradziło sobie z własnymi problemami.
Kluczem do powodzenia jest umiejętne kierowanie 
emocjami. Na początku buduje się atmosferę zaufa-
nia, dyskrecji, otwartości. Następnie opanowuje się 
sztukę wzajemnego słuchania, dzielenia doświad-
czeniami, nie krytykowania się, a to prowadzi do do-
browolnej aktywności, mówienia za siebie i o sobie 
(zdrowy egocentryzm). To wszystko buduje poczucie 
bezpieczeństwa, a przede wszystkim więzi grupowe.
- Grupa dostaje ode mnie wiadomość, na jakim etapie 
zmian aktualnie się znajduje, ale przekazuję też infor-
macje indywidualne, bo nie można grupy traktować 
jako monolitu, to także zbiór  dużych indywidualno-
ści. Można powiedzieć, że cel jest grupowy, ale także 
trzeba sprecyzować cele indywidualne. Dopiero wte-
dy grupa pracuje efektywnie – wyjaśnia psycholog.
Ludzie z warsztatów są wprawdzie w podobnym wie-
ku, ale różnią się płcią,  różne były ich kariery za-
wodowe, różny jest status społeczny i doświadcze-
nia życiowe, a to z kolei warunkuje ich oczekiwania  
i potrzeby. Tak więc każde zajęcia to gorąca dysku-
sja, burza mózgów, generowanie pomysłów, np. w 
jaki sposób motywować się do działania, czy jak so-
bie uświadomić i przeciwdziałać barierom w procesie 
komunikacji z innymi.

z PSyChologIEm PRzEz żyCIE

Prowadząca warsztaty psychologiczne - Agnieszka Nowakiewicz 

Warsztaty psychologiczne II grupa
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Prowadzący zajęcia warsztatowe musi umieć wyko-
rzystać intuicję oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną, 
musi panować nad dyskusją i umiejętnie ją ukierun-
kowywać. – Nie daję złotych rad. Ludzie sami muszą 
sobie uświadamiać problemy, formułować pytania  
i znaleźć na nie odpowiedź. Do tego przygotowują 
ćwiczenia indywidualne, np. testy samooceny, two-
rzenie misji życiowej, czyli, co jeszcze mogę  zrobić 
i podsumowanie, co zrobiłem do tej pory i z czego 
jestem zadowolony, ale równocześnie uświadomienie 
sobie swoich ograniczeń – twierdzi pani Nowakie-
wicz.
W programie są jeszcze przewidziane zajęcia poświę-
cone budowaniu pozytywnego wizerunku w kwestii 
pozasłownej, np. jak się ubrać. To kolejny proces 
zmian.
Na zakończenie naszej rozmowy pani Agnieszka bar-
dzo sympatycznie  mówi o swoich podopiecznych,  
i o tym, że jej samej te zajęcia wiele dają. - Uczę się 
budować relacje  z ludźmi z innego pokolenia. Jestem 
pozytywnie zaskoczona ciepłem, tolerancją, szacun-
kiem i zaufaniem do mnie, mimo ogromnej różnicy 
wieku. Wiem, że moi „uczniowie” akceptują mój styl 
pracy i sposób bycia, zachowania, przekazywania in-
formacji. To dla mnie bardzo miłe i budujące. Z zajęć 
na zajęcia buduje się między nami specyficzna więź. 
Bardzo będzie mi brakowało tych spotkań…

Elżbieta Pyszczak
Sekretarz Zarządu SUTW

Uczestnikom zajęć warsztatowych z psychologii za-
daliśmy 3 pytania:
1. Jakie motywy kierowały Panią/Panem przy wybo-
rze tych zajęć?
2. Czy psychologia jako nauka jest przydatna w życiu 
w ogóle, a nam ludziom z bogatym doświadczeniem 
życiowym w szczególności?
3. Czy formy i metody zajęć są interesujące, czy pobu-
dzają do refleksji nad sobą, swoim postępowaniem?
  Wszyscy uczestnicy zajęć w dniu 14 maja br 

zgodnym chórem określili zajęcia jako bardzo cie-
kawe, o zróżnicowanych formach i metodach. Pro-
wadząca  Agnieszka Nowakiewicz, wzorując się na 
swoich profesorach z Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach: prof. prof. Danucie Roda, dr Bernadecie 
Bulli i dr Beacie Kozak, interesująco prowadzi warsz-
taty psychologiczne i wykazuje dużo cierpliwości dla 
swoich „studentów” w wieku 50+.
Indywidualnie odpowiedziały:

Janina,	67	 lat	– z zawodu pielęgniarka, zawsze in-
teresowała się człowiekiem, jego złożoną strukturą 
psychofizyczną. Uważa, że psychologia jest każdemu 
człowiekowi nie tylko potrzebna, ale niezbędna w ży-
ciu; szczególnie ludziom starszym, zarówno w rela-
cjach rodzinnych, jak i w stosunkach międzyludzkich, 
szczególnie z ludźmi chorymi. Pani Janina jest osobą 
niezwykle aktywną. Pisze cykl książek (otrzymała 
patent na 10 tomów od ISDN w W-wie) na temat: 
„Transformacja intelektu”. Pierwszy tom został już 
wydany w nakładzie 2 tys. egzemplarzy i nosi pod-
tytuł „W potędze myśli i słowa, zdrowego życia od 
nowa”. Codziennie przy komputerze pracuje od 5-6 
godzin. Pochodzi z Lublina, a sądeczanką została z 
wyboru, ukochała to miasto, w którym przebywa pół 
roku, a drugie pół roku w Kanadzie, gdzie mieszkają 
dzieci i wnuki. Mimo, że rok temu uległa wypadkowi 
(potracił ją samochód na przejściu dla pieszych), nie 
zmieniła trybu życia i zajęć.

Elżbieta,	62	lata	- z zawodu inżynier, zainteresowa-
ła się psychologią z prostej ciekawości po lekturze 
książek Ericha Fromma. Jej zdaniem psychologia to 
bardzo pożyteczna nauka, pozwala poznać siebie, 
swoje reakcje, domyśleć się motywacji postępowania 
innych ludzi i ułożyć prawidłowo wzajemne relacje.
Ćwiczenia warsztatowe wymagają zastanowienia się 
nad tym co robię, sformułować sądy. Np. po ćwicze-
niu na temat - jakie codzienne czynności sprawiają 
mi przyjemność? odpowiedziałam sobie: głaskanie 
kotów, słuchanie śpiewu ptaków i haftowanie.

Krystyna	,	66	lat - całe życie interesowała się psycho-
logią, ale zrealizować swoje marzenia o studiowaniu 
psychologii mogła dopiero teraz, na SUTW. Sądzi, że 
właśnie ludziom starszym, którzy o życiu wiedzą już 
prawie wszystko, psychologia jest bardzo potrzebna. 
Szczególnie ważne jest nauczenie bycia asertyw-
nym, umieć wybierać i nauczyć się mówić „nie”. 
Jesteśmy z pokolenia, które wychowywano w duchu 
potakiwania, wykonywania poleceń. Oryginalność  
i własne zdanie nie było mile widziane. Nie nauczo-
no nas asertywności. Tak myślę, 
że może, gdyby bardziej po-
wszechna była znajomość psy-
chologii w społeczeństwie, nie 
byłoby tyle kłótni, wrogości i 
nienawiści….może!

Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu SUTW

Warsztaty psychologiczne I grupa

Fot.: Antoni Łopuch
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W ramach projektu „Po pierwsze zdrowie” przeprowadzone zostały badania profilaktyczne z zakresu otyłości, 
nadciśnienia, cukrzycy dla osób uczestniczących w programie w doskonale wyposażonym budynku Instytutu 
Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dzięki uprzejmości Pani dyrektor Doroty 
Ogonowskej.
 Badania miały na celu kształtowanie nawyku wśród uczestników projektu  wykonywania badań profilaktycz-
nych i  promowanie wczesnej diagnostyki chorób. Przeprowadzone były, wg harmonogramu zajęć, przez wy-
kwalifikowane pielęgniarki: Danutę Nowaczyk, Halinę Potok, Grażynę Kuzerę oraz Iwonę Zaczyk. Badania 
połączono z konsultacją medyczną u lekarza specjalisty geriatrii - Anny Węgrzyńskiej.

Realizacja: Sądecki UTW wraz z Urzędem Miasta Nowy Sącz i Powiatem Nowosądeckim
Badania odbyły się w następujących dniach:
3, 10, 17, 24 kwietnia i 8, 15 maja 2008 oraz w dniu 13 maja br. w Klubie Aktywnego Seniora w Muszynie-
Zdroju, a także 17 maja br., przy okazji organizowanej przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia  Majówki Mammograficznej, w Krynicy-Zdroju przy deptaku głównym.

Mariola Pękala - Piekarska 
Koordynator projektu

„Po Pierwsze Zdrowie”

PRogRamowE badanIa PRoFIlakTyCznE

W trakcie badań w PWSZ - Instytut Medyczny

z namI Po zdRowIE – FInISz już blISko
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest w trak-

cie realizacji programu pod tytułem „Po pierwsze 
zdrowie”, który ma na celu aktywizację i edukację 
wszystkich chętnych, po ich przejściu na emeryturę 
czy rentę. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w za-
jęciach programowych musieli przejść przez sito we-
ryfikacyjne.
Wiadomym jest, że po wyłączeniu się z aktywne-
go życia zawodowego, starsi ludzie czują się często 
zagubieni i niepotrzebni. Uniwersytet nasz daje im 
szansę na uniknięcie stresu przez włączenie się w 
nurt dalszej aktywności w ruchu społecznym na rzecz 
osób starszych.

Słuchacze SUTW na zajęciach w terenie

Fot.: Dorota OgonowskaFot.: Dorota Ogonowska

Fot.: Bogusława Wójcik
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  Kontakt z ludźmi, nowe znajomości, rozrywki, 
cykl wykładów na tematy problematyki zdrowotnej, 
warsztaty psychologiczne, badania profilaktyczne  
i zajęcia ruchowe, to przykłady działań, które mają na 
celu poprawę samopoczucia i dowartościowania się 
osób starszych.
  Zarząd Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Nowym Sączu docenia znaczenie aktywno-
ści ruchowej dla zdrowia i kondycji fizycznej ludzi 
starszych. Ruch to jeden z ważniejszych elementów 
terapii wielu chorób, pomaga zatrzymać sprawność 
fizyczną i psychiczną, a nawet ją poprawić. Najprost-
szą formą jest codzienny spacer na świeżym powie-
trzu, a jego bardziej wyrafinowaną formą są wyciecz-
ki turystyczne i krajoznawcze, nordik walking (marsz 
z kijkami), organizowane przez tutejszy uniwersytet.
  Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia gimna-
styczne na sali, gdzie osoby starsze, pod fachowym 
okiem mają szansą poćwiczyć, zabawić się i utrzymać 
lub poprawić figurę. Podobnie jest na basenie. Na ćwi-
czenia ruchowe w wodzie jest bardzo dużo chętnych 
osób, zawsze pełna frekwencja, duże zaangażowanie 
ćwiczących. Wyraźnie widać chęć poprawiania kon-
dycji fizycznej i swojej sprawności. Po skończonych 
zajęciach ćwiczący już tęsknią za następnymi!

W ramach kwalifikowania uczestników do w/w 
zajęć ruchowych Uniwersytet zorganizował 

sprawdzian wydolności organizmu. Imponująco to 
wyglądało! Sala gimnastyczna przy ul. Nadbrzeżnej 
wypełniona była po brzegi starszymi ludźmi. Wszy-
scy ambitnie i zgodnie wykonywali dość wyczerpu-
jącą próbę, by zakwalifikować się do poszczególnych 
grup ćwiczeniowych. Mimo zmęczenia zadowolenie 
wszystkich było wyraźnie widoczne.
  To, co robimy w ramach programu „Po pierw-
sze zdrowie”, to robimy z pełnym przekonaniem, 
wiemy, że kondycja fizyczna konieczna jest w życiu 
codziennym i pozwala oddalić moment, w którym 
starsza osoba zdana jest na pomoc innych.
„Ruch to zdrowie” nie jest pustym sloganem, a wy-
siłek fizyczny to jeden ze stałych elementów terapii 
wielu chorób: schorzeń układu sercowo-naczynio-
wego, cukrzycy, osteoporozy i otyłości. Wiemy to  
z ciekawych wykładów różnych specjalistów z zakre-
su problematyki prozdrowotnej, które są prowadzone 

również w ramach programu „Po pierwsze zdrowie”.
  Kierownictwu SUTW należą się słowa uznania 
za podjętą inicjatywę, a uczestnikom wyrazy podziwu 
dla ich hartu ducha i woli podjęcia walki z proble-
mami, jakich życie nie szczędzi ludziom w starszym 
wieku.

Adam Szczepanik

Poniżej zamieszczamy krótką sondę na temat zajęć 
prowadzonych w ramach programu: „Po pierwsze 

zdrowie”.
EWA ADAMOWICZ – Bardzo dobrze się stało, że 
taki program został opracowany i jest realizowany. 
Uczestniczę w bardzo ciekawie prowadzonych warsz-
tatach psychologicznych oraz razem z mężem biorę 
udział w zajęciach „nordic walking”. Maszerujemy 
wzdłuż brzegów Kamienicy, ćwiczymy naszą sylwet-
kę. Świetnie się po tych zajęciach czujemy, bo wia-
domo, że ruch jest dobry na wszystkie dolegliwości. 
Miałabym propozycję, aby do tematyki wykładów 
z zakresu  medycyny włączyć jeszcze: bezsenność  
i trudności w zasypianiu oraz jak z tym walczyć bez 
środków farmakologicznych, zaburzenia psychiczne 
wieku starszego oraz nasilające się wady wieku star-
czego i jak z nimi walczyć.
KRYSTYNA STEFAŃSKA – bardzo celowy projekt. 
Jeżeli to możliwe, to postuluję o zwiększenie ilości 
zajęć ruchowych. Moim zdaniem należy też konty-
nuować wykłady o chorobach cywilizacyjnych, zdro-
wym stylu życia, sposobach odżywiania się w wieku 
starszym.
ZOFIA KOSZYK – nie mogło się nam nic lepszego 
trafić. Ruch na świeżym powietrzu jest nam niezbęd-
ny. Oczywiście mam na myśli zajęcia z „nordica”.
DANUTA PERCZ i TERESA ZAJĄC – cieszymy się, 
że możemy skorzystać z programu „Po pierwsze 
zdrowie”. Chciałybyśmy tylko, aby zajęcia ruchowe 
mogły objąć większą liczbę osób. 
ELŻBIETA PACHOŃ – ja na zakończenie powiem 
słowami ojca medycyny, Hipokratesa: „Jeśli człowiek 
sam sobie nie jest lekarzem, jest po prostu głupcem”. 
I chcę z przykrością oznajmić, że zajęcia dodatkowe 
w ramach wspomnianego projektu dobiegają końca. 
Już zostało zrealizowanych 40 godzin zajęć gimna-
stycznych na sali, niedługo skończy się 40. godzina 
zajęć na basenie, jeszcze w trakcie realizacji jest „nor-
dic walking”(20 godzin) i warsztaty psychologiczne, 
które zaplanowano po 64 godziny dla każdej z grup.     

 Sondę przeprowadziła Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu SUTW

Przygotowania do wymarszu
Fot.: Bogusława Wójcik

Fot.: Bogusława Wójcik
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A.T.	-   Miał Pan bardzo ciekawy wykład na SUTW  
w sekcji przyrodoznawstwa na temat właściwości 
leczniczych miodu. Było to 31 stycznia br., a dzisiaj - 
24 kwietnia 2008r - chętni poszerzenia wiedzy w tym 
temacie skorzystali z Pana zaproszenia  i przybyli  do 
Kamiannej. Wszystkich przywitał znamienny napis: 
„Kto miód kamiański łyka, jak  koń bryka”. Oprowa-
dził i pokazał nam Pan ciekawe muzeum w Kamian-
nej, posługując się pieczołowicie nagromadzonymi  
w nim eksponatami, opisał szczegółowo mozolną 
pracę pszczół, osiągnięcia Kamiannej w dziedzinie 
apiterapii i po tych dwóch bardzo dla na wszystkich 
interesujących  wykładach nasuwa się do Pana  py-
tanie zasadnicze: Skąd u Pana taka sympatia do Ka-
miannej? Co sprowadziło Pana do tego zakątka?
Zbigniew	Sudnik	- W Kamiannej znalazłem się do-
kładnie 4 grudnia 2004 roku z racji wykonywanego 
zawodu analityka finansowego i rzeczoznawcy prawa 
gospodarczego, aby przeanalizować skomplikowaną 
sytuację gospodarczą i finansową, w jakiej znalazł 
się wówczas Dom Pszczelarza - skądinąd Centralny 
Ośrodek Szkoleniowy Polskiego Związku Pszczela-
rzy.
A.	T.	-  W 1978r ukończył Pan Wyższą Szkołę Teorii 
i Organizacji Zarządzania w Szczecinie. Skąd to zain-
teresowanie życiem pszczół?
Z.	 S.	 -  Gdy poznałem fakty, realia, które były 
głównym powodem mojego przyjazdu do Kamiannej, 
zaczęło mnie nurtować pytanie dotyczące pszczelarzy: 
„Co oni widzą w tych pszczołach, skąd u nich ta 
pasja?”. Nawiasem mówiąc, byli to dla mnie dziwni 
ludzie, mówili o pszczołach tak, jak inni o swoich 
dzieciach. Gdy usłyszałem w rozmowach z wieloma 
pszczelarzami, że: „pszczoły widzą właściwy porządek 
świata”, poprosiłem, aby mi ten temat przybliżyli.
Przez 6 miesięcy uczyłem się na czeladnika pszcze-
larza, a potem po różnych praktycznych zajęciach 
oraz ukończeniu dwusemestralnego podyplomowego 
studium zostałem wpisany do rejestru (otrzymałem 
swój numer) prowadzonego przez Wojewódzkiego 

mIód -  nEkTaR zdRowIa
- Rozmowa z mgr inż. Zbigniewem Sudnikiem

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 
Spożywczych w Krakowie jako jeden z niewielu rze-
czoznawców do spraw oceny jakości miodu, a ludzie  
w Kamiannej swą postawą dokonali reszty, sprawia-
jąc, że tutaj pozostałem .
A.	T.	- Pochodzi Pan z woj. dolnośląskiego z okolic 
Bolkowa, a o ile wiem, urodził się Pan w Nowosybir-
sku. Mam pytanie: Co z rodziną?
Z.	S.	- Żona pozostała przy swojej pracy, mam trzech 
dorosłych synów i mam nadzieję, że najmłodszy syn 
od nowego roku akademickiego będzie ze mną i ma 
zamiar studiować na WSB - NLU w Nowym Sączu.
A.	T.	- Wiem, że ma Pan ukończony Wydział Prawa 
i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicz w Poznaniu, tam Pan uzyskał tytuł mgra, więc 
dyrektorowanie Domem Pszczelarza to wyzwanie 
czy chęć przebywania, zauroczenia tym zakątkiem 
Sądecczyzny?
Z.	S.	- I jedno i drugie. Osobiście chciałbym konty-
nuować dzieło życia ks. Henryka Ostacha, któremu 
Kamianna zawdzięcza wszystko, a przede wszystkim 
to dzięki niemu stała się centrum apiterapii, polskiego 
pszczelarstwa. Po drugie zostałem obdarzony wielkim 
zaufaniem i jako pełnomocnik Polskiego Związku 
Pszczelarstwa będę robił wszystko, aby Dom Pszcze-
larza wyprowadzić z kryzysu gospodarczego na tzw. 
„prostą” i aby promieniował znów na całą Polskę, Eu-
ropę, świat.
A.	T.	- Z przedstawionych aktualnie danych widać, że 
to się Panu udaje! Nieźle zaczynacie prosperować!
Z.	 S.	 - Prosperujemy dzięki prowadzonej dystrybu-
cji gospodarczej naszych wyrobów w sanatoriach na 
terenie całego kraju, jak również dzięki specjalne-
mu certyfikatowi stosowania banderoli na wyrobach 
wszystkich producentów zrzeszonych w PZP. Pro-
ducenci muszą spełniać ostre, rygorystycznie prze-
strzegane warunki w zakresie: zoohigieny, nadzoru 
weterynaryjnego, warunków fitosanitarnych. Od tych 
wymienionych czynników naszego prosperowania 

Dyrektor Domu Pszczelarza w Kamiannej Zbigniew Sudnik gości  
słuchaczy Sekcji Przyrodoznawstwa, II rok 

Słuchacze SUTW na terenie pasiek w Kamiannej
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Fot.: Jadwiga Banach
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„Co powiedziałeś? Słyszę Cię, ale 
nie rozumiem. Niektórych słów nie 
mogę rozróżnić.”
Czy to nie brzmi znajomo?
  Coraz więcej osób na świecie ma kłopoty ze 
słuchem. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych 
stwierdza się w ciągu roku 2,1 miliona przypadków 
upośledzenia słuchu. Najczęściej utrata słuchu prze-
biega stopniowo i bezboleśnie na przestrzeni kilku lat. 
W wielu przypadkach rozwija się tak powoli, że jest 
dla osoby dotkniętej po prostu niezauważalna. Osoba 
z wadą słuchu zdaje sobie z niego sprawę dopiero, 
gdy ubytek jest zaawansowany lub rodzina i przyja-
ciele zwrócą na to uwagę.
  Chcąc lepiej zrozumieć problem utraty słu-
chu, zacznijmy od lepszego poznania mechanizmów 
słyszenia. Fale dźwiękowe są zbierane przez ucho 
zewnętrzne i przesyłane przewodem słuchowym do 
błony bębenkowej. Tam dźwięk wywołuje drgania, 
które są przenoszone na trzy kosteczki słuchowe ucha 
środkowego. Najmniejsza z nich, strzemiączko, styka 
się z okienkiem owalnym ucha wewnętrznego. Drga-
nia okienka owalnego przekazywane są poprzez płyn 
zawarty w uchu wewnętrznym na delikatną strukturę, 
zwaną z racji swego kształtu „ślimakiem”. Docierają-
ce wibracje powodują powstanie „fal” w płynie wy-
pełniającym ślimaka. Uginają one tysiące komórek 
rzęsatych ucha wewnętrznego. Pobudzenie tych ko-
mórek powoduje powstanie impulsów nerwowych.
Impulsy przenoszone są dalej przez nerw słuchowy 
do ośrodka słuchu w mózgu. Dopiero tam docierające 
impulsy przekształcone są w rozpoznawalne wraże-
nia dźwiękowe.
  Do uszkodzenia słuchu może dojść w zasadzie 
w każdym wieku. Przyczyną powstania uszkodzeń 
mogą być:
a.  przebywanie w intensywnym lub długotrwałym 

hałasie;
b.   naturalne procesy starzenia się;
c.  zapalenie ucha środkowego;
d.  choroby i uszkodzenia okołoporodowe;
e.  urazy czaszki i urazy akustyczne;

uSłySzEć ŚwIaT
f.  czynniki dziedziczne;
g.  stosowanie leków ototoksycznych;
h.  nowotwory;
i.  wysokie ciśnienie krwi .
  Do utraty słuchu ciągle przyznajemy się nie-
chętnie. To poważny błąd. Jeśli nabieramy podejrzeń, 
że  może ono dotyczyć nas lub któregoś z członków 
rodziny, powinniśmy niezwłocznie udać się do spe-
cjalisty, który zbada nasz słuch. Szybka diagnoza  
i leczenie mogą w wielu przypadkach uratować nas 
przed trwałymi uszkodzeniami. Pierwszym objawem, 
jaki możemy zauważyć sami u siebie, jest „znika-
nie” dźwięków o wysokiej częstotliwości, takich jak 
głosy kobiet, dzieci, czy śpiew ptaków. Inny objaw 
to trudności z rozumieniem mowy  podczas publicz-
nych zgromadzeń (np. w kościele, na koncercie) czy  
w trakcie oglądania telewizji, słuchania radia ,rozmo-
wy prowadzonej przez kilka osób na raz.
  U osób dotkniętych wadami słuchu występują 
charakterystyczne zachowania, które powinny zwró-
cić naszą uwagę: częste prośby o powtórzenie, głośne 
nastawianie telewizora i radia, unikanie spotkań ro-
dzinnych i towarzyskich, unikanie kontaktów z ludź-
mi.
  Około 10% wszystkich przypadków utraty 
słuchu można leczyć środkami medycznymi. Dla po-
zostałych 90% rozwiązaniem jest noszenie aparatu 
słuchowego. Dobrze dobrany i dopasowany aparat 
słuchowy jest w stanie zdecydowanie poprawić ja-
kość słyszenia oraz umożliwić swobodną komunika-
cję i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Izabela Bartosik 
Protetyk słuchu

będzie również zależał dalszy rozwój apiterapii, kie-
dyś z takim sukcesem zainicjowanej  przez ks. Hen-
ryka Ostacha, a prowadzonej przez znanych naukow-
ców, lekarzy, że wspomnę prof. Artura Stojko, czy też 
zmarłego niedawno dra Jerzego Galę.
A.	T.	- Z przedstawionych statystyk widać, że ok.70 
tysięcy turystów indywidualnych i grup wycieczko-
wych odwiedza rocznie muzeum pszczelarstwa, Dom 
Pszczelarza. Czy każdą grupę oprowadza Pan osobi-
ście z taką swadą i humorem jak naszą  grupę w dniu 
dzisiejszym?

Z.	S.		-  W ogóle rzadko oprowadzam grupy osobiście. 
Tym razem, oprowadzając grupę zaproszoną przeze 
mnie z SUTW, miałem ogromną satysfakcję i przy-
jemność.
A.	T.	- Dziękujemy bardzo, ja dziękuję za rozmowę  
i życzymy Panu dużo, dużo zdrowia i ogromnych 
sukcesów w dyrektorowaniu tą placówką.

Rozmawiała: Anna Totoń
Członek Rady Programowej 

Sekcji Przyrodoznawstwa
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4.
 Spróbujmy teraz choćby na chwilę zanurzyć się 
w świat dramatów i rapsodów  Wyspiańskiego. Nie 
sposób w krótkim tekście omówić specyfikę  obra-
zu Krakowa, jaki stworzył Wyspiański - poeta i dra-
maturg. To zadanie dla autora obszernego i szeroko 
udokumentowanego studium. Tu wypada nam  jedy-
nie zasygnalizować wybrane problemy. W pierwszej 
kolejności spróbujmy spojrzeć na to, w jaki sposób 
pisarz budował literacki monument serca dawnej sto-
licy Królestwa Polskiego: Wawelskiego Wzgórza.
 Fundament tego monumentu stanowi Legen-
da a właściwie dwie Legendy: I i II. Pisarz  sięgnął  
w tym wypadku do  jednego z najstarszych  podań 
krakowskich, wprowadzonych do naszej świadomo-
ści historycznej jeszcze przez Wincentego Kadłubka. 
Opowieściom o Kraku, Wandzie i Ritgerze nadał jed-
nak nowy, daleki od  zapisanego w  tradycji kroni-
karskiej a także w literaturze pięknej kształt.21  Jest 
to świat pierwotny, właściwie zaś ujmując - chłopski.  
W otwierającym Legendę II  tekście czytamy:  
 Przed mnogim wiekiem na tej górze,
 przed mnogim, mnogim wiekiem –
 król mieszkał starzec, zbrojny wój,
 co nosił  prosty chłopski strój  
 i na sękatym wspierał się kosturze,
 a silny, mocen był jak zbój;
 dębczaki łomał  w prawice.
 A otaczał  się rad  chórem widów,
 znachorów i guślarzy.
 Mieszkał we dworcu, który sam
 budował; [...]
 A ściany  dwora miały lice
 z jodłowych płatew,
 a podcienia były wyrzezane   
 w kolaki i słupce rzeźbione,
 skąd był ku rzece Wiśle wgląd.22 
 Oczywiście, Wyspiański nie odrzucił kronikar-
skich pomysłów Kadłubka o  śmierci Kraka, bohater-
skiej decyzji Wandy o podjęciu walki z Alemanami, 
czy wreszcie – o śmierci tejże w nurtach Wisły. Ca-
łość jednak  wzbogacił baśniowymi mitami i ludowy-
mi, z podkrakowskich terenów przejętymi obrzędami, 
które sprawiają, że powstał utwór (a właściwie dwa 
utwory!) pełne  krakowskiego kolorytu lokalnego  
i kulturowego. Pisarz zaludnił Legendę  mitologicz-

STanISław wySPIaŃSkI - 
PoETa kRakowa Cz.III

WYKŁADY

Prof. Franciszek Ziejka, UJ

nymi postaciami, ale co ważniejsze – stworzył  pod-
wodny świat podwawelskich  Wiślan, w którym  żyją 
nie tylko prasłowiańskie bóstwa, a Krak  staje się 
nagle Martwicą-Chochołem, ale nade wszystko  - w 
którym  znajduje poetycką wizję krakowski  folklor  z 
Lajkonikiem, z ludowymi śpiewkami czy wysnutymi  
z krakowskiej tradycji balladami o  Kraku. Dzięki po-
ecie ożyła mityczna Wanda, przydając   Krakowowi  
i wzgórzu Wawelskiemu nowych promieni sławy.  Jak 
pisał przed laty Ostap Ortwin, pod piórem Wyspiań-
skiego Wawel stał się ołtarzem, gdzie tajemny rytuał 
Sławy odprawiały wieki. Na tym skrawku  ziemi przy-
czaiła się spętana moc narodu w półśnie letargicz-
nym na chwilę zmartwychwstania czekająca. Cała jej 
przeszłość, wszystka jej chwała przebrzmiała, zapa-
dła w stuletni  sen kamienny po kryptach, komyszach 
i zakamarkach.23 
 Tę zaklętą w grobach i trumnach  królewskich 
przeszłość ożywiał pisarz w innych swych utworach. 
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W rapsodzie pt. Kazimierz Wielki, przywołał scenę 
odkrycia w 1869 roku grobu Wielkiego Króla. Opi-
sując powtórny pogrzeb Kazimierza, z mocą prze-
ciwstawił  Ojczyznę tamtego, piastowskiego Olbrzy-
ma, jego współczesne dziedzictwo: Polskę skarlałą, 
niezdolną do czynu. Poeta nie szczędzi tu gorzkich 
słów pod adresem  tych, którzy nie tylko zaprzepaścili  
wielki spadek po ostatnim Piaście na polskim tronie, 
ale których dziś nie stać na jakikolwiek czyn, którzy 
kochają się w trumnach, których  opanował  rozpaczy 
gad. To dlatego każe on Kazimierzowi rzucić w ostat-
niej scenie rapsodu młotem w mówcę. Wierzył, że w 
ten sposób można będzie uwolnić  naród z niewoli 
słów i frazesów, pobudzić go do czynu. 
 Ale nie o interpretację rapsodu chodzi w tym wy-
padku.  Chodzi o to, że Wyspiański w tym pięknym 
poemacie  podjął udaną próbę ożywienia wawelskiej 
świątyni Polaków. To początek drogi, którą idąc, 
stworzył na koniec arcydzieło pt. Akropolis. Ak-
cja  rapsodu toczy się w murach wawelskiej katedry. 
Kazimierz w postaci  śmiertelnego truchła powstaje   
z martwych. Czyni sąd nad żyjącymi w niewoli Po-
lakami. Ale zarazem jest naszym przewodnikiem  po 
wawelskiej świątyni. Oprowadza nas po niej, ożywia 
zaklętą w jej murach historię. Dzięki niemu katedra  
zaczyna żyć, przestaje być tylko pomnikiem historii. 
Staje się miejscem wielkiego misterium, w którym 
ma odrodzić się naród. Staje się miejscem,  w którym 
naród może poczuć się wolnym. 
 Poeta rozszerza perspektywę oglądu serca Krako-
wa w rapsodzie o Bolesławie Śmiałym oraz w dylogii 
dramatycznej: Bolesław Śmiały i Skałka. Decydując 
się na umieszczenie akcji tych dramatów na sąsiadu-
jących ze sobą dwóch  wzgórzach: Wawelskim i Ska-
łecznym, ukazuje niezwykłe piękno tamtego świata. 
Oto jak  wygląda Skałka z czasów, gdy rozgrywać się 
miała na niej tragedia  :
 Przeciw zamczyska, przez  Wiślane wody,
 na ostrowiu skalistej  opoce,
 kościół pośrodku drewnianej zagrody;
 wkoło szum wiklin i wicher łopoce,
 tłukąc wierzbami o mosty i wzwody,
 jakby się  dawne  w nich żalące Moce;
 węgły gontyny spróchniałe przez  wieki;
 jezioro święte obok i pasieki
 święcone;
 [.......................................]
 Na skale Kościół-katedra, biskupia;
 kamień do różnych przyciosany garbów
 biały; -- a w światłach nocy twarz się trupia
 patrzała  z okien wąskich i wyszczerbów;
 jak gdy się włos i ubiór zeskorupia
 prastary, jakby Sezam klętych skarbów:
 Wid-truchło – tak jawiła się twarz sroga
 W kamieniach, które miały rysy Boga...24

 Stworzony przez poetę obraz daleko odbiega od 
utrwalonego w tradycji historycznej czy literackiej. 
Urzeka swą urodą stara pogańska gontyna, święta sa-
dzawka (jezioro), pszczele pasieki i  zbudowany z ka-
mienia kościół biskupi. Poeta zwraca przy tym uwagę 
na współistnienie na tym ostrowiu Skałecznym ele-
mentów dwóch cywilizacji: starosłowiańskiej,  po-
gańskiej (gontyna) i nowej, chrześcijańskiej (biskupi 
kościół).  Elementy te  stają się osnową wielkiego 
konfliktu przedstawionego w obu przywołanych  wy-
żej  dramatach „bolesławowskich”, szczególnie jed-
nak w Bolesławie Śmiałym, w którym akcja toczy się 
w dworcu  drewnianym z lipowych uwięzi // na prze-
łaj  sprzęganych przez krokwie  dębowe,25 jako żywo 
przypominającym przede wszystkim współczesne  
Wyspiańskiemu siedziby bogatych kmieci.
 Nie sposób jednak dłużej zatrzymywać się przy 
pełnej pierwotnego uroku wizji Wyspiańskiego daw-
nego Wawelu czy dawnej Skałki. Pora przywołać tu  
„Akropolis”,  dramat wyjątkowy w polskiej literatu-
rze, prawdziwy poemat wyśpiewany na cześć wawel-
skiej katedry, ale zarazem - na cześć Polski. Pisarz 
zrealizował w tym dziele niezwykły zamysł twórczy: 
postanowił w Noc Wielką Zmartwychwstania przy-
wrócić  do życia  najważniejszą polską nekropolię: 
Wawelską Świątynię. Nie chodzi jednak w tym wy-
padku o zabieg natury technicznej.  Poeta postanowił 
odwołać się w swym dziele do największej  tajem-
nicy  wiary chrześcijaństwa: idei zmartwychwstania. 
Zdecydował, iż wraz z zaklętymi w  srebrze czy mar-
murze postaciami  ma ożyć polska historia narodowa. 
Dzięki temu każdy z czytelników może zadać sobie 
pytanie o to,  czy nadszedł czas zmartwychwstania 
ojczyzny? Czy on  sam   gotów jest odrodzić się do  
nowego życia, do zmartwychwstania? 
 Akropolis to niewątpliwie najwspanialszy pomnik 
wystawiony  wawelskiej świątyni. Jak pisał przed laty 
Adam Grzymała Siedlecki, w dramacie tym  Dusza 
świątyni wawelskiej staje przed nami w takiej sile,  
w takiej wyrazistości, że gdyby nawet kiedyś jakiś ka-
taklizm zniósł Wawel z powierzchni ziemi, to obraz 
czaru, jaki rzucała ona na serca polskie, pozostałby 
przyszłym pokoleniom znany z „Akropolis”.26 Dzięki 
czarodziejskiej mocy słowa  poety ożywa w tym dra-
macie nie tylko katedra, nie tylko  pomniki  i gobeliny; 
ale ożywa całe Wzgórze Wawelskie z otaczającymi go 
blankami i  murami. Ożywa Kraków z wieżami jego 
rozlicznych kościołów, z których  rozlega się jedy-
ny w swoim rodzaju koncert dzwonów. Ta wspaniała 
dramatyczna pieśń o Wawelu i Krakowie nie ma sobie 
równych i zapewne  nie  znajdzie. To niewątpliwie 
najpiękniejszy poemat, jaki Wyspiański  pozostawił 
w darze dla Krakowa, dla  swojego Krakowa. 
 Zaklęty przez poetę w słowie obraz Wzgórza Wa-
welskiego urzeka swoją urodą. Urzeka, bo Wyspiań-
ski kochał mury Krakowa, kochał jego zabytki, był 
zafascynowany  zaklętą w tych murach historią. Ale, 
jak wspomnieliśmy na początku tych rozważań, poeta 
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nie szczędził ostrych słów dla jemu współczesnych 
mieszkańców podwawelskiego grodu. Stworzył też 
im swoisty literacki pomnik w Weselu. 
 Pomnik ten różni się jednak od poetyckiego po-
mnika Wzgórza Wawelskiego. Zbudowany został  
z dystansem, niekiedy z pewnym pobłażliwym lek-
ceważeniem krakowian. Jest niewątpliwie trochę ka-
rykaturalny, ale  mimo wszystko mniej zjadliwy od 
tego, jaki wyłania się  z niektórych przynajmniej li-
stów poety. Spójrzmy na ten pomnik. 
 Znamienny jest fakt „wyprowadzenia” w Weselu 
przez  poetę krakowian z miasta, do nieodległych Bro-
nowic. Być może pisarz uznał, iż dzięki temu łatwiej 
będzie można  ich charakteryzować. I rzeczywiście, 
w bronowickiej izbie weselnej naszym bohaterom 
łatwiej przychodzi odsłonić swe oblicza ale i swoje 
myśli, swoje uczucia. Bronowicka izba weselna   staje 
się dla pisarza swoistym laboratorium, podobnym do 
tych, w których preparuje się  eksponaty,  analizuje  
skład chemiczny roztworów, czy bada wycinki narzą-
dów...
 Do Bronowic na wesele przyjeżdża z miasta, tzn.  
z Krakowa, gromadka krewnych i przyjaciół Pana 
Młodego. Świat  literacko-artystyczny podwawel-
skiego grodu  reprezentuje trzech bohaterów: sam Pan 
Młody – „na co dzień” literat, Poeta, oraz Nos. Świat 
polityki  reprezentuje  Dziennikarz  - redaktor „Cza-
su”. Przyjechała do Bronowic także „Radczyni z Kra-
kowa”, czyli przedstawicielka krakowskiej warstwy 
średniej. Są tu wreszcie trzy  dziewczyny: Maryna 
oraz  dwa „podlotki”, siostry: Zosia i Haneczka, które 
jednak nie odgrywają ważniejszej roli w dramacie.
 Portret „weselnych” artystów może najmniej od-
biega od rzeczywistości z przełomu wieków. Zako-
chany w Jagusi  Pan Młody, upijający się Nos, czy 
Poeta prowadzący grę romansową  z Maryną, Zosią 
czy wreszcie z Rachelą, zdają się w pełni odpowia-
dać portretom rzeczywistym. Są to ludzie nieco od-
biegający  od powszechnie przyjętej normy, wiecznie 
wędrujący po świecie nomadzi (Jestem sobie  pan, 
żurawiec; // zlatam, jak  się ma na lato – powiada 
Poeta w akcie I, scenie 25),27 przeżywający  urojo-
ne albo i prawdziwe rozterki (Ach, wierz, pani, i ja 
przemieniony, // a jeszcze  sobie nie wierzę // i choć  
wszystko pani mówię szczerze, // to przed  sobą praw-
dę  własną kryję // i we mgle jakowejś żyję. // Tyle 
się  podłości  i głupoty // koło mnie  wlokło jak psów, 
// czepiało się  moich rąk, // czepiało się moich nóg; 
// z tylum już zawracał dróg // dla mgieł, dla  nocy, 
ciemności! – mówi tenże sam Poeta w akcie III, sc. 
8), ale nade wszystko są oni zdolni do jaśniejszego 
i ostrzejszego osądu rzeczywistości  od innych ludzi  
„z miasta”: nam oczy zaszły mgłami;// pieścimy się 
jeno snami – mówi Poeta do Gospodarza (w akcie I, 
sc. 24). Budując portret Poety z dobrego kruszcu, au-
tor  nie  oszczędza jednak innych artystów: rozkocha-
ny w Jagusi Pan Młody  wystylizowany został na bo-
hatera sentymentalnego, marzącego  o zamieszkaniu 

na wsi  obok gaiku spokojnego, w bielonym na biało 
domku, w krainie wiejskiej wiecznej szczęśliwości, 
którą  wieś nigdy nie była, ale którą tak postrzegali 
poeci – marzyciele wywodzący się bezpośrednio czy 
pośrednio ze szkoły sentymentalizmu. Trzeci  z kolei 
„weselny” artysta: Nos  otrzymał  rolę epizodyczną, 
ale znamienną: reprezentuje  artystów z popular-
nej  na przełomie XIX-XX wieku grupy Stanisława  
Przybyszewskiego, która szukała Absolutu w czasie 
pijackich orgii i kawiarnianych, niekończących się 
dyskusjach.
 Znacznie ostrzejszy od artystów portret otrzymał 
w Weselu  przedstawiciel świata polityki:  Dzienni-
karz. Autor  nie skąpi mu cierpkich a nawet ostrych 
słów. Zarzuca mu nihilizm a nawet manipulowanie  
społeczeństwem (bohater ten wyznaje w rozmowie ze 
Stańczykiem: Usypiam duszę ma biedną // i usypiam  
brata mego; // wszystko jedno, wszystko jedno, // tyle 
złego, co dobrego, // okropne rzeczy się dzieją. – akt 
II, sc. 7). Polityk ten, dzierżący tak ważne  narzę-
dzie w ręku, jakim jest codzienne, opiniodawcze pi-
smo („Czas”), w szczerym rachunku sumienia (czyli  
w rozmowie z widmem Stańczyka) przyznaje, że słu-
ży innym bez wiary w głoszone hasła. Powiada:
Społeczeństwo!
 Oto tortury najsroższe,
 śmiech, błazeństwo –
 to my duchy najuboższe. –
 „Społem” to jest malowanka,
 „społem” to  duma panka,
 „społem” to jest chłopskie „w pysk”,
 „społem” to papuzia kochanka,
 próżność, nadczłowieczeństwo –
 i przy  tym to maleństwo:
 serce pęknione, co krwawi.
   (akt II, sc. 7)
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Wątpiący w głoszone prawdy  Dziennikarz  nie przy-
padkowo zostaje przez Stańczyka  wybrany na  na-
stępcę. Wręczając mu  błazeński kaduceus (masz tu 
kaduceus polski, // mąć nim wodę, mąć. – tamże), ob-
niża jego rangę społeczną, wydaje zarazem  druzgo-
cący na niego wyrok: iż nie może uzurpować sobie 
prawa do  rządzenia społeczeństwem, narodem.
 W Weselu najostrzejsze strzały wysyła Wyspiań-
ski w stronę reprezentantki „miastowych” – Radczy-
ni z Krakowa. Kreśląc jej sylwetkę w kilku krótkich 
rzeczywiście bardzo znamiennych  scenach, autor nie  
skąpi  ostrej  a niekiedy złośliwej farby. Przekonuje 
więc, że ta reprezentantka  społeczeństwa  Krakowa 
nic nie wie o leżącej tuż za rogatkami miasta polskiej 
wsi. Jest to dla niej świat obcy (Wyście sobie, a my 
sobie. // Każdy sobie rzepkę skrobie. – akt I, sc. 4), 
wzbudzający   strach  (swoim podopiecznym podlot-
kom: Zosi i Haneczce, które  chcą tańczyć z  wiejski-
mi parobkami tłumaczy: Poszłybyście tam do ciżby? 
// [...] Oni się tam gniotą, tłoczą // i ni stąd, ni  zowąd 
naraz // trzask, prask, biją się po pysku; to nie dla 
was. – akt. I, sc. 3). Broniąc „swego” widzenia świata, 
Radczyni potrafi cierpko osądzić Pana Młodego (a. I, 
sc. 22), ale też przywołać  do rzeczywistości Dzien-
nikarza (akt III, sc. 12). Wbrew upowszechnionym w 
środowisku młodopolskich pisarzy sądów o „miasto-
wych” trudno byłoby Radczynię zaliczyć do świata  
filistrów, zaludnionych  przez takie figury jak Pani 
Dulska Zapolskiej. Jest to raczej nieco śmieszny, ale 
mimo wszystko nie pozbawiony sympatii portret ko-
biety ograniczonej w swej wizji świata, posiadającej  
sporo wad, ale i niewątpliwych zalet. 
 Okazuje się, że także i w tym wypadku Wyspiański 
był dużo mniej krytyczny w stosunku do krakowian 
niż w  swoich listach. Ale jeśli listy pisał Wyspiański-
obywatel Krakowa, to „Wesele” pisał artysta umieją-
cy zachować dystans wobec kreowanego świata. W 
tym kryje się tajemnica jego  warsztatu poetyckiego, 
wielkość nie tylko człowieka, ale nade wszystko – ar-
tysty.

5.
 W dniu 26 maja 1905 roku Wyspiański, któremu 
dwa tygodnie wcześniej odmówiono dyrekcji Teatru 
Miejskiego,  w wyborach uzupełniających do Rady 

Miasta został wybrany radnym. 
Rozpoczął służbę  w Radzie 
Miasta w dniu  15 czerwca, kie-
dy złożył przysięgę. Zapisał  się 
wówczas do sekcji szkolnej, ko-
misji archiwalnej oraz do dwóch 
Komitetów:  Komitetu Muzeum 
Nrodowego i Komitetu Muzeum 
Techniczno-Przemysłowego. 
Do 18 lipca, kiedy ogłoszono  
wakacyjną przerwę w działal-
ności Rady, odbyło się siedem 
posiedzeń. Pisarz uczestniczył 
we wszystkich. Po wakacjach – 

ze względu na znaczne pogorszenie się  stanu jego 
zdrowia – nie wrócił już do prac w Radzie Miasta. 
Krótki okres działalności Wyspiańskiego w Radzie  
zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na 
przejawianą  w niej aktywność. Należy tu wspomnieć 
przede wszystkim o dwóch jego wystąpieniach.   
W dniu 6 lipca  1905 r. Wyspiański zgłosił wniosek 
o powołanie przy Zarządzie Miasta Komisji Arty-
styczno - Konserwatorskiej, która by czuwała  nad 
całym budownictwem miejskim, zatwierdzała  plany, 
inwentaryzowała zabytki architektury a także czuwa-
ła  nad ich odnową, wreszcie -  zajęła się lokalizacją  
powstających w mieście pomników.28 
 W Krakowie  sprawą ochrony zabytków zajmo-
wano się już od dłuższego czasu. W II połowie XIX 
w. działali w naszym mieście świetni konserwato-
rzy, by wymienić choćby Pawła Popiela, Władysła-
wa Łuszczkiewicza, Józefa Łepkowskiego, Tomasza 
Prylińskiego, z młodszych zaś Sławomira Odrzywol-
skiego, Tadeusza Stryjeńskiego, Zygmunta Hendla 
czy Władysława Ekielskiego. Od 1888 roku  działało 
tu rządowe ciało nadzorujące prace  restauracyjne w 
Galicji: tzw. Grono Konserwatorów Galicji Zachod-
niej. Działało także kilka stowarzyszeń, które opiekę 
nad zabytkami stawiały sobie jako swój nadrzędny 
cel statutowy. I tak,  od 1886 roku działało Towarzy-
stwo dla Upiększania  m. Krakowa i Okolicy (liczyło 
od 50 do 120 członków), od 1896 roku – Towarzy-
stwo Miłośników i Historii Zabytków Krakowa (ok. 
100 członków), w 1902 roku założono Towarzystwo  
Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury (li-
czyło niekiedy do 250 członków). Wyspiańskiemu 
chodziło jednak o to, aby  powołać do życia  Komisję   
Artystyczno-Konserwatorską przy Zarządzie Mia-
sta, a zatem – przy organie samorządowym. Postulat 
ten  doczekał się realizacji dopiero po dwóch latach, 
w 1907 roku. Działający zaś dziś  przy Magistracie  
Urząd Konserwatora  jest na swój sposób „dzieckiem” 
naszego artysty.  
 Niestety, nie udało się  wprowadzić w życie  
dwóch innych pomysłów Wyspiańskiego-radnego.  
W wystąpieniu z dnia 13 lipca 1905 roku zapropo-
nował on, aby przeprowadzić korektę podręczników 
szkolnych odnośnie do wymagań Krakowa, który hi-
storię i przeszłość  swoją chce mieć w umysłach  mło-
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dzieży święconą i który nie życzy sobie, by sympatia 
czytanek szkolnych jakichkolwiek szkół polskich zwró-
cona  była ku ideom czy osobom i czynom, z którymi  
stołeczny Kraków Piastów i Jagiellonów nie czuje się 
węzłami  krwi i pędem duszy związany.29 Drugi postulat 
był również  zaskakujący. Artysta zwrócił się do Rady 
Miasta, aby przyjęła uchwałę, która by  nakazywała, 
żeby we wszystkich szkołach średnich [..] i ludowych 
Gminy [...] umieszczona była i rozwieszona mapa ca-
łej Polski z uwidocznieniem Krakowa, jako  tego pań-
stwa  stolicy historycznej.30  Rada Miasta ostatecznie  
nie głosowała nad tymi dwiema uchwałami z braku 
kworum na sali obrad. Pierwszy postulat poety zre-
alizowany został po kilkunastu latach, kiedy  upadła 
ostatecznie monarchia austro-węgierska i dzieci nie 
musiały więcej przerabiać czytanek o najjaśniejszym   
cesarzu – ojcu wszystkich narodów tworzących  mo-
narchię, a szczególniej – Polaków. Drugi postulat 
pisarza do dziś, niestety, nie doczekał się realizacji. 
Nadal jest też aktualny. Przy tym wszystkim świadczy 
on o jednym: że Wyspiański  rzeczywiście prawdziwie 
kochał  Kraków. Kochał Kraków jako żywą skarbnicę 
pamiątek  narodowych, ale także - jako  miasto kró-
lewskie,  miasto-symbol Polski niepodległej. Trzeba 
nam o tym pamiętać. Bo rzeczywiście mieszkamy  
w mieście wyjątkowym, posiadającym nie tylko nie-
powtarzalną urodę, ale – będącym symbolem wielko-
ści naszej ojczyzny!

6. 
 Pora na kilka słów podsumowania. Postawiony  
w tytule wykładu temat zasługuje niewątpliwie  na ob-
szerną książkę. Należałoby wszak przedstawić tu losy 
nieustannej wędrówki poety po Krakowie (zmieniał 
adresy wiele razy!). Należałoby  zająć się nie tylko 
okresem jego studiów  w Szkole Sztuk Pięknych, ale 
także jego pracą pedagogiczną w Akademii. A jakże 

pominąć udział Wyspiańskiego w życiu artystyczno-
kulturalnym miasta, w redagowaniu „Życia”, w  wy-
dawaniu pięknych książek? Należałoby  przypomnieć 
także krótki, ale przecież owocny epizod  jego  dzia-
łalności w Radzie Miasta Krakowa...itd. itp. Tu jedy-
nie zasygnalizowałem kilka wybranych spraw. Omó-
wione nawet w tak skróconej wersji pozwalają jednak 
postawić  wniosek: nie było w dziejach  m. Krakowa 
artysty, który by tak silnie i tak licznymi więzami po-
wiązał się z naszym grodem, który by miastu temu 
oddał tak wielkie zasługi. Pamiętając o wielkiej jego 
artystycznej daninie, jaką zostawił Krakowowi, mo-
żemy stwierdzić jedno: miał on prawo od czasu  po-
wiedzieć mieszkańcom tego grodu kilka nawet bar-
dzo gorzkich słów! Miał prawo, bowiem – jak mówił  
w „Wyzwoleniu” jeden z bohaterów – tu [w Krakowie] 
wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy,  
a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią. 
 

20 S. . Wyspiański, Witraże dominikańskie w: „Rocznik Krakowski” , t. II, 
1899, s. 201 – 206.
21  Por.: J. Maślanka, Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1990.
22 S. Wyspiański, Legenda II   w: tegoż, Dzieła, jw., t. 6, s. 121.
23 O. Ortwin, Misterium życia i śmierci u Wyspiańskiego w: tegoż, O Wy-
spiańskim i dramacie. Opr. J. Czachowska, Warszawa 1969, s. 233.
24 S. Wyspiański, Rapsody..., jw., s. 57.
25 S. Wyspiański, Bolesław Śmiały w:  tegoż, Dzieła zebrane, jw., t. 6,  
s. 9. 
26 A. Grzymała – Siedlecki, „Akropolis”  na scenie w: „Kurier Warszaw-
ski”  1932, nr  358 (z 20 grudnia).
27 S. Wyspiański, Wesele w: tegoż, Dzieła zebrane, jw., t. 4. Wszystkie 
cytaty z  tego wydania. S. Wyspiański, Wesele w: tegoż, Dzieła zebrane, 
jw., t. 4. Wszystkie cytaty z  tego wydania
28 Por.: K. Zbijewska, Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego, 
Kraków 1986, s. 17. 
29 Cyt. za: K. Zbijewska, jw., s. 18.
30 Cyt. za: A. Okońska, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1871, s. 410.

W tej części przekazywanych wiadomości historycznych o naszym mieście chciałabym przybliżyć dzieje 
tak dobrze znanych wszystkim szkół.

Szkoła nr  1 popularnie zwana „Jedynką” lub „Mickiewicza” według Jana Sygańskiego ma datę powstania - 
1412 r. Była najpierw szkołą parafialną, prawdopodobnie przy Kościele św. Małgorzaty, podniesiona potem 
do godności szkoły kolegiackiej.
Tak było do 1669 r., kiedy to Rada Miejska uznała, że ze względu na zły stan techniczny budynku trzeba wy-
budować nową szkołę i przekształciła ją w kolonię akademicką pod patronatem Uniwersytetu Krakowskiego.
Pod zaborem austriackim staje się główną szkołą obwodową. W 1893 r. otrzymuje nowy budynek przy  
ul. Długosza, który władze miasta po pożarze miasta w 1894r. zabierają i przekazują na ulokowanie w nim 
istniejącego wcześniej gimnazjum (w pożarze straciło swoje lokum, a władze miasta chciały zapobiec w ten 
sposób odebraniu prawa do posiadania w mieście szkoły średniej ).
  Dla obecnej „Jedynki” wybudowano na miejscu targowicy drzewnej przy ul. Długosza 2 nową dwukon-
dygnacyjną szkołę, przylegającą południową elewacją budynku do już istniejącego parku od strony obecnej 

„KrótKa historia grodu nad dunajcem 
i Kamienicą”, cz.Vi

HISTORIA TO MY
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ulicy St. Konarskiego. W efekcie budynek posiada 
dwie fasady. Budowa trwała 2 lata, według projek-
tu architekta, absolwenta Politechniki Lwowskiej- 
Jana Perosia, który był również projektantem no-

wego Ratusza sądeckiego (po pożarze) - zdj.nr1+2,3 jednego z najpiękniej ozdobionych budynków w naszym 
mieście.
Piętra podzielone są szerokim fryzem graffitowym z motywami 
arabeskowymi, kandelabrowymi, ze smokami, główkami anioł-
ków, z wysuniętym ryzalitem, wyznaczającym główną fasadę.
Portal wejścia głównego zwieńczony jest trójkątnym szczytem  
z herbem miasta, a na konsoli widnieje popiersie Adama Mickie-
wicza, który w hucznie obchodzonym  jubileuszu w 1898r  z oka-
zji setnych urodzin wieszcza został ogłoszony patronem szkoły.
Nad oknami pierwszego piętra w bogato ornamentowanych, prze-
sklepionych konchą niszach znajdują się popiersia 20-tu znamie-
nitych Polaków, których: „przykład winien formować świadomość 
o dawnej potędze Polski, walki o jej wolność, o kształt polskiej 
kultury umysłowej.”
Wszystkie popiersia są dłuta zdolnego i cenionego w tych latach 
rzeźbiarza lwowskiego Stanisława Wójcika.
Często odnoszę wrażenie, przechodząc obok tej szkoły, że sąde-
czanie nie mają świadomości bogactwa i piękna tego budynku. 
Wymaga remontu - to niezaprzeczalny fakt, ale mimo to jego wy-
strój jest godny zachwytu. Do szkoły od strony ulicy St. Konar-
skiego przylega ciekawa secesyjna kamienica. (zdj.nr 4)
  Nadmienię, że w lipcu 1914r „Jedynka” była Centralną 
Szkołą Polskich Drużyn Strzeleckich, której komendantem był 
Michał Rola Żymierski. Nazywano tę szkołę  „Kuźnią Kadr Le-
gionowych”.
  Park miejski sąsiadujący z „Jedynką” powstał wcześniej, za 
kadencji burmistrza miasta Włodzimierza Olszewskiego. Zmarła 
niedawno wnuczka burmistrza Olszewskiego Zofia Flisówna opowiadała anegdotę krążącą po mieście, że ja-
koby mieszkający niedaleko burmistrz Olszewski „(…) z wielką ochotą zatwierdził utworzenie w tym miejscu 
parku (1885r), aby jego dzieci miały możność spaceru, zabaw wśród zieleni i......niedaleko domu.”
Park został rozlokowany na obszarze byłego cmentarza, który kiedyś znajdował się poza murami miasta oraz 
na terenie kościółka św. Walentego (istniał jeszcze w XVIII w) i przylegającego do niego małego szpitala. 
Początkowo zajmował obszar tylko naprzeciwko już istniejącej Szkoły im. Królowej Jadwigi, wzdłuż ul. Wę-
gierskiej (obecna ul. Jagiellońska) i częściowo od strony ul. Długosza. Park otrzymał nazwę – imię Tadeusza 
Kościuszki, ale częściej już wtedy mówiono Planty, na wzór Krakowa i Lwowa.
Z budżetu miasta wydatkowano kwoty na „sadzenie drzew, urządzenie kolistych gazonów, alejek oraz opła-
cenie ogrodnika”. Park był w latach późniejszych kilkakrotnie  poszerzany,  jak np. w 1905r. dzięki staraniom 
kupca  Wiktora Oleksego wydzierżawiono sąsiedni ogród prywatny z utrzymanym pięknie drzewostanem  
i wtedy wybudowano również na wysokim nasypisku z ziemi altanę.

Kamienica zabytkowa, przylegająca od strony elewacji 
południowej do „Jedynki”. Ul. Stanisława Konarskiego

Fasada „Jedynki” od ul. Długosza. Popiersia od prawej: Kazi-
mierz Wielki, Jan Długosz, Jan Kochanowski

„Jedynka” – obecnie Gimnazjum nr 
11 – wejście główne

Gimnazjum nr 11 im. Adama Mic-
kiewicza w Nowym Sączu
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  Z jednej strony parku od ul. Długosza znaj-
duje się do dzisiaj najstarszy na szczeblu ponadpodsta-
wowym zakład oświatowy w Nowym Sączu - otwar-
ty po wielu staraniach w 1818r., najpierw w gmachu 
popijarskim (obecnie  siedziba sądu) jako jedno z 12 
gimnazjów w Galicji. W okresie początkowych prac 
szkoły pomoc finansową na uposażenie dla nauczy-
cieli udzielił zakon cystersów ze Szczyrzyca, przez 
pewien czas szkołą rządzili jezuici w Nowym Sączu, 
udzielając siedziby w swoim budynku i wykładając  
w j. niemieckim. Język polski do programu nauczania 
szkoły wszedł w 1867r.  wraz z otrzymanym statusem 
jako gimnazjum. Po pożarze w 1894r. przenosi się do 
obecnego budynku, a dyrektoruje wówczas Manuel 
Kiszakiewicz. Gimnazjum miało wówczas patrona - 

św. Stanisława Kostkę. Od 1925r nosi imię Jana Długosza. W 1932r. szkoła zostaje przeformowana na I Gim-
nazjum i Liceum, potem jeszcze reforma w 1948r.  Tak oto w bardzo wielkim skrócie przedstawiłam historię  
I LO. (zdj.nr5). Dodam tylko, że do koedukacji w tej szkole doszło w 1964r. i uczniowie na wszelkie wieczorki 
zapraszali swoje tancerki z innych szkół gimnazjalnych w Nowym Sączu. A organizowano te wieczorki wy-
śmienicie. O historii tej szkoły powstały, oprócz wzmianek historycznych, dwie świetne monografie. Jedna 
prof. Antoniego Sitka, druga mgr Michaliny Wójcik. Absolwenci tej szkoły na organizowanych zjazdach, czy 
spotkaniach czują się jak jedna „Długoszowa rodzina”, a zdawanie matury w tym liceum to dla każdego abi-
turienta osobliwa nobilitacja, mobilizująca na całe życie. Można by tak bez końca, ale to nie ten profil wypo-
wiedzi. Ostatnio sławę tej szkoły w Polsce, Europie i świecie rozgłasza założony w 1987r chór „Scherzo” przy  
I LO, którym od początku dyryguje mgr Andrzej Citak. Szkołą dyrektoruje od 1991r Aleksander Rybski.
  „Jedynka” była powszechną szkołą dla chłopców, a po drugiej stronie parku od ul. Węgierskiej roz-
lokowana została na wykupionej wraz z budynkiem murowanym parceli (od ul. Ignacego Płochockiego) 
powszechna szkoła dla dziewcząt. Wybudowana w latach 1881-82 według projektu i pod jego nadzorem –  
inż. Juliusza Miszke.

Właściwy rok powstania trzyklasowej szkoły żeńskiej 
to rok 1843. Rada Miasta w tym celu wynajęła izby  
w prywatnym domu, dostarczyła niezbędne wyposa-
żenie, a pierwszą dyrektorką  była Maria Ogonowska. 
Po przejściu do nowo wybudowanego budynku chęć 
do nauki zgłosiło 633 uczennice. Ze szkoły trzykla-
sowej przerodziła się pod koniec XIX wieku w klasy 
dalsze, aż do 
VII i VIII 
klas jako 
p r o w i z o -
ryczne od-
działy. W 
1897r była 

już tak przepełniona, że nastąpiła dalsza rozbudowa, gmach szkoły 
systematycznie się powiększał, ale styl budowy został utrzymany.
W czasie I wojny światowej szkołę zajęto na koszary i szpital polo-
wy.
Podczas II wojny światowej szkołę zajęło niemieckie wojsko  
i przedsiębiorstwa niemieckie. Po wojnie w 1964 r po raz pierwszy 
do „dwójki” przyjęto chłopców. W 1977 r. wiatr halny zerwał dach, 
uszkodził budynek i wtedy podczas trzech lat trwającego remontu 
uczniowie z tej szkoły musieli pobierać nauki po innych sądeckich 
szkołach podstawowych. Ostatnio generalny remont całej elewacji 
szkoły sprawił, że szkoła na nowo pokazuje swój piękny XIX wiecz-
ny wygląd. (zdj.6+7).

Wracamy do parku miejskiego. W 1898 r. staraniem patriotów 
sądeckich, sokolników pośrodku parku usytuowany został 

pomnik Adama Mickiewicza, dłuta rzeźbiarza Stanisława Wójcika,  

Ul. Jana Długosza. Budynek I LO im. Jana Długosza
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w setną rocznicę urodzin poety, (zdj.nr8). Od tej pory przez jakiś czas zaczęto nazywać park – Parkiem Mic-
kiewicza.
W 1920 r. naprzeciw pomnika położono kamienną płytę Grobu Niezna-
nego Żołnierza, którą potem rozkazem Niemców usunięto na początku II 
wojny światowej i zmieniono na Cmentarz Komunalny przy ul. Rejtana. 
Sądeczanie pomnik wieszcza gorąco zaakceptowali i kiedy w 1918 r Polska 
uzyskała niepodległość, posadzono obok pomnika dąb i nazwano go „Dę-
bem Wolności”, przy którym gromadzono się, aby uczcić niepodległość 
i inne uroczystości ważne dla państwa, dla uczuć religijnych, podkreślać 
swój patriotyzm. Odbywały się w tym miejscu również uroczyste zbiórki 
harcerskie. Od 1939 do1988 r. nie można było nawet mówić o niepodle-
głości, ani czcić rocznic z nią związanych. W 70-tą rocznicę staraniem 
zegarmistrza Henryka Dobrzańskiego i sądeckich rzemieślników położo-
no uroczyście głaz z napisem: „Dąb Wolności 1918”, a obok tego głazu  
w 6-tą rocznicę wizyty Jana Pawła II na Ziemi Sądeckiej, w roku Jego śmier-
ci w dniu 16 czerwca 2005 r. Inicjatywa Społeczna „Sercem Budowane” 
umieszcza drugi głaz, wydobyty z koryta Dunajca i umieszcza znamien-
ny napis starosądeckiej „powtórki z geografii”, tworząc Skałę Piotrową.  
W 2007 r. na podwyższeniu umieszczona zostaje „specjalna” księga wyja-
śniająca znaczenie tego miejsca. W 2-go dnia każdego miesiąca od 2005r. 
przy Skale Piotrowej spotykają się sądeczanie i trwają w modlitwie do godz 21.37. (zdj. nr 9 i 10).

W 1896 r. miasto otrzymało dworek (do którego prowadziła 
alejka z sosny wejmutki) i który mieścił się w obrębie parku, 
od Józefa Wieniawy Zubrzyckiego z przeznaczeniem na cele 
biblioteki publicznej (mieściła się w dworku przez pewien 
czas) i ogólnodostępnego muzeum. W ostatnim czasie po dłu-
gotrwałym remoncie, przebudowie, udostępnieniu piwnic do 
celów wystawienniczych 10 maja 2007r. były dworek został 
uroczyście oddany Nowosadeckiej Małej Galerii, przeniesio-
nej z byłego lokum tzw. „Kosalówki” przy ul.Jagiellońskiej. 
(zdj.nr11)
  
Jeszcze raz 
park miej-

ski zmienił wygląd, gdy z okazji 670-lecia lokacji nasze-
go miasta poszerzono i częściowo wyasfaltowano alejki,  
a u wylotu parku z widokiem na Aleje Wolności odsłonięto 
(w miejsce starego pomnika zniszczonego jesienią 1939r  
i nie wiadomo do dzisiaj o jego losach, a domniemań z roku 
na rok przybywa) nowy pomnik Adama Mickiewicza pro-
jektu Jerzego Bandury. Według regulaminu ogłoszonego 
konkursu miała to być replika pomnika poprzedniego, ale 
ówczesne władze wskazały na swojego faworyta, autora 
najbrzydszego nadesłanego na ten konkurs projektu. Sądeczanie pogardliwie mówią o tym pomniku „garbus”, 
a zresztą jaki jest, to każdy widzi. Drażni starszą generację, która twierdzi, że to raczej pomnik legendarnego 
już sądeckiego kloszarda Stasia Haliniaka, który błąkał się po sądeckich ulicach, dźwigając na plecach worek 
ze zbieranymi butelkami. A młoda generacja?... Przywykła.

Za czasów PRL-u krążyła anegdota, że nasz wieszcz w dniu 
swoich imienin, w Wigilię budzi się i głośno lamentuje; „Ludu 
sądecki, cóżem ci uczynił
                   Żeś mi na plecy wielgachny garb wtrynił?”
Kończąc, zastanawiam się: ”Ilu obecnie sądeczan pamięta hi-
storyczną nazwę parku miejskiego?”
Po prostu- to są teraz Planty.

Anna Totoń
Członek Rady Programowej 

Sekcji Przyrodoznawstwa II rok
Opracowanie z materiałów opublikowanych na temat historii miasta 

Nowego Sącza. Zdjęcia, kartki są z domowego archiwum A. Totoń.

Głaz – Skała Piotrowa na sądeckich Plantach, obok głaz z 
napisem „Dąb Wolności 1918”

„Specjalna” księga na podwyższeniu - sądeckie Planty

Sądeckie Planty - siedziba Nowosądeckiej Małej Galerii

Pomnik Adama Mickiewicza 
– sądeckie Planty 
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Urząd Miasta Nowego Sącza wraz z Urzędem 
Gminy Chełmiec oraz Fundacją Sądecką  zorga-

nizowali drugą już konferencję z cyklu Sądeckie Spo-
tkania Historyczne.
  Temat sesji naukowej brzmiał: „Bóg - Honor- 
Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie 
niepodległej Rzeczypospolitej”.
Pierwszy dzień tej uroczystości odbył się w Ratuszu 
w Nowym Sączu. Gen. Mieczysław Bieniek wygło-
sił  tam wykład pt. „Jak zostać generałem” (sam do 
armii wstąpił w wieku 19 lat), a ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski został Honoro-
wym Obywatelem Nowego Sącza (ma 89 lat). Naza-
jutrz uroczystości i sesja naukowa odbyła się już w 
Marcinkowicach w Zespole Szkół im. Władysława 
Orkana oraz na Cmentarzu Legionowym. Natomiast 
w miejscowej plebani ks. prałat Józef Babicz podej-
mował dostojnych gości uroczystym obiadem.
  Od rana Marcinkowice przybrały uroczysty 
wygląd. Gości witano w progach szkoły muzyką  
i śpiewem. W holu była wystawa dotycząca legionów 
(sztandary, stroje legionowe, fotografie, 1 PSP), zor-
ganizowana przez nowosądeckie muzeum. Na sali 
gimnastycznej znajdowały się:  plansza z napisem 
„Bóg- Honor- Ojczyzna”, na scenie dekoracje w bar-
wach narodowych.
  Sesję otworzył Zygmunt Berdychowski i dy-
rektor Alicja Wąsowicz. Jej tematyka to Legiony 
Piłsudskiego, wyprawa na Kijów, II wojna światowa  
i ruch oporu przeciw komunizmowi po 1945 r. (orga-
nizacja „Ognia”).
Prelekcje wygłosili: Zygmunt Berdychowski, Jaro-
sław Rola, Jerzy Giza, Leszek Migrała, Robert Ślu-
sarek, dr Wojciech. Moś, gen. Franciszek Gągor, An-
drzej Szkaradek i inni. Mówiono także o patriotyzmie 
i miejscowych tradycjach historycznych.

maRCInkowICkIE uRoCzySToŚCI 
– znamIEnICI goŚCIE

W dyskusji o patriotyzmie wzięli udział: Prezydent 
Ryszard Kaczorowski, Maciej Płażyński, Leszek Ze-
gzda, Andrzej Gwiazda, Marek Lasota , Dawid Golik, 
Kazimierz Garbacz i inni
„Patriotyzm to emocjonalny związek z Ojczyzną,  
z religią, polega nie tylko na walce, ale także na do-
brej robocie”.
  Z zaproszonych gości, oprócz tych z listy ofi-
cjalnej byli: Maria Zubkowa, żona Juliana Zubka ps. 
„Tatar”, Jadwiga Stramka- Wolanin- siostra legendar-
nego kuriera sądeckiego, Kazimierz Garbacz- członek 
oddziału majora Józefa Kurasia ps. „Ogień”, Andrzej 
Gwiazda, legenda Solidarności, Kazimiera Łagan – 
Mordarska- kronikarka orkiestry Straży Granicznej.
  Na Cmentarzu Legionowym w Marcinkowi-
cach złożono na grobach legionistów wieńce, wiązan-
ki kwiatów, palono znicze i modlono się za wszystkich 
poległych w walce o wolną Polskę. Po uroczystym 
obiedzie u ks. prałata Józefa Babicza goście udali się 
do Muzeum Historycznego przy Zespole Szkół w 
Marcinkowicach. Oprowadzał ich nauczyciel i ku-
stosz tegoż muzeum (od 1971 r.) Józef Gościej. Na 
zakończenie uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna 
Straży Granicznej zaprezentowała pieśni legionowe 
i patriotyczne. Ten niezwykły koncert porwał nas 
wszystkich do żarliwych śpiewów - co było ukorono-
waniem całej sesji historycznej.

Józef Gościej
Emerytowany nauczyciel

Zespół Szkół w Marcinkowicach
Absolwent Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski z żoną, Józef Gościej

Prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, V-ce Prezes 
Zarządu SUTW Zbigniew Piekarski i Józef Gościej
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SUTW: Jak znalazła się Pani w mediach?
M.	K.: Zaczęłam tę pracę na ostatnim roku studiów 
i  to zupełnie przypadkowo – moja mama znalazła  
w prasie ogłoszenie, że lokalne sądeckie Radio 
„Echo” szuka dziennikarzy. Zgłosiłam się. Zapropo-
nowano mi okres próbny, potem pracę i tam zdoby-
wałam pierwsze doświadczenia zawodowe. Potem 
pracowałam w „Gazecie Wyborczej”, a od sześciu lat 
w „Dzienniku Polskim”. 
SUTW: Czy skończyła Pani dziennikarstwo?
M.	K.: Nie, studiowałam historię sztuki na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim.
SUTW:	 Czyli, żeby zostać dziennikarzem, nieko-
niecznie trzeba ukończyć dziennikarstwo?
M.	K.: Niekoniecznie. Można zostać dziennikarzem 
bez kierunkowego wykształcenia. To rzemiosło, któ-
rego można się nauczyć jak wielu innych. Oczywiście 
trzeba mieć do tego predyspozycje, np. ciekawość 
świata, dociekliwość, rzetelność. Ważne w tym zawo-
dzie (jak w każdej branży) doświadczenie przychodzi 
z czasem. Na stażu pracuje się pod okiem doświad-
czonego kolegi. Nie wszystko, co się napisze trafia na 
łamy. Zdarza się też, że artykuł ląduje w koszu. Nie 
bez racji mówi się o pracy dziennikarskiej „sztuka 
dziennikarska”.
SUTW:	Jaką tematykę preferuje Pani w swojej pra-
cy?
M.	K.: W lokalnej gazecie nie ma wyraźnych specja-
lizacji. Zajmuję się po trochę wszystkim, a to oznacza 
- interwencje, tematykę społeczną, lokalną politykę  
i jej wpływ na życie mieszkańców regionu, wystawy 
i posiedzenia rady miasta. Najbardziej jednak lubię 
historie o ludziach, którzy potrafią pięknie żyć.
SUTW: Jak wygląda Pani dzień pracy?
M.	K.: Zazwyczaj zaczynam po godz. 9.00. Wtedy 
wypijam pierwszą kawę, sprawdzam pocztę elektro-

małE SaTySFakCjE Rozmowa z Moniką Kowalczyk, reporterką „Dzienni-
ka  Polskiego” w Nowym Sączu

niczną, przeglądam gazety i serwisy internetowe oraz 
mój notatnik z tematami, zaglądam do kalendarza 
spotkań. Potem zgłaszam dyżurnemu dnia tematy, 
nad którymi zamierzam pracować i przystępuję do 
swojej zwykłej pracy, która polega na zbieraniu ma-
teriałów, czyli rozmowach, spotkaniach, przeglądaniu 
dokumentów, odwiedzaniu urzędów itp. A potem pi-
szę artykuł i staram się kilka razy przeczytać tekst, 
zanim oddam gotowy do druku.  
SUTW: Skąd czerpie Pani tematy?
M.	K.: Źródeł jest wiele. Czasem są to moje własne ob-
serwacje życia codziennego, czasem temat zgłoszony 
przez Czytelnika lub zlecony przez szefa. Zaglądam 
na fora internetowe, staram się nie izolować, ale słu-
chać, co ludzie spotykani w zwykłych, codziennych 
sytuacjach mają do powiedzenia, co im się podoba,  
a co nie. To kopalnia inspiracji dla dziennikarza.
SUTW: Jak Pani pozyskuje tych informatorów, czy 
może za pieniądze?
M.	K.: Absolutnie nie. Płacenie za informacje jest nie-
etyczne. Tego nie wolno robić, choć niektóre gazety 
stosują takie praktyki. Jeśli ktoś chce zapłaty za infor-
mację – nie podejmuję z nim rozmowy.
SUTW: Jak wygląda ingerencja dziennikarza w wy-
wiad?
M.	K.: W tekście spisanym z dyktafonu trzeba po-
prawić błędy, wygładzić zdania i dokonać skrótów, 
jeśli zdania są zbyt długie. Można również zmienić 
kolejność pytań, jeżeli nie wpłynie to na zmianę 
kontekstu wypowiedzi. Ważny jest efekt końcowy. 
Pisząc, a wcześniej zadając naszemu rozmówcy py-
tania, powinniśmy myśleć o Czytelniku, o tym, żeby 
kontekst wypowiedzi był dla niego zrozumiały. Jeśli 
ktoś w rozmowie zbacza z tematu, trzeba go na nie-
go naprowadzić. A zbędne dygresje pominąć, przepi-
sując wywiad. Nie piszemy go przecież dla naszego 
rozmówcy, ale dla Czytelnika. A jego nie wolno nam 
zanudzić. 
SUTW: Na czym polega autoryzacja tekstu?
M.	K.: Zgodnie z prawem prasowym nasz rozmówca 
ma prawo do autoryzowania całego wywiadu, jakiego 
nam udzielił. W artykułach problemowych autoryzuje 
się tylko wypowiedzi osób, które sobie tego życzą, 
naświetlając im jedynie kontekst, w jakim zostaną 
użyte ich słowa. 
SUTW: Czy praca daje Pani satysfakcję?
M.	K.: Tak, ogromną. Zwłaszcza wtedy, gdy przynosi 
jakiś efekt. Bywa, że rezultaty naszej pracy są bardzo 
szybkie. Czasem satysfakcję daje nam telefon Czytel-
nika z podziękowaniem za podjęcie tematu. Czasem 
cieszy nas dyskusja, jaką uda się wywołać na nośny 
społecznie temat. Cieszy, kiedy władze miasta czy 

JĘZYKOZNAWSTWO

Monika Kowalczyk, reporterka „Dziennika Polskiego”
Fot.: Antoni Łopuch
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gminy potrafią wycofać się ze złej decyzji, albo po 
naszej interwencji załatają dziurę w chodniku. To są 
takie małe satysfakcje dziennikarza gazety lokalnej. 
Dużą satysfakcję miałam, gdy pracowałam jako są-
decka korespondentka „Gazety Wyborczej” w czasie 
powodzi w 2001 roku. Dzięki współpracy z Polską 
Akcją Humanitarną i publicznej zbiórce pieniędzy dla 
powodzian udało nam się wybudować domy dla kil-
kunastu najbardziej poszkodowanych rodzin. To było 
wielkie wyzwanie. Wspaniale było potem patrzeć, jak 
ludzie podnoszą się z ruin. Pamiętam też pewien ar-
tykuł  w „Dzienniku Polskim” o ludziach, którzy nie 
mieli pieniędzy na bilet – a chcieli pojechać koleją do 
odległego o kilkaset kilometrów szpitala na operację 

zasady redagowania i wydawania „Biuletynu” i tygodniKa „50+”
1)  Autorzy tekstów zobowiązani są do wcześniejszego zgłaszania Redakcji chęci napisania tekstu 

na dany temat.
2)  Redakcja może również zamówić u autora tekst na konkretny temat.
3)  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tekstach pod względem merytorycznym, 

stylistycznym, ortograficznym, graficznym(dostosowanie ich do form prasowych), skracania ich.
4)  Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania niektórych informacji, np. notatek z zajęć  

o charakterze kronikarskim, jako materiału wyjściowego do napisania artykułu przez dziennika-
rza.

5)  Redakcja zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do druku złożonego przez autora tekstu  
bez podania przyczyn.  

z ciężko chorym synem. Mieszkańcy Nowego Sącza 
i okolic zaskoczyli nas wspaniałą reakcją. Mnóstwo 
osób przynosiło drobne i większe kwoty, żeby pomóc 
rodzicom chłopca. Robili to anonimowo, więc nawet 
nie mogliśmy im podziękować na łamach. W kilka 
dni uzbieraliśmy ok. trzech tysięcy złotych. Rodzice 
pojechali na operację i wystarczyło na leki dla syna. 
Dla takich chwil warto pracować.

            Wywiad przeprowadzili słuchacze Sądeckie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas spotkania  
z reporterką  „Dziennika Polskiego”. Wywiad przepi-
sała i przeredagowała Katarzyna Godek- prowadzą-
ca seminarium z językoznawstwa.

Śmiech to zdrowie- anegdotKi autorstwa naszych słuchaczy
I.

  Pamiętne lato, 1997 roku, Wrocław. Potężna powódź zalała nadodrzańskie osiedla. Mieszkańcy bloków 
przez pewien czas mieli zakaz korzystania z kanalizacji. Potrzeby fizjologiczne załatwiało się więc albo przed 
własnym domem, albo wynoszono ekskrementy w foliowych opakowaniach i wyrzucano do pojemników. Kil-
kunastoletni syn mojej wrocławskiej przyjaciółki wędrował raz z reklamóweczką własnych odchodów przez 
park. Nagle podbiegł do niego zakapturzony osobnik, wyrwał mu z rąk reklamówkę i zniknął. Kiedy ofiara na-
paści opowiadała o zdarzeniu, mogła bez obrazy kogokolwiek, na pytanie, co mu ukradli, odpowiadać zgodnie 
z prawdą: „gówno”.

Maria Harcuła, Jolanta Kieres
II. 

  W uzdrowiskowej miejscowości Iwonicz - Zdrój przyjmuje kuracjuszy dom wczasowy „Pod Jodłą”.  
W tym domu przebywał przed laty z rodziną Lech Wałęsa (2001 rok). W księdze pamiątkowej widnieje jego 
wpis zachwalający piękną miejscowość, wygodne pokoje i świetne wyżywienie. Dodaje, że chętnie pozostałby 
tutaj na dłużej i na pewno będzie tu nieraz wracał. Kolejny wpis potwierdzający wysoki standard domu „Pod 
Jodłą” to wyznanie zwykłego kuracjusza, który pyta: „Zostałbym tu dłużej, ale proszę mi poradzić, co mam 
zrobić z żoną?” Oto najtrudniejszy dylemat wielu kuracjuszy, bawiących się w czasie pobytu w sanatorium.

Helena Kulpa
III.

Lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia. Młody, zdolny inżynier z ZNTK zostaje oddelegowany do Szczecina. 
Dyrektor uprzedzony o miłości do pieniędzy swojego pracownika, żegna go słowami: „Tylko pamiętaj! Naj-
tańszym środkiem lokomocji”. Kilkudniowa nieobecność oddelegowanego zaniepokoiła przełożonego. Tele-
fon do Szczecina pogłębił jego obawy. Inżynier jeszcze się tam nie zjawił. Po tygodniu - ulga. Był i załatwił 
sprawę. W dziesięć dni później pięknie opalony inżynier wraca z delegacji. Zdenerwowanemu dyrektorowi  
z właściwym sobie spokojem wyjaśnia: „Zgodnie z poleceniem, żeby jak najmniej uszczuplić finanse zakładu, 
pojechałem do Kędzierzyna- Koźla, tam wsiadłem na barkę i popłynąłem nią za darmo do Szczecina. Załatwi-
łem sprawę, odpocząłem i wróciłem pociągiem do Nowego Sącza”.

Maria Harcuła
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Hungar’	 ,	Polo	–	fratoj	estas,	glavo,	glaso	 jen	ate-
stas!	 /Węgier, Polak braćmi są, szabla, szklanka to 
potwierdza /  czyli:
Węgier,	Polak	–	dwa	bratanki,	i	do	szabli	i	do	szklan-
ki!	
  Na zaproszenie naszych węgierskich przyjaciół 
z Miszkolca,  małżeństwa esperanckiego  Adrienne  
i Laszlo Pasztor, wybraliśmy się na 3-dniowe spo-
tkanie międzynarodowe z cyklu „Wielokulturowa 
Europa”.  Program tego wyjazdu miał na celu rozpo-
częcie dialogu w ramach obchodów ERDM w Polsce,  
a przygraniczny region Północnych Węgier, stano-
wiący istną mieszankę różnych kultur, świetnie się do 
tego celu nadawał.
  W wypełnionym po brzegi autokarze, oprócz 
sądeckich esperantystów i ich rodzin, znaleźli się tak-
że goście z innych stron kraju:  działacze i członko-
wie Zarządu Głównego  PZE  /ze Staszowa i Łodzi/,  
a nawet aż spod Wrocławia i Krakowa  przyjechały 
działaczki Międzynarodowego Zrzeszenia Nauczy-
cieli Esperantystów, ubarwił grupę esperancki poeta 
– prawnik z Rzeszowa.
Lecz większość uczestników wyprawy stanowi-
li słuchacze SUTW, zaangażowani w esperancką 
działalność tutejszego Oddziału PZE. Uczestniczyła 
w wyjeździe także nasza Prezes SUTW - Wiesława 
Borczyk,  która jesienią ubiegłego roku została lau-
reatką ogólnopolskiego plebiscytu  internetowego 
w kategorii „Przyjaciel Esperanta” , bo to dzięki jej 
przyjaznemu stosunkowi do nauczania esperanta na 
naszym uniwersytecie, w krótkim czasie nasze mia-
sto stało się krajowym esperanckim centrum! Została 
wyróżniona na równi z Prezydentem Białegostoku,  
dr Truskolaskim.

dIalog mIĘdzykulTuRowy
  Państwo Pasztor poznaliśmy  
podczas obchodów 100-lecia Espe-
ranta w słowackim Martinie.
Potem nastąpił okres ożywionej ko-
respondencji internetowej, w końcu 
obustronna wymiana wydawnictw, 
ponieważ oni wydają internetową 
gazetę NHI, czyli Nord-Hungara In-
formo, którą rozsyłają aż na 5 konty-
nentów, natomiast w naszym mieście 
jest redagowana i drukowana, histo-
ryczna już  gazeta „Pola Esperanti-
sto”,  istniejąca 102 lata i wydawa-
na w tym czasie (chronologicznie): 
we Lwowie, Warszawie, Krakowie, 
Warszawie,  na Śląsku,   a teraz –  
w Nowym Sączu! Zawiera ona infor-
macje o ruchu esperanckim, głównie  
w Polsce, ale także ważne wydarze-
nia z Europy i świata.  Wydane zosta-
ły już 2 „sądeckie” numery, w przy-

gotowaniu znajduje się trzeci.
Jest to dwumiesięcznik, który także znalazł już czy-
telników - abonentów  od Japonii  po Brazylię!
                Opracowując  program obchodów ERDM, 
od razu uwzględnilismy  wyjazd do Miszkolca, mia-
sta łatwiej osiągalnego niż Warszawa (bliżej o ponad 
100 km.)  i niezwykle kulturowo zróżnicowanego, 
o bogatej  historii  i ciekawych tradycjach. Te cechy 
regionalne  pozwoliły na stworzenie bardzo uroz-
maiconego programu, od akcentów stricte esperanc-
kich:  symbolicznych, jak złożenie wieńca w pol-
skich barwach narodowych  Kolomanovi  Kolocsay 
w Muzeum Abaujszanto, fotografie z flagami i znicze   
w miejscach tablic i pomników esperanckich oraz   
personalnych – w spotkaniach  uczestniczyli emi-
nentni węgierscy esperantyści : dr Endre Dudich  
i dr Georgy Nanovfszky, Honorowi Prezydeci HEA  
i UEA (Węgierskiego oraz Światowego Związku  
Esperanta), aż do zapoznania się  z pamiątkami  kul-
tur  społeczności  miejscowej: wizyty w najstarszym 
kościele Miszkolca (ewangelicko-reformowany) na 
górze Avas, łączącej cechy zarówno pobożności jak  
i wesołości, bowiem  pod surową  kalwińską świąty-
nią  znajdują się u stóp góry piwnice winne!
  Lecz nam, przywykłym  do przepychu świątyń  
katolickich i  cerkwi, najbardziej spodobał się  prawo-
sławny kościół  Świętej Trójcy, posiadający najwięk-
szy ikonostas Europy  Środkowej – wysoki na 16 m.  
i skupiający 88 scen z życia Jezusa. Późnobarokowy 
ikonostas został wykonany w Egerze przez Miklosa 
Jankovitsa, a obrazy  namalował  austriacki  malarz – 
Anton Kuchelmeister.
Znajdujące się obok Węgierskie Muzeum Ortodok-

Grupa esperantystów polskich i węgierskich pod tablicą dr Ludwika Zamenhofa w Miszkolcu.
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syjne, mieści najbogatszy zbiór skarbów Kościoła 
Prawosławnego w kraju.
  Nasi kochani gospodarze: Adrienne i Laszlo, 
sprawili naszej grupie niezwykłą niespodziankę, pro-
ponując  udział w mszy świętej, celebrowanej przez  
księdza Adamczyka – nie tylko  Polaka, lecz nawet 
pochodzącego z Łososiny Górnej!
  W programie wizyty „u Bratanków” nie za-
brakło także spotkań z przedstawicielami  lokalnego 
samorządu  i administracji państwowej.  Na temat 
ewentualnej współpracy w dziedzinie  kultury, tury-
styki,  ochrony  środowiska, czy rozwoju kontaktów  
organizacji pozarządowych, rozmawiała z nimi – po-
siadająca upoważnienie do reprezentowania  Staro-
stwa Powiatowego w N.Sączu – mgr Wiesława Bor-
czyk.   
  Małe miasto Abaujszanto powitało nas poczę-
stunkiem typowo węgierskim:  gulaszem, winem,  
strudlami z serem i jabłkami i doskonałą kawą. Wła-
dze miasta reprezentował pan Wiceburmistrz, który 
po obiedzie zaprosił  uczestników spotkania na zwie-
dzanie  (z degustacją oczywiście!) piwnic  winnych, 
gdzie dojrzewają różne  gatunki regionalnego skarbu 
– wina tokaj.
Z tego powodu spóźniliśmy się na spotkanie do Misz-
kolca, gdzie reprezentantka  władz  miasta musiała 
po powitaniu nas spieszyć na oficjalne spotkanie   
z samorządowcami Katowic – miasta  partnerskiego 
dla Miszkolca. Tak samo poważne kontakty mogły-
by zostać nawiązane w ramach współpracy regional-
nej, także z Sądecczyzną i w przyszłości - być może 
– skutkujące wspólną realizacją  programów UE, bo 
Miszkolc byłby naprawdę świetnym partnerem dla 
Nowego Sącza!
Kierujemy tę zbiorową myśl do naszych samorzą-
dowców.
  Rozkoszując się wielogodzinnymi  atrakcjami  
wodnymi uzdrowiska Tapolca, rozmawialiśmy  o za-
pewne podobnych możliwościach naszych terenów 
uzdrowiskowych:  zarówno Słowacja jak i Węgry  
uczyniły swoje źródła termalne interesem  i atrakcją 

  Patrząc z perspektywy ostatnich lat na ważne 
wydarzenia, które miały miejsce w moim życiu, mogę 
z całą pewnością powiedzieć, że były one przezna-
czone dla mnie po to, abym mogła zaistnieć i ukształ-
tować się jako artystka. Biorę tutaj pod uwagę moją 
znajomość z tak oryginalnymi i prężnymi artystami, 
jak prof. Andrzej Szarek, artysta grafik Włodzimierz 
Trawiński, poetka Wanda Łomnicka-Dulak i fotogra-
fik Bogdan Kiwak. Oni właśnie przekazali mi dużą 
porcję wiedzy i doświadczeń. Z mojej strony, musia-
łam wchłonąć wiele pozycji książkowych i wykonać 
wiele ćwiczeń.

aRTyŚCI TRzECIEgo wIEku
 Pod wpływem tych wszystkich czynników, nastą-
pił na mojej drodze artystycznej zasadniczy przełom, 
który otworzył przede mną nowe możliwości i uru-
chomił świeże pokłady wyobraźni. Refleksję na temat 
przeznaczenia, zawarłam w wierszu pt. „Bądź wola 
Twoja”.

,, Bądź wola Twoja”        21.01.2008
prof. Andrzejowi Szarkowi

Co w niebie
              zapisane

Małgorzata Ogorzały

na skalę światową!  Nowy Sącz, postrzegany jako 
„miasto milionerów”, nie wykreował  do tej pory 
inwestora, który byłby skłonny rozpocząć  badania  
geotermalne  w Beskidzie Sądeckim i stworzyć polski  
raj wodny, z  basenami z leczniczą  wodą termalną!  
To mógłby być dla kogoś interes życia, a dla regio-
nu – niezwykły skok  w podniesieniu  atrakcyjności  
turystycznej…
  Oprócz programu zwiedzania – bo było jeszcze 
Lillafűred z cudownym hotelem Pałacowym,   ogrom-
nym wodospadem, romantyczną rzeźbą  wielkiego 
węgierskiego poety Atilli Józsefa, ogrodami i jezio-
rem górskim – nasz program obejmował także  inne 
atrakcje typowo węgierskie:  wieczór w restauracji 
myśliwskiej, gdzie stoły uginały się pod półmiskami  
z pieczonym mięsiwem – rozmaitym!, tokaj rzeczy-
wiście był przedni, a grali do tańca Cyganie… Gdy 
dodamy do tego  śpiewy  po węgiersku, po polsku  
i po esperancku, możemy wyobrazić  atmosferę  spo-
tkania polsko – węgierskiego, które się odbyć  mogło  
dzięki  pomocy  węgierskich esperantystów  z klubu 
Lajos Kiraly Esperanto  Amika Rondo w Miszkolcu 
i podczas którego  językiem – pomostem  było Espe-
ranto, genialny język dla zawiązywania  przyjaźni   
i  do dialogu  miedzykulturowego!    

Halina Komar    
Przewodnicząca PZE

Słuchaczka SUTW

Wieczór polsko-węgierski w Miszkolcu - Topolcy 
Fot.: Jadwiga Banach
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                        ziemi
                              nie ominie
choćbyś jawną niewiedzę
popierał logiką
choćbyś przeczucia ganił
sny- rzucał w niepamięć
wizje-w czasie projekcji
zamykał na klucz

odnajdą  akceptację
rzeczy słowa  czyny

dni zaczną  toczyć myśli
po właściwej osi

i spotka kółko-strzałkę
w idealnym punkcie
                       na życia
                              cyferblacie 
                                          i nastąpi
     FINAŁ  !
Zarówno w plastyce, jak i w fotografii, najczęściej 
sięgam po motywy przyrodnicze. Fascynuje mnie 
różnorodność form, kolorów, materii. Z tą jednak róż-
nicą, że w plastyce dążę do uproszczenia i odrealnie-
nia rzeczywistości poprzez wibrujące plamy koloru, 
najczęściej wychodząc od „detalu”. W fotografii dążę 
do pokazania zaskakujących faktur obiektów. Najle-
piej, jeżeli na tych fakturach, odcisnął swoje piętno 
– niepowstrzymany czas oraz warunki, w jakich przy-
szło im trwać, połączone z przypadkową działalno-
ścią człowieka.
 Cały proces mojego fotograficznego myślenia, 
można prześledzić na fotografiach umieszczonych  
w Biuletynie.
 W poezji jestem teraz na etapie inspiracji Bogiem 
i człowiekiem. Przekonana o nieomylności i koniecz-
ności boskiej ingerencji w sprawy wszechświata, skła-
dam mu często osobiste akty zachwytu, uwielbienia  
i dziękczynienia. Tak, jak w wierszu pt. „Moja wia-
ra”.

„Moja wiara”
prof. Wojciechowi Ligęzie

Widzę ciebie w szczelinie
przebitej promieniem
gdy pulsujesz w powietrzu
Drobinka materii

W gnieździe jaskółczym
boski otwierasz trójdzióbek
jak polnych dzwonków usta
jasno fioletowe

Płyniesz – fascynujący statek Himalajów
po odmętach galaktyk
z żaglem Mount Everest

Nawet w każdej kropelce
naszej krwi codziennej
jesteś jak Rów Mariański
głęboką miłością

A gdybym nie wierzyła
gdybym nie ufała
mój świat
runąłby z góry
lawiną kamieni

I odsłoniłby  - bezsens
i miłość i trwogę

Będąc cząstką ludzkiej społeczności, żyjąc wśród bli-
skich i obcych, odbieram ich różnymi zmysłami, na 
zróżnicowanych etapach poznania, co owocuje róż-
norodnymi refleksjami poetyckimi.
Trafnym zobrazowaniem moich emocji są dwa prze-
ciwstawne wiersze. „Pożar”, „Szukam drzwi do czło-
wieka”

,,Pożar’’      9.07.2007-

spopielić  traf i przeznaczenie
spopielić myśli słowa czyny
spopielić obcość i znajomość
spopielić strach i odwagę
spopielić pewność i wątpliwość
spopielić wigor i apatię
spopielić talent i przeciętność
spopielić  jawę i sen

przyczynę skutek spopielić
tajność i jawność spopielić
ufność nieufność spopielić
czułość nieczułość spopielić
srogość łagodność spopielić
tupet nieśmiałość spopielić
słodycz i gorycz spopielić
spopielić samotność i więź

spopielić altruizm i egoizm
spopielić wzgardę i szacunek
spopielić problem i błahostkę
spopielić absurd i sensowność
spopielić protest i ugodę
spopielić złość i cierpliwość
spopielić radość i smutek
spopielić dobro i zło

młodość i starość spopielić
męskość kobiecość spopielić
wielkość i małość spopielić
spłonął początek i koniec
spłonęła prawda i fałsz
została miłość- korona
zostało berło – nadzieja
została lampa – poezja

  godło: ,,Pamięć ‘’

(Wiersze opublikowano w Almanachu Poetyckim „Przy 
wigilijnym stole”, Oficyna Wydawnicza „TAD-AD” Ja-
strzębie-Zdrój 2007).
  Cała moja twórczość jest przesiąknięta kli-
matem mojej Ojcowizny, leżącej w Moszczenicy 
Wyżnej.  Tutaj się wychowałam, tu dojrzewałam, 
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tu wchodziłam w życie jako żona  
i matka i tutaj tworzę jako artystka. 
Ta Ziemia jest dla mnie z jednej 
strony najszczęśliwszym miejscem 
na globie, a z drugiej podwaliną 
dla rodzącej się twórczości. Tak 
właśnie w formie fantastycznej  
widzę swoją ziemię:
Wiesz pt. „Widok”

,,Widok’’                        03.10.2006
mgr. Marianowi Cyconiowi

Mikrowulkany pól
nad szkicem kościołów
falbaniasto dymią
zielną lawą baszcie
kapelusze przędą

Stragany róż dzikich
karminem częstują
terkoty przepiórek
bocianie odloty

Kare konie zmierzchu
w nawy rynku ciągną
wzgórz pasiaste ścierki
pługami rozdarte

Pagory w pokłonach
na ramionach niosą
różańce brązów żółcieni
na starosądecki Wawel

W postny Patronki gród

Twórczość artystyczna gruntow-
nie odmieniła moje życie. Wydo-
była ze mnie tę cząstkę człowieka, 
która sprawia, że czuję – mocniej, 
widzę jaśniej, obdarowuję szczo-
drzej i czuję się spełniona.
Potrafię też cieszyć się z tego, co 
mam i wiem, że o wielkości czło-
wieka nie decyduje pieniądz, ale 
bogactwo jego serca i wyobraźni.
Swoją odmianę wewnętrzną opi-
suję przenośnią w wierszu „Od-
mieniony lipiec”.

,,Odmieniony lipiec’’
poetce Wandzie Łomnickiej-Dulak

Z nieświadomości kokonu
lipiec

na plennych łanach
migotliwie trzepoce

Szczytom
znów biusty pręży
do skoku

Godziny 
na jędrnych liściach
na tykach grochu
konwalie
różdżką macierzanki rozmnaża

Z wieńcem koniczyny
,,na panka’’
kryształowo dźwięczy

Wniebowzięty

Wierszorodny

Pełny!

Po EuRoPEjSku w nowym SĄCzu 

Parlament Europejski działa już 50 lat. Od paru lat również polscy eurodeputowani  czynnie uczestni-
czą w jego pracach. W kwietniu, w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, odbyło się 
pierwsze inauguracyjne z cyklu Sądeckich Spotkań Europejskich. 
Uczestniczył w nim poseł Bogusław Sonik. Dopisali też nowosąde-
czanie, sala im. Sichrawy ledwo pomieściła wszystkich chętnych 
do dyskusji. Polacy chcą wiedzieć jaka jest nasza rola i pozycja w 

Unii Europejskiej, czy, 
i jaki wpływ mamy na 
decyzje podejmowa-
ne w europarlamencie 
i jak sobie radzą nasi 
przedstawiciele w tym 
ośrodku decyzyjnym 
Wspólnoty. Sądecki 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku jest współorga-
nizatorem wyżej wspo-
mnianych Spotkań Eu-
ropejskich.
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W dniu 6 marca 2008 słuchacze SUTW uczest-
niczyli w: Konferencji podsumowującej działanie  
2 projektu ITQUAL  Wyrównywanie kompetencji in-
formatycznych pracowników.
Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Biz-
nesu – National Louis University w Nowym Sączu.
W trakcie konferencji wystąpili: dr Michał Ja-
sieński - WSB-NLU „Jak myślieć innowacyjnie”,  
dr Krzysztof Głuc - WSB-NLU „Kształcenie doro-
słych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, 
dr Tomasz Mikołajewski, Aleksandra Waliczek, 
Piotr Pruski - Prezentacja narzędzi wypracowanych 
w ramach projektu Itqual (wortal/platforma/kursy  
e-learningowe) 

KonFerencja itQual

K O M U N I K A T    
z  ESPERANCJI

11 maja 2008, w Zielone 
Święta, na Festynie Wiej-
skim w Łazach Biegonic-
kich, zadebiutował  Zespół  
FAMILIANOJ, stworzony  
przez  esperantystkę- słu-
chaczkę SUTW , Józefę 
Olechowską z Przysietnicy.  
Jak wskazuje nazwa, zespół 
tworzą członkowie tej dużej 

Rodziny, przedstawiciele aż 3-ch pokoleń: Dziadkowie, Dzieci  i  Wnuki.  Esperanckojęzyczny program obej-
mował przedstawienie znanej  „Rzepki”,  bajkę „Kto mieszka w leśnym domku”, piosenki śpiewane przez 
dzieci  i przez Dziadka /solo!/, a wszystko  z piękną dykcją  i bezbłędnie.   G r a t u l a c j e !

15 maja 2008  odbyło się uroczyste zakończenie kursów 
Esperanta dla słuchaczy  SUTW.  W uroczystości wzięli 
udział uczestnicy kursów prowadzonych przez Danutę 
Kowalską  /dla zaawansowanych/  oraz przez Stanisła-
wę  Krzywdzińską  /podwójnie -dla początkujących i za-
awansowanych/.
G r a t u l a c j e!
Grupa  prowadzona przez Jolantę Kieres  nie zakończy-
ła jeszcze programu  kursu  i  będzie miała dodatkowe 
zajęcia  w czerwcu. 

22  czerwca  2008 jesteśmy zaproszeni do leśnej kapliczki w Olszance przez księdza Józefa Zielonkę  z Tarnowa, 
Krajowego Duszpasterza Esperantystów.  Ponieważ  Ksiądz jest bardzo gościnny i zawsze przygotowuje poczęstunek  
/takie „małe wesele!”/, to prosimy uczestników wyjazdu  o  współuczestnictwo w kosztach, poprzez kupno herbaty 
czy kawy, słodyczy  lub upieczenie ciasta. Transport  - samochody osobowe, więc  prosimy o rezerwację miejsc  u Joli 
Kieres, Asi Zaczek, Ziuty Olechowskiej  i innych zmotoryzowanych Esperantystów.

Z a p r a s z a m y !

ZAKOŃCZENIE KURSU JĘZYKA ESPERANTO

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch

Zespół „Familianoj” podczas występu Ogranizatorzy z małymi artystami
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1)   05.10.2006 r. – uroczysta inauguracja roku akademic-
kiego 2006/2007 w MCK „Sokół”, w sali im. L. Lipiń-
skiego.

  - Wykład inauguracyjny „Radośc życia czyni życie 
pięknym” wygłosiła prorektor PWSZ w Nowym Sączu 
doc. dr Zdzisława Zacłona. 

  - MCK „Sokół” z okazji rozpoczęcia zajęć na SUTW 
zaprosiło słuchaczy na spektakl teatralny w wykonaniu 
aktorów Teatru z Sabinowa ze Słowacji.

  - SUTW liczy ok. 600 słuchaczy na I i II roku. Zarząd 
SUTW postanowił ograniczyć liczbę słuchaczy do 80 
osób w sekcji.

2)   08.10.2006 r. – „Dziennik Polski” informuje o założe-
niu Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach. Wykład 
inauguracyjny: „Europejski model społeczny” wygło-
sił prof. Jerzy Hausner. Pomysłodawczyni Uniwersyte-
tu w Gorlicach, p. Małgorzata Nowak w wywiadzie dla 
„Dziennika Polskiego” powiedziała m.in.: „tego typu 
placówka jest bardzo potrzebna na terenie powiatu 
gorlickiego i będzie się rozwijać na wzór działającego 
ze świetnym skutkiem SUTW”.

3)   24.20.2006 r. – wycieczka edukacyjna do krakowskich 
muzeów.

4)   26.10.2006 r. – wycieczka do żup solnych w Wielicz-
ce.

5)   28.10.2006 r. – trzecia rocznica powstania SUTW, spo-
tkanie przy tradycyjnym ognisku na Falkowej.

6)   30.10.2006 r. – zakończono nabór zgłoszeń kandyda-
tów do Nagrody Samorządu Województwa Małopol-
skiego „Amicus Hominum”. W tegorocznej  edycji 
Kapituła Nagrody będzie wybierać Laureatów Wyróż-
nionych spośród 26 kandydatów. Wśród nich, z Nowe-
go Sącza nominowana została p. Wiesława Borczyk.

7)   09.11.2006 r. – Słuchacze wspólnie z młodzieżą z I LO 
im. Jana Długosza w Nowym Sączu uroczyście obcho-

Kalendarium 
roK aKademicKi 2006/2007

PORADY
W każdy czwartek od godz. 15.00 do 16.00 udzielane są bezpłatne porady prawne i porady z zakre-
su pomocy społecznej w Poradni Prawnej Sądeckiego UTW, w siedzibie sekretariatu, ul.Jagiellońska 18,  
I piętro. Słuchacze powinni mieć ze sobą aktualną legitymację słuchacza Sądeckiego UTW.

dzili Święto Niepodległości. Uczniowie pod kierun-
kiem prof. historii dr Michała Zacłony przygotowali 
naukową sesję historyczną na temat odzyskania nie-
podległości przez Polskę w roku 1918.

8)   18.11.2006 r. – wycieczka edukacyjna – „Szlak archi-
tektury drewnianej”.

9)   19.11.2006 r. – studenci PWSZ w Nowym Sączu w ra-
mach wolontariatu prowadzą lektorat z j.angielskiego 
dla słuchaczy SUTW, a w zamian  słuchaczki SUTW 
p. Jolanta Kieres i p. Stanisława Krzywdzińska uczą 
języka esperanto na kursach w PWSZ.

10)  16.11.2006 r. - zajęcia specjalistyczne:
  - sekcja kulturoznawstwa: prof. dr hab. Andrzej Sza-

rek, UŚ; temat:  „Moja droga artystyczna”.
  - sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: dr Marek Po-

lański, UJ; temat: „Aspekty lecznicze żywienia osób 
starszych”.

  - sekcja społeczno-ekonomiczna: mgr Iwona Janik- 
Hejmej, KM Policji w Nowym Sączu; temat: „Bezpie-
czeństwo osób starszych”.

  - sekcja przyrodoznawcza: dr Danuta Reśko; temat: 
„Budowa geologiczna Karpat”.

11)  30.11.2006 r. – wykład audytoryjny: dr Janusz Pater; 
temat: „Wybrane zagadnienia problematyki prawno-
podatkowej”.

12)  14.12.2006 r. – zajęcia specjalistyczne:
  - sekcja kulturoznawstwa: prof. dr hab. Andrzej Sza-

rek, UŚ; temat: „Siła talentu siłą życia”.
  ”Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku – 

ludowe zwyczaje okresu Adwentu i Świąt Bożego Na-
rodzenia” omówiła p. Bernadetta Wachała.

  - sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: dr Marek Po-
lański, UJ; temat: „Lek ziołowy – specyfika, skutecz-
ność”.

  - sekcja społeczno-ekonomiczna: dr Zbigniew Baran; 

Zapisy do Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędą się w dniach od 
10 czerwca do 11 lipca 2008 w godzinach od 9.00-14.00 w sekretariacie Są-
deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Powiatowe Centrum Wspierania Or-
ganizacji Pozarządowych) przy ulicy Jagiellońskiej 18.

Zapisy odbędą się do trzech sekcji: medycznej i profilaktyki zdrowia, kulturo-
znawstwa oraz sekcji społeczno - geograficznej. Przy zapisach należy wypełnić deklarację człon-
ka Stowarzyszenia oraz ankietę słuchacza (dostępne na miejscu w sekretariacie) oraz wpłacić 
składkę członkowską w wysokości 60 zł za cały rok kalendarzowy. Nie trzeba przynosić zaświad-
czeń o ukończeniu szkół.

Serdecznie zapraszamy !!!

WSPOMNIENIA

warto wiedzieĆ:
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temat: „Filozofia i zamyślenia kardynała J. Ratzinge-
ra”; 

  mgr Iwona Janik- Hejmej; temat: „Bezpieczeństwo 
osób starszych”.

  - sekcja przyrodoznawcza: prof. Adam Szczygieł; te-
mat: „Działalność Instytutu Sadowniczego w Brze-
znej”.

  dr Danuta Reśko; temat: „Hydrogeologia i właściwo-
ści wód mineralnych”.

13)  07.01.2007 r. – wycieczka: Trzetrzewina- Szcząb- 
Chełmiec – prowadził Wiesław Wcześny, Maciej Za-
remba.

14)  11.01.2007 r. – zajęcia specjalistyczne I rok:
  - sekcja przyrodnicza gościła p. Ryszarda Cieślę oraz 

Marcina Dekera; temat: „Gady i płazy na terenie Są-
decczyzny”,

  - sekcja medyczna: Iwona Bodziony; temat: „Terapia 
uzależnień -leczenie światłem”,

  - sekcja kulturoznawstwa: gość Józef Kantor, Dyrektor 
Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia UM Nowy Sącz; 
temat: „Działalność placówek kulturalnych w Nowym 
Sączu”;

  wykład dr Zbigniewa Barana; temat: „Kultura a reli-
gia” cz. I.

  - sekcja społeczno-ekonomiczna Iwona Janik- Hejmej; 
temat: „Bezpieczeństwo osób starszych”.

15)  06-07.01.2007 r. – w „Dzienniku Polskim” informa-
cja o „Ago Semajno”- spotkaniu esperantystów z 24 
krajów świata, pt. „Świat potrzebuje jednego języka, 
który będzie neutralny i będzie dawał równe szanse  
w porozumiewaniu się”.

16)  16.01.2007 r. – wykład audytoryjny: prof. dr hab. Fe-
liksa Kiryka; temat: „Geneza uniwersytetów, czyli  
o źródłach współczesnej nauki”.

  - zajęcia w Dyskusyjnym Klubie Filmowym.
17)  18.01.2007 r. – zajęcia specjalistyczne II rok:
  - sekcja kulturoznawstwa: prof.dr hab.Wojciech Ligę-

za „ Obrazy Boga w poezji XX wieku”
  - sekcja medyczna: mgr Zenon Sawicki „Magnetotera-

pia stałym polem magnetycznym- samoleczenie”
  - sekcja społeczno-ekonomiczna i przyrodoznawcza 

Koncert słowno-muzyczny poświęcony Janowi Paw-
łowi II- Młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych 
im. Tadeusza Tańskiego, salka Przemienienia Pańskie-
go przy Kościele Św. Małgorzaty, Plac Kolegiacki 1

18)  25.01.2007 r. – spotkanie noworoczne Członków Za-
rządu SUTW, starostów sekcji z władzami miasta  
i powiatu Nowego Sącza oraz Radą Naukowo-Pro-
gramową. Wykład wygłosił prof. dr Tadeusz Aleksan-
der. W spotkaniu wzięli udział: wiceprezydent miasta  
p. Bożena Jawor, prorektor PWSZ, konsultant nauko-
wy SUTW , doc. dr Zdzisława Zacłona.

19) 28.01.2007 r. – Kulig w Barcicach z poczęstunkiem 
w „Stodole w Odrożynie” zorganizowany przez koło 
esperantystów.

20) 04.02.2007 r. – wycieczka turystyczna – Pieniny Pol-
skie i Słowackie: Szczawnica, Droga Pienińska – Le-
śnica - Czarny Klasztor; prowadzili: Wiesław Wcześny 
i Maciej Zaremba.

21)  08.02.2007 r. – wykłady specjalistyczne:
  - sekcja przyrodnicza: dr Leszek Augustyn; temat: 

„Ichtiologia”,
  - sekcja społeczno-ekonomiczna: Andrzej Kuliś; te-

mat: „Psychologia rozwoju narodu”,
  - sekcja  medyczna: Celina Pieczonka; temat: „Funk-

cjonowanie domów pomocy społecznej i ośrodków 
wsparcia dla osób starszych”,

  - sekcja kulturoznawcza: Iwona Janik- Hejmej; temat: 
„Bezpieczeństwo osób starszych;

  gość – poetka Joanna Babiarz.
22)  15.02.2007 r. – W MOK- u odbyło się tradycyjne spo-

tkanie zwane „śledzikiem”. Edukacyjne zagadki w ję-
zyku esperanto przygotowała p. Danuta Kowalska.

23)  22.02.2007 r. – wykład audytoryjny: prof. dr hab. dr 
h.c. Józef Wojnarowski; „W 150-tą rocznicę pierw-
szego polskiego wydania „De Revolutionibus Orbium 
Coelestium”,

  - Waldemar Nadolski – „Wychowanie fizyczne i sport 
na Ziemi Sądeckiej w latach 1867-1918”.

24)  06.03.2007 r. – zajęcia w Dyskusyjnym Klubie Filmo-
wym.

25)  08.03.2007 r. – wykłady specjalistyczne:
  - sekcja kulturoznawstwa: dr Zbigniew Baran; temat: 

„Kultura a religia”.
  cz. II – koncert muzyczny młodzieży z  Gimnazjum nr 

11 w Nowym Sączu,
  -  sekcja medyczna:  dr Stefan Florek, PWSZ; temat: 

„Wybrane zagadnienia psychologii”,
  - sekcja społeczno-ekonomiczna: Jerzy Błaszczyk; te-

mat: „Retencja wód na terenie Sądecczyzny”, dr Ja-
nusz Pater; temat: „Urząd a obywatel”.

  - sekcja przyrodnicza: dr Marian Szewczyk; temat: Ga-
tunki roślin naczyniowych ginące i zagrożone w Kar-
patach”.

26) 11.03.2007 r. – wycieczka piesza – Marcinkowice – 
Lasy Marcinkowickie – Białowodzka Góra – Zamczy-
sko – Tęgoborze – prowadzili Wiesław Wcześny i Ma-
ciej Zaremba.

27)  15.03.2007 r. – wykłady specjalistyczne II rok:
  - sekcja medyczna Janina Pelczar Szkoła Policeal-

na Pracowników Służb Medycznych i Społecznych, 
Nowy Sącz

  - sekcja kulturoznawstwa: malarstwo Heleny Zimow-
skiej

  - sekcja społeczno-ekonomiczna: „Wybrane zagadnie-
nia prawa cywilnego” Mirosław Florczyk

28) 29.03.2007 r. – wykład audytoryjny: dr Witold Wi-
śniewski, Dyrektor Naczelny Instytutu Lotniczego  
w W-wie; temat: „80-lecie lotnictwa”.

29) 01.04.2007 r.- wycieczka do Lipnicy Murowanej na 
konkurs palm wielkanocnych oraz do Dębna i Porąbki 
Uszewskiej.

30) 12.04.2007 r. -  konferencja „Natura 2000”, obszar 
chroniony Beskidu Sądeckiego”, zorganizowana przez 
SUTW oraz Polski Klub Ekologiczny, O/Krynica-
Zdrój, MCK „Sokół”, sala im. L. Lipińskiego.

31) 12.04.2007 r. – zajęcia  specjalistyczne, I rok:
  - sekcji kulturoznawstwa i sekcja medyczna  i profilak-
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tyki zdrowia w MOK - Nowy Sącz. Słuchacze SUTW 
oglądają monodram A. Muskaci pt. „Podróż do Buenos 
Aires”; wykład dr Barbary Warczak.

  - sekcja społeczno-ekonomiczna: Jadwiga Kusiak; te-
mat: „Budżet miasta Nowego Sącza”, dr Robert Ro-
gowski, PWSZ; temat: „Etyczny wymiar działań mar-
ketingowych przedsiębiorstw”.

32)  19.04.2007 r. – zajęcia specjalistyczne II rok:
  -sekcja medyczna: dr Halina Tomalska 
  - sekcja kulturoznawstwa: Małgorzata Ogorzały - ma-

larstwo
  - sekcja społeczno- ekonomiczna: „Wybrane zagadnie-

nia z socjologii kultury” dr Robert Rogowski
  - tradycyjne spotkanie w MOK- u: „Baby” z okazji 

Świąt Wielkanocnych.
33)  26.04.2007 r. – wykład audytoryjny: dr Marian Szew-

czyk; temat „Efekt cieplarniany i inne zagrożenia glo-
balne”.

  - wykład: lek. med. Renata Korpak- Wysocka, temat: 
„Choroby serca i naczyń”.

34)  03.05.2007 r. – wycieczka turystyczna na trasie: Dą-
browa szpital-Dąbrowska Góra – Kuminowiecka Góra 
– Librantowa; prowadził Wiesław Wcześny, Maciej 
Zaremba.

35)  10.05.2007 r. – wykład audytoryjny: prof. dr hab. Józef 
Kocemba.; temat: „Gerontologia z geriatrią”.

36)  13.05.2007r. – wycieczka turystyczna na trasie: Rytro 
– Życzanów – Makowica – Cyrla – Rytro Zamek.

37)  11-13.05.2007 r.- „majówka” w Rytrze w ramach „Są-
deckiego Tygodnia Aktywności Ciała i Umysłu”, or-
ganizowana przez sądeckich esperantystów, słuchaczy 
SUTW.

38)  17.05.2007 r. – wycieczka do żup solnych w Wielicz-
ce.

39)  22.05.2007 r. - wyjazd edukacyjny do Ogrodu Bota-
nicznego w Krakowie.

40)  24-25.05.2007 r. – wycieczka do Stryja i Lwowa.
41)  24.05.2007 r. -  wyjazd edukacyjny do Zakopanego; 

zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego i Muzeum Karola 
Szymanowskiego w wilii „Atma”.

42)  29.05.2007 r. – wyjazd do Ośrodka Rehabilitacyjnego 
im. Ojca Pio w Stróżach.

43)  30.05.2007 r. – wyjazd edukacyjny do Niepołomic. 
Zwiedzanie Galerii Sztuki Polskiej XIX, przeniesionej 
z Sukiennic z Krakowa.

44)  31.05.2007 r. – uroczyste zakończenie zajęć na I roku 
SUTW.

45)  17-31 2007 r.-  wystawa prac plastycznych i rękodzieła 
artystycznego słuchaczy SUTW – sekcja kulturoznaw-
stwa. Wyróżniono prace (nazwiska w porządku alfa-
betycznym): Janiny Borejszo, Zofii Gad, Joanny Gór-
skiej, Grażyny Kulig, Barbary Kościółek, Zofii Mirek, 
Kazimiery Mordarskiej-Łagan, Małgorzaty Ogorzały, 
Teresy Rogoń, Bernardy Stolarskiej, Zofii Świdra, Ja-
dwigi Tupik, Józefa Unolda, Heleny Zimowskiej.

46)  14.06.2007 r. – zakończenie II roku studiów i wręcze-
nie honorowych dyplomów ukończenia SUTW. 

47)  17.06.2007 r. – wycieczka turystyczna : Dąbrówka 
Polska – Majdan.

48)  lipiec – nabór na kolejną edycję studiów na SUTW.
49)  17.06.2007 r. – grupa esperantystów SUTW (20 osób) 

wzięła udział w nabożeństwie w języku esperanto, od-
prawionym przez Krajowego Duszpasterza Esperanto 
ks. Józefa Zielonkę w kaplicy w Olszance, niedaleko 
Gołkowic. Kaplica mieści się w dawnym domu rodzin-
nym księdza, który obecnie rezyduje w Tarnowie.

50)  04-11.08.2007 r. – słuchaczki SUTW, Jolanta Kieres  
i Halina Komar uczestniczyły w Światowym Kongre-
sie Esperantystów w Jokohamie, w Japonii.

51)  07.09.2007 r. – słuchacze SUTW uczestniczą w XVII 
Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju, a esperan-
tyści organizują panel dyskusyjny: „Języki świata”. Na 
zaproszenie kol. Haliny Komar przyjechał do Krynicy 
prof. Reinhard Selten – matematyk, esperantysta, lau-
reat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w r.1994. 
Panu Zygmuntowi Berdyhowskiemu, organizatorowi 
i Przewodniczącemu Rady Programowej Forum Eko-
nomicznego w Krynicy-Zdroju, słuchacze SUTW wrę-
czyli grawerton z serdecznymi podziękowaniami za 
umożliwienie uczestnictwa w trzech kolejnych spotka-
niach w Krynicy-Zdroju.

52)  11-12.09.2007 r. – Udział prezes SUTW w IV Konfe-
rencji UTW w Płocku, pod hasłem: „Aktywny Trzeci 
Wiek”.

53)  13.09.2007 r. – słuchacze SUTW wzięli udział w kon-
ferencji naukowej w WSB-NLU w Nowym Sączu, zor-
ganizowanej prze Instytut Karpat przy MCK „Sokół”, 
pt. „Nasze wiano dla Europy” Międzynarodowa Kon-
ferencja – Grupa Wyszehradzka Korzenie Wspólnej 
Tożsamości.

54)  15.09.2007 r. – słuchaczka SUTW, Halina Komar zo-
stała wybrana Prezesem Polskiego Związku Esperan-
tystów.

55)  22.09.2007 r. – Prezes SUTW Wiesława Borczyk zdo-
była tytuł „Przyjaciel Esperanta”, pokonując prof. Bro-
nisława Geremka i prof. J. Miodka.

56)  05-07.10.2007 r. – zorganizowanie przez SUTW   
I Małopolskiego Rajdu Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku, na trasach Beskidu Sądeckiego. W rajdzie wzięli 
udział słuchacze UTW z Województwa Małopolskie-
go. Komandorem rajdu był Jerzy Serek, starosta sekcji 
kulturoznawstwa.

57)  19.10.2007 r. – W obchodach Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych wzięli udział słuchacze SUTW. Senio-
rem Roku 2007 w Małopolsce został Józef Gościej  
z Marcinkowic, a Jolanta Kieres i Anna Totoń otrzy-
mały honorowe wyróżnienie w I Małopolskim Plebi-
scycie „Poza Stereotypem”. 

58)  Cały rok akademicki odbywały się zajęcia na basenie 
i sali gimnastycznej; słuchacze uczestniczyli w warsz-
tatach językoznawczych, zajęciach plastycznych i fo-
tograficznych, jak również w zajęciach Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego.

59)  Słuchacze SUTW uczestniczyli w kursach kompu-
terowych i językowych: angielskiego, niemieckiego  
i esperanto.

Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu SUTW



32

1. Shaw Patricia –  „Poszukiwacze marzeń”.
Pod przywództwem charyzmatycznego pastora, ojca Beitza, grupa pionierów wyrusza do dalekiej Australii, 
by tam stworzyć idealną wspólnotę. Okazuje się, że nowa kraina to nieprzebyty busz oraz liczne niebezpie-
czeństwa. Literatura pełna przygód, ciekawych opisów przyrody.

2. Naslund Sena Jeter – „Bogini obfitości. Powieść o Marii Antoninie”.
Znakomitym przykładem niezwykle udanej opowieści, zachowującej rzetelność historyczną jest „Bogini ob-
fitości”. Opisy znakomicie oddają ducha XVIII- wiecznej Francji. Autorka swą książką stworzyła kompletny 
portret królowej, ukazując jej życie od koronacji w wieku 14 lat do śmierci na szafocie 23 lata później.

3. Harris Robert – „Enigma”.
Powieść sensacyjna. Druga wojna światowa, marzec 1943r. Elitarny zespół kryptologów skupiony w cen-
trum łamania szyfrów Bletchley Park od miesięcy zajmuje się odczytywaniem korespondencji pomiędzy 
niemieckim U – bootami pływającym po Atlantyku. Pewnego dnia jednak Niemcy zmienili system szyfrów.

4.Olson Lenne – „Buntownicy”.
Nowa, napisana z dziennikarską pasją, historyczna książka autorki „Sprawy honoru”.
Jest to wspaniała opowieść o odwadze w niebezpiecznych czasach, gdzie Churchill przejął władzę i ura-
tował Anglię.

5. Budrewicz Olgierd – „Cudotwórcy, kapłani, hochsztaplerzy”.
Zbiór pasjonujących, pełnych anegdot i ciekawostek reportaży z całego świata pióra mistrza gatunku. Po-
dróżnik opowiada o oryginalnej przyrodzie i historii, o polityce, obyczajach i o niezwykłych ludziach, w tym 
wielu spotkanych Polakach.

6. Langfus Anna – „Skazana na życie”.
Młoda Żydówka z Lublina, dziewczyna z dobrego domu, już na początku wojny zostaje wyrwana z bez-
piecznego świata, w którym się wychowała. Doświadcza koszmaru getta lubelskiego i warszawskiego, 
uwięziona przez gestapo, traci najbliższych. Wstrząsające świadectwo Anny Langfus, dla której życie staje 
się wyrokiem, samotną pokutą pamięci.

7. Buck Pearl – „Matka”.
 Wspaniała powieść psychologiczna, akcja dzieje się w przedkomunistycznych Chinach. Jest to historia 
kobiety o niezniszczalnej odwadze, potrafiącej stanąć twarzą w twarz z biedą i tragedią osobistą. Powieść, 
która pokazuje dramat samotnej matki.  

8. McEwan Ian – „Pokuta”.
Jest najprawdopodobniej jednym z pierwszych literackich arcydzieł XXI wieku. Napisana w 2001r. historia 
odwrotu Anglików spod Dunkierki jest tylko po części powieścią wojenną, jak i w niewielkim stopniu powie-
ścią miłosną. 

9. Terlecka –Reksnis Małgorzata – „Holoubek – rozmowy”.
Rozmowy z Gustawem Holoubkiem toczyły się w różnych miejscach, latach, sytuacjach i kontekstach. Au-
torka chciała przyjrzeć się aktorowi nie tylko na scenie, ale także poza nią. Ciekawe rozmowy, spotkania, 
wywiady. 

10. Hornby Simonetta Agnello – „Sycylijska markiza”.
Sycylia, druga połowa XIX wieku. Kiedy Costanza Safamita, córka sycylijskiego arystokraty i jego żony 
Cateriny, przychodzi na świat, matka czuje się wyjątkowo rozgoryczona faktem, że dziecko nie jest wycze-
kiwanym synem. Ojciec w trosce o dobro dziecka ogranicza wpływy matki. 

Sądecka Biblioteka Publiczna  
www.sbp.nowysacz.pl

http://www.sutw.pl      
http://www.utw.pl      
http://www.edukacja.senior.pl

http://www.pozytek.gov.pl
http://www.malopolska.ngo.pl
http://www.ngo.pl
http://www.rops.krakow.pl

PORA DLA SENIORA – PROgRAm TVP3 KRAKów – śRODA , gODz.16.50,
POwTóRKA: czwARTEK, gODz.19.10, NIEDzIELA, gODz.16.30

warto zoBaczyĆ:

warto PrzeczytaĆ:



Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej – Program Środki 
Przejściowe 2005: „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz 

działań monitorujących organizacje pozarządowe 2005/017-488.01.01.01.” 

Partnerami Sądeckiego UTW są: Miasto Nowy Sącz oraz Powiat Nowosądecki, które 
zadeklarowały wkład merytoryczny 

i finansowy  w  realizowany program edukacyjny dla osób starszych przez okres 10 miesięcy. 

Po pierwsze zdrowie
program edukacyjny dla osób starszych

SADECKI
UNIWERSYTET
TRZECIEGO
WIEKUIII

, 

MIASTO
NOWY SĄCZ

POWIAT 
NOWOSĄDECKI

Osoby chętne do wzięcia udziału w przedsięwzięciu (beneficjenci bezpośredni) proszone są o 
zapisywanie się osobiście 

w Sekretariacie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 18, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Informacje telefoniczne: 0 18 443 57 08

Sekcja Kulturoznawstwa I rok

Miasteczko Galicyjskie 
Sekcja Kulturoznawstwa II rok

Sekcja Kulturoznawstwa I rok

Mała Galeria

Sekcja Kulturoznawstwa II rok

Słuchacze SUTW w trakcie wykładu Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 Robert Ślusarek, v-ce prezydent miasta Nowego Sącza 

Bożena Jawor i Prezydent RP na uchodźctwie 
Ryszard Kaczorowski 

Antoni Łopuch

Słuchacze SUTW w trakcie wykładu Zwiedzanie muzeum

Dyrektor Małej Galerii Maria Hebda Jacek Mazanec, artysta, twórca kabaretu
„ZA” w Nowym Sączu

Słuchacze SUTW w trakcie zwiedzania Spotkanie z prof. dr Andrzejem Szarkiem

Fot.: Antoni Łopuch



Małgorzata Ogorzały

Woda

Martwa 
natura

Fot.: Antoni Łopuch


