


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

działań monitorujących organizacji pozarządowych 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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Dobiega końca realizacja projektu: „Po pierwsze zdrowie- program edukacyjny dla osób starszych”. Przez okres 
10 miesięcy brali Państwo udział w różnego rodzaju zajęciach, które miały na celu poprawę jakości życia 

poprzez podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony zdrowia - chorób cywilizacyjnych i promocji 
zdrowego stylu życia. Były to konferencje rozpoczynające i kończące realizację programu, wykłady o tematyce 
zdrowotnej, badania profilaktyczne z zakresu występowania chorób cywilizacyjnych jak: otyłość, cukrzyca i nadci-
śnienie, warsztaty psychologiczne oraz zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej.

  Projekt został przygotowany z myślą o ludziach starszych i pełna jego realizacja nie byłaby możliwa bez 
Państwa udziału. Dlatego chciałabym w tym miejscu podziękować wszystkim uczestnikom Projektu za aktywny 
udział w jego realizacji, przede wszystkim słuchaczom Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, partnerom pro-
jektu to jest władzom Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, a także Pani Annie Migacz - Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Panu Grzegorzowi Chochli - Dyrektorowi Wydziału Zdrowia Urzędu 
Miasta. Dziękuję również  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu i Pani Dorocie Ogonowskiej 
- Wicedyrektorowi Instytutu Zdrowia.

  Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej poprzez Fun-
dację „Fundusz Współpracy”. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Działu Dotacji Jednostki 
Finansująco – Kontraktującej Fundacji „Fundusz Współpracy”, a w szczególności Pani Katarzynie Koszykowskiej 
i Urszuli  Pomiernej- Opiekunom Projektu, za fachową pomoc, profesjonalizm i cierpliwość w odpowiadaniu na 
nasze wątpliwości i pytania. Dzięki tej wiedzy nasze działania stały się bardziej fachowe i posłużą w dalszym roz-
woju Stowarzyszenia.

  Niezmiernie cieszy nas fakt, że w większości proponowanych w projekcie działań uczestniczyli Państwo od 
początku do końca; że frekwencja była niemalże 100 - procentowa, a już ogromnym sukcesem tego projektu jest 
to, że mimo zakończenia niektórych zajęć dalej Państwo spotykacie się, w celach integracyjnych i wykorzystujecie 
wiedzę zdobytą w Projekcie. To dowodzi, że spotkania w gronie rówieśników przyczyniły się do pokonania barier 
w procesie komunikowania się i nabycia umiejętności współpracy w zespole. Uczestnicy programu zostali włączeni 
do aktywnego życia społecznego, a ich pozycja społeczna została wzmocniona. Możliwość nabycia nowych umie-
jętności, pokonanie barier i oporów, ukształtowanie postaw prospołecznych poprawiło samoocenę uczestników 
projektu.

  Współpraca w grupie osób w podobnym wieku pozwoliła także na zawarcie nowych znajomości oraz inte-
grację z innymi osobami starszymi. Badania profilaktyczne i przeprowadzona ankieta na temat chorób cywilizacyj-
nych pozwoli na przekazanie wniosków właściwym władzom, do wykorzystania w planach ochrony zdrowia.

Wydawanie Biuletynów Sądeckiego UTW, w których informowaliśmy o działaniach w ramach Projektu, zapewne 
przyczyniło się do upowszechniania wiedzy i popularyzowania zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej osób star-
szych. Nasze Biuletyny otrzymały nieodpłatnie wszystkie UTW w kraju oraz słuchacze Sądeckiego UTW, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.   

        Serdeczne podziękowania pragnę złożyć również realizatorom Projektu -wykładowcom, lekarzom, pielęgniar-
kom, psychologom, prowadzącym zajęcia rekreacyjno-ruchowe, dziennikarzom, naszym słuchaczom - aktywnym 
wolontariuszom oraz zespołowi koordynującemu pod kierunkiem pani mgr Marioli Pękali - Piekarskiej.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prezes	Zarządu
	 								Wiesława	Borczyk

Drodzy	Słuchacze	
Sądeckiego	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku



2

SPIS TREŚCI

Wydawca:
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
ISNN 1899-721X
Zespół redakcyjny:
Elżbieta Pyszczak, Wiesława Borczyk, Antoni Łopuch, Katarzyna 
Godek, Mariola Pękala-Piekarska 
Jadwiga Banach – Sekretarz Zespołu Redakcyjnego

RAPORT - ChOROBy CyWIlIZACyJNE W GRUPIE OSóB STARSZyCh
Anna Węgrzyńska, Dorota Ogonowska, Wiesława Borczyk, Mariola Pekala-Piekarska   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
PACJENT I JEGO UPRAWNIENIA
Wojciech Nalepa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
PROF. JóZEF WOJNAROWSKI  -  DWUKROTNIE  UhONOROWANy TyTUŁEM  DOCTOR hONORIS CAUSA
Anna Totoń   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
OChRONA PRAW KONSUMENTóW  – ZARyS WyKŁADU
Krzysztof Niewiara  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
OD STANISŁAWA WySPIAńSKIEGO  DO KS. JóZEFA TISChNERA
Elżbieta Pachoń   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
KAPITAŁ INTElEKTUAlNy POlSKI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
MIęDZyNARODOWA KONFERENCJA UTW  W KRAKOWIE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
II MAŁOPOlSKI RAJD UTW W BESKIDZIE SąDECKIM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
PROJEKTy REAlIZOWANE PRZEZ SUTW
Mariola Pekala-Piekarska   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
Maria Harcuła   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
POCZTóWKA Z UKRAINy
Elżbieta Pachoń   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
WyCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO UJ  W KRAKOWIE 27 MAJA 2008
dr Marek Polański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
WyCIECZKI TURySTyCZNE – ROK AKADEMICKI 2007/2008
Wiesław Wcześny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
UNIWERSyTET TRZECIEGO WIEKU  NA XVIII FORUM EKONOMICZNyM W KRyNICy - ZDROJU
Wiesława Borczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
PROGRAM WARSZTATóW Z JęZyKOZNAWSTWA NA ROK 2008/ 2009
Katarzyna Godek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
ŚMIECh TO ZDROWIE - ANEGDOTKI AUTORSTWA NASZyCh SŁUChACZy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
SŁAWI  IMIę  MISTRZA,  PRZEMIERZAJąC  CAŁą  POlSKę!
Halina Komar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
KONGRES ŚWIATOWEGO ZWIąZKU MEDyKóW
Jolanta Kieres   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
„...By DROGI NIE ZGUBIĆ...”
Jolanta Kieres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
UChWAŁA SEJMU RP Z DNIA 12 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE UCZCZENIA 100 ROCZNICy POWSTANIA 
ŚWIATOWEGO ZWIąZKU ESPERANTySTóW   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
KAlENDARIUM – ROK AKADEMICKI 2007/2008
Elżbieta Pachoń   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
WARTO PRZECZyTAĆ
Sądecka Biblioteka Publiczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

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

Zdjęcia: Stanisław Faracik (s. 20, 22, rozkładówka), lucjan Jędrzejewski (rozkładówka), Jolanta Kieres (rozkładówka), halina Komar (s. 28), 
Antoni Łopuch (s. 7, 11, 18, 19, 23, 26, okładka, rozkładówka), Iwona Nosal (rozkładówka), Wiesław Wcześny (s. 24, 25, okładka), 
Józef Wojnarowski (s. 8, 9).



3

PO PIERWSZE ZDROWIE

RAPORT - ChOROby CywIlIzACyjnE w gRuPIE 
OSób STARSzyCh

Projekt „Po pierwsze zdrowie – program edukacyjny dla osób starszych”
 dofinansowany z Programu Środki Przejściowe 2005  „Podnoszenie świadomości społecznej  

i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji  pozarządowych”

Projekt realizowało Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy 
z Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

Partnerzy Projektu: Miasto Nowy Sącz i Powiat Nowosądecki

I. Analiza badania ankietowego:
Autorzy ankiety postanowili sprawdzić, jak dalece oso-
by w wieku „50+” są zagrożone przez choroby cywili-
zacyjne.
Czy mają świadomość i w jakim stopniu są obciążone 
przez czynniki ryzyka, czy potrafią te czynniki ograni-
czać?
Jak się odżywiają?
Czy zachowują aktywność fizyczną i psychiczną, czy 
prowadzą życie towarzyskie?
Czy regularnie chodzą do lekarza rodzinnego i specjali-
sty, czy poddają się zabiegom fizykoterapeutycznym?
Jaki jest ich stopień zadowolenia z życia?

1.Analiza	ankiety
  1.1. Charakterystyka grupy respondentów
Ankietą objęła 334 osoby, z czego 84% stanowiły ko-
biety. 
Rys.1 Płeć ankietowanych

Ryc.2 Wykształcenie ankietowanych

Można więc przyjąć, że blisko 100% uczestników an-
kiety posiada przygotowanie średnie, co najmniej na 
poziomie matury, co pozwala oczekiwać dobrego stop-
nia wiedzy ogólnej, także tej w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej.
80% ankietowanych nie przekroczyło 70 roku życia,  
a 38% jest w wieku do 60 lat, 3% to osoby w wieku 
81-85 lat.

Niniejsze opracowanie obejmuje: 
I.  Analizę badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób starszych zamieszkałych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz w zakresie zagrożenia przez choroby cywilizacyjne.
II.  Sprawozdanie z realizacji badań profilaktycznych w kierunku nadciśnienia, cukrzycy i otyłości, przepro-

wadzonych wśród osób starszych z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.

Ryc.3 Wiek ankietowanych
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W całej grupie czynnych zawodowo jest tylko 3 % an-
kietowanych, a 10% dorabia do emerytury, 86% korzy-
sta z renty, emerytury.
  1.2. Charakterystyczne cechy spędzania wolne-

go czasu.
Tylko 10% ankietowanych prowadzi siedzący tryb ży-
cia, przy czym częściej przyznają się do tego mężczyź-
ni (20%). Najczęściej wśród form aktywności fizycznej 
wymieniane są spacery (92%), ćwiczenia gimnastyczne, 
jazda na rowerze, pływanie. Dużą popularnością cieszy 
się praca na działce – wskazana przez 53% responden-
tów. Jest także dość liczna grupa miłośników wycieczek 
górskich (28%). Wysiłek fizyczny jest podejmowany za-
równo samodzielnie, jak i w grupach przez blisko 90% 
przynajmniej raz w tygodniu, a 72% czyni to 3 i więcej 
razy.
Ryc.4 Formy aktywności kobiet

Ryc.5 Formy aktywności mężczyzn

Można więc wyciągnąć wniosek, że mamy do czynienia 
z grupą ludzi aktywnych fizycznie.
Jest to też grupa zainteresowana aktualnymi wydarzenia-

mi, 65% czyta codzienną prasę, 87% ogląda telewizję, a 
radia słucha 73% respondentów. 43% używa komputera, 
a ponad 70% z tej grupy korzysta z Internetu. 1/3 ankie-
towanych gra w wolnych chwilach w warcaby, szachy 
lub karty, co wymaga towarzystwa przynajmniej jednej 
osoby, ale aż 70% w samotności rozwiązuje krzyżówki.
 Pewnym zaskoczeniem jest czytelnictwo książek. 
Zważywszy na duży odsetek osób z wyższym wykształ-
ceniem, może zdziwić fakt, że blisko połowa ankietowa-
nych czyta średnio mniej niż jedną książkę w miesiącu, 
a systematycznym czytaniem – jedna książka na tydzień 
lub dwa może się pochwalić nie więcej jak 10% bada-
nych. Możliwym wyjaśnieniem tego zjawiska może być 
niedowidzenie deklarowane przez 41% respondentów, 
czy też kłopoty z koncentracją i zaburzenia pamięci 
zgłaszane przez blisko 1/3 badanych. 
  1.3. Stan zdrowia
Respondenci wskazują różnego rodzaju dolegliwości, 
które ich trapią. Zwykle jest to splot różnych objawów.
2/3 odczuwa zaburzenia ze strony układu kostno-stawo-
wego i mięśniowego, ponad połowa czuje się zmęczona. 
1/3 osób ma bóle w klatce piersiowej, bóle i zawroty 
głowy, kłopoty z zaśnięciem i zaburzenia snu, drętwie-
nie rąk i kurcze nóg. 34% kobiet i 55% mężczyzn zgła-
sza dyskomfort związany z nocnym wstawaniem do to-
alety.
Pomimo wielu sygnalizowanych dolegliwości nie ma w 
badanej grupie wyrobionego nawyku systematycznego 
korzystania z porad lekarza rodzinnego – raz w miesiącu 
czyni to zaledwie 15% ankietowanych, a bardzo rzadko 
deklaruje 11%. Ponad 70% pojawia się u lekarza jedynie 
w razie potrzeby rozumianej zapewne jako nagłe zacho-
rowanie. 
Jeszcze rzadziej ankietowani wybierają się do lekarza 
specjalisty, przy czym najczęściej odwiedzają kardio-
loga 38%, reumatologa (18%), po 8% szuka porady  
u neurologa, okulisty i endokrynologa. 
Dziwić musi fakt, że tylko 3% pań wskazało na gine-

*) Pozostałe to 5% i poniżej
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kologa, a przy deklarowanych dolegliwościach ze stro-
ny układu moczowego tylko 4% osób szukało pomocy  
u urologa. Inni specjaliści zostali wskazani przez poje-
dyncze osoby. Ani raz, pomimo zaawansowanego wie-
ku u części ankietowanych nie pojawia się specjalista 
geriatra.
75% ankietowanych było przynajmniej raz w życiu ho-
spitalizowana, a w tej grupie blisko 20% było leczona 
szpitalnie więcej niż 5 razy.
Część respondentów (53%) korzystała z leczenia sa-
natoryjnego, z czego dwie trzecie w ostatnich 5 latach. 
Większość przebywała w uzdrowiskach specjalizują-
cych się w leczeniu schorzeń narządów ruchu.
Także nieco ponad połowa ankietowanych korzysta  
z zabiegów fizykoterapii, a 2/3 z tej grupy robi to przy-
najmniej raz w roku, a 14% nawet częściej. Najpopular-
niejsze są masaże, laseroterapia i gimnastyka. 
 Zastanawiająca jest korelacja między zachorowania-
mi w rodzinie w przypadku choroby wieńcowej, cukrzy-
cy, chorób nowotworowych i chorób nerek.
Z kolei brak korelacji przy otyłości może być interpre-
towany jako wynik przemian cywilizacyjnych i prze-
ważającego obecnie siedzącego trybu życia, co w po-
równaniu z większą aktywnością fizyczną, chociażby w 
pokoleniu rodziców, jawi się jako zmiana na niekorzyść, 
65% schorzeń dotyczy serca i układu krążenia!
Ryc.6 Najczęściej zgłaszane dolegliwości

Nadwagę deklaruje 9% ankietowanych (dla porównania: 
Rocznik statystyczny 2007 podaje, że ok. 20% populacji 
jest otyła). 
  1.4 Stopień zadowolenia ankietowanych ze 
swojego stanu zdrowia 
Ryc. 7 Ocena stanu fizycznego

Stan fizyczny jako dobry ocenia 78% badanych, a 69% 
wypowiada się w ten sposób o swoim stanie psychicz-
nym. 

 Dla porównania według  Rocznika Statystycznego 2007 
swój stan zdrowia jako dobry oceniało w 2004 roku 
39,2% Polaków w wieku 45-59 lat i 16,4% w wieku 60 
i więcej lat.
Ryc.8 Ocena stanu psychicznego

  1.5. Wybrane elementy profilaktyki zdrowotnej
Nikotynizm
37 osób, w tym 9% kobiet i 20% mężczyzn deklaruje, 
że pali papierosy, zdecydowana większość pali od 30 
i więcej lat, przeciętnie od 10 do 20 papierosów. Mały 
Rocznik Statystyczny 2007 podaje, że papierosy pali 
39% Polaków w wieku 45-59 lat i 13% w wieku 60  
i więcej lat. 
Wśród respondentów niepalących 36% paliła kiedyś pa-
pierosy, co z pewnością nie pozostało bez wpływu na 
bieżące dolegliwości.
Odżywianie
Na pytanie, czy codziennie jesz ciepły posiłek pozytyw-
nie odpowiedziało 94 % badanych, reszta robi to rza-
dziej.
Potrawy dosala 41% respondentów, białe pieczywo 
preferuje 40%. Tylko 20% badanych przyznaje się, że 
używa dużo tłuszczów, a 75% oświadczyło, że nie nad-
używa słodyczy.
89% ankietowanych stwierdza, że codziennie je owoce  
i warzywa, a 2/3 raz lub dwa razy w tygodniu je ryby.
Podsumowanie
Na początek należy stwierdzić, że ankieta przeprowa-
dzona była w grupie słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz mieszkańców miasta Nowego Są-
cza i Powiatu Nowosądeckiego. Mieliśmy do czynienia 
z ludźmi aktywnymi, wszak regularne przychodzenie na 
zajęcia wymaga wysiłku, o wykształceniu co najmniej 
średnim (96%). 
Ankietowane były przede wszystkim kobiety (84%),  
a większość osób mieszka w mieście (90%). Szczególny 
brak reprezentowalności możemy stwierdzić w grupie 
mężczyzn w wieku 45-60 lat – jest ich tylko 16%, pod-
czas, gdy w tej samej grupie wiekowej reprezentowa-
nych jest 43% ankietowanych kobiet. Za to w grupie 
wiekowej 71 lat i powyżej proporcje ulegają odwróce-
niu – tylko 16% kobiet i 40% mężczyzn. 13% respon-
dentów jeszcze pracuje. 
 Deklaratywnie osoby te prowadzą w miarę aktywny 
tryb życia, nie mniej aż 65% zgłoszonych chorób zwią-
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zanych jest z sercem i układem krążenia. Potwierdza-
ją to badania epidemiologiczne na większych grupach, 
kiedy jednoznacznie stwierdzono, że jest to podstawowa 
przyczyna zgonów. Zgłębiając to zagadnienie, należało-
by postawić pytanie o elementy profilaktyki zdrowotnej 
w poprzednich okresach życia. Niepokojący jest wysoki 
odsetek osób palących papierosy, nadużywających soli 
i preferujących białe pieczywo. Choć już spożycie ryb, 
warzyw i owoców jest na zadawalającym poziomie.
Nie ma wśród badanej grupy nawyku regularnej kontro-
li stanu zdrowia u lekarza rodzinnego. Do lekarza idzie 
się „w razie potrzeby”, czyli w stanach już bardzo na-
silonych dolegliwości, kiedy na pomoc może być zbyt 
późno.
Pomimo zaawansowanego wieku wśród lekarzy specja-
listów ani raz nie pojawia się specjalista geriatra pod-
chodzący interdyscyplinarnie do dolegliwości zdrowot-
nych ludzi w starszym wieku.
Cieszy optymistyczne podejście do oceny swego stanu 
zdrowia, ale pamiętajmy, że mamy w tej grupie do czy-
nienia z ludźmi bardziej aktywnymi, ciekawymi świata.
2.	Wnioski
-  Należy opracować i wdrażać w grupie wiekowej 

„50+” programy profilaktyczne, ukierunkowane na 
czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych.

-  Należy opracować i wdrożyć w grupie wiekowej 
„50+” programy profilaktyczne ukierunkowane na 
samokontrolę, pozwalające na wykrycie wczesnych 
objawów chorób cywilizacyjnych celem rozpoczęcia 
ich wczesnego leczenia i niedopuszczenia do pogor-
szenia stanu zdrowia.

-  Akcje profilaktyczne mające na celu podnoszenie 
świadomości społecznej i wzmocnienie zdrowia po-
winny być organizowane już od wczesnych etapów 
życia człowieka. 

Wyniki przeprowadzonej ankiety prowokują stwierdze-
nie, że kolejne tego typu akcje powinny objąć bardziej 
zróżnicowaną, wybraną losowo grupę, a ponadto py-
tania powinny dotyczyć także wcześniejszych etapów  
w życiu. Być może dzięki zdobytej wiedzy możliwe 
byłoby zbudowanie programu działań o charakterze 
profilaktycznym, pozwalającego zapobiec wielu scho-
rzeniom lub opóźnić ich pojawienie się w grupie osób 
określanych „50+”. 
II Badania profilaktyczne
W ramach projektu „Po pierwsze zdrowie” zaplanowano 
przeprowadzenie badań profilaktycznych dla 400 osób 
starszych z zakresu:
v nadciśnienia,
v otyłości, 
v cukrzycy,
połączonych z konsultacjami medycznymi prowadzony-
mi przez lek. med. Annę Węgrzyńską - specjalistę cho-
rób wewnętrznych i geriatrii.
W tym celu dokonano zakupu:
• 4 wag diagnostycznych z możliwością pomiaru 

udziału tkanki tłuszczowej, wody, mięśni w organi-
zmie oraz masy kości,

• 4 aparatów do pomiaru ciśnienia,
• 500 pasków do glukometrów, igieł oraz wacików od-

każających.
Podczas badań wykorzystano także 4 glukometry prze-
kazane bezpłatnie na ten cel przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
Celem badań było kształtowanie wśród uczestników 
projektu nawyku wykonywania badań profilaktycznych 
i promowanie wczesnej diagnostyki chorób.
 Badania przeprowadzane były od kwietnia do czerwca 
br., wg wcześniej ustalonego i ogłoszonego harmonogra-
mu, po wykładach w Sądeckim Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku. Badania przeprowadzane były wg wcześniej 
ustalonego i ogłoszonego harmonogramu w terminie 
dogodnym dla słuchaczy /po wykładach w Sądeckim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku/. Badania odbywały się  
w budynku Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Pomiary wyko-
nywały dyplomowane pielęgniarki: mgr Iwona Zaczyk, 
mgr halina Potok, lic. piel. Danuta Nowaczyk i mgr 
Grażyna Kuzera. Aby realizacja zadania przebiegała 
sprawnie w organizację akcji zostali zaangażowani stu-
denci kierunku „Pielęgniarstwo” Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Badania przepro-
wadzono również w Klubie Seniora w Muszynie-Zdroju 
oraz w Krynicy-Zdroju. 
Po szerokiej akcji promującej i informacyjnej o bezpłat-
nych badaniach profilaktycznych, zarówno w mediach 
jak i podczas wykładów w Sądeckim UTW, w badaniach 
wzięło udział ogółem 218 osób. W większości uczest-
nikami badań były kobiety. Każdy badany otrzymywał 
kartę wyników, które mógł skonsultować z lekarzem. 
Należy podkreślić charakter orientacyjny badań. W ra-
zie odchyleń od wyników traktowanych jako „norma”, 
należało badanie powtórzyć lub udać się do lekarza spe-
cjalisty z danej dziedziny.
   Akcje profilaktyczne, w ramach których dokonywane 
będą pomiary poziomu cukru we krwi włośniczkowej, 
ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, wskaźnika BMI, 
oceny udziału tkanki tłuszczowej, wody, mięśni w orga-
nizmie oraz masy kości, będą kontynuowane również po 
zakończeniu realizacji projektu.

Opracowanie:
Anna	Węgrzyńska

lek. med. specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii
Konsultant medyczny projektu

Dorota	Ogonowska
Dyrektor Instytutu Zdrowia

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Wiesława	Borczyk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Mariola	Pękala	Piekarska
Koordynator Projektu

Raport zostanie przekazany Prezydentowi Miasta Nowego Sącza 
i Staroście Nowosądeckiemu.
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WYKŁADY

 Prawa Pacjenta są integralną częścią szeroko ro-
zumianych praw człowieka. Potrzeba regulacji w tej 
dziedzinie wynika z dysproporcji relacji pomiędzy 
pacjentem a instytucją lub osobą wykonującą usługi 
medyczne.
 Prawem Pacjenta jest uprawnienie przysługujące 
w równym stopniu każdemu człowiekowi z tytułu ko-
rzystania ze świadczeń zdrowotnych.
 Prawo polskie przyznaje nam, jako pacjentom, 
szereg uprawnień. Warto je znać, bowiem nie zawsze 
są przestrzegane przez personel medyczny. Podsta-
wę tych praw stanowi Konstytucja, która gwarantuje 
każdemu prawo do ochrony życia i zdrowia, ochronę 
przed eksperymentami medycznymi, wolność i nie-
tykalność osobistą oraz równy dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicz-
nych. Ponadto szereg praw przysługujących pacjen-
tom odnajdziemy w licznych aktach normatywnych 
rangi ustawowej, jak np: ustawa o zakładach opie-
ki zdrowotnej; ustawa o zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty; ustawa o ochronie zdrowia psychicznego  
i inne. Wśród aktów nawiązujących również do praw 
pacjenta należy wymienić: Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Oby-
watelskich i Politycznych czy też Europejską Kartę 
Socjalną.
 Pacjent, który chce dowiedzieć się o przysługują-
cych mu uprawnieniach, nie musi jednak sięgać do 
poszczególnych ustaw, bowiem w chwili obecnej naj-
ważniejsze prawa pacjenta zostały wskazane i odpo-
wiednio pogrupowane w akcie wydanym przez Mini-
stra Zdrowia i dostępnym na stronach Ministerstwa 
Zdrowia, nazwanym Kartą Praw Pacjenta.
 Katalog uprawnień przysługujących pacjentowi 
jest bardzo obszerny. W niniejszym materiale przed-
stawione zostaną jedynie kwestie najważniejsze, któ-
re mają największe znaczenie w codziennym życiu.
Pacjent ma prawo do:
●  świadczeń zdrowotnych odpowiadających wy-

maganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ogra-
niczonych możliwości udzielenia odpowiednich 
świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na 
kryteriach medycznych procedury, określającej 
kolejność dostępu do tych świadczeń;

●  udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez 
osoby uprawnione do ich udzielania, w pomiesz-
czeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowia-
dających określonym wymaganiom fachowym  
i sanitarnym; 

●  natychmiastowego udzielenia mu przez każdy za-
kład opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych ze 
względu na zagrożenie życia lub zdrowia; 

●  przejazdu – w uzasadnionych przypadkach – środ-

PACjEnT I jEgO uPRAwnIEnIA

kami transportu sanitarnego;
●  informacji o swoim stanie zdrowia;
● udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub 

wskazania innej osoby, której dokumentacja ta 
może być udostępniana; 

●  zapewnienia ochrony danych zawartych w doku-
mentacji medycznej dotyczącej jego osoby; 

●  wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu 
określonych świadczeń, po uzyskaniu odpowied-
niej informacji;

● intymności i poszanowania godności w czasie 
udzielania świadczeń medycznych;

●  umierania w spokoju i godności; 
●  wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej – przedmiotowa 
zmiana może nastąpić nie częściej niż dwa razy 
w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej 
następnej zmiany Pacjent zobowiązany jest uiścić 
80 zł – nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy trze-
cia i następna zmiana wynikają ze zmiany miejsca 
zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza, pielę-
gniarkę czy też lekarza dentystę;

●  do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłe-
go zagrożenia życia lub zdrowia bez recepty lekar-
skiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wy-
dania na receptę w najmniejszym terapeutycznym 
opakowaniu z wyłączeniem środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych i prekursorów 
grupy I-R;

●  dostępu do informacji o prawach pacjenta.
Przebywając w szpitalach i ośrodkach całodziennego 
pobytu, pacjent ma również uprawnienie do:
●  zapewnienia mu środków farmaceutycznych i ma-

Fot.: Antoni Łopuch
Wojciech Nalepa w trakcie wykładu
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tego szpitala przyjęty. 
 Pacjent może dochodzić swych praw. Głównym 
narzędziem dochodzenia tychże praw jest skarga na 
świadczeniodawcę do: kierownika zakładu opieki 
zdrowotnej, Okręgowej Izby lekarskiej, Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych, Biura Praw Pacjen-
ta działającego przy Ministrze Zdrowia, Rzecznika 
Praw Pacjenta NFZ w centrali NFZ lub poszczegól-
nych oddziałach NFZ. Pacjenci mogą również wnosić 
pozwy cywilne w razie wyrządzenia im przez świad-
czeniodawcę szkody majątkowej lub niemajątkowej, 
natomiast w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie popeł-
nienia przestępstwa pacjent ma prawo złożyć zawia-
domienie – o tym fakcie – do prokuratury. 
 Niniejszy artykuł nie wyczerpuje niezwykle ob-
szernego zagadnienia, jakim są prawa pacjenta. Szcze-
gółowych informacji można szukać na następujących 
stronach internetowych: www.mz.gov.pl, www.nfz.
gov.pl, www.nfz-krakow.pl.

Wojciech Nalepa – prawnik

teriałów medycznych, pomieszczenia i wyżywie-
nia odpowiedniego do stanu zdrowia; 

●  dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej 
przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez 
siebie;

●  kontaktu osobistego, telefonicznego lub kore-
spondencyjnego z osobami z zewnątrz (na własny 
koszt); 

●  opieki duszpasterskiej; 
●  wskazania osoby lub instytucji, którą zakład obo-

wiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu 
zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia 
albo w razie jego śmierci; 

●  wyrażenia zgody lub odmowy na umieszczenie go 
w tym zakładzie opieki zdrowotnej; 

●  wypisania z zakładu na własne żądanie i uzyskania 
od lekarza informacji o możliwych następstwach 
zaprzestania leczenia w tym zakładzie;

●  udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezie-
nia go do innego szpitala w sytuacji, gdy pomimo 
decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie nie-
zwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do 

Anna Totoń  -  Panie Profesorze. Był Pan uprzejmy 
udostępnić mi materiały o Pana życiu, osiągnięciach 
w dziedzinie nauki i kiedy to wszystko przeczytałam, 
czuję się niezmiernie zaszczycona, że wyraził Pan 
zgodę na krótki wywiad do Biuletynu SUTW.

Poprzednio z wielką przyjemnością przyjąłem propo-
zycję  z waszego uniwersytetu na wygłoszenie wy-
kładu o Mikołaju Koperniku,  jak i wyraziłem wielkie 
uznanie  o tym, co robicie, tak i obecnie z przyjemno-
ścią odpowiem na Pani pytania.

Napisał Pan w publikacji wydanej w 2007r. z oka-
zji 50-lecia Pana absolutorium m.in. takie zdanie : 
„Czas jest jednym z podstawowych doświadczeń czło-
wieka”. 

- Urodziłem się w 1933 r w Starym Sączu, dokład-
nie w Cyganowicach. W 1949r. w starosądeckim 
gimnazjum zdobyłem małą maturę, a w 1952r. dy-
plom technika mechanika w Śląskich Technicznych  
Zakładach Naukowych w Katowicach. Można po-
wiedzieć, że w ten sposób wylądowałem na Śląsku  

i mimo, że już jestem na emerytu-
rze, czuję się z nim związany do tej 
pory. Zapewniam jednak, że moją 
„Małą Ojczyzną” jest Stary Sącz i 
jego okolice, a przede wszystkim 
do dnia dzisiejszego wędrówki po 
otaczających go górach. Większą 
część roku spędzam w tym mieście, 
gdzie od dłuższego czasu miesz-
ka w domu rodzinnym moja żona,  
z domu Pajerska wraz z synem 
leszkiem, jak również przyjeżdża 
tutaj pooddychać swoją drugą Oj-
czyzną moja córka Marta, z zawo-
du architekt, osiadła w Kanadzie. Ja 
już w grudniu 1954 r  pracowałem 
w katedrze Mechaniki Technicz-

PROf. józEf wOjnAROwSkI  -  dwukROTnIE 
uhOnOROwAny TyTułEm  dOCTOR hOnORIS CAuSA

GOŚCILI U NAS

Politechnika Łódzka – w trakcie uroczystości
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nej  na Politechnice 
Śląskiej,  a tytuł mgr. 
inż zdobyłem na tej 
uczelni w 1957 r.  
W ubiegłym 2007 r. 
na niezwykle uro-
czyście  obchodzo-
nym  na Politechnice 
Śląskiej   50 - leciu 
absolutorium otrzy-
małem wraz z innym 
absolwentami ZŁO-
Ty DyPlOM.
W 1964r. obroni-
łem tytuł  - dra nauk 
technicznych, potem  
w 1977r. tytuł - dra 
hab. nauk technicz-
nych.
W 1980r. zdobyłem 
tytuł profesora nad-
zwyczajnego, a w 1988 r profesora zwyczajnego.  
W 1998r. zostałem nominowany do PAN przez Radę 
mojego wydziału na Politechnice Śląskiej. 
To wszystko jest w bardzo wielkim skrócie. Bardzo 
skromnie i bez podkreślania zdobytych przez Pana 
specjalności  naukowych, pełnienia bardzo zaszczyt-
nych funkcji, których naliczyłam do 2003r, do mo-
mentu przejścia Pana na emeryturę ok. 20. Niektóre 
pełni Pan do dnia dzisiejszego. Nie wspomina Pan 
o zdobywaniu prestiżowych nagród  naukowych, re-
sortowych, państwowych ( naliczyłam tych napraw-
dę ważnych również ok.20). Nie wspomina Pan nic  
o przynależności  do różnorakich stowarzyszeń, or-
ganizacji,  gdzie był Pan cenionym wysoko członkiem 
lub kierującym.  Dla mnie był to bardzo imponujący 
wachlarz stowarzyszeń  od  Polskiego Towarzystwa 
Pojazdów Ekologicznych poprzez inne związane  
z Pana  pracą na różnych uczelniach aż  po Europej-
ską Akademię Nauki,  Sztuki i Literatury. Liczba tych 
stowarzyszeń i organizacji sięga 40. 
Ani słowa o Pana osiągnięciach, zainteresowaniach, 
ciągłych reprezentacyjnych wyjazdach na różne kon-
gresy, konferencje  krajowe i zagraniczne, począwszy 
od Szczyrku, Zakopanego  po wszystkie kraje Europy, 
do Chin, Kanady, Australii. Naliczyłam ich znowu ok. 
40, gdzie reprezentowane były Pana odkrycia nauko-
we, publikacje różnorakich badań. Opublikował Pan 
ponad 500 prac w postaci książek, rozpraw nauko-
wych, monografii, artykułów w czasopismach  i w ma-
teriałach konferencyjnych oraz podręcznikach akade-
mickich. Wypromował Pan 18-u doktorów, 5-u Pana 
wychowanków otrzymało tytuł dra habilitowanego,   
a 3-ech tytuł profesora. Grono pańskich kolegów pod-
kreśla w różnych wpisach, że: „opinie prac doktor-
skich, habilitacyjnych i innych dokonane przez Pana  
cechuje niezwykła wnikliwość, szczegółowość, pełne  
są sformułowań filozoficznych o wyjątkowej wadze 
merytorycznej.”

-  Wszystko to, co zostało wymienione,  nie miało-
by szans spełnienia, gdyby nie wspieranie i pomoc-
na atmosfera domowa, stworzona przez moją zacną  
i dzielną małżonkę, nazywaną przeze mnie „lekarzem 
serca i duszy”. To ona, nie szczędząc zdrowia i sił, 
umożliwiała mi osiąganie moich rezultatów pracy na-
ukowej i zawsze stwarzała warunki na ich realizację. 

Tak właśnie  wypowiedział się Pan  8 października 
2007r. wobec szacownego audytorium zebranego 
na Politechnice Łódzkiej, obecnej małżonki, dzieci,  
przybyłych z całej Polski przyjaciół i innych dostoj-
nych gości  w podziękowaniu po ponownym otrzyma-
niu tytułu doktora honoris causa  z okazji jubileuszu 
60-lecia tej uczelni. Dziękował Pan również za wszel-
ką otrzymaną pomoc od ukochanego brata Edmun-
da, który  ze względu na chorobę nie mógł być na 
tej uroczystości, wspominał Pan śp. rodziców Marię  
i Ludwika,  za ich dar życia dla Pana, za wspaniałą 
zachętę do nauki i za  niezastąpioną pomoc w cza-
sie studiów. To było dla Pana wzruszające przeżycie 
wobec tych wszystkich ludzi, którzy przybywając na 
tę chwilę, okazali dowód najlepszej przyjaźni, nie-
zwykłej życzliwości i więzi rodzinnej od najbliższych. 
Proszę powiedzieć, gdzie otrzymał Pan  pierwszy tytuł 
doktor honoris causa? 

-  Było to w 1995r., nadany został mi ten tytuł przez 
Senat Donieckiego Uniwersytetu Technicznego  na 
Ukrainie, w Kijowie. 

Czy były podobne przeżycia?
-  Tak. To było  po raz pierwszy i za granicą,  więc 
większa trema,  a jednocześnie wielka chwała  dla 
polskiej nauki. 

Powinnam na początku rozmowy z Panem spytać  
o specjalizacje naukowe. 
-  Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, teoria 

Politechnika Łódzka – w trakcie uroczystości
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grafów, biomechanika, mechatronika. 

A Pana hobby?
-  historia techniki, wycieczki i turystyka górska, ze-
gary ludowe, astrologia. 

O Pana pasji do astrologii niektórzy słuchacze SUTW 
już się przekonali, czekamy na następne Pana wykła-
dy. Bardzo dziękuję za rozmowę.  Do zobaczenia. 
  Miałam do wglądu kronikę wpisów dla  Pana  
Profesora po otrzymaniu przez niego tytułu honoris 
causa na Politechnice Łódzkiej. Były to  wpisy  pięk-
nym pismem gotyku, piękną kaligrafią, były wklejone 
e- maile z całej Europy, ksero listów gratulacyjnych, 
dyplomów, artystycznie wykonane laurki, wyhafto-
wane gratulacje.  Były wpisy zwięzłe, krótkie, ale 
też bardzo długie z rysunkami, cytatami, wierszami 
poetów polskich, słowami Jana Pawła II. Od różnych 
ludzi. Utkwiły mi słowa, które zapisałam  -  od ne-
stora Politechniki Warszawskiej, który skończył 100 
lat, od prof. Jana Oderfelda. Był to list gratulacyjny: 
„Bogactwo i poziom Jego działalności, jako jedne-

go z najwybitniejszych mechaników w Polsce, jego 
znakomita łączność z zagranicą, autorstwo wielu 
wybitnych publikacji naukowych z różnych dziedzin 
znanych i cytowanych w świecie, … itd., lista jego 
osiągnięć jest naprawdę pasjonująca.” W laudacji 
podczas tej uroczystości usłyszano : „… cieszy się 
niekwestionowanym, ogromnym szacunkiem i uzna-
niem we wszystkich środowiskach naukowych...”,  
„...jest twórcą polskiej szkoły naukowej, zastosowań 
grafów w mechanice …”, „…jest człowiekiem wiel-
kiego intelektu i zasad moralnych ...”, „...dogłębne 
dociekanie i poszukiwanie prawd naukowych stara 
się zawsze przekazywać swoim uczniom, wychowan-
kom i współpracownikom”. Najbardziej utkwił mi 
wpis studenta : „Pańskie wykłady są jasne, klarowne, 
nie pętlą się, wywód płynie prosto ku celowi”. 
Na zakończenie tej doniosłej uroczystości prof. Józef 
Wojnarowski wygłosił przygotowany na ten dzień re-
ferat. Obiecał mi, że usłyszymy go na jednym z wy-
kładów  w SUTW.

Anna Totoń
Słuchaczka SUTW

 „We are all consumers”– wszyscy jesteśmy kon-
sumentami, to słynne zdanie wypowiedziane w 1962 
r. Przez Prezydenta USA  J.F. Kennedy’ego, uzmysło-
wiło światu, a od prawie 20 lat również nam, że bycie 
konsumentem to całe nasze życie. Kupując dziecku 
lizaka, zawierając umowę bankową, korzystając z te-
lefonu czy Internetu, plombując ząb u dentysty, za-
wieramy niepisane umowy kupna, zlecenia, usługi, 
które automatycznie czynią nas konsumentami. 
Art. 22  Kodeksu Cywilnego tak definiuje pojęcie 
konsumenta: „za konsumenta uważa się osobę fi-
zyczną, dokonującą czynności prawnej, niezwią-
zanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową”. Przekładając ten trudny, prawniczy 
wywód na język potoczny, np. Kowalski kupując ża-
rówkę do domu, jest konsumentem, ale ten sam Ko-
walski, kupując tę samą żarówkę do sklepu, którego 
jest właścicielem, już konsumentem nie jest.
Prócz prawa, konsumentów chronią wyspecjalizo-
wane instytucje. W świecie istnieją 4 systemy insty-
tucjonalnej ochrony konsumenta: system francuski 
– rządowy, w którym wyłącznie urzędy państwowe 
na poziomie departamentów (województw) spra-
wują ochronę prawną konsumentów, wspierając ich 
doradztwem, pomocą prawników i rzeczoznawców,  
system niemiecki – stowarzyszeniowy – w którym 
organizacje konsumenckie są finansowo wspierane 
przez rząd, konsument oddając sprawę do prowa-
dzenia, w zależności od wartości sporu, wnosi opłatę 

OChROnA PRAw kOnSumEnTów 
– zARyS wykłAdu

od 15 – 30 euro, system amerykański – w którym 
wyłącznie wyspecjalizowane kancelarie adwokackie 
pomagają konsumentom i żyją z tego dobrze z od-
szkodowań, takich kancelarii w Stanach jest ponad 
4 tysiące, system skandynawski – gdzie wybierani 
przez samorządy rzecznicy konsumentów (wyłącznie 
prawnicy z praktyką) udzielają wszelkiej pomocy.
Od prawie 10 lat w Polsce obowiązuje system mie-
szany, obok urzędów państwowych, jak Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja handlowa  
i Federacji Konsumentów, w każdym powiecie dzia-
łają biura powiatowego rzecznika konsumentów, 
którego uprawnienia określone w ustawie z 15.12. 
2000 r., „o ochronie konkurencji i konsumentów”,  
w zakresie uprawnień do sprawowania ochrony 
konsumenckiej są takie same jak uprawnienia 
prokuratora w sprawach cywilnych, tj. może on 
wytaczać powództwa lub wstępować do procesów o 
ochronę konsumentów w każdym jego stadium. Nadto 
rzecznik zapewnia bezpłatne poradnictwo i informa-
cję prawną, ma prawo występowania do przedsiębior-
ców w sprawach o ochronę konsumentów i żądania 
od nich wyjaśnień, może składać wnioski w sprawie 
stanowienia miejscowego-powiatowego prawa itp.
W polskiej praktyce, biura rzeczników  wobec ogrom-
nej ilości spraw stanowią faktycznie wielkie biura po-
mocy prawnej, nie tylko w sprawach konsumenckich. 
Tylko w samym Krakowie rocznie biuro rzecznika 
udziela ponad 4 tysiące porad prawnych i prowadzi 
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kilkaset spraw sądowych.
Szczupłość miejsca nie pozwala nawet w minimalnym 
stopniu wyczerpać ogromu zagadnień związanych  
z ochroną konsumenta. Wielość ustaw, rozporządzeń, 
zwłaszcza związanych z implementacją-przystoso-
waniem polskiego prawa do prawa unijnego, daje 
podstawę do stworzenia nowej dziedziny prawa cy-
wilnego: „prawa konsumenckiego”.
 W wielkim skrócie prześledzimy naszą, kon-
sumencką drogę. Tak więc zanim coś kupimy, ku-
szeni jesteśmy promocjami, obniżkami i gratisami. 
Tymczasem handel nie polega na dawaniu za darmo.  
Z ogólnopolskich kontroli wynika, że co trzeci pro-
dukt objęty akcją promocyjną budził zastrzeżenia. 
Nierzetelna informacja o cenach, wprowadzanie w 
błąd fikcyjnymi obniżkami, napisy, że coś dostajemy 
więcej w cenie niższej itd. Pomysłowość handlow-
ców i producentów nie zna granic. Nie jesteśmy w 
tym specjalistami, inni robią to samo, więc bądźmy 
czujni zwłaszcza, gdy idą Święta – uważajmy na pro-
mocje, to okres najlepszych łowów.
A reklama – w poczcie, na wycieraczce przed drzwia-
mi, za wycieraczką w samochodzie kuszą kolorowe 
folderki: „wygrałeś, wylosowałeś, zakwalifikowałeś 
się Drogi Krzysztofie, Anno, Katarzyno wybraliśmy 
Ciebie spośród tysięcy, pojedziesz za darmo na ha-
waje, ale... najpierw wyślij jedyne 49 zł- satysfak-
cja gwarantowana”. Reklamy – przynęty, promocje 
ograniczone w czasie i w ilości, zachęceni do zaku-
pów z powodu likwidacji sklepu, niestety nabieramy 
się na to zbyt często. Zawsze dobrze jest dostać coś za 

darmo. A potem rozczarowanie, refleksja, jaka byłam 
...., no i do rzecznika, który nas ratuje do następnej „ 
okazji”, którą tym razem będzie kupienie czegoś tam 
z szansą na sukces w grze losowej i wygranej 100 ty-
sięcy zł. Ci, którzy cokolwiek wygrali w takich grach, 
proszeni są o informacje i  kontakt z wykładowcą!
Jesteśmy już wreszcie w sklepie, kupujemy, np: 
buty i winniśmy wiedzieć, że wszystkie nasze prawa 
konsumenckie określone zostały w ustawie z 27 lip-
ca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej”. Te przepisy stanowią podstawę do 
naszych reklamacji, do uprawnień do nieodpłatnej na-
prawy, wymiany towaru na nowy lub w ostateczności 
żądania zwrotu pieniędzy. Jeżeli wada ujawniła się 
w terminie 6 miesięcy od daty zakupu (a nie stało 
się to z powodu naszego złego użytkowania), sprze-
dawca z mocy prawa ma obowiązek taką reklamację 
uwzględnić. Ten termin uwzględnienia żądania rekla-
macyjnego może być przedłużony do 2 lat od zaku-
pu towaru , ale po upływie 6 miesięcy to kupujący 
musi udowodnić, że wada nie była spowodowana  
z jego winy. Kosztami ewentualnej ekspertyzy obcią-
ża się wtedy sprzedawcę. Często mylimy reklamację 
z gwarancją. Tak jak uprawnienia reklamacyjne 
wynikają z prawa, tak uprawnienia gwarancyjne 
wypływają wyłącznie z treści dokumentu gwaran-
cyjnego. Gwarancja nie jest obowiązkowa, i jeżeli 
takiego zapisu o udzielonej gwarancji nie ma (nawet 
na paragonie), to gwarancji też nie ma. Od ponad 
10 lat nie obowiązuje już przepis o możliwości zwro-
tu w ciągu 5 dni towaru bez wad. To uprawnienie 
pozostaje wyłącznie w gestii sprzedawcy, który taką 
możliwość zwrotu przewiduje, ale dobrze jest przed 
zakupem o to zapytać i po zakupie to zapisać na pa-
ragonie- rachunku. W praktyce duże sieci handlowe 
taką możliwość dają – nawet 30 dni w przypadku 
sprzętu ADG i RTV, a małe sklepy często odmawiają 
przyjęcia zwrotów.
Zdarza się też – bezprawna zresztą- informacja  
w sklepie, że „po odejściu od kasy reklamacji się 
nie uwzględnia”, gdyż reklamacja towaru, jak wy-
żej wskazano, jest zawsze możliwa nawet przez okres  
2 lat od daty zakupu. Oczywiście nie zawsze reklama-
cja będzie uzasadniona i co za tym idzie, pozytywnie 
przez sprzedawcę rozpatrzona. Konsumenci też po-
trafią naciągać.
Jak bezpiecznie kupować mieszkanie – zbierzmy 
jak najwięcej informacji o budynku i działce, wysoko-
ści opłat eksploatacyjnych, ewentualnym zadłużeniu, 
planie zagospodarowania przestrzennego itd.  Kupno 
przez pośrednika niestety kosztuje koło 3% wartości 
mieszkania- budynku. Sprawdźmy przed podpisaniem 
umowy czy pośrednik ma licencję i czy jest założona 
na nieruchomości księga wieczysta. Odpis z księgi 
to metryka nieruchomości. Taką księgę- prowadzo-
ną przez sąd rejonowy- ma prawo sprawdzić każdy 
zainteresowany bez uiszczania opłat. Składa się ona 
z 4 działów: 1-sza określa położenie nieruchomości  

Fot.: Antoni Łopuch

Krzysztof Niewiara w trakcie wykładu
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i numer działki ewidencyjnej, 2-ga – dane właściciela 
i numer nieruchomości, 3-cia zapisy o prawach ob-
ciążających (służebność, zastaw) 4-ta wpisy hipote-
ki, terminy jej ustanowienia i zapłaty rat długu. Przy 
wpłacie zadatku pamiętajmy, że zgodnie z treścią art. 
394 KC może on przepaść na rzecz sprzedającego, 
gdy odstąpimy od umowy. Gdy od umowy odstąpi 
sprzedający, możemy żądać podwójnej wysokości 
wpłaconego zadatku.
10 przykazań zaciągania kredytów – kupujesz sa-
mochód, mieszkanie, nie masz gotówki, ale masz 
pracę bądź stały dochód (renta, emerytura), idziesz 
do banku, który czeka na Ciebie i wszystko zapłaci. 
Zanim jednak podpiszesz umowę – porównaj oferty 
banków,
- wybierz walutę kredytu,
-  określ sposób spłacania rat,
-  policz, ile zapłacisz,
-  wyznacz okres spłat,
-  oceń swoje możliwości spłaty( bank to też zrobi),
-  zgromadź dokumenty,
-  wypełnij wniosek,
-  dokładnie przeczytaj i podpisz umowę,
-  unikaj jak ognia tzw. „Kredytów argentyńskich”, 

ich oferty wiszą na płotach i rynnach.
Banki zabezpieczają spłaty kredytów przez ustano-
wienie:
-  hipoteki na nieruchomości,
-  zastawu rejestrowego – wpis do dowodu rejestra-

cyjnego samochodu,
-  tzw. Przewłaszczenia na zabezpieczenie – bank 

staje się właścicielem 49% samochodu, którego 
bez zgody banku nie można sprzedać,

-  cesji polisy AC.
Jedziemy na wakacje – po udanych zakupach oczy-
wiście czas odpocząć. Oby nasze marzenia o pięknej 
plaży i wspaniałym jedzeniu sprawdziły się w prak-
tyce.
Jeżeli mamy uwagi i są rozbieżności pomiędzy tym, 
co oferowało nam biuro turystyczne w swojej ofer-
cie, a tym, co zastaliśmy na miejscu,  składamy re-
klamację. Można to zrobić u rezydenta i pilota lub po 
zakończeniu imprezy w biurze podróży. Biuro ma 
30 dni czasu na rozpatrzenie naszej pisemnej rekla-
macji, w której przedstawiliśmy dowody uchybień 
(zdjęcia, nagrania wideo, oświadczenia świadków)  
i określiliśmy wysokość naszych odszkodowawczych 
roszczeń. W przypadku, gdy biuro w/w terminie na 
reklamację nie odpowie, z mocy prawa – ustawa  
z 29.08.1997 r. O usługach turystycznych art.180 – 
przyjmuje się, że ją uznało w pełni. 
Zakupy w Internecie lub na ulicy – są to tzw. umo-
wy zawierane na odległość lub poza lokalem. Coraz 
więcej spotykamy tzw. domokrążców, oferujących 
wymianę drzwi, kuchenki, okien i czego tam jesz-
cze. Pamiętajmy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 
02.03.2000 r. „o ochronie niektórych praw konsu-
mentów” od takiej umowy możemy bez jakichkol-

wiek konsekwencji odstąpić bez podania przyczyn 
w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Sprzedawca zobo-
wiązany jest poinformować nas o takim uprawnieniu, 
a w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy,  
w ciągu 14 dni zwrócić nam wpłacone już pieniądze  
i na własny koszt odebrać towar wraz z demontażem.
Te same zasady obowiązują przy zakupach interneto-
wych. Niestety bardzo często się zdarzają duże trud-
ności w odzyskiwaniu pieniędzy i w samym skontak-
towaniu się z firmą, która ma tylko wirtualny adres. 
Zasadą jest, że w Małopolsce grasują firmy z Wybrze-
ża, a na Wybrzeżu firmy ze Śląska i Małopolski. Za-
chowujmy więc szczególną ostrożność i wnikliwość 
przy zawieraniu w/w umów, dokładnie je czytajmy,  
w razie wątpliwości dzwońmy do rzecznika konsu-
mentów, oni mają wykaz takich „lewych” firm.
Ostatnio również banki i firmy ubezpieczeniowe 
oferują swoje usługi poprzez Internet, od takiej umo-
wy możemy odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 
14 dni ( banki) i 30 dni (ubezpieczenia).
W ostateczności, gdy się nie dogadamy ze sprze-
dawcą, możemy swoich racji dochodzić przed są-
dem. W przypadku sporów o wartości do 10 ty-
sięcy zł  w tzw. postępowaniu uproszczonym przed 
sądem grodzkim Wydział Cywilny. Formularz pozwu 
możemy sami wypełnić, uzyskując go na stronie in-
ternetowej: www.ms.gov.pl. Ten pozew oczywiście 
może również wypełnić i prowadzić sprawę do końca 
rzecznik konsumentów. Rzecznik jednak, ma prawo 
do  weryfikacji zasadności takich roszczeń i nie do 
każdej sprawy się włączy.

Najważniejsze adresy instytucji ochrony konsu-
mentów:
Miejski Rzecznik Konsumentów w Nowym Sączu – 
vacat,
Powiatowy Rzecznik konsumentów w Nowym Sączu 
– tel. 018/ 41-41-721,
Federacja Konsumentów w Nowym Sączu 
– tel. 018/ 444-13-13,
Inspekcja handlowa w Nowym Sączu 
– tel. 018/ 444-24-08,
Urząd lotnictwa Cywilnego( reklamacje lotów, utra-
conego bagażu) tel. 022/ 520-74-36,
Urząd Komunikacji Elektronicznej (reklamacje usług 
poczty, Internetu, telefonu) 
tel. 0801900853 i 022/ 534-91-74,
Urząd Regulacji Energetyki (reklamacje gazu, ciepła, 
prądu)  tel. 022/ 661-61-52,
Europejskie Centrum Konsumenckie (reklamacje za-
kupów w U.E.) tel 022/55-60-198.

Udanych zakupów życzy
Krzysztof Niewiara



13

DYPLOMY III EDYCJI

Zakończył się kolejny, czwarty już rok akademicki 
na SUTW, a jego działalność dydaktyczną w tym 

okresie można zamknąć w ramy tytułu: „od Stanisła-
wa Wyspiańskiego do ks. Józefa Tischnera”.
  Inaugurowaliśmy w październiku 2007 r. wspa-
niałym wykładem byłego, długoletniego rektora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Franciszka 
Ziejki, pt.: „Stanisław Wyspiański poeta Krakowa”, 
a zakończyliśmy również mocnym akcentem 29 maja 
2008 r., w sekcji kulturoznawstwa na I roku studiów, 
odbył się pokaz filmu „Jegomość Tischner i historia 
filozofii po góralsku” w reżyserii Witolda Beresie  
i Artura Wiącek-Barona.
  Wprowadzeniem do projekcji filmu była pre-
zentacja fragmentów „listów do Babki Krzysia” 
przez aktorkę Karolinę Kominek z Teatru im. J. Sło-
wackiego w Krakowie i aktora Piotra Fransynowicza 
(pochodzącego z Ochotnicy!).
  Czytane góralską gwarą, opisujące najbardziej 
istotne elementy życia rodzinnego i społecznego na 
Podhalu, wywoływały wśród słuchaczy salwy śmie-
chu. Każdy z nas mógł odnaleźć cząstkę wspomnień 
z własnej codzienności, z realiów „myślenia według 
wartości”, co nam uświadomił dopiero ks. Tischner, 
omalże nie nowosądeczanin. A było to tak: kiedy miał 
przyjść na świat, matkę załadowano na konny wóz, 
aby zawieźć do Nowego Sącza.
  Wyboiste drogi przyspieszyły rozwiązanie 
i przypadkiem ks. Jegomość urodził się w Starym 
Sączu. Ks. J. Tischner, wielki prześmiewca, zawsze 
żartował sobie z okoliczności towarzyszących Jego 
narodzinom.

Wstęp do „historii filozofii po góralsku” brzmi:

„Na początku wsędy byli górole, 
a dopiero pote porobiyli się Turcy i Żydzi.
Górole byli tyz piyrsymi „filozofami”.
Znocy telo co: mędrol”. A to jest pedziane po grecku 
dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na 
pocątku?
Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. 
Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole”.

 Filozofię po góralsku poznajemy w filmie przez 
recytowanie fragmentów z „historii filozofii po gó-
ralsku” przez znanych aktorów Krzysztofa Globisza  
i Jerzego Trelę oraz przez wspomnienia górali, którym 
ks. Tischner wyznaczył role starożytnych, greckich fi-
lozofów. I tak Sokratesem jest Jędruś Kudasik z żoną 
Wandą jako Ksantypą, Anaksymender to Stefan Ła-
ciak z Chyżnego, Tales z Miletu to Stanisław Nędza 

Od STAnISłAwA wySPIAńSkIEgO 
dO kS. józEfA TISChnERA

z Pardałówki, hipokratesem został Wincenty Galica  
z Białego Dunajca, Arystotelesem – Tadeusz Pudzisz 
z Gronkowca, a Platonem – Władysław Trebunia-Tut-
ka z Białego Dunajca.
  Na tle góralskiego pejzażu, przy gospodar-
skich pracach, śpiewie, pasaniu owiec opowiadają  
o spotkaniach z Jegomościem, o swoich niepokojach, 
o tym jak na wsi czasem wyśmiewano się z nich.  
Z wszystkich tych wypowiedzi biła duma, że taki 
wspaniały Człowiek przebywał z nimi w Łopusznej, 
a przy okazji splendor jego sławy spadł na nich.
  Mieszkańcy Chyżego, Białego Dunajca, Czer-
wiennego, Poronina, Bukowiny Tatrzańskiej i innych 
miejscowości, swobodnie, ze swadą, jak doświadcze-
ni aktorzy relacjonują wydarzenia, które głęboko za-
padły im w pamięć.
  Myśli filozofów mają bowiem wartość ponad-
czasową, były, są i powinny być dla nas drogowska-
zem w życiu.
Ks. Jegomość- filozof radzi:
- gdy Wanda Kudasikowa zapytała po ślubie swego 
syna, co ma robić, aby być dobrą teściową – ks. od-
powiedział:
„mocie być głuchą i ślepą”
Platon – Władek Trebunia-Tutka opowiada dziew-
czętom o miłości, o tym, co chłopakowi podoba się  
w dziewczynie, i głowa i nogi i oczy, i ząbki i wszyst-
ko naraz. Patrzy na nią jak na święty obrazek i mo-
dli się do niej oczami, a potem widzi, że inna jeszcze 
piękniejsza. I tak leci od jednej do drugiej, piękniej-
szej, aż w końcu spostrzega, że:
„prawdziwe piękno w duszy siedzi, a nie po wierzchu 
się ściele”
Rozśmieszyła i rozbawiła odpowiedź starego górala 
na pytanie: co zrobić, żeby dzieci rodziców zapamię-
tały?
Zostawić im długi, to będą ich długo pamiętać!
W interesującej lekcji z filozofii nie tylko po góralsku 
mogliśmy uczestniczyć dzięki sponsorowaniu  
i zorganizowaniu imprezy przez Biuro Poselskie 
Andrzeja Czerwieńskiego z p. kierownik Biura 
Bożeną Borkowską na czele.

Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu SUTW

P.S. Warto przeczytać książkę: Józef Tischner „Histo-
ria filozofii po góralsku” Społeczny Instytut Wydaw-
niczy Znak, Kraków 2005, str.111 oraz oglądnąć film  
z płyty DVD dołączony do ksiązki.
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kAPITAł InTElEkTuAlny POlSkI
WARTO WIEDZIEĆ:

Projekt Kapitał Intelektualny Polski jest przedsię-
wzięciem mającym na celu zwrócenie uwagi polity-
ków, mediów i liderów opinii publicznej na rolę oraz 
znaczenie jakości i poziomu kapitału intelektualne-
go. Ma to wpływ na rozwój całego kraju a zwłasz-
cza na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej 
we współczesnym świecie.Opracowany został przez 
Zespół Doradców Strategicznych pod kierunkiem dr 
Michała Boni Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.
Szczegóły na stronie: 
www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/index.php?r=46
Poniżej fragmenty Raportu dotyczące seniorów.

Jak zwiększyć zatrudnienie seniorów? 
Pod względem aktywności zawodowej seniorów Pol-
ska jest na ostatnim miejscu w UE, stopa zatrudnienia 
osób w przedziale wieku 55-64 lata w Polsce jest pra-
wie 1,5 razy mniejsza niż średnia unijna. Jest to m.in. 
spowodowane najniższym w UE wiekiem wychodze-
nia z rynku pracy: 58 lat. 
Aby wykorzystać potencjał osób 50+ w rozwoju gospodar-
czym, aby nie doprowadzić do istotnej obniżki wysokości 
wypłacanych emerytur, aby wreszcie nie zwiększać obcią-
żeń składkami i podatkami, trzeba konsekwentnie zwięk-
szać zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia. 

Jak zwiększyć aktywność społeczną seniorów ? 
Bierności w życiu zawodowym osób 50+ towarzyszy 
bierność w życiu społecznym. Potencjał wiedzy ży-
ciowej, wartości i umiejętności społecznych osób 50+ 
w nikłym stopniu jest wykorzystywany przez rodzinę, 
społeczności lokalne i całe społeczeństwo.
Seniorowie, nie uczestnicząc w życiu społecznym, wypa-
dają na margines społeczeństwa, traktowani są jako niepo-
trzebny balast. Brak zaufania do innych powiązany jest 
w tej grupie wiekowej z niską samooceną i brakiem po-
czucia własnej wartości. 
W końcu brak zaufania powoduje zamknięcie się osób 50+ 
na społeczeństwo, na nowe trendy społeczne, kulturowe, 
nowe technologie. 

Jak zwiększyć udział seniorów w edukacji? 
Na tle niektórych społeczeństw europejskich (Au-
stria, kraje skandynawskie, Niemcy) niewielka część 
Polaków w wieku 55-64 lata (16,2%1) korzysta z ja-
kichkolwiek form zdobywania wiedzy. To powoduje, 
że osoby 50+, które są często w pełni sprawne fizycz-
nie i psychicznie, przestają być aktywne zawodowo 
i społecznie tylko dlatego, że nie aktualizują swojej 
wiedzy i umiejętności. 
Badanie „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Barie-
ry i szanse” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 

pokazało, że praktycznie nie ma oferty edukacyjnej 
przystosowanej do potrzeb i możliwości osób 50+. 
Nie mają jej ani placówki publiczne, ani prywatne czy 
pozarządowe. Przyczyną bierności edukacyjnej osób 
50+ jest również ich niechętny stosunek do eduka-
cji, powiązany z biernym stylem życia zawodowego  
i społecznego. 

Według „Diagnozy Społecznej 2007”, kapitał ludzki osób 
starszych jest wyraźnie niższy od osób w wieku pro-
dukcyjnym czy też młodzieży. Wynika to w dużej mierze 
z ograniczonego udziału tej grupy społecznej w edukacji 
ustawicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że udział w edukacji 
trzydziestolatków jest ponad trzykrotnie większy niż 
40- czy 50-latków, a dwudziestolatków ponad 30-krotnie, 
relatywna wartość kapitału ludzkiego osób aktualnie nale-
żących do grupy 50+ będzie się stale obniżać. 
3 „Diagnoza Społeczna 2007” 

Jak zadbać o zdrowie seniorów ? 
Choć od rozpoczęcia przemian politycznych w Polsce 
średni okres życia wydłużył się o około 4 lata (średni 
wiek życia kobiet wynosi obecnie 78 lat, a mężczyzn 
73 lata), to jednak oczekiwana długość życia Polaków 
w wieku 60 lat jest niższa niż w UE. Zarówno kobiet 
(o ok. 2 lata), jak i mężczyzn (o ok. 3 lata). 

Powiązania pomiędzy stanem zdrowia a poziomem ak-
tywności zawodowej seniorów widać szczególnie wy-
raźnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Ak-
tywność zawodowa niepełnosprawnych seniorów jest 
bardzo niska – w 2006 r. jedynie 15,2% z nich praco-
wało. 
4 (2008), Program „Solidarność pokoleń” MPiPS, Warszawa.

Co gorsza, od 2000 r. aktywność osób niepełnosprawnych 
w Polsce systematycznie spada. 

Podsumowanie: 
Seniorzy stanowić będą w najbliższych latach co-
raz większą część polskiego społeczeństwa. 
Potrzeby seniorów muszą znaleźć się w centrum uwa-
gi, a ich kapitał intelektualny - wiedza, umiejętności, 
doświadczenie życiowe - powinny być jak najlepiej 
spożytkowane dla dobra kraju.
Będzie to możliwe, o ile ta grupa wiekowa zostanie  
w pełni zintegrowana z resztą społeczeństwa na płasz-
czyźnie zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Aktu-
alny wysoki poziom bierności seniorów, ich kondycja 
zdrowotna, a także społeczna marginalizacja powo-
dują, że nie tylko ich ogromny potencjał nie jest wy-
korzystywany w rozwoju gospodarczym i społecz-
nym kraju, ale dodatkowo stają się oni obciążeniem 
dla finansów publicznych i osób pracujących. Stano-
wi to poważny czynnik hamujący rozwój społecz-
no-gospodarczy kraju. 

PROJEKTY
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 W auli Collegium Novum, jednym z najbardziej 
reprezentacyjnych budynków Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego  odbyła się w dniach 9-10 września br.  
Międzynarodowa Konferencja UTW,  która zgroma-
dziła liderów UTW z kraju i zagranicy. 
W programie konferencji  wykład „Integracja 
społeczna w jednoczącej  się Europie - kaprys 
czy dziejowa konieczność” wygłosił prof.  
R. Ossowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy. Odbyły się  także wykłady  z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej: „Zaburzenia snu w trzecim 
wieku”, „Suplementacja DhEA w trzecim wieku”  
i „Przewlekła niewydolność żylna”. Wykładowcami 
byli lekarze specjaliści  z klinik warszawskich.
 Wśród zagranicznych gości, którzy w   wystąpie-
niach mówili o działalności UTW w swoich krajach, 
byli prof. Roland Schoen z Uniwersytetu Technicz-
nego w Chemnitz (Niemcy), larisa Ivasina z UTW  
w Mołdawii, Barbara Fustoczenko z UTW w Grodnie 
(Białoruś). Na sali byli również przedstawiciele UTW 
z lwowa na Ukrainie.
 Sądecki UTW na konferencji reprezentowały: 
Wiesława Borczyk   i Jolanta Kieres, przedstawicielki 
zarządu.  W  czasie konferencji   zebrani zostali  poin-
formowani o powstaniu i działaniach Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW; pamiętać należy, że ta 
inicjatywa zrodziła się w  Sądeckim UTW i przystą-
piło do niej 9 UTW z kraju. Prezentację prowadziła 
Prezes zarządu Federacji - Wiesława Borczyk. Celem 
powołania Federacji jest  zrzeszenie stowarzyszeń 

mIędzynAROdOwA kOnfEREnCjA uTw  
w kRAkOwIE

UTW i na tej bazie budowanie szerokiej koalicji  - 
forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. 
Na zakończenie konferencji zwróciła się z apelem do 
uczestników o podjęcie uchwały, w której środowisko 
UTW w Polsce deklaruje włączenie się do debaty pu-
blicznej i działań na rzecz tworzenia  systemu  rozwią-
zań uwzględniających przyszłość osób 50 +.Uchwała 
przyjęta przez Konferencję UTW  zostanie skierowa-
na do Kancelarii Premiera RP, Sejmu i Senatu.
 Konferencję zorganizowała Fundacja dla UJ. 
Wśród gości obecny był również  Dyrektor Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności p. Jacek Micha-
łowski i p. Katarzyna Świątkiewicz. Warto wspo-
mnieć, że PAFW wspierała UTW w latach 2005-2008 
poprzez dotacje w konkursach grantowych. W tym 
okresie liczba UTW z 28 zwiększyła  się do ponad 180, 
a ilość słuchaczy UTW w kraju przekracza znacznie 
60 tys. osób. Sporo chętnych, z uwagi na ograniczone 
warunki lokalowe i finansowe UTW czeka na listach 
rezerwowych.
 W dyskusji podkreślano, że niezbędne są nowe 
rozwiązania, które zapewnią osobom starszym możli-
wości większego dostępu do nauki, zdobywania wie-
dzy, nabywania nowych umiejętności, a także tworze-
nie warunków do integrowania się  środowiska UTW. 
Pozytywne przykłady przedstawiały reprezentantki 
Gdańska i Wrocławia.
 Kolejna Konferencja UTW odbędzie się w War-
szawie w dniach 6-8 października br., podsumowują-
ca Projekt wsparcia dla UTW przez PAFW.

 Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu serdecznie zaprasza swoich słucha-
czy do udziału w „II Małopolskim Rajdzie UTW”, który odbędzie się w dniach 17-19 października 2008 r. 
na trasie Krynica- Czarny Potok- Jaworzyna Krynicka. Rajd jest współfinansowany ze środków Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, które 
zostały przyznane Sądeckiemu UTW.
 Celem Rajdu jest integracja i budowanie więzi środowiska Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w Małopolsce, a także promowanie aktywnego wypoczynku wśród osób starszych. 
Wyjazd dla słuchaczy Sądeckiego UTW z Nowego Sącza do Krynicy  jest planowany  w dniu 18 paź-
dziernika 2008  o godzinie 7:30 z Al. Wolności 23 (MOK). Po przyjeździe  do Krynicy, około godziny  
9.00  nastąpi odprawa uczestników przed wyjściem na trasę rajdu. Wieczorem dla wszystkich uczestni-
ków rajdu przewidziane jest ognisko oraz konkurs wiedzy o Beskidzie Sądeckim. W ostatnim dniu rajdu   
(19 października) planuje się zwiedzanie Krynicy (Muzeum Nikifora, Góra  Parkowa, Pijalnia, Stary Dom 
Zdrojowy).
Ilość miejsc dla słuchaczy SUTW – 50. Decyduje kolejność zapisów.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Sądeckiego UTW: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18  
tel. (0-18) 443-57-08  e-mail: sekretariat@sutw.pl

II mAłOPOlSkI RAjd uTw w bESkIdzIE SądECkIm
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PROjEkTy REAlIzOwAnE 
PRzEz SuTw

I. W ramach projektu Prawo	 przyjazne	 seniorom 
będą realizowane następujące zadania:
1.  Opracowanie i wydanie Informatora dla Seniora  
2.  Zorganizowanie seminariów z  zakresu prawa  

(planowany termin zajęć przypada od września do 
listopada). - 1 grupa 15 osobowa.

3.  Wykłady audytoryjne.

II. Projekt pn. „Sądeckie	Porozumienie	Organizacji	
Pozarządowych” dofinansowany ze środków Samo-
rządu Województwa Małopolskiego w ramach realiza-
cji zadania publicznego pn. „Wzmacnianie procesów 
integracji małopolskiego sektora pozarządowego”
Projekt realizowany jest przez  Sądecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku i Powiatowe Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu.
 W ramach projektu „Sądeckie Porozumienie Or-
ganizacji Pozarządowych” zostanie przeprowadzony 
szereg działań, mających na celu wzmocnienie lokal-
nych organizacji pozarządowych. Jednym z takich 
działań będą interesujące szkolenia dla organizacji 
pozarządowych:
I. Szkolenia:
 1. Szkolenie z zakresu problematyki finanso-

wo-księgowej organizacji pozarządowych  
– 25 sierpnia 2008 r., godz. 13.00-18.00, Ma-
łopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależ-
nień w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 1, II 
piętro, prowadzący:  księgowa Maria Wójcik.

 2.  Szkolenie z zakresu współpracy organizacji 

pozarządowych z samorządami lokalnymi, 
kontaktów z mediami i public relation –  
2 września 2008 r. godz. 13.00-18.00, Małopol-
ski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 1, II piętro, 
prowadzący: dziennikarz.

 3. Szkolenie z zakresu problematyki prawno-
organizacyjnej – 11 września 2008 r.,  godz. 
13.00-18.00, Małopolski Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu ul. Wa-
ryńskiego 1, II piętro, prowadzący: radca praw-
ny Mirosław Florczyk. 

II. Dyżury specjalistów
W ramach projektu przewidziano także dyżury spe-
cjalistów d/s organizacji pozarządowych – prawnika  
i księgowego, które odbywać się będą w każdy czwar-
tek miesiąca od dnia 17 lipca 2008 r. do dnia 18 wrze-
śnia 2008 r. w siedzibie PCWOP.
III. Dodatek prasowy

III. Projekt „Edukacja	dla	kultury	50	+	program	ak-
tywności	 kulturalnej	 dla	 słuchaczy	 Uniwersytetów	
Trzeciego	Wieku	w	Małopolsce” jest współfinanso-
wany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego.
liderem projektu jest Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku a partnerami projektu są:
– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu,
– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu,
– Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Rabce-Zdroju,
– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie,
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OGRÓD 
BOTANICZNY
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MUZEUM W MARCINKOWICACH

Fot.: Antoni Łopuch

Słuchacze SUTW na Cmentarzu Orląt Lwowskich

Drohobycz

Fot.: Stanisław Faracik



MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA UTW 

XVIII FORUM EKONOMICZNE

Na zdjęciu od lewej: Wiesława Borczyk
- Prezes Zarządu, Krystyna Jurczewska-Płońska
- Wiceprezes Zarządu, Krystyna Nagórka 
- Wiceprezes Zarządu, Krystyna Męcik-Skarbnik,
Lucjan Jędrzejewski - Sekretarz,Maria Zielony
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Danuta Bańska - Członek Komisji Rewizyjnej 
oraz Krystyna Frąszczak i Teresa Chudzik
- przedstawicielki członków założycieli.

Uniwersytet Jagielloński
Kraków 9-10.09 2008 r.

Skład Zarządu Federacji UTW

Krynica-Zdrój 10-13.09 2008 r.

Spotkanie z Danutą Hübner 
- Komisarzem ds. Polityki 
Regionalnej w Komisji 
Europejskiej w Brukseli

Słuchacze z dr hab. nauk ekonomicznych Leszkiem Balcerowiczem 

Panel esperanto „Zjednoczeni w Różnorodności” 
Paneliści: Peter Balaż – Słowacja, 
Jerzy Handzlik – Polska, Zlatko Tislijar – Słowenia, 
Moderator: Agnieszka Barbara Pietrzak – Polska

Z Ministerem Sprawiedliwości Zbigniewem Ćwiąkalskim 

Sekcja Przyrodoznawstwa
po wręczeniu dyplomów

Podziękowania dla
Antoniego Łopucha

Słuchacze SUTW w trakcie wykładu

Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander – Przewodniczący Rady 
Programowo-Naukowej Sądeckiego UTW

Tradycyjnie na schodach MCK „Sokół” - Nowy Sącz

ABSOLWENCI 2006/2008 ABSOLWENCI 2006/2008 ABSOLWENCI 2006/2008 ABSOLWENCI 2006/2008 

Fot.: Antoni Łopuch

W auli Collegium Novum UJ Kraków Fot.: Lucjan JędrzejewskiFot.: Iwona Nosal

Fot.: Antoni Łopuch
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KONGRES  ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU MEDYKÓW 
ESPERANTYSTÓW W KRAKOWIE

Red. Paweł Nalepa – fotografia w mediach Red. Monika Kowalczyk – tajniki dobrego reportażu Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni ŁopuchProwadząca zajęcia: Danuta Kowalska i Stanisława Krzywdzińska

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

ZAKOŃCZENIE KURSU JĘZYKA ESPERANTO I I II STOPNIA

„PODAJMY SOBIE DŁONIE BY DROGI NIE ZGUBIĆ”„PODAJMY SOBIE DŁONIE BY DROGI NIE ZGUBIĆ”„PODAJMY SOBIE DŁONIE BY DROGI NIE ZGUBIĆ”„PODAJMY SOBIE DŁONIE BY DROGI NIE ZGUBIĆ”

Medycy Esperantyści w Krakowie

Wykładowcy i słuchacze Fot.: Jolanta Kieres
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– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie,
– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie,
– Akademia Pełni Życia w Krakowie.

 Do zaplanowanych działań należą: 
1.  Wykłady dla słuchaczy Sądeckiego UTW- cykl 15 

wykładów.
2.  Seminaria dla słuchaczy Sądeckiego UTW.
3.  Warsztaty teatralne dla słuchaczy Sądeckiego 

UTW – 2 grupy 30 osobowe po 10 godzin.  
4.  Warsztaty plastyczne dla słuchaczy UTW  

w Oświęcimiu – 1 grupa 15 - osobowa czas trwa-
nia 10 godzin

5.  Wyjazdy edukacyjne do muzeum i galerii krakow-
skich dla słuchaczy UTW w Nowym Targu, UTW 
w Rabce - Zdroju, Sądeckiego UTW oraz UTW  
w Chrzanowie.

6.  Wyjazd edukacyjny szlakiem Architektury Drew-
nianej dla słuchaczy UTW w Tarnowie.

7.  Wyjazd edukacyjny do Muzeum Książąt  Czarto-
ryskich w Krakowie dla słuchaczy UTW w Andry-
chowie.

8.  Uczestnictwo w spektaklu teatralnym dla słucha-
czy Akademii Pełni Życia w Krakowie.

IV. Projekt Zdrowy	styl	życia	-	kontynuacja	programu	
aktywności	fizycznej	dla	osób	starszych	Sądeckiego	
Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku jest współfinansowa-
ny ze środków  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 Najważniejszym celem programu jest promowanie 
aktywności fizycznej osób starszych i obalenie mitu, 
że zajęcia sportowo-rekreacyjne są domeną młodych.
Do zaplanowanych działań należą m.in.
1.  Organizacja „II Małopolskiego Rajdu  UTW” o 

zasięgu regionalnym – 80 osób -  Beskid Sądecki 
Trasy rajdu: 1/ Krynica - Czarny Potok - Jaworzyna 
Krynicka.
Uczestnicy: 30 osób UTW  z terenu Małopolski  + 
45 osób SUTW Nowy Sącz+ 5 osób z U3V Koszyce 
Słowacja. Razem – 80 osób
2.  Zajęć sportowo-rekreacyjnych w grupach:
-  zajęcia usprawniające na basenie (2 grupy po  

15 osób, przez 3m-ce,1x w tygodniu po 1 godz.),
- kurs tenisa ziemnego (2 grupy x 4 osoby, przez  

3 miesiące 1x tygodniowo x 1,5h), 
-  oraz ćwiczenia gimnastyczne „50+” dostosowane 

do indywidualnych możliwości ruchowych (grupa 
15 osób, przez 3 m-ce, 2 x w tygodniu x 1 godz.),

-  nordic walking – z instruktorem, (2 grupy po  
15 osób, przez 3 m-ce, 1 x w tygodniu).

V. Projekt Okręgowe	Centrum	Wspierania	Organi-
zacji	Pozarządowych jest współfinansowany ze środ-
ków  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-

polskiego.
Utworzenie i prowadzenie Okręgowego Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą  
w Nowym Sączu, obejmującego teren miasta Nowe-
go Sącza, powiatu nowosądeckiego, powiatu gorlic-
kiego i powiatu limanowskiego ma na celu realizację 
następujących zadań:
• Zorganizowanie i przeprowadzenie konferen-

cji oraz szkoleń dla organizacji pozarządowych  
w celu kształcenia ich liderów, działaczy,  pracow-
ników i współpracowników,

• Zorganizowanie i prowadzenie doradztwa dla orga-
nizacji pozarządowych w zakresie formalno-praw-
nych oraz finansowych aspektów funkcjonowania 
organizacji, w tym pomoc w zakładaniu organiza-
cji (punkt konsultacyjny Inkubator NGO),

• Świadczenie usług informacyjnych w zakresie 
źródeł finansowania projektów oraz możliwości 
ich pozyskania,

• Udzielanie pomocy w przygotowaniu projektów  
i wniosków o dotacje, w szczególności ofert przy-
gotowywanych w oparciu o ustawę o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie,

• Propagowanie idei partnerstwa oraz pomoc  
w  przygotowaniu i realizacji projektów partner-
skich,

• Zorganizowanie i prowadzenie Okręgowego Cen-
trum w Nowym Sączu z wykorzystaniem bazy 
lokalowej, wyposażenia, kadry  i doświadczeń 
Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych oraz Sądeckiego Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych.

VI. Projekt „50 + w Mediach” współfinansowany 
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania 
Dyskryminacji.
Celem projektu jest  podniesienie samooceny i ak-
tywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia, 
mieszkańców  miasta Nowego Sącza i powiatu no-
wosądeckiego. W ramach projektu przewidziane są 
następujące zadania:
1. BlOK SZKOlENIOWy
Cykl wykładów „Wprowadzenie do teorii mediów”, 
poświęcony będzie przekazaniu ogólnych informacji 
z zakresu współczesnej teorii mediów w kontekście 
edukacji i dydaktyki.
Warsztaty dziennikarskie „Elementy edukacji me-
dialnej” – cykl szkoleń mających na celu przekazanie 
beneficjentom ostatecznym podstawowej wiedzy na 
temat technik dziennikarskich.
Warsztaty dziennikarskie przybliżą problematykę 
związaną z podstawami dziennikarstwa prasowego  
i gatunkami dziennikarskimi. 
Warsztaty obejmować będą moduły:
- prawo prasowe,
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- podstawowe reguły budowania informacji,
- cechy artykułu publicystycznego, 
- przeprowadzanie wywiadów,
- podstawy reportażu, recenzji i felietonów.
2. DODATEK 50 PlUS+
Celem warsztatów dziennikarskich będzie wyposa-
żenie beneficjentów w podstawową wiedzę umożli-
wiającą im pisanie krótkich informacji prasowych na 
wybrany przez nich temat, ale dotyczących środowi-

ska osób powyżej 50 roku życia - tak zwane dzienni-
karstwo obywatelskie.
W ten sposób beneficjenci zostaną współredaktorami 
dodatku „50 PlUS+” – insertu do Tygodnika Nowo-
sądeckiego MIASTO. Dodatek ten ukazywał się bę-
dzie przez okres 3 miesięcy (sierpień, wrzesień, paź-
dziernik). Przewiduje się wydanie 5 dodatków przy 
współudziale beneficjentów projektu.

Mariola Pekala - Piekarska
Koordynator Projektu

 „Rozważymy możliwość przeka-
zania seniorom przez władze miasta 
budynku sąsiadującego z Małą Gale-
rią na nowosądeckich Plantach” – po-
wiedział słuchaczkom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  prezydent Nowego 
Sącza Ryszard Nowak.
 W ponad osiemdziesięciotysięcz-
nym Nowym Sączu ludzie starsi nie 
mają żadnego miejsca, w którym mo-
gliby się spotykać we własnym gronie, 
dzielić się swoimi doświadczeniami 
i upodobaniami. Działanie powoła-
nego przed kilkoma laty Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku dowiodło, jak wielu jest tu ludzi pragnących 
wychodzić ze swych domów, spotykać się z inny-
mi, dokształcać. Z przyjemnością korzystają oni  
z pomieszczeń gościnnego „Sokoła”, by powrócić 
tu dopiero za dwa tygodnie na kolejne wykłady lub 
zajęcia fakultatywne. Kluby osiedlowe pozbywają 
się zbędnych intruzów, którzy nie chcą (bo najczę-
ściej nie mogą) płacić ogromnych sum, jakich żą-
dają zarządy administracji osiedli za wynajem sal, 
czego dowodem jest ZAB nr 1 na Millenium.
Ostatnio, grupa  słuchaczek SUTW, która w ra-
mach warsztatów dziennikarskich spotkała się  
z prezydentem miasta, by przeprowadzić z nim wy-
wiad, usłyszała obiecujące słowa dotyczące budyn-
ku znajdującego się pomiędzy pomnikiem Adama 
Mickiewicza a Małą Galerią na Plantach.
- Nosimy się z zamiarem remontu tego obiektu. 
Rozważymy możliwość przypisania tego miejsca, 
ze względu na bardzo korzystne położenie, ludziom 
starszym – powiedział prezydent miasta. 
 Zapytaliśmy kilka słuchaczek SUTW o to, jak 
chciałyby zagospodarować pomieszczenia i cały 
obiekt, gdyby rzeczywiście został przekazany na 
potrzeby osób starszych.

Maria Harcuła

nASzE mIEjSCE  
nA zIEmI

NASZE OPINIE:
Anna Totoń – Widzę w tym domu, niestety tylko par-
terowym, umocnione piwnice rozbudowane na salki 
do różnych zainteresowań plastycznych, zagospo-
darowany stryszek. Istniejący skrawek zieleni przed 
budynkiem można by zrobić bajecznie kolorowy, to 
miejsce już dawno o to się prosi. Śmiało mogę mówić 
i wierzę w to, że dla wielu studentów te marzenia się 
spełnią.
Stanisława Krzywdzińska –  Bardzo byśmy się cie-
szyli, gdyby ten budynek został przeznaczony dla 
nas. Jedną salę można wykorzystać na prowadzenie 
warsztatów, a pozostałe pomieszczenia na gimnasty-
kę korekcyjną i czytelnię.
Halina Starzyk – Uważam, że to jest znakomity po-
mysł! W tym budynku powinno być miejsce spotkań 
seniorów z miasta i okolic. Tu powinny być usytu-
owane pracownie komputerowe i językowe. Mogłyby 
się tu odbywać wernisaże i koncerty kameralne. 
Barbara Gieroń – Pomysł doskonały. Budynek był-
by klubem dla ludzi starszych „pozytywnie zakręco-
nych”. Można by w nim prowadzić zajęcia teatralne, 
czy gimnastykę korekcyjną. Mielibyśmy gdzie po-
dyskutować czy po prostu spotkać się wieczorem ze 
znajomymi.
Róża Kulasik – Marzą mi się tutaj zajęcia językowe. 
A może znajdzie się też miejsce na niewielką czytel-

Uczestniczki warsztatów dziennikarskich: Maria Harcuła, Jolanta Kieres i Hanna Górecka  
w trakcie wywiadu z Prezydentem Miasta Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem 
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Zapisy na Zajęcie dodatkowe 

przeprowadzone będą  w dniu 9 paździer-
nika 2008 r. od godz. 9:00-14:00 w sekre-
tariacie sądeckiego Utw.

Zajęcia dodatkowe to:
basen, gimnastyka na sali, nordic walking, 
tenis, warsztaty teatralne, seminarium  
z językoznawstwa, esperanto. 

decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy na kursy komputerowe oraz języ-
kowe (język angielski i niemiecki) odbędą  
się w późniejszym terminie.

dodatkowych informacji udziela sekreta-
riat sądeckiego Utw: 33-300 nowy sącz 
ul. jagiellońska 18; tel. (0-18) 443-57-08  
e-mail: sekretariat@sutw.pl

SEMINARIUM PRAWO 
PRZyJAZNE SENIOROM 

We wrześniu 2008 r. rozpoczęło się 
seminarium „Prawo Przyjazne Senio-
rom”. Zajęcia prowadzi pan mgr Paweł 
Cetnarowski.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Samo-
rządu Województwa Małopolskiego.

PlANOWANA TEMATyKA ZAJęĆ m.in.:
Prawo spadkowe, Prawo zobowiązań ze szczegól-
nym uwzględnieniem prawa umów konsumenc-
kich, Prawo rzeczowe, Prawo rodzinne, Prawo 
ubezpieczeń społecznych.

WARTO WIEDZIEĆ

nię, barek i kilka stolików, przy 
których my – emeryci – będziemy 
zawsze mile widziani?
Halina Hejmej – Klub kompute-
rowy, warsztaty, gimnastyka czy 
kurs tańca – takie zajęcia moż-
na by prowadzić w budynku na 
Plantach. Dotychczas nie mamy 
jednego miejsca, które byłoby tyl-
ko nasze. A tam wchodzilibyśmy 
z przyjemnością, spotykali się  
z ludźmi kultury i sami organizo-
wali wernisaże czy wieczory po-
etyckie.
Janina Czurzydło – Chętnie 
przychodziłabym do budynku na 
Plantach nie tylko na warsztaty, kursy językowe czy 
komputerowe. Tam po prostu byłoby NASZE miej-
sce spotkań. Wystarczyłby mały barek z kawą i może 
kącik dla dzieci, bo często opiekujemy się wnukami. 
Moglibyśmy tam czasami z nimi przyjść, porozma-
wiać z innymi babciami i dziadkami i miło spędzić 
czas.
Hanna Górecka – Marzy mi się, żeby ten budynek 
stał się prawdziwym miejscem spotkań studentów 
UTW. Bardzo potrzebna nam jest sala do zajęć re-
kreacyjno-gimnastycznych, gdyż ruch to zdrowie!!! 
Na pewno pomożemy w zagospodarowaniu całego 
obiektu.
Halina Komar – Budynek na Plantach zostałby przez 
nas wykorzystany na bogatą i różnorodną działalność: 
warsztaty, kursy językowe i inne, ćwiczenia fizyczne, 
korekcyjno-rehabilitacyjne, spotkania towarzyskie. 
W niedługim czasie Dom Seniora na Plantach 
miałby szansę stać się najważniejszym miejscem dla 
coraz większej części społeczności naszego miasta, 
starzejącego się jak cała Europa. 

Jolanta Kieres – Cieszę się bardzo, że pan prezydent 
Ryszard Nowak zainteresował się pomysłem 
przekazania budynku na Plantach dla seniorów. Dla 
studentów UTW jest to świetna wiadomość. Byłoby 
to miejsce, gdzie będą mogli się spotykać nie tylko 
na herbatce czy kawie, ale tez zorganizować kursy 
i warsztaty. Miejsce jest wymarzone, ponieważ jest 
łatwo dostępne i w pięknej okolicy.
          W niektórych miastach w naszych kraju 
władze lokalne dostrzegają problem starzejącego się 
społeczeństwa i w tym celu powołują różnorodne 
struktury jak np. Pełnomocnik do spraw seniorów 
(Wrocław), Radę  Seniorów (Gdańsk), które mają za 
zadanie koordynację działań na rzecz ludzi starszych. 
Spotkanie   prezydenta miasta z przedstawicielami 
Sądeckiego UTW  i  obietnica   utworzenia Domu 
Seniora    świadczą o zainteresowaniu się władz 
potrzebami starszych mieszkańców naszego grodu.

Materiał przygotowany podaczas warsztatów dzien-
nikarskich prowadzonych przez Marię Olszowską, 

Monikę Kowalczyk i Pawła Nalepę.

Warsztaty dziennikarskie z red. Marią Olszowską.
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POCzTówkA z ukRAIny – 16-17 mAjA 2008 r.

„A	gdybym	się	kiedyś	urodzić	miał	znów,
to	tylko	we	Lwowie”

Lwów 
 Po 15 latach znowu zobaczyłam lwów, dzięki 
SUTW, którego tradycją już stało się organizowanie 
majowych wyjazdów na południowy-wschód. Gra-
nicę przekraczamy w Korczowej, gdzie zbudowano 
duży, nowoczesny terminal. Niestety nie zmieniła 
się mentalność pracowników granicznych, czego 
przykładem jest upomnienie naszego kierowcy przez 
oficera straży granicznej za to, że nie ma wszystkich 
pasażerów w autokarze! Zagroził zawróceniem nas  
z powrotem do Polski. Potwierdza się porzekadło, 
że najwolniej zmienia się  mentalność człowieka. Po 
trzech godzinach stania na granicy, w końcu jedziemy 
do niezwykłego miasta, które jest i pozostanie wielką 
i żywą legendą, miasta-fenomenu wielu kultur i naro-
dów. Niezwykłego, bo leżącego na pograniczu trzech 
krain geograficznych, o wyraźnie różniących się ce-
chach przyrodniczych i  i krajobrazowych:
- górzystej Małopolski
- pagórkowatego Podola
- równinnego Wołynia

Usytuowany na tzw. Wielkim, europejskim dziale 
wód, leży na granicy dwóch zlewisk wodnych: Bał-
tyku i Morza Czarnego. Według anegdoty granica 

między zlewiskami przebiega przez środek ulubione-
go przez lwowiaków, kościoła św. Elżbiety. W czasie 
deszczu woda spływająca z płn. strony dachu, zasila 
Bug i Bałtyk, a z płd. Dniestr i Morze Czarne. Pisarz 
Joseph Roth określił lwów „miastem zatartych gra-
nic”.
Jedziemy przez miasto pięknie położone na 7 wzgó-
rzach (tak jak Rzym!), kierując się na Wysoki Zamek, 
wzgórze (412 m.n.p.m.), na którym znajdował się go-
tycki, murowany zamek, wzniesiony przez Kazimie-
rza Wielkiego, za którego tzw. Ruś halicka w 1340r. 
została przywrócona Polsce. Warto przypomnieć  
w tym miejscu ważny epizod historyczny. Ziemie te 
w X w. jako Grody Czerwieńskie należały do Polski, 
a dowodem na to jest zapis w kronice ruskiej (z X 
w.) „książę Włodzimierz wyruszył na lachy i zabrał 
ich grody, Czerwień  i in.” Przez 300 lat należały do 
Rusi, a następnie przez ponad 600 lat do Polski (do 
r.1945).
W parku na stokach Wysokiego Zamku usypano w l. 
1869-1899 Kopiec Unii lubelskiej. Inicjatorem był 
Franciszek Smolka (1810-1899), prezydent parlamen-
tu austriackiego, który sam woził ziemię taczkami,  
a zasłynął jako właściciel najdłuższych wąsów (80 
cm długości!). Ziemia w kopcu pochodzi m.in. z pola 
bitwy pod Racławicami, z Kopca Kościuszki w Kra-
kowie oraz z grobów Słowackiego i Mickiewicza.
Nawet jeżeli ktoś nigdy nie był we lwowie, to z lite-
ratury zna takie nazwy jak: Wały hetmańskie, Opera 
lwowska, Park Stryjski, w którym eksponowana była 
słynna Panorama Racławicka (obecnie we Wrocła-
wiu), a zakochani umawiali się na randki.
Trochę zmęczeni zwiedzaniem: kościoła Dominika-
nów, najwspanialszej budowli barokowej, Katedry 
Ormiańskiej; cerkwi Przemienienia Pańskiego, cer-
kwi Zaśnięcia Matki Boskiej (cerkiew Uspieńska), 
kościoła Jezuitów, cerkwi św. Andrzeja (dawniej ko-
ściół o.o. Bernardynów), w którym wygłaszał kazania 
bł. Jan z Dukli; trafiamy na ślub w obrządku grecko-
katolickim. Według zwyczaju starosta wesela trzyma 
w rękach tzw. korowaj – weselne pieczywo, piętrowy 
chleb ozdobiony jak różańcem kuleczkami z ciasta. 
Poświęcony chleb kraje po kawałku panna młoda  
i rozdaje gościom. Spacerujemy Wałami hetmański-
mi obecnie Bulwar Swobody. Piękny, reprezentacyjny 
bulwar lwowa ciągnie się od pomnika A. Mickiewi-
cza do Opery. Zacieniony starymi drzewami (ważne, 
przy temp. +28°) z fontannami przed Operą, jest ulu-
bionym miejscem spotkań i spacerów. Po obu stro-
nach bulwaru wznoszą się reprezentacyjne gmachy  

Dzwon Cerkwii Uspieńskiej

BYLIŚMY TAM
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 i eleganckie sklepy, np. Diora. Najważniejszą budow-
lą Wałów hetmańskich jest Teatr Wielki, oficjalnie 
zwany Państwowym Akademickim Teatrem Opery  
i Baletu im. Iwana Franki. Dzieło Zygmunta Gorgo-
lewskiego oszałamia przepychem: 1000 miejsc na wi-
downi, 3 piętra lóż, 44 loże, w tym cesarska z osob-
nym wejściem, przepiękny lustrzany salon z oknami 
na promenadę, kurtyna „Parnas” pędzla henryka Sie-
miradzkiego, posągi muz, rzeźbione odrzwia i deko-
racyjne panneoux. Kurtyna „Parnas” to kompozycja 
alegoryczna przedstawiająca sens życia ludzkiego.
Jedna ze scen przedstawia tłum ludzi spychający się 
w przepaść w pościgu za nieuchwytnymi widmami 
ziemskiego szczęścia: Sławy, Fortuny, Miłości.
Klio – muza historii wskazując to,  mówi: „Sic erat, 
sic est, sic erit temper?” (tak było, tak jest, czy tak 
będzie zawsze?). W czasie pobytu we lwowie  Pa-
pież Jan Paweł II pobłogosławił gmach Opery i jego 
artystów. Odbyła się wówczas prapremiera sztuki 
„Mojżesz” M. Skoryki. Papież mieszkał we lwowie 
w Archikatedrze grecko-katolickiej św. Jura, w któ-
rej znajduje się kopia „całunu turyńskiego” (udało 
się nam go zobaczyć!). Opera uważana jest za jedną  
z najpiękniejszych budowli w Europie.
O lwowie można pisać w nieskończoność. Poeta 
Marian hemar, który we lwowie spędził dzieciństwo  
i młodość mówił o sobie, że jest „opętany lwowem”. 
Piewca „miasta siedmiu pagórków, poezji i najpięk-
niejszych kobiet” nigdy nie pozwolił, aby lwów 
zniknął ze świadomości Polaków. Szczególnie piękna 
jest jego piosenka „Księżyc nad lwowem”.
Śródmieście lwowa w 1998 r zostało wpisane na 
listę światowych dziedzictw UNESCO, co stano-
wi najlepszą rekomendację. Ratusz oglądamy tylko  
z zewnątrz, nie wchodzimy na 65- metrową wieżę po 
350 stopniach. Podobają się nam kamienice: Czarna 
(Rynek 4), Królewska (Rynek 6), Pałac lubomirskich 
(Rynek 10), a w pobliżu kamienica „4 pory roku”, 
skąd blisko na kawę po ormiańsku w Zaułku Zygi. 
Idziemy zwiedzać i pomodlić się w najważniejszej 
świątyni lwowa, Katedrze Łacińskiej Wniebowzię-
cia NMP, wzniesionej z fundacji Kazimierza Wielkie-
go (1360-1493). To tutaj 1 kwietnia 1656 r. król Jan 
Kazimierz złożył słynne Śluby lwowskie, a Matkę 
Boską uznał za Królową Polski. Otoczony kultem 
obraz Matki Boskiej Łaskawej , pędzla Józefa Szolc- 
Wolfowicza z r. 1598 po wojnie trafił do lubaczowa, 
w Katedrze jest tylko kopia.
Najważniejszą wyprawą sentymentalno- nostalgicz-
no-patriotyczną był wyjazd na Łyczaków. Cmentarz 
Łyczakowski to najważniejsza nekropolia w dziejach 
kultury polskiej. Cmentarz wytyczył Karol Boner  
z zachowaniem zasad tworzenia parku krajobrazowe-
go. Jest tu bardzo dużo drzew, śpiewają ptaki, pachną 
kwiaty, zioła, a nawet trawa. Na 42 ha spoczywa 500 
tys. osób w około 300 tys. grobach. 
Grobowców ponad 2 tysiące, posagów o zabytkowej 
wartości około 500. np. „Płacząca Pani”, kiedy pada 

deszcz to „rzeźba płacze”, ale jak na posąg wyleje się 
wodę, to łez nie ma. ludzi zasłużonych dla polskiej 
kultury pochowanych jest około 20 tys., m.in. Maria 
Konopnicka, Artur Grottger, Karol Szajnocha, Ga-
briela Zapolska, Stefan Banach.
Szczególnym miejscem jest cmentarz – pomnik Orląt 
lwowskich – Cmentarz Obrońców lwowa powsta-
ły w l. 1921-1938 wg projektu Rudolfa Indrucha. 
Spoczywa tutaj 2859 żołnierzy poległych w walkach  
o lwów i Kresy w l. 1918-1921.
Z wielkim wzruszeniem słuchacze SUTW kładą bu-
kiety świeżych kwiatów i zapalają znicze na żołnier-
skich grobach. Najmłodsi żołnierze to Jurek Piszczan 
- 13 lat i Antoni Pietrykiewicz- lat 14. Koleżanki – le-
karki z zawodu, palą znicz na grobie dra Rydygiera. 
Cmentarz jest zadbany, utrzymany w czystości, wi-
dzimy prace porządkowe, co nie oznacza zakończenia 
całkowitej restauracji pomników i grobów. Jeszcze 
jest bardzo dużo do zrobienia, dlatego tak potrzebne 
są społeczne fundusze i ofiarność zwiedzających.
W najwyższej części cmentarza znajduje się po-
mnik powstańców z Powstania Styczniowego 1863 r.  
i dyktatora powstania Romualda Traugutta.Zwraca-
my uwagę na oryginalne epitafia: np. „Tu jest domek 
naszego wnuczka”, „zapisała cały swój majątek To-
warzystwu Oświaty ludowej”. 
Łyczaków ma także swojego „baciara” odpowiednika 
krakowskiego „andrusa” i warszawskiego „cwania-
ka”. Z folkloru łyczakowskiego pochodzi powiedzon-
ko: 
„Pijak pije, pijak ma, pijakowi Pan Bóg da”.
Na koniec wędrówki po lwowie zostawiłam sobie  
„perełkę” – kaplicę Boimów, właściwie Ogrójcowa – 
uważana za największe dzieło architektury maniery-
stycznej w tej części Europy. Wspaniały zabytek zbu-
dowano w l. 1611-1615 dla pochodzącego z Węgier 
rodu kupieckiego, spolonizowanego i skoligaconego 
z arystokracją polską. Nieprawdopodobną dekorację  
rzeźbiarską na fasadzie oraz w całym wnętrzu wyko-
nali A. Schotz i A. Pfister. Na zakończenie jedno jest 
pewne, kto choć raz odwiedzi lwów, leopolis fidelis 
– lwów wierny, będzie chciał tu wrócić. Na pewno!

Stryj 
 Do miasta przyjeżdżamy ok. 10-tej. Droga ze 
lwowa do Stryja jest piękna pod względem krajobra-
zowym, prowadzi przez pagórki i jary, ale ma bardzo 
złą nawierzchnię. Miasto swą zabudową przypomina 
nasz Sącz, a kamienice przy ul. Kotessy są prawie ta-
kie same jak u nas przy ul. św. Kunegundy.
Według legendy początkiem miasta, położonego nad 
rzeką o tej samej nazwie, był erem pustelnika. Na 
pierwszy rzut oka, ciche, senne, spokojne miasteczko 
wydaje się nam dużo mniejsze od rodzinnego Sącza. 
Ulice prawie puste, nie widać przechodniów, chociaż 
pogoda sprzyja spacerom. Parę osób siedzi na central-
nym placu, przy małym skwerze. Miejsce urodzenia 
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pisarzy: Kornela Makuszyńskiego (zmarł w Zakopa-
nem, gdzie znajduje się jego muzeum) i Juliana Stryj-
kowskiego jest schludne i bardzo nam bliskie.
Parkujemy koło  kościoła p.w. Matki Bożej Piastunki 
ludzkich Nadziei, ośrodka Matki Boskiej  Stryjskiej, 
ufundowanego w r. 1395. O godz. 12-tej w tej świą-
tyni odprawiona została Msza św. przez ks. probosz-
cza Józefa Nikla i wikarego ks. Marka dla słuchaczy 
SUTW, a po nabożeństwie serdecznie i gościnnie po-
dejmowani jesteśmy kawą, herbatą ciastkami i owo-
cami w sali parafialnej. Kontakty z Nowym Sączem są 
bardzo ożywione. Dowiadujemy się, że za 2 
tygodnie przyjadą tutaj dzieci z Gimnazjum 
nr 2 z p. dyrektor Joanną Wituszyńską.
Teraz parę słów o zabytkach i historii Stryja. 
Dobry, prężny i systematyczny rozwój go-
spodarczy miasta został przerwany po woj-
nach XVII w. i miasto popadło w marazm 
gospodarczy aż po połowę XIX w. Dopiero 
zbudowanie linii kolejowej w 1873 r. spo-
wodowało ożywienie ekonomiczne miasta, 
a 40% mieszkańców stanowili Żydzi. Wiel-
ki pożar w 1886r., w czasie którego spłonę-
ło 646 domów, całkowicie zniszczył Stryj. 
Żywiołu nie można było opanować, ugasić 
przez huraganowy wiatr.
Wspomniany wyżej kościół, po odbudowie 
otrzymuje ciekawą, strzelistą bryłę, według 
projektu lwowskiego architekta Juliana Zachariasie-
wicza. W Stryju znajdują się jeszcze dwa kościoły: 
Franciszkanów XVII- XVIII w. z ciekawymi witra-
żami i kościół Serafitek. Ciekawymi zabytkami są: 
potężny gmach „Sokoła” i wielka synagoga z 1817r.,  
w której w czasach ZSRR postanowiono urządzić ba-
sen kąpielowy. Z projektu zrezygnowano, prace prze-
rwano i pozostawiono zdewastowany obiekt. Stoją 
tylko ściany z resztkami kamiennych ozdób, a we-
wnątrz rosną młode drzewka. Około godziny 14-tej 
serdecznie żegnani kierujemy się dalej na południe, 
do Drohobycza i Truskawca.

Drohobycz i Truskawiec
 100 km na płd- zach od lwowa leży miasto autora 
„Sklepów cynamonowych” i „Sanatorium pod klep-
sydrą” Brunona Schulza. Gród zbudowano na wznie-
sieniu nad rzeką Tyśmienicą, u stóp Karpat w  r.1422, 
powstał dzięki soli, a wielki boom gospodarczy prze-
żył w XIX w dzięki odkryciu złóż ropy naftowej.  
W 1880r. odwiedził miasto cesarz Monarchii Austro- 
Węgier Franciszek Józef. Stąd pochodził Juliusz leo 
– prezydent Krakowa, i Kazimierz Wierzyński- poeta, 
autor „laura olimpijskiego”. 
Przepięknie położone miasto na łagodnych wzgó-
rzach, ze starą zabudową, przenosi nas w klimat 
monarchii austro- wegierskiej; potężny gmach ratu-
sza z XIX w na dużym rynku, wille nafciarzy przy  
ul. Krokodyli, a przy ul. Szewczenki nr 6 na scho-

dach piekarni gestapowiec zastrzelił Brunona Schulza  
19 XI 1942r.
Spuścizna artystyczna B. Schulza to grafiki, sztychy, 
litografie i freski.
Miasto posiada najstarsze w rejonie zabytki. Przy  
ul. Ortyka potężna synagoga (1842-1865) wzorowa-
na na boźnicy w Kassel (Niemcy). Rozmiary budow-
li budzą podziw, ale wchodzić nie można, bo obiekt 
grozi zawaleniem. Jest jeszcze druga synagoga przy 
ul. Mazepy M, zamieniona na klub bokserski.

Najcenniejszy zabytek to kościół pod  trzema we-
zwaniami: Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
Krzyża św. i św. Bartłomieja. Erygował parafię Kazi-
mierz Wielki, a  przywilej nadał Władysław Jagiełło. 
Kościół pokryty był freskami z XVIII w., przedsta-
wiającymi dzieje miasta i kościoła. Młodziutki ksiądz, 
rodem z Mościsk, po studiach w lublinie, pokazuje 
zachowane fragmenty fresków głównie na sklepieniu, 
bo tam nie mogli dostać „malarze” rosyjscy, zamalo-
wujący freski na biało. Świątynia w czasach ZSRR 
pełniła rolę magazynu, a ponownie służy Bogu od r. 
1989. Zwraca uwagę piękny, cenny renesansowy na-
grobek Katarzyny Ramułłowej z 1572r. Obok kościo-
ła masywna wieża z 1551r., obecnie dzwonnica.
Zabytkiem ludowej architektury Rusi halickiej 
jest cerkiew drewniana św. Jerzego z przełomu XV  
i XVI w, przeniesiona do Drohobycza ze wsi Nadiewo  
w 1657 r.
Około 10 km za Drohobyczem wśród gór i lasów leży 
Truskawiec. W latach II Rzeczypospolitej drugie po 
Krynicy liczące się polskie uzdrowisko, które odwie-
dza około 30 tys. kuracjuszy w sezonie. Niestety, bar-
dzo niewiele zostało urokliwej drewnianej zabudowy. 
Potężne betonowe bloki – sanatoria i hotele szpecą 
krajobraz i uzdrowisko chętnie odwiedzane przez Po-
laków, zarówno w celach turystycznych jak i leczni-
czych.
Na tym zakończymy naszą wycieczkę po przepięk-
nych, ukraińskich zakątkach.

Elżbieta Pachoń, Członek Zarządu SUTW

Bruno Schultz - tablica pamiątkowa w Drohobyczu
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 Ogród Botaniczny UJ w stylu francuskim powstał 
z inicjatywy Komisji Edukacji Narodowej na terenie  
XVIII- wiecznego parku pałacowego Czartoryskich 
i liczy obecnie 9,4 ha. Usytuowany jest w starorze-
czu Wisły, na bardzo żyznych madach wiślanych  
w starej dzielnicy rekreacyjnej miasta Wesoła. W bu-
dynku pałacowym Collegium Śniadeckich mieściło 
się obserwatorium astronomiczne Jana, obecnie jest 
to muzeum Botaniczne z Pracownią historii Botani-
ki im. Jadwigi Dyakowskiej - uczennicy Władysława 
Szafera.
 Wchodząc do ogrodu po schodach pałacowych, 
mijamy ukryty miedzy dereniami pomnik Józefa 
Warszewicza znakomi-
tego botanika , badacza 
i ogrodnika, który swoją 
sztuką ogrodniczą potrafił 
zaaklimatyzować szereg 
przywiezionych przez 
siebie egzotycznych ga-
tunków roślin, w tym i 
przepięknej kolekcji stor-
czyków umieszczonych 
w najstarszej szklarni ho-
lenderce. Jest ona najniż-
szą szklarnia, panują tu 
warunki tropikalne, w ba-
senie rosną nenufary. W 
niewiele większej Vikto-
rii rośnie piękna Viktoria 
Szklarnia Jubileuszowa, 
kryje osobliwości tych 
gatunków roślinne dino-
zaury, które przetrwały 
w swojej niezmienionej 
formie przez 280 mln lat. 
Są to sagowce ery mezo-
zoicznej przypominają-
ce palmy, a ich korzenie 
przypominają korale, 
ponieważ w nich żyją sinice uważane za bakterie fo-
tosyntetyczne, czyli mające podobną autonomię jak 
rośliny.
Wychodząc ze szklarni, tuż przy pałacu natrafiamy na 
rośliny biblijne, jest to kontynuacja historii roślin, roz-
taczają swoją woń w ten upalny dzień cyprysy i kwiaty 
judaszowca,  krzewów Mojżesza i akacji. Idąc aleją po 
prawej stronie, przechodzimy przez charakterystycz-
ny drzewostan arboretum: wyniosłe jesiony , czarne 
sosny,  o bielistej korze i ciemnych igłach, wspaniałe 
150- letnie miłorzęby relikty epoki nagonasiennych. 
Dochodzimy do jeziorka starowiślnego z wysepką  
i rosnącym na nim Cyprysem błotnym. Kierując się  
w lewo, mijamy starodrzew dębowy i jesionowy, czar-

wyCIECzkA dO OgROdu bOTAnICznEgO uj  
w kRAkOwIE 27 mAjA 2008

ne sosny, rząd starych cyprysów,  Milin amerykański 
i Metasekwoję chińską, lipy, i Robinie pseudoakcję.  
W dali podobny do klonu o nagiej korze platanowiec. 
Są to rośliny sadzone pielęgnowane przez znakomi-
tego ogrodnika Józefa Warszewicza. Szczególnej 
odnowy drzewostanu i krzewów dokonał Marian 
Raciborski na przełomie wieków, wtedy to kolekcja 
wszystkich roślin sięgała 10 tys. gatunków. W palmiar-
niach oglądamy palmy daktylowe, bananowce, liany. 
Dochodzimy do starego 220- letniego Dębu Jagiel-
lońskiego, istniejącego tu od czasów narodzin parku 
francuskiego. Wracając w głąb ogrodu, przechodzi-
my obok kolekcji klonów, nawet w wydaniu minia-

turowym. Przechodzimy 
przez małe alpinarium,  
w dole mijamy rośliny 
modyfikowane genetycz-
nie. W górze rosną kosać-
ce, a ich sok właśnie jest 
przyczyną powstawania 
mutacji genetycznych, 
gdyż zapobiega rozdzie-
leniu chromosomów przy 
podziale komórki, roślina 
jest jakby o podwójnej lub 
poczwórnej mocy.
Przechodzimy obok roślin 
leczniczych, Glistnik o wa-
lorach dezynfekujących 
i przeciwspastycznych. 
Babka, jej śluzy tonizu-
ją przewód pokarmowy  
i ułatwiają oddychanie. 
Naparstnica i konwalia – 
to działanie nasercowe, 
preparaty farmakologicz-
ne, z tych roślin testowane 
są na gołębiach, by ustalić 
dawkę stosowną dla czło-
wieka. Mydlnica lekar-

ska, używana niegdyś przez nasze prababki do prania 
ze względu na środki pianotwórcze, a w lecznictwie 
jako ziele wykrztuśne ( które rozbija śluz) i działa 
moczopędnie. Mijając piękne azalie, krzewy kaliny, 
przechodzimy obok pięknych wiekowych buków. Ich 
twarde drewno służyło u zarania produkcji fortepia-
nów do wyrobu płyty naciągającej struny. Wychodząc 
z ogrodu, zwracamy uwagę na kasztan jadalny. 
Pamiętajmy, że byliśmy w najstarszym w Polsce 
Ogrodzie Botanicznym, a niewiele młodszym od 
Ogrodu Botanicznego w Padwie, który szczyci się 
mianem najstarszego w Europie.

dr Marek Polański

Dr Marek Polański w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie
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Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Koło Przewodni-
ków Beskidzkich i Terenowych w ramach współpracy 
z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w roku 
akademickim 2007/2008 zorganizowało dla słucha-
czy i sympatyków 4 wycieczki, w tym trzy górskie 
piesze i jedną wycieczkę autokarową.
Tradycyjnie także w tym roku wędrowaliśmy No-
wosądeckimi Szlakami Spacerowymi P.T.T. Szlaki 
te składają się z 5 odcinków o łącznej długości 52.5 
km. Otaczają Kotlinę Sądecką, przebiegają łagod-
nymi wzniesieniami Beskidu Wyspowego, Pogórza 
Rożnowsko- Ciężkowickiego, Beskidu Niskiego  
i Beskidu Sądeckiego. Szlaki te umożliwiają turystom  
i mieszkańcom Miasta Nowego Sącza odbywanie gór-
skich wycieczek. Najwyższymi „górami” wszystkich 
szlaków są: Białowodzka Góra 614 m. n.p.m. (szlak 
nr 1 „zachodni”, znaki czerwone), Dąbrowska Góra 
583 m. n.p.m. (szlak nr 3 „wschodni”, znaki zielone) 
ze wspaniałymi widokami na Jezioro Rożnowskie.  
A najwyższą „górą” w granicach miasta jest Maj-
dan 499 m. n.p.m. (szlak nr 4 „południowy”, znaki 
czerwone i szlak nr 5, znaki niebieskie). Z Majdanu 
można podziwiać widok na całą Kotlinę Sądecką i na 
okoliczne pasma górskie: Beskid Wyspowy, Pogórze 
Rożnowsko- Ciężkowickie, Beskid Niski, Beskid 

wyCIECzkI TuRySTyCznE
Rok akademicki 2007/2008

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu 
– Koło Przewodników 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sądecki – Pasma Jaworzyny Krynickiej i Pasma Ra-
dziejowej). A przy ładnej pogodzie można zobaczyć 
nawet Tatry.

WyCIECZKI NOWOSĄDECKIMI SZLAKAMI 
TUTySTyCZNyMI
 28 października 2008 szlak nr 1 „zachodni”, 
znaki czerwone, odcinek Trzetrzewina- Szcząb, 
szlak nr 2, znaki zielone, Szcząb – Chełmiec. Przy 
ładnej jesiennej pogodzie 25- osobowa grupa słucha-
czy, sympatyków i pies dotarła do wiaty nad Chełm-
cem, gdzie zapalono ognisko, przy którym pieczono 
kiełbaski. Większość uczestników wycieczki wróciła 
do domu z pełnymi reklamówkami grzybów, głównie 
z rydzami i podgrzybkami. Najmłodszymi uczestni-
kami byli : Łukasz Kamieński, 6 lat i Mateusz Szcze-
cina, 10 lat.
Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny.

 11 listopada 2008 roku wielu słuchaczy SUTW 
wzięło udział w wycieczce ogólnej, zorganizowanej 
przez PTT na trasie Łowczówek i Cmentarze I wojny 
Światowej.

 3 maja 2008 roku, szlak nr 3, „Wschodni”, zna-
ki zielone. Część 1. Dąbrowa – Dąbrowska Góra 
– Kuminowiecka Góra – Librantowa.
W tradycyjnej już 5-tej wycieczce „3-majowej” 
wzięły udział tylko dwie panie: pani Jolanta lelito, 
słuchaczka SUTW oraz Wanda Wcześny, sympa-
tyk SUTW. Na Dąbrowskiej Górze przy kapliczce 
upamiętniającej pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II  
w dniu 16 czerwca 1999r. na Ziemi Sądeckiej, uczest-
nicy wycieczki modlili się, śpiewając „Barkę”.
Na Kuminowieckiej Górze zapalono ognisko. Na 
całej trasie przy słonecznej pogodzie wędrowaliśmy 
wśród łąk, całych ozłoconych przez „maje” (mniszek 
lekarski), można było podziwiać panoramę Jeziora 
Rożnowskiego z „Małpią Wyspą”, Pogórza Rożnow-
sko-Ciężkowickiego i Beskidów Niskiego i Sądeckie-
go, niestety w tym roku Tatr nie było widać.
Przewodnik: Wiesław Wcześny.

8 czerwca 2008. Szlak nr 5, znaki niebieskie.
Tradycyjna także już 4 wycieczka na zakończenie 
roku akademickiego 2007/2008. Ku zdumieniu prze-
wodników na wycieczce zjawiła się rekordowa liczba 
uczestników, która wzięła udział w pieszej wycieczce 
na trasie Dąbrówka Polska przez Małą Porębę na 
Majdan. Będąc na szczycie, podziwialiśmy panora-
mę na całą Kotlinę Sądecką oraz na okoliczne pasma 
górskie.

Może już? – Dąbrówka - Majdan 
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W Dąbrówce Polskiej uczestnicy wycieczki zaznajo-
mili się z historią zabytkowego kościółka św. Rocha, 
zbudowanego z drewna modrzewiowego na przeło-
mie XVI-XVII wieku, znajdującego się na szlaku tu-
rystycznym Architektury Drewnianej Województwa 
Małopolskiego, następnie na miejscowym cmentarzu 
odwiedziliśmy grób Stanisława Smagi, przewodnika  
i alpinisty, który w 1998r zginął w Andach. 
Na trasie wycieczki, na terenie byłej strzelnicy woj-
skowej zapalono ognisko, przy którym pieczono kieł-
baski i nie tylko oraz śpiewano i tańczono. Było bar-
dzo fajnie.
Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny.

Wycieczka autokarowa
18 marca 2008 Niedziela Palmowa.
Tradycyjna już, 3-cia wycieczka do lipnicy Muro-
wanej na 50 Jubileuszowy Konkurs Palm Wielkanoc-
nych. W wycieczce wzięło udział 60 osób – komplet 
55 osób w autokarze Marka Jeża 
oraz 5 osób sympatyków SUTW z 
rodziny państwa Kosów. Program 
wycieczki był następujący: wyjazd 
z Nowego Sącza przez Czchów, Jur-
ków do lipnicy Murowanej, histo-
rycznego, urokliwego miasteczka 
na Pogórzu Wielickim, leżącego w 
granicach Wiśnicko-lipnickiego 
Parku Krajobrazowego. Uczestnicy 
wycieczki zwiedzili zabytki lipnicy 
Murowanej: zabytkowy Rynek, naj-
starszy drewniany kościółek św. le-
onarda z przełomu XV-XVI wieku, 

kościół św. Andrzeja oraz kościół parafialny. 
Z lipnicy Murowanej udaliśmy się do Boch-
ni, gdzie zwiedzaliśmy najstarszą w Polsce 
kopalnię soli ze wspaniałymi przewodnika-
mi: Władysławem Kołodziejem i Andrzejem 
Fischerem. W tym miejscu także chciałbym 
podziękować paniom z biura kopalni: Justy-
nie Wcisło i Annie Jełowskiej za załatwienie 
dla wszystkich uczestników biletów ulgo-
wych do kopalni.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się  
w Porąbce Uszewskiej, gdzie zwiedziliśmy 
Grotę Matki Boskiej z lourdes, zbudowaną 
w 1904r.
Wycieczka byłą bardzo udana, wielu uczest-
ników mogło po raz pierwszy zwiedzić 
wspaniałe zabytki i piękne tereny, leżące 
tak blisko Nowego Sącza. Najmłodszymi 
uczestnikami wycieczki byli: Kacper Wiel-
gus- 7 lat, Michał Wielgus- 9 lat, Adam Kos- 
12 lat i Krzysztof Kos- 14 lat.
Każdy z uczestników otrzymał opracowany 
przez przewodnika biuletyn wycieczkowy 
PTT.
Przewodnik: Wiesław Wcześny.

Ogółem w zorganizowanych 4 wycieczkach w roku 
akademickim 2007/2008 wzięły udział 133 osoby, 
słuchacze i sympatycy SUTW.
Tak jak w poprzednich latach wycieczki organizowane 
przez Koło Przewodników PTT były bardzo atrakcyj-
ną formą wypoczynku, o czym świadczy frekwencja 
na poszczególnych wycieczkach (może z wyjątkiem 
wycieczki 3-majowej).
Uczestnicy mogli jeszcze lepiej poznać góry, przyro-
dę i zabytki naszego regionu, a każda wycieczka na 
pewno była miłym spotkaniem koleżeńskim.

W imieniu Koła Przewodników
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Serdecznie dziękujemy uczestnikom wycieczek
Przewodnicy: Maciej Zaremba

I piszący te słowa: Wiesław Wcześny 
Nowy Sącz 07.09.2008.

Dąbrówka - Majdan. Zasłużony odpoczynek
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  W piątek 12 .09.br.  uczestniczyłam  
z grupą ok. 40 słuchaczy Sądeckiego UTW, 
w XVIII Forum Ekonomicznym w Kryni-
cy - Zdroju. To wspaniałe doświadczenie 
dla  osób, które przez jeden dzień, mogą 
brać udział w „centrum poważnych  debat, 
paneli, dyskusji” elit politycznych i gospo-
darczych Wschodu i Zachodu. Szczegól-
ne zainteresowanie słuchaczy Sądeckiego 
UTW wzbudziły   tematy  sesji plenarnej 
„Reformy w Europie Środkowej - przyczy-
ny sukcesów i porażek” z  udziałem wspa-
niałych   panelistów, w tym  prof. leszka 
Balcerowicza (Polska), Miklasa Dziurindy 
(Słowacja), lajosa Borosa (Węgry). Dys-
kusja panelistów skupiła się na porównaniu 
doświadczeń trzech krajów Europy Środko-
wej oraz na pytaniu: co robić i czego unikać 
aby zapewnić krajowi szybszy rozwój?
 Bardzo interesujący okazał się także panel dysku-
syjny: „Społeczeństwa starzejące się - ciężar dla go-
spodarki czy nowe szanse?”
Moderatorem był p. Jacek Michałowski Dyrektor 
programowy PAFW ( Program wsparcia dla UTW ),  
a wśród panelistów m. in. Michał Boni Sekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ekono-
miści i analitycy z kraju i zagranicy.
Dyskutowane problemy dotyczyły pytań: jak starze-
nie się społeczeństwa wpływa na ekonomiczny roz-
wój kraju; czy seniorzy mają potencjał produkcyjny; 
czy imigracja jest odpowiedzią na problemy starzenia 
się społeczeństw; w jakim wieku pracownicy powinni 
odchodzić na emerytury  itp.
Moderator, w czasie panelu wspomniał, że na sali 
znajdują się słuchacze Sądeckiego UTW i prezes za-
rządu Federacji UTW Wiesława Borczyk. Paneliści 
podjęli w swoich wystąpieniach temat Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku i ich znaczenie w starzejącej się 
Europie. Również w swoim wystąpieniu wspomniała 
o UTW w Rosji pani Marina Krasilnikowa Dyrektor 
Centrum Analitycznego.  
Po zakończeniu panelu miałam okazję wręczyć  
p. Michałowi Boni Uchwałę Konferencji UTW  
w Krakowie i wystąpienie Federacji UTW nawiązują-
ce do Raportu „Kapitał Intelektualny Polski” ( można 
przeczytać na WWW.utw.pl/Federacja.) 
 Kolejny panel, który wzbudził nasze zaintereso-
wanie, był  poświecony polityce językowej w zjed-
noczonej Europie. Co zrobić, aby każdy europejczyk 
potrafił porozumieć się w co najmniej 2 językach ob-
cych? Jak budować wzajemne relacje pomiędzy języ-
kami, a tożsamością grupową ? Moderatorem panelu 

unIwERSyTET TRzECIEgO wIEku  
nA XVIII fORum EkOnOmICznym w kRynICy - zdROju

była pani Agnieszka Barbara Pietrzak Sekretarz Ge-
neralny Universal Esperanto Association,  a w gronie 
panelistów esperantyści z rożnych krajów Europy.
Organizacja tego panelu to zasługa naszych słucha-
czek –esperantystek pod kierunkiem haliny Komar 
Prezesa Zarządu Głównego PZE.  
               W przerwach pomiędzy panelami, spacerując   
po deptaku krynickim, mieliśmy  okazję do rozmowy 
i  wspólnej fotografii  z prof. l. Balcerowiczem Prze-
wodniczącym Rady Fundacji Forum Obywatelskiego 
Rozwoju, prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim Ministrem 
Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym RP oraz 
prof. Danutą hubner Komisarzem ds. Polityki Re-
gionalnej w Komisji Europejskiej w Brukseli. Wokół  
przechadzali się politycy, biznesmeni, dziennikarze, 
których znamy z telewizji i prasy.
             To dzięki życzliwości p. Zygmunta Berdy-
chowskiego,  pomysłodawcy i niestrudzonego konty-
nuatora  Forum Ekonomicznego w Krynicy - Zdroju, 
wielkiego promotora Polski i jego żony Marioli Ber-
dychowskiej odpowiedzialnej za organizację Forum, 
słuchacze Sądeckiego UTW już po raz czwarty   brali  
w nim udział.
            Być może, w następnym roku, śladem Fo-
rum Młodych liderów, jakie odbywa się równolegle  
w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sądecki UTW wraz 
z Ogólnopolską Federacją Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku zainicjuje  wydarzenie towarzyszące Forum 
Ekonomicznemu - Forum liderów 50 +, mając  na 
względzie ważność  problemów związanych z pro-
cesami demograficznymi, które rozwiązywać muszą   
nie tylko kraje  europejskie. 

Opracowanie:
Wiesława Borczyk

Prezes Zarządu Sądeckiego UTW

Panel: Społeczeństwo starzejące się... Moderator Jacek Michałowski - PAFW, paneli-
ści: Moris Altman - Kanada, Michał Boni - Polska, Marianna Krasilnikowa - Rosja, 

Ryszard Petru - Polska, Wiktor Wojciechowski - Polska
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1.  Redagowanie form publicystycznych (ciąg dalszy)- esej, felieton, 
wywiad, reportaż.

 a. formy publicystyczne w literaturze- Zbigniew herbert, hanna 
Krall, Gustaw herling- Grudziński.

2.  Oryginalność i kicz w reklamie telewizyjnej:
 a. projekt reklamy.
3.  „Ja” w centrum życia sądeckiego- ciekawostki z życia miast:
 a. anegdoty o ciekawych ludziach;
 b. spotkania i wywiady z interesującymi ludźmi.
4.  Nasz kącik poetycki:
 a. najpiękniejsze wiersze polskie;
 b. poezja naszych Słuchaczy;
 c. w kręgu tropów poetyckich- w świecie powszechnej metafory;
 d. ćwiczenia stylistyczno- językowe.
5.  Zmiana punktu widzenia w tekstach prozatorskich, czyli wciela-

my się w inną osobę.
6.  Świat teatru i masek- budowanie dialogu scenicznego.
7.  Kryterium poprawności we współczesnym języku- dyskusje, po-

lemiki, ćwiczenia doskonalące własny warsztat pisarski.
8.  Obraz świata w moim języku- formy pamiętnikarskie i wspo-

mnieniowe.
9.  „historia filozofii po góralsku” ks. Tischnera- praca z fragmenta-

mi tekstu.
10. Analiza wybranych zagadnień gwarowych:
 a. legendy i przypowieści regionalne;
 b. analiza językowa i semantyczna tekstów pisanych gwarą.
11. Kultura i rozrywka w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku:
 a. redagowanie reportaży oraz wspomnień z ciekawych wycie-

czek, warsztatów i spotkań w gronie uniwersyteckim.
12. Public relations, czyli komunikujemy się z innymi:
 a. język narzędziem manipulacji;
 b. jak skutecznie przekonywać;
 c. sztuka przeprowadzania sporów (erystyka);
 d. dyskusja, negocjacje;
 e. „mowa ciała” i gesty jako element wspomagający skuteczną 

komunikację.
13. Znaki obecności nadawcy w tekście- tworzymy formy subiektyw-

ne i obiektywne.
14. Analiza najczęstszych tendencji we współczesnym języku pol-

skim.
15. Jak powinien wyglądać poprawny przekaz publiczny?
16. Wyjazd do Krakowa- warsztaty biblioteczne w Bibliotece Jagiel-

lońskiej: „Moje spotkanie z książką”.
17. Konkurs podsumowujący warsztaty- „Wystawiamy dramę”:
 a. własne, twórcze teksty;
 b. inscenizacja tekstów z literatury. 

PROgRAm wARSzTATów z językOznAwSTwA 
nA ROk 2008/ 2009:

I.
Moja babcia ze strony ojca była świato-
wą kobietą, mimo, że miała skończone 
tylko 4 klasy szkoły podstawowej. Za-
wsze interesowały ją nowinki technicz-
ne, które jej synowie (uczniowie gimna-
zjum) sprowadzali do domu. Mój ojciec 
przyniósł radio, tzw. kryształkowe, do 
którego były słuchawki. Pewnego razu 
do babci przychodzi sąsiadka i widzi, 
że ona ma coś dziwnego na uszach.  
„A cóż to Kieresko, uszy was bolą?”- 
pyta. „Nie, posłuchajcie”- babcia zało-
żyła sąsiadce słuchawki, a ta zaczyna 
przerażonym głosem: „Goda, goda…
diabeł!”. „Posłuchajcie”- mówi babcia. 
„To przecież Msza Św. To nie może być 
diabeł”. Tak to nowinki techniczne zo-
stały wprowadzone na wsi, w której bab-
cia mieszkała. Od tego czasu w naszym 
domu, gdy pojawia się nowe urządzenie 
techniczne, które jest skomplikowane  
i nie umiemy sobie od razu z nim pora-
dzić, mówimy: „to diabeł”.

Jolanta Kieres

II. 
 Pan inżynier nie mógł w zakładach 
naprawczych udźwignąć ciężaru swej 
popularności, a ponieważ był wielkim 
miłośnikiem motoryzacji, właścicie-
lem wspaniałego motocykla i jednego 
z pierwszych w Nowym Sączu samo-
chodów, przeniósł się do Technikum 
Samochodowego, w którym nauczał 
kierunkowych przedmiotów, czyniąc 
to w sposób niekonwencjonalny. Zaj-
mował się edukacją wyłącznie zainte-
resowanych wykładanym przedmiotem 
uczniów, którzy skupieni wokół jego 
biurka próbowali przyłapać go na nie-
kompetencji, co im się zresztą nigdy nie 
udawało. Pozostali uczniowie robili, co 
chcieli. Pewnego razu ten entuzjasta po-
jazdów mechanicznych został wezwany 
do dyrektora na dywanik.
- Wiktor! Dlaczego uczniowie w cza-
sie twoich lekcji wchodzą i wychodzą 
oknem?- zapytał groźnie naczelny.
- Tak? Nie zauważyłem. A zresztą to nic 
dziwnego, bo mam salę na parterze- od-
parł nie speszony pan inżynier i odwró-
ciwszy się na pięcie, wyszedł z gabi-
netu, pozostawiając w nim osłupiałego 
dyrektora.

Maria Harcuła

ŚmIEch TO ZDROWIE 
- anegdotki autorstwa
nAsZych słuchAcZy

Prowadząca zajęcia:
Katarzyna Godek

JĘZYKOZNAWSTWO
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kOngRES ŚwIATOwEgO zwIązku mEdyków

 W dniach od 13-18.07.2008 odbył się w Krakowie Jubi-
leuszowy Kongres Światowego Związku Medyków Espe-
rantystów, świętowano 100-lecie tej organizacji. Patronat 
honorowy sprawował Prezydent miasta Krakowa prof. Ja-
cek Majchrowski i Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. Collegium Medicum prof. Wiesław Pawlik.
 W Kongresie wzięło udział  85 osób z 10 krajów. Wy-
kłady były na bardzo wysokim poziomie i z wielu dziedzin 
medycznych. M.in. dr Małgorzata Schlegel-Zawadzka z Za-
kładu Żywienia Człowieka Instytutu Zdrowia Publicznego 

Polski kiszony barszcz

 Mowa jest o inauguracji trasy dalekobieżnego pocią-
gu relacji: Białystok – Bielsko Biała – Białystok, który w 
dziewiczą podróż  wyruszył z białostockiego dworca, rano  
1 czerwca 2008r., a tablicę z nazwą  ZAMENhOF zawiesił 
Prezydent Białegostoku dr Tadeusz Truskolaski.
 Był to pociąg niezwykły, bowiem wśród pasażerów 
znajdował się Doktor Esperanto (co znaczy: mający na-
dzieję – pseudonim Zamenhofa)  wraz z małżonką Klarą.  
Ubrani w stroje  „z epoki” i ucharakteryzowani  przez Teatr 
Dramatyczny, występujący w tej roli esperantyści biało-
stoccy, wyglądali tak, jak prawdopodobnie przed 100 laty 
prezentowało się małżeństwo Zamenhofów.    
 Ten pociąg to efekt wniosku władz Białegostoku do 
PKP,  aby w ten sposób uczcić 150-lecie urodzin najsław-
niejszego  białostoczanina, twórcę języka międzynarodo-
wego Esperanto. Wyruszających „do wód”  Państwa Za-
menhofów  żegnali:  miejscowe  władze,  przedstawiciele 
Spółki PKP – Przewozy Regionalne, esperantyści , liczne 
media i ciekawscy.
 Podczas podróży,  dostojna para przechadzała się wśród 
podróżnych, częstując  słodyczami i rozmawiając o  pro-
blemach językowych współczesnego świata.
Na peronach większych miast:  Warszawy, Piotrkowa 
Tryb., Sosnowca, Katowic, oczekiwali  na   podróżujących  
z flagami, transparentami i kwiatami  miejscowi esperan-
tyści, a na stacji końcowej w Bielsku Białej przyjęła „Pań-
stwo Zamenhofów”  eurodeputowana Małgorzata handzlik   
z góralską orkiestrą.  Potem już wspólnie świętowano  ob-
chody Dnia Dziecka w mieście.
 To piękne i ważne dla nas wydarzenie wywołało po-
trzebę  poinformowania szerszego grona  czytelników  
o popularności Esperanta w świecie. Oto statystyki, które 
zadziwią wiele osób, które uważają nasze zaangażowanie 
na rzecz rozpowszechniania języka i  idei  (tak – IDEI !), za 
niepoważne hobby  „pozytywnie zakręconych”  esperanty-
stów, gdy tymczasem  jest  to ruch wywołany i popierany 
przez światowe  elity  intelektualne, w którym nie brakuje 
profesorów i rektorów  wielkich uniwersytetów  angielsko-
języcznych  - z Anglii i USA!  
 Na świecie znajduje się już ponad 1400  pomników   
o nazwie  ESPERANTO  lub ZAMENhOF. Mało kto   
z Państwa wie, że najwięcej z nich znajduje się  w Brazylii, 

SłAwI  ImIę  mISTRzA,  PRzEmIERzAjąC  CAłą  POlSkę!
Francji  i w Polsce – 
po ok. 200 obiektów.  
Są one różnorodne  
i sięgają  gwiazd!  Oto 
krótkie zestawienie:
-  ruchomy  najwięk-
szy  to M/S   ZAMEN-
hOF, 13-tysięcznik, 
statek Wielkiej Żeglu-
gi PlO Gdynia 1959r.
-  największy - Szpi-
tal Kliniczny im. 
ZAMENhOFA  w Białymstoku.  
-  najnowszy - pociąg pośpieszny dalekobieżny Białystok 
– Bielsko B.  2008r.
- najdalszy na Ziemi – przylądek ESPERANTO na Spit-
zbergenie
- najdalszy w kosmosie /chyba już zbliża się do granicy 
Układy Słonecznego?/ apel  esperancki w sondzie  ko-
smicznej Vojager,
-  ponadto w kosmosie znajdują się 2 planetoidy  /w pobliżu 
Jowisza/  ZAMENhOF  i ESPERANTO
-  najstarsza ulica ZAMENhOFA  -jeszcze za jego życia   
w 1905 r. w hiszpanii w Sabadel,
- najstarszy pomnik w Czechach  itd. itp…
A w Polsce?  Najwięcej jest ulic - 60 Zamenhofa  i  5 Espe-
ranto,
- 34 drzewa z kamieniem pamiątkowym,
- 17 tablic pamiątkowych,
-  6 pomników,
- 4 szkoły,
a także hotele, restauracje , kluby, parki, skwery, freski 
ścienne /murale/, witraże, epitafia i inne…
A może ktoś nam życzliwy wymyśli  także  sposób upa-
miętnienia tego faktu, że od 2007 roku  to w Nowym Sączu 
znajduje się  siedziba Zarządu Głównego PZE  oraz jest  
redagowana i drukowana historyczna  gazeta „Pola Espe-
rantisto”, która liczy sobie 102 lata ?!   
 Przed kilkoma dniami  Polski Parlament podjął  jed-
nomyślną uchwałę popierającą  starania  UEA ( Światowy 
Związek Esperanto)  o Pokojową Nagrodę Nobla.  Przyj-
mujemy gratulacje!

Halina Komar
Przewodnicząca ZG  Polskiego Związku Esperantystów

wygłosiła referat pt.  „Jakość zdrowotna polskiej żywności 
tradycyjnej”, a pisząca te słowa prywatnie opowiadała Wę-
grom, Rumunom i Japończykom, jak się w domu robi kiszo-
ny barszcz.
 W dwóch ostatnich dniach uczestnicy mogli zapoznać 
się z zabytkami Krakowa i zwiedzić muzeum farmacji i mu-
zeum w Niepołomicach. Nastroje mimo dość chłodnej pogo-
dy były ciepłe i wszyscy z żalem opuszczali  Polskę i piękny 
Kraków.

Jolanta Kieres

WARTO WIEDZIEĆ

Halina Komar - Przewodnicząca ZG PZE 
w towarzystwie Klary i Ludwika Zamenhof 
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 W lipcu 2009 roku planowany jest Światowy Kongres Esperantystów, który odbędzie się w Białymstoku.
Sądeccy Esperantyści planują dwie imprezy towarzyszące, które mają na celu pokazanie piękna Sądecczyzny. 
Pierwsza  w Muszynie- Złockim pod hasłem: „Zdrowo – interesująco – radośnie”. Druga, integracyjna pod 
hasłem: „Podajmy sobie ręce, by drogi nie zgubić, będziemy coraz bardziej potrzebni jedni drugim” dla niewi-
domych  i  niedowidzących   Esperantystów  z całego świata.

Jolanta Kieres

„...by dROgI nIE zgubIĆ...”

1.  04.10.2007r. – słuchacze II roku SUTW z sekcji przy-
rodoznawstwa wraz ze starostą sekcji p. Jolantą Kieres 
biorą udział w otwarciu ścieżki przyrodniczej o nazwie 
„Siedlisko lasu” w uroczysku Faleczyn, przygotowa-
nej przez Nadleśnictwo Nawojowa, z którym współ-
pracuje SUTW. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza bie-
gnie przez bardzo zróżnicowane tereny leśne, typowe 
dla Beskidu Sądeckiego. Długość ścieżki wynosi 5 km, 
natomiast czas przejścia ok. 3 godz., czyli osiem przy-
stanków z tablicami edukacji przyrodniczej.

2.  04.10.2007r. - uruchomiona została bezpłatna Poradnia 
Prawna dla słuchaczy SUTW. Porad udziela mgr Woj-
ciech Nalepa, w każdy czwartek, w godz.14-15.

3.  09.10.2007r. - SUTW rozpoczął, w ramach projektu 
„Środowiskowa i międzypokoleniowa integracja osób 
starszych w działalności UTW” cykl wykładów wyjaz-
dowych w klubach Seniora w pięciu gminach Powiatu 
Nowosądeckiego: Muszynie-Zdroju, Krynicy-Zdroju, 
Piwnicznej-Zdroju, Grybowie i Rytrze. Projekt jest re-
alizowany wspólnie z Fundacją dla UJ w Krakowie.

4.  24.10.2007r. – UROCZySTE ROZPOCZęCIE ROKU 
AKADEMICKIEGO 2007/2008. Wykład inaugura-
cyjny wygłosił prof. dr hab. Franciszek Ziejka, były 
długoletni rektor UJ. Temat: „Stanisław Wyspiański – 
poeta Krakowa”.

 - Rozdane zostały nagrody w konkursie literackim 
„Słowa zamknięte w pamięć”:

KALEnDARIum 
ROK AKADEmIcKI 2007/2008

  I miejsce uzyskały ex quo Maria halina Starzyk i Bar-
bara Gieroń, II miejsce lidia Kiełczyńska, wyróżnie-
nia otrzymały: Elżbieta Janicka, halina hejmej oraz 
Jadwiga Tupik.

5.  28.10.2007r. - PTT Oddział Beskid organizuje pierwszą 
w roku akademickim 2007/08 wycieczkę krajoznaw-
czą – „Nowosądeckie Szlaki Spacerowe” - szlak nr 
1 „Trzetrzewina- Szcząb i szlak nr 2 „Szcząb-Cheł-
miec”.

6.  08.11.2007r. - wykład audytoryjny, I rok, kino „Krokus” 
- prof. dr Zofia Denkowska – wykładowca matematyki 
na Uniwersytecie w Angers we Francji; temat: „Magia 
liczb”; Danuta Sułkowska – z Klubu literackiego Są-
decczyzna, relacja o twórczości literackiej członków 
klubu.

7.  09.11.2007r. – SUTW wraz z Fundacją dla UJ i przy 
pomocy finansowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności zorganizował w Krakowie, w Domu Polo-
nii spotkanie 35 przedstawicieli UTW z całej Polski 
w celu przedyskutowania zasad utworzenia Federacji 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

8.  15.11.2007r. - wykład audytoryjny, II rok, sala parafial-
na przy kościele św. Małgorzaty, Pl. Kolegiacki - dr 
halina Tomalska; temat: „Psychologia w życiu czło-
wieka”.

9.  16.11.2007r. – rozpoczynają się warsztaty psycho-
logiczne prowadzone  przez  Grzegorza Strojnego  
z WSB-NlU w Nowym Sączu.

----- Original Message ----- 
From: sea 
To: Halina Komar 
Sent: Thursday, June 26, 2008 11:14 AM
Subject: Uchwała Sejmu o języku esperanto z 12 czerwca 2008

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie uczczenia 100 rocznicy powstania Światowego Związku Esperantystów

     Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 100 rocznicę powstania Światowego Związku Esperantystów składa 
wyrazy uznania kontynuatorom dzieła dra Ludwika Zamenhofa, który tworząc język esperanto, pragnął 
zapewnić wszystkim ludziom możliwość wzajemnego zrozumienia i porozumiewania się, niezależnie od 
narodowości, rasy, religii, czy wyznawanych poglądów.
      Esperanto łączy ludzi w bogatej i zróżnicowanej kulturze, której podstawowym przesłaniem jest między-
narodowa przyjaźń oraz powszechny pokój. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, chcąc uhonorować wkład dra 
Ludwika Zamenhofa w światowe dziedzictwo cywilizacyjne, popiera starania środowisk międzynarodowych 
o uhonorowanie Światowego Związku Esperantystów Pokojową Nagrodą Nobla. 

MARSZAŁEK SEJMU
Bronisław Komorowski

WSPOMNIENIA
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10.  22.11.2007r.-wybory Samorządów Sekcji, I rok
11.  22.11.2007r. – zajęcia seminaryjne I rok:
 -sekcja kulturoznawstwa: Katarzyna Godek; temat: 

„Językowe oblicza kultury regionalnej”,
 - sekcja medyczna: Iwona Zaczyk; temat: „Wpływ ak-

tywności fizycznej na zdrowie ludzi”,
 - sekcja społ.-przyrodnicza: dr Anna Piechnik-Kurdziel; 

temat: „Zagadnienia lokalnej polityki społecznej”.
12. 25.11.2007r. - I Festiwal Kultury Regionalnej, orga-

nizatorzy: SUTW we współpracy z MOK w Nowym 
Sączu, w ramach festiwalu odbyły się występy zespo-
łów regionalnych oraz I Konkurs Rękodzielnictwa 
Artystycznego; laureaci Konkursu Rękodzielnictwa 
Artystycznego - słuchacze SUTW: Elżbieta Kowalska, 
Barbara Gomułka, Stanisław Kunicki, Janina Bocheń-
ska, Janina Sus, halina Komar, Marian Ziaja, Małgo-
rzata Ogorzały, Jadwiga Tupik, Barbara Brzezowska, 
Zofia lupa.

13. 29.11.2007r. – Nadzwyczajne Walne Zebranie Delega-
tów słuchaczy SUTW.

14. 29.11.2007r. - wykłady specjalistyczne, II rok, MCK 
„Sokół”:

  - sekcja kulturoznawstwo: Kamil Bańkowski – „Ma-
giczna Sądecczyzna”; mgr Katarzyna Godek – „Języ-
kowe oblicza kultury regionalnej”, 

 - sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: mgr halina 
Potok – „Wpływ aktywności na zdrowie ludzi”,

 -sekcja społeczno-ekonomiczna: Wojciech Nalepa: 
„Prawa pacjenta”; Wojciech Piech: „Pułapki języka re-
klamy”,

 - sekcja przyrodoznawstwa:  dr Janusz Piątkowski: te-
mat: „Towarzystwo opieki nad zwierzętami”; Grzegorz 
Tabasz: „Bioróżnorodność”.

15.  06.12.2007r. - wykład audytoryjny, I  rok,  Miejski 
Ośrodek Kultury- wykład: Iwona Zaczyk - temat: „Ak-
tywność fizyczna w III wieku”; występ zespołu dzie-
cięcego „Olszaneczek”.

16.  07.12.2007r. – zebranie założycielskie Ogólnopolskiej 
Federacji UTW w Krakowie, inicjatorem i organizato-
rem była Prezes Zarządu SUTW Wiesława Borczyk.  
Zebranie założycielskie przyjęło statut Federacji oraz 
wybrało władze: Zarząd - pięcioosobowy i Komisję 
Rewizyjną - trzyosobową. 

17. 12.12.2007r.- zespół TVP3  Kraków przygotowujący 
audycję  „Pora dla Seniora”  gości na lekcji języka 
Esperanto w MOK i w domu u haliny Komar, prze-
wodniczącej Polskiego Związku Esperantystów.

18.  13.12.2007r. - wykład audytoryjny, II rok, kino „Kro-
kus” - prof. dr hab. Jerzy Sadowski, UJ,  temat: „Kar-
diochirurgia XXI wieku - nauka, technika czy sztuka”;  
Genowefa Warchoł, Koordynator Oddziału Terenowe-
go Centrum Krwiodawstwa w Nowym Sączu - temat: 
„Krwiodawstwo”.

19.  13.12.2007r. – telewizja TVP3 Kraków dla audycji 
„Pora dla Seniora” dokonuje nagrania na wykładzie au-
dytoryjnym SUTW, na seminarium z językoznawstwa 
oraz miniatury pt.„Sądeczanka z pasją” o słuchaczce 
SUTW- p. Annie Totoń. Telewizja TVP3 Kraków wy-
brała do audycji SUTW jako wzorcowy w Małopolsce 
i  jeden z najlepiej działających w kraju (poza ośrodka-
mi akademickimi).

20.  18.12.2007r. – wyjazd do Krakowa do Muzeum Naro-
dowego na wystawę zorganizowaną w związku z 100 
rocznicą śmierci Stanisława Wyspiańskiego.

21.  20.12.2007r. - wykład audytoryjny, MCK Sokół - dr 
Zbigniew Baran - temat: „Bóg, człowiek, kultura”;  

mgr Aleksander Porzucek - Zwyczaje i obrzędy świąt 
Bożego Narodzenia, „Jasełka” w wykonaniu zespołu 
dziecięcego z SP w Jazowsku.

22.  29.12.2007r. – grupa esperantystów reprezentująca 24 
kraje świata od holandii po Bośnię i hercegowinę oraz 
Izrael, gościła w Nowym Sączu. W Katolickim Cen-
trum Młodzieży „Kana” goście spotkali się z sądecki-
mi esperantystami, a w sądeckim Ratuszu podejmowa-
ła ich wiceprezydent Bożena Jawor.

23.  10.01.2008r. – rozpoczynamy konferencją realizację 
nowatorskiego projektu pt.: „Po pierwsze zdrowie – 
program edukacyjny dla osób starszych” . Wniosek 
i założenia przygotowała Prezes SUTW p. Wiesława 
Borczyk. Koordynator projektu p. Mariola Pękala-
Piekarska przedstawiła założenia przedsięwzięcia i 
jego realizację. Program przewidziany na 10 miesięcy 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,  
a Miasto Nowy Sącz i Powiat Nowosądecki zadeklaro-
wał wkład merytoryczny i finansowy.

24.  10.01.2008r. - wykład audytoryjny, I rok; dr Karol Wi-
śniewski, temat: „Problematyka zdrowia psychiczne-
go”.

25.  13.01.2008r. – wycieczka piesza z Rytra na Cyrlę na 
zboczu Makowicy. Organizator p. Wiesław Wcześny  
z PTT.

26.  15.01.2008r. – tradycyjne spotkanie noworoczne no-
wosądeckich esperantystów w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Okolicznościową liturgię w j. Esperanto odprawił 
duszpasterz krajowy esperantystów ks. Józef Zielon-
ka, rezydujący w Tarnowie. Byli również esperantyści  
z zagranicy: Chinka i Francuz. Miłe spotkanie przygo-
towane przez p. Jolantę Kieres i halinę Komar zakoń-
czono odśpiewaniem kolęd w języku Esperanto.

27.  17.01.2008r. - wykłady audytoryjne, I rok,: lek. med. 
Irena Wieczorek - temat: „Osteoporoza”; 

 - Aleksander Porzucek - temat: „Zwyczaje karnawało-
we i zapustowe”.

28.  24.01.2008r. – wykład, I rok, w sali parafialnej, Plac 
Kolegiacki, 

29.  25.01.2008r. - wyjazd 50 osób do teatru „Groteska” w 
Krakowie na  spektakl „Wesele Figara - Wariacje Mo-
zartowskie”.

30.  31.01.2008r. - wykłady specjalistyczne: II rok, 
 - sekcja kulturoznawstwo:  Robert Ślusarek – „Mia-

steczko Galicyjskie”; Jakub Bulzak – „lachy Sądec-
kie, ich odrębność i specyfika”;

 - sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: lucyna Wi-
tecka – „Uprawnienia osób niepełnosprawnych” oraz 
dr Karol Wiśniewski – „Problematyka zdrowia psy-
chicznego”; sekcja przyrodoznawstwo:   Zbigniew 
Sudnik – „Apiterapia”; 

31.  07.02.2008r. - wykłady audytoryjne dla I roku: Bożena 
Ziółkowska Graca – UJ, Collegium Medicum Wydział 
lekarski - temat: „Przewlekła obturacyjna choroba 
płuc i leczenie uzależnienia od tytoniu”

 - Marek Wcześny, pracownik naukowy Muzeum Re-
gionalnego w Nowym Sączu przedstawił program 
wystawienniczy Muzeum „Skarby klasztorów w Ma-
łopolsce”, ukazujący dziedzictwo kulturowe najważ-
niejszych ośrodków życia religijnego, funkcjonujących 
w minionym stuleciu na terenie dawnego biskupstwa 
krakowskiego. – Zaprosił na zwiedzanie wystawy „Za-
bytki Klasztoru Karmelitów na Piasku w Krakowie”  
w Dawnej Synagodze.

32.  09.02.2008r. – słuchacze I roku SUTW, sekcji kulturo-
znawstwa, około 40 osób wraz z rodzinami zwiedzają 
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wystawę „Zabytki Klasztoru Karmelitów na Piasku  
w Krakowie” w Dawnej Synagodze, oprowadzani 
przez autora wystawy i jej scenariusza – p. Marka 
Wcześnego.

33.  12.02.2008r. – uchwałą Zarządu SUTW zostają wpro-
wadzone stałe dyżury członków Zarządu, w każdy 
wtorek od godz. 12.00 do 13.00.

34.  14.02.2008r. - wykłady audytoryjne:  prof. dr hab. 
Zdzisław Denkowski, UJ Kraków, Instytut Informaty-
ki; temat: „Optymalizacja w życiu i nauce”,

 - dr Anna Węgrzyńska, specjalista gerontolog ; temat: 
„Choroby cywilizacyjne, ich profilaktyka i leczenie”.

35.  21.02.2008r. - wykłady specjalistyczne: I rok, sekcja 
kulturoznawstwo: zajęcia w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Szujskiego w Nowym Sączu.

36.  21.02.2008r. – słuchacze SUTW uczestniczyli w spo-
tkaniu zorganizowanym w ramach obchodów Euro-
pejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego „Języki 
skarb narodów i narzędzie dialogu”. Spotkanie prowa-
dziły: Anna Totoń i halina Komar w ramach obchodów 
Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

37.  28.02.2008r. – sekcja kulturoznawstwa, II rok. – za-
jęcia w Małej Galerii prowadzili prof. Andrzej Szarek  
i p. dyr. Małej Galerii Maria hebda.

 -sekcja przyrodoznawstwa: Józef Antoni Wiktor – „Ło-
wiectwo”; Grzegorz Tabasz – „Przyroda”

 - sekcja społeczno- ekonomiczna: Krzysztof Niewiara, 
prawnik – „Prawa konsumenta”.

38.  06.03.2008r. - konferencja podsumowująca projekt 
ITQUAl, przygotowana przez  WSB- NlU w Nowym 
Sączu. Oficjalne rozpoczęcie konferencji: Bożena Ja-
wor (Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza), Krzysz-
tof Pawłowski (Prezydent WSB-NlU), Wiesława Bor-
czyk (Prezes SUTW).

   Wykłady: 1/ Jak myśleć innowacyjnie - dr Michał Ja-
sieński (WSB_NlU); 

 2/ Kształcenie dorosłych w UE i USA - dr Krzysztof 
Głuc (WSB-NlU); 

 3/ Prezentacja narzędzi wypracowanych w ramach pro-
jektu ITQUAl (wortal/platforma /kursy e-learningowe) 
dr Tomasz Mikołajewski, Aleksandra Waliczek, Piotr 
Pruski. 

 4/ Znaczenie postaw osób dorosłych wobec własnego 
rozwoju - dr Grygielski Michał (WSB- NlU)

39. 07.03.2008r. – spotkanie słuchaczy SUTW w WSB-
NlU w Nowym Sączu z reżyserem Zbigniewem Ryb-
czyńskim – jedynym polskim reżyserem posiadającym 
Oskara – nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej 
za film „Tango”. Nagrodę odbierał w roku 1983 i od 
tego roku zamieszkał w USA.

40. 13.03.2008r. – wykład audytoryjny mgr Bogusławy 
Wójcik „Życie to ruch”,

 –  Izabela Bartosik – „Problemy słuchu”.
41. 16.03.2008r. – tradycyjny wyjazd słuchaczy SUTW w 

niedzielę palmową do lipnicy Murowanej na Konkurs 
Palm Wielkanocnych. Zwiedziliśmy również kopal-
nię soli w Bochni, zjechaliśmy do szybu „Sutoris”. W 
drodze powrotnej odwiedziliśmy Grotę Matki Boskiej 
w lourdes w Porąbce Uszewskiej. Atrakcyjny wyjazd 
zorganizował p. Wiesław Wcześny.

42. 20.03.2008r. - wykłady specjalistyczne: I rok, sekcja 
kulturoznawstwo: „Polityka społeczna” - Józefa Piecz-
kowska; i wykład z zakresu sztuki w Małej Galerii,

 - sekcja  społeczno- przyrodnicza: dr Marek Polański 
– „Wykorzystanie zasobów dietetycznych w ochronie 
zdrowia przed toksycznymi czynnikami środowiska”,

 - sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia – dr halina 
Tomalska – „Jak radzić sobie z bólem”.

43. 27.03.2008r. – sekcja kulturoznawstwa II rok, zajęcia 
w Miasteczku Galicyjskim prowadził p. Stanisław 
Sobczyk. Słuchacze SUTW mieli zaszczyt spotkać tu-
taj p. Ryszarda Kaczorowskiego - byłego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, rezydującego w londynie, 
który wraz z małżonką przebywał w Nowym Sączu z 
okazji obdarzenia go tytułem honorowego Obywatela 
Miasta Nowego Sącza.

 - sekcja przyrodoznawstwa - dr Marek Polański- „Od-
porność organizmu- jak ją zdobyć i zachować”,

44. 28.03.2008r. – w Zespole Szkół im. Władysława Or-
kana w Marcinkowicach odbyła się sesja historyczna 
„Bóg, honor Ojczyzna – sądeccy żołnierze i genera-
łowie w służbie Rzeczypospolitej”. Po szkolnym mu-
zeum szanownych gości oprowadzał jego twórca, słu-
chacz SUTW p. mgr Józef Gościej.

45. 03.04.2008r. – rozpoczynają się zajęcia z „nordic wal-
king” dla słuchaczy SUTW (grupa 15 osób) w ramach 
projektu: „Po pierwsze zdrowie”. Zajęcia prowadzą 
Bogumiła Wójcik i Elżbieta Kędzior.

46.  04- 06. 04 2008r.- na zaproszenie węgierskich esperan-
tystów z Miszkolca, głównie małżeństwa p. Adrienne 
i laszko Pastorów, grupa 50 esperantystów Polskiego 
Związku Esperantystów (w tym 20 osób z SUTW) 
przebywała na Węgrzech. Zwiedziliśmy Abaujszanto, 
Miszkolc, Miszkolc - Topolca, gdzie kąpalismy się w 
wodach termicznych oraz kurort w Górach Bukowych 
– lillafüred.

47.  17.04.2008r. – wykłady specjalistyczne: sekcja kul-
turoznawstwa, I rok – zajęcia w Miasteczku Galicyj-
skim.

48. 24.04.2008r. – wykłady specjalistyczne, II rok: sek-
cja kulturoznawstwa – „Rocznik Sądecki”, spotkanie  
z redaktorem naczelnym leszkiem Migrałą; O„Pra-
wach pacjenta” mówił prawnik Wojciech Nalepa,

 - sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: lek. med. 
J. Stettner- „Choroby ginekologiczne oraz problemy 
związane z menopauzą”

 - sekcja przyrodoznawstwa - Wyjazd do Kamiannej, 
Dom Pszczelarza – Zbigniew Sudnik – „Miód-nektar 
życia”.

49. 25.04.2008r. -  z okazji 50-lecia Unii Europejskiej 
słuchacze SUTW wzięli udział w okolicznościowym 
spotkaniu z europosłem do Parlamentu Europejskiego 
Bogusławem Sonikiem, w MCK „Sokół”. Spotkanie 
przygotowało Biuro Poselskie Andrzeja Czerwińskie-
go.

50. 29.04.2008r.- słuchacze SUTW uczestniczyli w sesji 
historyczno- kulturalnej z cyklu „labirynt historii” pt. 
„Czesi w Małopolsce. Doba Przemyślidów”, zorgani-
zowanej przez MCK „Sokół” z udziałem historyków  
z Polski i Muzeum Narodowego z Pragi Czeskiej.

51. 15.05.2008r. – wykład audytoryjny, II rok – prof. dr  
hab. Ryszard Gajdosz- „Chirurgia jednego dnia”; dr 
Janusz Pater –„Prawa obywatela w urzędzie”.

52. 05.06.2008r. – uroczyste zakończenie roku akademic-
kiego, rozdanie dyplomów;

 wykład audytoryjny – dr n. med. M.A Niemiec, temat: 
„Profilaktyka onkologiczna”.

53.  08.06.2008 – tradycyjne spotkanie na zakończenie roku 
akademickiego, na Majdanie – najwyższym wznie-
sieniu  w obrębie miasta Nowego Sącza- organizator  
W. Wcześny.

Elżbieta Pachoń
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1. Patchett Ann – „Biegnij”
Ambitna literatura o kobietach i dla kobiet. Ich życie zbiega się nagle, by mogło dojść do rozwiązania za-
gadki sprzed lat, losy krzyżują się w przedziwny sposób, by ukazać do czego jesteśmy zdolni, by chronić 
własną rodzinę; wprowadza w świat miłości i sztuki, która może ocalić nawet to, co ludzie skazali na za-
gładę.

2. Mankell Henning – „Zapora”
Nieświadomy rozmiaru niebezpieczeństwa bohater, osamotniony i nękany problemami osobistymi, wkra-
cza w świat wielkich finansów i tajnych stowarzyszeń. Fascynująca intryga, w której pospolite przestępstwa 
łączą się ze spiskami na skalę światową sprawia, że od książki nie można się oderwać.

3. Marsden Philips – „Dom na kresach. Powrót”
Młody pisarz zafascynowany poezją powieściowej Zofii i historią jej życia, namawia ją do podróży na Bia-
łoruś. Zainspirowani historią zapisaną na pożółkłych stronach dziennika matki Zofii, wyruszają w poszuki-
waniu cieni przedwojennego świata polskich Kresów, zapachu malin, mgły nad Niemnem i piękna przed-
wojennego świata.

4. Pamuk Orhan – „Stambuł. Wspomnienia i miasto”
Pełna pasjonujących szczegółów kronika Stambułu, zapis życia codziennego i dramatycznych przemian, 
jakim podlegało to miasto, a przede wszystkim barwna opowieść o dziejach pewnej zamożnej wielopo-
koleniowej rodziny. Rodzinne historie i sekrety, miejskie legendy, anegdoty – to wszystko można znaleźć  
w tej książce.

5. Halter Marek – „Ewangelia według Marii, matki Jezusa”
Powieść ta to próba odtworzenia losów młodej Marii, życia jej rodziny i otoczenia, pokazująca tamtejsze 
obyczaje i niełatwe losy Żydów uciskanych przez Rzymian i Heroda. Miła w odbiorze, nie można jej jednak 
traktować jak literatury faktu. 

6. Saylor Steven – „Rzym”
Fascynująca saga dwóch rzymskich rodów na przestrzeni tysiąca lat, a zarazem historia Wiecznego Mia-
sta, jego władców, bohaterów i zwykłych ludzi. Opowieść pasjonująca, pokazująca ludzkie dramaty i miłości 
na tle wspaniale zarysowanej panoramy dziejów Rzymu.

7.   Máté Ferenc – „Winnica w Toskanii”
„Winnica w Toskanii” to osobiste i pełne humoru wspomnienie odważnego nowojorczyka, który postanowił 
przemienić opuszczoną ruinę w dom z bajki, a na zaniedbanej ziemi stworzyć winnicę zdolną oczarować 
cały świat. Czytając tę książkę mamy wrażenie jakbyśmy uczestniczyli w tym wszystkim osobiście.

8.   Czuruk Stanisław- „Lwów w cieniu Kołymy”
Stanisław Czuruk był – we Lwowie, potem na Kołymie – uważnym świadkiem codzienności sowieckiej. 
Dzięki zachowanej tajnej korespondencji z rodziną, czy zapiskom autora możemy poznać historię Kresów 
Wschodnich II RP. Powstało niezwykłe studium utraty: miłości, rodziny, Ojczyzny...  

9.   Dunlap Susanne – „Pocałunek Liszta”
Autorka wprowadza nas w atmosferę romantycznego  Paryża. Młodziutka hrabina zafascynowana muzyką 
poznaje Franciszka Liszta. Jednak w jej życiu nie wszystko układa się dobrze. Bohaterka wkracza w świat 
gwałtownych uczuć, niedomówień i intryg. Ciekawa lektura, którą należy przeczytać.

10. Montefiore Santa – „Morze utraconej miłości”
Nastrojowa opowieść o miłości arystokratki i malarza na gorącym południu Włoch połowy zeszłego stule-
cia. Historia wielkiej namiętności, zdrady i rodzinnej tajemnicy.

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

działań monitorujących organizacji pozarządowych 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

W związku z zakończeniem projektu konferencja podsumowująca 

odbędzie się w dniu 2 października 2008 r. 

w MCK „SOKÓŁ” Nowy Sącz o godzinie 12:00

Fot.: Antoni Łopuch

Wycieczki

turystyczne SUTW 

pod przewodnictwem

Macieja Zaremby 

i Wiesława Wcześnego

Trzetrzewina - Szcząb - Chełmiec
28.10.2007 r.

Lipnica Murowana - Bochnia - Porąbka Uszewska
16.03.2008 r.

Dąbrowska Góra - Librantowa
03.05.2008 r.

Dąbrówka - Majdan
08.06.2008 r.
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