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Prawidłowa odpowiedź: zdjęcie wykonano z platformy widokowej MCK SOKÓŁ 

ROZWIĄZANIE ZAGADKI 
z Biuletynu SUTW nr 52

Na zdjęciu: Halina Scheibal (z lewej)  i Halina Kacprzycka (z prawej) 
z autorem zdjęcia artystą fotografikiem Piotrem Droździkiem

Teatr tańca

Warsztaty  fotograficzne

Warsztaty wokalno-muzyczne

SERDECZNE GRATULACJE DLA SŁUCHACZEK SUTW: HALINY KACPRZYCKIEJ
I HALINY SCHEIBAL ZA UDZIELENIE PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI

Warsztaty malarskie

Dyskusyjny Klub Filmowy

Warsztaty rękodzieła artystycznego

Z Seniorami 
i dla Seniorów

Fot. Katarzyna Zygmunt, Zofia Mółka, Tadeusz Legutko, Józef Bartkowski
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Drodzy Słuchacze 
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

	 Kolejny	numer	Biuletynu	SUTW	oddajemy	w	ręce	Państwa	tuż	przed	Świętami	Bożego	Narodzenia.	
Mamy	więc	prośbę:	przyjmijcie	go	Drodzy	Czytelnicy	jako	prezent	pod	choinkę	od	Zespołu	Redakcyjnego.

Biuletyn	niniejszy	zawiera	bardzo	różnorodne	teksty,	z	których	każdy	może	wybrać	coś	interesującego.

Proponujemy	więc	podróże	dalekie	na	Kaukaz		oraz	bliskie	pod	hasłem	„cudze	chwalicie,	swego	nie	znacie”.

Zachęcamy	do	czytania	książek	i	dyskutowania	o	nich.	

Króciutką	notką	wspominamy	zmarłego	redaktora		Jerzego	Leśniaka.	

Informujemy	 o	 przysługujących	 uprawnieniach	 w	 przypadku	 posiadania	 orzeczenia	 o	 niepełnosprawności	 
i	radzimy,	jak	nie	dać	się	skusić	obiecankami	dużych	zysków.	

Pani	psycholog	podpowiada	„Co	robić,	aby	się	chciało	chcieć”.

Kolejny	 list	 do	 Marii,	 chociaż	 pisany	 z	 dużą	 dozą	 humoru,	 wywoła	 stwierdzenie	 „skąd	 my	 to	 znamy”,	 
ale	-	z	drugiej	strony	-	przekona,	że	nie	należy	łatwo	się	poddawać	przy	rejestrowaniu	się	do	lekarza.

Piękny	tekst	„Zakwitały	pąki	białych	róż”	dedykowany	walczącym	o	niepodległość	naszej	Ojczyzny	spowoduje,	
że	w	tle	piosenki	usłyszymy	prawdziwą	wzruszającą	historię.	

Piszemy	 także	 o	 realizowanych	 przez	 SUTW	 projektach	 i	 działaniach,	 w	 których	 uczestniczą	 słuchacze	
Uniwersytetu.		

Uwzględniając	okres	świąteczno	–	noworoczny	przedstawiamy	„magiczną	jemiołę”	i	historie	znanych	pięknych	
kolęd.

A	 jak	 już	 przeczytacie	 Państwo	 cały	 kwartalnik,	 nie	 wyrzucajcie	 go,	 prosimy,	 do	 kosza.	 Może	 przekażecie	 
go	 komuś	 z	 seniorów,	 kto	 z	 różnych	 przyczyn	 nie	 uczęszcza	 na	 zajęcia	 uniwersyteckie	 i	 zaproponujecie	 
mu	jego	lekturę.

Być		może	ten	ktoś	przyjmie	z	radością	ten	Biuletyn	jako	drobny	upominek…

	 Życzymy	 Wam	 i	 Waszym	 bliskim	 zdrowych,	 spokojnych	 i	 radosnych	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	 
oraz	pomyślności	w	Nowym	2018	Roku!

                                                                                                       

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Zespół	redakcyjny
	 																																																																																																		Biuletynu	SUTW
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Z	WIDOKIEM	NA	GÓRY,	
CZYLI	WIELKI	KAUKAZ	ZNANY	I	NIEZNANY

WYKŁAD

BLANKA	CZEKALSKA
Zdjęcia:	BLANKA,	PIOTR	I	ERYK	CZEKALSCY

 Kiedy Bóg stworzył 
Świat zebrał wszystkie narody 
i powiedział, że sprawiedliwie 
podzieli Ziemię i każdy na-
ród otrzyma na niej swoje 
miejsce. Narody zaczęły się 
jednak kłócić zawzięcie, 
który kawałek zająć. W gru-
zińskiej naturze nie leżało 

awanturnictwo, zamiast więc przepychać się i walczyć 
o lepsze miejsce, położyli się Gruzini w cieniu drzewa, 
pili wino, śpiewali lub tańczyli radośnie. Bóg zmęczony 
stwarzaniem świata, szóstego dnia wieczorem 
wracając do siebie, zobaczył świętujących Gruzinów. 
Wtedy rzekł do nich: „Kiedy inni zawzięcie walczyli  
o najlepszy kawałek ziemi dla siebie, wy zachowaliście 
spokój. Został mi jeszcze mały kawałek ziemi,  
który miałem przeznaczyć dla siebie na odpoczynek. 
Ale tak was polubiłem, że daruję go wam”.

Każdy	 naród	 ma	 swoją	 legendę	 o	 początkach	
państwowości	i	pochodzeniu.	Tak	brzmi	ta	o	powstaniu	
Gruzji.	 Wystarczy	 jednak	 spędzić	 kilka	 dni	 w	 rejonie	
niebotycznych,	 ośnieżonych	 szczytów	 Kaukazu,	
aby	 przekonać	 się	 jak	 wiele	 legenda	 ma	 wspólnego	
z	 rzeczywistością.	 Współczesna	 Gruzja	 to	 nie	 tylko	
Kaukaz,	 ale	 także	 rozległe	 stepy,	 niedostępne	 prastare	
górskie	 wioski,	 śmiało	 poprowadzone	 górskie	 drogi,	
legendarne	 wieże	 z	 kamienia	 i	 skalne	 miasta.	 To	 kraj	
pełen	średniowiecznych	monastyrów	oraz	historycznych	
miejsc,	 słynący	 z	 produkcji	 doskonałych	 win.	 Ale	 to,	 
co	nas	oczarowało	w	tym	kraju	najbardziej,	to	cudowne	
krajobrazy	 najbliższej	 okolicy	 słynnego	 Kazbeku,	 
o	których	chciałam	opowiedzieć.	

Aby	dostać	 się	w	 ten	 niesamowity	 rejon	 czeka	
nas	przejazd	jedyną	w	swoim	rodzaju	drogą.	Przed	nami:

Gruzińska Droga Wojenna

Ta	 osławiona	 droga	 uznawana	 za	 jedną	 
z	 najpiękniejszych	 na	 świecie,	 zaczyna	 się	 w	 Tbilisi,	
stolicy	 Gruzji,	 przecina	 Wieki	 Kaukaz	 wspinając	 się	 
na	 2379	m.	 n.p.m.	 i	 po	 przekroczeniu	 granicy	 z	Rosją	
po	 208	 km	 kończy	 się	 we	 Władykaukazie	 w	 Osetii	
Północnej.	Szlak	ten	znany	był	już	w	starożytności.	

Od	 	 początku	 wykorzystywały	 go	 armie	 (rzymskie,	
perskie,	mongolskie),	kupcy	a	nawet	całe	ludy	wędrujące	
między	Azją i Europą .	W	czasach	gruzińskiej	monarchii	
szlak	 ten	 był	 mocno	 ufortyfikowany,	 pozostałości	
tego	okresu	możemy	oglądać	do	dzisiaj.	Wzdłuż	drogi	
zachowało	 się	 bowiem	 wiele	 zabytkowych	 świątyń	 
i	budowli	obronnych,	które	w	połączeniu	z	malowniczym	
krajobrazem	stanowią	wielką	atrakcję	turystyczną.

 

 Do	największych	z	nich	należy	Twierdza	Ananuri		
z	 przełomu	 XVI i XVII	 wieku.	 	 Forteca	 należała	 
do	 książąt	 Aragwi,	 którzy	 panowali	 na	 tych	 terenach	 
od	 XIII	 wieku,	 a	 zamek	 był	 świadkiem	 wielu	 bitew.	
Dominantę	tego	kompleksu	architektonicznego	stanowi	
bazylika	 Sioni	 (	 Zaśnięcia	 Maryi	 Panny	 i	 Chrystusa).	 
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Ma	piękny,	wysoki	fronton	z	ozdobnym,	wykutym	w	ka-
mieniu	 ogromnym	 krzyżem,	 a	 wewnątrz	 świątyni	 jest	
sporo	starych	fresków.	Zarówno	z	Wieży	Niezwyciężonej,	
jak	 i	 z	 murów	 twierdzy	 roztacza	 się	 piękna	 panorama	
gór,	 turkusowych	 wód	 zbiornika	 wodnego	 Zhinvali	 
oraz	rzeki	Aragwi.

Jadąc	 dalej	 w	 kierunku	 Kaukazu,	 mijamy	
miejscowość	Gudauri	 będąca	 bazą	 sportów	 zimowych,	 
a	 już	 kawałek	 dalej	 zatrzymujemy	 się	 przy	 kontro-
wersyjnej	 budowli,	 pomniku	 przyjaźni	 gruzińsko-
rosyjskiej.	 Nie	 uroda	 budowli	 przyciąga	 tu	 turystów,	
a	bajkowe	widoki	na	Kanion	Aragwi.	 	Droga	Wojenna	
to	 nie	 tylko	 piękne	 krajobrazy,	 to	 również	 częściowo	
opuszczone	i	zrujnowane	wioski	jak	Ukhati,	Sioni,	Arsha	
czy	 Pansheti.	 W	 prawie	 każdej	 z	 tych	 miejscowości	
odnajdziemy	 zaniedbane	 ruiny	 dawnych	 fortyfikacji	 
i	prawosławne	kościoły.

Stepancminda 
To	 największa	 miejscowość	 na	 trasie	 Drogi	

Wojennej.	 To	 również	 nasza	 baza	 wypadowa	 w	 góry	
Wielkiego	 Kaukazu,	 gdzie	 wspólnie	 ze	 znajomymi	 
(w	dziesięć	osób,	w	 tym	dwójka	dzieci)	wynajmujemy	
mały	 domek	 na	 skraju	 miejscowości	 z	 widokiem	 
na	 najsłynniejszy	 i	 najbardziej	 charakterystyczny	 
dla	 tego	 kraju	widok	 -	 szczyt	 ponad	 pięciotysięcznego	
Kazbeku	 i	 klasztoru	 Cminda	 Sameba	 wzniesionego	
jakby	 u	 jego	 stóp.	 Tego	 widoku	 nie	 oglądamy	 jednak	
codziennie.	 Pogoda,	 jak	 przystało	 na	 wysokie	 góry,	 
jest	 tu	 bardzo	 kapryśna.	 Na	 7	 dni	 pobytu,	 tylko	 2	 dni	 
są	dla	nas	łaskawe	i	słoneczne,	a	pełne	oblicze	wielkiego	
lodowca	na	szczycie	Kazbeku	mamy	możliwość	obejrzeć	
tylko	przez	kilka	godzin.	

Sama	 Stepancminda	 to	 niewielka,	 	 licząca	
niecałe	2	tys.	mieszkańców,	miejscowość	nie	grzesząca	
urodą.	Pełno	tu	niszczejących	domów	oraz	dróg	w	bardzo	
kiepskim	stanie.	Czegoś	 innego	spodziewaliśmy	się	po	
największej	 bazie	 turystycznej	 regionu,	 ale	 wystarczy	
ruszyć	w	 jej	wyższe	 partie,	 aby	 docenić	 jej	 niezwykłe	
położenie.	 Nazwa	 miasta	 pochodzi	 od	 św.	 Szczepana,		

nadana	została	na	cześć	mnicha	Gruzińskiego	Kościoła	
Prawosławnego	o	tym	samym	imieniu,	który	zbudował	tu	
erem	służący	do	poboru	opłat	za	przejazd	szlakiem	(zwany	
później	 Gruzińską	 Drogą	 Wojenną).	 We	 wschodnim	
krańcu	miejscowości,	niejako	u	stóp	wznoszącego	się	na	
ponad	 4000	 metrów	 pasma	 Kuro	 Range,	 odnajdziemy	
cerkiew	 Ioane	 Natlismcemeli.	 Zarówno	 jej	 położenie,	
jak	i	wnętrza	warte	są	małego	wysiłku,	na	jaki	trzeba	się	
zdobyć,	aby	tu	dotrzeć

 .

Dla	 zainteresowanych	 -	 w	 miasteczku	 odnajdziemy	
jeszcze	 dwa	 inne	 obiekty	 do	 zwiedzania,	 to	 Muzeum	
Historyczne	i	Muzeum	Alpinizmu.	

Na	Stepancmindzie	większość	turystów	kończy	
swoją	 wędrówkę	 Drogą	 Wojenną,	 jako	 główny	 cel	
obierając	klasztor	górujący	nad	tym	miastem.	

Cerkiew Świętej Trójcy - Cminda Sameba

Popularność	 tej	 budowli,	 niejednokrotnie	
wyprzedza	inne	zabytki,	do	tego	stopnia,	że	jej	podobizna	
pojawia	 się	 najczęściej	 na	 okładkach	 przewodników.		
Cerkiew	 stała	 się	 niejako	 symbolem	 Gruzji.	 Podczas	
okupacji	stolicy	ważne	relikwie	narodowe,	jak	chociażby	
krzyż	świętej	Nino,	były	przechowywane	właśnie	w	tym	
miejscu.	 Ten	 najważniejszy	 symbol	 i	 my	 nie	 możemy	
ominąć	 go	w	naszych	 planach	 trekkingowych,	 od	 tego	
zresztą	szlaku	zaczynamy	naszą	przygodę	z	Kaukazem.



7

Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 54, grudzień 2017 Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 54, grudzień 2017

Do	 klasztoru	 można	 dotrzeć	 na	 trzy	 sposoby:	
dojechać	 marszrutką	 z	 jakimś	 szalonym	 Gruzinem,	
dojechać	 własnym	 autem,	 pod	 warunkiem	 że	 ma	 się	
wóz	 terenowy	 lub	 wybrać	 się	 na	 własnych	 nogach	
jednym	z	dwóch	szlaków.	My	wybieramy	ten	położony	
z	 dala	 od	 pędzących	 samochodów	 i	 już	 po	 niecałej	
godzinie	zwiedzamy	klasztor	i	okolicę.	Stąd	najbardziej	
zaprawieni	 turyści	 wybierają	 się	 na	 kilkudniowa	
wyprawę	 na	 przepiękny	 Kazbek,	 o	 wysokości	 5033,8	
metrów	n.p.m.	My	nie	planujemy	tak	dalekiej	wyprawy,	
ale	 wykorzystując	 młodą	 godzinę	 wędrujemy	 w	 kie-
runku	 lodowca,	 do	 Przełęczy	 Arsha	 na	 wysokości	
2940m.	Niestety,	pogoda	nie	sprzyja	dalszej	wędrówce,	
w	 ulewnym	 deszczu	 schodzimy	 szlakiem	 do	 klasztoru	 
i	dalej	w	kierunku	parkingu.	

 Wodospady Gveleti

Pora	 opuścić	 najpopularniejsze	 turystycznie	
miejsca	 i	 szlaki,	 aby	 dotrzeć	 w	 	 miejsca,	 o	 których	
niewielu	turystów	słyszało.	Pierwsze	z	nich	to	przepiękne	
Wodospady	 Gveleti.	 Odnajdziemy	 je	 zaledwie	 pięć	
kilometrów	od	granicy	z	Rosją.

O	 braku	 ich	 popularności	 może	 świadczyć	
fakt,	 ze	 ścieżki	prowadzące	do	wodospadów	są	prawie	
całkowicie	 zarośnięte	 wysoką	 i	 gęstą	 roślinnością.	
Idąc	 trzeba	 szczególnie	 uważać	 na	 słynny	 Barszcz	
Sosnowskiego,	 który	 -	 jak	 się	 okazuje	 -	 pochodzi	
właśnie	 z	 tego	 rejonu	 świata	 i	 rośnie	 tu	 w	 sposób	
zupełnie	 przez	 nikogo	 niekontrolowany.	 Jeśli	 jednak	
uda	 nam	 się	 przebrnąć	 przez	 to	 „niebezpieczeństwo”,	
czeka	nas	nagroda:	piękne,	wciśnięte	między	skały	dwa	
wodospady.	 Oba	 znajdują	 	 się	 w	 wąwozie	 Dariauli,	
przy	 dwóch	 rożnych	 szlakach,	 warto	 jednak	 zawrócić	
i	 zacząć	 wspinać	 się	 ponownie,	 aby	 obejrzeć	 z	 bliska	
każdy	z	nich.	Szlaki	są	bardzo	słabo	oznaczone,	brak	tu	
jakichkolwiek	 informacji,	 czy	 drogowskazów,	 ale	 tym	
bardziej	 odkrywanie	 jest	 fascynujące,	 bo	 nie	 wiemy,	
co	 nas	 czeka,	 jak	 daleko	 trzeba	 iść	 i	 co	 zobaczymy.	 
To	 miejsce	 jednak	 okazuje	 się	 możliwe	 do	 zdobycia	
przez	nawet	mniej	wytrawnych	wspinaczy	i	piechurów.

Zielona kraina masywu Chaukhi

Kolejny	 dzień	 i	 nowe	 górskie	 wyzwanie,	
niesamowite	miejsce,	którego	nie	odnajdziemy	na	żadnej	
typowej	 trasie	 turystycznej.	 Pobudka	 jak	 najwcześniej,	
bo	mamy	spory	odcinek	do	przejechania,	do	tego	drogą,	
która	z	wyczytanych	wcześniej	informacji	nie	zapowiada	
się	 na	 łatwą.	 Do	 tego	 niemałe	 przewyższenie	 samego	
podejścia	 (1200m)	 a	 dodatkowo	 brak	 perspektywy	 
na	idealną	pogodę.	Po	wyjeździe	z	naszej	bazy	kierujemy	
się	 na	 południe	 a	 za	 miejscowością	 Sno	 odbijamy	 
na	 wschód.	 Droga	 faktycznie	 jest	 w	 fatalnym	 stanie,	 
nie	bez	powodu	przez	większość	roku	jest	nieprzejezdna	
a	w	samej	miejscowości	Juta	na	stałe	mieszkają	zaledwie	
2	 rodziny.	Kilkanaście	 kilometrów	 zajmuje	 	 nam	więc	
godzinę,	 droga	 jest	 bardzo	 wąska,	 ale	 na	 szczęście	 
nie	 musimy	 się	 z	 nikim	 mijać.	 W	 końcu	 docieramy	 
do	 najwyżej	 w	 Gruzji	 położnej	 miejscowości	 -	 2150	
metrów	n.p.m.	To	wyjątkowo	ciekawe	miejsce:	znajduje	
się	 tu	 hotelik,	 kilka	 schronisk	 i	 campingów	 oraz	 kilka	
domów.	 Równo	 z	 nami	 podjeżdża	 bus,	 który	 okazuje	
się	 być	 sklepem	 spożywczym.	 Tylko	 tak	 można	 
tu	zrobić	zakupy.	Pod	hotelikiem	zostawiamy	samochody	
i	ruszamy	w	góry.	Dla	zainteresowanych,	z	Juty	prowadzą	
dwa	szlaki:	czerwony	i	niebieski	(oba	zresztą	znakowane	
przez	 Polaków).	 Niebieski	 wprowadza	 na	 przełęcz	
Chaukhi	 a	 czerwony	 prowadzi	 przez	 dolinę	 Arkhoti,	 
a	dalej	przez	przełęcz	Isirtghele	do	Shatili.		My	obieramy	
pierwszy	 –	 krótszy	 wariant.	 Szlak,	 choć	 znakowany	
przez	rodaków,	nie	jest	łatwy	do	odnalezienia.	Brniemy	
więc	 na	 przełaj	 przez	 mokre	 łąki,	 przez	 co	 mamy	
przemoczone	 buty	 już	 na	 samym	 początku	 wycieczki.	
Odnaleziona	w	końcu	wąska	ścieżka	prowadzi	nas	dalej	
nieziemsko	 zieloną	 doliną,	 niestety,	 ośnieżone	 szczyty	
pokrywa	 gęsta	 warstwa	 chmur.	W	 pewnym	momencie	
dochodzimy	 do	 potoku,	 który	 zgodnie	 ze	 szlakiem	
należałoby	 w	 tym	 miejscu	 przekroczyć,	 ale	 sądząc	 
po	szerokości,	bez	stumilowych	butów	jest	to	nierealne.	
Obieramy	więc	 kierunek	 pionowo	wzdłuż	 wodospadu,	
a	dalej	trawersem	przez	kolejne	niekończące	się	polany.	
Stopy	bolą	od	ich	wykręcania,	trawers	nie	służy	im	ani	
trochę.	Każdy	z	naszej	10-osobowej	grupy	podąża	inną	
drogą,	w	końcu	gubimy	się	na	dobre.	Mąż	przeskakuje	
potok	i	idzie	w	kierunku	właściwego	szlaku,	my	z	synem	
zostajemy	na	szarym	końcu,	bo	tracimy	mnóstwo	czasu,	
aby	 zawrócić	 i	 znaleźć	 w	 miarę	 bezpieczne	 przejście.	 
Po	 długim	 czasie	 podejścia	 dochodzimy	 w	 końcu	 
do	 śniegu.	 Udaje	 się	 go	 przejść	 bez	 raków,	 które	 
w	 razie	 potrzeby	 niesiemy	 w	 plecakach.	 Niestety,	 
nie	mamy	 szczęścia	 do	 pogody:	 im	wyżej	 tym	gęstsze	
chmury,	a	co	za	tym	idzie,	większy	deszcz.	Grupa	idzie	
jednak	dalej,	aby	zdobyć	cel	naszej	dzisiejszej	wędrówki	
-	Przełęcz	Chaukhi		(3338	m.	n.p.m.).

Szlak	 powrotny	 wiedzie	 tą	 sama	 drogą,	 
w	 dół	 jednak	 łatwiej	 odnaleźć	właściwą	 ścieżkę	 i	 naj-
wygodniejszą	 trasę.	Jesteśmy	już	wszyscy	bardzo	zmę-
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czeni,	ale	widoki	zielonej	doliny	wynagradzają	wszelaki	
trud.	 Po	 ośmiu	 godzinach	 wędrówki	 zamykamy	 pętlę,	
wieńcząc	sukces	obiadem	w	jedynej	restauracji	w	Jucie.	
Zanim	 opuścimy	 to	 niezwykłe	 miejsce,	 rozwiewają	
się	 chmury	 i	 oczom	 naszym	 ukazuje	 się	 widok	
fascynujących	 szczytów	 pasma	 Asatiani,	 pod	 którymi	
byliśmy,	nazywanych	z	racji	zarysu	grani	–	Gruzińskimi	
Dolomitami.

Wodospady Toti 

Kolejny	 dzień	musimy	 potraktować	 odpoczyn-
kowo,	 nawet	 gdyby	 siły	 na	 to	 pozwoliły,	 ogranicza	
nas	 brak	 butów	 schnących	 nadal	 na	 wszystkich	
kaloryferach	w	domku.	Wędrujemy	więc	po	najbliższej	
okolicy	 Stepancmindy	 (opisanej	 już	 wcześniej),	 a	 po	
południu	 wybieramy	 się	 na	 kolejny,	 krótszy,	 ale	 nie	
mniej	 ciekawy	 szlak	 -	 do	 wodospadów	 znajdujących	
się	 nad	 miejscowością	 Arsha.	 To	 niecałe	 7	 km	 
na	południe	od	nas.	Część	grupy	planuje	podjechać	tam	
pożyczonymi	rowerami	(kilka	wypożyczalni	znajdziemy	
w	 Stepancmindzie).	 My	 zabieramy	 resztę	 do	 jednego	
samochodu	 i	 podjeżdżamy	 do	 miejscowości	 Arsha	 
na	 drugą	 stronę	 rzeki	 a	 dalej	 już	 stromą	 ścieżką	 
do	góry.	Podejście	pod	wodospady	zajmuje	nam	około	 
30	minut	do	niższego		i	ok	15	minut		więcej	do	wyższego.
Warto	tu	zajrzeć,	bo	obok	Gveleti	należą	one	do	10	naj-
piękniejszych	wodospadów	Gruzji.

Magia Doliny Truso

Przed	 nami	 ostatni	 dzień	 w	 krainie	Wielkiego	
Kaukazu.	Po	wielu	deszczowych,	zimnych	dniach	czeka	
na	 nas	 nagroda	 w	 postaci	 absolutnie	 idealnej	 pogody.	
Dzień	 zaczynamy	 o	 5	 rano	 od	 porannego	 spektaklu.	
Szczyt	 Kazbeku	 oświetlony	 pierwszymi	 promieniami	
słońca	jawi	się	ja	fatamorgana.	Około	7	rano	zasiadamy	 
do	śniadania,	a	potem	obieramy	kierunek	na	najpiękniejszą	
dolinę	 Gruzji,	 a	 ośmielę	 się	 nawet	 napisać,	 ze	 całego	
Kaukazu	–	Dolinę	Truso.		

Dojazd	 nie	 jest	 zbyt	 prosty,	 stan	 dróg	 	 - 
na	wszystkich	bocznych	drogach	tego	kraju	-	pozostawia	
wiele	do	życzenia.	Aby	dostać	się	do	Shevardeni,	 skąd	
zaczniemy	naszą	niezwykłą	wędrówkę,	musimy	z	głównej	
drogi	 odbić	 za	 Kobi.	 Dalej	 droga	 wcale	 nie	 wygląda	
lepiej,	ale	nasze	pojazdy	przetrwały	już	tyle,	że	przetrwają	
i	 to.	 Za	 Shevardeni	 jest	 jeszcze	 gorzej,	 porzucamy	
więc	 nasze	 wehikuły	 i	 stajemy	 przed	 trudną	 decyzją,	
gdzie	 iść,	 aby	 dojść	 do	 celu.	 Nasza	 mapa,	 zakupiona	 
w	 kraju,	 nie	 obejmuje	 tego	 rejonu,	mapy	w	 internecie	
są	nieaktualizowane,	a	o	 jakichkolwiek	drogowskazach	
możemy	 zapomnieć,	 po	 prostu	 nie	 istnieją.	 Jedno	 
co	 wiem,	 to	 informacja,	 że	 we	 wsi	 Okrokana	 jest	 po-
sterunek	 pograniczników	 i	 że	 powinniśmy	 się	 w	 nim	
zameldować,	 aby	 uzyskać	 pozwolenie	 na	 przejście	 
do	 Doliny	 Truso.	 Kierujemy	 się	 jednak	 w	 przeciwną	
stronę.	

Cofnijmy	 się	 w	 czasie,	 to	 właśnie	 tutaj,	 w	 tej	
dolinie	odbywały	się	walki	w	2008	roku,	które	skończyły	
się	 zawładnięciem	 przez	 Rosję	 Osetii	 Południowej,	
sytuacja	 do	 dzisiaj	 nie	 jest	 tu	 ustabilizowana,	 terenu	
pilnuje	 wojsko,	 a	 my	 znajdujemy	 się	 prawie	 na	 po-
graniczu	 konfliktowego	 rejonu	 i	 do	 tego	 nikomu	 się	 
nie	zameldowaliśmy,	nikt	więc	nie	wie	o	naszej	obecności	
na	 tym	 terenie.	 Idziemy	więc	 zakosami	w	 górę,	 każdy	
z	 duszą	 na	 ramieniu,	 ktoś	 przecież	 może	 uznać	 nas	 
za	 wroga	 chcącego	 nielegalnie	 przekroczyć	 granicę	 
i	zacząć	do	nas	strzelać.	Szybko	jednak	można	zapomnieć	
o	 zagrożeniu:	 kipiąca	 zieleń,	 skały	 we	 wszystkich	



9

Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 54, grudzień 2017 Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 54, grudzień 2017

odcieniach	 tęczy,	 ośnieżone	 szczyty	 granicznych	 gór	 
i	to	wszystko	na	tle	dzisiejszego	szafiru	nieba.	Po	kilku-
nastu	 kilometrach	 uciążliwej	 drogi	 w	 pełnym	 słońcu	
oczom	 naszym	 ukazuje	 się	 prawdziwy	 cud,	 a	 zarazem	
cel	naszej	wędrówki.	Dolina	Truso	to	feeria	barw:	ziemia	
i	 skały	 zabarwione	 są	 tu	 źródłami	 wód	 mineralnych	 
o	różnej	zawartości	minerałów,	stąd	jej	odcienie	od	beżu	
do	czerwieni.	

Droga	wzdłuż	źródeł	prowadzi	dalej	w	kierunku	
miasteczka	 Ketrisi.	 Miasteczko	 to	 dużo	 powiedziane,	
w	 obecnym	 stanie	 to	 same	 ruiny	 i	 kilka	 rodzin	
zamieszkujących	 te	walące	 się	 domy.	 Parę	 kilometrów	
dalej	kolejna	miejscowość	–	Abano,	gdzie	 znajdują	 się	
zabudowania	 jakiegoś	klasztoru	 i	 domu,	 a	 to	wszystko	
na	 jakimś	 nieziemsko	 cudownym	 końcu	 świata.	 
Tu	 nasza	 grupa	 się	 rozdziela,	 najwytrwalsi	 idą	 jeszcze	
2km	do	ruin	Twierdzy	Zakagori.	My	z	dzieciakami	powoli	
zawracamy,	po	drodze	tankując	jeszcze	przepyszna	wodę	
mineralną	 w	 jednym	 ze	 źródeł,	 a	 następnie	 kierujemy	
się	do	wylotu	Kanionu	Kasara.	Po	tym,	co	przeszliśmy	
i	 zobaczyliśmy	 dzisiaj,	 myślałam,	 że	 już	 nic	 nie	 jest	 
w	stanie	nas	zaskoczyć.	Tymczasem	sam	kanion	można	
by	potraktować	jako	atrakcję	samą	w	sobie.	Rwąca	rzeka,	
pionowe	skały	w	bajecznych	kolorach	i	zieleń	stanowią	
nie	 lada	 mieszankę.	 Kompletnie	 nie	 przeszkadza	

potworne	 już	 zmęczenie	 ani	 przejeżdżające	 co	 jakiś	
czas	 wozy	 terenowe	 i	 ciężarówki,	 bo	 jak	 się	 okazuje,	
droga	jest	w	budowie,	a	to	jedyne	połączenie	ze	światem	
mieszkańców	tej	kosmicznej	doliny.

Rozstanie z Kaukazem 

Po	 wczorajszym	 przepięknym	 dniu	 przyszło	
załamanie	 pogody,	 zrobiło	 się	 bardzo	 zimno,	 nieprzy-
jemnie,	zaczęło	padać.	Czyżby	Kaukaz	za	nami	płakał?	 
A	może	to	my	powinniśmy	płakać	za	nim?	Bo	wyobraźcie	
sobie	nasze	ukochane	Tatry,	po-większcie	je	dwukrotnie	
w	 pionie,	 a	 stokrotnie	 wszerz,	 	 następnie	 opróżnijcie	 
z	 99%	 turystów	 i	 taki	 będzie	 właśnie	 Kaukaz.	 Czyż	
można	go	nie	pokochać?

Blanka Czekalska:	 architekt	 z	 zawodu,	 miłośniczka	
podróży	i	wypraw	górskich	małych	i	dużych.		Zaprasza	
na	 swoją	 stronę	 poświęconą	 fotografii	 podróżniczej	 
oraz	na	bloga	:	www.fotopodroze.eu

Uczestnicy	wyprawy	w	komplecie	
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JEŻELI	MASZ	ORZECZENIE	 
O	NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	… 

ROZMAWIAŁA:		IRENA	CEPIELIK
   

W ciągle uaktualnianych ustawach i rozporządze-
niach  (ostatnie z dnia 11 czerwca 2015 roku)  wy-
mieniane są zadania powiatu na rzecz osób niepełno-
sprawnych, które mogą być finansowane ze środków 
PFRON-u. Na jaką konkretnie pomoc może liczyć 
osoba niepełnosprawna?

GS: Do	 zadań,	 na	 realizację	 których	 przeznaczone	 
są	środki	finansowe	Państwowego	Funduszu	Rehabilita-
cji	Osób	Niepełnosprawnych,	należą	na	przykład:	dofi-
nansowanie	uczestnictwa	osób	niepełnosprawnych	i	ich	
opiekunów	 w	 turnusach	 rehabilitacyjnych,	 dofinanso-
wanie	sportu,	kultury,	rekreacji	i	turystyki	osób	niepeł-
nosprawnych,	dofinansowanie		zaopatrzenia		w		sprzęt		
rehabilitacyjny,		przedmioty			ortopedyczne			i	środki	po-
-mocnicze,	dofinansowanie			likwidacji			barier			archi-
tektonicznych,	w	komunikowaniu			się			i	technicznych	
w	związku	z	indywidualnymi	potrzebami	osób	niepeł-
nosprawnych	 oraz	 dofinansowanie	 kosztów	 tworzenia	 
i	działania	warsztatów	terapii	zajęciowej.

Powiaty	 otrzymują	 środki	 Państwowego	 Funduszu	
Rehabilitacyjnego	 Osób	 Niepełnosprawnych	 	 przy-
znawane	 przez	 Centralę	 PFRON	 w	 Warszawie	 na	
podstawie	 algorytmu,	 w	 którym	 istotną	 rolę	 pełnią	
dane	 statystyczne	 ze	 spisów	 ludności.	 Im	mniej	 osób	
ujawni	 wtedy	 swoją	 niepełnosprawność	 (w	 ostat-
nim	spisie	decyzja	była	dowolna),	 tym	mniej	 jest	pie-
niędzy.	 Limit	 środków,	 przyznanych	 dla	 powiatu,	 

jest	 dzielony	 przez	 Radę	 Powiatu	 na	 zadania	 wy-
raźnie	 wskazane	 w	 rozporządzeniu	 Ministra	 Pracy	 
i	 Polityki	 Społecznej,	 z	 	 uwzględnieniem	 faktycz-
nych	 potrzeb	 na	 naszym	 terenie.	 Ich	 realizacją	 zaj-
mują	 się	 Powiatowe	 Centra	 Pomocy	 Rodzinie,	
które	 działają	 w	 oparciu	 o	 ustawę	 oraz	 rozporzą-
dzenia	 wykonawcze.	 W	 przypadku	 otrzymania	 nie-
wystarczającej	 ilości	 środków	 PFRON	 w	 stosunku	 
do	zgłoszonych	potrzeb	(ilość	wniosków)	PCPR	opra-
cowuje	zasady	przyznawania	tych	środków.	

EB: Zadania	 z	 zakresu	 rehabilitacji	 społecznej	 
w	 mieście	 Nowy	 Sącz	 są	 takie	 same	 jak	 w	 PCPR,	 
gdyż	określa	 je	 ta	 sama	ustawa. Zgodnie	z	obowiązu-
jącymi	 przepisami,	 Rada	 Miasta	 Nowego	 Sącza	 za-
twierdza	 podział	 środków	PFRON	 (dot.	mieszkańców	
Nowego	 Sącza)	 na	 realizację	 zadań	 z	 zakresu	 rehabi-
litacji	 zawodowej	 i	 	 społecznej.	 Ustalane	 są	 również	
corocznie	 	 kryteria	 i	 zasady	 stosowane	 przy	 przyzna-
waniu	 dofinansowań	 z	 tych	 środków,	 wprowadzane	
zarządzeniem	 prezydenta	 po	 	 uprzednim	 zaopiniowa-
niu	 przez	 Powiatową	 Społeczną	 Radę	 ds.	 Osób	 Nie-
pełnosprawnych.	 Zadania	 realizowane	 są	w	Referacie	 
ds.	Osób	Niepełnosprawnych	Wydziału	Zdrowia	i	Opie-
ki	Społecznej,	mieszczącym	się	przy	ul.	Żywieckiej	13.	
W	swojej	działalności	pracownicy	Referatu	kierują	się	
obowiązującymi	 przepisami	 prawnymi	 (ustawy,	 roz-
porządzenia	 wykonawcze)	 oraz	 zasadami	 i	 kryteria-
mi	 określonymi	w	 rozporządzeniu	Prezydenta	Miasta.	 

Z Grażyną Szczygieł kierownikiem	Zespołu	ds.	Osób	Niepełnosprawnych,	 
z	Powiatowego	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Nowym	Sączu	 

oraz		 
Ewą Bartkowiak,	kierownikiem	Referatu	ds.	Osób	Niepełnosprawnych	 

przy	Wydziale	Zdrowia	Urzędu	Miasta	Nowego	Sącza	

Informacje		o	możliwych	świadczeniach	ze	środków		PFRON-u	
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Dopóki	są	środki,	rozpatrywane	są	wszystkie	wnioski	osób	
niepełnosprawnych,	ubiegających	się	o	różnego	rodzaju		
dofinansowania.  Wysokość	dofinansowania jest	 także	
uzależniona	od	przeciętnego	wynagrodzenia	obowiązu-
jącego	w	danym	kwartale	i	stopnia	niepełnosprawności.	 
W	związku	z	niedoborem	środków	PFRON	na	realiza-
cję	zadań	zarówno	w		zakresie	rehabilitacji	zawodowej	
jak	 i	 społecznej,	 wprowadzane	 są	 corocznie	 zasady	
przyznawania	dofinansowań.	
Np.	w	 tym	roku	do	 turnusu	 rehabilitacyjnego	w	przy-
padku	znacznego	stopnia	niepełnosprawności	dofinan-
sowanie	 wynosi	 30	 %	 	 przeciętnego	 wynagrodzenia	
w	danym	roku	kalendarzowym,	pomniejszone	o	20%;	
[4.220,69*	 x	 30%	 =	 1.266,20	 -	 253,24	 (20%	 kwo-
ty	 1.266,20)	 =	 1.012,96.	 Wysokość	 dofinansowania	 
to	 	 1013	 zł	 ],	 przy	 umiarkowanym	 stopniu	 niepełno-
sprawności-	27%	przeciętnego	wynagrodzenia	pomniej-
szone	o	20	%;	przy	lekkim	stopniu	niepełnosprawności	–	
25	%		średniego	wynagrodzenia,	pomniejszone	o	20	%.	 
W	tym	roku,	dofinansowanie	otrzymały	osoby	ze	znacz-
nym	 i	 umiarkowanym	 stopniem	 niepełnosprawności,	
które	 najdłużej	 nie	 korzystały	 i	 osoby	 z	 lekkim	 stop-
niem	 niepełnosprawności,	 które	 nigdy	 nie	 korzystały	 
z	takiego	dofinansowania.	

Odrębne	przepisy	regulują	zasady	dofinansowania	zaopa-
trzenia	w	przedmioty	ortopedyczne	i	środki	pomocnicze.	 
W	 tym	 wypadku,	 	 kwotę	 dofinansowania	 obliczoną	
zgodnie	 z	Rozporządzeniem	Ministra	 Pracy	 i	 Polityki	
Społecznej	z	dnia	25	czerwca	2002r.	obniża	się	o	30%,	
za	wyjątkiem	aparatów	słuchowych	dla	osób	dorosłych.	
Wysokość	dofinansowania	do	 jednego	aparatu	 słucho-
wego	bez	wkładki	 dla	 osoby	dorosłej	wynosi	 650	 zł.,	 
w	przypadku	refundacji	dwóch	aparatów	słuchowych	do-
finansowanie	wynosi	1040	zł. Wysokość	dofinansowa-
nia	zaopatrzenia	w	sprzęt	rehabilitacyjny	sięga	do	80%	
kosztów	tego	sprzętu,	nie	więcej	jednak	niż	do	wysoko-
ści	pięciokrotnego	przeciętnego	wynagrodzenia.	Mogą	
się	o	nie	ubiegać	zarówno	indywidualni	wnioskodawcy,	 
jak	i		osoby	fizyczne	prowadzące	działalność	gospodar-
czą,	osoby	prawne	i	jednostki	organizacyjne	nieposiada-
jące	osobowości	prawnej,	prowadzące	działalność	zwią-
zaną	 z	 rehabilitacją	 osób	 niepełnosprawnych. Katalog	
sprzętu	rehabilitacyjnego	podlegającego	dofinansowaniu	 
ze	środków	PFRON,	obejmuje	min:	bieżnie,	materace,	
rowery	rehabilitacyjne	stacjonarne,	łóżka	rehabilitacyj-
ne,	itp.		

Czy są jakieś zasady bezwzględnie konieczne  
do uruchomienia wypłaty świadczenia ?

GS:	Pomoc	może	być	uruchomiona	dopiero	na	wnio-
sek	 osoby	 niepełnosprawnej,	 nie	 ma	 czegoś	 takie-
go,	 jak	 wykaz	 niepełnosprawnych,	 których	 należy	
otoczyć	 opieką.	 Jeżeli	 ktoś	 nie	ma	 grupy,	 a	 powinien	 

ją	 mieć	 w	 związku	 z	 niesprawnością,	 nasz	 Powia-
towy	 Zespół	 ds.	 Orzekania	 o	 Niepełnosprawności	
prowadzi	 orzecznictwo	 dla	 celów	 pozarentowych.	 
Pozwala	ono	na	korzystanie	 ze	wszystkich	uprawnień	
osób	 niepełnosprawnych.	 Osoba	 zainteresowana	musi	
złożyć	wniosek	o	ustalenie	stopnia	niepełnosprawności	
w	Powiatowym	Zespole	ds.	Orzekania,	który	mieści	się	
w	 budynku	 Powiatowego	 Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	 
w	Nowym	Sączu	(ul.	Kilińskiego	72	a).	Ważnym	kry-
terium	 do	 otrzymania	 dofinansowania	 jest	 także	 do-
chód	 na	 osobę	 w	 rodzinie	 wnioskodawcy.	 Obecnie	
jest	 to	50%	przeciętnego	wynagrodzenia	na	osobę	we	
wspólnym	 gospodarstwie	 domowym	 i	 65%	 przecięt-
nego	 wynagrodzenia	 –	 w	 przypadku	 osoby	 samotnej	
(netto).	Przekroczenie	tych	kwot	wyklucza	otrzymanie	
dopłaty	w	przypadku	takich	zadań	jak:	dofinansowanie	 
do	turnusów	rehabilitacyjnych,	dofinansowanie	zaopa-
trzenia	 w	 sprzęt	 rehabilitacyjny,	 przedmioty	 ortope-
dyczne	i	środki	pomocnicze

EB: Podstawą	ubiegania	się	o	różnego	rodzaju	pomoc	
z	 tych	 środków	 jest	 posiadanie	 przez	 zainteresowaną	
osobę	aktualnego	orzeczenia	o	stopniu	niepełnospraw-
ności	lub	orzeczenia	równoważnego		Ustawa	o	rehabi-
litacji	 zawodowej	 i	 społecznej	 oraz	 zatrudnianiu	 osób	
niepełnosprawnych	określa	trzy	stopnie	niepełnospraw-
ności,	które	stosuje	się	do	realizacji	celów	określonych		
w	 ustawie:	 znaczny,	 umiarkowany,	 lekki	 w	 orzecze-
niach	wydanych	przez	zespoły	orzekające	o	niepełno-
sprawności	 lub	 grupy:	 	 I	 -	 	 o	 całkowitej	 niezdolności	 
do	 pracy	 i	 niezdolności	 do	 samodzielnej	 egzystencji,	 
II	 -	 o	 całkowitej	 niezdolności	 do	 pracy,	 III	 -	 	 o	 częś-
ciowej	 niezdolności	 do	 pracy	 w	 orzeczeniach	 wy-
danych	 przez	 lekarza	 orzecznika	 Zakładu	 Ubezpie-
czeń	 Społecznych.	 	 (Orzeczenia	 resortowe	 np.	MON,	
MSWiA,	 KRUS	 wydane	 po	 dniu	 1	 stycznia	 1998r.	
nie	 stanowią	 podstawy	 do	 zaliczenia	 osób,	 któ-
rych	 orzeczenia	 te	 dotyczą,	 do	 osób	 niepełnospraw-
nych).	 	Do	 uzyskania	 dofinansowania	 	 konieczny	 jest	
wniosek	 wraz	 z	 wymaganymi	 załącznikami.	 Można	 
też	 	 ubiegać	 się	 o	 orzeczenie	 stopnia	 niepełnospraw-
ności.	 	 Mieszkający	 w	 Nowym	 Sączu	 wniosek	 
o	jego	ustalenie		powinni	złożyć	w	Powiatowym	Zespo-
le	do	Spraw	Orzekania	o	Niepełnosprawności	przy	ulicy	
Żywieckiej	13.

Wśród słuchaczy naszego UTW  już teraz jest spo-
ra grupa seniorów z orzeczoną niepełnosprawnoś-
cią. Proszę wyjaśnić, jaki wpływ na kwalifikacje 
do otrzymania świadczenia ma to, którą grupę ma 
wnioskodawca.

GS: Z	ustaw	wynika,	że 	każdy	kto	posiada	orzeczenie	
o	niepełnosprawności	ma	prawo	do	świadczeń	ze	środ-
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ków	 PFRON-u	w	 ramach	 zadań	 realizowanych	 przez	
PCPR.	Kwoty,	które	powiat	otrzymuje	w	ostatnich	 la-
tach,	są	jednak		niewystarczające	w	stosunku	do	zgła-
szanych	potrzeb,	dlatego	–	zgodnie	z	wymogami	obo-
wiązujących	aktów	prawnych	-	w	pierwszej	kolejności	
otrzymują	pomoc	osoby	ze	znacznym	i	umiarkowanym	
stopniem	niepełnosprawności	Jeżeli	dostajemy	większe	
sumy,	refundujemy	świadczenia	również	osobom	z	lek-
kim	stopniem	niepełnosprawności

EB: Teoretycznie	 każda	 osoba	 legitymująca	 się	 orze-
czeniem	o	stopniu	niepełnosprawności	może	korzystać	
ze	środków	PFRON-u,	jednakże	z	uwagi	na	ograniczo-
ne	środki,	pierwszeństwo		w	uzyskaniu	dofinansowania	
mają	osoby	ze	znacznym	stopniem	niepełnosprawności,	
szczególnie	w	przypadku	likwidacji	barier,	których	re-
alizacja	 ma	 umożliwić	 w	 znacznym	 stopniu	 ułatwie-
nie	 osobie	 niepełnosprawnej	wykonywanie	 podstawo-
wych,	codziennych	czynności.	Nie	oznacza	 to	 jednak,	
że	 tylko	 osoby	 ze	 znacznym	 stopniem	mogą	 uzyskać	
dofinansowanie.	 Każdy	 wniosek	 złożony	 przez	 oso-
bę	 niepełnosprawną	 jest	 analizowany	 indywidualnie	 
na	podstawie	złożonych	dokumentów,	w	tym	aktualne-
go	zaświadczenia	lekarskiego	informującego	o	faktycz-
nym	stanie	zdrowia.	 	W	przypadku	turnusów	rehabili-
tacyjnych	pierwszeństwo	w	uzyskaniu	dofinansowania	
mają	 osoby	 ze	 znacznym	 	 i	 umiarkowanym	 stopniem	
niepełnosprawności	i	w	tym	przypadku	wysokość	dofi-
nansowania	uzależniona	 jest	od	posiadanego	stopienia	
niepełnosprawności	 (im	 wyższy	 stopień,	 tym	 wyższe	
dofinansowanie).	 Dofinansowanie	 mogą	 też	 otrzymać	
osoby	z	 lekkim	stopniem	niepełnosprawności,	 gdy	 le-
karz	wykaże	 taką	 konieczność	 i	 gdy	 są	wystarczające	
środki.

O jakie dofinansowania ze środków PFRON-u naj-
częściej ubiegają się uprawnieni?

GS:	W	 powiecie	 ziemskim	 najliczniejszą	 grupą	 osób	
korzystających	z	dofinansowania	ze	środków	PFRON-u	
są	osoby,	które	ubiegają	się	o	dofinansowanie	do	przed-
miotów	 ortopedycznych	 i	 środków	 pomocniczych,		 
np.	 wózki	 inwalidzkie,	 kule,	 protezy,	 pieluchomajtki,	
wkłady	 higieniczne,	 cewniki	 itp.	 	 Generalnie,	 nie	ma	
tyle	pieniędzy,	by	corocznie	wypłacać	dofinansowania,	
na	przykład	do	takich	zadań	jak	turnus	rehabilitacyjny;	
na	chwilę	obecną	u	nas	istnieje	możliwość	otrzymania	
tego	dofinansowania		co	3-4	lata.

EB: W	mieście	najliczniejsza	grupa	uprawnionych	ubie-
ga	 się	 o	 dofinansowanie	 do	 środków	ortopedycznych.	 
W	następnej	kolejności	są	turnusy	rehabilitacyjne	i	do-
stosowanie	 łazienek	 do	 potrzeb	 osoby	 niepełnospraw-
nej.

Wnioskodawców interesuje, kiedy i jak należy  
się starać o dopłatę oraz jakie są zasady jej przyzna-
wania. 

GS:	 Dofinansowanie	 	 przyznaje	 się	 w	 oparciu	 
o	ustawy	 i	 rozporządzenia	wykonawcze.	Jeżeli	miesz-
ka	 się	 w	 powiecie	 nowosądeckim,	 wnioski	 należy	
złożyć	 w	 Powiatowym	 Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	
(Nowy	 Sącz,	 ul.	 Kilińskiego	 72a).	 Na	 naszej	 stro-
nie	 w	 zakładce	 Dokumenty	 do	 pobrania	 	 pod	 ha-
słem	 PCPR	 są	 formy	 pomocy	 z	 pełną	 informacją	 
o	 zasadach	 ich	 przyznawania	 i	 niezbędnych	 krokach	
dla	 ich	 załatwienia.	 Jeżeli	 ktoś	 nie	 ma	 komputera,	
może	 do	 nas	 przyjść	 i	 uzyska	 wszystkie	 informacje	
oraz	 potrzebne	 druki.	 W	 razie	 potrzeby	 pomożemy	
też	 je	 wypełnić.	 Zatrzymam	 się	 tylko	 krótko	 na	 li-
kwidacji	 barier	 architektonicznych,	 ponieważ	 wie-
le	 osób	myli	 to	 np.	 z	 remontem	 łazienki.	Tymczasem	 
z	 remontem	 nie	 ma	 to	 nic	 wspólnego.	 Jest	 to	 przy-
stosowanie	 łazienki	 do	 potrzeb	 osób,	 które	 mają	
kłopoty	 z	 poruszaniem	 się.	 Likwiduje	 się	 wannę,	
ustawia	 pod	 odpowiednim	 kątem	 prysznice,	 mon-
tuje	 podnośniki,	 krzesełka	 do	 kąpieli,	 podjazdy	 
do	budynku	itp.

Wnioski	można	składać	cały	rok.		Te,	na	turnus	rehabi-
litacyjny,	sprzęt	rehabilitacyjny		czy	dostosowanie	bu-
dynku/	mieszkania	do	potrzeb	niepełnosprawnej osoby	
najlepiej	złożyć	na	początku	 roku.	Przy	 ich	 	 rozpatry-
waniu		uwzględnia	się	kolejność	zarejestrowania.	Infor-
mację	o	przyznanych	limitach	środków	PFRON	otrzy-
mujemy	po	zatwierdzeniu	budżetu	państwa,	zwykle	jest	
to	luty	lub	marzec.	Wnioski	 przyjmowane	są	przez	cały	
rok	i	wypłacane	na	bieżąco	do	wyczerpania	środków.	

EB:	 Osoba	 niepełnosprawna	 mieszkająca	 w	 No-
wym	 Sączu	 i	 ubiegająca	 się	 o	 dofinansowanie	 skła-
da	 odpowiedni	 wniosek	 wraz	 z	 wymaganymi	 załącz-
nikami	 w	 Referacie	 ds.	 Osób	 Niepełnosprawnych	 
lub	 w	 dzienniku	 podawczym	 Urzędu	 Miasta.	 Wnio-
ski	 są	 przyjmowane	 w	 sposób	 ciągły	 w	 danym	 roku	
kalendarzowym,	 ale	 najlepiej	 składać	 je	 na	 począt-
ku	 roku,	 gdyż	 przy	 ich	 rozpatrywaniu	 bierze	 się	 
pod	uwagę	kolejność	wpływu	wniosków.	

W	związku	z	niedoborem	środków	PFRON	na	realiza-
cję	zadań	zarówno	w		zakresie	rehabilitacji	zawodowej	
jak	 i	 społecznej,	wprowadzane	 są	 corocznie	 -	 o	 czym	
wspominałam	-		zasady	przyznawania	dofinansowań.

Co jakiś czas zmieniają się kwoty uprawniające  
do starania się o dopłatę i pewnie także zasady. Pro-
szę podać, gdzie aktualne informacje znajdzie Senior 
posługujący się Internetem i niekorzystający z  mul-
timediów.
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ŚWIĄTECZNY	CZAS

BARBARA	GIEROŃ
   

MAGICZNA	JEMIOŁA 

Magiczna jemioła – pretekst do pocałunków i pana-
ceum na różne dolegliwości

												Już	za	chwilę	pojawi	się	na	naszych	targowiskach.	
Przywoła	 nabywców	 oliwkowozielonymi	 skórzastymi	
listkami	 i	 białymi	 lśniącymi	 jagodami.	 Potem	uświetni	
bożonarodzeniowy	i	noworoczny	czas.	

	 Jemioła	 to	 półpasożyt	 drzew,	 które	 dostarczają	
krzewince	 wodę	 z	 solami	 mineralnymi.	 Ona	 sama,	
dzięki	 własnemu	 chlorofilowi,	 uczestniczy	 w	 procesie	
fotosyntezy.	Słodki	miąższ	jej	jagód	jest		pokusą	dla	je-
miołuszek,	 drozdów	 i	 kwiczołów,	 które	 po	 skończonej	
biesiadzie,	przenoszą	 	nasiona	 jemioły	na	 inne	drzewa.	
Topole,	jarzębiny,	dęby,	klony,	brzozy	i	lipy,	sosny	i	jodły	
stają	się	przystanią	dla	ptasich	resztek.	W	zagłębieniach	
gałęzi	 drzewa	 –	 żywiciela,	 kiełkujące	 nasionko	 daje	
początek	nowej	roślinie.

	 Jemioła	 ma	 właściwości	 lecznicze.	 Leczono	
nią	 dawniej	 gruźlicę,	 koklusz	 i	 bezpłodność.	 epilepsję,	
histerię	i	biegunki,	przykładano	na	wrzody.	Dziś	wchodzi	
w	skład	 	 leków	przeciwmiażdżycowych	 i	obniżających	
ciśnienie.	 Niektóre	 z	 jej	 związków	 mają	 działanie	
narkotyczne,	mogą	wywołać	drgawki	i	majaczenia,	więc	
lepiej	 samodzielnie	 nie	 eksperymentować	 z	 zasobami	

domowej	 apteki.	 Strącone	 przez	 wiatr	 kruche	 gałązki	
jemioły	są	przysmakiem	jeleni,	saren	i	zajęcy.		Na	wsiach	
dodawano	 ją	 dawniej	 do	 karmy	 hodowanych	 zwierząt,	
a	w	związku	z	 	właściwościami	przeciwkrwotocznymi,	
krowom	po	ocieleniu.

	 	 Od	 wieków	 przypisywano	 jemiole	 znaczenie	
magiczne.	Otaczano	ją	kultem	już	w	starożytnej	Grecji,	
o	czym	wspomniał	Teokryt	(372	–	287	r.		p.n.e.),	uczeń	
Arystotelesa,	 opisując	 pięćset	 gatunków	 roślin.	W	 sta-
rożytnym	 Rzymie	 kapłani	 uważali	 ją	 za	 uosobienie	
wieczności	 świata	 i	 nieśmiertelności	 duszy	 ludzkiej	
(Pliniusz	Starszy,	23-79	rok).	
Rosnącą	 na	 dębie	 (a	 jak	 sądzono	 sprowadzoną	 nań	
uderzeniem	 pioruna)	 celtyccy	 druidzi	 czcili	 jako	 dar	
niebios,	 symbol	 Słońca	 i	 Księżyca.	 Ścinana	 złotym	
sierpem	 z	 trzydziestoletniego	 dębu,	 niesiona	 w	 uro-
czystym	 	orszaku,	poprzedzała,	dla	zapewnienia	 szcze-
gólnej	 życzliwości	 bogów,	 składanie	 dorocznej	 ofiary	 
z	dwóch	byków.

	 Jemioła	w	wielu	miejscach	 świata	 symbolizuje	
życie	 i	 śmierć.	Zieleni	 się	 przecież	na	drzewach,	 które	
pozbawione	zimą	liści	wydają	się	martwe,	stąd	jawi	się	
jako	symbol	nieśmiertelności.		W	folklorze	wielu	krajów	
uznawano,	że		zawiera	żywą	duszę.	Jest	symbolem	życia,	

GS: Powiatowe	Centrum	Pomocy	Rodzinie	mieści	się	
w	Nowym	Sączu	przy	ulicy	Kilińskiego	72A.			Pracuje-
my	w	poniedziałek	od	8.00-	16.00,	od	wtorku	do	piątku	
od	7.30	do	15.30.	Zespół	ds.	Osób	Niepełnosprawnych	
zajmuje	II	pięto	(winda	na	parterze	)	Telefon	18-447-79-
21;	447-91-23.	Nasza	strona	pcpr-ns.pl,	wyświetla	się	
także	na	hasło	Powiatowe	Centrum	Pomocy	Rodzinie	 
w	Nowym	Sączu.

EB:	 Wszelkie	 informacje	 dotyczące	 pomocy	 udzie-
lanej	 ze	 środków	 PFRON-u	 przez	 Miasto	 Nowy	
Sącz,	 znajdują	 się	 na	 stronie	 miasta	 Nowego	 Sącza	 
(www.nowysacz.pl)	 	 wraz	 z	 wnioskami	 do	 pobrania.		

Informacje	 udzielane	 są	 również	 przez	 pracowników	
Referatu	ds.	Osób	Niepełnosprawnych	przy	ul.	Żywie-
ckiej	13,	pokoje	4	i	5,	od	poniedziałku	do	piątku	w	go-
dzinach	7.30	–	15.30,	tel.	18	441-91-27,	18	449-13-50,	 
18	441-30-03.		Tu	również	są	do	pobrania	formularze.																

*kwota	przeciętnego	wynagrodzenia	w	tym	roku																																				

																																											Dziękuję	za	rozmowę.	

Artykuł współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu 

ASOS na lata 2014-2020
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HEJ	KOLĘDA,	KOLĘDA	

BARBARA	GIEROŃ
   

odrodzenia	 i	 odnowienia	 życia	 rodzinnego.	 Panaceum	
na	 wszystkie	 choroby,	 talizmanem	 chroniącym	 przed	
złymi	 duchami,	 czarną	 magią	 i	 piorunami.	 Baldurowi,	
skandynawskiemu	 bogowi	 Słońca	 letniego	 i	 światła,	
przyniosła	 jednak	 śmierć.	 Nie	 uchroniła	 go	 matka	 –	
bogini	miłości	Frigga,	która	od	wszystkich	istot	żywych	
i	 rzeczy	 przyjęła	 przysięgę,	 iż	 nie	 skrzywdzą	 jej	 syna.	
Zapomniała	tylko	o	jemiole,	zabito	więc	Baldura	gałęzią	
jemioły.	I	teraz	to	ta	krzewinka,	zamiast	Baldura,	rządzi	
od	jesieni	do	wiosny	blado-słonecznym	firmamentem.

	 Jemioła	 to	 także	 wybaczenie,	 skrucha,	 zgoda,	
pojednanie,	 płodność.	 Można	 się	 pod	 nią	 podobno	
bezkarnie	 całować.	 Tak	 też	 pod	 mistyczną	 gałęzią	 
z wielkim ugrzecznieniem i uszanowaniem ucałował	panią	
Tollinglower	pan	Pickwick,	a	stara dama poddała się temu 
aktowi grzeczności z całą godnością, odpowiadającą 
tak uroczystemu obrzędowi.	 	 Z	 kolei	 	 młode panny 
… wyobrażały sobie, że smak pocałunku podnosi to,  
że niełatwo go otrzymać: krzyczały więc, wyrywały się, 
kryły się po kątach, groziły i błagały, jednym słowem, 
robiły wszystko, tylko nie uciekały z kuchni, aż do chwili, 
w której nawet najbardziej przedsiębiorczy gentlemani 
omal nie zaniechali przedsięwzięcia. Wtedy nagle damy 
spostrzegły, iż bezużyteczny był dalszy opór i dobrowolnie 

pozwoliły się ucałować. Pan Winkle pocałował młodą 
czarnooką pannę; pan Snodgrass pannę Emilię. Ubodzy 
krewni ucałowali każdego, nie wyłączając najbrzydszych 
panien, które w powszechnym zamieszaniu mimowolnie 
same właziły pod jemiołę. ….. Na koniec krzyki ucichły, 
twarze oblał rumieniec, loczki się porozkręcały …. 
(Karol	 Dickens,	 Klub	 Pickwicka,	 tłum.	 Włodzimierz	
Górski,	 uzup.	 Zofia	 i	 Wiktor	 Popławscy	 Muza	 SA	
W-wa	1995).	W	niektórych	domach	purytańskiej	Anglii,	 
aby	 zapewnić	 pannom	 zamążpójście,	w	wigilię	Trzech	
Króli	jemiołę	palono.	Wcześniej	jednak,	panny	musiały	
pozwolić	 kawalerom	 pocałować	 się	 	 pod	 tą	 jemiołą.	 
Cóż,	 niekiedy	 determinacja	 przesłania	 wyobraźnię	 
i	zdrowy	rozsądek.	

	 Bywa,	 że	 nie	 możemy	 się	 z	 jemiołą	 rozstać.	
Więdnie	i	usycha,	a		mieniąc	się	wtedy	złotem,	zdobywa	
podobno	 moc	 odnajdywania	 zakopanego	 skarbu.	
Gdybyśmy	jednak	na	skarb	nie	natrafili,	nie	ma	powodu	
do	zmartwienia.	W	marzeniach,	 także	sennych,	 jemioła	
jest	 dobrym	 znakiem.	 Być	 może	 dlatego	 zdarza	 się,	 
że	w	dzień	Nowego	Roku	francuskie	dzieci,	wierząc	w	jej	
nieodgadnioną	moc,		biegają	z	gałązką	jemioły	wołając:	
Aquillaneuf!

Hej kolęda, kolęda czyli cała Polska świętuje naro-
dziny Pana

 Jednym	 z	 najpiękniejszych	 zwyczajów	 bożo-
narodzeniowych	jest	śpiewanie	kolęd.	W	wielu	domach	
po	wigilijnej	 kolacji,	 przy	 rozświetlonej	 choince	 i	 pło-
mykach	świec	odbywa	się	rytualny	„pojedynek	na	gło-
sy”.	

	 Sam	 wyraz	 „kolęda”	 pochodzi	 od	 starorzyms-
kiego	 pierwszego	 dnia	 każdego	miesiąca	 -	 „calendae”.	
W	 wiekach	 średnich	 Nowy	 Rok	 rozpoczynał	 się	 25	
grudnia,	stąd	nazwa	„calendae”	związana	jest	z	Bożym	
Narodzeniem.

	 Przyjmuje	 się,	 że	 autorem	 pierwszej	 kolędy	 
był	przedstawiciel	średniowiecznej	Italii,	św.	Franciszek	 
z	Asyżu.	Do	Polski	kolędy	dotarły	w	XIV	wieku.	„Anioł	

pasterzom	 mówił”	 to	 tłumaczenie	 łacińskiego	 hymnu	
z	 początków	 chrześcijaństwa.	 Kolęda	 „Przybieżeli	 
do	Betlejem	pasterze”	pochodzi	z	1631	roku,	natomiast	
„W	żłobie	leży”	napisał	ksiądz	Piotr	Skarga	do	melodii	
poloneza	koronacyjnego	króla	Władysława	IV.	 	Bardzo	
wiele	 polskich	kolęd	napisano	do	melodii	 popularnych	
tańców.	I	tak	na	przykład	„Dzisiaj	w	Betlejem”	to	mazur,	
„Tryumfy	Króla	Niebieskiego”	–	niemal	monumentalny	
marsz,	 „W	 Dzień	 Bożego	 Narodzenia”	 -	 	 	 radosny	
oberek,	 „Ach,	 ubogi	 żłobie”	 -	 nostalgiczny	 kujawiak,	
„Mizerna,	 cicha	 stajenka	 licha”	 Teofila	 Lenartowicza	
to,	 dla	 odmiany,	 delikatny	 walczyk,	 zaś	 „Bóg	 się	
rodzi”	 Franciszka	Karpińskiego	 grzmi	majestatycznym	
polonezem.	 W	 jednym	 z	 najpiękniejszych	 utworów	
Fryderyka	Chopina,	Scherzu	h-moll,	tęsknota	i	nostalgia	
kompozytora	 śpiewają	 słodką	 kołysanką	 „Lulajże	
Jezuniu”.	
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	 Piękną	 kolędą,	 śpiewaną	 w	 ponad	 trzystu	
językach,	w	tym	tak	dla	nas	egzotycznych	jak	malgaski,	
pampango	czy	suahili,	jest	„Cicha	noc”	(„Stille	Nacht”,	
Holly	 Night”).	 Ułożyli	 ją	 w	 noc	 wigilijną	 1818	 roku,		 
w	 Oberndorf	 koło	 Salzburga,	 ksiądz	 Joseph	 Mohr	
i	 jego	 organista	 Franz	 Xavier	 Gruber.	 W	 okopach	 
I	wojny	światowej,	śpiewana	przez	żołnierzy	walczących	 
ze	sobą	-	po	obu	stronach	frontu	-	armii,	niosła	nadzieję	
przetrwania,	koiła	strach,	ból	i	tęsknotę.	

	 Podobną	 rolę	 spełniała	 w	 łagrach,	 stalagach,	
obozach	 koncentracyjnych	 i	 na	 frontach	 II	 wojny	
światowej,	 powstała	 w	 1932	 roku,	 	 kolęda	 „Nie	 było	
miejsca	dla	ciebie”.	Od	początku	nazywano	ją	„sądecką”	
,	napisana	bowiem	została	w	nowosądeckim	klasztorze	
przez	 dwóch	 księży	 jezuitów.	 Jej	 tekst	 O.	 Mateusz	
Jeż	 oparł	 na	 słowach	 Ewangelisty:	 Nie było miejsca  
w gospodzie /Łuk. 2,7/, natomiast		melodię	skomponował	
O.	Józef	Łaś,	urodzony	w	1907	roku	syn	starosądeckiego	
organisty.	 W	 Nowym	 Sączu	 wspomnianą	 kolędę	
usłyszano	 po	 raz	 pierwszy	 2.II.1939	 roku	 w	 Kaplicy	
Szkolnej	i	w	sali	Domu	Sodalicyjnego	im.	Piotra	Skargi,	
a	wykonał	ją	chór	gimnazjalny	z	Mielca	pod	kierunkiem	
Stanisława	Lachmana.	Spośród	pięknych	polskich	kolęd,	
powstałych	w	minionym	już	XX	wieku,	ta	właśnie	wydaje	
się	 najbardziej	 głęboka	 i	 poruszająca.	 Bo	 czyż	 mogą	 
nie	 wzruszać	 takie	 oto	 słowa?  Nie było miejsca  
dla Ciebie/ w Betlejem w żadnej gospodzie,/ i narodziłeś 
się Jezu,/ w stajni, ubóstwie i chłodzie.// Nie było miejsca, 
choć szedłeś/ jako Zbawiciel na Ziemię,/ by wyrwać  
z czarta niewoli/ nieszczęsne Adama plemię.// …..   
A dzisiaj czemu wśród ludzi/ tyle łez, jęków, katuszy?/ 
Bo nie ma miejsca dla Ciebie/ w niejednej człowieczej 
duszy.//

	 Okres	 Bożego	 Narodzenia	 to	 także	 czas	
pastorałek.	W	 drewnianych	 i	 kamiennych	 kościółkach	
oraz	 góralskich	 chatach	 śpiewano	 od	 dawna	 „Ej ma-
uśki, maluśki kieby rękawicka”.	 Grano	 na	 fujarkach,	
piszczałkach	i	okarynach,	z	zapałem	ciągnięto	smykami	
po	strunach	gęśli	 i	 skrzypiec,	a	słowa	„Jam jest Dutka 
Jezusa małego,/ będę mu grał z serca uprzejmego/ 
Graj, dudka, graj, graj Panu graj.//	 wirowały	 pośród	
zwieszających	 się	 ze	 stropów	 chałup	 -	 	 podłaźniczek	
i	 „pająków”,	 ornamentowanych	 ścian	 niewielkich	
świątyń	 i	 fruwających	 płatków	 śniegu.	 Wierzono,	 
że	 nowonarodzony	 Zbawiciel	 wysłucha	 każdej,	 naj-
prostszej	 melodii	 i	 przyjmie	 nawet	 najskromniejszy	
pasterski	dar.	

	 Kolędy	 i	 pastorałki	 komponowane	 	 są	 także	
współcześnie,	między	innymi	przez	Zbigniewa	Preiznera,	
Krzesimira	 Dębskiego,	 Jana	 Kantego	 Pawluśkiewicza	
czy	Grzegorza	Turnaua.	Teksty	pisali	do	nich	min.	ksiądz	
Jan	 Twardowski	 („Pomódlmy się w noc Betlejemską/  

w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,/by wszystko nam się 
rozplątało,/węzły, konflikty, powikłania/…),	Jacek	Cygan	
(Kolęda samotnych/Policzek wilgotny/Bo wszystkie 
nadzieje/W drodze do Betlejem// Cisza, lecz głos się  
nie rozchodzi,/Pasterze śpią znużeni sławą./I tylko jedno 
pytanie/ Skąd brać radość?”,	 Jan	 Nowicki	 -„Kolęda	 
na	koniec	wieku”: Dwa tysiące razy, maleńki, kochany/
Kładli Cię w stajence w kolędowy czas./Nocne echa 
niosły „wybrany, czekany”/Twardy świt przemieniał/
miękkie siano w głaz.//	czy	Szymon	Mucha	–	„Kolęda	dla	
nieobecnych”:	A nadzieja znów wstąpi w nas/Nieobecnych 
pojawią się cienie,/Uwierzymy kolejny raz,/W jeszcze 
jedno Boże Narodzenie.//		Współczesne	kolędy	różnią	się	
jednak	od	tych	dawnych,		teraz	melancholię		i	refleksję	
niosą	 słowa,	 a	 nie	 mollowa	 tonacja. Wigilijna święta 
noc/ Niechaj śpi człowieczy strach/ Wszyscy kiedyś 
przeminiemy/Ale zanim odejdziemy/ Zostawimy tu na zie-
mi/ Swych uczynków trwały ślad// …   

	 Od	 średniowiecza	 istnieje	 także	 zwyczaj	
kolędowania	 i	wypraszania	darów.	Grupki	kolędników,	
zwykle	 dzieci	 i	 młodzież	 (	 w	 Polsce	 byli	 to	 przed	
wiekami	 również	 biedni,	 krakowscy	 żacy),	 odwiedzali	
mieszkańców	miast	 i	wiosek	 	 i	otrzymywali,	w	zamian	
za	odegranie	jasełek	i	wykonanie	kolęd,	rozmaite	datki.	
Współcześnie	 też	 się	 pojawiają,	 tyle,	 że	 najczęściej	
z	 papierową	 szopką	 z	 marketu.	 Szczęśliwie	 zwykle	
kończą	 występ	 po	 pierwszej	 zwrotce,	 zaaranżowanej	
na	 ogół	 w	 zmiennej	 tonacji.	 Choć	 muszę	 przyznać,	 
że	 pewien	 samotny	 i	 bardzo	 młody	 kolędnik	 o	 prze-
rażonym	 spojrzeniu	 i	 drżącym	 głosiku,	 śpiewając	 
na	mym	progu	Lulajże Jezuniu….		jednak	mnie	wzruszył.	
Hej	kolęda,	kolęda!		
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AGNIESZKA	NOWAKIEWICZ	-	PSYCHOLOG

  
CO	ZROBIĆ,	ABY	CHCIAŁO	SIĘ	CHCIEĆ

Większość	 z	 nas	 dużą	 wagę	 przykłada	 do	 te-
go,	 by	 jak	 najdłużej	 pozostać	 sprawnym	 psychicznie	
i	 fizycznie,	 dlatego	 	 aspekt	 prowadzenia	 zdrowego	
stylu	 życia	 jest	 zagadnieniem	bardzo	 istotnym.	 „Jesień	
życia”	 jest	 okresem,	 w	 którym	 osoby	 doświadczają	
różnorodnych	zmian	m.in.	rozwojowych,	sytuacyjnych,	
egzystencjalnych.	 Zmienia	 się	 również	 motoryka	 
i	 wytrzymałość	 organizmu.	 Jedną	 z	 najważniejszych	
wartości	dla	człowieka	jest	zdrowie.	To	dbanie	o	spraw-
ność	 fizyczną,	 o	 swój	 umysł	 i	 duszę.	 Integralność	
między	 tymi	 obszarami	 daje	 możliwość	 właściwego	
rozwoju,	 jak	 i	 komfort,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 równowagę	
organizmu.	 Od	 jakiegoś	 czasu	 nie	 opuszcza	 nas moda	
na	 zdrowe	 odżywianie	 i	 uprawianie	 sportu.	 Z	 wielu	
stron	 atakują	 nas	 ulotki	 i	 reklamy	 pokazujące	 piękne,	
wysportowane	 ciała,	 zachęcające	 do	 kupna	 karnetów	
na	 różnorodne	 zajęcia.	 Jednak	 sukcesem	 oraz	 trwałym	
działaniem	 staje	 się	 aktywność	 i	 zdrowy	 styl	 życia	
wybrany	 w	 świadomy	 sposób.	 Pomaga	 temu	 również	
wypracowana	 postawa,	 która	 daje	 satysfakcję	 
i	wewnętrzne	spełnienie.	

Zdrowie	należy	do	 tych	wartości,	 które	w	 spo-
sób	 szczególny	 wpływają	 na	 jakość	 życia	 człowieka.	
Utrzymanie	 zdrowia	 i	 pomnażanie	 potencjału	 zdro-
wotnego	stanowią	jedno	z	najważniejszych	zadań, przed	
którym	stoi	każdy	z	nas.	Na	zachowanie	zdrowego	stylu	
życia	 składają	 się	 np.	 codzienne	 wybory,	 zachowania	 
i	nawyki.	Zdrowie	posiada	kilka	płaszczyzn.	

Mówi	 się	 o	 płaszczyźnie	 zdrowia:	 fizycznego,	 psy-
chicznego,	 emocjonalnego,	 umysłowego,	 społecz-
nego	 oraz	 duchowego.	 Cały	 czas	 powinniśmy	 dążyć	 
do	 tego,	 aby	 te	 płaszczyzny	 ze	 sobą	 współgrały.	
Spróbujcie	odpowiedzieć	sobie	na	poniższe	pytania.	Jak 
należy dbać o zdrowie? Jak sama/sam dbam o własne 
zdrowie? Jak o zdrowie dbają moi bliscy i znajomi?

Niżęj	kilka	podpowiedzi	jak	zadbać	o	tą	sferę	życia:

Wiedza o samym sobie	jako	świadomość	własnej	osoby,	
znajomość	pragnień,	oczekiwań,	ograniczeń.

Utrzymanie sił obronnych organizmu w stałej 
gotowości.	 Dbanie	 o	 prawidłowe	 odżywianie	 i	 har-
towanie	 ciała.	 To	 również	 umiejętne	 postępowanie	 
w	czasie	choroby,	aby	wzmocnić	swój	organizm	i	pomóc	
mu	w	przezwyciężeniu	słabości.

Utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej. 
„Ruch	 wtedy	 jest	 skuteczny,	 gdy	 realizowany	 jest	
w	 odpowiedniej	 częstotliwości	 i	 intensywności”.	
Najbardziej	wartościowe	 są	wysiłki	wytrzymałościowe	
np.	 marsze,	 truchty,	 biegi,	 pływanie.	 Każdy	 powinien	
ćwiczyć,	aby	wzmacniać	swój	organizm.

Prawidłowe odżywianie. Poznanie	 zasad	 zdrowego	
stylu	 życia,	 w	 tym:	 jakości,	 proporcji,	 odpowiednich	
produktów.	

Rozwijanie umiejętności walki z negatywnym stresem 
- dystresem.	 Umiejętność	 rozpoznawania	 stresorów	 
i	minimalizowanie	ich	negatywnego	wpływu	na	własny	
organizm.

Walka z nałogami i wyeliminowanie ich .

Przyglądając	 się	 tematyce	 motywacji	 w	 procesie	 po-
dejmowania	 aktywności	 fizycznej	 warto	 zwrócić	
uwagę,	że	jest	mnóstwo	form	spędzania	aktywnie	czasu	 
w	dojrzałym	wieku.	Osoby	mają	coraz	więcej	możliwości	
dbania	o	 swoją	 sprawność	fizyczną.	Można	wymieniać	
bez	końca	np.:	nordic	walking,	 spacery,	zajęcia	fitness,	
taniec,	 jazda	 na	 rowerze,	 pływanie,	 aquafitness	 albo	
ćwiczenia	 na	 siłowni	 itd.	 Każdy	 chce	 zachować	
sprawność	 jak	 najdłużej.	 Udowodnione	 jest,	 że	 osoby,	

Artykuł współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach rządowego programu ASOS na lata 2014-2020
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które		uprawiają	sport,	mają	więcej	sił,	energii,	spotykają	
się	ze	znajomymi,	częściej	się	uśmiechają,	są	zdrowsze	
i	szczęśliwe.

Co zrobić, aby chciało się chcieć?

Warto	 poszukać	 w	 sobie	 obszaru	 odpowiedzialnego	
za	 osobistą	 motywację.	 Oznacza	 to	 zmianę	 postawy	 
i	zastosowanie	pozytywnego	nastawienia,	bycia	w	stanie	
gotowości	 psychicznej	 do	 wykonywania	 określonego		
zadania,	a	w	szczególności	do	osiągania	wyznaczonego	
celu.	 Słowo	 motywacja	 składa	 się	 z	 dwóch	 części:	
Motyw	i	Akcja.	Aby	podjąć	działanie	(akcję),	trzeba	mieć	 
do	tego	odpowiednie	motywy.
	 Motywacja	 jest	 bardzo	 ważnym	 czynnikiem,	 
od	 którego	 bardzo	 często	 zależy	 samorealizacja.	
Motywacja	 jest	 jak	 paliwo,	 które	 pozwala	 działać	 
i	 napędza	 organizm.	Dlatego	mówiąc	 o	 podejmowaniu	
aktywności	 fizycznej	 warto	 potraktować	 ją	 jako	 przy-
jemność	a	nie	 jako	obowiązek.	Dzięki	motywacji	czło-
wiek	 może	 bardzo	 szybko	 zmienić	 swoje	 nastawienie	
do	 danej	 czynności.	 Jeśli	 pojawią	 się	 trudności,	 warto	
potraktować	 je	 jako	 wyzwanie.	 Samo	 spojrzenie	 
na	 trudność	 jako	wyzwanie	ma	w	sobie	czynnik	moty-
wujący. Duże	znaczenie	ma	tutaj	motywacja	wewnętrzna;	
jest	 odpowiedzialna	 za	 samo	 działanie	 i	 czerpanie	
przyjemności	z	tego	działania.

Kierując	się	nią	mamy	pewność,		że	przyczyną	działania	
jest	 ochota	 i	 chęć	 do	 tego.	 Motywacja	 wewnętrzna	
to	 osobiste	 pragnienia,	 interesy	 oraz	 samorealizacja.	
W	 naszym	 interesie	 powinien	 być	 rozwój	 owej	 mo-
tywacji,	 ponieważ	 właśnie	 ona	 daje	 nam	 większe	
korzyści.	 Pomyśl	 zatem	 o	 korzyściach	 wynikających	 
z	wykonania	 czynności	 	 aktywności	 fizycznej.	Możesz	
wykonać	 ćwiczenie	 i	 samemu	 wypisać	 na	 kartce	
wszystkie	powody,	dla	których	dobrze	byłoby	wykonać	
określoną	 czynność.	 Im	 więcej	 wynajdziesz	 takich	
przyczyn,	 tym	 bardziej	 będziesz	 miała/miał	 ochotę	
to	 zrobić.	 To	 wszystko	 przynosi	 „fajowe”	 emocje.	
Nie	 musisz	 być	 dla	 siebie	 perfekcjonistą,	 to	 często	
demotywuje	i	zraża	do	podejmowania	kolejnych	kroków.	
Pamiętaj,	 że	 nie	 wszystko	 musi	 wyjść	 Ci	 idealnie.	
Na	 sam	 początek	 zajmij	 się	 czymś	 niewielkim,	 jakąś	
mała	 aktywnością.	 Zaczynając	 od	 małego	 kroczku	
zapewniasz	 sobie	 to,	 że	 o	 wiele	 dalej	 zajdziesz. 
Co	z	kolei	może	Ci	się	przydać	w	wypracowaniu	u	siebie	
siły	nawyku.

Na czy polega siła nawyku?

Nawyk	 jest	 skrzyżowaniem	 wiedzy,	 umiejętności		
i	 	 pragnienia.	 Wiedza określa,	 co	 robić	 i	 dlaczego.	
Umiejętność  pokazuje	 jak	 to	 robić.	 Pragnienie  
zaś		jest	motywem,	to	nasze	„chcę	robić”.

Przykład zdrowego nawyku:	Osoba	bardzo	lubi	chodzić	
po	górach.

wiedza	–	znajomość	szlaków,	znajomość	odpowiednich	
zasad	 zachowania	 bezpieczeństwa;	 wiedza	 na	 temat	
wyposażenia	potrzebnego	do	wypraw	górskich	itp.	

umiejętność	 –	 potrafi	 chodzić	 po	 górach,	 umie	 po-
sługiwać	się	mapą	itp.

pragnienie	 (motywacja)	 –	 chodzenie	 po	 górach	 daje	
odprężeniem,	relaks	i	wypracuje	zdrowy	styl	życia	itp.

Nawyki	 skutecznego	 działania	 związane	 są	 z	 wy-
pracowaniem	 w	 sobie	 postawy	 proaktywnej	 Bądź	
pro-aktywna/y	 –	 czyli:	 podejmuj	 działania;	 bądź	
odpowiedzialna/y	 za	 to,	 co	 się	 robi;	 myśl	 pozytywnie	
i	wcielaj	 to	myślenie	w	życie;	precyzuj	 i	 stawiaj	 sobie	
cele;	 podejmuj	 kroki	 i	 działania,	 które	 przybliżą	 Cię	 
do	 celu.	 Możesz	 sobie	 postawić	 różne	 cele,	 by	 żyć	
zdrowo.

Cele prozdrowotne:

•	 Stopniowanie	wysiłku	i	jego	jakości	 
dla	celów	zdrowotnych.

•	 Samokontrola	zdrowia,	badania	profilaktyczne.
•	 Wypoczynek	w	aktywnej	i	różnorodnej	formie.

 Cele praktyczne:

•	 Niezależność	w	wykonywaniu	czynności.
•	 Samodzielność	do	późnej	starości.
•	 Podtrzymywanie	sprawności	fizycznej	 

i	psychicznej.	
•	 Aktywna	forma	spędzania	czasu.

 Cele przyjemnościowe:

•	 Samorealizacja.
•	 Zadowolenie,	satysfakcja.
•	 Pokonywanie	własnych	słabości.
•	 Radość	i	uśmiech	bez	granic.

Wypracowanie	skutecznego	nawyku,	 jak	motywowanie	
siebie	 do	 działania,	 zależy	 od	 sposobu	 myślenia.	
Wiele	 osób	 wytwarza	 katastroficzne	 myśli	 dotyczące	
przyszłości.	 Przewidują	 liczne	 porażki	 życiowe,	
upokorzenia.	Negatywne	scenariusze	niszczą		entuzjazm	
i	 energię. Myślenie	 człowieka	 powiązane	 jest	 z	 dzia-
łaniem.	 To,	 w	 jaki	 sposób	 myślimy	 o	 sobie,	 swojej	
aktywności,	wpływa	na	nasze	zachowanie.	Dalego	warto	
„UWIERZYĆ	W	SIEBIE”	i	wyznaczać	sobie	aktywność	
oraz	zdrowo	żyć	w	sposób	„z	góry	wygrany”.

Bądź	 prawdziwym	 optymistą!!!	 Prawdziwy	 optymizm	
to	 specyficzny	 sposób	 traktowania	 sukcesu	 i	 porażki.	
Optymista,	 który	 odnosi	 sukces	 mówi	 ,,dokonałam/
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LEKI	PRZECIWBÓLOWE......	I	NIE	TYLKO

BOŻENA CETNAROWSKA
mgr	farmacji,	specjalista II stopnia farmacji aptecznej i homeopatii

   

LEKI A SUPLEMENTY DIETY

Leki - zarówno te na receptę jak i te bez recepty 
- to produkty o potwierdzonym badaniami, 
udowodnionym działaniu leczniczym lub profi-
laktycznym. Wytwarzanie leków jest stale nadzo-
rowane przez inspekcję farmaceutyczną , wytwórcy 
poddawani są kontrolom i muszą spełniać sze-
reg rygorystycznych wymogów, by zapewnić bez-
pieczeństwo stosowania leków. Leki muszą przejść 
wieloletnie i wieloetapowe badania na zwierzętach  
i kliniczne na ludziach. Na opakowaniach leku 
znajduje się symbol: Pozwolenie nr….

Suplementy diety zgodnie z prawem są żywnością - 
środkami dietetycznymi, zawierającymi określone 
substancje odżywcze. Mogą w pewnym stopniu działać 
na organizm, jednak nie leczą ani nie zapobiegają 
chorobom. Mogą, tak jak leki, być przyjmowane  
w różnych postaciach: tabletek, kapsułek, ampułek, 
syropu. Suplementy nie przechodzą badań takich 
jak leki. Konieczne jest jedynie poinformowanie 

Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu 
suplementu do obrotu i przedłożenie wzoru etykiety. 
Nie ma dokumentacji potwierdzającej jakość i efekty 
działania. Na opakowaniach nie ma symboliki: 
Pozwolenie nr… . Opakowania suplementu diety 
zawierają określenie „Suplement diety”.

Szczególną ostrożność przy stosowaniu suplementu 
muszą zachować osoby starsze, które zażywają 
dużo leków, osoby planujące zabiegi chirurgiczne 
(wpływ na krzepliwość krwi). Istnieje możliwość 
przedawkowania substancji, gdyż w leku i suplemencie 
może być ten sam chemicznie produkt. 

Nie dajmy się otumanić bombardującymi nas 
reklamami suplementów diety, nie kupujmy ani leków 
ani suplementów w Internecie ani z niewiadomego 
źródła, gdyż wiele z nich może być sfałszowanych  
i różnić się składem od oryginału. Nie ordynujmy 
sobie samym leków ani suplementów diety, chociaż 
świat zmierza ku samoleczeniu.

„Zdrowie jest najpierwszym dobrem, 
uroda drugim a bogactwo trzecim”

Platon

em	 tego	 dzięki	 własnej	 pracy”,	 ,,zrealizowałam/em	 to,	 
co	 zamierzyłam/em”.	 Wie,	 ile	 pracy	 w	 to	 włożył.	
Umiejętność	dostrzegania	pozytywów	w	każdej	sytuacji	
jest	uważana	za	jeden	z	mierników	zdrowia	psychicznego	

i	fizycznego.		Podsumowując,	spędzanie	czasu	w	aktywny	
sposób	 to	 z	 pewnością	 świadome	 i	 konstruktywne	
działanie	 na	 swoje	 ciało,	 umysł,	 a	 także	 i	 duszę.	 
W	zdrowym	ciele,	zdrowy	duch!	Zatem	podejmij	decyzję	
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LEKI PRZECIWBÓLOWE - NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE

W dobie obecnej spotykamy się z nadmiernym, 
niekontrolowanym spożyciem leków, szczególnie 
przeciwbólowych. 

Polska pod względem zażywania leków prze-
ciwbólowych znajduje się na trzecim miejscu w świecie. 
Leki takie, jak m. in. Apap i Ibuprom znajdują się nie 
tylko w aptekach, ale także w sklepach spożywczych, 
marketach, stacjach benzynowych czy kioskach 
„Ruchu”. Personel sklepów i stacji benzynowych nie 
udzieli informacji odnośnie działania, zastosowania, 
czy właściwej dawki leku, a przede wszystkim  
nie dysponuje wiedzą o składzie leku. Leki bardzo 
często są niewłaściwie przechowywane.

Większość tych popularnych leków ma bardzo 
podobny lub identyczny skład chemiczny, dlatego 
można zwielokrotnić obecność pewnych substancji 
czynnych w naszym organizmie, można przekroczyć 
dawkę maksymalną i doprowadzić do zatrucia  
a nawet śmierci. 

Przykładem mogą być np. Apap czy Paracetamol.   
W Polsce zarejestrowanych jest około 80 preparatów 
prostych lub złożonych, w których skład wchodzi 
paracetamol i około 30 preparatów zawierających 
ibuprofen. Leki te produkowane są przez różne firmy 
farmaceutyczne,  dlatego zażywając identyczne -  
te same chemicznie substancje o różnych nazwach 
handlowych możemy spowodować zatrucie 
organizmu. Zaleca się ostrożność i rozwagę, tym 
bardziej, że liczne reklamy leków w TV czy radio 
zachęcają do kupna i w  sposób widoczny wpływają 
na coraz większe spożycie tego  rodzaju leków  
w Polsce.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZAKUPU, ZAŻYWANIA  
I PRZECHOWYWANIA LEKÓW

Problem fałszowania leków stał się problemem 
globalnym. Dotyczy wszystkich krajów świata i wie-
lu grup leków. Polacy rocznie wydają nawet 100 
milionów złotych na podrobione leki. Fałszowane  
są leki drogie i tanie, chemiczne i biologiczne, 
dostępne na receptę i bez recepty. W fałszowaniu 
przodują Chiny i Indie. Światowa Organizacja 
Zdrowia szacuje, że sfałszowane leki na malarię  
i gruźlicę zabijają rocznie 700 tysięcy osób na świecie. 
Najwięcej sfałszowanych leków sprzedaje się w 90 
krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Najwięcej 
fałszowanych jest antybiotyków.

Legalna sieć dystrybucji leków czyli apteki zapewniają 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Zakupy leków przez 
Internet i z niewiadomego źródła są zagrożeniem  
dla zdrowia i życia.

Przy zażywaniu leków zawsze należy zachować 
ostrożność, gdyż jest duża możliwość interakcji. 
Pacjent, który zażywa np. 7 leków dziennie powi-
nien skonfrontować z lekarzem lub farmaceutą mo-
żliwe reakcje leków między sobą, a także wpływ 
suplementów diety czy pokarmu  na organizm, ustalić  
jaki odstęp czasowy powinien być między lekami,  
(np. antybiotyk + probiotyk za 2 godziny). Jeżeli 
chodzimy do kilku lekarzy,  należy powiadomić 
każdego z nich o zażywanych lekach, gdyż często  
jest to zatajane i może to być wielkim zagrożeniem 
dla naszego zdrowia.

Leki przechowujemy w miejscu suchym, niedostępnym 
dla dzieci, ciemnym, z dala od telewizora, radia. 

Na opakowaniach leków znajdują 
się warunki przechowywania np.  
„z dala od światła”, „ w temp. 8 stopni”, 
„przechowywać w lodówce”… Część 
leków nawet w drodze z apteki  
do domu musi być przechowywana  
w torbie termoizolacyjnej, którą można 
otrzymać w aptece.

Jako seniorzy poprawiajmy jakość 
naszego życia.

Artykuł współfinansowany ze środków otrzyma-
nych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach rządowego programu ASOS  
na lata 2014-2020

Fot.	Józef	Bartkowski
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PODSUMOWANIE	PROJEKTU

MAŁGORZATA	BORCZYK 
KOORDYNATOR	PROJEKTU

   

Projekt	 „Zdrowy	 senior	 –	 kompleksowy	 program	
profilaktyki	zdrowia	dla	osób	starszych”	realizowany	
dzięki	wsparciu	Ministerstwa	Rodziny,	Pracy	i	Po-
lityki	 Społecznej	 w	 ramach	 rządowego	 programu	
ASOS	 2014-2020	 dobiega	 końca.	W	 trakcie	 jego	
trwania	 	 od	 marca	 do	 grudnia	 br.	 zrealizowanych	
zostało	szereg	działań	dla	osób	w	wieku	60+	z	terenu	
miasta	Nowego	Sącza	i	powiatu	nowosądeckiego.	

Największym	zainteresowaniem		spośród	propozycji	
zajęć	 cieszyły	 się	 te	 związane	 bezpośrednio	 
z	 aktywnością	 fizyczną:	 zajęcia	 zdrowy	 kręgosłup	
oraz	 gimnastyka	 na	 basenie.	 W	 zajęciach	 zdro-
wy	 kręgosłup,	 zarówno	 w	 semestrze	 letnim	
2016/2017	 	 jak	 i	 obecnym	 	 semestrze	 zimowym	
2017/2018,	 uczestniczyło	 ponad	 70	 osób.	 Z	 zajęć	
gimnastycznych	 w	 wodzie	 skorzystało	 zaś	 ponad	
40	osób.	Cieszy	fakt,	że	seniorzy	mają	świadomość	 
i	potrzebę	podejmowania	systematycznej	aktywności	
fizycznej.	Świadczą	o	tym	zarówno	liczba	chętnych,	
którzy	zgłosili	chęć	udziału	w	nich,	jak	i	frekwencja	
na	tych	zajęciach.	

W	 ramach	 projektu	 zrealizowane	 zostały	 również	
cieszące	 się	 dużym	 zainteresowaniem	 zajęcia	
terenowe,	 turystyczno	 -	 krajoznawcze.	 Pozwoliły	
one	 prawie	 160	 seniorom	 na	 podniesienie	 ogól-
nej	 kondycji	 organizmu,	 poznanie	 walorów	 przy-
rodniczo-zdrowotnych	 Sądecczyzny	 i	 okolic	 oraz	
integrację.	 Zajęcia	 terenowe	 odbyto:	 szlakiem	
sądeckich	 uzdrowisk	 -	 Doliną	 Popradu,	 Wokół	
Zalewu	 Czorsztyńskiego	 do	 pienińskiego	 kurortu	
–	 Szczawnicy,	 trasą	 Grybów-Ropa	 -	 Wysowa	 –	
Kwiatoń	–	Regietów	oraz	trasą	Solec	Zdrój	–	Busko	
Zdrój	–	Korczyn	–	Wiślica.	

Seniorzy	z	Sądecczyzny	uczestniczyli	także	w	war-
sztatach	 psychologicznych,	 dietetycznych	 i	 far-

maceutycznych.	 Zajęcia	 przeprowadzone	 zostały	
dla	 4	 grup	 psychologicznych	 i	 farmaceutycznych	
oraz	5	grup	dietetycznych.

Realizacja	 projektu	 pozwoliła	 również	 na	 prze-
prowadzenie	cyklu	wykładów	z	zakresu	profilaktyki	
zdrowotnej	w	wielu	aspektach,	 aktywności	 i	 zdro-
wego	trybu	życia	seniorów.

Podsumowaniem	projektu	„Zdrowy	Senior”	będzie	
seminarium,	 które	 odbędzie	 się	 14	 grudnia	 2017r.	
o	 godz.	 11.00	 w	 Małopolskim	 Centrum	 Kultury	
„Sokół”	 	 w	 sali	 im.	 L.	 Lipińskiego.	 Do	 udziału	 
w	 tej	 konferencji	 zaproszono	 przedstawicieli		
władz	 samorządowych	 Miasta	 Nowego	 Sącza	 
i	Powiatu	Nowosądeckiego,	Małopolskiego	Urzędu	
Wojewódzkiego	 –	 Delegatury	 w	 Nowym	 Sączu,	
instytucji	 zdrowia	 i	 środowisk	 	medycznych	 z	 te-
renu	 Sądecczyzny	 oraz	 instytucji	 i	 organizacji	
działających	na	rzecz	seniorów.

Seminarium	 ma	 na	 celu	 wspieranie	 i	 motywację	
osób	 60+	 do	 stałej,	 systematycznej	 aktywności	
fizycznej	 oraz	 popularyzację	 wśród	 mieszkańców	
miasta	Nowego	 Sącza	 i	 Powiatu	Nowosądeckiego	
zdrowego	stylu	życia.

Mam	 nadzieję,	 że	 realizacja	 projektu	 „Zdrowy	
senior	–	kompleksowy	program	profilaktyki	zdrowia	
dla	 osób	 starszych”	 będzie	 początkiem	 szerszego	
programu	 aktywności	 fizycznej	 dla	 sądeckich	
seniorów.	 Dlatego	 też	 zapraszam	 do	 wskazania	 
w	 ankietach	 podsumowujących	 propozycji	 zajęć	 
z	zakresu	zdrowia	i	aktywności	fizycznej,			z	których	
chcieliby	Państwo	skorzystać		w	przyszłości.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach rządowego programu ASOS  



Gimnastyka na sali

Warsztaty psychologiczne 

Warsztaty farmaceutyczne 

Zajęcia ruchowe  

Gimnastyka w wodzie 

Warsztaty dietetyczne

Fot. Zofia Mółka, Katarzyna Zygmunt, Józef Bartkowski

AKTYWNOŚĆ = ZDROWIE

Zajęcia współfinansowane ze środków otrzymanych 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach rządowego programu ASOS na lata 2014-2020
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WYCIECZKA AUTOKAROWE z Wiesławem Wcześnym

Niedziela Palmowa  - 09.04.2017 r. - Jodłownik, Nowy Wiśnicz, Gnojnik

„Brama Sądecka” - 15.07.2017 r. - Tropie, Tropsztyn, Czchów

Fot. dablju Fot. Wanda WcześnyFot. Wanda Wcześny

Fot. Joanna Majkrzak

Most Stacha - 30.09.2017 r. - Znamirowice, Yacht Club, Most Stacha, Tabaszowa, 
Just, Iwkowa, Wojakowa

Fot. Bolesław CetnarowskiFot. Włodzimierz Jaremczak Fot. Włodzimierz Jaremczak

Fot. Włodzimierz JaremczakFot. Włodzimierz JaremczakFot. Włodzimierz Jaremczak

Ametyst

Pielgrzymka
do „Urbanka”
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Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” Koło 
Przewodników Beskidzkich i Terenowych w ramach 
współpracy z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
w roku akademickim 2016/2017 zorganizowało dla 
słuchaczy i sympatyków 8 wycieczek, w tym 5 pieszych 
i 3 autokarowe.
We wszystkich formach wyjazdów wzięło udział 224 
uczestników.
Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, wędrowaliśmy 
Nowosądeckimi Szlakami Spacerowymi PTT, które 
składają się z 5 odcinków o łącznej długości 52.5km. 
Otaczają one Kotlinę Sądecką i miasto Nowy Sącz, 
przebiegając łagodnymi wzniesieniami Beskidu 
Wyspowego, Pogórza Rożnowskiego oraz Beskidu 
Niskiego. Szlaki te umożliwiają turystom, niezależnie 
od ich wieku i kondycji, odbywanie łatwych wycieczek 
górskich. Najwyższymi górami tych szlaków są: 
Białowodzka Góra (614 m .npm.) z rezerwatem 
„Białowodzka Góra - Zamczysko” nazywanym przez 
turystów „Małą Sokolicą”, Dąbrowska Góra (583 m 
npm.) ze wspaniałymi widokami na Jezioro Rożnowskie 
i Pogórze Rożnowskie. Najwyższą „górą” w granicach 
administracyjnych miasta Nowego Sącza z widokiem  
na Kotlinę Sądecką i okoliczne pasma górskie jest Majdan 
(499 m npm.). Zorganizowano również wycieczką górską 
w Beskid Sądecki – Cyrla.
11 listopada 2016 r. (piątek) 92 wycieczka PTT - 
SUTW– Szlak Spacerowy PTT, nr 3 „wschodni”- znaki 
zielone, Nowy Sącz-Chruślice (przekaźnik)-Januszowa-
Librantowa-Kuminowiecka Góra (543 m. npm.)- 
Librantowa. W świąteczny piątek w wycieczce wzięły 
udział 22 osoby, przy pięknej pogodzie podziwiano  

panoramy Beskidów i Pogórza Rożnowskiego.  
Na Kuminowieckiej Górze, czekał rozpalony przez  
gospodarza Stefana Sowę grill, na którym pieczono 
kiełbaski. Gospodarz uraczył nas wspaniałym „sokiem” 
wiśniowym oraz marynowanymi grzybami. Przy grillu  
śpiewaliśmy patriotyczne pieśni.
Przewodnik – Maciej Zaremba
11 grudnia 2016 r. (niedziela) 93 wycieczka – Szlak 

Spacerowy PTT, nr 1 „zachodni” znaki czerwone, 
Trzetrzewina – Szcząb, szlak PTT, nr 2-znaki zielone, 
Szcząb- Chełmiec.
Przy słonecznej pogodzie w wycieczce wzięło udział 
19 osób, przy wiacie w Chełmcu na ognisku pieczono 
kiełbaski.
Przewodnik: Maciej Zaremba 
22 lutego 2017 r. (niedziela) 94 wycieczka – wycieczka 
górska - Główny Szlak Beskidzki - znaki czerwone, 
Beskid Sądecki-Pasmo Jaworzyny Krynickiej: Rytro-
Cyrla schronisko-Rytro. W wycieczce w pięknej zimowej 
scenerii uczestniczyło 13 osób.
Przewodnik: Maciej Zaremba

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 
ODDZIAŁ „BESKID” W NOWYM SĄCZU  

- KOŁO PRZEWODNIKÓW
BESKIDZKICH I TERENOWYCH

WYCIECZKI TURYSTYCZNE – ROK AKADEMICKI 2016/2017
13 LAT WSPÓŁPRACY PTT - SUTW 2004- 2017

Fot. Arch. PTT

Fot. Arch. PTTFot. Wanda Wcześny
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9 kwietnia 2017 r. (niedziela palmowa) 95 wycieczka, 
wycieczka autokarowa.
Dwunasta już tradycyjna wycieczka autokarowa dla 
słuchaczy i sympatyków SUTW, na konkurs palm 
wielkanocnych. Na trasie: Jodłownik - Nowy Wiśnicz 
Zamek-Gnojnik.
Trasa wycieczki liczyła około 180 kilometrów.
Jodłownik 

Położony w północno wschodniej części  Beskidu 
Wyspowego nad Tarnawką: zwiedzanie zabytkowego 
modrzewiowego kościoła z elementami  stylu gotyckiego 
p.w.Narodzenia  N.M.P. z 1585 r.
Przewodnik Pan Józef Kula. Dziękujemy.  
W nowym kościele parafialnym uczestniczyliśmy  
w uroczystej mszy świętej, powitani przez ks. proboszcza 
O. Krzysztofa Morajko, a po mszy św. w konkursie palm 
wielkanocnych.

Serdeczne podziękowania dla Pani Anny Dudzik  
z Centrum Informacji Turystycznej w Sczyrzycu  
za zorganizowanie zwiedzania i udostępnienie dla 
uczestników wycieczki  nowoczesnego lokalu Informacji 
Turystycznej w Jodłowniku,bogato wyposażonego  
w materiały promocyjne.
Nowy Wiśnicz  - Zamek Kmitów  i  Lubomirskich
Zwiedzanie z przewodnikiem  jednego z najcenniejszych  
w Polsce  dzieł  wczesnobarokowej architektury  
rezydencjonalnej i obronnej. Część  najstarsza zamku 
został zbudowana w XV w. a w latach 1615 – 1621 został 
rozbudowany  w stylu renesansowym.
Podziękowania  Panu Sławomirowi  Wcześnemu, który 

na terenie  zamku opiekował się uczestnikami wycieczki.
Uczestnicy wycieczki  dziękują  Zarządowi SUTW  
za dotację do ceny biletów  wejście na zamek  51 osób  
x 5zł =255 zł. / cena biletu 9 zł / 
Gnojnik.
Położony na Pogórzu Wiśnickim nad rzeką Uszwicą.

Zwiedzanie najstarszego zachowanego w całości 
murowanego zabytku architektury w Małopolsce,  
zbudowanego w 1380 r. - jest to kościół jednonawowy 
o charakterze obronnym. Wszyscy uczestnicy wycieczki 
mogli po raz pierwszy zwiedzić ten zabytkowy kościół.
Przewodnikiem był Pan Roman Bugajski . Dziękujemy.
W Gnojniku zbudowano nowy kościół o bardzo 
nowoczesnej architekturze p.w. Matki Boskiej Fatimskiej, 
początek budowy 2006 r.
 Proboszczem jest  ks. Marian Zapiór.
W drodze powrotnej odbył się w autokarze konkurs 
palm dla najmłodszych uczestników z nagrodami.  
W wycieczce uczestniczyło 55 osób.
Przewodnik: Wiesław  Wcześny, Sławomir Wcześny.
3 maja 2017 r. (środa ) 96  wycieczka - Szlak Spacerowy 
PTT, nr 3- znaki zielone, Dąbrowa Góry-Dąbrowska 
Góra-Kuminowiecka -Góra-Librantowa.
Tradycyjna świąteczna 3-majowa wycieczka, w której 
wzięło udział tylko 10  osób. Pogoda wspaniała, ciepło 
i słonecznie. Na Dąbrowskiej Górze przy kapliczce 
upamiętniającej pobyt na Sądecczyźnie w 1999 r. papieża, 
świętego Jana Pawła II, uczestnicy modlili się śpiewając 
ulubioną pieśń świętego „Barkę”. Na Kuminowieckiej 
Górze czekał na nas rozpalony przez Pana Stefana Sowę 
z małżonką grill. 

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Wanda Wcześny
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Przewodnik: Maciej Zaremba 
18 czerwca 2017 r. (niedziela) - 97 wycieczka- Szlak 
Spacerowy PTT, nr 5 - znaki niebieskie, Dąbrówka 
Polska-Majdan.

Kolejna tradycyjna już 13-ta wycieczka zorganizowana 
na zakończenie Roku Akademickiego SUTW,  
w której wzięło udział 10 osób. W Dąbrówce Polskiej 
zwiedziliśmy zabytkowy kościół p.w. Świętego Rocha, 
zbudowany z drzewa modrzewiowego na przełomie 
XVI i XVII w., znajdujący się na Szlaku Architektury 
Drewnianej Małopolski.  Na miejscowym cmentarzu, 
odwiedziliśmy grób śp. Stanisława Smagi, nauczyciela, 
przewodnika i alpinisty, który w 1998 roku zginął  
w Andach. Na trasie, na terenie starej strzelnicy zapłonęło 
ognisko przy którym pieczono kiełbaski i inne specjały.
Przewodnik: Maciej Zaremba
15 lipca 2017r. (sobota) 98 wycieczka, wycieczka 
autokarowa  „Brama Sądecka” 
Na trasie: Tropie-Tropsztyn-Czchów, pierwsza w pro-
gramie szlakiem krzewicieli wiary chrześcijańskiej 
na Ziemi Sądeckiej. Trasa wycieczki liczyła 150 km., 
uczestników 36 osób.
Tropie 
Położone na Pogórzu Rożnowskim, na wschodnim 
brzegu Dunajca-Jeziora Czchowskiego powstałego  
w latach 1938 – 1949. Od VII w. miejsce przeprawy 
przez Dunajec, na szlaku handlowym na Węgry – tzw. 
„Brama Sądecka”. 

Kościół parafialny, Sanktuarium p.w. Świętych 
Pustelników Świerada Andrzejai Benedykta. Jeden 
z najstarszych w Polsce, początkami sięga 1045 r. 
ufundowany przez króla Kazimierza Odnowiciela,  
w miejscu gdzie znajdowała się pierwsza pustelnia św. 
Świerada. Z pierwszej budowli romańskiej pozostały 
tylko mury prezbiterium oraz część  północnej  
i zachodniej ściany.

Św. Świerad Andrzej, nauczyciel św.Benedykta  urodził 
się w II poł. X w., zmarł na Słowacji około 1031 r., 
św.Benedykt - zginął tragicznie kilka lat później.
Przewodnikiem po zabytkowym kościele i Muzeum był 
ks. Stanisław Pietrzak ,emerytowany proboszcz, kustosz 
Sanktuarium w latach 1980 2006, rezydent, honorowy 
Przewodnik PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. 
Dziękujemy.
Proboszczem od 2006 r. i Kustoszem Sanktuarium jest 
ks. Andrzej Piórek.
Po zwiedzeniu kościoła uczestnicy wycieczki pod opieką 
Pani Wandy Wcześny zwiedzili Kaplice – pustelnię  
i źródło św. Świerada, by w drodze powrotnej przepłynąć 
promem przez Dunajec na parking w Wytrzyszczce, 
gdzie czekał autokar.
Wytrzyszczka  Tropsztyn – zamek
Zbudowany przypuszczalnie na początku XIII w. dla 
obrony szlaku handlowego, na początku XVI w. był 
siedzibą rycerzy rabusiów, został zdobyty i zniszczony 
przez właścicieli Rożnowa, a od 1608 r. był opisywany 
jako ruina. Pod koniec lat 90 XX w. zamek został 

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Wanda Wcześny
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realistycznie odbudowany. Z zamkiem Tropsztyn 
związana jest historia  skarbu Inków, i tzw. klątwa Inków. 
Przewodnikiem  na zamku był Pan Piotr Danek.
Czchów 

Miasto położone na wschodnim krańcu Pogórza 
Wiśnickiego w pobliżu Jeziora Czchowskiego, należy do 
najstarszych miejscowości w Polsce. Istniało już w XII 
w. lokowane na prawie średzkim, które w  1325 r. król 
Kazimierz Wielki zmienił na magdeburskie. W centrum 
zachował się średniowieczny układ ulic z czworobocznym 
rynkiem otoczonym XVIII i XIX drewnianymi domami 
o zrębowej konstrukcji  z podcieniami.
Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny.
Do budowy obecnego gotyckiego kościoła wykorzystano 
biały wapień, stąd dawna nazwa miasta  Biały Kamień, 
oraz kamienie z poprzedniej romańskiej świątyni. 
W centralnym miejscu prezbiterium duży krucyfiks, 
polichromia z XIV w. gotyckie kamienne tabernakulum 
i chrzcielnica. Przed kościołem drewniana dzwonnica 
z początku XX w. Baszta udostępniona do zwiedzania, 
pozostałość średniowiecznego zamku królewskiego, 
Proboszczem od 2013 r. jest ks. Ryszard Biernat, 
rezydentem ks. Józef Pamuła  ,proboszcz od 1999 -2013r.
Przewodnikiem była  Pani Paulina Kumorek  pracownik 
MOK . Dziękujemy.
W wycieczce uczestniczyło 36 osób.
Na wycieczce przekazałem nagrody – album p.t. „Obierz 
kierunek na Sądeckie i Gorlickie” dla dwutysięcznego 
uczestnika wycieczek organizowanych przez PTT 
dla SUTW. 2000 uczestnik - słuchacz SUTW pani 
Teresa Rogoń, 2000  uczestnik - sympatyk SUTW Pani  
Lucyna Fałowska. Album ten i materiały regionalne 

przekazaliśmy w podziękowaniu ks. Stanisławowi 
Pietrzakowi. Uczestnicy wycieczki ustalili, by zwrócić 
się do Zarządu, aby ks. Stanisław Pietrzak mógł otrzymać 
Dyplom Honorowy ukończenia SUTW. 
Uczestnicy wycieczki dziękują Zarządowi SUTW  
za dopłatę 200 zł do ceny za autokar.
Przewodnicy: Wiesław  Wcześny,  Wanda  Wcześny 
30 września (sobota) 99 wycieczka PTT - SUTW,  
24 autokarowa „Most Stacha, Suszona śliwka” na trasie: 
Znamirowice Yacht Club, Most Stacha–Tabaszowa-Just-
Iwkowa-Wojakowa, Druga wycieczka w programie 
na szlaku  krzewicieli wiary chrześcijańskiej na Ziemi 
Sądeckiej. Trasa  wycieczki liczyła ok. 200 k. Piękna 
słoneczna pogoda.
Znamirowice

Wieś położona na południowo wschodnim brzegu Jeziora 
Rożnowskiego.
Znamirowice –Yacht  Club  PTTK.
Zwiedzenie Ośrodka Szkoleniowo  Żeglarskiego PTTK 
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu im. Jerzego Masiora, 
zachwyt nad pięknem jeziora i żaglówek na przystani.
Komandorem od 2012 r. jest Tomasz Salamon
Znamirowice - przysiółek Zapaść Most Stacha, Most 
Mocarza

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Wanda Wcześny
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Kamienny most przypominający rzymską budowlę, 
zbudowany z miejscowego materiału skalnego w latach 
1968 – 1971 przez jednego człowieka, miejscowego 
gospodarza Jana Stacha żyjącego w  latach 1938 – 2011. 
Wysokość 15 m. długość 20 m., szerokość 6 m. Most 
Stacha uczestnicy wycieczki zwiedzali pod opieką 
Sławka Wcześnego.
Tabaszowa 

Wieś na południowo wschodnim brzegu Jeziora 
Rożnowskiego, słynąca z najdłuższej, bo liczącej  
kilometr piaszczystej plaży.
Zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościółka  
zbudowanego w 1753 r. w Tęgoborzy a przeniesionego 
do Tabaszowej w 1982 r.
Przewodnikiem był ks. proboszcz Marek Wielgosz. 
Dziękujemy.
Just
Wieś  w wschodniej części  Beskidu Wyspowego – 
Pasma  Łososińskikego,  u stóp  Góry Jodłowiec Wielki   
(482 m.npm), na przełęczy  św. Justa.(450 m.npm.)

Drewniany kościółek  na Górze  św. Justa p.w.  
Narodzenia Najświętszej  Marii Panny został zbudowany 
w 2 połowie XVII w. W ołtarzu głównym Cudowny obraz 
Matki Boskiej Juściańskiej i obraz  św. Justa z XVII w.  
Ze wzgórzem tym łączy się tradycja pobytu w tym miejscu 
pustelnika  św. Justa, który był uczniem i towarzyszem 
św. Świerada z Tropia i św. Urbana z Iwkowej. Kościół 
św. Justa jest kościołem  filialnym parafii Tęgoborze.

Historię kościoła i zabytki przedstawił przewodnik 
Wiesław Wcześny.
Na placu przed  kościółkiem  mieliśmy godzinę 
odpoczynku przeznaczoną na posiłek i zdjęcia.
W Łososinie Dolnej o godz. 12 do uczestników wycieczki 
dołączył ks. Stanisław Pietrzak z Tropia, który objął 
funkcję przewodnika.
Iwkowa 
Wieś leżąca na Pogórzu Wiśnickim w kotlinie rzeki Bela  
która od miejscowości Kąty zmienia nazwę na Biała  
i wpada do Łososiny. Iwkowa powstała z połączenia 
dwóch osad: starszej, która już w 1325 r. posiadała 
kościół i młodszej, założonej w 1334 r. przez królową 
wdowę – Jadwigę Łokietkową. Iwkowa od średniowiecza  
do II poł. XVIII w. stanowiła część  Ziemi Sądeckiej.
Święty Urban  - pustelnia 

Przy drodze Iwkowa-Tymowa, zielony szlak około 
1,5 km. do kaplicy – pustelni św.Urbana u stóp Góry 
Bukowiec  (494 m.npm.) W Iwkowej czci się pustelnika 
Urbanka, który miał tutaj leśną pustelnię, pił wodę  
ze źródła, źródło i potok z niego wypływający też nazywa 
się „Urbanek”. Miejsce to urokliwe pośród lasu, źródło, 
szemrzący potok Urbanek, stara kapliczka wewnątrz 
ołtarzyk z XVII w. wizerunkiem św. Urbana.
Kościół parafialny p.w, Podwyższenia Krzyża Świętego
Najcenniejszą pamiątką po starym drewnianym kościele, 
który spłonął w 1952 r. jest obraz Matki Boskiej 
Królowej Nieba  i Ziemi, Matka Boska w koronie  

Widokówka sprzed 1980 r.

Fot. Wanda Wcześny

Fot. Włodzimierz Jaremczak

Fot. Wanda Wcześny
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Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny.
Powstanie kościoła to 1363 r., była to budowla w stylu 
gotyckim, jednonawowa wzniesiona z miejscowego 
kamienia  W latach 1930  - 1931 gruntownie 
przebudowana. Z pierwotnej bryły kościoła zachowało 
się jedynie prezbiterium oraz część wyposażenia.
Proboszczem jest ks. Józef Nowak, wikariusz ks. Jan 
Maciuszek, który opowiedział nam historię kościoła. 
Dziękujemy.
Przy parafii w Wojakowej działa Muzeum Regionalne, 
po którym oprowadzał nas Pan Zenon Nowacki, prezes 
Klubu Seniora w Iwkowej. Dziękujemy.
W wycieczce wzięło udział 58 osób.
Przewodnicy: Wiesław Wcześny, Sławomir Wcześny  
i Joanna Piechowicz.
W Łososinie Dolnej brawami pożegnaliśmy ks. Stani-
sława Pietrzaka, który samochodem powrócił do Tropia.  
Dziękujemy ks. Stanisławie.
Wszyscy uczestnicy wycieczek autokarowych a to:  
9 kwietnia, 15 lipca i 30 września otrzymali obszerne 
Biuletyny wycieczkowe opracowane przez Przewodni-
ków PTT Tadeusza i Wiesława Wcześny.  
Wspaniałym kierowcą autokaru był Pan Marek Jeż.
Setna wycieczka zorganizowana przez Koło 
Przewodników  PTT:  dla SUTW  odbędzie się 11 listopada 
2017 r. na trasie: Nowy Sącz - Chruślice /przekaźnik / - 
Librantowa - Kuminowiecka Góra - Librantowa 
13 lat Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
to 13 lat współpracy z Kołem Przewodników Beskidzkich 
i Terenowych PTT Odział „Beskid” w Nowym Sączu. 
Przez ten okres zorganizowaliśmy 99  wycieczek 
turystycznych, a to 69 pieszych (w tym 30 pieszo-
rowerowe oraz 24 autokarowych).
Wycieczki te były bardzo atrakcyjną formą czynnego 
wypoczynku, w czasie których uczestnicy mogli poznać 
i podziwiać kulturę, przyrodę i zabytki Polski oraz 
Słowacji.
Każda wycieczka  była miłym spotkaniem koleżeńskim, 
we wszystkich formach tego aktywnego wypoczynku 
wzięło udział łącznie  2.150  uczestników.
W imieniu Koła Przewodników PTT Odział „Beskid” 
w Nowym Sączu serdecznie dziękujemy uczestnikom 
wycieczek i jednocześnie zapraszamy na wycieczki  
w roku akademickim 2017/2018.

Wiesław  Wcześny
Przewodnik  PTT  Nowy Sącz

Przewodnik  PTTK  Odział  Krynica

w sukni czerwonej i płaszczu zielonym, Dzieciątko Jezus 
w sukience białej w kolorowe grochy.
Proboszczem jest ks. Józef Gurgul, wikariuszem  
ks. Wojciech Cabak, który przedstawił nam historię 
kościoła. Dziękujemy. 
Kościół  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii   
„Kościółek”

Stoi w centralnej części wsi na niewielkim wzniesieniu, 
powyżej prawego brzegu  Beli. Drewniany, gotycki 
zbudowany pod koniec XV w., na miejscu najstarszej 
świątyni w Iwkowej, która istniała już przed 1325 r. 
wg tradycji ufundowany przez królową Bonę. Wnętrze 
ozdobione polichromią późnorenesansową z 1619 r. 
wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVI i XVII w.
Przewodnikiem była  Pani  Joanna Piechowicz, która była 
też przewodnikiem do Pustelni św. Urbana. Dziękujemy. 
Dziękujemy Panu Romanowi Piechowiczowi, ojcu pani 
Joanny, który zastępował ją, gdy wędrowała z nami  
do Pustelni. 
Iwkowa – Święto suszonej śliwki, Szlak Suszonej śliwki.
Atrakcją Iwkowej jest organizowane przez Urząd Gminy  
Święto Suszonej Śliwki, w tym roku odbyło  się 16  
i 17 września. Niestety nie doszło do zaplanowanego 
spotkania w Porąbce Iwkowskiej uczestników wycieczki 
z Klubem Seniora i zakupu suszonych owoców.
Wojakowa 
Wieś położona na wschodnim krańcu Beskidu 
Wyspowego,jest jednym z największych skupisk  
producentów  susorek iwkowskich czyli suszonych 
owoców.

Fot. Bolesław Cetnarowski

Fot. Wanda Wcześny
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Jeszcze	do	niedawna,	zmęczeni	pracą	i	domowymi	obowiązkami,	woleliśmy	
w	weekend	urządzać	grillowanie,	przysypiać	przy	telewizorze,	czasami	wyjść	
w	 góry.	 Ale	 jechać	 np.	 do	 Iwkowej?	 Rozzuchwaleni	 zwiedzaniem	 Luwrów	 
i	 Ermitaży,	 Sandomierzy	 i	 Wrocławiów,	 nie	 przypuszczaliśmy	 nawet,	 
jak	cenne	zabytki	 są	 tuż	obok.	Szukaliśmy	wymówek	przekonani,	 że	„skoro	 
są	 w	 pobliżu,	 na	 pewno	 nam	 nie	 uciekną”.	 Teraz	 nadeszła	 jednak	 pora,	 
by	poznać	to	co	niedalekie,	a	poprowadził	nas	Wiesław	Wcześny,	z	sądeckiego	
oddziału	 Polskiego	 Towarzystwa	 Tatrzańskiego.	 To	 wspaniały	 przewodnik!	
Potrafi	tak	zorganizować	wyprawę,	aby	znaleźć	czas	zarówno	na	zwiedzanie,	
spacer	i	odpoczynek,	jak	i	podziwianie	przyrody,	a	wszystko	to	łączy	z	prze-
kazem	wiadomości	z	zakresu	historii,	sztuki	czy	topografii.		On	naprawdę	wie	
wszystko!	W	2017	roku,	zorganizował	trzy	wycieczki	autokarowe,	w	których	
licznie	wzięli	udział	studenci	SUTW	wraz	z	grupą	znajomych	i	przyjaciół.	

Tegoroczne	wycieczki	spinają	pory	roku:	wiosna	-	„Palmowa	Niedziela”,	lato	–	
„Brama	Sądecka”,	jesień	–	„Na	Śliwkowym	Szlaku”.	Odwiedziliśmy	także	różne	
regiony	geograficzne	–	Pogórze	Rożnowskie	i	Pogórze	Wiśnickie.

Zwiedzane	 przez	 nas	 obiekty	 nie	 leżą	 przy	 uczęszczanych	 szlakach,	 a	 jeśli	
nawet,	 to	 mało	 kto	 je	 odwiedza.	 Przykładem	 może	 być	 gotycki	 kościół	
obronny	 w	 Gnojniku,	 jeden	 z	 najstarszych	 murowanych	 kościołów	 w	Ma-
łopolsce,	 który	 dla	większości	 z	 nas	 był	 dużym	odkryciem.	 Palmowa	Niedziela	w	 Jodłowniku,	 poza	 zwiedzanym	
kościołem	znajdującym	się	na	Szlaku	Architektury	Drewnianej,	ukazała	nam	także	piękno	bogatego	i	wciąż	żywego	
w	tych	okolicach	folkloru.	Z	kolei,	zamek	w	Wiśniczu	to	zetknięcie	z	magnacką	rezydencją	i	historią	wielkich	rodów,	
a	 Czchów,	 ze	 swoją	 małomiasteczkową	 galicyjską	 zabudową	 i	 wspaniałym	 gotyckim	 kościołem	 naprawdę	 wart	 
jest	zboczenia	z	drogi	do	Krakowa.	Nie	przypuszczaliśmy,	że	można	tu	zobaczyć	wspaniale	odnowioną	polichromię	 
z	XIV	wieku	i		renesansowe	pomniki	nagrobne,	wyrzeźbione	przez	włoskiego	mistrza.

Romański,	w	 swej	 najstarszej	 części,	 kościół	w	 Tropiu	 sięga	początków	państwa	polskiego,	 a	 jego	historia	wiąże	 
się	z	wprowadzaniem	chrześcijaństwa	na	nasze	ziemie.	Nasz	przewodnik	pokazał	nam	miejsca,	które	łączy	obecność	
pierwszych	 polskich	 świętych:	 św.	 Świerada	w	 Tropiu,	 św.	 Justa	 na	 górze	 jego	 imienia	 i	 św.	Urbana	w	 Iwkowej.	
Świątynie	 wzniesione	 w	 miejscu	 ich	 kultu	 bardzo	 się	 od	 siebie	 różnią:	 romański	 kościół	 z	 cennymi	 zabytkami	 
w	Tropiu,	drewniany	–	„na	Juście”	i	mała	pustelnia	św.	Urbana.	

Małopolska	może	się	poszczycić	wieloma	zabytkami	architektury	drewnianej.	Na	naszej	 trasie	 znalazł	 się	kościół	 
w	Tabaszowej	 i	wielkiej	urody	kościółek	w	Iwkowej.	Ale	nie	tylko	zabytki	sztuki	sakralnej	wzbudziły	nasz	podziw.	 
No,	 bo	 jak	 tu	 nie	 zachwycić	 się	 ogromnym,	 kamiennym	 mostem,	 zbudowanym	 dzięki	 determinacji	 jednego	
człowieka?	Most	 Stacha	w	Znamirowicach	 ze	wszech	miar	 zasługuje,	 by	 szeroko	mówić	 zarówno	o	nim	 samym,	
jak	 i	 o	 jego	 twórcy.	 Natomiast	 zamek	 Tropsztyn	 pozwolił	 nam	 zagłębić	 się	 w	 średniowieczne	 lochy	 i	 spojrzeć	 
na	taflę	jeziora	Czchowskiego	z	wieży,	na	której	lądują	helikoptery.	Z	tym	odbudowanym	zamkiem	wiąże	się	zresztą	
niezwykła	opowieść	o	skarbie	Inków	i	klątwie	ciążącej	na	jego	poszukiwaczach.	

Spacer	 do	pustelni	 św.	 Świerada	 i	 św.	Urbana,	 przepłyniecie	promem	 jeziora	pomiędzy	 Tropiem	 i	Wytrzyszczką,	
jachty	w	Znamierowicach,	senne	sobotnie	popołudnie	na	rynku	w	Czchowie	–	tego	się	nie	zapomina!	Zawdzięczamy	
to	Wieśkowi,	jego	pasji,	bezinteresowności,	wiedzy	i	temu,	że	chce	się	podzielić	z	innymi	tym,	co	dla	niego	ważne	 
i piękne.	Dziękujemy	i	prosimy	o	jeszcze!	

PRZEZ	PORY	ROKU	Z	WIESŁAWEM	

WYCIECZKI

MARIA	HALINA	STARZYK
   

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

Fot.	Barbara	Gieroń
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WSPOMNIENIE

JERZY	LEŚNIAK	-	NOWA	ENCYKLOPEDIA	SĄDECKA  
DZIEŁO		ŻYCIA	MIŁOŚCIĄ	DO	MIASTA	PISANE	

TATIANA	BIELA
   

9 listopada, w sali reprezentacyjnej ratusza odbyła 
się prezentacja unikalnego w skali naszego kraju 
wydawnictwa regionalnego – „Nowej Encyklopedii 
Sądeckiej” autorstwa Jerzego Leśniaka.
Wydawnictwo to stanowi sumę dorobku życia 
znanego sądeckiego dziennikarza, który na po-
nad tysiącu stron zgromadził całą swoją wiedzę  
o mieście i regionie oraz jego mieszkańcach. „Nowa 
Encyklopedia Sądecka” to kontynuacja wydanej  
w 2000 roku „Encyklopedii Sądeckiej”, wzbogaconej 
o nowe informacje gromadzone przez autora zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. 

Prezentacja	 opus vitae Jerzego	 Leśniaka	 przyciągnęła	
tłumy	 sądeczan,	 obecna	 była	 także	 najbliższa	 rodzina	
zmarłego	 w	 sierpniu	 tego	 roku	 autora.	 Nie	 zabrakło	
również	 najbliższych	 przyjaciół	 i	 współpracowników	
„kronikarza”	 miasta	 i	 regionu,	 którzy	 wspominali	
zarówno	osobę	samego	twórcy	Encyklopedii,	jak	i	cały	
jego	dorobek.	

Krótki	biograficzny	film	o	Jerzym	Leśniaku	przypomniał	
zebranym,	 że	 	 ten	 znany	 sądecki	 dziennikarz,	 reporter	 
i	komentator	był	autorem	i	współautorem	kilkudziesięciu	
pozycji	książkowych	o	Nowym	Sączu	i	regionie,	w	tym	
m.in.	„Encyklopedii	Sądeckiej”,	„Nowego	Sącza	–	miasta	
niezwykłego”,	„101sądeczan”	czy	„Sądeckich	ścieżek	–	
od	Ziemi	 Świętej	 do	Kalifornii”.	 Za	 swoje	 osiągnięcia	
wyróżniony	 został	 także	 nagrodą	 im.	 Szczęsnego	
Morawskiego	oraz	Nagrodą	im.	prof.	Bolesława	Kumora.

Prezentację	 „Nowej	 Encyklopedii	 Sądeckiej”	 popro-
wadził	 Leszek	 Mazan,	 urodzony	 w	 Nowym	 Sączu	
dziennikarz,	pisarz	i	publicysta,	współautor	m.in.	książki	
„Austriackie	 gadanie	 czyli	 encyklopedia	 galicyjska”.	
Spotkanie	 rozpoczął	 od	 osobistego	 wspomnienia	 
o	Jerzym	Leśniaku.

-	 Jurek był z nami. Jest z nami jego książka. Nikt 
nie potrafił kochać tego miasta tak mocno, jak on	 –	
wspominał	Leszek	Mazan.	Do	rozmowy	o	szczegółach	
zawartych	w	książce,	jak	i	kulisach	jej	powstania	zaprosił	
Bogusława	 Kołcza,	 przyjaciela	 autora	 „Encyklopedii”	 
i	jej	pierwszego	czytelnika.

-	 Uświadomiłem sobie, że ta encyklopedia jest taka 
dobra i piękna, bo była pisana con amore, czyli  
z miłością – powiedział	Bogusław	Kołcz.	-	Była pisana 
z umiłowaniem dla miasta, zresztą Jerzy zastanawiał się 
do ostatniej chwili, jak zadedykować tę encyklopedię. 
Pierwsze wydanie z roku 2000, zadedykował: 
„Kochanemu Miastu, Przepięknej Ziemi Sądeckiej”. 
(…) Ta nowa encyklopedia to suma współczesnej wiedzy 
o Sądecczyźnie. Jurek pisał ją właściwie przez 40 lat – 
podsumował	przyjaciel	autora.	
Choć	czytelnicy	dostali	do	rąk	kolejne	już	kompendium	
wiedzy	 o	 mieście	 i	 regionie,	 jak	 zauważył	 sam	 autor,	
koniec	w	encyklopedii	nigdy	nie	istnieje.	
-	 Nasza księga będzie uzupełniana i aktualizowana  
aż po … kolejne jubileusze Królewskiego Grodu”	 –	
zapowiadał	we	wstępie.	

Niestety,	 tej	 pracy	 będą	 już	 musieli	 podjąć	 się	 jego	
następcy.	

Fot.	Agnieszka	Małecka
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«	Rozkwitały	pąki	białych	róż	»	 
O	bohaterach,	którzy	nie	wrócili	z	wojny

KRYSTYNA	SŁABY
   

«Pieśń ujdzie cało» (Adam Mickiewicz)

« Rozkwitały pąki białych róż » ...
 Słowa tej piosenki budzą we mnie wiele wspomnień i skojarzeń związanych z losami mojej rodziny, z życiem 
moich dziadków i mojej mamy. Przywołują wspomnienia odległych czasów, pełne są żalu, tęsknoty i zadumy. 

Było	 piękne	 lato,	 w	 ogrodach	 pełno	 kwiatów,	 róże	
pyszniły	się	swym	pięknem	i	dostojeństwem,	a	mnogość	
pąków	 zapowiadała	 długie	 kwitnienie.	 W	 ogrodzie	
młode	 małżeństwo,	Wiktoria	 i	 Jan,	 czule	 wpatruje	 się	 
w	niemowlę,	pierworodną	córeczkę	Marię,	która	próbuje	
raczkować.	Nie	wiedzą	jeszcze,	że	już	wkrótce	szczęśliwe	
chwile,	wizje	i	plany	wspólnego	życia	zostaną	brutalnie	
przerwane.	 Jan	 dostaje	 powołanie	 do	 wojska.	 Żegna	
kochającą	 żonę	 i	 maleńką	 córeczkę.	 Serce	 przepełnia	
mu	 żal	 i	 obawa,	 a	 jakiś	 kolec	 dziwnie	 uwiera.	 Nie	
chce	martwić	 żony	 swoimi	 obawami.	 Jak	 na	 żołnierza	
przystało,	 zapewnia,	 że	 to	 tylko	 szkolenie	 i	 obiecuje,	 
że	powróci	nim	nadejdzie	zima.		

Młodziutka	 żona	 z	 wielką	 czułością	 pielęgnuje	 róże,	
by	 móc	 przywitać	 kwiatami	 powracającego	 do	 domu	
męża.	 W	 końcu	 zapewniał,	 że	 rozłąka	 nie	 potrwa	
długo.	 Białe,	 świadczyły	 o	 wierności,	 żółte	 ,wyrażały	
wielką	tęsknotę	a	czerwone,		przepełniała	miłość	z	kro-
plami	 rosy	 obrazującymi	 łzy,	 wylane	 przez	 Wiktorię	 
w	samotności.	W	końcu	przyszła	jesień,	płatki	róż	opadły,	
mróz	 ściął	 ziemię.	 W	 samotne	 wieczory,	 usypiając	
córeczkę	Marysię,	Wiktoria	 nuci	 ,,Wróć	 Jasieńku	 z	 tej	
wojenki	wróć,	wróć	ucałuj	 jak	za	dawnych	lat	bywało,	
dam	Ci	za	to	róży	najpiękniejszy	kwiat».	Z	niepokojem	
oczekuje	 listu	 od	 Jasia	 –	 mąż	 jednak	 ani	 nie	 pisze,	 
ani	nie	wraca.	Najbliźsi	pocieszają	ją,	że	widocznie	listy	
giną	w	wojennej	zawierusze.	Córeczka	Marysia	zadaje	
kłopotliwe	pytanie	-	gdzie	jest	tatuś?

Nastają	 chłody	 i	 nikt	 już	 nie	 pamięta	 o	 kwiatach.	 
W	końcu	«	nie	czas	żałować	róż,	gdy	płoną	lasy	».	Trwa	
wielka	wojna,	w	całej	Europie	toczą	się	krwawe	walki.	
Gdzie	jest	Janek	?	Tego	nie	wie	nikt.	W	końcu	okazało	
się,	 że	 poległ	 gdzieś	 w	 Karpatach.	 Osierocił	 córeczkę	 
i	pozostawił	w	żałobie	kochającą	żonę,	która	zagłuszałą	
ból	straty,	nucąc		«	przyszła	zima	opadł	róży	kwiat,	poszedł	
w	świat	Jasieńko,	zginął	po	nim	ślad	»	.	Wiktoria	nigdy	
nie	poznała	miejsca	pochówku	swojego	męża,	a	Maria	

nigdy	 nie	 poznała	 Tatusia.	 Nie	 doczekał	 Jan	 Victorii,	 
tej	 pisanej	 przez	 «V».	 Matka	 Ziemia,	 okryła	 ciało	
swojego	syna	ciepłą	warstwą	tak,	by	słońce	nie	wybieliło	
kości.	 Zielona	 murawa	 pokryła	 mogiłę.	 Czy	 ktoś	 po-
stawił	 krzyż,	 pozostało	 tajemnicą.	 Może	 umierając	
żegnał	 się	 słowami	 	 «	 Kto	 przeżyje	 wolnym	 będzie,	 
kto	 umiera	 wolnym	 już	 (...)	 Tobie	 miłość	 a	 ojczyźnie	
życie	(...)	Niepodległość	Polski	to	Twoja	rywalka	»’.

Maria	 została	 sierotą	 okaleczoną	 przez	 wichry	 wojny	
jak	 te	 róże	 w	 ogrodzie,	 które	 na	 wiosnę	 wypuściły	
niewiele	pąków,	a	kwiaty	z	poszarpanymi	płatkami	nie	
wyglądały	 już	 tak	 okazale.	Ten	 kolec	 do	 dziś	 rozrywa	 
jej	serce,	wyciska	łzy,	gdy	wracają	bolesne	wspomnienia.	
Na	 twarzy	 rysuje	 się	 powaga	 i	 jakiś	 blask	 -	 może	
duma.	 Pozostała	 jej	 po	 ojcu	 tylko	 płyta	 na	 kościele	
parafialnym	poświęcona	 tym,	którzy	polegli	na	wojnie.	
Wygrawerowano	na	niej	nazwisko	Jana	i	to	tam	właśnie	
zanosiła	Maria	kwiaty	i	rozpalała	znicze.	

W	 ogrodach	 mojej	 babci	 i	 mamy	 zawsze	 pełno	 było	
kwiatów.	 Były	 i	 róże,	 ale	 już	 skromniejsze	 -	 pnące,	
szukające	podpory	dla	swoich	bujnych	kwiatów.	Zawsze	
dziwiłam	 się,	 dlaczego	 z	 tak	 wielką	 pieczołowitością	
pielęgnowano	dzikie	róże	na	miedzach.	Swoimi	kolcami	
dzielnie	broniły	własnego	terytorium	i	rozrastając	się	sta-
le	go	powiększały.	Czy	tylko	ozdabiały	swymi	bladymi	
kwiatami	bezdroża	?	A	może,	jako	symbole	przerwanego	
życia	 i	 miłości	 przypominały	 o	 tych,	 których	 mogiły	 
na	zawsze	pozostaną	tajemnicą.		

Dzisiaj,	 w	 dniu	 Święta	 Niepodległości,	 to	Wam	 boha-
terowie	 tamtych	 dni	 i	 Tobie	 Dziadku,	 spoczywający	
gdzieś	 wśród	 zarośli,	 składam	 wiązankę	 czerwonych	
i	 białych	 róż	 -	wiązankę	 zwycięstwa	 i	miłości	 a	 także	
symbolu	 tak	 wcześnie	 przerwanego	 życia.	 Dziękuje	
za	Wasze	męstwo	 i	determinację	w	walce	o	nasz	dom,	
Polskę . To	 o	 was	 śpiewały	 Czerwone	 Gitary,	 słowami	
Janusza	Kondratowicza.	
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PORADY

« wraca dziś pamięć o tych których nie ma już,
szli by walczyć o Twój dom
wśród zielonych pól, ....
bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg,
w szczerym polu biały krzyż nie pamięta już
kto pod nim śpi » 

Niech	 te	 słowa	 pomogą	 wskrzesić	 pamięć	 o	 tych	
tragicznych,	 a	 zarazem	 tak	ważnych	dla	Polski	dniach,	
zakończonych	wielką	Victorią.	
Niech	 nikt	 nie	 wymaże	 z	 pamięci	 bohaterów,	 którzy	
przelewali	krew	za	 swoją	ojczyznę,	a	 także	 ich	 rodzin,	
które	w	samotności	przeżywały	tragedię,	łącząc	ból	straty	
najbliższych	z	radością	z	wolnej	i	odrodzonej	Polski.	

																																							Pamięci	mojego	Dziadka	Jana

                                                                                                         

	KRZYSZTOF	NIEWIARA	 

„Amber	Gold”	czyli	nie	bądźmy	naiwni		
(w	ten	przedświąteczny	czas) 

W	codziennej	poczcie,	na	wycieraczce,	przed	drzwiami	
mieszkania	 czy	 za	wycieraczką	 samochodu	 -	wszędzie	
możemy	 znaleźć	 ulotki	 informujące	 nas:	 „wygrałeś,	
wylosowałeś,	 zakwalifikowałeś	 się.	 Drogi	 Krzysztofie,	
Aniu,	 Basiu,	 spośród	 tysięcy	 naszych	 klientów,	
właśnie	 Ciebie	 wybraliśmy	 i	 pojedziesz	 za	 darmo	
na	 Hawaje	 lub	 dostaniesz	 niepowtarzalny	 prezent”. 
Okres przedświąteczny szczególnie obfituje w takie 
niespodzianki.

Przypominacie sobie Państwo niesławny Amber 
Gold? Jego twórcy także obiecywali w reklamach 
rozdawanych na każdym rogu ulicy w całej Polsce  
„gwarantowane 14% zysku, gwarantowany zwrot wkładu 
w gwarantowanym czasie”. 	Od	roku	mamy	znakomitą	
okazję	 popatrzeć	 i	 posłuchać,	 jak	 ci	 premierzy	 i	 ich	
synowie,	ministrowie,	prokuratorzy,	dyrektorzy	i	prezesi	
realizowali	w	 praktyce	 ideę	 „ państwa	 teoretycznego”.	
„Nie wiem”,	 „nie pamiętam”,	 „to nie ja”,	 „nic mi nie 
wiadomo”	–		takie	właśnie	tłumaczenia	padały	w	obliczu	
tragedii	 prawie	 20	 tysięcy	 ludzi,	 którzy	 zaufali	 złotym	
zyskom	 i	 państwu,	 którego	 obowiązkiem	 jest	 ochrona	
obywateli	przed	oszustami.	Jedyną	szczerą	i	prawdziwą	
wypowiedzią	 w	 tym	 spektaklu	 „prawdy”	 było	 słynne:	 
„Ja pier.... o Matko Boska”-	 wypowiedziane	 przez	
teściową	oszusta.	

Po	 takich	doświadczeniach	 i	 tak	 szczegółowej	 ich	pre-
zentacji	 we	 wszystkich	 możliwych	 mediach	 wydawać	
by	 się	 mogło,	 że	 Polacy	 raz	 na	 zawsze	 skończyli	 
z	 naiwnością.	 Niestety,	 naiwnych	 ciągle	 nie	 brakuje,	 
a	świadczy	o	tym	liczba	interwencji	policji,	rzeczników	
konsumenta	 i	 organizacji	 konsumenckich.	 Zmieniające	
się	 i	wciąż	 udoskonalane	 prawo,	 a	 zwłaszcza	„ustawa 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn-

kowym z 16.11.2016 roku”	 ciągle	 pozostaje	 w	 tyle		 
za,	często	niezwykłą,	pomysłowością	różnych	oszustów.	

Na	 czarnej	 liście	 znajdują	 się	 znane	 z	 gazetek	 pro-
mocyjnych	 reklamy-przynęty,	 promocje	 ograniczone	 
w	 czasie	 i	 dotyczące	 niewielkiej	 ilości	 towarów,	
zachęcające	nas	do	zakupów	pod	pre-tekstem	„likwidacji	
sklepu”	i	wyjątkowych	okazji,	słynne	gratisy	itd.

Wspomniana	 wyżej	 ustawa	 zakazuje	 wmawiania	
klientom,	 że	 sprzedawany	 produkt	 daje	 szansę	 na	wy-
graną	w	grze	losowej.		Kłopoty	będą	również	miały	fir-
my,	 które	 wysyłając	 niezamówione	 przez	 nas	 towary,	
żądają	za	nie	szybkiej	zapłaty	oraz	zachęcają	do	zakupu	
„czegoś	tam”,	w	zamian	za	szansę	wygranej.		Przykład:	
„kup książkę za dychę a wygrasz 100 tysięcy” . 

Choć	został	wprowadzony	tzw.	„kodeks dobrych pra-
ktyk”, określający	standardy	uczciwego	postę-powania	
w	 handlu,	 powinniśmy	 pamiętać,	 że	 przepisy	 czy	 pa-
ragrafy	 to	 jedno,	 a	 życie	 to	 już	 zupełnie	 inna	 bajka.		
Naiwni	 zawsze	 jesteśmy	MY – oczekując,	 że	 ktoś	 da	
nam	coś	za	darmo	i	do	 tego	 jeszcze	dużo.	Oczywiście,	
zawsze	możemy	się	zdecydować	na	sądowe	dochodzenie	
sprawiedliwości	 –	 niestety,	 jak	 powszechnie	wiadomo,	 
z	tym	też	mamy	kłopot.	

Zanim	 więc	 wystąpimy	 z	 roszczeniem	 o	 naprawienie	
wyrządzonej	 nam	 szkody,	 zażądamy	 unieważnienia	
umowy,	 zwrotu	 świadczeń	 lub	 poniesionych	 kosztów,	
pomyślmy	 najpierw	 dwa	 razy.	 Chyba	 lepiej	 wcześniej	
skorzystać	 z	 własnego	 rozumu	 i	 doświadczenia,	 
niż	 potem	 procesować	 się	 miesiącami	 z	 nieuczciwą	
firmą?	W	końcu,	w	cudowne	obietnice	twórców	Amber	
Gold	też	kiedyś	ktoś	uwierzył.	
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CZYTAJĄC	KSIĄŻKI

MAŁGORZATA	PILUCH
   

„Czytając książki, nie jesteś sam. 
Będąc członkiem Czytelniczego 
Klubu Seniora, nie jesteś sam tym 
bar-dziej”.

 	Nowa	forma	działania	Sądeckiego	
Uniwersytetu	 Trzeciego	 Wieku		
–	 	 Czytelniczy	 Klub	 Seniora	 –	

spotkała	się	z	dużym	zainteresowaniem.	Na	pierwszym,	
organizacyjnym	spotkaniu	w	październiku	w	Bibliotece	
im.	J.	Szujskiego	pojawiło	się	sporo	osób,	stąd	powstały	
dwie	 grupy	 dyskusyjne,	 które	 w	 listopadzie	 odbyły	
pierwsze	 rozmowy	 o	 książkach.	 „Pod	 lupę”	 uważnych	
czytelników	trafiły:	„Alchemik”	Paula	Coelho	i	„Duma	
i	uprzedzenie”	Jane	Austen.	Dobór	lektur	podyktowany	
został	 sugestią	 Wojewódzkiej	 Biblioteki	 Publicznej	 
w	Krakowie,	która	listę	ciekawych	pozycji,	sporządziła	
w	oparciu	o	propozycje		istniejących	w	innych	miastach	
Klubów	Książki.
				Moderatorem	naszego	klubu	jest	pani	Dorota	Wcześny,	
pracownica	 biblioteki,	 rozmowom	 przysłuchiwała	 się	
czynnie	także	pani	dyrektor.
    
Paulo	 Coelho	 i	 jego	 „Alchemik”…	 Książka	 sławna,	
pisarz	sławny…
	 	 	 	 Ciekawe	 są	 drogi	 wiodące	 na	 szczyty.	 Burzliwa,	
żeby	 nie	 powiedzieć	 awanturnicza,	 biografia	 autora	 na	
pewno	przyczyniła	się	do	jego	niezwykłej	popularności.	
Podobno,	 czego	 dowiedziałam	 się	 z	 książki	 Mariusza	
Szczygła	 „Zrób	 sobie	 raj”,	 Coelho	 wymodlił	 sobie	
karierę	 literacką	 w	 Pradze,	 w	 kościele	 Matki	 Boskiej	
Zwycięskiej	 u	 stóp	 sławnej	 postaci	 Jezusa,	 zwanej	
pieszczotliwie	 „Jezulatkiem”.	 (Ta	 sama	 figurka	 stała	
się	 natchnieniem	 innej	 sławnej	 książki	 -	 „Małego	
księcia”!)	 Tym	 niemniej,	 zapewne	 nie	 biografia	 i	 nie	
modlitwy	sprawiły,	że	„Alchemik”	stał	się	bestsellerem	
i	 lekturą	 szkolną.	 Bestsellerem	 dla	 dorosłych,	 lekturą	 
dla	młodzieży.	I	właśnie	ten	temat	zdominował	spotkanie	
poświęcone	 „Alchemikowi”.	 Co	 takiego	 jest	 w	 dziele	
Coelho,	że	budzi	wiele	emocji	i	sprzecznych	poglądów;	
ma	tyluż	przeciwników,	co	admiratorów	?
	 	 	 	Dyskusja	w	naszym	klubie	 dokładnie	 potwierdziła,	 
że	o	„Alchemiku”	można	mówić	bez	końca.	Dla	jednych	
jest	powieścią	drogi,	pełną	 tajemniczości,	baśniowości,	
uniwersalizmu	 religijnego	 i	 etycznego.	 Dla	 innych	
w	 książce	 niewiele	 się	 dzieje,	 jest	 „przegadana”,	
podpowiada	 mgliste	 rozwiązania	 ludzkich	 dylematów,	

posługuje	 się	 łatwym	psychologizowaniem	 i	proponuje	
prawdy,	 które	 pięknie	 brzmią,	 a	 niewiele	 znaczą.	
Rozmówcy	 posługiwali	 się	 cytatami,	 dyskutowali	 bar-
dzo	 emocjonalnie,	 bo	 i	 czegóż	 z	 tej	 książki	 nie	można	
wyczytać?	Bardzo	zaskoczył	mnie	pogląd,	że	„Alchemik”	
podpowiada	 nawet,	 jak	 postępować	 z	 mężczyznami	
–	 szanować	 ich	 dążenie	 do	 wolności	 i	 presję,	 która	 
za	 wszelką	 cenę	 każe	 im	 szukać	 „Własnej	 Legendy”,	
czy	 ich	 ograniczać?	 Celowo	 nie	 rozwijam	 dokładniej	
tematu,	 bo	mam	nadzieję,	 że	 czytelnicy	mojego	 tekstu	
sami	z	ciekawości	sięgną	po	książkę	i	spróbują	się	z	nią	
zmierzyć.	
	 Zdecydowanie	 mniej	 kontrowersji	 wzbudziła	
druga	 pozycja	 –	 napisana	 dwieście	 lat	 temu	 „Duma	
i	 uprzedzenie”.	 Wszyscy	 dyskutanci	 byli	 zgodni,	 
że	 powieść	 jest	 wspaniała.	 	 Zachwyceni,	 wskazywali	
na	 zachęcające	 do	 dalszej	 lektury	 pierwsze	 zdanie,	
znakomitą	narrację,	 cudowne	opisy,	 ciekawe	 szczegóły	
obyczajowe	 oraz	 inspirujące	 do	 wielu	 dywagacji	
postawy	 bohaterów.	 Książka	 została	 nazwana	 „matką	
wszelkich	love	story”,	przy	czym	pod	nóż	krytyki	trafiły	
współczesne	 romanse,	 które,	 zdaniem	 rozmówców,		 
są	płytkie	 i	 skupiają	się	przede	wszystkim	na	fizycznej	
stronie	miłości	–	cokolwiek	to	znaczy.	Poruszono	także	
kwestię	 tłumaczeń,	 bo	 książka	 ma	 dwóch	 tłumaczy,		 
z	czego	jedno	operuje	bardzo	nowoczesną	polszczyzną,	
więc	można	odnieść	wrażenie,	że	tekst	jest	współczesny.	
Pytanie:	 czy	 to	 dobrze,	 czy	 źle?	 Powieść	 Jane	Austen	
czytają	 młodzi	 ludzie,	 do	 czego	 przyczynił	 się	 serial,	
więc	zapewne	bardziej	współczesny	 język	 jest	dla	nich	
łatwiejszy	w	odbiorze.							
	 Rozmowy	o	wyżej	wymienionych	książkach	były		
wielostronne	 i	 	merytoryczne,	co	znaczy,	że	członkami	
klubu	 są	 wytrawni	 odbiorcy	 literatury,	 potrafiący	
wydobyć	 z	 utworów	 nie	 tylko	 treść,	 ale	 wszystko	 to,	 
co	 można	 znaleźć	 „między	 słowami”.	 Udział	 w	 dys-
kusjach	był	dla	mnie	pożywną	strawą	duchową.

	 	 	 	 	 Rozmawialiśmy	 też	 o	 doborze	 lektur	 na	 dalsze	
spotkania.	Tu	również	zdania	były	podzielone,	ponieważ	
jedni	optowali	za	klasyką,	inni	za	współczesną	literaturą,	

POLECANE

Fot.	Małgorzata	Piluch
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a	kto	czyta,	ten	wie,	że,	mimo	wszystko,	ludzie	nie	prze-
stali	pisać	książek	i	na	rynku	wydawniczym	co	miesiąc	
pojawiają	się	nadzwyczaj	interesujące	pozycje.
					Jak	na	nie	trafić?	Osobiście	polecam	czytanie	blogów	
o	 książkach,	 które	 prowadzą	 młode	 czytelniczki:	 
„Od	deski	do	deski”,	„Wielki	Buk”	i	„Miasto	książek”.	
Dzięki	 nim	 udało	 mi	 się	 zakochać	 bez	 pamięci	 
w	 Richardzie	 Flanaganie	 i	 Michaelu	 	 Crummey’u,	
siłą	 rzeczy	 zatem	 byłam	 zwolenniczką	 poddawania	
dyskusji	 klubowej	 najnowszych	 pozycji	 literackich,	 
bo	bez	względu	na	„trzeci	wiek”	uważam,	że	trzeba	iść	 
z	duchem	czasu.

	 	 	 	 	 	 Uzgodniliśmy	 więc,	 że	 docelowo	 przeczytamy	 
i	 przedyskutujemy	 „Ścieżki	 Północy”	 R.	 Flanagana,	
‘Światło	 między	 oceanami”	 australijskiej	 pisarki		 
M.	 Stedman	 oraz	 „Światło,	 którego	 nie	 widać”	 
A.	Doerra.	 Grudniowa	 dyskusja	 natomiast	 poświęcona	
będzie	wspomnieniowej	książce	Joanny	Olczak-Ronikier	 
„W	ogrodzie	pamięci”.

						Spotkania	Czytelniczego	Klubu	Seniora	zapowiadają	
się	interesująco	i	emocjonująco.	Obcowanie	z	książkami	
bywa	niezwykłe,	ale	rozmowy	z	ludźmi,	którzy	je	kochają	
i	możliwość	wymienienia	z	nimi	poglądów	zapowiadają	
się	ekscytująco.
    

Kasia		i	,,Walizka		Hany’’

ELŻBIETA	CHOLEWA
   

Kasia	 ma	 13	 lat.	 Jest	 w	 trudnym	 wieku,	 w	 którym	 często	 następuje	 kryzys	 autorytetów	 
a	 rówieśnicy	 stają	 się	 przewodnikami	 życia	 wczesnomłodzieńczego.	 Kasia	 dużo	 czyta 
a	Internet	i	komórka,	tak	jak	i	w	życiu	jej	rówieśników,	jest	nieodzownym	gadżetem.	Harry	
Potter	 już	 przeczytany.	 Przeczytane	 też	 lektury	 takich	 autorów	 jak:	 Percy	 Jackson,	 Rick	
Riordan	czy	Trudi		Canavan	-	świat	bogów,	herosów	i	czarnej	magii.

Kasia	 jest	 naszą	 wnuczką	 i	 co	 roku	 zabieramy	 ją	 na	 wspólne	 wakacyjne	 wyjazdy,	 
w	 czasie	 których	 prowadzi	 dziennik.	 Czas	 	 spędzamy	 intensywnie	 zwiedzając	 muzea,	
ciekawe	miejsca	 i	 zapoznając	się	z	historią.	W	 tym	roku	zwiedzaliśmy	Dolny	Śląsk.	Ogromne	wrażenie	zrobiły	 
na	mnie	podziemia	i	sztolnie	w	masywie	góry	Włodarz	w	Górach	Sowich.	Jest	prawdopodobne,	że	w	nieosiągalnej	
dziś	głębi	obiektu	 zginęło	w	1945	 roku	kilka	 tysięcy	więźniów.	Drążyli	 sztolnie	wewnątrz	gór,	 budowali	 drogi,	
torowiska	 kolejek.	 Dla	 zatarcia	 śladów	 wielu	 więźniów	 zostało	 później	 zamordowanych	 przez	 wycofujące	 
się	wojska	niemieckie.	

Kasia,	w	przeciwieństwie	do	mnie,	zwiedzając	te	obiekty	wydawała	się	nieporuszona.	Zajrzałam	do	jej	dziennika	
(wiem,	że	nie	powinnam).	„Babcia	zawodziła”	-	tak	skomentowała	w	nim	moją	reakcję	na	to,	co	widziałam.	Poruszył	
mnie	ten	brak	empatii	mojej	wnuczki.	Wieczorem,	po	zgaszeniu	światła,	jak	zwykle	rozmawiałyśmy.	Opowiedziała	
mi,	jak	mocno	wstrząsnęła	nią	śmierć	bohatera	jednej	z	jej	lektur.	Przez	dwa	tygodnie	przeżywała	tę	śmierć	i	nic	
nie	mogła	czytać.	Wtedy	uświadomiłam	jej,	że	bardziej	wstrząsnęła	nią	fikcja	literacka	i	wymyślony	los	bohatera,	
a	zupełnie	obojętne	stały	się	 rzeczywiste	 losy	 ludzi,	którzy	umierali	w	ciągu	miesiąca	z	powodu	niedożywienia,	
pracy	ponad	siły	i	brutalnego	traktowania	przez	niemieckich	oprawców.	Wydawała	się	lekko	wstrząśnięta.	I	o	to	mi	
chodziło.	

Ponieważ	 lektury	Kasi	 to	świat	nierzeczywisty,	 fantazja,	podsunęłam	jej	 literaturę	 faktu	–	książkę	Karen	Levine	
zatytułowaną	 ,,Walizka	 Hany”.	 Po	 jej	 przeczytaniu	 miała	 napisać	 swoje	 uwagi.	 Oto	 co	 napisała.	 Przytaczam	 
w	całości:	

„Walizka Hany. Historia prawdziwa” autorstwa Karen Levine opowiada o losach młodej żydówki podczas II Wojny 
Światowej, splecionych z współczesnością i Fumiko Ishioka,  dyrektorki Tokijskiego Edukacyjnego Badawczego 
Centrum Historii Holokaustu. Fumiko Ishioka obrała sobie za cel poznanie historii Hany. Książka ta jest jedną  
z najsmutniejszych opowieści jakie czytałam i świetnie oddaje brutalne realia czasów hitlerowskich. Mimo niecałych 
200 stron potrafi ona wstrząsnąć człowiekiem. Śledziłam losy szczęśliwego dziecka, któremu w jednej chwili odebrano 
najważniejsze osoby w życiu. Czytanie tej książki może zająć najwyżej parę godzin. Jednak nie uważam, by powinny 
ją czytać osoby poniżej dziesiątego roku życia. 

Może	więc	 jednak	 z	 tą	 empatią	mojej	 wnuczki	 nie	 jest	 najgorzej?	Może	 sięgnie	 po	 lektury,	 które	 zainteresują	 
ją	światem	rzeczywistym?



33

Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 54, grudzień 2017 Biuletyn Sądeckiego UTW - Nr 54, grudzień 2017

BEZPŁATNE zajęcia 
AKADEMII III WIEKU 
już od lutego!  
Dla mieszkańców regionu rusza kolejna już edycja 

bezpłatnych zajęć dla osób po 50 roku życia. Florystyka                      

i bukieciarstwo 50+, Kosmetyka 50+, Opieka medyczna 50+, 

Informatyka 50+ – wszystko w ramach Akademii III Wieku 

prowadzonej przez szkołę TEB Edukacja w Nowym Sączu. 

Partnerem zajęć jest też Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku.

Spotkania organizowane są co 2 tygodnie w weekendy lub w ciągu 

tygodnia. Jak podkreśla dyrektor szkoły TEB Edukacja Ewa 

Surowiak, zajęcia w Akademii są świetną okazją do spotkań 

towarzyskich, poznawania nowych osób, wymiany doświadczeń   

i dzielenia się swoją wiedzą i pasjami. Pani Ewa dopowiada 

też, że absolwenci utrzymują często kontakt po zakończeniu 

nauki. Spontanicznie organizują się na regularnych spotkaniach 

w swoim gronie, bo brakuje im tej atmosfery, kiedy już nie chodzą 

na zajęcia. „Bardzo się cieszę że w TEB Edukacja mamy możliwo-

ść takiej formy aktywizowania osób po 50 roku życia i nasi słu-

chacze odnoszą wielorakie korzyści z uczestnictwa w zajęciach.”

Kto uczęszcza na zajęcia 50 +?

W ramach Akademii prowadzone są różne pod względem 

tematycznym kierunki. Wszystkich słuchaczy łączy chęć 

rozwoju w miłej atmosferze. Przykładowo w trakcie spotkań 

Florystyki i bukieciarstwa 50 + uczestnicy wykonują wspaniałe 

kompozycje florystyczne i dekoracje okolicznościowe. 

Jak wyjaśnia szerzej Margeritta Wideł: ,,Postanowiłam brać 

udział w zajęciach florystycznych, ponieważ chciałam lepiej 

poznać rośliny ogrodowe, warunki ich uprawy, nazewnictwo, 

a przede wszystkim zależało mi, by nauczyć się układać ciekawe 

kom-pozycje na różne okazje.”

Ciekawe spostrzeżenia padają też od prowadzących spotkania 

Akademii III Wieku. Z ich relacji wynika, że w porównaniu 

do młodszych kolegów, osoby 50 + często cechuje większe 

zaangażowanie, chęć podejmowania wyzwań i aktywność 

w trakcie zajęć. Pani Barbara Kwoka nauczycielka wspomnianej 

florystyki wyjaśnia: „W ramach moich zajęć słuchacze poznają 

gatunki roślin wykorzystywane we florystyce i bukieciarstwie, 

zasady kompozycji roślinnych, a na zajęciach praktycznych 

opanowują techniki florystyczne i ćwiczą ich zastosowanie. 

Jednocześnie zajęcia słuchaczki traktują jako spotkania 

towarzyskie, odskocznię od codziennych spraw i obowiązków, 

realizując swoje zainteresowania i pasje, na które wcześniej 

nie miały czasu.”

Inicjatywę Akademii III Wieku wspiera Stowarzyszenie Sądecki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. „Od 2010 roku współpracuje-

my z TEB Edukacja. Warto podkreślić, iż aktywność intelektual-

na, społeczna, zawodowa i fizyczna opóźnia procesy starzenia, 

pomaga w zachowaniu niezależności i samodzielności. Dlate-

go SUTW wspiera inicjatywę Akademii Trzeciego Wieku 

TEB Edukacja i zachęcamy wszystkie osoby starsze do po-

dejmowania nowych wyzwań.” - mówi Wiesława Borczyk, prezes 

Stowarzyszenia Sądeckiego UTW.

CZESNE 0 zł

Florystyka 

i bukieciarstwo 50+ 

Kosmetyka 50+ 

Opieka 
medyczna 50+  

Masaż 50+      

Zajęcia co dwa tygodnie!

NOWY SĄCZ, ul. Wąsowiczów 10, tel. 18 531 44 90

www.teb.pl

AKADEMIA III WIEKU 

Informatyka 50+      
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LISTY	DO	MARII   

BARBARA	KOPCZYŃSKA

Kochana	Maryniu!

Moja	 droga,	 doktorko	 pierwszego	 kontaktu	
i	 ostatniego	 dotyku!	 Koniecznie	 muszę	 się	
dowiedzieć,	jak	wygląda	procedura	rejestracji	
pacjentów	w	Twoim	NZOZ	–e.	Pytam	nie	bez	
kozery,	bo	ostatnio	miałam	pewną	przygodę,	
związaną	 z	 próbą	 rejestracji	 mojej	 mamy	 
do	chirurga	urazowo-ortopedycznego.	

Jak	 wiesz,	 Mama	 wyglebiła	 się	 na	 moim	 braciszku,	
który	próbował	posadzić	ją	na	wózku.	Brat	na	szczęście	
tylko	się	potłukł,	ale	Mama	złamała	sobie	pod	kolanem	
kość	piszczelową,	no	i	lekarze	ze	SOR-u	sprezentowali	
jej	biały	bucik	od	bioderka	do	stopy.

Ponieważ	 kontrola	 wyznaczona	 została	 za	 3	 dni,	
następnego	 dnia	 wyruszyłam	 do	 poradni	 urazowo-
ortopedycznej,	żeby	mamę	zarejestrować.	W	najbliższej,	
związanej	 organizacyjnie	 ze	 szpitalem	 dowiedziałam	
się,	 że	 wolny	 termin	 dostępny	 jest	 za	 dwa	 miesiące.	
Pomyślałam	 „ruch	 to	 zdrowie”	 i	 pomaszerowałam	
do	 następnej	 poradni,	 w	 której	 mama	 ma	 wybranego	
lekarza.	 Zakładałam,	 że	 skoro	 jest	 tam	 przypisana	 
i	 to	 z	 własnego	 wyboru,	 to	 powinno	 pójść	 łatwiej.	
Niestety,	 miła	 pani	 z	 rejestracji	 poinformowała	 mnie,	
że	 dysponuje	 wolnym	 terminem	 dopiero	 pod	 koniec	
miesiąca.	Zapytałam	spokojnie,	co	mam	zrobić	i	gdzie	
się	udać,	bo	ze	skierowania	wynika,	że	mam	tylko	3	dni	 
na	 zrealizowanie	 zalecanej	 wizyty.	 U	 mamy	 zdiagno-
zowano	lekkie	przemieszczenie	i	 trzeba	szybko	podjąć	
decyzję,	 czy	 pozostawić	 gips,	 czy	 też	 zdecydować	 się	 
na	operację.	

Ponieważ	miła	pani	z	 rejestracji	wciąż	obstawała	przy	
swoim	stanowisku,	 zrobiłam	słodką	minę	„szpitalnego	
przygłupa”	 (co	 nie	 przyszło	mi	 zresztą	 z	wielką	 trud-
nością)	 i	zapytałam,	czy	 jeżeli	znajdę	gdzieś	w	Polsce	
wolne	 miejsce	 w	 poradni	 urazowo-ortopedycznej,	 
na	 przykład	 w	 oddalonej	 o	 ponad	 100	 kilometrów	 
od	miejsca	 zamieszkania,	 to	 czy	 przychodnia	 zapewni	
mamie	 transport?	 W	 końcu	 jest	 osobą,	 która	 już	 
od	 3	 lat	 nie	 porusza	 się	 samodzielnie,	 a	 teraz	ma	 do-
datkowo	jedną	sztywną	kończynę

Pani	 wciąż	 na	 mnie	 patrzyła	 i	 pomimo	 uśmiechu	
widniejącego	 na	 jej	 twarzy,	 wyczytałam	 z	 jej	 oczu,	 

że	 pytanie	 to,	 było	 co	 najmniej	 niestosowne.	
Tym	 niemniej	 obiecała	 skonsultować	 mój	
problem	 z	 lekarzem.	 	 Okazało	 się,	 że	 lekarz	
wyraził	 gotowość	 przyjęcia	 mojej	 mamy	 
za	 3	 dni,	 w	 związku	 z	 czym,	 polecono	
mi	 stawić	 się	 w	 przychodni	 rankiem	 tego	
dnia.	 Ośmielona	 wcześniejszym	 sukcesem	
znowu	 zrobiłam	 słodką	 minkę	 i	 zadałam	

kolejne	pytanie.	Skoro	jestem	już	dzisiaj	w	przychodni,	 
to	może	warto	by	było	skorzystać	z	okazji	i	od	razu	mamę	
zarejestrować,	zwłaszcza,	że	dzierżę	w	ręku	skierowanie.	
Dowiedziałam	się	jednak,	że	nie	ma	takiej	możliwości.	

I	tu	znowu	pojawił	drobny	problem.	Zarejestrować	mamę	
mogę	za	3	dni,	ale	jednocześnie	muszę	z	wyprzedzeniem	
zanieść	 skierowanie	 z	 ustalonym	 terminem	 wizyty	 
do	działu	transportu	tak,	aby	ktoś	jednak	moją	rodzicielkę	
do	tej	przychodni	przywiózł.	

Cóż	mi	zatem	pozostało.	Robiąc	minę	jeszcze	większej	
idiotki	 czyli	 blondynki	 ufarbowanej	 na	 czarno,	 zapy-
tałam	 naiwnie	 z	 czego	 taki	 przepis	 wynika?	 No	 i	 się	
dowiedziałam.	Otóż	w	 rzeczonej	 placówce	obowiązują	
takie	właśnie	zasady	i	dotyczą	one	wszystkich	pacjentów.	
Zdziwiłam	się,	bo	z	tego	co	mi	było	wiadomo,	zgodnie	 
z	wytycznymi	NFZ,	rejestrować	można	się	spod	okienka,	
telefonicznie	i	przez	osoby	trzecie.	I	 to	z	prawem	usta-
lenia	terminu.	

Pani	 rejestratorka	 znowu	 gdzieś	 poszła	 i	 długo	 
nie	wracała.	W	końcu	pojawiła	się	i	poinformowała	mnie,	
że	 w	 drodze	 wyjątku	 mogę	 ostatecznie	 zarejestrować	
mamę	już	dzisiaj.	

Choć	 zaniepokoiło	 mnie	 określenie	 „w	 drodze	 wy-
jątku”,	 postanowiłam	 nie	 drążyć	 tematu	 i	 poddać	 się	
wszechogarniającemu	 uczuciu	 szczęścia	 wynikającego	
z	 przychylności	 służby	 zdrowia.	 O	 razu	 udałam	 się	 
do	innego	pokoju	i	zostawiłam	tam	zlecenie	na	transport.		

Wszystko,	 co	 się	 potem	wydarzyło,	właściwie	 nie	 jest	
warte	 opisu.	Było	 szybko,	 sprawnie	 i	 skutecznie,	 czyli	
po	 prostu	 nudno.	Kolejne	wizyty,	 aż	 do	 zdjęcia	 gipsu,	
odbywały	 się	 w	 takiej	 samej,	 w	 pełni	 profesjonalnej	
atmosferze.		
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IRENA	CEPIELIK

Rabacja.	Budźmy	uśpione	miejsca	i	ludzi…

We	wrześniu	 tego	 roku,	miałam	okazję	 uczest-
niczyć	 w	 niecodziennym	 widowisku	 teatralnym,	 przy-
gotowanym	 w	 ramach	 festiwalu	 Genius loci	 	 przez	
Teatr	 	 Słowackiego	 oraz	 Teatr	 	 Łaźnia	 Nowa	 z	 Kra-
kowa.	 Przy	 współpracy	 z	 małopolskimi	 instytucjami	
kulturalnymi	 i	 w	 ramach	 programu	 	 „Kultura-	 Inter-
wencja	 2017”	 przygotowano	 	 dziewięć	 	 eksperymen-
talnych	spektakli,	w	 tym	 jeden	zorganizowany	na	 tere-
nie	 nowosądeckiego	 Miasteczka	 Ga-
licyjskiego.	 Nosił	 on	 tytuł	 	 „Rabacja”	 
i	 odnosił	 się	 do	 wyjątkowo	 krwawego	
epizodu	z	naszej	XIX	wiecznej	historii,	
a	mianowicie	tzw.	rzezi	galicyjskiej.	

W	 niezwykłym,	 głęboko	 po-
ruszającym	 widowisku,	 rozegranym	
w	 różnych	 obiektach	 skansenu	 (ratusz,	
kościół,	karczma,	rynek)	wystąpili	zna-
ni	krakowscy	aktorzy:	Agnieszka	Judy-
cka,	 Agnieszka	 Kościelniak,	 Grzegorz	
Łukawski,	 Tomasz	Międzik,	 Sławomir	
Rokita	i	Tadeusz	Zięba.	O	oprawę	mu-
zyczną	spektaklu	zadbali	nasi	artyści	lu-
dowi,	 natomiast	 technicy	 przygotowali	
znakomite	oświetlenie	i	efekty	multime-
dialne.	Także	my,	widzowie,	zagraliśmy	 
w	jakimś	sensie	w	tym	spektaklu.	Podzie-
leni	na	grupy	poznawaliśmy	bowiem	ra-

cje	wszystkich	stron	zaangażowanych	w	te	krwawe	wyda-
rzenia	-	Austriaków,	szlachty	i	chłopów.	Dzięki	możliwości	
wysłuchania	ich	wypowiedzi,	mieliśmy	szansę	wyłowić	 
te	 sądy,	 z	 którymi	 najbardziej	 się	 identyfikowaliśmy.	
Przed	rozpoczęciem	widowiska	otrzymałam	„kartę	mo-
bilizacyjną”	do	grupy	Białych	z	pytaniem:	Za	kim	final-
nie	się	opowiadasz?	No	właśnie,	za	kim	…

I	teraz	pytam	się	Ciebie	Mario!		Czy	w	Twojej	przychod-
ni	 panują	 podobne	 porządki?	 Powiedz	 mi	 proszę,	 
czy	to	lekarze	decydują	o	tym,	co	wolno	rejestratorkom,	 
a	 one	 tak	 się	 ich	 boją,	 że	 są	 bezwolne	 i	 bez	 dyskusji	
poddają	się	wszelkim	zaleceniom?	A	może	to	jest	wymysł	
samych	rejestratorek?	No	bo	na	pewno	nie	NFZ	-u.	

Żebyś	 Ty	 Mario	 wiedziała,	 jak	 ciężko	 się	 żyje	
człowiekowi,	który	wszystko	wie,	a	musi	udawać	głupa.	
Żebyś	 Ty	 widziała	 mój	 wyraz	 twarzy,	 ten	 niepewny	
proszący	 uśmiech,	 kryjący	 desperację,	 która	 okazała	

się	 jednak	 skuteczna.	 To	 była	 rola	 godna	 przynamniej	
Oskara.	
Kochana	 Mario,	 zmęczyła	 mnie	 ta	 historia,	 więc	 
na	 dzisiaj	 kończę	 już	 moje	 wywody.	 I	 tylko	 boję	 się	
pomyśleć,	 że	 może	 Ty	 też	 wprowadziłaś	 do	 swojej	
przychodni	podobne	zasady	i	też	każesz	pielęgniarkom/
rejestratorkom	spławiać	pacjentów.	Jeśli	tak,	to	naprawdę	
mam	gdzieś,	co	sobie	teraz	o	mnie	pomyślisz.	

A	na	 razie,	 spokojnej	 nocy	 i	 kolorowych	 snów	z	 głębi	
serca	życzy	Ci	Twoja	przyjaciółka	Barbara!

Fot.	J.N.Lewicki,	Rzeź	galicyjska,	fot.	Wikipedia/Muzeum	Wojska	Polskiego
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O	rabacji	usłyszałam	po	raz	pierwszy	jako	dzie-
cko.	W	szkole	podstawowej	odkryłam,	że		na	cmentarzu	
w	 mojej	 rodzinnej	 wiosce,	 Lipnicy	Wielkiej,	 znajduje	 
się	grób	szlachcica	Jana	Grabczyńskiego,	zamordowane-
go	przez	„chłopskie	bojówki”		w	sąsiedniej	wsi		Jasien-
na	 (parafia	 była	 wtedy	 wspólna).	Mocno	 zatarty	 napis	 
na	pomniku	do	dzisiaj	wstrząsa	przesyconą	bólem	skar-
gą:	„Tu przez poddanych zamordowanego ojca, małżon-
ka, pana najlepszego leżą męczeńską krwią zwłoki zbro-
czone, uciekając się pod boską ochronę”. 

Grabczyński	 został	 przez	 buntowników	 przepiłowany,	
dlatego	 potem	 doskonale	 rozumiałam	 słowa	 z	 lektury	
Stanisława	Wyspiańskiego	„	Mego dziadka piłą rżnęli”.	
Nieco	 później,	 dowiedziałam	 się,	 że	 moi	 współmiesz-
kańcy	 także	 wnieśli	 swój	 wkład	 do	 tych	 zbiorowych	
mordów.	 W	 Lipnicy	 zamordowano	 w	 okrutny	 sposób		
24-letniego	 	 Stanisława,	 syna	 	właścicielki	wsi	 Joanny	
Żdżańskiej	oraz	syna	sędziego	Głowackiego.	Sam	dwór	
został	 splądrowany	 i	 zniszczony,	 napadnięto	 również	
na	 plebanię.	 (N.	 Gojski,	 Opisanie	 niektórych	 zdarzeń	
podczas	 powstania	 chłopów	w	miesiącu	 lutym	 1846	 r.	 
w	 obwodzie	 sądeckim	 zaszłych,	 	 „Rocznik	 Sądecki”	
R.1960,	T.4	,	s.193-210	).		Wówczas	nie	miałam	cienia	
wątpliwości,	po	czyjej	mam	być	stronie.

Dopiero	 w	 szkole	 średniej	 poznałam	 	 złożoną	
prawdę	 o	 tej,	 niewątpliwie	wstydliwej,	 karcie	 z	 naszej	
historii.	W	ciągu	kilku	dni		lutego,	w		pięciu		obwodach		
Galicji	 Zachodniej,	 	 pod	 	 kosami,	 siekierami,	 widłami	 
i	cepami	chłopów	zginęło	w	ciągu	krwawych	zapustów	
około	800	-	1000	ludzi,	spalono	także	lub	splądrowano	
470	dworów	i	ponad	50	plebanii.	Na	Sądecczyźnie	ofia-
rą	grabieży	padły	min.	dwory	w	Białej	Niżnej,	Gródku	
k.	 Grybowa,	 Jasiennej,	 Korzennej,	 Lipnicy	 Wielkiej,	
Łyczanej,	 Niecwi,	 Podolu	 (zginął	 tu	 szlachcic	 Tra-
szewski),	 Stróżach	 i	Wojnarowej.	 Przywódcą	 chłopów	 
na	 tym	 terenie	 był	 włościanin	 	 Koryga	 z	 Ciężkowic.		 
(F.	 Ziejka,	 Misjonarz	 pośród	 rabantów[w:]	 Rok	 1846	 
w	Galicji.	Kraków	1997,	s.	65-76).		

Za	 pomysłodawcę	 całej	 akcji	 uważany	 był	 staro-
sta	 tarnowski	 Joseph	 Breinl	 von	 Wallerstern.	 Żyjący	 
w	 straszliwej	 nędzy	 chłopi,	 uciskani	 	 bez	 litości	 przez	
większość	właścicieli	 ziemskich,	 nie	 posiadali	 świado-
mości	narodowej,	dlatego	łatwo	poddali	się	manipulacji	 
ze	 strony	 austriackich	 urzędników.	 W	 ten	 sposób	 
Austriacy,	bez	angażowania	swojego	wojska,	rozprawi-
li	się	z	przygotowującymi	powstanie	przeciw	zaborcom	
szlachcicami,	 kierując	na	nich	gniew	 ludu.	Aby	zachę-
cić	chłopów	do	mordowania	swoich	panów,	płacili	także	
za	każdą	dostarczoną	głowę	powstańca	(	S.	Kieniewicz,	
Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku,		Wrocław,	Ossoli-
neum,	1951)

W	 słynnym	 narodowym	 dramacie	 „Wesele”	
Stanisława	 Wyspiańskiego	 pojawiają	 się	 dwie	 ważne	
w	 tym	kontekście	postacie	 	 -	 zjawa	Hetmana,	uosabia-
jąca	zdrajców	wśród	Polaków,	zawsze	wyżej	ceniących	
swój	własny	 interes	 	 i	wygodę	 	 oraz	Upiór,	 który	 sło-
wami	„dajcie bracie kubeł wody:  gębę myć, ręce myć, 
suknie prać – nie będzie znać”	wyraża	chęć	zapomnie-
nia	o	masowych	zbrodniach,	dokonanych	przez	chłopów		
pod	przywództwem	Jakuba	Szeli.	 	Reżyser	 	widowiska		 
w	 okolicznościowym	 informatorze	 przypomniał	 nam,	 
że	wygnaliśmy	to	wydarzenie	z	naszej	świadomości	na-
rodowej,	nie	chcemy	o	nim	pamiętać.

	 I	 choć	 dotychczas	 dominowały	 mocno	 spola-
ryzowane	 sądy	 na	 temat	 przyczyn	 i	 charakteru	 rabacji	 
(źli	 chłopi	 mordujący	 dobrych	 szlachciców,	 przebiegli	
Austriacy	 podburzający	 nieświadomych	 chłopów	 prze-
ciwko	patriotycznej	szlachcie),	ostatnio	pojawiło	się	no-
-we	podejście	do	tego	problemu,	traktujące	rabację	jako	
pierwsze społeczne powstanie polskich pańszczyźnia-
nych niewolników przeciwko wyzyskującym ich panom . 

Jako	że	historia	lubi	zataczać	koło,	twórca	spek-
taklu	zwrócił	uwagę	na	podobieństwo	naszej	współczes-
nej	 sytuacji	 społecznej	 do	 warunków,	 jakie	 panowały	 
w	Galicji	tuż	przed	wybuchem	rabacji.		Niestety,	znowu	
zaczynamy	gloryfikować	niekoniecznie	właściwe	posta-
wy,	jesteśmy	podzieleni,	skłóceni,	a	nawet	nienawidzimy	
się	nawzajem.

-		To, co się teraz dzieje jest bardzo niebezpiecz-
ne –	 mówi	 reżyser	 Jakub	 Roszkowski	 -	 Znajdujemy  
się bowiem na skraju jakiegoś przesilenia. Jedyna na-
dzieja w tym, że zyska ono formę cywilizowaną i poko-
jową.

Spektakl	 „Rabacja”	 wstrząsnął	 mną,	 ale	 jednocześnie	
utwierdził	w	przekonaniu,	że	nie	mogę	opowiedzieć	się	
bez	zastrzeżeń	po	żadnej	ze	stron	konfliktu.	Prawda	jest	
zawsze	złożona	i	leży	na	styku	racji	różnych	klas	i	śro-
dowisk.	
Wartość	 widowiska	 polega	 jednak,	 moim	 zdaniem,	 
na	czymś	innym,	a	mianowicie	na	jego	walorze	eduka-
cyjnym		i	ostrzegawczym.	Mam	wrażenie,	że	każdy	z	nas	
wyszedł	z	niego	przekonany,	że	 ten	krwawy	akt	naszej	
historii	obrazuje	potencjalne	niebezpieczeństwo	związa-
ne	z		wygłaszaniem	nieprzemyślanych	i	nierozważnych	
sądów,	z	niedopuszczaniem		do	głosu	racji	innych	ludzi	
oraz	z	siłą	nieuzasadnionych	oskarżeń.	W	sprzyjających	
okolicznościach	mogą	one	stać	się	bowiem	przysłowio-
wą	iskrą,	która	roznieci	ogień,	nad	którym	trudno	będzie	
później	zapanować.	Nikt	z	nas	nie	powinien	o	tym	zapo-
minać.	Trzeba	obudzić	uśpione	miasta,	miejsca	 i	 ludzi.	
Niech	przypominają	i	ostrzegają.
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Gimnastyka dla seniorów to prosty sposób 
na poprawę kondycji, sprawności fizycznej  i  uchro-
nienie się przed urazami

Dobrze	 dobrany	 zestaw	 ćwiczeń	 pomaga	 za-
chować	 formę,	 niezależność	 i	 zdrowie,	 Bez	 względu	
na	 wiek,	 budowanie	 zdrowego	 i	 silnego	 organizmu	 
to	podstawa.	

Gimnastyka	wpływa	na	poprawę	kondycji,	zmniejszenie	
ryzyka	kontuzji,	wzmocnienie	siły	mięśniowej,	obniżenie	
ciśnienia	tętniczego	a	także	normalizację	poziomu	cukru	
we	 krwi	 i	 poprawę	 metabolizmu	 (utrzymanie	 wagi	 
w	normie).	Taka	codzienna	dawka	ruchu	sprzyja	również	
poprawie	ogólnego	 samopoczucia,	 co	może	przekładać	
się	na	znaczne	ograniczenie	wystąpienia	depresji.

Jedną	 z	 głównych	 przyczyn	 utraty	 sprawności	 u	 osób	
starszych	jest	choroba	zwana	sarkopenią.	Charakteryzuje	
się powolnym	zanikiem	mięśni	 szkieletowych	na	 rzecz	
tkanki	tłuszczowej,	skutkującym	ograniczeniem	funkcji	
mięśni	a	tym	samym	znacznym	pogorszeniem	kondycji	
fizycznej.	 Na	 szczęście	 można	 ją	 zahamować,	 a	 przy-
najmniej	 spowolnić,	 stosując	 właśnie	 gimnastykę . 
Jednak	 same	 ćwiczenia	 to	 nie	 wszystko.	 Aby	 zadbać	
o	 prawidłową	 budowę	 mięśni,	 nie	 wolno	 zapominać	 
o	spożywaniu	produktów	bogatych	w	białko	i	o	dostar-
czaniu	 organizmowi	 niezbędnych	 witamin	 i	 kwasów	
tłuszczowych.

Bezpieczny trening dla seniora

Gimnastyka	 dla	 seniorów	 nie	 może	 zaszkodzić,	 o	 ile	
jest	 dostosowana	 do	 indywidualnych	 potrzeb	 orga-
nizmu.	Nawet	przy	dużej	męczliwości	minimalna	dawka	
ruchu	przynosi	wiele	korzyści .

•	 Po	pierwsze,	trzeba	pamiętać,	aby	bardziej	 
niż	na		intensywność	ćwiczeń	kłaść	nacisk	 
na	ich	częstotliwość		(3-5	razy	w	tygodniu	 
po	ok.	30	min),	zwłaszcza	przy	schorzeniach	
układu	krwionośnego.

•	 Po	drugie,	należy	tak	dobierać	ćwiczenia,	
aby	nie	obciążać	stawów,	szczególnie	kolan.	
Bezpieczne	pozycje	dla	seniora,	w	szczegól-
ności	wykonującego	ćwiczenia	w	domowym	
zaciszu,	to	leżenie	i	klęk	podparty.	

•	 Ćwiczenia,	na	które	może	sobie	pozwolić	 
każdy	senior,	nie	powinny	powodować	
znacznego	wzrostu	ciśnienia	tętniczego,	 
m.in.	nie	wolno	wstrzymywać	oddechu	podczas	
ćwiczeń	siłowych.

•	 Bezpieczny	trening	zakłada	powolne,	 
ale	precyzyjne	ruchy	wykonywane	w	stabilnej	
pozycji.

•	 Należy	unikać	szarpania	i	gwałtownych		
ruchów	a	ćwiczenia	wykonywać	płynnie.

•	 Należy	unikać	blokowania	stawów	rąk	i	nóg	
podczas	napięcia	mięśni.

•	 Ból	mięśni	trwający	kilka	dni	i	niewielkie	
zmęczenie	są	normalne	po	ćwiczeniach	
wspomagających		budowanie	mięśni.

•	 Ogólne	wycieńczenie,	ból	stawów	i	mięśni,	
bolesne	ściągania	nie	są	normalną	reakcją		 
po	regularnym	treningu	-	jeśli	takie	dolegli-
wości	utrzymują	się	zbyt	długo	należy	skon-
sultować	się	z		lekarzem

•	 Nie	należy	forsować	organizmu	zbyt	mocno,	
stosując	się	do	zasady:	lepiej	mniej,	a	częściej!

•	 Każde	nowe	ćwiczenie	należy	skonsultować	 
z	lekarzem	lub	fizjoterapeutą,	lepiej	zapobiegać	
urazom	niż	je	potem	leczyć.		

Sporty dla osób starszych

Aktywność	 seniora	 nie	 musi	 polegać	 na	 ćwiczeniach	
gimnastycznych.	 Można	 ją	 uzupełniać	 alternatywnymi	
formami	 sportu,	 zarówno	 na	 świeżym	 powietrzu	

NATALIA	NIEĆ

Artykuł współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach rządowego programu ASOS na lata 2014-2020

FORMA,	NIEZALEŻNOŚĆ,	ZDROWIE
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INFORMACJE	O	PROJEKCIE	

KATARZYNA ZYGMUNT
   

Kultura - z Seniorami i dla Seniorów

W	 okresie	 1	 września	 -	 31	 grudnia	 2017	 roku	
Stowarzyszenie	 Sądecki	 Uniwersytet	 Trzeciego	
Wieku	 realizuje	 projekt	 “Kultura	 -	 z	 Seniorami	 
i	dla	Seniorów”,	którego	celem	jest	upowszechnienie	
wśród	 seniorów	 z	 terenu	 miasta	 Nowego	 Sącza	 
i	 Powiatu	 Nowosądeckiego	 dostępu	 do	 szerokiej	
gamy	zajęć	poświęconych	kulturze	i	sztuce.

(nawet	 zwyczajny	 spacer,	 grabienie	 liści	 czy	 jazda	 
na	rowerze),	jak	i	w	klubach	fitness.	Rekordy	popularności	
bije	marsz	z	kijkami	tzw.	nordic	walking	który	odciąża	
stawy	 i	 pobudza	 krążenie	 krwi.	 Bardzo	 popularne	
wśród	 seniorów	są	zajęcia	z	 jogi	 i	 basen,	gdzie	można	
popływać,	 albo	 zapisać	 się	na	 aqua	 aerobic.	Natomiast	
miłośnicy	muzyki	mogą	zdecydować	się	na	kursy	tańca	
dla	 seniorów.	 Każda	 forma	 aktywności	 wykraczająca	
poza	 czynności	 wykonywane	 na	 co	 dzień,	 usprawnia	

układ	ruchowy.
Jednak	niezmiernie	ważne	 jest	 tutaj	nastawienie	do	ży-
cia	 i	 chęć	 aktywnego	 spędzania	 czasu.	 Jeśli	 nie	mamy	 
w	planach	uprawiania	żadnego	sportu,	dobrze	jest	chociaż	
wprowadzić	w	życie	zdrowy	nawyk	i	rozpoczynać	dzień	
od	 odrobiny	 ruchu,	 a	 kończyć	 wieczornym	 spacerem.	
Róbmy	to	nawet	jeśli	nie	mamy	na	to	ochoty.	Może	nam	
w	tym	pomóc	czworonożny	przyjaciel,	który	na	pewno	
skutecznie	zmotywuje	nas	do	wyjścia	z	domu.

W	 ramach	 projektu	 zaplanowano	 następujące	
zajęcia:	wykład,	 	 warsztaty	 artystyczne	 oraz	 spot-
kania	Dyskusyjnego	Klubu	Filmowego.
Projekt	 wychodzi	 naprzeciw	 ogromnemu	 zainte-
resowaniu	 oraz	 zapotrzebowaniu	 sądeckich	 senio-
rów	na	zajęcia	artystyczne	i	kulturalne.	

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.  

Fot.	Józef	Bartkowski



Prawidłowa odpowiedź: zdjęcie wykonano z platformy widokowej MCK SOKÓŁ 

ROZWIĄZANIE ZAGADKI 
z Biuletynu SUTW nr 52

Na zdjęciu: Halina Scheibal (z lewej)  i Halina Kacprzycka (z prawej) 
z autorem zdjęcia artystą fotografikiem Piotrem Droździkiem

Teatr tańca

Warsztaty  fotograficzne

Warsztaty wokalno-muzyczne

SERDECZNE GRATULACJE DLA SŁUCHACZEK SUTW: HALINY KACPRZYCKIEJ
I HALINY SCHEIBAL ZA UDZIELENIE PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI

Warsztaty malarskie

Dyskusyjny Klub Filmowy

Warsztaty rękodzieła artystycznego

Z Seniorami 
i dla Seniorów

Fot. Katarzyna Zygmunt, Zofia Mółka, Tadeusz Legutko, Józef Bartkowski




