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Drodzy Słuchacze 
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Za Zarząd Sądeckiego UTW
Maria Harcuła
Elżbieta Pachoń

	 Zakończyliśmy	 szósty	 rok	 działalności	 SUTW.	Wszechstronny	 program	 edukacyjny	 naszego	Uniwersytetu	
okazał	 się	 na	 tyle	 atrakcyjny,	 że	 znaczna	 część	 słuchaczy	 odbiera	 dziś	 dyplomy	 na	 zakończenie	 trzeciego	
cyklu	dwuletniego	kształcenia	w	sekcjach:	kulturoznawstwa,	medycznej	 i	profilaktyki	zdrowia	oraz	społeczno-
geograficznej.
W	roku	akademickim	2009/2010	oprócz	wykładów	audytoryjnych,	zajęć	specjalistycznych,	spotkań	z	ciekawymi	
ludźmi,	 lektoratów	 i	 konwersatoriów,	 oraz	 zajęć	 ruchowych	wprowadzono	nowe	 formy	 edukacyjne:	warsztaty	
teatralne,	muzyczne	i	taneczne.
Poza	działalnością	edukacyjną,	kontynuowaliśmy	rozpoczęte	projekty:	„Sądecki	Ośrodek	Poradnictwa	Prawnego	 
i	Obywatelskiego”	oraz	Centrum	Wspierania	Organizacji	Pozarządowych.	Ponadto	Sądecki	UTW	realizował	projekt	
„Szanujmy	wspomnienia”,	w	ramach	którego	prowadzone	były	warsztaty	pamiętnikarskie,	a	ich	końcowym	efektem	
stała	 się	publikacja	pt.	 „Moja	Sądecczyzna”.	Doczekała	się	ona	drugiego	wydania	przy	wsparciu	 	finansowym	
Urzędu	Miasta	Nowego	Sącza.	
Zupełnie	 nowym	wyzwaniem	 dla	 słuchaczy	 SUTW	 był	 projekt	 zatytułowany	 „Sądeckie	 bajanie	 –	 dziadkowe	
czytanie”	 dofinansowany	 ze	 środków	 konkursu	 „Seniorzy	 w	 akcji”	 Polsko-Amerykańskiej	 Fundacji	Wolności	 
i	Towarzystwa	Inicjatyw	Twórczych	„ę”.	
Esperantyści	–	słuchacze	SUTW	uczestniczą	w	projekcie	Grundvig,	finansowanym	z	Unii	Europejskiej,	który	na	
kursach	szkoleniowych	przygotowuje	do	międzynarodowego	egzaminu	językowego.
Rok	2010	–	Rok	Chopinowski	-	uczciliśmy	cyklem	wykładów	poświęconych	historii	muzyki	i	naszemu	wielkiemu	
kompozytorowi.
	 Wykłady	audytoryjne	wygłosili,	m.in.:	prof.	dr	hab.	Bolesław	Faron,	prof.	dr	hab.Józef	Lipiec,	prof.	dr	hab.	Jerzy	
Vetulani.	Największe	zainteresowanie	wzbudził	przybyły	z	Warszawy	94-letni	doc.dr	hab.	nauk	farmaceutycznych	
Aleksander	Ożarowski	–	żywa	reklama	aktywności	fizycznej	i	umysłowej.	
Nasz	 Uniwersytet	 w	 równej	 mierze	 dba	 o	 rozwój	 umysłowy	 i	 fizyczny	 słuchaczy.	 Hasło:	 ”uprawiaj	 sport”	
realizowaliśmy	 w	 szerokim	 zakresie	 w	 ramach	 projektu	 „Kultura	 fizyczna	 seniorów-	 kompleksowy	 program	
prozdrowotny	dla	 słuchaczy	UTW”.	Nie	 tylko	 ćwiczymy	 systematycznie,	 ale	 i	 uczestniczylismy	w	masowych	
imprezach,	takich	jak:	III	Małopolski	Rajd	UTW	w	Muszynie	-	Złockiem	(10-11	października	2009r.),	inauguracyjnej	
imprezie	plenerowej	na	terenie	Suchej	Doliny,	Obidzy	i	Eliaszówki	„Nordic	Walking	dla	wszystkich”,	która	odbyła	
się	8	maja	2010r	pod	patronatem	starosty	nowosądeckiego	Jana	Golonki	i	burmistrza	Piwnicznej	–	Zdroju	Edwarda	
Bogaczyka.
Niecodziennym	 wydarzeniem	 było	 spotkanie	 słuchaczy	 naszego	 Uniwersytetu	 z	 astronautą	 amerykańskim	 
płk.	Terrym	Virtsem	z	NASA.
	 Tegoroczne	wakacje	wypełnione	będą	pracą	przy	organizacji	kolejnej	międzynarodowej	konferencji	UTW	-	
Forum	III	Wieku	 towarzyszącej	Forum	Ekonomicznemu	w	Krynicy-Zdroju.	Czeka	nas	 również	 IV	Małopolski	
Rajd	UTW.
Wszystkim,	 którzy	 wspierali	 naszą	 działalność	 w	 minionym	 roku	 akademickim,	 składamy	 serdeczne	
podziękowania.
Przekazując	Państwu	kolejny	numer	Biuletynu,	życzymy	przyjemnej	lektury,	dobrego	wakacyjnego	wypoczynku	 
i	tego,	aby,	cytując	Stanisława	Wyspiańskiego,	dalej	„chciało	nam	się	chcieć”.
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	 Wg	Marca	Boylera	„Ruch, poruszanie się jest tym, 
co czyni turystę”.	Czym	zatem	jest	turystyka	kwalifiko-
wana?	Jak	można	ją	zdefiniować	i	sklasyfikować?	Dalej,	
jaka	jest	jej	istota?	W	jaki	sposób	turysta	może	ją	reali-
zować	na	„ziemi	szczawnickiej?”	Na	nasuwające	się	py-
tania,	autor	pokrótce	spróbuje	odpowiedzieć	niniejszym	
artykułem.
Turystyka	jako	forma	aktywności	zaspokaja	poza	miej-
scem	 stałego	 zamieszkania	 zarówno	 potrzeby	 rozwoju	 
i	odnowy	sił	fizycznych	i	psychicz	nych,	jak	i	potrzeby	in-
formacyjno-poznawcze.	Turystykę	kwalifiko	waną	uważa	
się	za	kwintesencję	współczesnej	turystyki.	Nieprzypad-
kowo	 uważa	 się	 ją	 często	 za	matkę	 turystyki	w	 ogóle,	 
a	 uprawiają	cych	 ją	 określa	 jako	 „prawdziwych	 tury-
stów”.
Powszechna	 jest	 opinia,	 że	 turystyka	 kwalifikowana	
umożliwia	 zadośćuczynienie	 minimum	 aktywności	 ru-
chowej	 znacznie	 pełniej	 i	wszechstronniej	 niż	 jakakol-
wiek	inna	forma	turystyki.	Słuszny	jest	również	pogląd,	
iż	 turystyka	kwalifikowana	 jest	nowoczesną	formą	wy-
poczynku,	tj.	regeneracji	sił	fizycznych	i	psychicznych.	
Sprzyja	temu	okresowa	zmiana	środowiska	społecznego	
i	 trybu	 życia,	 aktywności	 intelektualnej	 i	 emocjonalnej	
itp.,	 co	 również	 się	 zalicza	 do	 potrzeb	 podstawowych.	
Ponadto	 trzeba	przypomnieć,	że	człowiek	żyje	w	okre-
ślonym	 systemie	 społecznym,	 który	 współdecyduje	 
o	jego	potrzebach.	Swoje	stosunki	z	otoczeniem	człowiek	
reguluje	przez	działanie.	Aby	mógł	działać	 świadomie,	
konieczne	jest	zapewnienie	mu	właściwej	informacji.
Poczynione	 uwagi	 pozwalają	 na	 podjęcie	 próby	 zdefi-
niowania	 pojęcia	 turystyka	 kwalifikowana	 i	 uwypukle-
nie	tego,	co	ją	odróżnia	od	innych	form	turystyki	i	co	ją	
z	nimi	łączy.
Do	 cech	 wspólnych	 można	 zaliczyć	 czasową	 i	 dobro-
wolną	zmia	nę	miejsca	pobytu	i	codziennego	trybu	życia	 
w	 celu	 zaspokojenia	 potrzeby	 osobistego	 kontaktu	 
z	 innym	 środowiskiem	 społecznym,	 przyrodniczym,	
kulturowym	oraz	 informacyjno-poznawczym.	Cechy	 te	
są	właściwe	zarówno	dla	 turystyki	 kwalifikowanej,	 jak	
i	wczasowej,	krajoznawczej,	kongresowej	 i	 innej.	Każ-
da	forma	turystyki	powoduje	też	określone	konsekwen-
cje	ekonomiczne,	prawne	itp.	i	to	w	obu	podstawowych	
składnikach	 konsumpcji	 turystycznej	 -	 dynamicznym,	
czyli	podróży	 i	statycznym,	czyli	pobycie.	Turysta	wy-
stępuje	 przy	 tym	 jako	 konsument	 różnorodnych	 dóbr	 
i	usług	turystycznych.
Turystyka	kwalifikowana	ma	jednak	pewne	cechy	szcze-
gólne.	W	literaturze	zalicza	się	do	nich:	konieczność	fi-
zycznego	i	psychicznego	przygotowania	kondycyjnego,	
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umiejętność	 posłu-
giwania	się	sprzętem	
turystycznym,	 za-
spokajanie	 potrzeb	
biologicznego	 mini-
mum	aktywności	ru-
chowej	oraz	posiada-
nie	pewnego	zasobu	
wiedzy	ogólnej.	Tu-
rystyka	 kwalifiko-
wana	 ma	 więc	 wie-
le	 cech	 zbliżonych	
do	 sportu,	 różni	 się	
jednak	 od	 niego	 na	
ogół	znaczną	ruchli-
wością	przestrzenną.	
Sprzyja	przy	tym	nie	tylko	osiąganiu	celów	perfekcjoni-
styczno-sprawnościowych,	 co	 jest	właściwe	dla	 sportu,	
lecz	 także	 krajoznawczych,	 do	 których	 sport	 nie	 dąży.	
Ponieważ	jednak	turystyka	kwalifikowana	może	stymu-
lować	pożądany	kształt	potencjału	biologicznego	społe-
czeństwa,	wchodzi	w	zakres	kultury	fizycznej,	stanowiąc	
ważny	środek	osiągania	celów	wychowania	fizycznego.
W	 świetle	 podanych	 uwag	 definicję	 turystyki	 kwalifi-
kowanej	można	 sformułować	następująco:	 „...turystyka	
kwalifikowana	 jest	 czasową,	 dobrowolną,	 wymagającą	
przygotowania	 kondycyjnego	 i	 zawodowo-turystyczne-
go,	 częstą	 zmianą	miejsca	w	 przestrzeni,	 połączoną	 ze	
zmianą	codziennego	trybu	życia,	zaspokajaniem	potrzeb	
ruchu	i	wysiłku	fizycznego,	osobistego	kontaktu	z	innym	
środowiskiem	społecznym,	przyrodniczym	i	kulturowym	
oraz	potrzeb	informacyjno-poznawczych”.
Jak	 już	wspomniano,	 pojęcie	 turystyki	 specjalistycznej	
(kwalifikowanej)	 obejmuje	 te	 rodzaje	 turystyki,	 które	
wymagają	 określonych	 umiejętności,	 biegłości	 w	 po-
sługiwaniu	 się	 niezbędnym	 sprzętem,	 dobrej	 kondycji	
fizycznej	 oraz	 niejednokrotnie	 specjalnych	 pozwoleń.	
W	praktyce	 turystykę	kwalifikowaną	dzieli	 się	na:	pie-
szą	(nizinną	i	górską),	wodną	(kajakową,	motorowodną,	
żeglarską	i	podwodną),	narciarską,	kolarską,	motorową,	
speleologiczną,	wędkarską,	łowiecką,	jeździecką.
Reasumując	ogólne	uwagi	poświęcone	wybranym	zagad-
nieniom	turystyki	kwalifikowanej,	można	powiedzieć,	że	
staje	się	ona	na	świecie	trwałym	i	dynamicznym	skład-
nikiem	 stylu	 życia	 współczesnych	 społeczeństw.	 Do-
świadczenie	 za	 granicą	 uczy,	 że	 duże	możliwości	 roz-
woju	ma	w	 Polsce	 turystyka	 kwalifikowana	 narciarska	 
i	piesza	górska.	Trzeba	też	powtórzyć,	że	turystyka	kwa-
lifikowana	ma	duże	znaczenie	społeczne	ze	względu	na	

Karol Trojan 
doktorant UE Kraków
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jej	funkcje	zdrowotne,	edukacyj	ne	i	wychowawcze,	jest	
ona	również	mało	uciążliwa	dla	środowiska	naturalnego	
i	społecznego.
	 W	 myśl	 poczynionych	 rozważań,	 władze	 gminy	
Szczawnica	 kładą	 duży	 nacisk	 na	 rozwój	 sportu,	 tury-
styki	 i	 wypoczynku,	 zarówno	 zorganizowanego,	 jak	 
i	indywidualnego.	Zatem	gmina	stanowi	doskonałą	bazę	
turystyczną	przyjmującą	 jednorazowo	kilka	 tysięcy	go-
ści,	 którym	 zapewnia	 noclegi	 w	 pokojach	 o	 zróżnico-
wanym	 standardzie	 -	 od	 apartamentów	 w	 budynkach	
sanatoryjnych,	 willach,	 ośrodkach	 wypoczynkowych	 
i	domach	wczasowych,	po	miejsca	w	kwaterach	prywat-
nych,	schroniskach	i	polach	namiotowych.
Szczawnica,	 podobnie	 jak	 większość	 miejscowości	 na	
terenie	 Małopolski,	 oferuje	 bogaty	 wybór	 możliwości	
aktywnego	spędzania	wolnego	czasu.
Góry	pokryte	lasami	o	bogatej	florze	i	faunie	przyciągają	
amatorów	pieszych	wędrówek.	Liczne	szlaki	turystyczne	
prowadzą	na	najwyższe	szczyty	Pienin,	Beskidu	Sądec-
kiego,	Gorców	oraz	do	 rezerwatów	przyrody:	Wąwozu	
Homole,	Wysokich	Skałek,	a	także	do	jednego	z	najpięk-
niejszych	obfitujących	w	malownicze	skałki	i	progi	skal-
ne,	 tworzące	przełomy	 i	wodospady	 -	 rezerwatu	Białej	
Wody.	Trasy	dostosowane	są	do	możliwości	fizycznych	
przeciętnego	użytkownika.
W	samym	centrum	Szczawnicy	można	skorzystać	z	czte-
roosobowej	kolejki	krzesełkowej,	prowadzącej	na	Pale-
nicę,	skąd	rozpościera	się	widok	na	wspaniałą	panoramę	
Tatr,	 Pienin,	 Beskidu	 Sądeckiego	 i	 całej	 Szczawnicy.	
Obok	na	sąsiedniej	Szafranówce	zbudowano	letnią	700-	
metrową	 rynnę	 grawitacyjną,	 atrakcyjną	 zarówno	 dla	
dzieci,	jak	i	dla	dorosłych.	
Turystów	preferujących	szybsze	sposoby	zwiedzania	te-
renu	ucieszą	przygotowane	liczne	trasy	rowerowe	i	kon-
ne.	Na	miejscu,	w	wypożyczalniach	sprzętu	sportowego	
można	zaopatrzyć	się	w	rower	górski,	natomiast	w	stad-
ninie	koni	„Rajd”	skorzystać	z	bogatej	oferty	organizo-
wanych	imprez	konnych.

Miłośnicy	 sportów	 wodnych,	
dzięki	wartkiemu	nurtowi	Dunaj-
ca,	mogą	 sprawdzić	 swoje	 umie-
jętności,	 wypożyczając	 kajak	 
i	pokonując	tor	slalomowy	wiodą-
cy	wzdłuż	 trasy	spływu	Dunajca.	
Amatorzy	 podziwiania	 krajobra-
zu	z	lotu	ptaka	znajdą	swój	raj	na	
terenie	schroniska	„Pod	Durbasz-
ką”,	 gdzie	 prowadzone	 są	 kursy	
latania	na	paralotniach.
			W	 górskich	 rzekach	 i	 bystrych	
potokach	zwolennicy	wędkarstwa	
odnajdą	wiele	miejsc,	do	których	
będą	 chcieli	 powrócić.	 Dunajec	
wraz	 z	 dopływami	 jest	 najwięk-
szym	 i	 najpopularniejszym	 ło-
wiskiem	 muchowym	 w	 Polsce,	 
a	 przede	 wszystkim	 obszarem	

występowania	 pstrąga	 potokowego,	 lipienia	 i	 głowaci-
cy.	Urozmaicone	łowiska,	wspaniałe	krajobrazy	i	czyste	
górskie	rzeki	przyciągną	swym	urokiem	wszystkich	mi-
łośników	wędki.
Pobyt	na	terenie	gminy	Szczawnica	to	również	doskona-
ła	 okazja	 do	 poznania	 uroków	Pienińskiego	Parku	Na-
rodowego,	zapoznania	się	z	jego	unikatową	roślinnością	 
i	bogactwem	świata	zwierzęcego,	zwiedzenia	pobliskich	
zamków	w	Niedzicy	i	Czorsztynie,	podróży	statkiem	po	
Jeziorze	Czorsztyńskim,	spaceru	łodzią	lub	kajakiem	po	
Dunajcu.	 Niesłabnącą	 zasłużoną	 popularnością	 cieszy	
się	jedna	z	największych	atrakcji	turystyczno-	krajobra-
zowych	Pienin	-	spływ	tratwami	przeło	mem	Dunajca	na	
odcinku	20	km.
Szczawnica	jest	atrakcyjna	także	zimą.	Wraz	z	pierwszy-
mi	opadami	śniegu	przekształca	się	w	centrum	sportów	
zimowych.	Na	terenie	miasta	-	w	centrum,	w	Jaworkach	
i	pod	Durbaszką	-	znajdują	się	wyciągi	narciarskie	oraz	
trasy	 zjazdowe,	 zarówno	 dla	 początkujących,	 jak	 i	 za-
awansowanych	amatorów	białego	szaleństwa.	Narciarzy	
o	większych	umiejętnościach	ucieszy	sztucznie	śnieżona	
trasa	na	stoku	Palenicy,	posiadająca	homologację	FIS,	na	
której	rozgrywane	są	zawody	alpejskie.	Możliwość	peł-
nej	satysfakcji	z	uprawianego	narciarstwa,	także	i	zwo-
lennikom	jazdy	rekreacyjnej,	dostarczy	oddana	do	użyt-
ku	oświetlona	trasa	zjazdowa.
W	 ramach	 zakończenia	 rozważań	 na	 temat	 turystyki	
kwalifikowanej	 i	 form	 jej	 realizacji	w	granicach	 admi-
nistracyjnych	 gminy	 Szczawnica	 warto	 zauważyć,	 iż	
wzrastające	z	roku	na	rok	natężenie	ruchu	turystycznego	
sugeruje	pęd	 człowieka	ku	 zdrowszemu	 trybowi	 życia.	 
W	myśl	 powiedzenia	 „Ruch	 to	 zdrowie”	 coraz	 więcej	
osób	 wędruje	 pieszo	 szlakami	 turystycznymi,	 uprawia	
sporty	 zimowe	 czy	 też	 zainteresowana	 jest	 turystyką	
konną	i	innymi	jej	formami.
Stąd	 też	 szeroka	 gama	walorów,	 którą	 dysponuje	 gmi-
na	Szczawnica	udostępniana	każdemu	turyście,	zgodnie	 
z	 zasadami	 zrównoważonego	 rozwoju,	 staje	 się	 niepo-
wtarzalną	formą	autopromocji	regionu.

Słuchacze w trakcie wykładu, MCK „Sokół”
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Sądecki	 Uniwersytet	
Trzeciego	 Wieku	 go-
ścił	 wybitnego	 uczo-
nego	 doc.	 dra	 hab.	
Aleksandra	 Ożarow-
skiego	 z	 Warszawy.	 
W	dniu	4	lutego	2010	r.	 
w	 sali	 Małopolskiego	
Centrum	Kultury	 „SO-
KÓł”,	 wypełnionej	
słuchaczami	 (ok.	 500	
osób)	odbył	się	wykład	
na	 temat	 zagrożeń	 ze	
strony	 bakterii	 i	 wiru-

sów	oraz	jak	się	zabezpieczyć	przed	grypą	i	przeziębie-
niami,	o	szczególnej	roli	witaminy	C,	którą	można	stoso-
wać	doustnie,	w	iniekcji	dożylnej	i	w	postaci	kroplówki.	
Doc.	dr	hab.	Aleksander	Ożarowski	-	ur.	16	stycznia	1916	
r.	w	Proskurowie		na	Ukrainie,	w	rodzinie	ziemiańskiej	
o	wielkich	tradycjach	patriotycznych.	Studiował	na	Uni-
wersytecie	Warszawskim	i	łódzkim.
Długoletni	 pracownik	 naukowy	 oraz	wykładowca	wie-
lu	instytucji	i	uczelni,	również	zagranicą.	Od	1985	r.	na	

emeryturze.	Wiceprezes	 i	 członek	 honorowy	Polskiego	
Komitetu	Zielarskiego,	Prezes	Honorowy	Polskiego	To-
warzystwa	Terapii	Chelatowej.	Prezes	Honorowy	Funda-
cji	Antynowotworowej	AMST	i	członek	honorowy	Pol-
skiej	Rady	Leku	Roślinnego.
W	 swojej	 62-letniej	 pracy	 naukowej	wydał	 11	 książek	 
o	ziołolecznictwie,	70	publikacji.	Napisał	250	artykułów	
naukowych,	 ponadto	 jest	 twórcą	 dziewięciu	 patentów	
na	leki	ziołowe	oraz	autorem	kilkakrotnie	wydawanego	
„Ziołolecznictwa	–	Poradnika	dla	lekarzy”.
Występował	na	międzynarodowych	sympozjach	i	konfe-
rencjach,	przekazując	zweryfikowaną	naukowo	wiedzę.	
Cieszy	 się	 wielkim	 szacunkiem	 w	 kręgach	 medycyny	
akademickiej	i	wśród	farmaceutów.
Jest	człowiekiem	bardzo	szlachetnym	i	życzliwym.	Zna-
lazł	czas,	żeby	bezinteresownie	podzielić	się	z	nami	swo-
ją	wiedzą	i	przekazać	cenne	rady.
życzymy	Panu	Profesorowi,	aby	długo	jeszcze	popula-
ryzował	wiedzę	o	leczniczym	wpływie	roślin	na	zdrowie	
człowieka.

Zofia Piekarz
Członek Zarządu 

Sekcji Medycznej I roku

Wykład	pt.	Dlaczego jesteśmy empatyczni, moralni i religijni?	Pogląd	neurobio-
loga	wygłosił	wybitny	polski	psychofarmakolog,	neurobiolog	oraz	biochemik	-	
prof.	dr	hab.	Jerzy	Vetulani.
Prof.	Jerzy	Vetulani,	ur.	21	stycznia	1936r.	Zajmuje	się	psychoneurologią	czyli	
nauką	o	tym,	jak	leki	i	inne	substancje	chemiczne	zmieniają	funkcje	psychiczne.	
Duże	sukcesy	odniósł	w	badaniach	nad	działaniem	leków	przeciwdepresyjnych.	
Pracuje	w	Polskiej	Akademii	Nauk	w	Instytucie	Farmakologii		w	Krakowie.	Swe-
go	czasu	ściśle	związany	z	Piwnicą	pod	Baranami	(gdy	Piotr	Skrzynecki	wyjeż-
dżał,	Vetulani	prowadził	przez	 jakiś	czas	zespół).	W	„Solidarności”	od	samego	
początku.	W	1989	 r.	 napisał	 pierwszy	 program	 „Solidarności”	 dla	Małopolski.	
Członek	Towarzystwa	Przyjaciół	Sztuk	Pięknych.	
Prof.	 dr	 hab.	 Jerzy	 Vetulani	 -	 Profesor	 zwyczajny	 nauk	 przyrodniczych,	 psy-
chofarmakolog,	neurobiolog	oraz	biochemik.	Prowadzone	przez	kilkadziesiąt	lat	badania	w	zakresie	psychofarma-
kologii,	 uwieńczone	zostały	uzyskaniem	przez	profesora	Vetulaniego	znaczącej	pozycji	wśród	najwybitniejszych	 
w	świecie	uczonych	w	tej	dziedzinie.	
Prof.	 J.	Vetulani	 jest	 autorem	222	oryginalnych	prac	badawczych,	opublikowanych	w	specjalistycznych	czasopi-
smach	krajowych	i	zagranicznych.	Prace	te	były	cytowane	4087	razy,	sześć	zostało	uznanych	przez	International	
Science	Index	za	publikacje	słynne	(famous	or	classical	paper),	co	ulokowało	profesora	Vetulaniego	w	pierwszej	
dziesiątce	najczęściej	cytowanych	polskich	uczonych	w	dziedzinie	biomedycyny.	Jest	laureatem	licznych	wyróżnień,	
w	tym	m.	in.	Międzynarodowej	Nagrody	Anna	Monika	za	prace	nad	depresją,	nagrody	Prezesa	Rady	Ministrów	za	
całokształt	dorobku	naukowego,	Nagrody	Naukowej	Miasta	Krakowa,	Nagrody	im.	Jerzego	Konorskiego,	nagród	
Sekretarza	Naukowego	PAN	i	Wydziału	Nauk	Medycznych	PAN.

 ZAPObIEGANIE CHORObOM I LECZENIE 
SPOSObAMI NATURALNYMI

DLACZEGO JESTEŚMY EMPATYCZNI, 
MORALNI I RELIGIJNI?

doc. dr hab. Aleksander Ożarowski

prof. dr hab. Jerzy Vetulani
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Projekt	 „Kultura fizyczna seniorów – kompleksowy 
program dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku”,	dofinansowany	przez	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	
Społecznej	w	ramach	Rządowego	Programu	–	Fundusz	
Inicjatyw	 Obywatelskich	 zakładał	 innowacyjne	 podej-
ście	 do	 problematyki	 promocji	 aktywnego	 spędzania	
czasu	wolnego	przez	osoby	starsze,	zrzeszone	w	Uniwer-
sytetach	Trzeciego	Wieku.	Przyczynił	się	do	przełamania	
stereotypu	 „człowieka	 starego”,	 wciąż	 postrzeganego	
przez	 pryzmat	 schorowanego,	 ułomnego,	 zniedołężnia-
łego	i	niezdolnego	do	samodzielnego	życia.	
Kultura	fizyczna	stanowi	w	dzisiejszych	czasach	zasad-
niczą	sferę	kultury	życia	każdego	człowieka.	Dzięki	niej	
osiąga	 się	 dobry	 stan	 zdrowia	 fizycznego,	 psychiczne-
go,	 realizuje	wiele	osobistych	potrzeb,	zamiłowań	oraz	
utrzymuje	dobrą	sprawność	psychofizyczną.	Kultura	fi-
zyczna	wpływa	także	na	ogólną	kulturę	jednostek	i	spo-
łeczeństwa,	a	w	dużej	mierze	określa	 też	samego	czło-
wieka.	Uważa	się	nawet,	że	wiele	niekorzystnych	zmian	
biologicznych	 w	 organizmie	 jest	 konsekwencją	 braku	
aktywności	ruchowej,	a	nie	funkcji	wieku.

	 Proces	kultury	fizycznej	wśród	seniorów	nie	wyma-
ga	 drogiego	 sprzętu	 i	 urządzeń,	 ale	 metodycznie	 wła-
ściwie	 opracowanego	 treningu	 zdrowotnego.	 W	 ciągu	
życia	 człowieka	 zmieniają	 się	 zainteresowania,	 posta-
wy	i	motywy,	także	do	uprawiania	ćwiczeń	fizycznych.	
Powszechnie	 znane	 jest	 tylko	 zjawisko	 wygasania,	 
z	upływem	lat,	zainteresowań	ruchem.	Realizacja	projek-
tu	„Kultura	fizyczna	seniorów	-	kompleksowy	program	
prozdrowotny	 dla	 słuchaczy	 Uniwersytetów	 Trzeciego	
Wieku”	 przyczyniła	 się	 zarówno	 do	 utrzymania	 zain-
teresowań	 osób	 starszych	wszystkim	 tym,	 co	 kryje	 się	
pod	pojęciem	kultury	fizycznej,	jak	i	do	promocji	sportu	
powszechnego,	 dzięki	 zajęciom	usprawniającym	osoby	
starsze	mogły	wychodzić	na	spacery	i	wycieczki	razem	
ze	swoimi	bliskim,	a	ich	forma	fizyczna	poprawiała	się.	

	 Głównym	celem	projektu	było	to,	aby	kultura	fizycz-
na	stała	się	z	jednej	strony	ogólnodostępną	dziedziną	ak-
tywności,	która	zaspokoi	aspiracje	człowieka	w	zakresie	
wypoczynku,	 rozrywki	 i	 doskonalenia	 cielesnego	 osób	
starszych	–	słuchaczy	Sądeckiego	UTW.	Z	drugiej	strony	
-	jako	instrument	pozytywnego	kształtowania	i	podtrzy-
mywania	 sił	 biologicznych	 człowieka,	 niezbędnych	 do	
pełnienia	ważnych	ról	społecznych	tychże	osób.	
Idea	 promowania	 aktywności	 fizycznej	 przez	 Sądecki	
UTW	wśród	osób	starszych	przełożyła	się	na	przygoto-
wanie	atrakcyjnego	programu,	dostosowanego	do	indy-
widualnych	potrzeb	i	stanu	zdrowia	seniorów.	Słuchacze	
przez	cały	 rok	akademicki	2009/2010	mieli	możliwość	
korzystania	m.in.:	z	zajęć	na	basenie,	gimnastyki	na	sali,	
nordic	 walking	 oraz	 warsztatów	 tanecznych	 -	 po	 raz	
pierwszy	wprowadzonych	do	oferty	edukacyjnej	Sądec-
kiego	UTW.
Systematyczna	 praca	 seniorów	w	 poszczególnych	 gru-
pach	ćwiczeniowych	przyczyniła	się	do:	poprawy	ogól-
nego	 samopoczucia	 i	 polepszenia	 zdrowia	 fizycznego	 

i	 psychicznego	 osób	 uczestniczących	 w	 zaję-
ciach,	 wydłużenia	 niezależnego	 trybu	 życia,	
opanowania	określonych	stanów	chorobowych,	
zmniejszenia	 ryzyka	 zachorowania	 na	 niektó-
re	 choroby	 (chorobę	 wieńcową,	 osteoporozę),	 
a	przez	to	poprawę	jakości	życia.	
ZAjęciA RUchoWe 
Program	 „Kultura	 fizyczna	 seniorów”	 zagwa-
rantował	 kontynuacje	 w/w	 zajęć	 ruchowych,	 
z	których	skorzystało	270	osób	starszych.		
W	zajęciach	wzięło	udział	od	października	do	
stycznia	 134	 osób,	 a	 następnie	 została	 prze-
prowadzona	 ponowna	 rekrutacja	 dla	 zupełnie	
nowych	osób.	Dzięki	temu	z	zajęć	skorzystało	 
znacznie	 więcej	 osób	 niż	 w	 latach	 poprzed-
nich.
Gimnastyka na sali   
Ćwiczenia	 gimnastyczne	 „50	 +”	 dostosowa-

ne	 do	 indywidualnych	 możliwości	 ruchowych	 zosta-
ły	 poprowadzone	 przez	 panią	 Annę	 Milówkę	 –	 Sy-
chowską	 -	 dyplomowaną	 terapeutkę	 i	 rehabilitanta	 
z	 wieloletnim	 doświadczeniem.	 W	 zajęciach	 wzięło	
udział	65	osób.	W	każdym	czteromiesięcznym	cyklu	za-
jęć	osoby	zapisane	na	zajęcia	zostały	podzielone	na	dwie	
grupy.	W	spotkaniach	uczestniczyło	więcej	osób,	niż	było	
to	zaplanowane.	Możliwość	zwiększenia	grup	wynikała	 
z	 warunków	 technicznych	 –	 zajęcia	 odbywały	 się	 
w	znacznie	większym,	dobrze	przystosowanym	pomiesz-
czeniu,	niż	zakładano	to	na	etapie	pisania	wniosku.	Zaję-
cia	dla	każdej	z	grup	odbywały	się	dwa	razy	w	tygodniu	
w	Hali	 Sportowej	 przy	 ul.	 Nadbrzeżnej	 34	 w	Nowym	
Sączu.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Aktywni seniorzy
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Właściwy	zestaw	ćwiczeń	gimnastycznych	i	regularność	
spotkań	wpłynęły	na	poprawę	stanu	zdrowia,	kondycję	
fizyczną,	 a	 przede	 wszystkim	 na	 lepsze	 samopoczucie	
uczestników	zajęć.	
Nordic walking
Z	zajęć	nordic	walking	skorzystało	64	słuchaczy	Sądec-
kiego	UTW.	Osoby	zapisujące	się	na	zajęcia	nordic	wal-
king	miały	możliwość	wyboru	stopnia	trudności	zajęć.
Grupę	początkującą	poprowadziła	pani	Maria	Wójcik	 -	
dyplomowany	 instruktor	 rehabilitacji	 i	fitness,	posiada-
jąca	 licencję	 instruktora	 nordic	 walking	 z	 wieloletnim	
doświadczeniem.	Dwugodzinne	spotkania	odbywały	się	
raz	w	tygodniu	przez	okres	4	miesięcy.	Uczestnicy	zajęć	
nauczyli	się	właściwego	poruszania	i	tempa	wykonywa-
nia	poszczególnych	czynności	niezbędnych	do	prawidło-
wego	„chodzenia	z	kijkami”.	
Grupę	 zaawansowaną	 poprowadziła	 pani	 Elżbieta	 Kę-
dzior	–	osoba	z	dużym	doświadczeniem	z	zakresu	tech-
niki	nordic	walking,	posiadająca	uprawnienia	instruktor-
skie.	Z	prowadzącą	zajęcia	zostało	zawarte	porozumienie	
o	 wolontariacie.	 Uczestnicy	 w	 trakcie	 zaplanowanych	
spotkań	mieli	możliwość	rozwijania	swoich	umiejętno-
ści,	zdobytych	na	kursie	podstawowym,	był	to	czas	tre-
ningu	i	poprawy	kondycji.	
Zajęcia	odbywały	się	na	świeżym	powietrzu,	na	trasach	
położonych	na	obrzeżach	miasta	Nowego	Sącza.	Słucha-
cze	Sądeckiego	UTW,	uczestnicząc	w	zajęciach	nordic	
walking,	nie	 tylko	poprawili	 swoją	kondycję,	 ale	 także	
mieli	możliwość	poznania	malowniczych	miejsc.	
Basen
Zajęcia	 usprawniające	 na	 basenie	 cieszyły	 się	 dużym	
zainteresowaniem	 wśród	 słuchaczy	 Sądeckiego	 UTW.	
Utworzone	zostały	po	dwie	grupy	15-osobowe,	na	każ-

dym	 z	 4-miesięcznym	 cyklu	 spotkań	 była	wysoka	 fre-
kwencja,	 gdyż	 dodatkowo	 na	 zajęcia	 uczęszczało	 4-5	
osób,	co	świadczy	o	wysokim	zainteresowaniu	tego	typu	
zajęciami.	 Zwiększenie	 liczby	 uczestników	 mogło	 się	
odbyć	dzięki	odpowiednim	warunkom	technicznym,	pa-

nującym	w	Miejskim	Ośrodku	Sportu	i	Rekreacji	w	No-
wym	Sączu,	 gdzie	 odbywały	 się	 zajęcia	 usprawniające	
dla	słuchaczy	SUTW.	Zajęcia	usprawniające	na	basenie	
poprowadzili:	pan	Adam	Szczepanik	i	Bartłomiej	Liśkie-
wicz	-	doświadczeni	instruktorzy.	
Warsztaty taneczne 
Organizacja	warsztatów	tanecznych	dla	słuchaczy	Sądec-
kiego	UTW	okazała	się	nowym,	bardzo	trafnym	pomy-
słem.	W	trakcie	rekrutacji	nie	było	żadnych	problemów	
z	utworzeniem	grupy	tanecznej.	Zajęcia	poprowadził	pan	
Janusz	 Szczepaniak	 –	 dyplomowany	 instruktor	 tańca,	
właściciel	Szkoły	Tańca	„Wirdance”,	w	której	to	prowa-
dzone	były	zajęcia.	Program	zajęć	dostosowany	został	do	
potrzeb	osób	starszych.	Myślą	przewodnią	spotkań	była	
nauka	 tańca	 towarzyskiego,	który	wspaniale	usprawnia	
fizycznie	osoby	w	każdym	wieku.	
iii MAłopolsKi RAjd UTW W BesKidZie  
sądecKiM
W	dniach	09-11	października		odbył	się		III	Małopolski	
Rajd	UTW	w	Beskidzie	Sądeckim.	Na	trasie	Wierchomla	
–		Muszyna-Złockie.	Dla	uczestników	rajdu	przygotowa-
ne	zostały	dwie	trasy	przejścia:	Wierchomla-	Bacówka-	
Jaworzynka-	 Szczawnik	 wraz	 ze	 zwiedzaniem	 Cerkwi	 
w	Szczawniku	–	Muszyna	Złockie	(trasa	łatwiejsza)		oraz		
Wierchomla-	Bacówka-	Runek-	 Jaworzyna	Krynicka	 –	
Szczawnik	–	Muszyna	Złockie	(trasa	o	wyższym	stopniu	
trudności).
Sądecki	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	zaprosił	do	udzia-
łu	w	rajdzie		2-3	osobowe	grupy	-	przedstawicieli	Uni-
wersytetów	 Trzeciego	 Wieku	 z	 kraju.	 Na	 zaproszenie	
odpowiedziały	Uniwersytety	Trzeciego	Wieku	w	Andry-
chowie,	 Chrzanowie,	 Gliwicach,	 Kielcach,	 Kluczach,	
Lesznie,	 Nowym	Targu,	 Olkuszu,	 Oświęcimiu,	 Rabce-

Zdroju,	Tarnobrzegu,	Tarnowie	(dwa	uni-
wersytety),	Wolbromiu,	Zakopanym,	Za-
wierciu.	Udział	w	Rajdzie	 	spośród	w/w	
uniwersytetów	 zadeklarowało	 38	 osób.	
Zaproszeni	gości	przyjechali	do	Nowego	
Sącza	w	dniu	9	października.	Po	zakwa-
terowaniu	w	Domu	Turysty	PTTK	w	No-
wym	Sączu,	odbyło	się	spotkanie	z	panią	
Wiesławą	 Borczyk	 -	 Prezesem	 Zarządu	
Sądeckiego	UTW,	na	którym	uczestnicy	
Rajdu	dzielili	 się	własnymi	doświadcze-
niami,	dotyczącymi	działalności	 ich	 sto-
warzyszeń.	
Również	 przewodnik	 PTT	 pan	 Ryszard	
Patyk	 –	 komandor	 Rajdu,	 przekazał	 in-
formację	o	trasach		Rajdu	oraz	atrakcjach	
turystycznych	Ziemi	Sądeckiej.
W	dniu	10	października	po	śniadaniu	od-
była	się	zbiórka	wszystkich	uczestników	

Rajdu	pod	Ośrodkiem	„Dom	Turysty	PTTK”	w	Nowym	
Sączu.	Z	tego	miejsca	autokarami	87-osobowa	grupa	zo-
stała	przewieziona	do	Wierchomli	i	pod	kierownictwem	
przewodników	wszyscy	uczestnicy	udali	się	na	trasy	raj-
du.	Każdy	 z	 uczestników	 przed	wyruszeniem	 na	 szlak	

Zajęcia na basenie
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otrzymał	 odznakę	 rajdową.	Wieczorem	 został	 przepro-
wadzony	konkurs	wiedzy	na	temat	Beskidu	Sądeckiego.	
Komisja	 konkursowa,	 w	 skład	 której	 wchodzili	 prze-
wodnicy,	przygotowała	szereg	szczegółowych	pytań.	Po	
trudnych	 potyczkach	 spośród	 16	 osób	 zgłoszonych	 do	
zabawy	 jury	 wyłoniło	 trzech	 zwycięzców.	Wraz	 z	 dy-
plomami	zostały	wręczone	nagrody	książkowe	i	albumy.	
Kolejną	atrakcją	wieczoru	była	możliwość	zapoznania	się	
uczestników	rajdu	z	ciekawymi	opowieściami	i	pieśnia-
mi,	związanymi	z	kulturą	łemkowską,	przygotowanymi	
przez	pana	Emila	Hojsaka.	W	tym	dniu	gościliśmy	rów-
nież	 przedstawicieli	 Towarzystwa	 Przyjaciół	Muszyny,	
który	przybliżyli	zebranym	informacje	o	pięknych	trady-
cjach,	kulturze	panującej	na	terenach	Muszyny	i	przed-
stawili	 troskę	 o	 jej	 przetrwanie.	 Podczas	 wystąpienia	
zaprezentowane	zostały	koleje	powstania	wydawnictwa	
„Almanach	Muszyny”,	będącego	formą	ochrony	kultury	
oraz	ocalenia	od	zapomnienia	dziedzictwa	regionalnego.	
W	ostatnim	dniu	 rajdu	przedstawiciele	Zarządu	Sądec-
kiego	UTW	wręczyli	wszystkim	uczestnikom	dyplomy	
uczestnictwa	 i	ukończenia	 rajdu	oraz	materiały	promu-
jące	Sądecczyznę,	przekazane	Sądeckiemu	UTW	przez	
Muzeum	Okręgowe	w	Nowym	Sączu	i	Powiat	Nowosą-
decki.	Również	w	tym	dniu	uczestnicy	zwiedzali	i	pozna-
wali	kulturę	terenów	Muszyny	oraz	Piwnicznej-Zdroju.
Realizacja	projektu	„Kultura	fizyczna	seniorów	–	kom-

Słowa	 te	 uczyniliśmy	 mottem	 Szkoły	 Tańca	
„WirDance”.	 Są	 dedykowane	 dla	 każdego.	
Taniec	 od	 zarania	 dziejów	 służył	 do	 wyra-
żania	 emocji.	 Może	 być	 prawdziwą	 sztuką	 
i	może	także	służyć	za	formę	zabawy.	Nie	ma	
jednak	 najmniejszych	 wątpliwości,	 że	 taniec	
wpływa	na	doskonałe	 samopoczucie!	Nie	ma	
granicy	wieku,	po	której	przekroczeniu	nie	po-
winniśmy	uczęszczać	na	kurs	tańca.	Zarówno	
naukowcy,	jak	i	zwykli	obserwatorzy	zgodnie	
twierdzą,	iż	z	wiekiem	wpływ	tańca	jest	coraz	
bardziej	korzystny.
To	 doskonała	 forma	 ruchu,	 gdzie	 instruktor	
pomaga	poszerzyć	 zakres	 swych	możliwości,	
kształtując	sylwetkę	i	grację.
Na	zajęciach	tanecznych	ćwiczymy	kondycję,	
koordynację	ruchów,	wyczucie	rytmu.	Trenin-
gi	dają	uczestnikom	dużo	radości,	co	przekłada	się	na	do-
skonałe	samopoczucie	-	najlepszy	znany	eliksir	młodo-
ści.	Taniec	to	trening	ciała	i	ducha,	właśnie	dlatego	warto	
przełamać	nieśmiałość	i	zapisać	się	na	zajęcia	taneczne.
dlaczego zajęcia taneczne? 
Zwiększają	 siłę	 mięśni	 serca	 i	 spowalniają	 tętno	 spo-
czynkowe.	Prowadzi	to	do	zmniejszenia	ryzyka	pojawie-
nia	się	problemów	sercowo-naczyniowych	i	do	poprawy	
wytrzymałości	organizmu.	

„Tanecznym krokiem przez życie” 

pleksowy	program	prozdrowotny	dla	słuchaczy	Uniwer-
sytetów	Trzeciego	Wieku”	przyczyniła	się	do:
1.		Uzyskania	wiedzy	 i	umiejętności	w	zakresie	aktyw-

ności	fizycznej	osób	starszych	i	jej	wpływu	na	zdro-
wie	człowieka.	

2.		Wykształcenia	 umiejętności	 korzystania	 z	możliwo-
ści,	jakie	daje	właściwe	gospodarowanie	czasem	wol-
nym	w	 realizacji	 istotnych	 funkcji	 człowieka:	 zdro-
wotnej,	socjalizacyjnej,	kulturalnej	i	emocjonalnej.

3.		Ukształtowania	 nawyków	 dbania	 o	 własne	 ciało,	
sprawność	fizyczną	i	psychiczną.

4.		Nabycia	umiejętności	współpracy	w	grupie	-	gry	i	za-
bawy	ruchowe,	integracja.

5.		Wykształcenia	 umiejętności	 aktywnego	 wypoczyn-
ku.

6.		Integracji	 i	wzmacniania	więzi	pomiędzy	członkami	
Stowarzyszenia	–	 słuchaczami	SUTW	w	celu	 zapo-
biegania	marginalizacji	społecznej,	przeciwdziałania	
osamotnieniu	i	wykluczeniu	społecznemu.

Realizacja	programu	przyczyniła	się	do	zmiany	postaw	 
i	zachowań	osób	starszych,	które	często	w	wyniku	braku	
wiedzy	i	sposobności	brania	udziału	w	zajęciach	sporto-
wo-rekreacyjnych	nie	wierzyły	w	swoje	możliwości.	

Koordynator projektu
Zofia Mółka

Zajęcia	taneczne	poprawiają	krążenie	krwi,	co	prowadzi	
do	zmniejszenia	ryzyka	wystąpienia	udarów	mózgu,	za-
palenia	żył,	itp.	
Dotleniają	mięśnie	i	narządy,	poprawiają	wytrzymałość,	
siłę	 i	 szybkość.	 Całe	 ciało	 funkcjonuje	 lepiej	 (mózg	 
i	 układ	 pokarmowy),	 zdecydowanie	 poprawia	 się	 też	
nasz	sen.
Umacniają		stawy	i	wiązadła,	które	stają	się	bardziej	ela-
styczne.	Wzmacniają	się		kości,	dzięki	czemu	zapobiega	

Słuchacze w trakcie zajęć tanecznych
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	 8	maja	2010	r.	odbyła	się	masowa	impre-
za	plenerowa,	promująca	zdrowy	styl	życia,	
turystykę	 i	 rekreację	 pod	 hasłem:	 „Upra-
wiaj	 Sport	 -	 NORDIC	 WALKING	 DLA	
WSZYSTKICH”.	Imprezę	patronatem	obję-
li	Starosta	Nowosądecki	i	Burmistrz	Miasta	
oraz	Gminy	Piwniczna-Zdrój,	a	organizacyj-
nie	przygotował	Sądecki	Uniwersytet	Trze-
ciego	Wieku.
	 W	 sobotni	 poranek,	 na	 zbiórkę	 przed	
przepięknym	 i	 nowoczesnym	Hotelem	SKI	
na	 Suchej	 Dolnie,	 stawili	 się	 uczestnicy,	
wyposażeni	 w	 kije	 i	 dobry	 humor.	 Byli	 to	
słuchacze	UTW	wraz	 z	 rodzinami	 i	 znajo-
mymi,	 a	 także	 sympatycy	Nordic	Walking.	
Nad	sprawnym	i	bezpiecznym	marszem	czu-
wali	instruktorzy,	przewodnicy	i	liderzy	NW	
oraz	 studenci	 Instytutu	 Kultury	 Fizycznej	 Państwowej	
Wyższej	Szkoły	Zawodowej	w	Nowym	Sączu.	W	czasie	
odprawy	na	trasy	towarzyszył	Uczestnikom	Starosta	No-
wosądecki	Jan	Golonka	oraz	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	
Piwniczna-Zdrój	 -	 Edward	Bogaczyk.	 Ponieważ	marsz	
odbywał	 się	 szlakami	 turystycznymi,	 grupę	 piechurów	
poprowadzili	przewodnicy	z	PTTK	O/Nowy	Sącz.	Nad	
zdrowiem	 wszystkich	 uczestników	 czuwał	 natomiast	
CenterMed	z	Biegonic.
	 Aby	inni	dowiedzieli	się	o	tych	wyczynach,	a	co	naj-
ważniejsze	 poznali	 wrażenia	 uczestników,	 imprezę	 na	
żywo	 transmitowało	Radio	RDN	Małopolska,	 które	po	

raz	pierwszy	korzystało	z	nowego	wozu	transmisyjnego	
RDN.	Pojawiła	 się	 też	Sądecka	Telewizja	 Internetowa-	 
tv-ns.pl.	Razem	w	Imprezie	Nordic	Walking	uczestniczy-
ło	około	90	osób	z	terenu	Powiatu	Nowosądeckiego	i	nie	
tylko.
	 Po	solidnej	 rozgrzewce,	uczestnicy	zostali	podziele-
ni	na	2	grupy	–	w	zależności	od	stopnia	wtajemniczenia	 
z	techniką	NW.	Obydwie	grupy	ruszyły	na	swoje	trasy	–	
na	Obidzę	i	Eliaszówkę.	Fantastycznym	pomysłem	było	
rozdanie	wszystkim	uczestnikom	białych	koszulek	z	ha-
słem	i	logiem	imprezy,	po	ubraniu	których	stworzył	się	
niekończący	anielski	korowód.		

	 Po	 kilkugodzinnym	 marszu	 utrudzeni,	
lecz	 zadowoleni	 uczestnicy	 zostali	 podjęci	
smakowitymi	 plackami	 piastowskimi,	 przy-
gotowanymi	przez	urocze	panie	z	Koła	Go-
spodyń	Wiejskich	z	Młodowa-Głębokie.	Nie	
brakło	 też	 przysłowiowej	 kiełbaski	 z	 grilla,	
serwowanej	 przez	 hotelowy	 catering.	 Spra-
gnieni	 mogli	 ochłodzić	 się	 rodzimą	 wodą	
mineralną	 „Piwniczanką”.	 	 Aby	 wszystko	
świetnie	smakowało	i	na	długo	zostało	w	pa-
mięci,	przygrywała	kapela	z	Piwnicznej,	któ-
rej	 ludowe	 rytmy	poderwały	wszystkich	 do	
tańca.	Wszyscy	świetnie	się	bawili,	śpiewali	
i	zaklinali	krążący	wokół	gór	-	deszcz.
	 Wielu	uczestników	robiło	zdjęcia,	więc	
galeria	 strony	 internetowej	Nordic	Walking	
będzie	niezwykle	ciekawa	i	powstanie	boga-
ty	dokument	z	tej	sobotniej	wyprawy	(www.
nordicwalking-ns.cba.pl).	 Po	 tak	 udanym	

norDic WaLkinG DLa WSzySTkicH

się	utracie	masy	kostnej	związanej	ze	starzeniem	się.	
Rozwija	się	elastyczność	i	koordynacja	ciała.	
Pomagają	kontrolować	masę	ciała	poprzez	redukcję	ob-
jętości	tłuszczu.	

Kształtują	figurę,	naprężając	wszystkie	grupy	mięśni.
Ruch	sprawia,	że	czujesz	się	dobrze	sama	ze	sobą,	dodaje	
pewności	siebie,	wprowadza	nawet	w	stan	euforii.	

opracował
Janusz Szczepaniak

Na trasie

Pod Hotelem SKI na Suchej Dolinie
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	 Pod	 takim	 tytułem	Sądecki	Uniwersytet	
Trzeciego	Wieku	realizował	przez	kilka	mie-
sięcy	(dokładnie	od	października	2009	r.	do	
marca	2010	r.)	projekt	działań	na	rzecz	dzieci	
w	przedszkolach.	Pomysł	 takiego	przedsię-
wzięcia	zrodził	się	już	rok	wcześniej,	w	paź-
dzierniku	2008r.,	wśród	słuchaczek	SUTW,	
seniorek,	posiadających	swoje	już	odchowa-
ne	wnuki.
Wówczas	 to	 Mariola	 Pękala-Piekarska		
przygotowała	 ogólne	 założenia	 projektu,	 
a	Maria	Harcuła,	inicjatorka	pomysłu,	opra-
cowała	 spisy	 bajek	 i	 nawiązała	 kontakty	 
z	dyrekcjami	przedszkoli.	Pomysł	został	do-
brze	przyjęty	przez	zainteresowanych,	ale	do	
jego	realizacji	wówczas	nie	doszło	z	bardzo	
prozaicznej	 przyczyny,	 braku	 wsparcia	 fi-
nansowego.	
Ponownie	podjęliśmy	powyższy	temat	w	2009	r.,	chcąc	
włączyć	 się	 w	 ogólnopolską	 akcję	 „Cała	 Polska	 czy-
ta	 dzieciom”.	 Przygotowaniem	 do	 wykonania	 projektu	
było	 uczestnictwo	 dwóch	 słuchaczek	 SUTW:	 Jolanty	
Kieres	i	Elżbiety	Pachoń	w	warsztatach	zatytułowanych	
„Seniorzy	 w	 akcji”,	 zorganizowanych	 przez	 Polsko-
Amerykańską	 Fundację	 Wolności	 i	 Towarzystwo	 Ini-
cjatyw	Twórczych	„ę”	z	Warszawy.	Program	„Seniorzy	 
w	akcji”	ma	na	celu	wspieranie	działań	osób	własnych	
na	rzecz	otoczenia	i	promocje	współpracy	międzypoko-
leniowej.	Do	warsztatów	zakwalifikowano	na	podstawie	
pisemnych	prac	–	ankiet	tylko	100	osób	z	całego	kraju,	
spośród	około	400	zgłoszonych	uczestników	przez	Uni-
wersytety	Trzeciego	Wieku,	Kluby,	organizacje	pozarzą-
dowe,	 społeczne	 i	 kulturowe.	Warsztaty	 odbywały	 się	 
w	Konstancinie	–	Jeziornej,	w	Ośrodku	Szkolenia	Kadr,	
od	13-15	marca	2009	r.	Zajęcia	trwały	od	9-tej	rano	do	
22-giej	wieczorem,	z	godzinnymi	przerwami	na	posiłki.	
Hasłem	warsztatów	była	myśl:	 „świat	 zmieniają	 ludzie	 
z	pasją”.	Towarzystwo	Inicjatyw	Twórczych	„ę”	umoż-
liwiło	seniorom	i	młodym	ludziom	(w	zajęciach	uczest-

niczyły	 zespoły:	 dwóch	 seniorów	 i	 jeden	 animator	 do	
30	 roku	 życia	 lub	odwrotnie:	 jeden	 senior	 i	 dwie	mło-
de	osoby	do	30	 r.	 życia)	wspólne	 szkolenia	 i	wymianę	
doświadczeń.	Można	było	uczestniczyć	w	kilku	wybra-
nych,	 tematycznych	 seminariach:	 edukacji	 obywatel-
skiej,	współpracy	międzypokoleniowej,	działań	na	rzecz	
przestrzeni	 publicznej,	 dziennikarskich,	 medialnych,	
pedagogiki	 zabawy	 i	 komunikacji	 interpersonalnej.	
Wszystkie	zajęcia	były	 swoistą	„burzą	mózgów”,	gdyż	
każdy	uczestnik	musiał	być	aktywny	i	prezentować	swo-
je	pomysły	działań	społecznych.
SUTW	 przedstawił	 projekt	 zaktywizowania	 ludzi	 star-
szych,	mających	dobry	kontakt	z	dziećmi,	często	prak-
tykę	 pedagogiczną,	 pewne	 umiejętności	 inscenizacji	
utworów	literackich,	przez	prowadzenie	zajęć	dla	dzieci	
w	przedszkolach	i	tzw.	klasach	„0”.
Projekt	zgłoszono	do	ogólnopolskiego	konkursu,	a	koor-
dynatorami	jego	realizacji	zostały:	Mariola	Pękala-	Pie-
karska	–	animator	projektu	do	30	r.	życia	(do	listopada	
2009),	potem	Zofia	Mółka	–	animator	do	30	r.	życia	przy	

„Sądeckie Bajanie-dziadkowe czytanie 
– BaBcie w akcji”

dniu	zostaną	wspomnienia,	nowe	znajomości	i	przyjaź-
nie.	Ciekawym	jest	fakt,	iż	wielu	z	uczestników,	miesz-
kających	w	Nowym	Sączu	było	po	raz	pierwszy	w	tych	
pięknych	okolicach.	Wśród	maszerującej	 gromady	byli	
również	i	tacy,	którzy	po	raz	pierwszy	odważyli	się	wyjść	
na	tak	długi	spacer	po	górach.	Te	roześmiane	buzie,	roz-
grzane	 słońcem	 policzki	 i	 świecące	 oczy	 świadczyły	 
o	tym,	że	 ten	wysiłek	nie	poszedł	na	marne	i	że	dzięki	
kijom	stał	się	frajdą	i	relaksem.	Na	pamiątkę	tych	wspól-
nych	chwil,	zostały	również	wręczone	dyplomy	uczest-
nictwa,	a	dla	osób	wspomagających	–	podziękowania.

	 Mamy	nadzieję,	że	 ten	dzień	będzie	zaczątkiem	cy-
klicznych	imprez	ludzi,	połączonych	wspólną	pasją,	jaką	
jest	Nordic	Walking.	Pragniemy,	aby	aktywność	rucho-
wa	 przyczyniała	 się	 do	 lepszej	 sprawności	 i	 kondycji,	 
a	 także	 stała	 się	 nowoczesnym	 stylem	 życia.	 Chcemy,	
aby	inni	dowiedzieli	się	o	tym,	że	można	w	sposób	nie-
zwykle	towarzyski	i	nie	męczący	zadbać	o	swoje	zdro-
wie	psychiczne	i	fizyczne.	

Elżbieta Kędzior- instruktor NW
Komandor Imprezy

Dzieci z przedszkola „Jaś i Małgosia” - Nowy Sącz
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współpracy	animatora	55	+,	Jolanty	Kie-
res.
Nowatorski	projekt	został	przyjęty	i	za-
twierdzony	 z	 równoczesnym	 przyzna-
niem	dotacji	na	jego	wykonanie.
	Do	spotkań	z	dziećmi	wytypowano	czte-
ry	 przedszkola,	 dwa	w	Nowym	 Sączu:	
Niepubliczne	 Przedszkole	 „Danapis”	 
i	Niepubliczne	Przedszkole	„Jaś	 i	Mał-
gosia”	 oraz	 dwa	 w	 powiecie	 nowosą-
deckim:	Niepubliczne	Przedszkole	„Ca-
lineczka”	w	Chełmu	i	Przedszkole	przy	
SP	 im.	 Stanisława	 i	 Jana	 Potoczków	 
w	Rdziostowie.
Grupa	 słuchaczek	 SUTW	 rozpoczę-
ła	 intensywne	 merytoryczne	 przygo-
towania	 na	 warsztatach	 teatralnych,	
prowadzonych	 przez	 aktora	 i	 reżysera	
teatralnego	 Janusza	 Michalika	 z	 Miej-
skiego	 Ośrodka	 Kultury	 w	 Nowym	 Sączu.	 W	 ciągu	 
6	 spotkań	 z	 wielkim	 zaangażowaniem	 i	 pasją	 ćwiczył	 
z	seniorkami	dykcję,	omawiał	inscenizację	bajek,	podsu-
wał	propozycję	wykorzystania	określonych	rekwizytów,	
czyli	 jednym	 słowem,	 wprowadzał	 „bajkowe	 babcie”	 
w	arkana	sztuki	aktorskiej.
W	ramach	projektu	zakupiono	pozycje	książkowe	prze-
znaczone	do	wykorzystania	w	zajęciach	i	przekazano	je	
przedszkolom.	 Przykładowo	 podajemy	 kilka	 tytułów:	
Poznajemy litery, Calineczka, Plastusiowy pamiętnik, 
Złota Księga Bajek, Najpiękniejsze Baśnie Braci Grimm, 
Najpiękniejsze Baśnie Polskie, Najpiękniejsze Baśnie 
Andersena, Legendy Krakowskie, Bajki i rymowanki Ku-
busia Puchatka itp.
W	dwuosobowych	zespołach,	słuchaczki	SUTW:	Danuta	
Bocek,	Maria	Harcuła,	Halina	Kacprzycka,	Jolanta	Kie-
res,	Ewa	Kostecka,	Maria	Ogórek,	Irena	Olenicz,	Elżbie-
ta	Pachoń,	Małgorzata	Piasecka,	Albina	Poręba	 i	Anna	
Warcholik	 odbyły	 24	 spotkania	 z	 dziećmi.	 Dołączyły	
do	 nich	 dwie	 panie	 spoza	 SUTW:	Urszula	Duda	 -	 na-
uczycielka	ze	SP	z	Rdziostowa,	autorka	bajek	dla	dzieci	
i	 Jolanta	Wątorska	 -	 emerytowana	nauczycielka	przed-
szkolna.
Zdecydowano,	 że	 oprócz	 znanych	 bajek	 wykorzysta-
my	 nieznane,	 wierszowane	 bajki	 autorstwa	 słuchaczki	
SUTW,	 Małgorzaty	 Piaseckiej	 (z	 zawodu	 architekta).	
Prezentując	utwory	„Piernikowe	serca”,	„Psu	na	budę”,	
„Ptasia	sprzecza”,	„Rekord	Giuness’a”,	czy	„Ostrzyżony	
jeż”,	wydobywano	zawarty	w	nich	duży	ładunek	dydak-
tyczny,	emocjonalny	i	poznawczy.	Każda	wiersz	–	bajka	
stwarzał	 możliwość	 przeżywania	 określonych	 emocji,	
działał	na	wyobraźnię	dziecka	i	inspirował	do	współtwo-
rzenia	mini-scenek,	np.	dzieci	przebierały	się	za	czarow-
nice,	tworzyły	budę	dla	psa,	w	której	były	orzechy	itp.
Bajkę	 „Piernikowe	 serca”	 poprzedzała	 rozmowa	na	 te-
mat:	 z	 czego	 robi	 się	 piernikowe	 ciasto,	 jakie	 miasto	 
w	Polsce	słynie	z	wypieku	pierniczków,	a	jak	już	Toruń,	
to	musi	być	Mikołaj	Kopernik.	Po	wysłuchaniu	wiersza	

dzieci	dostawały	pierniczki,	a	potem	opowiadały	o	swo-
ich	marzeniach	i	życzeniach,	„bo	piernikowe	serca	mają	
zaklętą	 cudowną	moc	 i	 spełniają	 wszystkie	 życzenia”.	
Przedszkolaki	chętnie	mówiły,	jakie	prezenty	chciałyby	
dostać	od	 św.	Mikołaja,	 „na	Gwiazdkę”,	 ale	 także	kim	 
w	przyszłości	będą,	o	jakich	zawodach	marzą.
Wiersz	„Ptasia	Sprzeczka”	wykorzystany	został	do	po-
gadanek	o	przyrodzie,	ekologii;	prowadzące	zajęcia	od-
twarzały	z	płyty	CD	głosy	ptaków,	pokazywały	ilustrację	
okazów.	Lektura	bajek	przerywana	była	zajęciami	rucho-
wymi:	m.in.	stanie	na	jednej	nodze,	bieg	z	orzechem	na	
łyżeczce,	skręty	na	nartach	i	sankach,	itp.	Bajki	„Pingu	
na	 sankach”,	 „Pingu	 na	 snowboardzie”	 sprowokowa-
ły	 pouczającą	 rozmowę	 na	 temat	 bezpieczeństwa	 przy	
uprawianiu	sportów	zimowych.
Dużym	zainteresowaniem	dzieci	cieszyło	się	ćwiczenie	
rysunkowe.	Dzieci	na	kartce	rysowały	10	dużych	kółek,	
na	 jednym	 schematycznie	 zaznaczyły	 oczy,	 nos,	 usta,	 
a	 na	 następnych	dziewięciu	 buziach	miały	 przedstawić	
stany	 emocjonalne,	 takie	 jak:	 radość,	 smutek,	 płacz,	
krzyk,	 gniew	 itp.,	 zmieniając	 tylko	 rysunek	oczu	 i	 ust.	
Jedno	 z	 dzieci,	 z	 własnej	 inicjatywy	 narysowało	 „sa-
motną	 buzię”.	 Symptom	 naszych	 czasów?	 Spotkania	
z	 dziećmi	 okazały	 się	 pouczające	 także	 dla	 nas.	Ekran	
komputera	 czy	 telewizora	 nie	 zastąpi	 dzieciom	 braku	
bezpośredniego	 kontaktu	 z	 bliskimi.	 Dzieci	 przytulały	
się	do	nas	i	patrzyły	nam	w	oczy	z	nadzieją,	że	znowu	
do	 nich	 przyjedziemy.	 Wyrażały	 to	 również	 słowami.	
Najlepszym	podziękowaniem	dla	nas	był	uśmiech	dzie-
ci	i	dedykowane	nam	piosenki.	W	Dzień	Babci	niespo-
dziewanie	do	sekretariatu	SUTW	przyszła	grupa	dzieci	 
z	kwiatkami	zrobionymi	z	kolorowych	bibułek	i	 laurką	 
o	następującej	treści:	

Kwiatek na dzień babci
W podziękowaniu Bajkowym Babciom

Dzieci z oddziału przedszkolnego
Ze SP w Rdziostowie

Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu Sądeckiego UTW
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http://www.radioen.fm/
Studenci	WSB-NLU	oraz	PWSZ	mieli	okazję	spotkać	się	 
i	porozmawiać	z	Terrym	Virtsem	–	astronautą	NASA.
Spotkanie	 z	 niecodziennym	 gościem	 zorganizował	 Uni-
wersytet	 Trzeciego	Wieku.	 Pułkownik	Terry	Virts,	 czło-
nek	załogi	misji	STS-130	był	bardzo	ucieszony	z	wizyty	 
w	naszym	kraju.	Trafił	mi	się	najpiękniejszy	region	Polski	
–	 zaznaczył.	Zadowolony	był	 również	 ze	 spotkań	 z	pol-
skimi	studentami.	Podziwiał	 ich	wiedzę	 i	 jak	powiedział	
–	widzi	w	nich	przyszłość.
Wykład	 rozpoczął	 pokaz	 ciekawych	 slajdów.	 Widać	 na	
nich	było	przygotowania	do	misji	kosmicznej,	jak	również	
widoki	z	okna	stacji	kosmicznej.	Każdy	mógł	dostrzec,	jak	piękną	planetą	jest	Ziemia.	Na	zdjęciach	widać	było	roz-
ległe	kłęby	chmur,	pasma	górskie	i	pustynne	kratery	w	Afryce.	Druga	część	slajdów	przedstawiała	życie	codzienne,	
które	toczy	się	na	stacji	kosmicznej.	Duże	wrażenie	zrobił	sposób	przygotowywania	potraw	w	stanie	nieważkości.
Podczas	drugiej	części	wykładu	wyświetlono	krótki	film.	Można	było	na	nim	zobaczyć	najważniejsze	części	misji	
kosmicznej	–	od	startu	do	 lądowania.	Bardzo	ciekawie	wyglądał	montaż	osiemdziesięciotonowego	modułu	stacji	
kosmicznej.	Wszystko	musiało	odbyć	się	z	ogromną	dokładnością	i	precyzją.	Po	filmie	każdy	miał	możliwość	zadać	
gościowi	pytanie.	Zebrani	pytali	o	różne	rzeczy.	Począwszy	od	zagadnień	ryzyka	związanego	ze	spacerami	kosmicz-
nymi,	po	typowe	pytania	dotyczące	życia	osobistego	astronauty.	Loty	w	kosmos	są	bardzo	niebezpieczne,	ale	rodzina	
pułkownika	Virtsa	jest	z	niego	dumna.
Po	wykładzie	Wiesława	 Borczyk	 –	 prezes	 Sądeckiego	UTW	 –	 złożyła	 podziękowania	 zaproszonemu	 gościowi,	
przedstawicielom	Ambasady	USA	 i	członkom	Polsko-Amerykańskiej	Fundacji	Wolności.	Na	 ich	 ręce	przekazała	
również	pamiątki	związane	z	ziemią	sądecką.
Terry	Virts	okazał	się	człowiekiem	niezwykle	miłym	i	sympatycznym,	z	dużym	poczuciem	humoru.	Po	spotkaniu	
chętnie	rozdawał	autografy	i	pozował	do	zdjęć.	Jednej	ze	studentek	dał	nawet	przymierzyć	swoją	kurtkę.	Niewątpli-
wie	to	spotkanie,	choć	krótkie,	na	długo	zostanie	w	pamięci	zebranych.

Henryk Bukowiec

	 Nasze	 życie	 codzien-
ne	 zdominowała	 technika.	
Często	 tego	nie	 zauważamy,	
a	 czasem	 nas	 to	 irytuje	 lub	
przeraża.	W	 czym	 problem?	
Rozwojowi	 naukowemu	 
i	 technicznemu	 nie	 dotrzy-
muje	 kroku	 intelektualna	 
i	filozoficzna	umiejętność	ra-
dzenia	sobie	ze	skutkami	 tej	
sytuacji.
Nauka	i	technika,	które	daw-

niej	rozwijały	się	w	tempie	liniowym	(dla	nas	przewidy-
walnym),	dzisiaj	rozwijają	się	w	tempie	wykładniczym,	
oznacza	to,	że	wiele	wiedzy	i	doświadczeń	poprzedniego	
(czytaj:	 naszego)	 pokolenia	 staje	 się	 praktycznie	 bezu-
żytecznymi	dla	następnego.	Dlatego	często	można	usły-
szeć:	„babciu	(dziadku)	co	ty	o	tym	wiesz”?!

Równocześnie	zdajemy	sobie	sprawę,	że	rozwój	społecz-
no-gospodarczy	każdego	kraju,	każdego	społeczeństwa,	
uwarunkowany	jest	poziomem	nauki,	technologii,	orga-
nizacji	pracy	i	sprawnym	systemem	informacyjnym.	
Co	w	 tej	 sytuacji	 powinniśmy	 robić?	 Jest	 kilka	możli-
wości:
-	 Przebudowywać	 mentalność	 własną	 oraz	 bliskich	 
i	dalszych	znajomych	poprzez	nasze	codzienne	rozmowy	 
o	świecie.
-	Pogłębiać	naszą	wiedzę	w	różnych	dziedzinach	życia.
-	Kształcić	umiejętność	selekcji	istotnych	dla	nas	infor-
macji	z	papki	„medialnego	szumu	informacyjnego”.
Tym	celom	ma	służyć	nasze	dzisiejsze	spotkanie	z	infor-
macją	techniczną.
Czym	jest	informacja	i	jaka	powinna	być?
Informacja	 to	dynamiczny	stan	wymiany	zrozumiałych	
wiadomości	(symboli,	znaków),	połączony	z	ich	porząd-

OKO W OKO Z ASTRONAUTą

INFORMACJA TECHNICZNA „NA CO DZIEŃ”
Jan Chynał

Z TECHNIKĄ „ZA PAN BRAT”

Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego UTW i pułkownik Terry Virts, NASA
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kowaniem,	przy	pełnym	zaangażowaniu	świadomości.
	 Należy	zwrócić	uwagę	na...	„wymianę	zrozumiałych	
wiadomości”	i	powiązanie	ich	z	„zaangażowaniem	świa-
domości”.	 Jeśli	 tego	nie	będzie,	 to	mamy	właśnie	 „ten	
szum	informacyjny”,	który	wlatuje	jednym	uchem,	a	wy-
latuje	drugim.	Jak	odsiać	plewy	(szum,	przekłamania)	od	
ziarna	prawdy?
Odpowiedź	wydawałaby	się	prosta	–	zapytać	u	źródła!	
Mając	 jednak	 przed	 oczami	 i	 uszami	 konferencje	 pra-
sowe	na	temat	aktualnych	afer,	zastanawiamy	się,	gdzie	
jest	prawda?	Obawiam	się,	że	nie	wskażą	jej	nam	nawet	
wielorakie	komisje	śledcze.	Pamiętajmy:	plotki	i	pomó-
wienia	 nie	 są	wiarygodnym	źródłem	 informacji,	 a	 tak-
że	 i	 o	 tym,	 że	wartość	naszych	 indywidualnych	 sądów	
(opinii)	 nie	 zależy	 jedynie	 od	 siły	 naszych	 przekonań	
moralnych	–	naszego	kręgosłupa	etycznego,	lecz	także,	
a	może	przede	wszystkim	od	jakości	informacji,	jakimi	
dysponujemy.	Szafowanie	pochopnych	sądów	prowadzi	
z	 reguły	 do	 nieporozumień,	 zadrażnień	 lub	 zagubienia	
(co	jest	grane?)
	 To	 były	 krótkie	 refleksje	 o	 informacji	 społecznej.	 
Teraz	pora	na	informację	techniczną.	Czym	się	różnią	te	
dwa	pojęcia?
Skrótowo:
Informacja	społeczna	opiera	się	na	normach	moralnych,	
etycznych	oraz	komunikatach	różnych	sił	społecznych.
	Informacja	techniczna	opiera	się	na	normach	technicz-
no-prawnych	jednoznacznie	zapisanych.
I	teraz	dalsze	pytanie	–	(kto	pyta	nie	błądzi).	Jaki	my	mo-
żemy	mieć	pożytek	z	informacji	technicznej	na	co	dzień	
i	co	powinniśmy	zrobić,	aby	ją	zrozumieć?	Jako	cząstko-
wą	odpowiedź	przytoczę	maksymę	Konfucjusza:
  ... uczyć się, lecz nie myśleć, to bezużyteczne,
      lecz myśleć, a nie uczyć się to jest niebezpieczne.
Znamy	 z	 historii	 takich	 „myślicieli”,	 którzy	 nie	 uczyli	
się	na	błędach	poprzedników	i	wiemy,	co	z	tego	wynikło.	
Znam	też	takich	jak	ten	gazda,	który	zapytany,	co	robi,	
jak	ma	wolny	czas,	odpowiedział:	siedzę	i	myślę,	a	jak	
nie	macie	gazdo	czasu,	to	co	wtedy?,	a	wtedy	ino	siedzę.	
I	 znowu	w	 tym	kontekście	 przytoczę	maksymę	 innego	
filozofa	–	Kartezjusza:
		„cogito	ergo	sum”	-		myślę	więc	jestem!			Czyli	ów	gaz-
da,	jak	nie	ma	czasu,	to	w	tym	filozoficznym	ujęciu	nie	
istnieje	jako	istota	rozumna,	czy	tylko	gazda?		Wniosek	
dla	nas:	należy	myśleć	i	uczyć	się!
	 Andrzej	 Radziewicz	 –	 „Społeczeństwo	 w	 trakcie	
zmiany”	 pisze,	 że	 uczenie	 się	 to	w	wielu	 przypadkach	
sposób	 na	 pozbycie	 się	 „wyuczonej	 bez-
radności”.	 Ja	 dodam,	 że	 ucząc	 się,	 lepiej	
rozumiemy	świat,	który	nas	otacza,	a	mó-
wiąc	o	technice,	to	co	jest	poznane	nie	wy-
wołuje	w	nas	lęku	–	technika	staje	się	nam	
przyjazna,	boć	po	to	ją	rozwijamy,	by	nam	
służyła.
W	 niniejszym	 wywodzie	 dałem	 podtytuł	
„na	co	dzień”	i	będę	omawiał	wybrane	ob-

szary	naszego	życia,	w	których	stosowane	są	informacje	
zapisane	w	technicznym	języku.
Zanim	jednak	przejdę	do	szczegółów,	przedstawię	pod-
stawowe	 pojęcia,	 które	 będą	 się	 pojawiać	 w	 dalszych	
wywodach.	Są	to:
Norma	 –	 jest	 to	 dokument	 techniczno-prawny	 określa-
jący:
-	 środki	porozumiewania	się	(nazwy,	symbole,	jednost-

ki	miar),
-	 właściwości	wyrobów,
-	 sposoby	 wykonywania	 określonych	 czynności	 (np.	

metody	badań),	
czyli	łącznie	wymagania	jakościowe	lub	ilościowe	odno-
śnie	do	przedmiotu	normy		I	S	O		oznaczenie	Międzyna-
rodowej	Organizacji	Normalizacyjnej.
Jakość		należy	rozumieć	jako	stopień	(prawdopodobień-
stwo),	w	jakim	wyrób	lub	usługa	spełnia	wymagania	od-
biorcy	lub	funkcje,	do	których	jest	przeznaczony.	Cechu-
je	ją	zmienność	w	czasie.
Certyfikat	jest	to	dokument	wydany	zgodnie	z	zasadami	
systemu	 certyfikacji	 przez	 upoważnioną	 do	 tego	 insty-
tucję,	 wykazujący,	 że	 zapewniono	 odpowiedni	 stopień	
zaufania,	 iż	 należycie	 zidentyfikowany	 wyrób,	 proces	
lub	usługa,	są	zgodne	z	określoną	normą	lub	właściwymi	
przepisami	prawnymi.
Audyt,	 czyli	 okresowa	 kontrola	 przeprowadzana	 przez	
jednostki	niezależne	od	dostawcy	i	odbiorcy	wykazują-
ca,	 że	wyrób,	proces	 lub	usługa	 są	zgodne	z	określoną	
normą	(ISO	,	PN	,	EN).
	 Przejdę	do	omówienia	wybranych	obszarów	kodowa-
nia	informacji	technicznej,	w	przekonaniu,	że	ich	pozna-
nie	 ułatwi	 dokonywanie	 świadomych	 codziennych	wy-
borów,	np.	przy	dokonywaniu	zakupów.
Kody	kreskowe	stanowią	najczęściej	stosowany	zapis	in-
formacji	technicznej	dla	celów:
automatycznej	identyfikacji	osób	i	ich	uprawnień,	w	ar-
chiwach	i	systemach	bibliotecznych,	oznakowania	towa-
rów.
	Kody	składają	się	z	szeregu	równoległych	kresek	o	róż-
nej	 grubości	 oraz	 spacji	 (jasnych	 plam)	 i	 są	 przydatne	
do	 odczytu	 przez	 skanery,	 które	 przekazują	 informację	
do	komputerów	w	celu	dalszego	przetwarzania.	Dla	osób	
robiących	zakupy	istotne	są	zapisy	cyfrowe	umieszczone	
pod	kreskami	(rys.1).	
Najistotniejsza	jest	informacja	zawarta	w	prefiksie,	czyli	
w	dwu	lub	trzech	cyfrach	z	lewej	strony.
Informują	 one	o	 kraju	 producenta	 lub	kraju,	w	którym	
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konfekcjonowano	towar.
Przykładowe	 prefiksy:	 Polska	 590,	 Francja	 30	 do	 37,	
Hiszpania	 84,Niemcy	 400	 do	 440,	Rosja	 460	 do	 	 469,	
Grecja	520,	Portugalia	560,	Węgry	599.
Uwaga:	numery	980	do	999	oznaczają	towary	reklamo-
we	darmowe	lub	po	bardzo	niskiej	cenie.
Symbole	E	–	dodatki	do	żywności	–	oznaczenia
E	100	do	E	180	są	to	barwniki
E	200	do	E	283	to	konserwanty
E	300	do	E	322	to	przeciwutleniacze	(synergenty)
E	400	do	E	495	to	zagęszczacze

E	500	do	E	1500	poprawiające	smak	i	zapach
Orientacja	 w	 tym	 zakresie	 jest	 szczególnie	 ważna	 dla	
osób	 stosujących	określoną	dietę,	 dla	 alergików,	 a	 naj-
bardziej	przy	żywieniu	dzieci,	ponieważ	wiele	z	tych	do-
datków	może	być	szkodliwych.
Oprócz	 symboli	 E	 stosuje	 się	 dodatkowe	 oznaczenia	
literowe	 LS.	 Oznacza	 to,	 że	 produkt	 jest	 wzbogacony	 
w	zespół		łatwo	przyswajalnych	witamin	i	pierwiastków	
życia	 (mikroelementy).	Korzystne	dla	naszego	zdrowia	
są:	żelazo,	cynk,	kobalt,	miedź,	jod,	selen	i	fluor.
Przydatna	w	życiu	codziennym	może	być	również	znajo-
mość	oznaczeń	z	następujących	obszarów:	
Znaki	 na	 naszywkach	 odzieżowych	 (warunki	 prania	 
i	prasowania),
Oznaczenia	składu	surowcowego	tkanin	(krajki),
Piktogramy	własności	tapet	i	wykładzin	dywanowych,
Oznaczenia	na	opakowaniach,
Symbole	 stosowane	 w	 elektrycznych	 przyrządach	 po-
wszechnego	użytku.
Zainteresowanych	 szczegółowymi	 informacjami	 tech-
nicznymi	z	 tego	zakresu	odsyłam	do	słuchaczy	 II	 roku	
–	sekcja	społ.-geograficzna,	którym	udostępniłem	kom-
pletne	materiały	(ksero).							

W	roku	2009	Stowarzyszenie	Sądecki	Uniwersytet	Trzeciego	
Wieku	realizowało	działalność	statutową	w	następujących	ob-
szarach:
1.	 Prowadzenie	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku
2.	 Prowadzenie	Centrum	Wspierania	Organizacji	Pozarządo-

wych
3.	 Prowadzenie	Sądeckiego	Ośrodka	Poradnictwa	Prawnego	 

i	Obywatelskiego
4.	 Wspólpraca	z	Ogólnopolską	Federacją	Stowarzyszeń	Uni-

wersytetów	Trzeciego	Wieku.
Władze	Stowarzyszenia	odbywały	swoje	posiedzenia	zgodnie	
ze	Statutem:
a/		 Zebrania	Zarządu	Sądeckiego	UTW	odbywały	się	w	dniach	

24.02.2009r.,	 20.05.2009r,	 01.06.2009	 r.	 20.10.2009	 r.	 
w	tym	spotkanie	ze	starostami	sekcji.

b/		Walne	 Zebranie	 Sprawozdawcze	 Delegatów	 SUTW	 od-
było	się	19.03.2009r.	w	MCK	„Sokół”.	Podjęto	stosowne	
uchwały	i	udzielono	Zarządowi	absolutorium	za	2008	rok.

c/		 Posiedzenie	 Rady	 Programowo-Naukowej	 Sądeckiego	
UTW	odbyło	się	w	dniu	03.09.2009	r.	w	Urzędzie	Miasta	
Nowego	Sącza	w	sali	obrad	im.	Stanisława	Małachowskie-
go,	z	udziałem	Prezydenta	Miasta	Nowego	Sącza	i	Starosty	
Nowosądeckiego.

Liczba	członków	Stowarzyszenia	wynosiła:	w	styczniu	2009	r.	
598	osób,	a	na	koniec	grudnia	2009	r.	518	osób.	

1. prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Program	 edukacyjny	 w	 Sądeckim	 UTW	 realizowany	 był	 
w	2009	r.	w	okresie	od	1	stycznia	do	30	czerwca	i	po	przerwie	
wakacyjnej	od	1	października	do	31	grudnia.	Program	obejmo-
wał	w	szczególności:

a/  Wykłady audytoryjne; odbywały się w jeden czwartek mie-
siąca, w godz. od 12.00 do 14.30. Od stycznia do grudnia 
2009 r. odbyło się 10 wykładów prowadzonych przez pro-
fesorów i wykładowców uczelni patronackich oraz innych 
specjalistów, zapraszanych przez zarząd Stowarzyszenia. 
Jeden z wykładów wygłosił Prezydent Miasta Nowego Są-
cza na temat Strategii Rozwoju Miasta. 

b/  Wykłady specjalistyczne odbywały się 2 razy w miesiącu, 
w czwartki, zgodnie z Harmonogramem, dla I i II roku 
słuchaczy. Do czerwca 2009 w SUTW działały 4 sekcje  
a od października 3 sekcje na I i Ii roku tj. sekcja medyczna  
i profilaktyki zdrowia, sekcja kulturoznawstwa oraz sekcja 
społeczno – geograficzna. Każdy wykład specjalistyczny 
odbywał się w godz. od 12.00 do 14.30 W okresie od stycz-
nia do grudnia 2009 r. odbyły się 54 wykłady. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAłALNOŚCI STOWARZYSZENIA SąDECKI 
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W NOWYM SąCZU 

ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12 2009 ROKU.

Z ŻYCIA SUTW

Słuchacze w trakcie wykładu
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	 Wykłady	 uświetniły	 swoimi	 występami	
następujące	 chóry	 i	 zespoły	 muzyczne:	
Zespół	„Romantyczni”	z	Nowego	Sącza,	
Chór	im.	Jerzego	Popiełuszki	w	Marcin-
kowicach,	Kapela	Zespołu	Regionalnego	
„Małe	 łącko”,	 Zespół	 Mandolinistów	
„ECHO”	 z	 Piwnicznej,	 Stowarzyszenia	
Kół	Gospodyń	Wiejskich	z	łososiny	Dol-
nej	oraz	uczniów	II	LO	w	Nowym	Sączu,	
którzy	przygotowali	i	wystawili	Jasełka.	

c) Zajęcia dodatkowe organizowane we 
współpracy z Państwowa Wyższą Szkołą 
Zawodową w Nowym Sączu (patronat na-
ukowy) obejmowały:

-		 kursy	komputerowe;	w	2009	r.	utworzono	
6	 grup	 (o	 poziomie	 podstawowym	 i	 za-
awansowanym),	w	każdej	z	nich	uczest-
niczyło	15	os.,	zajęcia	prowadzone	były	
przez	 14	 studentów	 Instytutu	 Technicz-
nego	 PWSZ	w	Nowym	 Sączu	 pod	 kierunkiem	 opiekuna	
praktyk.	łącznie	odbyło	się	216	zajęć	.	

-		 język	 angielski:	 zajęcia	 z	 języka	 angielskiego	 odbywały	
się	w	Instytucie	Języków	Obcych	PWSZ.	Od	stycznia	do	
czerwca	zostały	utworzone	cztery	grupy	po	15	osób,	z	po-
działem	na	stopień	podstawowy	(2	grupy)	i	zaawansowany	
(2	grupy).	Od	października	została	utworzona	dodatkowa	
grupa	 średnio	 zaawansowana.	Każda	grupa	 spotykała	 się	
raz	w	tygodniu.	łącznie	odbyło	się	156	godzin	zajęć.	Za-
jęcia	prowadzone	były	przez	studentów	PWSZ	w	Nowym	
Sączu.	W	 ciągu	 roku	 ze	 Słuchaczami	 Sądeckiego	 UTW	
współpracowało	18	studentów,	nad	przebiegiem	zajęć	czu-
wał	nauczyciel	języka	angielskiego	–	opiekun	praktyk.	

-	 język	niemiecki:	od	stycznia	do	czerwca	2009	r.	utworzo-
na	została	jedna	grupa	10-osobowa	z	języka	niemieckiego.	
Zajęcia	prowadzone	były	przez	2	studentki	PWSZ	pod	kie-
runkiem	opiekuna	praktyk.	łącznie	odbyło	się	24	spotka-
nia.	

d) Inne zajęcia dodatkowe 
	 Od	października	do	grudnia	2009r.	zostały	utworzone	dwie	

grupy	języka	niemieckiego,	zajęcia	nieodpłatnie	prowadzi-
ła	nasza	słuchaczka	p.	Maria	Marek,	emerytowana	nauczy-
cielka	 języka	 niemieckiego.	Zajęcia	 odbywały	 się	w	 sal-
ce	konferencyjnej	Sądeckiego	UTW,	w	każdym	tygodniu	 
po	1	godzinie	dla	każdej	grypy.	

-		 język	 esperanto;	 zajęcia	 z	 języka	 esperanto	 zostały	 prze-
prowadzone	przez	nasze	słuchaczki,	biegle	władające	tym	
językiem,	 które	 również	 należą	 do	 Polskiego	 Związku	
Esperantystów.	Zorganizowane	były	 trzy	grupy	o	stopniu	
trudności:	 podstawowym,	 zaawansowanym	oraz	 konwer-
satorium.	W	 roku	 2009	 z	 zajęć	 językowych	 skorzystało	 
30	osób.

-		 warsztaty	pamiętnikarskie;	cykl	10	spotkań	 rozpoczął	 się	 
w	 maju	 i	 trwał	 do	 października	 2009	 r.	 W	 warsztatach	
wzięło	 udział	 21	 osób,	 które	miały	możliwość	 opubliko-
wania	 swoich	 teksów	w	publikacji	 „Moja	Sądecczyzna”.	
Publikacja	została	zaprezentowana	w	Sądeckim	UTW	oraz	
w	pięciu	Klubach	Aktywnego	Seniora	w	Muszynie-Zdroju,	
Rytrze,	 Chełmcu,	 Krynicy-Zdroju,	 Grybowie.	 Wydano	

1000	egz.	publikacji	 i	 bezpłatnie	przekazano	 słuchaczom	
SUTW	oraz	w	Klubach	Seniora	i		do	instytucji	kultury.

-		 warsztaty	 plastyczne;	 uczęszczało	 na	 nie	 12	 osób.	 Zaję-
cia	odbywały	się	w	Galerii	Marii	Ritter,	w	porozumieniu	 
z	Muzeum	Okręgowym	w	Nowym	Sączu,	od	listopada	do	
grudnia.	

-		 warsztaty	 teatralne:	 w	 zajęciach	 udział	 wzięło	 25	 osób,	
czas	trwania18	godz.

-		 warsztaty	muzyczne:	na	zajęcia	uczęszczało	15	osób,	za-
jęcia	rozpoczęły	się	w	listopadzie,	spotkania	odbywały	się	
dwa	razy	w	miesiącu	po	1	godz.

-	 warsztaty	psychologiczne:	od	marca	do	kwietnia	2009	r.;	 
w	cyklu	36	godz.	warsztatowych	uczestniczyło	22	słucha-
czy	 Sądeckiego	 UTW	 (dwie	 grupy).	 Zajęcia	 zostały	 po-
wtórnie	 zorganizowane	 z	uwagi	 na	duże	 zainteresowanie	
słuchaczy.	W	okresie	 od	 października	 2009	 r.	 utworzona	
została	grupa,	która	liczyła	14	osób.	Zajęcia	trwały	30	go-
dzin	lekcyjnych.

e) zajęcia rekreacyjno-ruchowe: stanowiły w 2009 r. bardzo 
istotny obszar aktywizujący osoby starsze do utrzymania 
dobrej kondycji fizycznej i dobrego stanu zdrowia. Zorga-
nizowano i przeprowadzono następujące zajęcia:

	-	 gimnastyka	na	sali:	w	ćwiczeniach	gimnastycznych	„50	+”	
dostosowanych	do	indywidualnych	możliwości	ruchowych	
osób	starszych;	wzięło	udział	66	osób.	Zajęcia	odbywały	
się	 w	 dwóch	 grupach	 dwa	 razy	 w	 tygodniu	 przez	 okres	 
9	miesięcy	w	Hali	Sportowej	przy	ul.	Nadbrzeżnej	34	w	
Nowym	Sączu.	 Prowadzenie	 zajęć	 –	 instruktor	 z	 upraw-
nieniami.	

-		 Nordic	 walking;	 z	 zajęć	 z	 nordic	 walking	 skorzystało	 
48	 słuchaczy	Sądeckiego	UTW.	Osoby	 zapisujące	 się	 na	
nordic	walking	miały	możliwość	wyboru	 stopnia	 trudno-
ści	zajęć.	Uczestnicy	nauczyli	się	właściwego	poruszania	
i	tempa	wykonywania	poszczególnych	czynności	niezbęd-
nych	do	prawidłowego	„chodzenia	z	kijkami”.	Zajęcia	od-
bywały	się	na	świeżym	powietrzu,	na	trasach	położonych	
na	obrzeżach	miasta	Nowego	Sącza.	Słuchacze	Sądeckiego	
UTW	uczestnicząc	w	 zajęciach	 nordic	walking	 nie	 tylko	
poprawili	swoją	kondycję,	ale	 także	mieli	możliwość	po-
znania	malowniczych	miejsc.

Od lewej: Wiesława Borczyk - prezes Sądeckiego UTW, Józef Antoni Wiktor - wiceprezes, 
Krystyna Nosal - sekretarz
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-	 Basen;	 zajęcia	 usprawniające	na	basenie	 cieszyły	 się	 du-
żym	zainteresowaniem	wśród	słuchaczy	Sądeckiego	UTW.	
Utworzone	 zostały	 cztery	grupy	po	15	osób.	Na	każdym	 
z	58	spotkań	była	wysoka	frekwencja.	Zajęcia	odbywał	się	
w	Miejskim	Ośrodku	Sportu	i	Rekreacji	w	Nowym	Sączu	 
i	prowadzone	były	przez	instruktorów.

-	 Warsztaty	 taneczne;	 zajęcia	 poprowadził	 dyplomowany	
instruktor	tańca.	Program	zajęć	dostosowany	został	do	po-
trzeb	osób	starszych.	Zajęcia	odbywały	się	od	października	
do	grudnia,	w	cyklu	10	spotkań	wzięło	udział	30	osób.

f)  wyjazdy edukacyjne, imprezy
Słuchacze	 Sądeckiego	 Uniwersytetu	 Trzeciego	Wieku	 mieli	
możliwość	 uczestnictwa	w	 następujących	wyjazdach	 eduka-
cyjnych:	
1.	 żywiec	–	Inwałd-	Muzeum	Miniatur	-	16.04.2009
2.	 Kraków	 -	 udział	 słuchaczy	 w	 Regionalnej	 Konferencji	

UTW	pod	 patronatem	Rzecznika	Praw	Obywatelskich	w	
Krakowie	na	temat	przestrzegania	praw	osób	starszych;	po	
konferencji	zwiedzili	Muzeum	Przyrodnicze	„Aquarium”	-	
24.04.2009	r.	

3.	 Szlak	 Architektury	 Drewnianej:	 Szalowa,	 Binczarowa,	
Biecz	-	19.05.2009

4.	 Ukraina:	Lwów	-	Stryj	–	wyjazd	3-dniowy	-	29.05.2009	
5.	 III	Małopolski	Rajd	UTW	w	Beskidzie	Sądeckim	–	Muszy-

na	Złockie	-	09-11.10.2009
Wakacyjne	 wyjazdy	 organizowane	 przez	 słuchacza	 SUTW	
Jana	Chynała:
1.	 Ptaszkowa	-	18.06.2009	
2.	 Muszyna	Złockie	–	Szczawnik	-	9.07.2009	
3.	 Tropie	-	30.07.2009	
4.	 Szczawnik-	Palenica-	Wąwóz	Homole	-	25.08.2009
Wjazdy	dla	słuchaczy	SUTW	organizowane	przez	Polskie	To-
warzystwo	Tatrzańskie		współpracujące	z	Sądeckim	UTW:
1.		 Trzetrzewina-	Szcząb-	Chełmiec	-	08.02.2009	
2.		Marcinkowice-	Białowodzka	Góra-	-	Rezerwat	Białowodz-

ka	Góra	–	Zamczysko-	22.03.2009	
3.		 Ludźmierz-	Dębno	Podhalańskie-	Nidzica-	Sromowce	Niż-

ne-	5.04.2009
4.	 Dąbrowa	Góry-	Dąbrowska	Góra-	03.05.2009
5.	 Dąbrówka	Polska	–	Majdan	-	07.06.2009	
Imprezy	integracyjne:
1.	 Udział	 słuchaczek	 w	 spotkaniu	 „Baby	 przy	 babach”	 –	

16.04.2009	r.
2.	 Spotkanie	 integracyjne	 Słuchaczy	 przy	 grillu	 „Pod	Lipa-

mi”	–	30.05.2009

g) projekty
Projekty	 realizowanie	 przez	 Sądecki	 Uniwersytet	 Trzeciego	
Wieku	w	2009	r.
„Sądecki	Ośrodek	Poradnictwa	Prawnego	i	Obywatelskiego”	
środki	 przyznane	 z	 Ministerstwa	 Pracy	 i	 Polityki	 Społecz-
nej.	 Projekt	 realizowany	 zgodnie	 z	 umową	 o	 dofinansowa-
nie	 nr	 UDA-	 POKL.05.04.02-00-245/08-00.(kwota	 dotacji	
843	814zł.	na	trzy	lata:	czas	trwania:	01.01.2009-31.12.2011)
„Kultura	fizyczna	seniorów-	kompleksowy	program	prozdro-
wotny	dla	słuchaczy	Uniwersytetów	Trzeciego	Wieku”	środki	
przyznane	z	Ministerstwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej.	Projekt	

realizowany	 zgodnie	 z	 umową	 o	 dofinansowanie	 nr	 488_II		
(FIO	1614)		(kwota	dofinansowania	37	500	I	transza	21500,	II	
16	000	czas	trwania:	01.08.2009-31.08.2010)	
„Małopolski	Ośrodek	Wspierania	Organizacji	Pozarządowych	
w	Nowym	Sączu”	środki	przyznane	z	Samorządu	Wojewódz-
twa	 Małopolskiego.Projekt	 realizowany	 zgodnie	 z	 umową	 
o	dofinansowanie	nr	I/487/KU/699/09.	(kwota	dotacji	60.000,	
na	czas	trwania	od	01.03.09-11.12.09)
„Uwierzyć	w	siebie	by	uwierzyli	inni”	środki	przyznane	z	Sa-
morządu	Województwa	Małopolskiego.	 Projekt	 realizowany	
zgodnie	z	umową	o	dofinansowanie	nr	XII/17/ROPS/09	(kwo-
ta	dotacji	2	500	,	czas	trwania	od	01.09.09-30.11.09)
„Szanujmy	wspomnienia-	edukacyjny	program	popularyzacji	
pamiętnikarstwa	wśród	starszych	mieszkańców	Sądecczyzny”	
środki	 przyznane	 z	 Samorządu	 Województwa	 Małopolskie-
go.	Projekt	 realizowany	zgodnie	z	umową	o	dofinansowanie	
nr	XII/18/ROPS/09	 (kwota	 dotacji	 20	 000	 	 czas	 trwania	 od	
01.04.09-30.11.09)
„Pomóżmy	naszym	bliskim	–	program	edukacyjno-zdrowotny	
dla	 słuchaczy	 Sądeckiego	 Uniwersytetu	 z	 Trzeciego	Wieku	
oraz	 członków	 Klubów	 Aktywnego	 Seniora	 na	 terenie	 Po-
wiatu	”	środki	przyznane	z	Powiatu	Nowosądeckiego.	Projekt	
realizowany	 zgodnie	 z	 umową	 o	 dofinansowanie	 nr	 PCPR.
VIII.0718/10/14/2009	–	(kwota	dotacji	8.320	czas	trwania	od	
dnia	01.02.09-20.11.09	)
„Kontynuacja	współpracy	Sądeckiego	UTW	z	mieszkańcami	
Stryja	i	Lwowa”	środki	przyznane	z	Urzędu	Miasta	Nowego	
Sącza.	Projekt	realizowany	zgodnie	z	umową	o	dofinansowa-
nie	nr	BPM.3026-25-1/09	(kwota	dotacji	1961,46	czas	trwania	
od	1	.05.09.-30.06.09	)
„Zdrowie	psychiczne	seniorów-	program	edukacyjny	dla	słu-
chaczy	Sądeckiego	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku-	mieszkań-
ców	miasta	Nowego	Sącza”	środki	przyznane	z	Urzędu	Miasta	
Nowego	Sącza.	Projekt	realizowany	zgodnie	z	umową	o	dofi-
nansowanie	nr	10.WZO-D/09	(kwota	dotacji	6000	czas	trwa-
nia	od	17.03.09-02.07.09)
„Trzymaj	formę	–	program	kontynuacji	zajęć	ruchowych	dla	
słuchaczy	SUTW,	mieszkańców	Miasta	Nowego	Sącza	”	środki	
przyznane	z	Urzędu	Miasta	Nowego	Sącza.	Projekt	realizowa-
ny	zgodnie	z	umową	o	dofinansowanie	nr	WKS.ZSS/KF/27/09	
(kwota	dotacji	1.000	czas	trwania	od	07.03.09-18.05.09)
10.Sądeckie	 Bajanie	 Dziadkowe	 Czytanie	 środki	 przyznane	 
z	Towarzystwa	Inicjatyw	Twórczych	„ę”.
Projekt	 realizowany	 zgodnie	 z	 umową	 o	 dofinansowanie	 
nr	37/S/2009	(kwota	dotacji:	8.540	wypłacana	w	dwóch	ratach	I	
-8.113	zł.	a	II	427	zł.	czas	trwania	od	01.10.2009-31.03.2010)

h) Biuletyn Sądeckiego UTW i inne wydawnictwa.
W	2009	r.	zostały	wydane	4	Biuletyny	w	marcu,	czerwcu,	paź-
dzierniku	 i	 grudniu	 o	 nakładzie	 1000	 egz.	 każdy.	 Biuletyny	
były	bezpłatnie	przekazywane	słuchaczom	SUTW	i	innym	or-
ganizacjom	i	instytucjom	współpracującym	z	SUTW.
Dodatek	 50	 +”Tygodnik	Nowosądecki	MIASTO”	w	 2009	 r.	
słuchacze	opracowali	9	dodatków	50+,	które	zostały	wydane	
przez	redakcje	Tygodnika	MIASTO.
Inne	wydawnictwa	w	2009:
·	 „Moja	Sądecczyzna”
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„Sądeckie Bajanie- Dziadkowe Czytanie – Babcie w akcji”
Fot. Antoni Łopuch

Wojciech Papaj, wykład „Rodzinne czytanie...”

Przedszkole w Rdziostowie, Anna Warcholik, SUTW Przedszkole „CALINECZKA” w Chełmcu, Ewa Kostecka i Halina Kacprzycka - SUTW

Dyrektor przedszkola „JAŚ i MAŁGOSIA” Zofia Smajdor oraz Adrian, Basia, Kacper i Ola

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU, MCK „SOKÓŁ”

Elżbieta Pachoń przyjmuje 
podziękowania od przedszkolaków.
Józef Antoni Wiktor, Wiceprezes
SUTW wręcza pamiątkowe dyplomy.

Grupa animatorów projektu,
słuchacze SUTW:
Elżbieta Pachoń, Danuta Bocek, 
Halina Kacprzycka, Ewa Kostecka, 
Małgorzata Piasecka, Albina Poręba, 
Anna Warcholik, Maria Harcuła.

Pokoleniowe spotkania
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·	 Poradnik	„Opieka	nad	chorym	w	domu”
·	 Poradnik	„Prawo	spadkowe	-	wybrane	zagadnienia”.	
·	 Poradnik	„Prawo	konsumenckie	-	wybrane	zagadnienia”.	
·	 Biuletyn	„Przykłady	dobrych	praktyk	w	działalności	orga-

nizacji	pozarządowych”.
·	 „Poradnik	dla	seniorów	-	wybranie	zagadnienia	psycholo-

giczne”
Powyższe	 wydawnictwa	 opracowano	 w	 ramach	 projektów	
realizowanych	 przez	 SUTW	 i	 bezpłatnie	 przekazywano	 słu-
chaczom	 i	współpracującym	 z	 SUTW	organizacjom	 i	 insty-
tucjom.

i/ nagrody, wyróżnienia 
Dla	Stowarzyszenia	Sądecki	UTW	przy-
znano	nagrody	i	wyróżnienia:	
1.	 Nagroda	-	Statuetka	w	Ogólnopolskim	

Konkursie	Oskar	Sportowy	„Gminess	
2008	”	w	kategorii	rekreacja	i	turysty-
ka	osób	starszych	wręczona	Prezeso-
wi	Sądeckiego	UTW	w	dniu	23	marca	
2009	r.	w	Senacie	RP.

2.	 Kryształy	 Soli	 -	 Nagroda	 Marszał-
ka	 Województwa	 Małopolskiego,	 
w	kategorii	Aktywizacja	Gospodarcza	 
i	 Obywatelska.	 Statuetka	 wręczona	 
8	grudnia	2009	w	Krakowie	Prezeso-
wi	SUTW.

Na	 wniosek	 Stowarzyszenia	 nagrody	 
i	wyróżnienia	oraz	odznaczenia	dla	człon-
ków	i	osób	działających	na	rzecz	SUTW:
Adam	Mazur	-	Senior	Roku	2008	Mało-
polski	w	kategorii	„Działalność	na	 rzecz	
środowiska	lokalnego”	
Halina	 Komar	 Senior	 Roku	 2008	 Małopolski	 w	 kategorii	
„Działalność	regionalna	i	ponadregionalna”
prof.	 dr	 hab.	 Tadeusz	Aleksander	 -	 „Zasłużony	 dla	 Powiatu	
Nowosądeckiego”
prof.	dr	hab.	Julian	Dybiec	-	„Zasłużony	dla	Powiatu	Nowo-
sądeckiego”
prof.	dr	hab.	Bolesław	Faron	-	„Zasłużony	dla	Powiatu	Nowo-
sądeckiego”
Jadwiga	Banach	-	Złote	Jabłko	Sądeckie	odznaczenie	Starosty		
Halina	Komar	-	Złote	Jabłko	Sądeckie																													-„-
Antoni	łopuch	-	Złote	Jabłko	Sądeckie																												-„-
Bogumiła	Oleksy	-	Złote	Jabłko	Sądeckie																										-„-
Elżbieta	Pachoń	-	Złote	Jabłko	Sądeckie																												-„-
Maria	Harcuła	-	Srebrne	Jabłko	Sądeckie																										-„-
Halina	Hejmej	-	Srebrne	Jabłko	Sądeckie																										-„-
Grażyna	Jeleń	-	Srebrne	Jabłko	Sądeckie																										-”-
Lidia	Kiełczyńska	-	Srebrne	Jabłko	Sądeckie																					-”-
Jolanta	Kieres	-	Srebrne	Jabłko	Sądeckie																											-„-
Lek.	Med.	Irena	Wieczorek	-	laureat	„Ziarnka	Gorczycy”
Anna	Totoń	-	wyróżniona	została	honorowym	tytułem	„	Przy-
jaciel	Ziarenka	Gorczycy”.
Kazimiera	Mordarska-łagan	 oraz	 Józef	 Gościej	 -	 otrzymali		
dyplom	Honorowego	Słuchacza	SUTW.	
Na	wniosek	Zarządu	Powiatu	Nowosądeckiego:
Wiesława	Borczyk	Prezes	Zarządu	Sądeckiego	UTW		„Zasłu-

żony	 dla	 Powiatu	 Nowosądeckiego”,	 w	 związku	 z	 5-leciem	
działalności	SUTW.

2. prowadzenie centrum Wspierania organizacji pozarzą-
dowych
Zgodnie	 z	 zapisami	 statutowymi	 Stowarzyszenie	 prowadzi	
szeroką	działalność	na	rzecz	sektora	pozarządowego	na	terenie	
Powiatu	Nowosądeckiego,	Miasta	Nowy	Sącz,	Powiatu	Gor-
lickiego	 i	 Powiatu	 Limanowskiego,	 polegającą	 na	 wsparciu	
merytorycznym	oraz	aktywizacji	organizacji	pozarządowych.
W	roku	2009	działania	dla	organizacji	pozarządowych	zreali-

zowano	w	 ramach	 Powiatowego	Centrum	Wsparcia	Organi-
zacji	Pozarządowych	oraz	Małopolskiego	Ośrodka	Wsparcia	
Organizacji	Pozarządowych.	
Powiatowe	 Centrum	 Wsparcia	 Organizacji	 Pozarządowych	
(PCWOP)	prowadzone	jest	w	ramach	zadania	zleconego	przez	
Powiat	Nowosądecki.	Oferta	PCWOP	skierowana	była	co	do	
zasady	do	organizacji	pozarządowych	oraz	podmiotów	zamie-
rzających	 utworzyć	 organizację	 pozarządową,	mających	 sie-
dzibę	na	terenie	Powiatu	Nowosądeckiego.
Małopolski	 Ośrodek	 Wsparcia	 Organizacji	 Pozarządowych	
(MOWOP)	 prowadzony	 był	 w	 oparciu	 o	 projekt	 dofinanso-
wany	 ze	 środków	Województwa	Małopolskiego	 o	 tej	 samej	
nazwie.	Małopolski	Ośrodek	Wsparcia	Organizacji	 Pozarzą-
dowych	był	kontynuacją	projektu	realizowanego	w	roku	2008	
pn:	Okręgowe	Centrum	Wsparcia	Organizacji	Pozarządowych.	
Oferta	MOWOP	 skierowana	 była	 do	 organizacji	 pozarządo-
wych	 oraz	 podmiotów	 zamierzających	 utworzyć	 organizację	
pozarządową,	mających	siedzibę	na	terenie	Powiatu	Nowosą-
deckiego,	Miasta	Nowy	Sącz,	Powiatu	Gorlickiego	i	Powiatu	
Limanowskiego.
Oferta	Stowarzyszenia	Sądecki	UTW	dla	sektora	pozarządo-
wego	obejmowała	następujące	działania:
-	 doradztwo	prawne	;
-	 doradztwo	księgowe;
-	 doradztwo	z	zakresu	pozyskiwania	środków	grantowych;
-	 doradztwo	z	zakresu	fundrisingu;

W trkakcie zebrania sprawozdawczego
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-	 doradztwo	z	zakresu	public	relations;
-	 doradztwo	z	zakresu	animowania	partnerstw	lokalnych;
-	 szkolenia	 z	 zakresu	 „Zarządzanie	 org.	 poz.	 i	 współpraca	 

z	jednostkami	samorządu	terytorialnego”;
-	 szkolenia	 z	 zakresu	 „Public	 relations	 org.	 pozarządo-

wych”;
-	 szkolenia	z	zakresu	„Procedura	przygotowania	oferty	kon-

kursowej”;
-	 Powiatowe	 Fora	 Organizacji	 Pozarządowych	 w	 Nowym	

Sączu,	Gorlicach	i	Limanowej;
-	 kursy	komputerowe	w	Nowym	Sączu,	Gorlicach	i	Limano-

wej;
-	 spotkania	 integracyjne	 „Poznajmy	 się	 lepiej”	 w	 Nowym	

Sączu,	Gorlicach	i	Limanowej;
-	 wydawnictwo	promujące	organizacje	pozarządowe	„Biule-

tyn	–	Przykłady	dobrych	praktyk	w	działalności	organizacji	
pozarządowych”;

-	 rzecznictwo	interesów	sektora	pozarządowego.
Poszczególne	 działania	 realizowane	 były	 zarówno	w	 siedzi-
bie	 Stowarzyszenia	 Sądecki	 UTW,	 jak	 i	 w	 siedzibach	 sto-
warzyszeń	 korzystających	 ze	wsparcia	 (doradcy	 brali	 udział	 
w	zebraniach	 założycielskich,	 posiedzeniach	walnego	 zebra-
nia,	posiedzeniach	zarządu	itp.)
Efekty	liczbowe	w/w	działań	w	2009	r.
-	 zorganizowano	 9	 sześciogodzinnych	 szkoleń,	 w	 których	

przeszkolono	łącznie	117	przedstawicieli	organizacji	poza-
rządowych;

-	 zorganizowano	 3	 dwudziestogodzinne	 kursy	 komputero-
we,	 w	 których	 przeszkolono	 łącznie	 49	 	 przedstawicieli	
organizacji	pozarządowych;

-	 udzielono	212	indywidualnych	–	ewidencjonowanych	po-
rad	 dla	 przedstawicieli	 organizacji	 pozarządowych	 z	 te-
matyki	w/w;	udzielono	również	ok.	200	porad	telefonicz-
nych;

-	 zorganizowano	trzy	spotkania	integracyjne	„Poznajmy	się	
lepiej”,	w	których	wzięło	udział	łącznie	81	przedstawicieli	
organizacji	pozarządowych;

-	 wydano	i	rozkolportowano	1000	sztuk	wydawnictwa	„Biu-
letyn	–	Przykłady	dobrych	praktyk	w	działalności	organi-
zacji	pozarządowych”;

Stowarzyszenie	Sądecki	UTW	koordynowało	również	wybór	
członka	Małopolskiej	Rady	Pożytku	Publicznego	–	ciała	opi-
niodawczo	 –	 doradczego	Marszałka	Województwa	Małopol-
skiego	w	sprawach	sektora	pozarządowego.
Działania	podejmowane	przez	Sądecki	UTW	na	rzecz	sektora	
pozarządowego	mają	 charakter	 trwały	 i	 powtarzalny	 –	 będą	
również	kontynuowane	w	kolejnych	latach.

3. prowadzenie sądeckiego ośrodka poradnictwa prawne-
go i obywatelskiego
Od	 dnia	 1	 stycznia	 2009r	 Stowarzyszenie	 realizuje	 projekt	
pt.	 „Sądecki	 Ośrodek	 Poradnictwa	 Prawnego	 i	 Obywatel-
skiego”,	 współfinansowany	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 
w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	W	styczniu	
i	 lutym	2009r.	zbudowano	od	podstaw	ten	Ośrodek	zarówno	
od	strony	organizacyjnej	 (zgromadzenie	 i	zatrudnienie	kadry	
projektowej	 w	 tym	 doradców,	 zakup	 niezbędnego	 sprzętu	 
i	 wyposażenia,	 przygotowanie	 materiałów	 promocyjnych),	

jak	 i	 merytorycznej	 (opracowanie	 procedury	 udzielania	 po-
rad,	 przyjmowania	 zapisów,	 standardów	 obsługi	 klientów).	 
Od	1	marca	2009r.	 rozpoczęto	udzielanie	bezpłatnych	porad	
prawnych	i	obywatelskich,	które	od	samego	początku	cieszy-
ły	 się	bardzo	dużym	zainteresowaniem	mieszkańców	Sądec-
czyzny	 –	 do	 31	 grudnia	 2009r.	 udzielono	 łącznie	 1	 461	 po-
rad	 prawnych	 i	 obywatelskich.	 Podkreślenia	 wymaga	 fakt,	
iż	mimo	tak	dużej	liczby	udzielonych	porad	w	roku	2009	nie	
pojawiła	się	ani	jedna	skarga	na	działalność	Ośrodka	związana	 
z	udzieleniem	błędnej	porady	–	świadczy	to	o	wysokiej	jako-
ści	świadczonych	przez	poradnie	usług.	W	roku	2009	zorgani-
zowanych	 zostało	 również	7	konferencji	 promocyjno-eduka-
cyjnych	projektu	(w	Nowym	Sączu	oraz	6	gminach	Powiatu	
Nowosądeckiego),	w	których	wzięło	udział	łącznie	ponad	750	
osób.	Zostały	również	napisane	i	wydane	dwa	poradniki	praw-
ne	 poświęcone	wybranym	 zagadnieniom	prawa	 spadkowego	
oraz	konsumenckiego	-	każdy	w	nakładzie	1	500	sztuk.	Porad-
niki	te	były	następnie	nieodpłatnie	dystrybuowane	m.in.	wśród	
słuchaczy	 Sądeckiego	UTW,	 instytucji	 publicznych	 z	 terenu	
Sądecczyzny	a	także	klientów	Poradni.
Opisana	powyżej	działalność	Ośrodka	uprawnia	stwierdzenie,	
iż	w	sposób	trwały	wpisał	się	on	w	krajobraz	jednostek	świad-
czących	nieodpłatną	pomoc	mieszkańcom	Sądecczyzny	będąc	
zarazem	jedynym	podmiotem	udzielającym	bezpłatnych	porad	
prawnych	 i	obywatelskich	w	systemie	ciągłym	i	na	 tak	dużą	
skalę	(20	godzin	dyżurów	tygodniowo).	

4. Współpraca z ogólnopolską Federacją stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W	 roku	 2009	 Stowarzyszenie	 intensywnie	 współpracowało	 
z	 Ogólnopolską	 Federacją	 Stowarzyszeń	 UTW,	 skupiającą	
uniwersytety	 trzeciego	wieku	 z	 całego	 kraju.	Współpraca	 ta	
obejmowała	w	szczególności	następujące	obszary:
a/		 organizacyjny	 –	 Sekretariat	 Federacji	 był	 prowadzony	 

w	 ramach	 pomieszczeń	 użyczonych	 nieodpłatnie	 SUTW,	
co	w	istotny	sposób	usprawniło	realizację	zadań	i	projek-
tów	Federacji,

b/		 pomoc	w	organizacji	Regionalnej	Konferencji	UTW	pod	
patronatem	 Rzecznika	 Praw	 Obywatelskich	 w	 Krakowie	
na	temat	przestrzegania	praw	osób	starszych,

c/		 współudział	w	organizacji	VI	Ogólnopolskiej	Konferencji	
Uniwersytetów	Trzeciego	Wieku	–	Forum	III	Wieku,	któ-
ra	odbyła	 się	w	dniach	10-13	września	2009r	w	Nowym	
Sączu	i	Krynicy-Zdroju.	Wzięło	w	niej	udział	blisko	200	
liderów	UTW	z	kraju	i	z	zagranicy.	Uczestnicy	Konferencji	
wzięli	udział	m.in.	w	XIX	Forum	Ekonomicznym	w	Kry-
nicy-Zdroju	w	 tym	w	panelu	 zorganizowanym	przez	Fe-
derację	pt.	„Kapitał	 intelektualny	seniorów	–	szanse	 jego	
wykorzystania”	oraz	w	uroczystej	sesji	konferencji	w	dniu	
12	września	2009r.,	która	odbyła	się	w	wyższej	Szkole	Biz-
nesu	–	NLU	w	Nowym	Sączu.

W	 trzecim	dniu	 uczestnicy	 zwiedzali	 Sądecki	Park	Etnogra-
ficzny	i	Miasteczko	Galicyjskie.	Słuchacze	Sądeckiego	UTW	
byli	opiekunami	grup	uczestników	w	czasie	trwania	konferen-
cji.

Wiesława Borczyk
Prezes Sądeckiego UTW

Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2009 r.
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Pałac – dwór Morawskich 
„... i odwiedzę wasz dom...”
	 Kiedy	pracowałem	nad	książką	 „Legioniści	w	Mar-
cinkowicach”,	 natrafiłem	w	 dziele	 Józefa	 Piłsudskiego	
„Moje	pierwsze	boje”	na	informację	o	szklance	mleka	w	
rozdziale	„Limanowa	–	Marcinkowice”.
Do	tej	informacji	nie	przywiązywałem	wówczas	żadnej	
wagi.	 Dopiero	 po	 ponownym	 przeczytaniu	 listu	 Stani-
sława	Morawskiego	z	1963	roku	i	po	odnalezieniu	arty-
kułu	-	wspomnienia	Jana	Morawskiego	w	„Zewie	Gór”	
z	1934	roku,	doszedłem	do	wniosku,	że	warto	również	
drobne	rzeczy	i	małe	wydarzenia	–	(wszystko	jakby	na	
obrzeżach	historii)	utrwalić	i	ocalić	od	zapomnienia.
W	szkolnym	Muzeum	Historycznym	w	czasie	oprowa-
dzania	wycieczek	zawsze	znajdowałem	czas	i	miejsce	na	
gawędę	o	szklance	mleka,	o	której	podaję	parę	tekstów:
1.	Józef	Piłsudski	–	„Moje	pierwsze	boje”	(łódź,	1988	
r.,	 s.	 168)	 (Opis	przybycia	Legionów	do	Marcinkowic,	
pierwsze	 godziny	 6	 grudnia	 1914	 roku,	 inspekcja	 Ko-
mendanta	na	Rdziostowie	i	dalej:	)
… a sam ze sztabem udałem się na posiłek, na który 
gościnni gospodarze zapraszali. Poprosiłem o szklankę 
mleka i kawałek chleba, jeszcze przed śniadaniem, byłem 
bowiem bardzo głodny. Pamiętam tę rozkoszną chwilę, 
gdy zmęczony i niewyspany wyciągnąłem na całą dłu-
gość znużone nogi i z rozczuleniem głodnego oglądałem 
szklankę mleka z cudownym, smacznym chlebem, myśląc 
na pół o gorącym śniadaniu, które zaraz podadzą …
… Wypiłem już pół szklanki mleka i sięgnąłem po papie-
rosa. Ba!  Nie sądzone mi już było ani zjeść śniadania, 
ani nawet skończyć tej szklanki mleka, która stała przede 
mną.

Rozpoczęła się tragedia marcinkowicka...
(Dalej jest opis boju marcinkowickiego i 
odwrót Legionów na stronę Limanowej).
2. Józef Piłsudski – „Moje pierwsze boje” 
(Łódź, 1988 r. s. 169)
Przypis	pod	tekstem	na	str.	169.!
 …Już jako Naczelnik Państwa pojechałem 
do Rdziostowa i Marcinkowic. W Marcin-
kowicach kazałem przygotować sobie na 
spotkanie szklankę mleka. Nie mogłem 
znieś na sobie tego, żem taki głodny, jak 
wtedy byłem, nie dopił mleka. 
Do	 informacji	 Józefa	 Piłsudskiego	 o	
szklance	 mleka	 nawiąże	 Stanisław	 Mo-
rawski,	ostatni	właściciel		majątku	i	dwo-
ru	 w	Marcinkowicach	 w	 swoim	 liście	 z	
Piaseczna	z	1963	r.
3.	Stanisław	Morawski	–	List	do	prof.	Jó-
zefa	 Gościeja	 i	 jego	 klasy	 I	 Technikum	

Rachunkowości	Rolnej	w	Marcinkowicach	–	7.I..1963	r.	
(fragm.)
... I zdarzyło się, że Marszałek Piłsudski był jeszcze drugi 
raz w Nowym Sączu, a to dnia 27 września 1921 r. …

SZKLANKA MLEKA
Józef Gościej, Marcinkowice

Rys. Jolanta Kłosowska
„... nasza córeczka Marysia podała mu ...” niedopitą” niegdyś szklankę 

mleka....”

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
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…rozmawiając z moją żoną, powiedział: jutro przed 
południem będę na grobach moich legionistów, no i od-
wiedzę wasz dom, gdzie po 24 godzinach marszu, dnia 6 
grudnia nie mogłem dopić mleka i musiałem się cofnąć  
ku zachodowi…

Cmentarz	Legionowy	w	Marcinkowicach
„...będę	na	grobach	moich	legionistów..”.
Następnego dnia przyjechał Marszalek do Marcinkowic 
ze swoim sztabem udał  się na groby swoich żołnierzy-
ków, tu spoczywających, z ówczesnym  dowódcą kapita-
nem Milko, dziennikarzem ze Lwowa.
Po złożeniu hołdu tym młodym bohaterom, którzy tak 
ofiarnie ginęli przy wskrzeszaniu Ojczyzny, wstąpił do 
dworu, gdzie sześcioletnia nasza córeczka Marysia po-
dała mu na tacy, polnym kwiatem spowita,”niedopitą” 
niegdyś   szklankę mleka – Marszałek był wzruszony.
Dostojni goście zabawili u nas około dwóch godzin.
Zdarzenie	28	września	1921	r.	przed	dworem	Morawskich	
w	Marcinkowicach	obserwował	5-letni		Janek,	młodszy	
brat	Marysi	 i	swoje	chłopięce	wrażenia	przedstawił	 już	
jako	uczeń		Liceum	im.	Jana	Długosza	w	Nowym	Sączu	
(„Zew	Gór”,	1934).
4.	Jan	Morawski	–	Moje	wspomnienia	z	lat	dzieciństwa	
(„Zew	Gór”,		nr	8,	1934,	s.	2-3),	(frag).
Było	to	jesienią,	dnia	28	września	1921	roku	…
… ubrany w odświętne ubranko, ukryłem się za filarem 
ganku i obserwowałem ciekawie, jak zajechało parę aut 
przed nasz dom, z oficerami.
Spomiędzy nich wyszedł starszy Pan z sumiastymi wąsa-
mi, witany z szacunkiem przez rodziców, domowników, 
następnie przyjął z uśmiechem bukiet kwiatów od mo-
jej małej siostrzyczki, która odpowiadając na życzliwy 
uśmiech schylonej nad sobą twarzy, objęła go za szyję i 
ucałowała, czym byłem zgorszony, uważając, że po dzie-
cinnemu się zachowała.
… gdy wymusztrowany przez Mamusię zbliżyłem się przy-
witać Marszałka, w powitanie chciałem tchnąć całą moją 
męskość, celem odróżnienia od mojej siostry, która zno-
wu ku zgorszeniu memu niosła (przy pomocy Mamusi) na 

tacy niepełny kubek mleka – uciekłem, miałem dosyć tej 
kompromitacji.
Ofiarować tak ważnemu Gościowi coś tak niedobrego jak 
mleko, gdy innych Panów częstowano wódką z zakąska-
mi!

W parę lat później dowiedziałem się dopiero, 
że owa gorsząca mnie szklanka mleka była 
symbolem innej szklanki mleka, która w 1914 
roku miała pokrzepić strudzonego Wodza.
… Szklankę tę potem wiele razy z ciekawo-
ścią oglądałem, umieszczoną w serwantc  z 
pamiątkami…
Szklanka	 ta,	 historyczna	 przecież,	 zaginęła	
w	czasie	wysiedlania	rodziny	Morawskich	z	
dworu	marcinkowickiego	–	po	reformie	rol-
nej.
Pozostała	tylko	opowieść!
O	 tym	przedmiocie	możemy	 znaleźć	 liczne	
wzmianki	w	folderach	o	Szkolnym	Muzeum	
Historycznym,	 w	 artykułach	 w	 „Dzienniku	
Polskim”,	 „Gazecie	 Krakowskiej”,	 „Echu	
Limanowskim”	i	innych.

I	ja	chciałbym		ślad	tej	szklanki	ocalić	od	zapomnienia.			
Józef Gościej

Absolwent Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Marcinkowice 2010 r.    

Zdjęcia z archiwum autora.

Tablica pamiątkowa przy ulicy Dunajewskiego, Nowy Sącz
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wÓLki VeL wULki...

Osiedle	Wólki	 -	 nazywane	 też	 na	 niektórych	 dawnych	
mapach	i	w	niektórych	dawniejszych	publikacjach	jako	
Wulki.
Jest	 to	 obecnie	 gęsto	 zabudowana	 dzielnica	 willowa	
miasta	Nowego	Sącza,	przeważnie	luksusowymi	domka-
mi	 jednorodzinnymi,	budowanymi	 jako	prywatne	wille	 
z	ogrodami,	na	większym	areale	albo	jako	ciąg	„segmen-
tów”	jednorodzinnych,	czasami	małe	kompleksy	bloko-
we.	Znajduje	się	tu	również	niedawno	oddany	kompleks	
akademicki,	wybudowany	dla	potrzeb	WSB-NLU.	Z	da-
leka	widoczny	 jest	 komin	 ciepłowni,	 otoczony	dzikimi	
łąkami.
Wzdłuż	torów	biegła	kiedyś	uregulowana,	czysta	rzeczka	
żeglarka,	a	żabi	rechot	o	zmierzchu	słychać	było	aż	pod	
wiaduktem	na	Kaduku.	Były	też	wysokiej	klasy	leczni-
cze	źródła	siarczane.	TO	BYłO!	Na	pewno	od	samego	
początku	Wólki	były	podmiejską	dzielnicą	willową.
W	najstarszej	części	tej	dzielnicy	są	obecnie	urzędy,	nie-
które	w	budynkach	liczących	sobie	ok	100	lat	(np.	Zakład	
Energetyczny)	 lub	elegancki,	nowoczesny,	wielopiętro-
wy	budynek	Prokuratury,	czy	Urząd	Skarbowy.
Osiedle	powstało	na	przełomie	XIX	i	XX	wieku	z	chwi-
lą	 wybudowania	 w	 1883	 roku	 linii	 kolejowej	 Nowy	
Sącz	-	Chabówka,	a	na	przedłużeniu	ulicy	Tadeusza	Ko-
ściuszki,	która	przecinała	ul.	Jagiellońską	(do	niedawna	 
ul.	Węgierską),	wybudowany	 został	 przystanek	kolejo-
wy:	Nowy	Sącz	-	Miasto.
Zaraz	potem	powstał	pawilon	restauracyjny	(popularnie	
mówiło	się	„idziemy	do	karczmy”).	Nosił	nazwę	„Wene-
cja”,	a	inicjatorem	budowy	był	Wojciech	Wilczyński.	
Dla	mieszkańców	mieszkających	w	centrum	miasta	było	
dojście	 ul.	 Targową	 do	 targowicy	 na	 Wólkach,	 gdzie	
handlowano	wszystkim,	co	przywożono	zarówno	z	oko-

licznych	wsi,	 jak	 i	 z	 zakładów	 rzemieślniczych	miasta	
(obecnie	są	w	tym	miejscu	stadiony).
	 Był	 to,	 obok	 organizowanych	 jarmarków	 na	 nowosą-
deckim	 rynku,	 na	 tzw.	 „rynku	maślanym”	przy	ul.	 So-
bieskiego	i	ul.	Grybowskiej	oraz	Targu	Drzewnego	przy	 
ul.	 Dąbrowskiego	 (obecnie	 PKS),	 znany	 plac	 targowy	

dla	Sądeczan.
Naprzeciwko	 tej	 targowicy	
w	 latach	1900-1904	powstał	
ogród	 zwany	 „Jordanów-
ką”.	Postarał	się	o	 to	Antoni	
Wierusz	 Kowalski,	 wnosząc	
do	 ówczesnych	 władz	 mia-
sta	 prośbę	 –	 „o	 urządzenie	
placu	zabaw	dla	dzieci,	usy-
tuowanego	 za	 przystankiem	
kolejowym	 naprzeciwko	
targowicy”.	 Wykonanie	 tej	
prośby	 było	 bardzo	 trafne,	
gdyż	miejsce	to	stało	się	dla	
mieszkańców	 miasta	 bardzo	
popularne,	 a	 inicjator	 tego	
pomysłu	 dostał	 od	 władz	
miasta	 poważną	 subwencję	
na	 utrzymanie	 tego	 obiektu.	
Ponadto	 wraz	 z	 żoną	 otrzy-
mali	 specjalne	 podziękowa-
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nie	„za	prowadzenie	należyte	i	przykładne	tego	ogrodu”.	
Rozległy	park	z	popiersiami,	m.	in.	Mickiewicza,	Jorda-
na,	który	stopniowo	się	rozwijał,	nabierał	stylu	obiektu	
sportowego.
W	zimie	to	miejsce	było	szczególnie	uczęszczane	z	po-
wodu	ślizgawki	słynnej	na	całe	miasto.
Obecnie	 jest	 to	 Park	 Strzelecki	 z	 Muszlą	 Koncertową	 
i	widownią	na	świeżym	powietrzu	oraz	kortami	teniso-
wymi.
Osiedle	do	dzisiaj,	mimo	iż	coraz	gęściej	przebiega	za-
budowa,	 rozlokowane	 jest	 od	 wschodu	 od	 skarpy	 nad	
torami	kolejowymi	 aż	do	wałów	nad	Dunajcem	na	 za-
chodzie.	Od	południa	graniczy	 z	Tłokami	 i	Kadukiem,	
a	od	północy	granicę	stanowią	tory	przecinające	ul.	Ta-
deusza	Kościuszki,	 ul.	łokietka,	 ul.	żeglarską	 i	 opiera	
się	o	skarpę,	na	której	 są	mury	popijarskiego	klasztoru	 
z	siedzibą	obecnego	więzienia	i	sądu.
Dwie	 powodzie	w	 1924r,	 a	 potem	 o	wiele	 groźniejsza	
powódź	w	1934	r	zmusiły	gospodarzy	miasta	do	zajęcia	
się	tym	osiedlem	dokładniej,	gdyż	te	obydwie	katastro-
fy	 żywiołowe	 spowodowały	olbrzymie	 szkody	 i	 trzeba	
było	mądrej	 gospodarki,	 aby	 przywrócić	mieszkańcom	
należyte	 warunki	 bytu	 oraz	
zabezpieczenie	przed	następ-
nymi	wylewami	 rzeki	Duna-
jec.
Od	1936	roku	zaczęto	przede	
wszystkim	 wznosić	 wały	
wzdłuż	 brzegów	 Dunajca,	
które	ukończono	już	podczas	
II	 wojny	 światowej	 (1944r).	
Utwardzono	 drogi	 osiedlo-
we,	 płytę	 targowicy	 (1934r).	
Rozbudowano	 wodociągi	
(1937r).
Wólki	były	zabudowane	mod-
nym	wówczas	 stylem	wzno-
szenia	drewnianych	domków	
parterowych	 z	 ogrodami	 od	
frontu,	na	tyłach	ogródki	wa-
rzywne,	sady,	szklarnie,	krze-
wy	 owocowe,	 małe	 poletka	

pszenicy,	 ziemniaków	 (gleby	 były	
raczej	 gorszego	 gatunku).	 Stopnio-
wo	budowane	były	w	miejsce	drew-
nianych	małe	dworki	murowane.
	Reszta	osiedla	to	użytki	rolne,	łącz-
nie	z	łąkami	nadrzecznymi,	pastwi-
skami	 na	 całej	 trasie	 zalewowej	 aż	
do	 Dunajca.	 Należy	 wspomnieć	 
o	utworzeniu	w	1912	r.	(latem)	To-
warzystwa	 Wioślarskiego,	 które-
go	prezesem	od	początku	do	1939r	
był	Walerian	żaroffe.	Towarzystwo	
posiadało	 dwa	 stawy,	 po	 którym	
pływano	 łódkami	 („Jaskółki”),	 or-
ganizowano	 zawody	 pływackie,	

wioślarskie,	a	także	skoki	z	trampoliny.	
Było	to	miejsce	spotkań	mieszkańców	miasta,	bez	wzglę-
du	na	wiek.
Następne	zmiany	w	tej	dzielnicy	miasta	zaznaczyły	się	
dopiero	po	II	wojnie	światowej.	Znaczącym	rokiem	dla	
Wólek	był	rok	1950.
W	 1950	 roku	 w	Wojewódzkiej	 Pracowni	 Urbanistycz-
nej	przy	Wojewódzkiej	Radzie	Narodowej	w	Krakowie	
powstał	program	rozwoju	i	zaludnienia	miasta	Nowego	
Sącza,	 który	 przed	 wojną	 liczył	 33	 tys.	 mieszkańców,	 
a	obecnie	miał	(1950r)	tylko	26	tys.	mieszkańców.
Wólki	jako	jednostka	administracyjna	w	tym	programie	
jednostka	„E”	miała	od	razu	pewne	założenia:
-			 Utrzymać	 jak	 do	 tej	 pory	 niską	 zabudowę	 willową	 

i	zachować	w	ten	sposób	budownictwo	przedmiejskie	
o	charakterze	wiejskim	z	rezerwami	dla	nowego	bu-
downictwa	 	 indywidualnego	 dla	 dalszej	 rozbudowy	
miasta.

-			 Dunajec	 bardziej	 oddalony	 od	miasta,	 od	 jego	 cen-
trum	i	ma	być	nad	jego	brzegami	bogato	urządzona	oś	
spacerowo-wypoczynkowa	oraz	 idealnie	zagospoda-
rowane	tereny	wypoczynkowe.
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-			 Tuż	poniżej	widokowej	 szkar-
py,	gdzie	istniały	już	zabudowa-
ne		-	ul.	żeglarska,	Ogrodowa,	
domki	 były	 już	 rozlokowane	
bliżej	 torów	 kolejowych,	 nie	
przewidywano	 w	 tym	 progra-
mie	dalszej	rozbudowy.

-	 	 Natomiast	muszą	 być	w	 przy-
szłości	szczegółowo	i	starannie	
dopracowane	 „akcenty”	 wy-
sokościowe,	 budowane	 w	 tej	
okolicy,	 aby	 była	 możliwość	
lepszego	 powiązania	 prze-
strzennego	miasta	z	otaczającą	
go	rzeką	i		jak	najdalej	widocz-
nego	 krajobrazu,	 otaczających	
to	miasto	gór.

-	 Tereny	 nad	 Dunajcem	 mogą	
swobodnie	przechodzić	w	 łąki	
nadbrzeżne	i	plaże.

-			 Trzeba	zadbać	o	ukończenie	na	Wólkach		parku	spor-
towego.

Następne	programy	w	roku	1953,	a	potem	w	1959	zacho-
wały	te	wytyczne,	a	także	przeważający	procent	zabudo-
wy	niskiej,	poprzerastanej	ogrodami	ze	względu	na	tra-
dycje	i	sposób	bycia	mieszkańców	oraz	kultywowanych	
przez	nich	zamiłowań.	Nawet	wykonano	program,	że	do	
1965r.	ma	być	przebudowana	ul.	Ogrodowa.
Tak	było	do	1975r.,	do	momentu,	gdy	Nowy	Sącz	stał	się	
miastem	wojewódzkim	i	nastąpiły	inne	plany	oraz	inne	
decyzje.
Po	1977	roku	Wólki	zostały	objęte	w	planach	jako	jed-
nostka	śródmiejska	„A”	o	przewadze	funkcji	mieszkal-
nej	 i	 wielorodzinnej.	W	 latach	 1978-1979	 i	 w	 okresie	
późniejszym	 według	 katowickiego	 „Inwestprojektu”	
powstawały	szeregowo,	parterowe,	jednopiętrowe	„seg-
menty”	z	ogrodami	przed	frontami	budynków	i	na	ich	za-
pleczach	-	przy	ul.	Ogrodowej,	Agaty	Konstanty,	Boya-
żeleńskiego,	Wacława	II,	a	potem	(1981-1982)	w	rejonie	
ul.	Wincentego	Pola,	Wrześniowskiej,	Barbackiego,	któ-
re	były	już	budowane	według	projektu	nowosądeckiego	
„Inwestprojektu”.
Całość	tych	„segmentów”	uzupełnił	budynek	mieszkalny	
przy	ul.	Wincentego	Pola	i	ul.	Władysława	Barbackiego,	
zbudowany	w	latach	1990-1991	przez	nowosądecki	„In-
westprojekt”,	według	projektu	architekta	Zenona	Trzup-
ka.
Było	to	wyłamanie	się	sądeckiego	budownictwa	miesz-
kalnego	 ze	 stawiania	 „blokowisk”,	 a	 ten	 sposób	 budo-
wania,	 zastosowany	na	Wólkach	 formuje	przestrzennie	
inaczej	miasto	Nowy	Sącz.	
Warto	przypomnieć,	że	zaraz	po	wojnie	(lata	50.)	te	pięk-
ne	 pejzaże	Wólek	 pasjami	 lubił	 uwieczniać	 na	 płótnie	
oraz	 na	 papierze	 różnymi	 sposobami	 sztuki	malarskiej	
artysta	malarz,	przybyły	do	nas	z	Wałbrzycha,	działacz	
sądeckiego	ZPAP	-		Czesław	ELSTER.

Wypowiedzi mieszkańców Nowego sącza na 
temat dzielnicy Wólki

Pani Elżbieta Pachoń	z	domu	Królówna:
	„Po	roku	1945	znajdowały	się	na	Wólkach	obiekty	spor-
towe:
-		 boiska	do	piłki	 siatkowej	 (rozgrywano	na	nich	mię-

dzyszkolne	mecze,	w	których	brałam	udział),
-		 boiska	do	piłki	nożnej,
-		 tzw.	 „Wenecja”	 (zatoka	 Dunajca)	 -	 akwen	 wodny	 

z	 kajakami	 (również	 tor	 kajakowy	 do	 treningów)	 
i	łódkami	-	miejsce	wypoczynku	i	plażowania	dla	Są-
deczan.

Domy	mieszkalne	 były	 tylko	wzdłuż	 ulic:	Ogrodowej,	
żeglarskiej	i	dawnej	Wincentego	Pola	(bliżej	przystanku	
kolejowego	Nowy	Sącz	-	Miasto).
Mieszkały	znane	w	mieście	rodziny:
Wolskich	(od	nich	nazwa	Wólki)	-	Jadwiga	Wolska	ps.	
„Jaga”	działała	w	ZHP,	prowadziła	dożywianie	w	ramach	
Rady	Głównej	Opiekuńczej	(RGO)	w	latach	1940-1943.
Rodzina	Brzezińskich,	Smotrów,	Kuzaków	(należała	do	
nic	znaczna	część	Wólek,	prowadzili	duże	ogrodnictwo)	
-	z	nich	Zofia	Kuzak	po	mężu	Król,	rodzina	Baranów”.

Halina Starzyk	-	Sądeczanka,	studentka	SUTW	(jej	arty-
kuły	ukazują	się	w	gazecie	„Miasto”	w	rubryce	:	„Spacer	
z	wnukiem”	-	podaję	przepisane	przeze	mnie	niektóre	ich	
fragmenty)
„...	 Idąc	 ul.	 Szwedzką,	 przechodzimy	 obok	 kompleksu	
„budowlanki”,	mijając	po	prawej	stronie	zakład	karny.....
schodzimy	w	dół,	by	zejść	na	Wólki	-	dzielnicę	miasta,	
usytuowaną	pomiędzy	Dunajcem	a	skarpą.	Pójdziemy	ul.	
żeglarską,	 równoległą	do	 torów.	Przy	 tej	ulicy	są	dwie	
jednopiętrowe	wille	 (nr	6	 i	12),	zaprojektowane	na	po-
czątku	XX	wieku	przez	Zenona	Adama	Remiego	-	przy-
glądając	się	im,	odnajdziemy	charakterystyczne	elementy	
wystroju	budynku,	praktykowane	przez	tego	architekta.	
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Skręcamy	w	ul.	łokietka	-	jest	tutaj	wiele	interesujących	
budynków,	 np.	 willa	 „Helena”.	 Przy	 domach	 są	 duże	
ogrody,	zawsze	kwitną	 tutaj	kwiaty,	z	daleka	słyszymy	
krakanie	gawronów,	co	oznacza,	że	zbliżamy	się	do	par-
ku	zw.	„Strzeleckim”,	w	którym	te	ptaki	mają	mnóstwo	
gniazd.	Skręcamy	w	ul.	Ogrodową,	zostawiając	po	dro-
dze	 zdziczały	 park	 pełen	 dębów,	 modrzewi,	 jesionów.	
Tuż	 przy	 ulicy	 rośnie	 osiem	 potężnych	 topól	 -	 drzew,	
które	 często	występują	w	 dolinach	 rzek,	 a	 tutaj	 kiedyś	
było	 koryto	Dunajca,	 kiedyś	 rzeka	 rozlewała	 się	 aż	 do	
skarpy.	Po	wielkiej	powodzi	w	1934r.,	by	zabezpieczyć	
się	przed	podobnymi	kataklizmami,	rozpoczęto	budować	
wały.
Wólki	 zaczęto	 zabudowywać	 dopiero	 wtedy,	 gdy	 do-
mów,	 śladów	 po	 dawnych	 gospodarstwach	 pozostało	
już	 niewiele.	 Zwróć	 uwagę	 na	 różnorodność	 stylów,	 
w	jakich	wybudowano	tutaj	domy	-	poczynając	od	tych	
drewnianych	wiejskich	 chat,	 poprzez	 „kostki”,	 charak-
terystyczne	dla	lat	60	i	70	lub	bardziej	czy	mniej	rozro-
śnięte	w	XX	wieku	pseudodworki.	Zobacz,	ile	rodzajów	
ogrodzeń!	 -	płoty,	parkany,	 siatki,	wymyślne	metalowe	
instalacje.	Lepiej	podziwiajmy	ogródki	i	te	wypielęgno-
wane	i	te	puszczone	na	żywioł.	
Przechodzimy	 obok	 kapliczki	 z	 1891r.	 z	 figurą	 Serca	
Jezusa	 i	 zbliżamy	 się	 do	 osiedla	 spółdzielni	 „Beskid”.	
Stąd	możemy	pójść	na	wały	przeciwpowodziowe,	skąd	
pięknie	widać	Pasmo	Radziejowej	z	Dzwonkówką,	wsie	
za	Dunajcem,	a	dalej	gdybyśmy	poszli,	doszlibyśmy	do	
królestwa	działkowiczów”.
„...schodzimy	 (	 z	Gęsich	 Plant)	 po	 schodach,	 dosyć	 tu	
stromo,	przechodzimy	przez	tory	kolejowe,	które	prowa-
dzą	do	Chabówki	i	wchodzimy	pomiędzy	ogrody	dział-
kowe.	 Jest	późna	 jesień,	plony	zostały	zebrane,	nie	ma	
już	jabłek	na	drzewach,	działkowicze	porządkują	swoje	
ogródki,	przekopują	grządki.	Przekwitają	jesienne	kwia-
ty:	chryzantemy,	marcinki,	dalie.	Snują	się	gdzieniegdzie	
dymy,	pali	się	to,	co	nie	nadaje	się	na	kompost,	a	kom-
post	jest	wspaniałym	nawozem,	wszystko	na	nim	rośnie	 

i	jest	bardzo	zdrowe.	Popatrz	tam	
w	 słońcu	 wygrzewają	 się	 dwa	
koty!	 Ludzie,	 którzy	 mają	 tutaj	
ogrody,	 lubią	 zwierzęta	 i	 pewno	
przez	 cały	 rok	dokarmiają	 te	ko-
ciaki,	 a	 te	 odwdzięczają	 się	 im,	
łapiąc	myszy	i	nornice.
Idziemy	 teraz	 ulicą	 Władysława	
Barbackiego.	 Barbaccy	 to	 bar-
dzo	zasłużona	rodzina	dla	nasze-
go	miasta,	 a	Władysław	był	 bur-
mistrzem,	 gospodarzem	 miasta	 
w	latach	1900-1918.
Za	jego	rządów	zbudowano	szpi-
tal,	 budowano	 wodociągi	 i	 prze-
prowadzano	 kanalizację,	 zago-
spodarowano	Planty,	dokończono	
budowę	 ratusza	 i	 uratowano	 za-
mek,	wybrukowano	Rynek	 i	wy-
konano	 wiele	 innych	 inwestycji.	

To	był	do	tej	pory	najlepszy	sądecki	burmistrz	i	na	pewno	
zasłużył	sobie	na	swoją	ulicę.	Tutaj	widzisz	pięknie	od-
nowiony	budynek	elektrowni,	też	wybudowany	-	w	1912	
roku,	za	jego	rządów	-	mówią,	że	nawet	podarował,	czy	
wykupił	działkę	pod	budowę	tego	budynku.	Tak	słysza-
łam.
Czy	wiesz,	że	do	 tego	czasu	używano	w	mieście	 tylko	
lamp	 naftowych?.....skręcimy	 teraz	w	 ul.	Mickiewicza,	
po	lewej	masz	skarpę,	na	której	usadowiła	się	stara	część	
miasta,	 skarpę	 wzmacnia	 gęsta	 roślinność,	 posadzone	
tuje,	jałowce	i	zobacz,	jak	pięknie	o	tej	porze	roku	prze-
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sądecKie pAMięTNiKi
Moja	 Sądecczyzna	 –	 oto	 tytuł	 pamiętników	 sądeczan,	
opublikowanych	w	ramach	edukacyjnego	programu	po-
pularyzacji	pamiętnikarstwa	wśród	starszych	mieszkań-
ców	Sądecczyzny	pn.	„Szanujmy	wspomnienia”.
Inicjatorem	programu	i	wydawcą	publikacji	jest	Sądec-
ki	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku,	a	autorami	niezwykle	
ciekawych	wspomnień:	Barbara	Gieroń,	Maria	Harcuła,	
Elżbieta	 Janicka,	 Lidia	 Kiełczyńska,	 Rozalia	 Kulasik,	
Elżbieta	 Pachoń,	 Teresa	 Rogoń,	 Krystyna	 Słaby,	 Ma-
ria	Halina	Starzyk	i	Anna	Totoń.	Prowadzącą	spotkania	
warsztatowe	 przez	 pięć	 miesięcy	 była	 Katarzyna	 Go-
dek.
Czytelnicy	 mają	 okazję	 poznać	 okruchy	 wspomnień	 
z	dzieciństwa	czy	codzienne	życie	w	dawnych	latach	na	
kolejowej	 Starej	Kolonii	w	Nowym	Sączu,	 ówczesnej	
Dąbrówce,	Myślcu	 i	Brzeznej,	minisagi	 rodów	Pacho-
niów,	żytkowiczów,	Górczyków,	Burdackich,	Merhów	
i	wielu	innych.
Całość	 ubogacają	 archiwalne	 zdjęcia,	 m.in.	 z	 przed-
wojennego	wesela	w	 pałacu	 Stadnickich	 czy	 powodzi	
w	rejonie	mostu	kolejowego	nad	Dunajcem	w	Nowym	
Sączu	w	1955r.
Mottem	wydawnictwa	 przepełnionego	 lokalnym	 kolo-
rytem	 są	 słowa	prof.	Tadeusza	Kotarbińskiego:	 „Prze-
szłość	zachowana	w	pamięci	staje	się	teraźniejszością”.
Moja Sądecczyzna, pod red. Katarzyny Godek, wydaw-
ca: Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowy Sącz 
2009 .
BIBLIOFIL „Sądeczanin” grudzień 2009

„Moja Sądecczyzna” - Recenzje

bija	 się	 wybarwione	 czerwone	
dzikie	 winorośle.	 Idziemy	 nad	
potokiem	żeglarka,	 jest	 on	 ure-
gulowany,	ma	 pogłębione	 kory-
to,	ale	płynie	nim	brudna,	cuch-
nąca	 woda.	 	 Gdzieś	 niedaleko,	
niestety	 już	 teraz	 zasypane	 biło	
źródełko	 leczniczej	 wody	 siar-
czanej”.

Zebrała z różnych opracowań   
o mieście Anna Totoń, 

Rada Programowa I roku kultu-
roznawstwa

Zdjęcia -z archiwum autorki  
i Rafała Bobrowskiego

WSPOMNIENIA
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sZANUjMY WspoMNieNiA
 Zapraszamy	 naszych	 członków	 i	 	 sympatyków	do	 lektury	 „Mojej	 Sądecczyzny”,	 będącej	 plonem	projektu	
„Szanujmy	wspomnienia”,	 zrealizowanym	 przez	 zaprzyjaźniony	 z	 nami	 Sądecki	 Uniwersytet	 Trzeciego	Wie-
ku.	Spośród	wielu	autorów		zebranych	wspomnień	dotyczących	Sądecczyzny		zwracają	uwagę		spinające	nieja-
ko	całość		wydania	eseje	Naszej	przewodniczki,	pierwszej	i	niedoścignionej	Kronikarki	PTT	O/	Beskid	-	Anny	 
Totoń	dotyczące	Bramy	Seklerskiej	oraz	Bronisławy	Rychter-Janowskiej.	Faktem	jest,	że	są	to	jedyne	przedruki	
(z	Almanachu	Sądeckiego),	pozostałe	teksty	powstały,	jak	wspomina	w	Słowie	Wstępnym	Pani	Prezes	Uniwersy-
tetu	III	wieku	Wiesława	Borczyk,	po	pięciomiesięcznych	warsztatach	dziennikarsko-pamiętnikarskich.	Krzysztof	
Pilawski,	 	 	Kazimierz	Adamczyk,	Katarzyna	Godek	oraz	Jadwiga	Banach	otrzymały	od	autorek	i	uczestniczek	
warsztatów	na	wstępie	specjalne	podziękowania.	Ten	swoisty	bliski	sercu	Sądeczan	zbiór	opowiadań	rozpoczyna	
opowieść	naszej	kronikarki		Barbary	Gieroń		„Na	kolejowym	szlaku”.	Zachwyca	nas	Basia	bogactwem	języka	 
i	dobrze	znanym	nam	poczuciem	humoru,	a	jednocześnie	liryzmem	i	ciekawą	wciągającą		historią	swojego	wspo-
mnienia.	Piękne	i	wzruszające	są	również	pozostałe	historie	i	na	pewno	każdy	znajdzie	coś	dla	siebie	ciekawego	
i	zajmującego.	Mnie	osobiście	zachwyciły	wszystkie	opowiadania,	ale	wartym	wyróżnienia	pod	każdym	wzglę-
dem,		zwłaszcza	jako	świadectwa	historycznego,	jest	opowiadanie	Pani	Elżbiety	Pachoń	pt.	„Moje	różne	miasta,	
a	to	jeden	i	ten	sam	rodzinny	Nowy	Sącz”.	Recenzja	wspominanego	z	powodów	podziękowań	Autorek	dra	Kazi-
mierza	Adamczyka	z	ostatniej	strony	wydania	najlepiej	oddaje	wartość	tych	wspomnień:	„Te	niekonwencjonalne	
losy	opowiadane	są	zarówno	językiem	literackim,	 jak	 i	kolokwialnym.	Teksty	zachowują	walor	 indywidualnej	
mowy	i	oddają	koloryt…”
	 Serdecznie	zapraszamy	do	lektury!	Wydawnictwo	jest	bezpłatne	(finansowane	z	budżetu	Województwa	Mało-
polskiego)	i	mam	nadzieję,	że	jeszcze		przynajmniej	do	wypożyczenia,	choćby	w		Bibliotece	Miejskiej.	

Wojciech Szarota
PTT O/Beskid, 30.11.2009

ReceNZjA pRAcY ZBioRoWej MojA sądeccZYZNA,
pod red. Katarzyny Godek,

Wydawnictwo stowarzyszenia sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Wydawca drukarnia Nowodruk, Nowy sącz 2009 r., s. 141.

					Sądecki	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	uświetnił	pięciolecie	swej	działalności	wydaniem	zbioru	szkiców	pamięt-
nikarskich	(w	różnorodnej	formie),	dziesięciu	autorek,	uczestniczek	projektu	Szanujmy	wspomnienia.	Projekt	został	
zrealizowany	na	zlecenie	Województwa	Małopolskiego	i	sfinansowany	z	budżetu	tegoż	Województwa.
					Autorki	nie	są	pisarkami	ani	dziennikarkami.	Szkice	przez	nie	napisane	są	kopalnią	wiedzy	o	Sądecczyźnie,	choć	
mają	wiele	usterek	różnego	typu,	np.	w	szkicu	Jan	i	Aniela	autorka	nie	podaje	w	ogóle	nazwy	swojej	rodzinnej	wsi,	
ani	nazwiska	wiejskiej	nauczycielki	inicjatorki	działalności	kulturalnej	we	wsi	i	okolicy,	przekazuje	za	to	wiele	wie-
dzy	o	życiu	podsądeckiej	wsi,	rozrzuconej	po	zboczach	gór,	daje	też	bardzo	dokładny	opis	pieczenia	chleba	w	piecu	
chlebowym,	s.66.	Autorka	pisze	też	o	likwidacji	analfabetyzmu	w	latach	pięćdziesiątych.	W	szkicu	tym	panuje	duże	
„niechlujstwo”	pisowniane,	np.	całe	linijki	tekstu	lub	poszczególne	jego	zdania	są	pisane	łącznie,	jako	jeden	wyraz,	
a	akapity	tu	i	w	całej	książce	są	bardzo	różne,	czasem	dzielące	zdanie	na	pół.
					Szkic	Moje	życie	jest	podróżą	daje	wiele	wiedzy	o	skomplikowanych	losach	Polaków,	ale	o	samym	Nowym	Są-
czu	informuje	bardzo	skąpo:	„Nowy	Sącz	rozwija	się,	powstaje	Konspol,	Optimus,	Wyższa	Szkoła	Biznesu	-	to	są	
wizytówki	Nowego	Sącza.”	s.	54.
					W	szkicach	pojawiają	się	błędy	rzeczowe,	np.	w	szkicu	Moje	różne	miasta,	a	to	jeden	i	ten	sam	Nowy	Sącz	czy-
tamy:	„(...)	ul.	Bilińskiego	(obecnie	Waryńskiego)”	s.	72,	a	czasem	nawet	usterki	ortograficzne,	np.	Czerwone	Maki,	
s.	42.
						W	Słowniku	słów	gwarowych,	które	wyszły	z	użycia,	pojawiających	się	we	wspomnieniach	brak	znaczeń	wielu	
wyrazów,	np.:	brajka,	paryja,	żarna.
					Pozostałe	szkice	wspomnieniowo-pamiętnikarskie	są	bardzo	wartościowe	pod	względem	faktograficznym	i	języ-
kowym,	a	wśród	nich	są	i	prawdziwe	„perełki”.	
					Historię	powstania	linii	kolejowej	do	Nowego	Sącza	i	dalej,	budowę	dworca	kolejowego	w	stylu	innych	dworców	
galicyjskich,	powstanie	Parku	przy	dworcu	dla	pasażerów	kolei	i	mieszkańców	nowopowstających	osiedli	kolejo-
wych	Starej	 i	Nowej	Kolonii,	Zakładów	Naprawczych	Taboru	Kolejowego,	Domu	Robotniczego,	w	którym	mie-
ściło	 się	 kino,	 sala	widowiskowa,	 biblioteka	 i	 konsumy	 spółdzielni	 spożywców	„Społem”	 -	 prezentuje	 szkic	Na	
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kolejowym	szlaku,	podając	przy	 tym	dokładne	daty	 i	okoliczności	powstania.	Nie	pomija	 też	Autorka	powstania	
murowanego	kościoła	tzw.	Kolejowego	i	dwu	szkół	kolejowych	Jagiełły	i	Konarskiego.	Przedstawia	i	plac	targowy	
przed	dworcem	i	zadrzewioną	ulicę	Batorego,	po	której	prawej	stronie	w	kierunku	Rynku	szumiały	jeszcze	długo	po	
zakończeniu	II	wojny	światowej	zboża.
					Dane	o	Sączu	w	innych	jego	częściach	znajdziemy	też	w	bardzo	wartościowym	szkicu	Moje	różne	miasta,	a	to	
jeden	i	ten	sam	rodzinny	Nowy	Sącz.	Stąd	możemy	czerpać	wiedzę	o	zmianach	zachodzących	w	Dąbrówce	Nie-
mieckiej,	dziś	dzielnicy	Nowego	Sącza,	o	targach	wokół	Ratusza,	o	ulicach:	Jagiellońskiej,	Grodzkiej,	Sienkiewicza,	
Zygmuntowskiej	 i	 innych,	 o	mieszkańcach	 takich	 ulic,	 jak:	 Zielona,	Grunwaldzka,	 Piramowicza.	Wspomina	 też	
Autorka,	jak	nazywano	sklepy	najpopularniejsze	w	mieście,	np.	kupowało	się	u	Baty,	u	Pisza,	u	Wąsowicza,	Cyco-
nia	czy	Treita,	szło	się	do	zegarmistrza	Dobrzańskiego,	do	złotnika	Batki,	po	artykuły	papiernicze	do	Homeckiego,	
po	porcelanę	 i	upominki	do	Krokowskich.	Mamy	 tu	obraz	ogrodzonych	Plant,	wspomnienia	 szkoły	 św.	Elżbiety	
„ciuciubabki”	itp.	W	szkicu	Dom	Autorka	wspomina	ulicę	Reja	oraz	budowy	kierowane	przez	jej	ojca,	np.	zaporę	 
w	Czchowie.	We	wspomnieniu	Brama	Seklerska	w	Starym	Sączu,	odnajdziemy	genezę	i	prawzory	tejże,	dowiemy	
się,	że	postawiono	ją	w	1999	r.	w	nawiązaniu	do	beatyfikacji	św.	Kingi,	a	szkic		Bronisława	Rychter-Janowska	(1868-
1953)	wskazuje	na	związki	malarki	ze	Starym	Sączem	i	wspomina	pierwszą	na	terenie	Sądecczyzny	szkołę	malarską	
przez	nią	założoną.
					Kilka	szkiców	zapoznaje	nas	z		życiem	i	zmianami	zachodzącymi	w	podsądeckich,	biednych	wsiach.	Jednym	 
w	ciekawszych	jest	 ten,	który	przytacza	Kronikę	Domową,	autorstwa	matki	Autorki	 i	uzupełnia	własnymi	wspo-
mnieniami	z	dzieciństwa	i	młodości.	Kronika	pisana	jest	od	1966	i	wskazuje	wyraźnie,	jakie	i	jak	szybko	zachodziły	
na	wsi	zmiany.	O	Myślcu	pod	Starym	Sączem	wiele	wiedzy	zawiera	szkic	Wieś	sądecka	-	wieś	klasztorna	-	moja	
wieś.	Szkice	o	wsiach	są	bardzo	cenne.	Zwracają	one	np.	uwagę	współcześnie	żyjących	ludzi	na	wielość	i	specyfikę	
przydrożnych	kapliczek	na	Sądecczyźnie	 i	na	słynną	rzeźbiarską	wieś	Paszyn,	znaną	w	świecie.	O	 tradycjach	na	
Sądecczyźnie	pisze	wiele	Autorka	w	szkicu	o	Myślcu.	Prostą,	ale	wiele	mówiącą	o	losie	biednych	wiejskich	dzieci	
historię	wyrzeźbionej	przez	chłopca	ze	wsi	lalki	znajdziemy	we	wspomnieniu	Mamuna.
					Wśród	licznych	wspomnień	jest	też	Trzynastego,	które	wspomina	wprowadzenie	stanu	wojennego.	Inne	wspo-
mnienia	informują	o	słynnym	„eksperymencie	sądeckim”,	ale	czynią	to	zbyt	ogólnie,	nie	wspominając	nawet	o	jego	
inicjatorze	Ryszardzie	Wolnym	i	nie	wskazują	na	zmiany	gospodarcze,	które	eksperyment	wprowadzał.	A	szkoda,	
bo	to	już	historia	i	to	mało	znana.	
					W	całości	książka	ma	wiele	wartości	i	zawiera	wiele	wiedzy	o	tym	skrawku	ziemi,	który	wielu	ludziom	jest	naj-
droższy	na	świecie.	Warto	więc	po	nią	sięgnąć.

dr nauk hum. Janina Kwiek-Osiowska, nowosądeczanka

„MAMUNA” i iNNe KARTKi Z pAMięTNiKA
Jeśli	 tylko	 będziecie	mieć	 okazję,	 przeczytajcie	 najnowszą	 publikację	 wydaną	 przez	 Stowarzyszenie	 Sądecki	
Uniwersytet	Trzeciego	Wieku,	zatytułowaną	„Moja	Sądecczyzna”.	To	zbiorowa	praca	powstała	na	zakończenie	
pięciomiesięcznych	warsztatów	pamiętnikarskich,	prowadzonych	przez	Katarzynę	Godek	dla	słuchaczy	SUTW.	
Najwytrwalsze	uczestniczki	warsztatów	napisały	 i	oddały	do	druku	teksty	wspomnieniowe,	których	wspólnym	
mianownikiem	jest	miejsce	akcji:	Nowy	Sącz	i	bliższe	oraz	dalsze	okolice.	Autorki:	Barbara	Gieroń,	Maria	Harcu-
ła,	Elżbieta	Janicka,	Lidia	Kiełczyńska,	Rozalia	Kulasik,	Elżbieta	Pachoń,	Teresa	Rogoń,	Krystyna	Słaby,	Maria	
Halina	Starzyk,	i	Anna	Totoń	wprowadzają	czytelnika	do	domów	swojego	dzieciństwa,	oprowadzają	po	dzielni-
cach	miasta	zmienionych	przez	czas.	Przedstawiają	swoich	dawno	nieżyjących	bliskich	–	rodziców,	dziadków,	
przyjaciół.	 Ożywiają	 stare	 fotografie,	 obsadzając	 upozowanych	 dostojnie	 przodków	w	 ich	 życiowych	 rolach.	 
A	w	tle	dzieje	się	historia,	która	czasem	wkracza	w	życie	bohaterów,	powodując	zwroty	akcji.
Moją	uwagę	przykuła	krótka	historia	autorstwa	Marii	Haliny	Starzyk	pt.	„Mamuna”.	Jak	za	naciśnięciem	guzika	
autorka	przenosi	czytelnika	w	świat	małej	wiejskiej	dziewczynki,	której	wielkim	marzeniem	jest	posiadanie	lalki.	
Na	kilku	stronach	udaje	się	jej	wykreować	bogaty	świat	wyobraźni	dziecka	z	ubogiej	wiejskiej	rodziny	i	zaryso-
wać	obraz	codziennego	życia	w	tle.	Dobrze	i	zwięźle	opowiedziana	historia	ujawnia	talent	literacki	autorki	i	bliżej	
jej	do	opowiadania	niż	do	pamiętnika.
Prawdziwą	przyjemność	sprawia	spacer	po	kolejarskim	Sączu	–	Starej	Kolonii	–	z	dziadkami	Barbary	Gieroń,	
Józefem	i	Karoliną	„Na	kolejowym	szlaku”.
Zajmująca	jest	rodzinna	historia	Marii	Harcuły,	opowiedziana	z	uczuciem	i	dbałością	o	detale,	zilustrowana		archi-
walnymi	fotografiami.	Zresztą	wszystkim	autorkom	należą	się	pochwały,	ale	to	już	zostawmy	czytelnikom.	
Książka	„Moja	Sądecczyzna”	trafi	do	bibliotek,	będzie	rozpowszechniana	nieodpłatnie	wśród	słuchaczy	i	zapre-
zentowana	na	spotkaniach	w	Sądeckim	Uniwersytecie	Trzeciego	Wieku.	

Monika Kowalczyk,
Dziennik Polski, 10.02.1010
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odpoWiedź NA ReceNZję KsiążKi „MojA sądeccZYZNA”, 
nadesłaną przez 

dr nauk humanistycznych janinę Kwiek-osiowską z dn. 9.01.2010.
Od	autorek:
Pięknie	dziękujemy	za	obszerną,	wnikliwą,	a	zarazem	dobrze	oceniającą	nasze	debiutanckie	szkice	–	wspomnienia,	
pamiętniki	-	recenzję.	Cieszymy	się,	że	naszą	pracą	chociaż	w	skromnej	mierze,	przyczyniłyśmy	się	do	„ocalenia	
od	zapomnienia”	pewnych	fragmentów	z	dziejów	Sądecczyzny,	miasta	Nowego	Sącza,	a	szczególnie	uwarunkowań	
społecznych	i	kultury	materialnej	różnych	grup	zawodowych.	Wszystkie	zasadne	uwagi	i	zastrzeżenia	Autorki	zo-
staną	uwzględnione	w	II	wydaniu.
		 Nie	zgadzamy	się	jednak	z	zarzutem	cytuję:	„w	szkicach	pojawiają	się	błędy	rzeczowe,	np.	w	szkicu	„Moje	różne	
miasta,	a	to	jeden	i	ten	sam	Nowy	Sącz”,	czytamy:	„ul.	Bilińskiego	(obecnie	Waryńskiego)	s.72”.	Otóż	w	Archiwum	
Miejskim	w	Nowym	Sączu	w	Zbiorach	Kartograficznych	sygn.	31/189/258,	można	na	planie	miasta	Nowego	Sącza	
z	1937r.	odczytać,	że	ulica	odchodząca	u	zbiegu	ulic	Kunegundy	i	obecnej	J.	Szujskiego	nosi	nazwę	Bilińskiego.
Natomiast	mała	uliczka	odchodząca	od	dzisiejszej	ul.	Waryńskiego	do	ul.	Źródlanej,	która	obecnie	nazywa	się	Biliń-
skiego,	nosiła	nazwę	ul.	Źródlanej.	
A	tak	przy	okazji	warto	przypomnieć	nazewnictwo	ulic	i	obiektów	z		1937	r.	zaznaczonych	na	wyżej	wspomnianym	
planie.
Obecna	ul.	Grodzka	to	ul.	Pierackiego	(od	ul.	Kunegundy	do	ul.	Nawojowskiej).
Odcinek	Alei	Wolności,	od	ul.	Grodzkiej	do	ul.	Staszica	(bo	dalej	nie	było	ulicy)	to	Aleja	Mościckiego.
Dzisiejsza	Stara	Kolonia	nosiła	nazwę	Kolonia	Kolejowa.
Plac	przy	Al.	Wolności,	na	który	Sądeczanie	mówią	Stara	Sandecja,	to	Boisko	Sokoła.
Zaznaczona	jest	na	planie	Plaża	Miejska	nad	Dunajcem	przy	Przystani	Towarzystwa	Wioślarskiego,	zwana	potocznie	
Wenecją.
Za	Parkiem	Strzeleckim	był	Park	Jordana.
Przy	ul.	Zygmuntowskiej	w	Domu	Robotniczym	było	kino	„Wiedza”.
Chcemy	zaznaczyć,	że	nasze	szkice	nie	są	pracami,	sensu	stricte,	historycznymi	i	do	takich	nie	pretendują.	Pamiętni-
ki	to	są	nasze	wspomnienia	i	zapisu	ich	dokonujemy	wybiórczo.	Dlatego	zarzut,	że	„zbyt	ogólnie	piszemy	o	„ekspe-
rymencie	sądeckim”,	wspominając	jego	inicjatora	Ryszarda	Wolnego”,	jest	bezzasadny.	A	tak	przy	okazji,	głównymi	
architektami	„Eksperymentu	Sądeckiego”	byli:	ówczesny	Przewodniczący	Prezydium	Powiatowej	Rady	Narodowej	
Kazimierz	Węglarski,	dr	praw	Stanisław	Fiałek	oraz	Janusz	Pieczkowski	–	Przewodniczący	Prezydium	Miejskiej	
Rady	Narodowej	w	Nowym	Sączu,	a	ponadto	współinicjatorów		było	wielu.
	 Szereg	 usterek	wytkniętych	 przez	Autorkę,	 to	 głównie	 błędy	 techniczne.	 Już	 po	wydrukowaniu	 tekstu	 każda	 
z	autorek	dostrzegła	pewne	błędy,	nieścisłości	i	przeinaczenia.
I	tak	w	tekście	mojego	autorstwa	powinno	być:	str.73	-	Głukowskich	(a	nie	Gukowskich),	str.83	–Wiesław	Osuchow-
ski	w	wyniku	wybuchu	stracił	rękę	i	oko,	zginął	nieznany	mi	z	nazwiska	kolega	męża,	str.78	-		Zofia	Kubiszowa	(nie	
Helena),	str.82	–	Tulejko	(nie	Bułynko,	str.75	–	Sozańskiej	(nie	Sobańskiej),	str.75	–	Homeckiego	(a	nie	Chełmec-
kiego).
Ponadto	nadmieniamy,	że	byłyśmy	limitowane	określoną	objętością	stron	wydawnictwa	i	autorki	musiały	skracać	
swoje	prace,	wybierać	pewne	wydarzenia,	a	inne	pominąć.	Jeszcze	raz	dziękujemy	za	zainteresowanie	się	naszą	pu-
blikacją	i	mimo	wszystko	sądzimy,	że	„warto	pisać	wspomnienia”.

W imieniu koleżanek - mgr Elżbieta Pachoń

Opublikowane	w	tej	książce	opowieści	są	plonem	projektu	Szanujmy	wspomnienia,	zrealizowanym	w	Sądeckim	
Uniwersytecie	Trzeciego	Wieku.	Autorami	wspomnień	są	ludzie	w	różnym	wieku,	posiadający	różne	wykształ-
cenie.	Ich	relacje	o	prywatnych	losach	składają	się	na	pasjonująco	opowiedzianą	historię	Nowego	Sącza	i	jego	
okolic.	Widzimy,	jak	wielka	historia	raz	po	raz	wkracza	w	życie	mieszkańców,	stając	się	najczęściej	przyczyną	
ludzkich	tragedii.	Wbrew	niej,	Autorzy	oraz	ich	przodkowie	uporczywą	pracą	dzień	za	dniem	przekształcali	no-
wosądecką	ziemię	w	krainę	im	przyjazną.	Widzimy	w	tych	relacjach,	jak	krzyżują	się	losy	wielu	grup	etnicznych	
oraz	jak	ważna	w	ich	świetle	była	ludzka	godność,	wiara	religijna	i	sąsiedzka	pomoc.	Nie	brak	też	elementów	hu-
moru.	Dzięki	dawnym	rodzinnym	zapisom	relacje	przekraczają	pamięć	współczesnych	pokoleń	i	sięgają	czasów	
Monarchii	Austro	-	Węgierskiej.	We	wszystkich	tych	opowieściach	widzimy	miłość	do	rodzinnej	ziemi,	poczucie	
dumy,	świadectwo	pracy	na	rzecz	lokalnej	społeczności	oraz	patriotyzm.
Te	niekonwencjonalne	losy	opowiadane	są	zarówno	językiem	literackim,	jak	i	kolokwialnym.	Teksty	zachowują	
walor	indywidualnej	mowy	i	oddają	lokalny	koloryt.	To	doprawdy	książka	warta	przeczytania.

Kazimierz Adamczyk (okładka książki)
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UNIA EUROPEJSKA
Magdalena Jeleń, UJ
Wykład w sekcji społ.-geograficznej, II rok

Unia	Europejska,	licząca	obecnie	27	państw	członkow-
skich,	powstała	na	początku	lat	50-tych	XX	wieku.		Po	II	
wojnie	 światowej	odżyły	 zapoczątkowane	kilkadziesiąt	
lat	wcześniej	idee	gospodarczego	i	politycznego	zjedno-
czenia	Europy.
W	 1951	 roku	 powstała	 Europejska	 Wspólnota	 Węgla	 
i	Stali	(EWWiS),	a	w	1957	roku	powołano	do	życia	Euro-
pejską	Wspólnotę	Gospodarczą	(EWG)	oraz	Europejską	
Wspólnotę	Energii	Atomowej	(Euroatom).	Te	trzy	orga-
nizacje	 dały	 początek	 działalności	 organizacji,	 zwanej	
Wspólnotą	Europejską.	Państwami	założycielskimi	były:	
Francja,	Włochy,	RFN,	Belgia,	Holandia	i	Luksemburg.	
Wspólnota	 osiągnęła	 sukces	 i	 coraz	więcej	 państw	 de-
cydowało	się	na	rozpoczęcie	negocjacji	i	dołączenie	do	
niej.	Dotychczas	miało	miejsce	6	rozszerzeń	Wspólnoty,	
która	w	1992	roku	przyjęła	nazwę	Unia	Europejska:
1973	–	Wielka	Brytania,	Dania	i	Irlandia
1981	–	Grecja
1986	–	Hiszpania	i	Portugalia
1995	–	Austria,	Szwecja	i	Finlandia
2004	–	Litwa,	łotwa,	Estonia,	Polska,	Czechy,	Słowacja,	
Węgry,	Słowenia,	Malta	i	Cypr
2007	–	Rumunia	i	Bułgaria
Obecnie	negocjacje	z	Unią	Europejską	prowadzą	Chor-
wacja,	Turcja	i	Macedonia,	które	otrzymały	status	państw	
kandydujących.
Podstawowymi	 zadaniami	 UE	 są:	 harmonijny	 rozwój	
ekonomiczny	 państw	 członkowskich,	 stabilizacja,	 pod-
wyższenie	poziomu	życia,	zacieśnienie	stosunków	mię-
dzy	 państwami,	 zniesieni	 ceł	 i	 ograniczeń	 ilościowych	 
w	obrocie	handlowym,	poparcie	dla	postępu	gospodar-
czego	i	społecznego	oraz	wiele	innych.
Cele	te	realizowane	są	poprzez	instytucje	UE.	Głównym	
organem	 jest	 Rada	 Europejska,	 którą	 tworzą	 szefowie	
państw	 lub	 rządów	 państw	 członkowskich	 i	 przewod-
niczący	Komisji.	Rada	podejmuje	uchwały	na	zasadzie	
konsensusu	i	mają	one	charakter	polityczny,	a	nie	praw-
ny.
Organami	 ustawodawczymi	 są	 Parlament	 Europejski	
oraz	 Rada	 Unii	 Europejskiej.	 Parlament	 jest	 organem	
wybieranym	w	wyborach	 bezpośrednich	 przez	wszyst-
kich	 obywateli	 UE.	 Obecnie	 liczy	 736	 posłów,	 którzy	
zasiadają	 we	 frakcjach	 parlamentarnych,	 a	 nie	 według	
kraju	pochodzenia.	Przewodniczącym	PE	jest	Jerzy	Bu-
zek,	wybrany	na	2,5-letnią	kadencją.	Podstawowe	funk-
cje	Parlamentu:
-		 Przyjmuje	akty	prawa	europejskiego.
-		 Sprawuje	nadzór	nad	pozostałymi	instytucjami.

-		 Sprawuje	pieczę	
nad	budżetem.

Rada	Unii	Europej-
skiej	 jest	 głównym	
organem	 decyzyj-
nym	 i	 ustawodaw-
czym.	W	jej	pracach	
uczestniczy	 jeden	
minister	 z	 każdego	
kraju	 członkow-
skiego,	to	który	mi-
nister	 uczestniczy	
w	 spotkaniu	 zależy	
od	 poruszanej	w	 nim	 tematyki.	 Decyzje	 podejmowane	
są	większością	kwalifikowaną,	a	liczba	głosów	zależy	od	
liczby	mieszkańców	każdego	państwa	członkowskiego.	
Do	kompetencji	Rady	UE	należą:
-		 Legislacja.
-		 Koordynacja	poszczególnych	polityk.
-		 Zawieranie	umów	międzynarodowych.
-		 Przyjmowanie	budżetu.
-		 Wspólna	Polityka	Zagraniczna	i	Bezpieczeństwa.
Organem	wykonawczym	UE	 jest	 Komisja	 Europejska.	
Obecnie	liczy	27	komisarzy,	każdy	kraj	członkowski	na	
swojego	przedstawiciela.	Skład	Komisji	zatwierdza	Par-
lament.	 Komisja	 Europejska	 pełni	 cztery	 podstawowe	
funkcje:
-		 przedkłada	Parlamentowi	 i	Radzie	do	zatwierdzenia	

wnioski	legislacyjne,
-		 zarządza	i	wdraża	unijne	polityki	oraz	budżet	UE,
-		 egzekwuje	stosowanie	prawa	europejskiego,
-		 reprezentuje	Unię	Europejską	na	arenie	międzynaro-

dowej.
Nad	prawem	UE	czuwa	Trybunał	Sprawiedliwości.	Za-
siada	w	 nim	27	 sędziów,	 a	 jego	 siedzibą	 jest	Luksem-
burg.	 Zadaniem	 Trybunału	 jest	 zapewnienie	 jednoli-
tej	 interpretacji	 i	 stosowania	 prawa	 europejskiego	 we	
wszystkich	krajach	Unii	–	tak,	by	prawo	było	jednakowe	
dla	wszystkich.
Unia	Europejska	to	oczywiście	również	Fundusze	Euro-
pejskie,	 najważniejszymi	 są:	 Europejski	 Fundusz	 Spo-
łeczny,	Europejski	Fundusz	Rozwoju	Regionalnego	oraz	
Fundusz	 Spójności.	 Dzięki	 nim	 państwa	 członkowskie	
mogą	się	zwrócić	do	UE	o	współfinansowanie	różnego	
rodzaju	projektów,	inwestycji,	szkoleń	itd.
Unia	Europejska	jest	cały	czas	na	etapie	rozwoju,	kolej-
ne	 państwa	 członkowskie	 dołączają	 do	 unii	 gospodar-
czo-walutowej,	 przyjmując	 wspólną	 europejską	 walutę	
–	euro,	kolejne	natomiast	dołączają	do	strefy	Schengen.	
Rozwój	UE	przejawia	się	również	w	kolejnych	harmo-
nizacjach	prawa	europejskiego,	próbach	demokratyzacji	
poprzez	 zwiększenie	 funkcji	 Parlamentu,	 zmianach	 in-

PALCEM PO MAPIE
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Mariusz Godek
Skrót wykładu z cyklu „Wielka Brytania”

	 Muszę	się	p	rzyznać,	że	zawsze	z	dużym	dystansem	podchodziłem	do	zagad-
nienia	parlamentaryzmu	w	kategoriach	hitu	atrakcyjności	jako	tematu	wykładów.	
W	końcu	w	świadomości	ogółu,	 i	mojej	poniekąd	 także,	obrady	parlamentarne	
kojarzą	się	z	pustymi	ławami,	ziewającymi	lub	czytającymi	poranną	prasę	posła-
mi	i	z	sennym	tonem	głosu	nieszczęśnika,	któremu	sejmowa	agenda	wyznaczyła	
akurat	na	ten	dzień	wystąpienie.	Tylko	raz	na	jakiś	czas	trafia	nam	się	prawdziwy	
hit,	swoisty	rodzynek,	o	którym	z	egzaltacją	w	głosie	i	błyskiem	w	oczach	rozma-
wia	się	w	kuluarach	i	telewizji,	jak	głosowanie	nad	budżetem,	czy	też	sprawozda-
nie	z	działań	lub	śledztwa	co	ciekawszych	komisji	sejmowych.	Również	niezbyt	
często,	ale	 jednak,	docierają	do	nas	egzotyczne	„niusy”	z	Ukrainy,	Rosji,	bądź	
odległych	krajów	azjatyckich,	 	gdzie	co	bardziej	krewcy	politykierzy	posuwają	
się	do	kłótni,	blokad	mównicy,	a	niekiedy	nawet	do	rękoczynów.
	 Parlamentaryzm	brytyjski,	a	w	szczególności	Izba	Gmin,	czyli	odpowiednik	
naszego	Sejmu	nie	jest	bynajmniej	domem	spokojnej	starości.	Tutaj	również	atmosfera	może	zawrzeć,	a	konserwaty-
ści	i	„lejburzyści”	skaczą	sobie	do	gardeł	i	obrzucają	się	błotem,	nie	szczędząc	sobie	przy	tym	sarkazmu	i	złośliwości.	
Dziś	co	prawda	posłowie	poprzestają	na	pojedynkach	słownych,	ale	w	przeszłości	nie	zawsze	na	tym	się	kończyło	 
i	właśnie	dlatego	sala	obrad	podzielona	jest	na	dwa	obozy,	oddzielone	od	siebie	czerwoną	linią,	szeroką	na	długość…	
dwóch	mieczy.	Inaczej	niż	u	nas,	gdzie	widownia	ma	kształt	podkowy	zwróconej	frontem	do	mównicy	i	Marszałka	
Sejmu,	w	Anglii	parlamentarzyści	zarówno	rządu,	 jak	 i	opozycji	siedzą	zwróceni	 twarzami	ku	sobie.	Nieustanny	
kontakt	wzrokowy,	zwłaszcza	podczas	wygłaszania	kontrowersyjnych	poglądów	w	oczywisty	 sposób	dodatkowo	
podgrzewa	atmosferę	sejmową,	której	niejednokrotnie	 towarzyszą	gwizdy	 i	okrzyki	 rodem	z	Wembley.	Nic	więc	

dziwnego,	 że	 Speaker,	 a	 więc	 odpowiednik	 naszego	Marszałka	
Sejmu,	niejednokrotnie	wydaje	gromkie	„Order!”	[Spokój!	Porzą-
dek!]	i	stuka	młoteczkiem	w	mównicę,	aby	doprowadzić	swoich	
kolegów	do	ładu	i	składu.	Największy	problem	jest	zawsze	z	tzw.	
„frontbenczerami”,	 czyli	 politykami	 siedzącymi	 w	 	 pierwszych	
rzędach,	zarówno	po	stronie	rządu,	jak	i	opozycji,	którzy	często,	
jak	to	można	zauważyć	w	transmisjach	telewizyjnych	BBC	(nota	
bene	również	w	martwym	czasie	antenowym),	nie	przestrzegają	
formalnego	 porządku	 obrad	 i	 podchodzą	 do	mównicy	 z	 bezpo-
średnimi	ripostami	na	oskarżenia	swoich	przedmówców.
	 Poziom	adrenaliny	podnosi	 także	bez	wątpienia	 tzw.	zja-
wisko	biegania	za	siedzeniem.	Nie	jest	bowiem	tajemnicą,	że	dla	
648	parlamentarzystów	w	Sali	obrad	czeka	jedynie	ok.	370	miejsc	
siedzących.	Na	co	dzień	w	zupełności	one	wystarczają,	ponieważ	
frekwencja	w	Izbie	Gmin	jest	podobna	jak	u	nas	na	Wiejskiej,	jed-
nak	w	chwilach	podejmowania	przełomowych	decyzji,	kiedy	każ-
dy	głos	jest	na	miarę	złota,	klimat	obrad	literalnie	się	zagęszcza….	
W	tym	miejscu	nadmienić	należy,	że	Brytyjczycy	wynaleźli	swój	
własny	patent	na	pilnowanie	dyscypliny	partyjnej	poprzez	miano-
wanie	tzw.	Whip’a,	a	więc	posła,	który	osobiście	„zagania”	ma-
ruderów	na	miejsce,	w	którym	tworzy	się	historia.	O	samym	zaś	
głosowaniu	przypomina	żywcem	wyciągnięty	z	antraktu	 teatral-
nego…	dzwoneczek,	który	rozbrzmiewa	donośnie,	acz	dostojnie	
dokładnie	na	8	minut	przed	głosowaniem.	Ot	i	folklor	polityczny	
Wyspiarzy.

stytucjonalnych	oraz	kolejnych	jej	członkach.	
Dotychczas	w	historii	stosunków	międzynarodowych	nie	
było	organizacji,	która	byłaby	w	stanie	skupić	tak	wielką	

ilość	niepodległych	i	suwerennych	państw,	w	celu	prze-
prowadzenia	głębokiej	integracji	w	wielu	obszarach	oraz	
koordynacji	polityk.

PARLAMENTARYZM NIEJEDNO MA IMIĘ...

Wykład w sali ratusza
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Zaprosili nas na:
KONFERENCJĘ		POLSKICH	I	WĘGIERSKICH	ORGANIZACJI	CYWILNYCH	GYŐR,			21,	22	MARCA	2010	R.
BUDAPESZT,		23	MARCA	2010	DZIEŃ	PRZYJAŹNI	POLSKO-WĘGIERSKIEJ
W		tym	roku	już	czwarty	raz		23	marca	obchodzony	będzie	jako	Dzień	Przyjaźni	Polsko-Węgierskiej.	
Organizatorem	głównej	uroczystości	jest	III	Dzielnica	Budapesztu.	Towarzystwo	Historyczne	im.	Józefa	Piłsudskiego		or-
ganizuje	z	tej	okazji	Pierwszą	Polsko-Węgierską	Konferencję	Organizacji	Cywilnych.
W	obecnej	„Unijnej	Europie”		istnieje	potrzeba	międzynarodowego		współdziałania	organizacji	cywilnych.	Starajmy	się	
wspólnie	reprezentować	nasze	interesy	i	współpracować,		wymieniając	doświadczenia	i		osiągnięcia.

                                                                                        Janos Kollar
Polsko-Węgierskie Towarzystwo  Historyczne im. J.Piłsudskiego                                      

stowarzyszenie sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku		reprezentowała	na	Konferencji	Wiesława Borczyk	-	prezes	Sto-
warzyszenia,	ktorą	Organizatorzy	poprosili	o	przygotowanie	referatu	na	temat	prawno-ekonomicznych	zasad	funkcjonowa-
nia	polskich	organizacji	pozarządowych.

noreply@malopolskie.pl
http://www.para.nazwa.pl/BlizejBrukseli/Blizej-Brukseli-02.pdf
Numer	drugi:	MULTI-LEVEL	GOVERNANCE
Od	redakcji,
Bruksela	 -	 tygiel	 interesów,	centrum	zarządzania	Unią	Europejską,	miejsce	
spotkań	 i	 krzyżowania	 się	wpływów	poszczególnych	 państw	 europejskich,	
źródło	informacji	o	trendach	politycznych,	kierunkach	rozwoju	polityk,	naj-
nowszych	 decyzjach	 wpływających	 na	 życie	 nas	 wszystkich.	 Jednym	 sło-
wem,	miejsce	w	którym	należy	być	i	czynnie	uczestniczyć	w	debatach	poli-
tycznych.	
Polecamy	Państwa	uwadze	kolejny	numer	Bliżej Brukseli,	poniższe	wydanie	
ma	na	celu	przedstawienie	zagadnienie	zarządzania	wielopoziomowego,	me-
tody	stawiającej	więcej	wyzwań	regionom	i	angażującej	je	w	jeszcze	więk-
szym	stopniu	w	tworzenie	polityki	europejskiej.	Serdecznie	zapraszamy

Redakcja
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli

14, Rd Point Schuman, 1040 Bruksela, BELGIA, tel: +32 2 28 68 521

Na	stronie	internetowej	Województwa	Małopolskiego		
http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Wydawnictwa/?id=1748  
została	zamieszczona	publikacja	Małopolskie	Studia	Regionalne	Nr	2	(17)>	2009,	w	któ-
rej	znajdują	się	m.	in.	artykuły	i	materiały	dot.	polityki		społecznej	wobec	osób	starszych	
w	regionie.		Warto	się	z	nimi	zapoznać.

Wiesława Borczyk 
Prezes Zarządu Federacji UTW

Małopolskie	Studia	Regionalne
Naszą	intencją	jest,	aby	publikacja	objęła	reprezentatywny	i	aktualny	przegląd	opinii	i	poglą-
dów,	zarówno	środowisk	akademickich,	eksperckich,	jak	i	samorządowych	tak,	aby	całościo-
wo	odzwierciedlić	aktualny	stan	dyskusji	publicznej	w	powyższym	zakresie.
Serdecznie	zapraszamy	Państwa	do	korzystania	z	naszych	publikacji.	Bardzo	zależy	nam,	
aby	prezentowane	raporty	były	przydatnym	źródłem	informacji	dla	wszystkich	zaintereso-
wanych	problematyką	rozwoju	regionalnego.
Mamy	nadzieję,	iż	prezentowane	w	ramach	publikacji	opracowania	pomogą	Państwu	spojrzeć	w	nowym,	szerszym	kontekście	
na	uwarunkowania	polityki	regionalnej.

Kontakt z redakcją: e-mail: redakcja@malopolska.mw.gov.pl 

WARTO WIEDZIEĆ

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

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

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

WARTO ZOBACZYĆ:

WARTO PRZECZYTAĆ:

1.  „Plastusiowa mama: wspomnienia o Marii Kownackiej” oprac. Mariola Pryzwan
Książka o pracy twórczej Marii Kownackiej, o jej miłości do dzieci i wrażliwości na piękno przyrody. O autorce 
wypowiadają jej przyjaciele i znajomi. To najwybitniejsza postać polskiej literatury dziecięcej XX wieku.

2.  Mieszkowska Anna  „Dzieci Ireny Sendlerowej”
Historia niezwykłej kobiety, która w czasie wojny uratowała 2 500 żydowskich dzieci. Jest to pierwsza książka  
o Irenie Sendlerowej. Biografia ta jest piękna, budująca i przejmująca.

3.  Samozwaniec Magdalena  „Z pamiętnika niemłodej już mężatki”
Nieznane teksty znanej satyryczki, niespodziewanie znalezione przez Rafała Podrazę. Autorka z humorem i czu-
łością wspomina Kraków sprzed dwóch wielkich wojen. Wspomina również najbliższych, ojca – Wojciecha Kos-
saka i siostrę – Marię Pawlikowską-Jasnorzewską.

4.  Małgorzata Kalicińska „Fiołki na trzepaku: wspomnienia z podwórka i nie tylko”
Tym razem autorka postanowiła spisać dla własnych dzieci wspominki z podwórka, wakacji, uroczystości  
oraz zwykłych sytuacji rodzinnych. Książka napisana z humorem, dowcipem, dobrze się czyta.

5.  Zenon Szewczyk  „Chleb nasz powszedni, czyli kuchnia Lachów Sądeckich”
Książka powstała dzięki ludziom, którzy zechcieli podzielić się wspomnieniami o smakach 
i zapachach swojej młodości i umiejętności przyrządzania tego, co wyrasta z charakteru 
i tradycji ziemi sądeckiej. Pełna ciekawych przepisów kulinarnych, bogato ilustrowana.

6.  Bogna Wernichowska „Kardy i kokardy. Opowieść o hrabinach Potockich”
„Kardy i kokardy” to książka, dzięki której możemy przyjrzeć się życiu i losom trzech hrabin Potockich, kobiet 
silnych, wyjątkowych, świadomych swej roli społecznej. To historia, 
w której bale i podróże przeplatają się z monotonnością powszednich decyzji. To opowieść 
o tym, co w życiu zwykłe i niezwykłe i jak je przeżyć z godnością.

7.  Jarosław Kret „Moje Indie”
Autor pasjonująco i z entuzjazmem opisuje tamtejszą codzienność, oryginalne święta, przybliża dawne legendy, 
snuje anegdoty i ciekawe historie. Książkę ilustrują fotografie, zrobione przez samego autora, który przez kilka lat 
przebywał w tym kraju.

8.  Bogusław Wołoszański „Honor żołnierza”
Jest to książka, która przedstawia w sześciu rozdziałach gorzki obraz września 1939 roku. Bogusław Wołoszański  
w sposób niezwykle przejrzysty i interesujący opisuje meandry polityki i bohaterską postawę żołnierzy.

9.  Jan Grzegorczyk „Chaszcze”
„Chaszcze” to znakomita powieść, w której mroczne sfery ludzkich dusz, wina, namiętność i zdrada mieszają się 
z charakterystycznym dla autora humorem i darem obserwacji. Autor łączy wielkopolskie legendy i prawdziwe 
historie z czasów okupacji z sensacyjną intrygą i galerią barwnych bohaterów.

10. Adams Stacy Hawkins „Wszystkie odcienie pereł”
To opowieść o przyjaźni, która pomaga stawić czoła osobistym problemom  i przetrwać najcięższe chwile.  
To powieść o trzech kobietach, które pomimo niesprzyjających okoliczności nie tylko ustrzegły łączącą je przy-
jaźń, ale i uczyniły ją głębszą. 

Sądecka Biblioteka Publiczna  
www.sbp.nowysacz.pl



Biuletyn wydany jest w ramach zadania „Kultura fizyczna seniorów 
- kompleksowy program prozdrowotny dla słuchaczy 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Projekt współfinansowany 
ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

CIEKAWE SPOTKANIA

ZJAZD SĄDECZAN 13.02.2010 r. - Ratusz, Nowy Sącz.
Prezes SUTW Wiesława Borczyk i Wiceprezes SUTW Józef Antoni Wiktor

Członkowie Zarządu Sądeckiego UTW: Elżbieta Pachoń, Maria Harcuła, Józef Wiktor, 
Wiesława Borczyk, Krystyna Nosal podczas spotkania z europosłem Różą Thun 

i posłem Andrzejem Czerwińskim - 7.02.2010 r. - MCK „Sokół”, Nowy Sącz

Kapela „MAŁE ŁĄCKO” Kierownik Antoni Plechta

Pułkownik Terry Virts, astronauta NASA, członek załogi misji STS-130 na spotkaniu w Instytucie Technicznym PWSZ, 11.05.2010 r.

SUTW i Polski Związek Esperantystów podczas Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń
Mariola Grząbel i Krystyna Standera - 5.05.2010 r. Nowy Sącz Spotkanie integracyjne sekcji geograficznej, II rok. Starosta Grażyna Jeleń

Zwiedzanie Białego Klasztoru ss. Niepokalanek w Nowym Sączu

Fot. Elżbieta Pachoń

Fot. Antoni Łopuch




