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ROK 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku
	 Obejmujący	dziś	już		ponad	350	uniwersytetów	trzeciego	wieku		 i	ponad	100	tysięcy	członków	
ruch	społeczny,	 jest	prawdziwym	fenomenem	na	skalę	europejską,	niemającym	sobie	równego	pod	
względem	bogactwa	działalności	oraz	inicjatyw.	Chociaż	uniwersytety	trzeciego	wieku	mają	w	Polsce	
już	trzydziestopięcioletnią	tradycję,	to	jednak	dopiero	od	momentu	odzyskania	wolności	przez	nasz	
kraj	przeżywają	prawdziwy	rozkwit.	Świadczy	to	o	szybko	rosnących	aspiracjach	polskich	seniorów,	
nie	tylko	w	dziedzinie	edukacji,	lecz	także	kultury,	sportu,	turystyki	i	rekreacji.	Zachęcamy		seniorów	
do	organizowania	kolejnych	uniwersytetów	i	włączania	w	ich	działalność	wszystkich	osób	starszych,	
pragnących	dotrzymywać	kroku	młodszym	generacjom.
Uniwersytety	trzeciego	wieku	to	znakomity	przykład	organizacji	samopomocowych.	Funkcjonują	one	
w	oparciu	o	społeczną	pracę	wielu	tysięcy	wolontariuszy,	poświęcających	swój	czas	i	energię	dla	dobra	
i	rozwoju	innych	seniorów.	
	 Seniorskie	uniwersytety	nie	 zamykają	 się	na	 swoje	 środowisko.	Przez	współpracę	z	uczelniami	
wyższymi	 i	 środowiskiem	 akademickim,	 szkołami	 i	 przedszkolami,	 placówkami	 kultury,	 innymi	
organizacjami	 pozarządowymi	 oraz	 samorządem	 lokalnym	 przyczyniają	 się	 do	 integracji	
międzypokoleniowej.	 Uniwersytety	 trzeciego	 wieku	 wraz	 z	 innymi	 organizacjami	 seniorskimi	
powinny	być	partnerami	w	rozwiązywaniu	problemów	społecznych,	jakie	wiążą	się	ze	starzeniem	się	
społeczności	lokalnych.
	 Obchody	Roku	Uniwersytetów	Trzeciego	Wieku	staną	się	z	pewnością	istotną	częścią	wydarzeń	
związanych	z	Europejskim	Rokiem	Aktywności	Osób	Starszych	i	Solidarności	Międzypokoleniowej.		
Całe	środowisko	UTW		będzie	wspierać	działania	Komitetu	Organizacyjnego	Obchodów,	zwłaszcza	
przygotowanie	 pierwszego	 krajowego	 Kongresu	 Uniwersytetów	 Trzeciego	Wieku.	 Jest	 niezwykle	
istotne,	 aby	 zapewnić	 w	 nim	 udział	 reprezentacji	 seniorów,	 żyjących	 także	 poza	 granicami	
Rzeczypospolitej.	 Wspólnie	 możemy	 przyczynić	 się	 do	 utrwalania	 pozytywnego	 wizerunku	 osób	
starszych,	 przeciwdziałać	 groźbie	 ich	wykluczenia,	 sprzyjać	 integracji,	 lepiej	 spożytkować	wiedzę	 
i	doświadczenie	seniorów	dla	rozwoju	Polski.	
	 Realizacji	zadań		Komitetu	Organizacyjno-Wykonawczego	Obchodów	Roku	UTW	2012	podjęły	
się	 3	 organizacje	 środowiska	 UTW:	 Ogólnopolska	 Federacja	 Stowarzyszeń	 UTW,	 Ogólnopolskie	
Porozumienie	UTW	oraz	Fundacja	dla	Uniwersytetu	Jagiellońskiego.	Patronat	honorowy	nad	projektem	
ROK	UTW	objęła	Pani Prezydentowa Anna Komorowska.	Honorowym	Przewodniczącym	Komitetu	
Organizacyjnego	jest	Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz Waltz.
Aktualne	 	 informacje	 dotyczące	 Programu	 Obchodów	 ROKU	 UTW	 2012	 są	 dostępne	 na	 stronie	 
http://rokutw.socjum.pl
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PRZEMIANY WSPÓŁCZESNEJ CHIŃSKIEJ RODZINY
	 Najbardziej	 rewo-
lucyjne	 zmiany	 chiń-
skiej	 rodziny	 miały	
przyjść	 później.	 Już	
w	 latach	 50-tych	 
i	 60-tych	 demogra-
fowie	 przestrzegali,	 
że	szybki	wzrost	popu-
lacji	Chin	doprowadzi	
do	 katastrofy	 demo-
graficznej,	 ubożenia	
i	 przeludnienia.	 Mao	
Zedong	 nie	 zgadzał	
się	 z	 takimi	 ocenami,	
gdyż	 był	 przekonany,	
że	 siła	 narodu	 tkwi	 
w	jego	liczebności.	
Demografów	 zsyłał	
więc	 do	 obozów	 re-
edukacyjnych,	a	Chiń-
czykom	zalecał	posia-
danie	licznych	rodzin.	
Dopiero	 w	 latach	 70-
tych	 wprowadzono	
łagodny	 model	 poli-
tyki	 demograficznej	
2	 +	 2,	 dopuszczający	
posiadanie	 dwójki	
dzieci.	 Zalecano	 też,	
by	 później	 zawie-
rać	 związki	 małżeńskie,	 a	 dzieci	 rodzić	 w	 większych	
odstępach	 czasu.	 Zaowocowało	 to	 spadkiem	 średniej	
liczby	 dzieci	w	 rodzinie	 z	 5,9	 do	 2,9.	 Rok	 po	 śmierci	
Mao,	 w	 1979	 roku	 ogłoszono	 oficjalnie,	 że	 „Kontrola	
stopy	 przyrostu	 ludności	 jest	 decydującym	 elementem	
w	 rewolucji	 Czterech	 Modernizacji”.	 Wprowadzono	
tzw.	 „politykę	 jednego	 dziecka”.	 Plan	 przewidywał	 re-
dukcję	 przyrostu	 ludności	 do	 0%	w	 2000	 roku	 –	 lecz	
nie	 został	 zrealizowany.	 Obecnie	 wzrost	 demograficz-
ny	 wynosi	 w	 Chinach	 0,6	 procent,	 a	 na	 kobietę	 przy-
pada	 1,54	 dziecka	 (co	 interesujące,	 jest	 to	 więcej	 niż	 
w	Polsce,	w	 której	 teoretycznie	 prowadzona	 jest	 prze-
ciwna	do	chińskiej	polityka	prorodzinna).		
	 W	 1979	 roku	 utworzono	 Centralną	Komisję	 Plano-
wania	 oraz	 komisje	 lokalne,	 które	 kontrolowały	 prze-
strzeganie	 nowego	 prawa.	 Niejednokrotnie	 dochodziło	
do	 łamania	 praw	 człowieka	 i	 ingerencji	 w	 najbardziej	
intymne	sfery	życia	–	kontrola	cyklów	płodności	kobiet,	
zmuszanie	 do	 aborcji,	 nawet	 w	 zaawansowanej	 ciąży,	

WYKŁADY

dr Joanna Wardęga
Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Szczęścia, pomyślności, zdrowia i pokoju

	 Początek	 radykalnych	 zmian,	 jakie	 obserwujemy	 
w	Chinach	w	niemal	wszystkich	dziedzinach	życia,	przy-
pada	 na	 rok	 1978.	Wówczas	 to	Deng	Xiaoping,	 osoba	
numer	jeden	w	Komunistycznej	Partii	Chin,	zainicjował	
politykę	Czterech	Modernizacji.	Reformy	dotyczyć	mia-
ły:	gospodarki,	rolnictwa,	obronności	oraz	nauki	i	techni-
ki.	Rozwój	gospodarczy,	jaki	od	tego	czasu	obserwujemy,	
jest	rzeczywiście	imponujący,	wynosi	przeciętnie	9-10%	
rocznie.	 Tymczasem	 zmiany	 sięgnęły	 także	 głęboko	 
w	strukturę	społeczeństwa	chińskiego,	zarówno	w	skali	
mikro,	jak	i	makro.	Wydaje	się,	że	najlepszym	przykła-
dem	na	te	przeobrażenia	jest	chińska	rodzina.	Są	to	zmia-
ny	 pozytywne,	 jak	 na	 przykład	 większe	 równoupraw-
nienie	kobiet.	Ale	wiele	z	nich	generuje	coraz	bardziej	
poważne	problemy.	
	 Tradycyjne	chińskie	rodziny	były	ściśle	hierarchicz-
ne,	co	odzwierciedla	się	w	języku,	nawet	współcześnie:		
inaczej	nazywa	się	starszego	brata	(gege),	inaczej	młod-
szego	(didi),	starszą	siostrę	(jiejie)	i	młodszą	(meimei).	
Kobieta	zależna	była	od	mężczyzn	–	w	dzieciństwie	od	
swojego	 ojca,	 w	 życiu	 dorosłym	 od	 męża.	 Urodzenie	
dziewczynek	nie	było	cenione,	o	czym	świadczy	choćby	
chińskie	powiedzenie,	porównujące	wychowanie	dziew-
czynki	 do	 „wylewania	wody	na	pole	 sąsiada”.	Było	 to	
między	innymi	powiązane	z	faktem,	iż	po	zamążpójściu	
kobieta	przechodziła	do	klanu	męża	i	nie	mogła	już	od-
dawać	 czci	 swoim	 przodkom,	 tylko	 przodkom	 męża.	 
W	tym	kontekście	nie	może	dziwić,	że	małżeństwa	były	
aranżowane	zależnie	od	interesów	klanowych,	niejedno-
krotnie	we	wczesnym	 dzieciństwie,	 a	 nawet	 przed	 na-
rodzinami	dzieci.	Poligamia	była	dozwolona	 i	zamożni	
mężczyźni	posiadali	kilka	żon	 i	dodatkowo	konkubiny.	
Pozycja	 kobiety	 niejednokrotnie	 zależała	 od	 układów	
między	rodzinami	i	od	wysokości	posagu.	
	 Pierwsze	 próby	 reform	 były	 wprowadzane	 już	 po	
obaleniu	dynastii	Qing,	gdy	zachęcano	kobiety	do	edu-
kacji,	do	niekrępowania	stóp,	do	zawierania	małżeństw	 
z	wyboru.	Po	utworzeniu	Chińskiej	Republiki	Ludowej	
w	 1949	 roku,	wprowadzono	Nowe	Prawo	Małżeńskie.	
Zapewniało	ono		wolność	wyboru	partnera,	zakaz	poliga-
mii	i	konkubinatu,	a	także	zakaz	wymuszania	posagów.	
Wprowadzono	 minimalny	 wiek	 zawierania	 małżeństw	
(18	lat	dla	kobiet,	20	lat	dla	mężczyzn).	Kobietom	przy-
znano	prawo	do	ponownego	ożenku	po	owdowieniu	oraz	
prawo	 do	 rozwodu.	Te	 dwa	 ostatnie	 zostały	 uznane	 za	
niezwykle	rewolucyjne	i	spotkały	się	z	poważnym	opo-
rem	tradycyjnych	Chińczyków.	Właściwie	do	dzisiaj	ko-
biety	nie	uzyskały	statusu	prawdziwie	równego	mężczy-
znom.	
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przymusowe	sterylizacje.	Wprowadzono	kary	finansowe	
za	posiadanie	„nielegalnych”	dzieci.	W	ostatnich	latach	
sankcje	są	łagodzone,	a	w	zamian	wprowadza	się	nagro-
dy	pieniężne,	większe	przydziały	ziemi	czy	mieszkania,	
awans	za	przestrzeganie	zasad	polityki	demograficznej.	
	 Mimo	iż	mówi	się	o	tzw.	„polityce	jednego	dziecka”,	
istnieje	 wiele	 wyjątków,	 które	 umożliwiają	 posiadanie	
dwojga	dzieci.	Na	obszarach	wiejskich	prawo	do	drugie-
go	dziecka	przysługuje,	gdy	pierwsze	jest	dziewczynką	
lub	upośledzone.	Dwoje	dzieci	mogą	mieć	także	przed-
stawiciele	mniejszości	narodowych	(a	gdy	mieszkają	na	
wsi,	 mają	 prawo	 do	 trójki	 dzieci)	 oraz	 Chińczycy	 po-
wracający	 z	 zagranicy.	 Poza	 systemem	 są	 także	 dzieci	
urodzone	za	granicą	oraz	bliźnięta.	Dlatego,	aby	ominąć	
ograniczenia,	Chinki	podróżują	za	granicę,	aby	tam	ro-
dzić	dzieci,	a	 także	stosują	 terapie	hormonalne,	mające	
zwiększyć	 szanse	 na	 ciąże	mnogie.	W	ostatnich	 latach	
wprowadzono	jeszcze	jedną	regułę:	gdy	oboje	rodzice	są	
jedynakami,	mogą	mieć	 dwójkę	 dzieci.	 Tym	 niemniej,	
mimo	całej	restrykcyjności	systemu,	cieszy	się	on	znacz-
ną	akceptacją	Chińczyków	na	poziomie	78%,	a	w	mia-
stach	nawet	84%	(badania	prowadzone	przez	niezależne,	
zagraniczne	ośrodki).	
	 Poważną	negatywną	konsekwencją	tak	prowadzonej	
polityki	demograficznej	jest	problem	1-2-4,	oznaczający,	
że	na	czworo	dziadków	i	dwoje	rodziców	przypada	jed-
no	dziecko.	W	Szanghaju	odsetek	 rodzin	z	 jedynakami	
wynosi	 już	około	90%.	Takie	dzieci	nazywane	są	„ma-
łymi	 cesarzątkami”,	 gdyż	 tak	 bardzo	 są	 rozpieszczane	
przez	rodzinę.	Z	drugiej	strony	zaś	ciąży	na	nich	wielka	
odpowiedzialność	za	przyszłość	 rodziny,	wielka	presja,	
aby	odnieść	sukces	w	szkole,	na	uczelni,	w	życiu	zawo-
dowym.	Ponadto	starzenie	się	społeczeństwa	sprawia,	że	
już	wkrótce	Chiny	przestaną	być	krajem	taniej	siły	robo-
czej.	
Inną	niezwykle	szkodliwą	konsekwencją	polityki	demo-
graficznej	jest	zaburzenie	proporcji	płci	–	czyli	niedobór	
kobiet.	 Gdy	 rodziny	 mogły	 mieć	 tylko	 jedno	 dziecko,	
zazwyczaj	wolały	chłopców.	Rezultatem	było	zabijanie	
niemowląt	płci	żeńskiej	czy	usuwanie	żeńskich	płodów.	
Porzucanie	dziewczynek	doprowadziło	to	tego,	że	w	do-
mach	dziecka	99%	dzieci	to	dziewczynki	(często	adop-
towane	 za	 granicą).	Mimo	 prowadzonej	 przez	 	władze	
polityki	 afirmacyjnej,	 współcześnie	 w	 Chinach	 na	 100	
dziewczynek	rodzi	się	113	chłopców,	a	w	bogatych	pro-
wincjach,	jak	Guangdong,	nawet	130	chłopców	(na	świe-
cie	proporcja	 ta	wynosi	średnio	100	do	101).	Niedobór	
kobiet	 już	 dzisiaj	 jest	widoczny,	 gdy	młodzi	mężczyź-
ni	mają	problemy	ze	znalezieniem	kandydatek	na	żony.	
Szacuje	się,	że	w	2020	roku	takich	kawalerów	będzie	na-
wet	40	milionów.	
	 Innym,	 stosunkowo	 nowym	 trendem	 w	 rodzinach	
chińskich,	 są	małżeństwa	 zawierane	 z	 cudzoziemcami.	
Ich	 liczba	 rośnie	w	wyniku	otwarcia	Chin	 i	 coraz	 bar-
dziej	 intensywnych	 kontaktów	 międzynarodowych.	 
W	zdecydowanej	większości	to	Chinka	wychodzi	za	mąż	
za	cudzoziemca	i	przeciętnie	jest	od	niego	11	lat	młod-
sza.	Pojawia	się	także	problem	tzw.	„drugich	żon”,	czyli	

konkubin,	które	w	Chinach	mają	zagraniczni	biznesme-
ni.	Tym	niemniej	społeczeństwo	chińskie	nadal	jest	sto-
sunkowo	tradycyjne,	jeśli	chodzi	o	życie	seksualne.	
	 Widoczne	 jest	 jednak	 rozluźnienie	 trwałości	 związ-
ków	małżeńskich.	W	dawnych	Chinach	istniały	trzy	spo-
soby	rozwiązania	małżeństwa:	rozwód	bez	winy,	ale	na	
wniosek	męża;	orzekanie	nieważności	małżeństwa	–	kie-
dy	 jeden	z	małżonków	popełnia	poważne	przestępstwo	
(różnie	zdefiniowane,	zwykle	szerzej	dla	żony);	ponadto	
mąż	mógł	jednostronnie	domagać	się	rozwodu.	Rozwód	
musiał	być	oparty	na	jednym	z	następujących	powodów:	
brak	synowskiej	miłości	żony	do	rodziców	lub	 teściów	 
(o	 rozwód	 mogli	 wnioskować	 sami	 teściowie,	 nawet	
wbrew	 woli	 małżonków),	 brak	 syna,	 wulgarność	 lub	
nieobyczajność	 żony,	 zazdrość	 żony	 (np.	 gdy	 sprze-
ciwiała	 się	 przyjęciu	 dodatkowych	 żon	 lub	 konkubin	
przez	męża),	ciężka	choroba	żony,	wady	charakteru	żony	 
(np.	 plotkarstwo),	 kradzież	 popełniona	 przez	 żonę.	 Ist-
niały	trzy	jasno	określone	wyjątki,	w	których	jednostron-
ny	 rozwód	nie	 był	 dozwolony:	 gdy	 żona	 nie	miała	 ro-
dziny,	do	której	mogłaby	powrócić;	gdy	wypełniła	pełną	
trzyletnią	 żałobę	 po	 teściach	 oraz	w	 sytuacji,	 gdy	mąż	
wzbogacił	się	podczas	trwania	małżeństwa.		
Współcześnie	rośnie	liczba	rozwodów	spowodowanych	
zmianami	 gospodarczymi.	 Wiele	 rodzin	 jest	 rozbitych	
z	 powodu	 poszukiwania	 pracy	 w	 odległych	 miastach.	
Migracje	dotyczą	zazwyczaj	mieszkańców	wsi	i	małych	
miast,	 którzy	wyjeżdżają	 do	 nadbrzeżnych	 aglomeracji	
południowych	 i	 zachodnich	Chin.	Wiąże	 się	 to	 niejed-
nokrotnie	z	nielegalnym	pobytem,	bez	lokalnego	zamel-
dowania,	z	łamaniem	ich	praw	pracowniczych	i	brakiem	
ochrony	 prawnej.	 Mimo	 to,	 niesie	 nadzieję	 na	 lepsze	
życie,	 dlatego	 wiele	 osób	 decyduje	 się	 na	 pozostanie	 
w	mieście.	 Ich	 liczbę	 szacuje	 się	 na	 około	 200	milio-
nów	ludzi	 (przy	populacji	 liczącej	ponad	1,3	miliarda).	
Większość	 z	migrantów	 to	mężczyźni,	 którzy	 pozosta-
wiają	 w	 rodzinnych	 domach	 żony	 i	 dzieci.	 Taka	 sytu-
acja	często	kończy	się	rozpadem	małżeństwa	i	rodziny.	 
Gdy	do	pracy	wyjeżdżają	oboje	rodzice,	sytuacja	wcale	
nie	jest	prostsza.	Szacuje	się,	że	liczba	dzieci	postawio-
nych	na	wsi	wynosi	58	milionów,	co	stanowi	21%	wszyst-
kich	dzieci	w	Chinach.	Połowa	z	nich	pozostaje	z	jednym	 
z	rodziców,	zazwyczaj	z	matką,	druga	połowa	z	dalszymi	
krewnymi.	Spotykają	rodziców	jeden-dwa	razy	w	roku,	
podczas	najważniejszych	świąt.	Takie	przedłużające	się	
migracje	to	poważny	problem	społeczny,	dla	którego	nie	
znaleziono	w	Chinach	rozwiązania.	
Sytuacja	osób	starszych	również	nie	 jest	do	końca	roz-
wiązana.	Problemem	jest	brak	sprawnego	systemu	eme-
rytalnego,	co	sprawia,	że	emeryci	pozostają	uzależnieni	
od	wsparcia	dzieci.	Równocześnie	załamaniu	uległ	 tra-
dycyjny,	konfucjański	model	rodziny,	odwracając	hierar-
chię	rodziny.	Tym	niemniej,	należy	zauważyć,	że	Chiń-
czycy	na	emeryturze	nie	zamykają	się	w	swoich	domach,	
lecz	wychodzą	i	spotykają	się	np.	w	parkach,	gdzie	od-
dają	się	przyjemnościom,	typu	praktykowanie	tai-chi,	ta-
niec,	wspólny	śpiew,	gra	w	madżonga,	w	chińskie	szachy,	 
w	karty	lub	domino	itp.	Tak	jak	to	ujął	jeden	z	chińskich	
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pisarzy,	 Lin	Yutang,	 prawie	 sto	 lat	 temu:	ważną	 cechą	
Chińczyka	jest	zadowolenie	z	życia,	powiązane	z	umiło-
waniem	przyrody	i	życia	rodzinnego	oraz	poczuciem	hu-
moru.	Lin	pisze	–	prezentując	chińskie	poczucie	humo-
ru,	że	jego	rodak	pragnie	w	zasadzie	kilku	rzeczy:	chce	
mieć	pełny	brzuch	i	dzban	wina,	kilka	czystych	koszul,	
dobrą	 rozrywkę,	 odpoczynek,	 kilka	 wysokich	 drzew	 
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Nie	ma	dzisiaj	sporu,	co	do	tego.	że	turystyka	jest	 jed-
nym	z	najważniejszych	sektorów	światowej	gospodarki,	
potwierdzają	 to	 	 dane	 opracowywane	 przez	 Światową	
Organizację	 Turystyczna	 (UN	WTO)	 i	 zajmuje	 drugie	
miejsce	w	gospodarce	światowej	po	przemyśle	elektro-
nicznym.	A	według	 	oceny	WTTC	 turystyka	 i	 podróże	 
to	 już	 dziś	 największy	 przemysł	 świata,	 jeśli	 za	 kryte-
rium	przyjąć	wkład	w	światowy	PKB	i	poziom	zatrud-
nienia.	 WTTC	 (Światowa	 Rada	 Podróży	 i	 Turystyki),	
szacuje,	że	w	2008	roku	światowa	turystyka	przyniosła	
5,9	biliona	dolarów	(ok.	10%	globalnego	PKB)	i	zatrud-
niła	238	mln	ludzi	(8%),	eksperci	wskazują,	że	koszt	jed-
nego	miejsca	pracy	w	 turystyce	 jest	 	 20	 razy	mniejszy	
niż	w	przemyśle.		Każde	euro	przemysłu	turystycznego	
generuje	 od	 trzech	 do	 pięciu	 euro	 dochodu	 w	 innych	
sektorach	 gospodarki.	 Przyjazdy	 turystów	 z	 zagranicy	 
do	wszystkich	 krajów	 świata	w	 	 2008	 r.	 osiągnęły	 po-
ziom	924	mln	i	było	to	o	2%	więcej	niż	w	2007	r.	
Turystyka		również	w	polskiej	gospodarce	odgrywa	bar-
dzo	 istotna	 rolę,	 w	 2008	 roku	 gospodarka	 turystyczna	
wytworzyła	6,1%	PKB	dla	porównania	rolnictwo	(razem	
z	łowiectwem	i	leśnictwem)	3,9	PKB,	a	górnictwo	jedy-
nie	2,1%	PKB.
Prognozy	 rozwoju	 turystyki	 w	 Polce	 do	 	 2013	 roku	 
to	 rozwój	 konkurencyjnych	 	 produktów,	 powstawanie	
nowych	 i	 poprawa	 jakości	 istniejących.	 Polega	 to	 na	
tworzeniu	 atrakcyjnych	 produktów	 na	 poziomie	 lokal-
nym,	 regionalnym	 i	 ponadregionalnym,	 i	 jest	 	 jednym	 
z	 etapów	 programu	 rozwoju	 konkurencyjnych	 produk-
tów	 turystycznych	 dając	 tym	 samym	 szansę	 rozwoju	
tych	regionów.	Ponadto	dla	uzyskania	przewagi	konku-
rencyjnej	 wprowadzić	 należy	 	 modyfikacje	 produktów	
turystycznych,	mających	 na	 celu	wyprzedzanie	 o	 krok	
oczekiwań	nabywcy.	Działania	w	tym	zakresie	są	podej-
mowane,	między	 innymi	 poprzez	wspieranie	 regionów	
w	 zakresie	 kreowania	 konkurencyjnej	 oferty	 produkto-
wej,	 rozwoju	 infrastruktury	 turystycznej,	 stymulowania	
budowy	 nowoczesnych,	 trwałych	 rynkowo,	 wyróżnia-
jących	 się	wysoką	 jakością,	 unikalnością	 oraz	 innowa-
cyjnością	 produktów	 turystycznych.	 Budowa	 i	 rozwój	
markowych	 produktów	 turystycznych,	 aspirujących	 

do	 miana	 wiodących	 produktów	 turystycznych,	 winny	
być	 oparte	 na	 spójnym	 charakterze	 atrakcji,	 walorów,	
form	turystyki	oraz	koncepcji	oferty	usługowej.	Rozwój	
markowych	produktów	turystycznych	powinien	polegać	
na		tworzeniu	nowoczesnych	i	konkurencyjnych	rynko-
wo	ofert,	stanowić	istotną	szansę	na	dynamiczny	rozwój	
regionów.	Pozwoli	to	m.in.	na:	aktywizację	turystyczną	
w	 obrębie	 całego	 obszaru	 objętego	 działaniem,	 budo-
wę	 szerokiego	partnerstwa	wokół	programu,	 zwiększa-
nie	 efektu	 synergii	 oraz	 uzyskanie	 trwałego,	 istotnego	 
dla	danego	regionu	efektu	gospodarczego.	
Aby	 osiągnąć	 zamierzone	 cele	 ekonomiczne,	 nale-
ży	 przygotowywać	 i	 wdrażać	 	 oferty	 specjalistyczne,	
zindywidualizowane,	 zgodnie	 ze	 światowymi	 trenda-
mi,	 elastycznie	 dopasowującymi	 się	 do	 potrzeb	 rynku.	 
Budowanie	 	 produktów	niszowych	 i	 specjalistycznych,	
wykorzystujących	przede	wszystkim	tzw.	nisze	rynkowe.
Tego	typu	produkty,	według	prognoz	światowych	rozwo-
ju	turystyki,	będą	zdobywały	coraz	większą	popularność	
oraz	udział	w	rynku.	
Aktywizacja	procesów	powstawania	 i	 rozwoju	produk-
tów	lokalnych,	w	tym	wyrobów	kulinarnych	i	rzemieśl-
niczych,	produktów	o	oryginalnym	charakterze	z	wyko-
rzystaniem	 dziedzictwa	 kulturowego,	 są	 niewątpliwie	
atrakcyjne	 dla	 potencjalnych	 klientów.	 Niezbędnym	

w	 sąsiedztwie,	 dobrą	 żonę,	 która	 potrafi	 gotować	 jego	
ulubione	 potrawy	 i	 rozumie	 go,	 wiele	 dzieci,	 dobrych	
przyjaciół,	 dom	 z	 ogrodem…	 a	 jeśli	 nie	 będzie	 tego	
wszystkiego	miał,	 to	 zawsze	wystarczy	 klatka	 ze	 śpie-
wającym	ptakiem	 i	 spojrzenie	na	księżyc.	Umiejętność	
czerpania	radości	z	tego,	co	się	posiada,	z	rodziny	–	oto	
sekret	chińskiego	zadowolenia	z	życia.	

Bożena Srebro
Dyrektor Sądeckiej Organizacji Turystycznej

Dyrektor SOT - Bożena Srebro
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elementem	 powstawania	 konkurencyjnych	 produktów	
turystycznych	 jest	 tworzenie	 i	 rozwój	odpowiedniej	 in-
frastruktury	turystycznej.	Sukces	produktu	związany	jest	
bowiem	 z	 odpowiednim	 standardem	 infrastruktury,	 jej	
dostępnością,	 spójnym	 charakterem	w	 stosunku	 do	 za-
kładanej	koncepcji	produktu	oraz	marki.	
Rozwój	 turystyki	 	przynosząc	efekty	ekonomiczne,	wi-
nien	odbywać	się	zgodnie	z	zasadami	zrównoważonego	
rozwoju,	nie		niszcząc		środowiska	naturalnego.	
Turystyka	jak	każda	inna		działalność	gospodarcza,	pod-
dana	jest	prawom	rynku.	Nastąpił	proces	komercjalizacji	
produktów	 turystycznych,	 ich	 ogromna	 różnorodność	 
i	jednocześnie		masowa	sprzedaż.	Ale	pojawia	się	coraz	
liczniejsza	grupa	klientów,	poszukująca	wypoczynku	na	
łonie	natury	w	kontakcie	z	przyrodą.
W	wielu	krajach	agroturystyka	to	całkiem	poważny	biz-
nes,	według	ocen	organizacji	EUROTER	ok.	25	%	Eu-
ropejczyków	 odpoczywa	 na	 wsi.	 Szacunki	 UN	WTO,	
wskazują,	że	o	ile	w	połowie	lat	80,	agroturystyka	obej-
mowała	tylko	3	%	krajowego	i	zagranicznego	ruchu	tu-
rystycznego,	o	tyle	w	pierwszej	połowie	lat	90	było	to	już	
15	%	wszystkich	wyjazdów	turystycznych.	
Zarówno	w	Polsce,	jak	i	w	Europie	ciągle	wzrasta	ilość	
klientów	wybierających	wypoczynek	na	 terenach	wiej-
skich.		O	zainteresowaniu	wypoczynkiem	w	środowisku	
wiejskim	świadczy	fakt,	iż	ok.	25%	wszystkich	form	wy-
poczynku	organizowanego	w	krajach	Unii	Europejskiej	
stanowią	wczasy	na	wsi.	Procent	wypoczywających	jest	
zmienny	i	kształtuje	się	następująco:	Dania-35%,	Niem-
cy-34%,	 Francja-29%,	 Portugalia-29%,	 Wielka	 Bryta-
nia-29%,	 Hiszpania-27%,	 Irlandia-27%,	 Belgia-25%,	
Luksemburg	–	19%,	Włochy-11%,	Grecja-8%.
W	Polsce	według	badań	CBOS	(w	2010	roku),		30	%	na-
szych	rodaków	preferuje	wyjazdy	„na	łono	natury”	[…]
Województwo	 Małopolskie	 konsekwentnie	 realizuje	
przyjęte	 na	 lata	 2008-2013	„Kierunki rozwoju turysty-
ki”,	w	 których	 jednym	 z	 priorytetów	 jest	 rozwój	 tury-
styki	na	terenach	wiejskich.	Wyjątkowe	walory	przyrod-
niczo	 -	 kulturowe,	 bogactwo	 tradycji,	 dają	 możliwość	
budowania	 specjalistycznych	 markowych	 produktów	 
w	agroturystyce.
Wyzwanie	to	podjęła	Sądecka Organizacja Turystycz-
na,	 która	 od	 2008	 roku	w	 ramach	 projektu	 pn.	„Mar-
kowe produkty małopolskiej wsi – specjalizacja oferty 

agroturystycznej”	buduje	i	wprowadza	na	rynek	kolejne	
specjalistyczne	 produkty	 małopolskiej	 wsi,	 które	 stają	
się	markowymi	produktami	Małopolski.	W	swych	dzia-
łaniach	kieruje	się	zasadą,	że	„Wyróżnienie marki tury-
styki wiejskiej musi w praktyce oznaczać jej unikatowość.  
Ta zaś wynika ze stałego charakteryzowania się zespołem 
pewnych cech specyficznych, oznaczających dla kupują-
cych unikatowe korzyści. Pozwala to na jej odróżnienie 
od konkurencyjnych ofert”.
Jak	 w	 każdej	 dziedzinie	 najważniejszy	 jest	 pomysł,	 
ale	nawet	najlepszy	pomysł	nie	zastąpi	znajomości	ryn-
ku.	Tworzyć	należy	bowiem	produkty	nie	dla	idei,	ale	dla	
biznesu.	„Znajomość rynku jest zatem kluczem do suk-
cesu w tworzeniu niszowych produktów turystycznych”.
Małopolska	to	region,	w	którym	jest	największe	nagro-
madzenie	 atrakcji	 turystycznych	 w	 skali	 całego	 kraju.	
Są	to	dobra	naturalne,	jak	również	tworzone	przez	wie-
ki	 przez	 człowieka.	 Urozmaicony	 krajobraz	 oraz	 bo-
gate	 dziedzictwo	 historii	 i	 kultury	 to	 największe	 atuty	
tego	regionu.	Tutaj	wznoszą	się	najwyższe	polskie	góry	
Tatry	 	 oraz	 malownicze	 Beskidy,	 	 Pieniny	 czy	 Gorce.	 
W	Małopolsce	 znajduje	 się	 	 aż	 6	 parków	 narodowych	 
(z	23	w	Polsce),	11	parków	krajobrazowych,	8	obszarów	
chronionych,	83	 rezerwaty	przyrody	 	 i	 kilkaset	pomni-
ków	 przyrody.	 Region	 ten	 był	 kolebką	 państwowości	
polskiej,	 stąd	 tu	 właśnie	 spotkać	 można	 kilkadziesiąt	
zamków,	zabytkowe	układy	urbanistyczne	miast,	liczne	
kościoły	 i	 dwory.	 Skarby	 kultury	 i	 sztuki	 zgromadzo-
ne	 zostały	 w	 licznych	 muzeach.	 Małopolska	 posiada	 
aż	8	miejsc	 (z	 13	w	Polsce),	 	 umieszczonych	na	 liście	
UNESCO.		Wspaniałe	krajobrazy,	przyroda,	góry,	jezio-
ra,	 rzeki,	 zabytki,	 uzdrowiska,	 	 pomniki	 historii,	 setki	
tysięcy	kilometrów	 różnorodnych	szlaków	 (od	 sportów	
aktywnych	po	pielgrzymkowe	i	specjalistyczne).		Mało-
polska	to	także	kultywowane	w	życiu	codziennym,	tra-
dycje	 kultury	 ludowej;	w	 strojach,	 zwyczajach,	mowie	
i	kuchni.		
Agroturystyka	jest	obecnie	dziedziną	o	wysokiej	konku-
rencyjności.	 Bezpowrotnie	minęły	 czasy,	 kiedy	 turysta	
przyjeżdżający	na	wieś,	oczekiwał	tylko	dobrego	zakwa-
terowania	i	smacznego	jedzenia.	Dzisiaj	turyści	oczekują	
organizacji	 ciekawych	 form	 spędzania	 wolnego	 czasu,	
dostępu	do	atrakcji,	niecodziennych	ofert.	Dlatego	klu-
czowe	jest	to,	aby	specjalizacja	była	przemyślana,	orygi-
nalna,	wyróżniała	się	wśród	innych	propozycji	oraz	była	
kierowana	 do	 odpowiedniej	 niszy	 rynkowej.	 Przygoto-
wując	 specjalistyczną	ofertę	wypoczynku	na	wsi,	nale-
ży		uwzględnić	potrzeby	i	oczekiwania	określonych	grup	
celowych,	czyli	gości	o	podobnych	cechach	osobowych,	
motywacjach	urlopowych	oraz	sposobach	spędzania	cza-
su	wolnego.	
Jednym	z	podstawowych	założeń	w	procesie	tworzenia	
turystycznych	produktów	sieciowych	jest	ukierunkowa-
nie	 działalności	 na	 „kogoś”,	 czyli	 na	 określoną	 grupę	
nabywców.	W	dzisiejszej	praktyce	nie	ma	 już	 sytuacji,	
kiedy	producent	oferuje	„wszystkie	produkty	dla	wszyst-
kich”,	 tak	 jak	 nie	 istnieje	 pojęcie	 „przeciętny	 klient”.	
Dlatego	przed	przystąpieniem	do	jakichkolwiek	działań,	



7

które	miałyby	na	celu	 stworzenie	produktu,	należy	do-
konać	swoistej	analizy	rynku	i	otoczenia	tego	produktu.	
Polega	to	m.in.	na	podziale	danego	rynku	na	jednorod-
ne	 grupy	 odbiorców,	 z	 których	 każda	może	 być	 grupą	
docelową,	 a	 jednocześnie	 istotnie	 różni	 się	 od	 innych	
grup.	Ścisłe	określenie	grupy	docelowej	jest	koniecznym	
warunkiem	 rozpoczęcia	 jakichkolwiek	prac	nad	danym	
produktem.
Tworzenie	 specjalistycznej	 oferty	 agroturystycznej	
jest	zadaniem	 trudnym.	Jako	że	 taka	oferta	 skierowana	
jest	zazwyczaj	do	niszowej	grupy	odbiorców,	musi	być	
bardzo	 dokładnie	 przemyślana.	 Dla	 turystyki	 wiejskiej	
oznacza	 to,	że	przedsiębiorcy	muszą	na	bieżąco	ocenić	
swoją	sytuację	na	rynku,	biorąc	pod	uwagę	istniejący	na	
tym	rynku	popyt.	Niska	jakość	usług,	wynikająca	z	braku	
odpowiedniego	przeszkolenia	świadczących	je	podmio-
tów	czy	braku	inwestycji,	może	doprowadzić	do	niskiej	
rentowności	działalności	gospodarczej,	a	w	konsekwen-
cji	do	załamania	prowadzonej	działalności.	Dlatego	też	
oprócz	 kryteriów	 technicznych	 w	 uzyskaniu	 kategorii	
agroturystycznego	gospodarstwa	specjalistycznego	dużą	
rolę	odgrywają	również	czynniki	związane	z	osobowo-
ścią	samych	gospodarzy,	a	mianowicie	rodzinne	i	zawo-
dowe	predyspozycje	do	tworzenia	danej,	specjalistycznej	
oferty.	Agroturystyka	jest	ściśle	związana	z	rolnictwem,	 
z	 funkcjonującym	 gospodarstwem	 rolnym.	 Jedną	 
z	atrakcji	 agroturystyki	 jest	właśnie	produkcja	 roślinna	
i	 hodowla	 zwierząt.	Produkt	 oferowany	w	agroturysty-
ce	należy	do	wyjątkowo	specyficznych,	wypełnia	bogatą	
ofertę	 spędzenia	wolnego	 czasu	w	 swoistej	 atmosferze	 
i	zdrowym	środowisku.
Dobre praktyki  z Małopolski 
W	ostatnich	3	 latach	Sądecka	Organizacja	Turystyczna	
podjęła	wiele	inicjatyw,	rozwijając	i	wzmacniając	mało-
polską	agroturystykę.	W	szczególności:
•	 przeprowadzono	 	 kategoryzację	 obiektów	 agrotury-

stycznych	 (WBN)	według	wytycznych	 Polskiej	 Fe-
deracji	 Turystyki	Wiejskiej.	W	 latach	 2008	 -	 2009	
dokonano	 oceny	 217	 obiektów	 agroturystycznych	
w	 Małopolsce	 (co	 stanowi	 ponad	 1/3	 wszystkich	
obiektów	 skategoryzowanych	 w	 kraju),	 dokonując	
jednocześnie	 ich	 oznakowania	 według	 opracowanej	
standaryzacji.	 Projekt	 ten	miał	 na	 celu	 podniesienie	
standardu	 świadczonych	 usług	 w	 obiektach	 agrotu-
rystycznych,	 a	 jednocześnie	 włączenie	 w	 kampanię	
promocyjną	 „Małopolska	Agroturystyka”	 obiektów,	
wobec	których	została	potwierdzona	standaryzacja.

•	 przeprowadzono	 cykl	 profesjonalnych	 szkoleń	 dla	
osób	prowadzących	działalność	agroturystyczną,	któ-
rych	 celem	było	podniesienie	 jakości	 świadczonych	
usług;

•	 na	 podstawie	 analizy	 potencjału	 regionu	 i	 gospo-
darstw	 agroturystycznych	 przygotowano	 i	 wprowa-
dzono	 na	 rynek	 trzy	 specjalistyczne	 markowe	 pro-
dukty	agroturystyczne:

	 „Małopolska	Wieś	Pachnąca	Ziołami”
	 „Małopolska	Wieś	dla	Dzieci”
	 „Małopolska	Miodowa	Kraina”

MAŁOPOLSKA WIEŚ PACHNĄCA ZIOŁAMI  
[…]Małopolska	 wieś	
-	 żyjąca	 tradycją	 -	 
to	skarbnica	wiedzy	o		ro-
dzimych	 ziołach.	Gospo-
dynie	 korzystają	 z	 nich	 
w	 kuchni,	 tworząc	 zdro-
we	 i	 aromatyczne	 dzieła	
kulinarne,	 zdobią	 nimi	
domy,	 obejścia.	 	 Znają	
barwne	 legendy	 i	 wie-
rzenia	o	magicznej	mocy	
ziół.
„Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”	 jest	 całorocz-
na	 ofertą	wypoczynku	w	 20	 gospodarstwach	 agrotury-
stycznych,	opartą	na	ziołowym	dziedzictwie.	Tworzą	ją	 
w	większości	gospodarstwa	ekologiczne,	których	gospo-
darze	posiadają	wszechstronną	wiedzę	w	zakresie	upra-
wy	ziół,	 	 ich	właściwości	 i	wykorzystywania	w	kuchni	
regionalnej,	 medycynie	 niekonwencjonalnej,	 ziołolecz-
nictwie,	sporządzaniu	syropów	i	nalewek,	aromaterapii,	
suszenia,	układania	bukietów,		itp.	Gospodarze	uprawiają	
ogrody	warzywno-ziołowe,	prowadzą	zdrową,	domową	 
i	regionalną	kuchnię	z	wykorzystaniem	ziół	oraz	warto-
ściowej	 	 żywności	 z	własnych	 gospodarstw	 ekologicz-
nych.
	„Małopolska	Wieś	Pachnąca	Ziołami”	to	sieciowy	pro-
dukt	turystyczny	skierowany	do	ściśle	określonej	grupy	
turystów:
•	 ceniących	ciszę,	spokój,	kontakt	z	przyrodą,
•	 poszukujących	powrotu	do	natury,
•	 koneserów	zdrowej,	regionalnej	kuchni	z	ekologicz-

nych	upraw;
•	 preferujących	 aktywny	 wypoczynek	 na	 wsi	 (konie,	

rowery,	narty,	wędkowanie,	turystyka	piesza).
Bardzo	istotną	rolę	w	doborze	gospodarstw	była	ich	lo-
kalizacja;	pod	lasem	lub	w	lesie	oraz	na	skraju	wiosek.		
Położone	są	one	na	Pogórzu	Tarnowskim,	w	Beskidzie	
Niskim,	 Sadeckim,	 Wyspowym,	 Pieninach	 i	 Gorcach,	
Kluczowe	było	także	to,	aby	były	one	prowadzone	przez	
wyjątkowych	ludzi	-	pasjonatów	ziół,	ekologii	oraz	kul-
tywujących	tradycje	i	obyczaje	regionu.	[…]
Oczywiste	jest	to,	że	połowa	sukcesu	specjalistycznego	
produktu	 turystycznego	 to	 umiejętność	 jego	 skutecznej	
promocji	i	marketingu.	Obiekty	spełniające	specjalistycz-
ne	kryteria	winny	łączyć	się,	tworząc	sieci	obiektów.	Jest	
to	dość	powszechny	sposób	przedstawienia	swojego	pro-
duktu	na	rynku	poprzez	wspólny	jego	marketing.	Dotrzy-
manie	zasady	promowania	tylko	najlepszych	jakościowo	
obiektów	pozwala	wykreować	ich	markę.	W	grupie	jest	
zawsze	dużo	łatwiej	nawiązać	współpracę	–	m.in.	z	sa-
morządami	czy	lokalnymi	organizacjami	turystycznymi,	
co	może	zaowocować	wsparciem	finansowym	i	promo-
cyjnym.	[…]
Dzięki	 zaangażowaniu	 wielu	 osób,	 „Małopolska	Wieś	
Pachnąca	Ziołami”		stała	sie	markowym	produktem	tury-
stycznym,	znanym	nie	tylko	w	regionie	i	kraju,	ale	rów-
nież	za	granicą.[…]
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Produkt	 „Małopolska	 	Wieś	 Pachnąca	 Ziołami”	 został	
również	doceniony	przez	środowiska	naukowe	i	prakty-
ków	branży,	otrzymując		najwyższe	trofea	w	turystyce:
•	 Główną	nagrodę	za	najlepszy	produkt	turystyczny	–	

Targi	Na	Styku	Kultur	w	Łodzi	–	marzec	2010;
•	 Wyróżnienie	na	MTT	Agrotravel	w	Kielcach	–	kwie-

cień	2010;
•	 Laureat	 konkursu	 na	 najlepszy	 produkt	 turystyczny	 

w	Małopolsce	–	sierpień	2010;
•	 Certyfikat	 POT	 –	 Najlepszy	 produkt	 turystyczny	 

w	2010	–	wrzesień	2010;
•	 Wyróżnienie	w	Plebiscycie	Wielkie	Odkrywanie	Ma-

łopolski	–	październik	2010;
•	 Złoty	medal	na	Tour	Salon	w	Poznaniu	-	październik	

2010
•	 I-sze	 miejsce	 za	 „Najlepszy	 pakiet	 turystyki	 wiej-

skiej”-	MTTWiA	Agrotravel		Kielce	–	kwiecień	2011
Ale	największą	satysfakcją	dla	wszystkich	współtworzą-
cych	omawiane	produkty	agroturystyczne,	tj.	Wojewódz-
twa	Małopolskiego,	Sądeckiej	Organizacji	Turystycznej	
oraz	gospodarzy	obiektów	agroturystycznych,	jest	ciągłe	
zwiększenie	sprzedaży	w	gospodarstwach	agroturystycz-
nych,	co	stanowiło	nadrzędny	cel	działań.
[…]	Można	zatem	powiedzieć,	iż	owa	droga	zaszczepiła	
pewna	kreatywność,	motor	rozwoju	agroturystyki	w	na-
szym	regionie.	Doświadczenia	wspomnianej	grupy	agro-
turystycznej	przenoszą	się	na	całą	branżę.	Inni	bowiem	
uczą	się	poprzez	obserwację.
Cały	proces	tworzenia	owego	produktu	i	jego	promocja	
to	wspaniała	praktyczna	nauka!	Już	teraz	rodzą	się	kolej-
ne	pomysły.	Pierwsza	możliwość	otwiera	bowiem	furtkę	
kolejnym.
Fantazyjne,	 intrygujące	 nazwy	 autorskich	 potraw	 ku-
linarnych	 („grzeszna	 zupa	 z	 lubczykiem”,	 „dar	 życia”,	

„herbatki	 literackie”,	 „zupa	
bieda”,	 „zupa	kochanki”,	 ”ho-
miłki”,	 „war	 ze	 zlepieńcami”	
„rajskie	 podpłomyki”,)	 jakie	
gospodynie	stworzyły	dla	pro-
duktu	ziołowego	aż	proszą	się	
o	 zbiorową	 publikację!	 Go-
ście	 są	 bowiem	 zachwyceni	 
i	 ochoczo	 poznają	 tajniki	 zio-
łowej	kuchni.		Kolejny	pomysł	 
to	 	 produkcja	 profesjonalnego	
filmu	obrazującego	ofertę.
Ziołowe	akcenty	wyraźnie	na-
dają	 klimat	 wiejski	 na	 biesia-
dach	i	promocjach-	poznajemy	
jego	siłę	i	magię.	Owa	wyrazi-
stość	 to	ważne	narzędzie	mar-
ketingu.
Produkt	 zatem	 żyje	 i	 rozpo-
czyna	swe	nowe	transformacje	
odpowiadające	 na	 wyzwania	
rynku.

Jedno	z	gospodarstw	łączy	wręcz	ziołową	ofertę	z	ofertą	
pobytu	dzieci.	Ogród	ziołowo-warzywny	 jest	znakomi-
tym	 miejscem	 edukacji	 i	 startem	 w	 warsztatowej	 wę-
drówce	uczącej	reguł		poszanowania	przyrody	i	ekologii.	
„Skarby	 Ziołowego	 Wzgórza”	 adresowane	 dla	 dzieci	 
są	zatem	mianownikiem	dwóch	produktów	i	przykładem,	
jak	jeden	może	dopełniać	kolejny.	W	innym	zaś		organi-
zowane	 są	 zajęcia	 dydaktyczno-praktyczne	 dla	 studen-
tów	Uniwersytetów	Rolniczych.
Wielkim	sukcesem	(tak	rzadko	dziś	spotykanym	w	bran-
ży	 turystycznej),	 jest	 fakt,	 że	 Gospodarstwa	 Małopol-
skiej	Wsi	Pachnącej	Ziołami	polecają	siebie	nawzajem,	
współpracują,	wymieniają	się	doświadczeniami	i	pomy-
słami,	a	to	pozwala	tworzyć	lobby	zdolne	walczyć	o	ry-
nek.	
Oferta	gospodarstw	 	znaleźć	można	na	wielu	 	 stronach	
internetowych	 –	 polecamy	WWW.agroturystyka.wrota-
malopolski.pl		oraz	WWW.sot.org.pl

MAŁOPOLSKA WIEŚ DLA DZIECI  
[…]Produkt	 	 „Małopolskiej	 Wsi	
dla	 Dzieci”	 został	 przygotowany	 
z	myślą		o	potrzebach	„małych	go-
ści”,		gwarantując	im	pełne	bezpie-
czeństwo	 odpoczynku	 i	 zabawy.		
Opracowany	 został	 10	 punktowy	
„Kodeks	 Małego	 Gościa”,	 który	
wytycza	 zasady	 obowiązujące	 we	
wszystkich	 gospodarstwach,	 biorą-

cych	udział	w	projekcie.	Przewodnią	myślą	tego	„kodeksu”	 
są	m.in.:	 hinduskie	 przysłowie:	 „Dzieci	 to	 goście,	 któ-
rzy	pytają	o	drogę…”	oraz	sekwencja	Janusza	Korczaka:	
„Kiedy	śmieje	się	dziecko,	śmieje	się	cały	świat”.	Prze-
bywając	 w	 gospodarstwie	 agroturystycznym	 na	 szlaku	
„Małopolska	Wieś	dla	Dzieci”,	dzieci	będą	mogły	spę-

Małopolska miodowa kraina
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 „PREZYDENCJA POLSKI W UE - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!” 
W	 dniu	 20	 października	
2011	 r.	 odbyło	 się	 konfe-
rencja	 pn.	 „Prezydencja	
Polski	 w	 UE	 -	 dowiedz	
się	więcej!”	Głównym	 jej	
celem	była	 promocja	 Pol-
skiej	Prezydencji	w	Radzie	
Unii	 Europejskiej	 wśród	
mieszkańców	 regionu	 no-
wosądeckiego,	 a	w	 szcze-
gólności	wśród	młodzieży	
oraz	osób	pokolenia	50+.
Fundacja	 Europejski	 In-
stytut	 Rozwoju	 Obywa-
telskiego	 włączyła	 się	 

w	 upowszechnianie	 wiedzy	 o	 integracji	 europejskiej;	
dyskutowano	o	sukcesach,	jakie	do	tej	pory	udało	się	w	
tym	zakresie	osiągnąć,	ale	także	poruszano	problemy	za-
grażające	 idei	 jedności	Europy.	Ponadto	naszym	celem	

było	 rozbudzenie	 zainteresowań	 uczniów,	 studentów,	
przedstawicieli	 organizacji	 pozarządowych	 problema-
tyką	integracji	kontynentu,	a	także	życiem	społecznym,	
politycznym	oraz	gospodarczym	Polski	i	Europy.	
W	 przedsięwzięciu	 wzięło	 udział	 ponad	 180	 osób,	 
w	 tym	m.in.	 słuchacze	 Sądeckiego	Uniwersytetu	Trze-
ciego	Wieku,	młodzież	akademicka	Państwowej	Wyższej	
Szkoły	Zawodowej	w	Nowym	Sączu,	młodzież	szkolna	 
z	 I	 Liceum	 Ogólnokształcącego	 im.	 Jana	 Długosza	 
w	Nowym	Sączu	oraz	z	Zespołu	Szkół	Ekonomicznych	im.	 
O.	 Langego	w	Nowym	 Sączu,	 a	 także	 przedstawiciele	
organizacji	 pozarządowych	 z	 terenu	 Powiatu	 Nowosą-
deckiego.	 Obecny	 był	 również	 przedstawiciel	 PWSZ	 
w	Nowym	Sączu	Pan	doc.	dr	Marek	Reichel	-	Prorektor	
PWSZ	 	 oraz	 przedstawiciel	Urzędu	Marszałkowskiego	
Województwa	Małopolskiego	Pan	Józef	Augustyn.
Media	 reprezentowane	 były	 m.in.	 przez	 Radio	 ESKA,	
RDN	Małopolska,	Dziennik	Polski,	telewizję	RTK	i	TV-	
NS.

dzić	 czas	 w	 sposób	 ciekawy	 i	 niekonwencjonalny,	 ba-
wiąc	się	i	ucząc,		a	ich	opiekunowie	w	tym	czasie	mogą	
spokojnie	wypoczywać.
Atrakcje czekające na dzieci:
•	 	 nauka	 karmienia	 i	 poznawanie	 zwierząt	 gospodar-

skich;
•	 zajęcia	edukacyjne,	poznawanie	zwyczajów	i	tradycji	

wiejskiego	gospodarstwa;	
•	 zajęcia	artystyczne,	poznawania		tajników	haftu,	ma-

lowania	na	szkle,	plecenia	wianków;	
•	 zajęcia	artystyczne,	zabawy	tematyczno-edukacyjne;
•	 wyprawy	do	lasu,	poznawanie	przyrody,	runa	leśne-

go,		podglądanie	mieszkańców	lasu;
•	 wieczorne	bajania	przy	ognisku	i	wiele	innych.

MAŁOPOLSKA MIODOWA KRAINA 
Małopolska	posiada	bogate	tradycje	pszczelarskie.	Miód	
był	tu	pozyskiwany	od	niepamiętnych	czasów,	gościł	na	
małopolskich	 stołach,	 wykorzystywany	 był	 w	 kuchni	 
i	medycynie	ludowej.	W	Małopolsce,	a	zwłaszcza	w	jej	
południowej	 części,	 znajduje	 się	 tysiące	 pasiek,	 które	
wytwarzają	 różnego	 rodzaju	 miody,	 m.in.:	 spadziowy,	
lipowy,	 wielokwiatowy,	 akacjowy,	 gryczany.	 Żyje	 tu	
około	80	000	rodzin	pszczelich,	którymi	opiekuje	się	po-
nad	pięć	tysięcy	pszczelarzy.	Przy	niektórych	pasiekach	 
np.	w	Stróżach	 czy	Kamiannej,	 dzięki	wieloletniej	 pa-
sji	właścicieli,	powstały	skanseny	bartnicze	z	niepowta-
rzalną	ekspozycją	uli	i	sprzętów	pszczelarskich.	„Mało-
polska	Miodowa	Kraina”	to	podróż	po	gospodarstwach	
pasiecznych,	w	których	można	nie	 tylko	 zakupić	miód	

i	produkty	pszczele,	ale	także	odpocząć	na	łonie	natury,	
skosztować	 miodowych	 smakołyków,	 przyrządzanych	
według	tradycyjnych	receptur,	a	w	niektórych	z	nich	po-
znać	tajemnice	życia	pszczół	oraz	wziąć	udział	w	warsz-
tatach,	 równie	 kształcących,	 co	 smakowitych.	 Produkt	
skierowany	jest	zarówno	do	miłośników	miodów	i	pro-
duktów	pszczelich,	 osób	preferujących	 zdrową	 i	 regio-
nalną	kuchnię,	jak	i	do	rodzin	z	dziećmi,	na	których	cze-
kają	liczne	zajęcia	edukacyjne	o	tematyce	pszczelarskiej.	
W	 katalogu	 ofert	 gospodarstw	 produktowych	 „Mało-
polska	Miodowa	Kraina”	przedstawione	zostały	walory	
smakowe	i	zdrowotne	miodu,	miodowe	smakołyki,	ko-
lekcje	i	oferta	edukacyjna	małopolskich	skansenów	oraz	
wybrane	imprezy	i	wydarzenia	o	tematyce	pszczelarskiej.	

„Małopolski Festiwal Sma-
ku” oraz „Małopolska Wieś 
dla Dzieci” - szlak turystycz-
ny opracowany przez Sądec-
ką Organizację Turystyczną, 
zostały uhonorowane certyfi-
katami Polskiej Organizacji 
Turystycznej dla najlepszych 
produktów turystycznych  
w kraju. 
Zarówno Małopolski Festiwal Smaku, jak i Mało-
polska Wieś dla Dzieci są doceniane przez turystów 
i zostały laureatami tegorocznego Plebiscytu Wiel-
kie Odkrywanie Małopolski 2011, którego uroczyste 
rozstrzygnięcie miało miejsce podczas małopolskich 
obchodów Dnia Turystyki, 14 października 2011 r.  
w Niedzicy.

Mariola Pękala-Piekarska
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 SĄDECKI OŚRODEK PORADNICTWA PRAWNEGO  
I OBYWATELSKIEGO - PODSUMOWANIE

Od	dnia	1	stycznia	2009r.	do	31	grudnia	2011r.	Stowa-
rzyszenie	Sądecki	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	w	opar-
ciu	o	umowę	zawartą	z	Ministerstwem	Pracy	i	Polityki	
Społecznej	 realizowało	 projekt	 pt.	 „Sądecki Ośrodek 
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”.	 Był	 on	
współfinansowany	ze	 środków	Unii	Europejskiej	w	 ra-
mach	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego.	 To	 jedno	
z	największych	logistycznie	i	finansowo	przedsięwzięć,	
realizowanych	 przez	 nasze	 stowarzyszenie	 –	warto	 za-
tem	podsumować	jego	rezultaty	oraz	wskazać,	jak	zaini-
cjowana	 projektem	działalność	w	 zakresie	 bezpłatnego	
poradnictwa	będzie	kontynuowana	w	roku	2012.
W	ramach	projektu	został	stworzony	i	wdrożony	system 
bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskie-
go	dla	osób	mieszkających	na	terenie	Powiatu	Nowosą-
deckiego	i	miasta	Nowego	Sącza.	Zespół	10	prawników	
–	 specjalistów	 i	 praktyków	 z	 różnych	 dziedzin	 prawa	
-	 codziennie,	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 pełnił	 dyżury,	
w	 ramach	których	klienci	poradni	korzystali	 z	bezpłat-
nych,	profesjonalnych	porad	prawnych	i	obywatelskich.	
Takich	porad	przez	blisko	3-letni	okres	funkcjonowania	
Ośrodka	 udzielono	 łącznie	 ponad	 5000	 –	 świadczy	 to	 
o	 istnieniu	wielkiej	 i	 ciągłej	potrzeby	 świadczenia	nie-

odpłatnej	 pomocy	 prawnej	 mieszkańcom	 Sądecczyzny	
ze	szczególnym	uwzględnieniem	tych	osób,	których	sy-
tuacja	materialna,	 osobista	 nie	 pozwala	 na	 korzystanie	 
z	odpłatnej	pomocy	prawnej.	Warto	w	tym	miejscu	zazna-
czyć,	iż	spektrum	spraw,	z	którymi	spotykali	się	doradcy	
podczas	pełnionych	dyżurów,	było	niezwykle	szerokie	-	
wśród	najczęściej	pojawiających	się	problemów	można	
tu	wskazać	m.in.	kwestie	z	zakresu	prawa	spadkowego,	
rodzinnego	i	opiekuńczego,	nieruchomości,	a	także	kon-
sumenckiego	i	pomocy	społecznej.	Podkreślenia	wyma-
ga	 również	 fakt,	 iż	przez	 cały	okres	 realizacji	 projektu	
nie	została	złożona	żadna	poważna	skarga	na	działalność	
Ośrodka	 pochodząca	 od	 klienta,	 który	 otrzymałby	 złą,	
nietrafną	poradę	–	dowodzi	to	wysokiej	jakości	i	rzetel-
ności	udzielanych	porad	oraz	wysokich	kompetencji	pra-
cujących	w	poradni	doradców.
Oprócz	 opisanego	 powyżej	 działania	w	 ramach	 zreali-
zowanego	 przedsięwzięcia	 zorganizowanych	 zostało	 
17 konferencji promocyjno – edukacyjnych	w	Nowym	
Sączu	 oraz	 każdej	 z	 gmin	 na	 terenie	 powiatu	 nowosą-
deckiego.	Spotkania	cieszyły	się	również	bardzo	dużym	
zainteresowaniem	-	wzięło	w	nich	udział	łącznie	ponad	
1200	uczestników.	Konferencje	 służyły	 z	 jednej	 strony	

Głównym	 Partnerem	 przedsięwzięcia	 pn.„Prezydencja	
Polski	w	UE-	dowiedz	się	więcej!”	było	Województwo	
Małopolskie.	
Z	 uwagi	 na	 niesprzyjające	 warunki	 pogodowe	 (ciągłe	
opady	deszczu,	niska	 temperatura	powietrza)	konferen-
cja	 została	w	 całości	 zorganizowana	w	MCK	„Sokół”.	
Składała	się	dwóch	części:	merytorycznej	i	happeningu.	
W	ramach	I	części	trwającej	od	12.00	do	13.30	uczestni-
cy	mieli	możliwość	wysłuchania	następujących	prelek-
cji:
I.	„Polska	w	UE	–	UE	w	Polsce”	dr	Jerzy	Andrzej	Wojcie-

chowski	-	specjalista	z	zakresu	Prawa	Unii	Europej-
skiej,	wieloletni	Dyrektor	Departamentu	w	Urzędzie	
Rady	Ministrów,	 a	 następnie	 w	 Urzędzie	 Komitetu	
Integracji	 Europejskiej,	 zajmujący	 się	 harmonizacją	
prawa	 polskiego	 z	 prawem	 	 unijnym.	Wykładowca	
akademicki,	publicysta,	autor	książek	dot.	problema-
tyki	integracji	europejskiej.

II.	 „Małopolskie	 inwestycje	 sfinansowane	 ze	 środków	
Unii	 Europejskiej”	 Jakub	 Szymański	 Dyrektor	 De-
partamentu	 Polityki	 Regionalnej	 Urzędu	 Marszał-
kowskiego	Kraków;

III.	 „Wpływ	mechanizmów	finansowych	Unii	Europej-
skiej	 na	 rozwój	 obszarów	wiejskich	 na	 przykładzie	
LGD	Korona	Sądecka”	Monika	Turek.

Po	 części	 merytorycznej	 konferencji	 uczestnicy	 mie-
li	 możliwość	 degustowania	 kuchni	 wybranych	 krajów	
Unii	Europejskiej,	przygotowanej	przez	Koło	Gospodyń	
Wiejskich	z	Klęczan	oraz	Panią	Genowefę	Pilch	–Lichoń	
z	firmy	Agroturystyka	„Basia”	wraz	 	 z	Panią	Antoniną	
Nosal	z	firmy	Agroturystyka	„Orzeł”,	w	przerwie	odbyły	
się	także	konkursy	dla	dzieci	i	młodzieży.
W	ramach	happeningu	wystąpiły	następujące	zespoły:
-		 Stowarzyszenie	 na	 rzecz	 osób	 niepełnosprawnych	

„Gniazdo”	 ze	 Starego	 Sącza	wraz	 z	 dziećmi	 z	 Pla-
cówki	Opiekuńczo-Wychowawczej	Wsparcia	Dzien-
nego	 w	 Starym	 Sączu	 oraz	 dzieci	 z	 Zespołu	 Szkół	 
w	Barcicach	–	program	artystyczny	prezentujący	po-
szczególne	kraje	UE,

-		 Krzysztof	Golonka	–pokaz	football	freestyle;		
-		 Zespół	Regionalny	„Dolina	Słomki”	wraz	z	dziećmi	

ze	Szkoły	Podstawowej	im.	A.	Mickiewicza	w	Stro-
niu,	 Gimnazjum	 im.	Tytusa	 Czyżewskiego	w	 Przy-
szowej,	Szkoły	Podstawowej	im.	Marii	Skłodowskiej	
Curie	w	Łukowicy	oraz	Zespołu	Szkół	nr	1	w	Lima-
nowej		–	program	folklorystyczny.

-		 Team	Koxx	–pokazy	trialu	rowerowego.

Pomysłodawca i koordynator projektu 
Mariola Pękala-Piekarska
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przybliżeniu	 mieszkańcom	 regionu	 zasad	 korzystania	 
z	bezpłatnych	usług	poradni,	 z	 drugiej	 zaś	 strony	mia-
ły	walor	edukacyjny	–	w	przystępnej	formie	pogadanki	
prezentowane	 były	 wybrane	 zagadnienia	 prawne,	 któ-
rych	znajomość	przydaje	się	w	życiu	każdego	człowieka,	 
np.	elementy	prawa	konsumenckiego.
Wreszcie	niezwykle	istotnym,	edukacyjnym	działaniem,	
wdrożonym	 w	 ramach	 zakończonego	 przedsięwzię-
cia	było	opracowanie i wydanie cyklu 6 poradników 
prawnych,	 odnoszących	 się	 do	 tych	 zagadnień,	 które	
najczęściej	 pojawiały	 się	w	 praktyce	 udzielania	 porad.	
Dotyczyły	one	m.in.	wybranych	zagadnień	prawa	spad-
kowego,	 konsumenckiego,	 rodzinnego,	 pracy	 –	 każdy	
poradnik	 publikowany	 był	 w	 ilości	 1500	 egzemplarzy	
dystrybuowanych	 nieodpłatnie,	 m.in.	 wśród	 słuchaczy	
Sądeckiego	 UTW,	 klientów	 odwiedzających	 poradnię	
oraz	 za	 pośrednictwem	Starostwa	Powiatowego	w	No-
wym	Sączu	a	także	urzędów	gmin	i	innych	instytucji	pu-
blicznych.	Poradniki,	pisane	przyjaznym	dla	odbiorców	
językiem,	cieszyły	się	bardzo	dużym	zainteresowaniem	

czytelników	–	każdy	nakład	publikacji	wyczerpywał	się	
bardzo	szybko.
Szczególnego	 podkreślenia	wymaga	 fakt,	 iż	 koniec	 re-
alizacji	 projektu	 nie	 oznacza	 zakończenia	 działalności	
bezpłatnej	poradni	prawnej	uruchomionej	w	jego	ramach	
–	 wychodząc	 naprzeciw	 potrzebom	 i	 oczekiwaniom	
mieszkańców	 naszego	 regionu	 w 2012 r. działalność 
Ośrodka jest kontynuowana	 w	 oparciu	 o	 zadeklaro-
waną	przez	naszych	doradców	działalność	opartą	na	wo-
lontariacie.	 Jednocześnie	 Stowarzyszenie	 aktywnie	 po-
szukuje	możliwości	dalszego	finansowania	bezpłatnego	
doradztwa	prawnego	i	obywatelskiego	z	 innych	źródeł.	
Wszystkich	zainteresowanych	skorzystaniem	z	bezpłat-
nej	 porady	 prawnej	 lub	 obywatelskiej	 serdecznie	 za-
praszam	zatem	do	kontaktu	z	sekretariatem	Sądeckiego	
UTW	w	Nowym	Sączu,	ul.	Jagiellońska	18,	gdzie	można	
uzyskać	szczegółowe	informacje	o		zasadach	korzystania	
z	usług	poradni	w	2012	r.

Daniel Jachimowicz
Koordynator Projektu

Najważniejsze	imprezy	przewidziane		w	Programie	Obchodów		ROKU	UTW	2012:

• KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU pod	hasłem	„Innowacyjne 
Uniwersytety Trzeciego Wieku dla gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego”		odbę-
dzie	się		w	dniu	19	marca	2012	r.	w	Sali	Kongresowej	Pałacu	Kultury	i	Nauki		w	Warsza-
wie	o	godz.	12.00.	Akredytacja	na	Kongres	prowadzona	jest	w	formie	elektronicznej	pod	
adresem	e-mail:sam.utwsgh@gmail.com		

• OGOLNOPOLSKA OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETOW TRZECIE-
GO WIEKU,	Łazy-	 Jura	Krakowsko-Częstochowska,	maj	 2012.Kolejna	 edycja	 imprezy	

promującej	aktywność	fizyczną	i	integrację	osób	starszych	we	współpracy	z	ruchem	olimpijskim	i	udziałem	pol-
skich	olimpijczyków	–	seniorów.

• FORUM III WIEKU	w	ramach	Forum	Ekonomicznego	w	Krynicy-Zdrój,	wrzesień	2012.	Trzydniowa	między-
narodowa	 	 konferencja	 z	 sesjami,	 panelami	dyskusyjnymi	 i	warsztatami	na	 temat	 procesów	demograficznych		
Europy	i	Polski	oraz	inicjatyw	i	rozwiązań	systemowych		w	celu	wykorzystania	potencjału	intelektualnego	i	spo-
łecznego	seniorów	zarówno	na	rzecz	młodszego	pokolenia,	jak	i	społeczności	lokalnych.

• DZIEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU	na	Torze	Wyścigów	Konnych	w	Warszawie.

• OGOLNOPOLSKA INAUGURACJA ROKU AKADE-
MICKIEGO UTW- GLIWICE,	 w	 październiku	 2012,		 
z	udziałem	prof.	Jerzego	Buzka.

• KONFERENCJA I SESJA NAUKOWA  w Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie.	Obchody	30-lecia	Jagiel-
lońskiego	UTW	w	Krakowie,	październik	2012.

• KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA ROK UTW 
2012. Przygotowanie	 Strategii	 Rozwoju	 UTW	 jako	 ani-
matorów	 działań	 na	 rzecz	 aktywności	 osób	 starszych.		 
Grudzień		2012.

Aktualne	 informacje	 dotyczące	 Programu	Obchodów	ROKU	
UTW	2012	są	dostępne	na	stronie:		http://rokutw.socjum.pl

OBCHODY ROKU UNIWERSYTETOW TRZECIEGO WIEKU 2012

Moneta okolicznościowa Roku 2012 - Roku UTW
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ROK AKADEMICKI ROZPOCZĘTY!
Sądecki	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	roz-
począł	ósmy	rok	działalności.	Do	sali	sądec-
kiego	 SOKOŁA	 przybyli	 licznie	 „wieczni	
studenci”	i	ci,	którzy	po	raz	pierwszy	stykają	
się	 z	 działalnością	Uniwersytetu.	Wszyscy	
będą	mogli	poznawać	nowe	dziedziny	i	na-
bywać	nowe	umiejętności.	Będą	mieli	moż-
liwość	 na	wykładach	 audytoryjnych	 i	 spe-
cjalistycznych	 z	 zakresu	 kulturoznawstwa,	
medycyny	i	nauk	przyrodniczych	poszerzyć	
już	posiadaną	wiedzę	lub	zetknąć	się	z	zu-
pełnie	 nowymi	 zagadnieniami.	 Przed	 nimi	
są	 też	 różnego	 rodzaju	 zajęcia	 dodatkowe	
na	warsztatach	ćwiczących	zarówno	umysł,	
jak	 i	 ciało.	Dla	wielu	Uniwersytet	 jest	 od-
skocznią	od	codziennych	obowiązków,	daje	
możliwość	 oderwania	 się	 od	 krzątaniny,	
poznania	 interesujących	 ludzi	 –	 zarówno	
wykładowców,	 jak	 i	 koleżanek	 i	 kolegów.	
Podniosłość	chwili	–	ślubowanie	słuchaczy,	
uświetniły	„Gaude	Mater	Polonia”	 i	„Gau-
deamus	 igitur”	w	wykonaniu	chóru	„Sche-
rzo”	pod	dyrekcją	dr	Andrzeja	Citaka.	
Pani	Prezes	Wiesława	Borczyk	przedstawiła	
krótko	 historię	 Uniwersytetu	 i	 Stowarzy-
szenia	oraz	plany	na	najbliższą	przyszłość.	
Omawiając	 wyzwania,	 jakie	 stają	 przed	
starzejącym	 się	 społeczeństwem,	 życzyła	
wszystkim	 uczestnikom	 spotkania	 zapału	 
i	wytrwałości	w	dążeniu	do	dalszego	rozwi-
jania	własnych	 zainteresowań	 i	 działań	 na	
rzecz	studenckiej	wspólnoty.	
Podziękowała	licznym	gościom,	gdyż	przy-
byli,	 zwykle	 wspierając	 nasze	 działania,	
przedstawiciele	 wyższych	 sądeckich	 uczelni,	 samorzą-
dów	i	parlamentu.	
Prezes	Wiesława	Borczyk	odczytała	 list	Przewodniczą-
cego	Parlamentu	Ruropejskiego	prof.		Jerzego	Buzka	do	
słuchaczy	UTW.

Bardzo	wzruszającym	momentem	było	wystąpienie	pani	
Oksany	Szmilyk	ze	Stryja	na	Ukrainie,	gdzie	korzystając	
z	doświadczeń	SUTW,	będzie	tworzona	podobna	do	na-
szej	placówka	UTW.	

Tematem	inauguracyjnym	wykładu	były	„Prze-
miany	 współczesnego	 społeczeństwa	 chińskie-
go”.	Pani	dr	Joanna	Wardęga	dyrektor		Instytutu	
Konfucjusza	UJ	przedstawiła	go	 tak	 interesują-
co,	 że	 wzbudziła	 wśród	 słuchaczy	 żywe	 zain-
teresowanie	 tym	dalekim	krajem	 i	niecierpliwe	
oczekiwanie	na	następne	wykłady	o	tej	tematyce.	
Sądecki	 UTW	 nawiązał	 współpracę	 z	 Instytu-
tem	Konfucjusza	oraz	z	Instytutem	Nauk	Geolo-
gicznych	i	Instytutem	Farmaceutycznym	i	Nauk	 
o	 Zdrowiu	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego.	 Wy-
kłady	prowadzone	będą	przez	pracowników	na-
ukowych	tej	uczelni.
Harmonogram	wykładów	na	2011/2012	r.	jest	do	
wglądu	na	stronie	:	www.sutw.pl

Halina Starzyk     
Słuchacze SUTW na spotkaniu z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego 

prof. dr hab. Jerzym Buzkiem.
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świadczenia	 Są-
deckiego	UTW.
W	 dniu	 7.X.	 go-
ście	 z	 Ukrainy	
odwiedzili	 Kra-
ków.	 Uczestni-
czyli	w	spotkaniu	
z	 UTW	 w	 Poli-
technice	Krakow-
skiej	 im.	 T.	 Ko-
ściuszki,	 	 który	
prowadzi	prof.	dr	
inż.	 Władysława	
Maria	 Francuz,	
dyrektor	 Cen-
trum	 Pedagogiki	 i	 Psychologii.	 W	 spotkaniu	 wziął	
udział	 Prorektor	 ds.	 kształcenia	 i	 współpracy	 z	 za-
granicą	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Dariusz	 Bogdał.	 W	 teatrze	 
im.	J.	Słowackiego,	gdzie	odbyła	się	uroczysta	gala	ple-
biscytu	„Poza	stereotypem	-	Senior	Roku	Małopolski”,	
goście	 ze	 Stryja	 zapoznali	 się	 z	 inicjatywą	 promującą	
pozytywny	wizerunek	seniorów,	jaką	organizuje	od	5	lat	
Zarząd	Województwa	Małopolskiego	i	Regionalny	Ośro-
dek	Polityki	Społecznej	w	Krakowie.	Wśród	wyróżnio-
nych	seniorów	Małopolskich	znaleźli	się	 także	sądeccy	
przedstawiciele:	 Józef	 Gościej,	 Halina	 Komar,	 Adam	
Mazur,	Anna	Totoń	i	Jolanta	Kieres.
Wiesława	 Borczyk	 została	 uhonorowana	 tytułem	Am-
basadora	Małopolskiego	Plebiscytu	„Poza	stereotypem-	
Senior	Roku”.
Goście	 z	 Ukrainy	 w	 godzinach	 wieczornych	 zwiedzili	
zabytki	Krakowa,	po	czym	wyjechali	do	Stryja.

Opracowanie:
Wiesława Borczyk Prezes Sądeckiego UTW

Wizyta	Zespołu	Organizacyjnego	UTW	Fundacji	Chary-
tatywnej	 im.	 Igora	Ostasza	 ze	Stryja	w	Nowym	Sączu	 
w	dniu	6.X.2011.
Inicjatywa	utworzenia	UTW	w	Stryju	powstała	w	czerw-
cu	 2011	w	 czasie	 seminarium	we	 Lwowie,	 zorganizo-
wanym	 przez	 Fundację	 Instytut	 Studiów	 Wschodnich	 
w	Warszawie	–	partnera	Stowarzyszenia	Sadecki	UTW	 
i	była	konsultowana	w	czasie	Forum	III	Wieku	na	XXI	
Forum	 Ekonomicznym	 w	 Krynicy-Zdroju	 i	 Nowym	
Sączu	 w	 dniach	 7-10.IX.2011.	 Te	 spotkania	Wiesławy	
Borczyk	 Prezesa	 Sadeckiego	 UTW	 i	 Oksany	 Shmilyk	
Dyrektora	Fundacji	Charytawnej	 im.	 Igora	Ostasza	 za-
owocowały	 przygotowaniem	 wizyty	 Zespołu	 Organi-
zacyjnego	UTW	w	Stryju	 na	 inauguracji	 nowego	 roku	
akademickiego	Sądeckiego	UTW.

W	czasie	uroczystej	inauguracji	przekazane	zostało	prze-
słanie	powyższych	działań	-	to	jest	aktywizacja,	edukacja	
i	integracja	osób	w	wieku	emerytalnym,	współpraca	mię-
dzynarodowa	 tych	 środowisk	 z	 udziałem	 samorządów	
lokalnych	i	regionalnych	oraz	uczelni	wyższych.	Miasta	
partnerskie	Nowy	Sącz	i	Stryj	zadeklarowały	
swój	aktywny	udział	w	tej	inicjatywie.
Po	 inauguracji	 goście	 ze	 Stryja	 zwiedzili	
Nowy	Sącz	i	spotkali	się	w	sądeckim	Ratuszu	
z	władzami	Miasta,	które	reprezentowali	prze-
wodniczący	 Rady	Miasta	 Jerzy	Wituszyński	
oraz	wiceprzewodniczący	Rady	Miasta	Stefan	
Chomoncik,	a	także	radny	Antoni	Józef	Wik-
tor,	b.	Prezydent	Miasta.	W	spotkaniu	udział	
wzięli	także	członkowie	Zarządu	Sadeckiego	
UTW	z	Wiesławą	Borczyk,	prezesem	stowa-
rzyszenia.
Wieczorem	Zarząd	Sadeckiego	UTW	podpi-
sał	 Porozumienie	 o	 współpracy	 z	 Fundacją	
Charytatywną	 im.	 Igora	 Ostasza	 w	 sprawie	
utworzenia	 UTW	w	 Stryju	 w	 oparciu	 o	 do-

KOLEJNY KROK WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
NOWY SĄCZ – STRYJ

WSPÓŁPRACA

Oksana Schmilyk Dyrektor Fundacji I.Ostasza - 
Stryj, Wiesława Borczyk Prezes OFSUTW i SUTW

Nowy Sącz – Ratusz, sala obrad

Podziękowanie z Fundacji Charytatywnej im. Igora Ostasza ze Stryja
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Adam i Janina Szczepanikowie 

SYLWETKI

WIECZNI STUDENCI, ALE NIE WIEDZOODPORNI

EDUKACJA.	Ponad	400	osób	w	wieku	55+	rozpoczę-
ło	6	października,	w	czwartek	naukę	na	Uniwersytecie	
Trzeciego	Wieku	w	Nowym	Sączu.	Na	8.	 już	 inaugu-
racji	roku	akademickiego	nie	zabrakło	państwa	Adama	 
i	Janiny	Szczepaników,	którzy	są	wiernymi	słuchaczami	
UTW.

– Kiedy siedem lat temu zapisywaliście się na zajęcia 
UTW, jakie były wasze oczekiwania?

Janina	Szczepanik:	–	Byliśmy	wtedy	już	od	kilku	lat	na	
emeryturze.	Nie	mogę	powiedzieć,	 że	 cierpieliśmy	na	
brak	zajęć.	Mamy	działkę,	na	której	zawsze	jest	coś	do	
roboty.	Jednak	przez	całe	życie	byliśmy	bardzo	aktyw-
ni,	 udzielaliśmy	 się	 społecznie.	 Ja	 byłam	 dyrektorem	
Zespołu	 Szkół	 Odzieżowych	 w	 Nowym	 Sączu,	 mąż	
wuefistą	 w	 Samochodówce.	 Zwyczajnie	 zaczęło	 nam	
brakować	kontaktu	z	ludźmi.	Idea	Uniwersytetu	bardzo	
nam	się	spodobała	i	postanowiliśmy	skorzystać	z	okazji.
Adam	Szczepanik:	–	Powiedzmy	sobie	szczerze,	UTW	
był	dla	nas	ratunkiem,	żeby	nie	zardzewieć.
–  Teraz można powiedzieć, że i Pan nie pozwala „za-

rdzewieć” innym. Został Pan słuchaczem UTW,  
ale i sam prowadzi zajęcia.

ASZ:	 –	 Prezes	 Stowarzyszenia	 UTW,	Wiesława	 Bor-
czyk,	kiedy	zobaczyła	moje	CV,	uznała,	że	może	jako	
wuefista	 sam	 chciałbym	 prowadzić	 zajęcia	 ruchowe.	
Zgodziłem	się	bez	zastanowienia.	Przez	cztery	lata	spo-
łecznie	ćwiczyłem	na	basenie	z	innymi	studentami,	te-
raz	nawet	mi	za	to	trochę	płacą.	Ale	to	dla	mnie	nie	jest	
istotne.	Cieszę	się,	że	widzę	efekty	moich	zajęć.	Ruch	
dla	osób	55+	 jest	ogromnie	ważny,	pozwala	utrzymać	
człowieka	 w	 dobrej	 kondycji	 fizycznej	 i	 psychicznej.	 
Po	ćwiczeniach	na	basenie,	wszyscy	są	uśmiechnięci.

–  Mówiąc o tym, co Państwa skłoniło do zapisania się 
na UTW, zwróciliście uwagę na kontakt z innymi 
ludźmi. Już samo towarzystwo chyba podnosi na 
duchu i utrzymuje w lepszej kondycji psychicznej?

JSZ:	 –	 Bez	 dwóch	 zdań.	 Mamy	 siebie,	 ale	 człowiek	 
w	każdym	wieku	chce	się	rozwijać,	poznawać	nowych	
ludzi,	 nowe	 rzeczy.	 Wśród	 uczestników	 UTW	 utwo-
rzyły	się	grupki	osób,	które	lubią	spędzać	ze	sobą	czas.	
Jedni	spotykają	się	raz	w	miesiącu	czy	raz	w	tygodniu,	
w	miarę	możliwości,	na	kawie,	inni	chodzą	po	górach.	
Ja	 na	 przykład	 zaraziłam	 się	 tu	 pasją	 nordic	walking,	 
i	teraz	z	sąsiadkami	spaceruję	po	Bulwarze	Narwiku.
ASZ:	 –	 Zarażamy	 też	 samym	 Uniwersytetem,	 dzięki	
nam	nawet	sąsiedzi	z	działek	zapisali	się	na	zajęcia.
W	 ciągu	 ośmiu	 lat	 ukończyliśmy	 kursy	 informatycz-
ne	 i	 teraz	swobodnie	porozumiewamy	się	przez	skypa	 
z	wnukami,	którzy	mieszkają	we	Francji,	uczestniczyli-
śmy	w	zajęciach	sekcji	przyrodniczej,	medycznej,	kul-
turoznawczej.
JSZ:	 –	 Tylko	 ekonomiczną	 darowaliśmy	 sobie.	 Eko-
nomia,	nawet	 ta	domowa,	nigdy	nie	była	moją	mocną	
stroną.

–  Można o Was powiedzieć wieczni studenci?
ASZ:	–	Ale	nie	wiedzoodporni.

–  A jak wykorzystujecie zdobytą na Uniwersytecie 
wiedzę?

JSZ:	 –	W	 każdej	 sytuacji.	 Chętnie	 dzielimy	 się	 z	 nią	 
z	 naszymi	wnukami.	Dzięki	 tym	 zajęciom	nie	 stoimy	 
w	 miejscu,	 ani	 nie	 cofamy.	 Idziemy	 z	 duchem	 cza-
su.	 Choć	mamy	 już	 po	 75	 lat	 i	 moglibyśmy	 siedzieć	 
w	domu	przed	telewizorem,	stale	coś	robimy	i	to	nam	
daje	siłę	i	energię	do	życia.

(OLD)

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 13 października 2011
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prof. dr hab. Zdzisława Zacłona 
konsultant naukowy Sądeckiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku.

Autorka książki: „Wokół zagadnień edukacji  
wczesnoszkolnej”. Wyd. PWSZ, Nowy Sącz, 2009 r.

MCK SOKÓŁ, sala im. L.Lipińskiego, 
5 stycznia 2012 r.

Owacje na stojąco.  
Słuchacze Sądeckiego UTW  

i Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Nowego Sącza  

pani Małgorzata Mordarska  
(w pierwszym rzędzie, z lewej).

GRATULUJEMY!
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ANTONI ŁOPUCH „POZA STEREOTYPEM”
SENIOR DOKUMENTALISTA

Jednym z ponad 30. nominowanych  do V Małopol-
skiego Plebiscytu „Poza Stereotypem” – Senior Roku 
2010 był nasz uniwersytecki kolega – Antoni Łopuch. 
To pasjonat dokumentujący wydarzenia niecodzien-
ne, wielkie, ale i te zwykłe, najzwyklejsze, które 
utrwala na kliszy fotograficznej jako historię ludzi  
i zdarzeń. To także artysta w swoim fachu, bo często 
jego zdjęcia to piękne obrazy, małe dzieła sztuki.

Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	w	Nowym	Sączu	w	 tym	
roku	również	zgłosił	swojego	kandydata	do	tytułu	Senio-
ra	Roku.	Tym	razem	wybór	padł	na	Antoniego	Łopucha.	
–	męża,	ojca,	 dziadka,	nauczyciela,	 fotografa,	 pasjona-
ta	–	a	 takich	 ludzi	poznajemy	chętnie	 i	 chcemy	o	nich	
wiedzieć	jak	najwięcej.	Proszę	bardzo!	Oto	ON	w	całej	
krasie…		
Antoni,	 to	 dobry	 „przedwojenny”	 materiał	 –	 rocznik	
1936.,	urodzony	w	Rawie	Ruskiej	k/Lwowa.	Jest	magi-
strem	towaroznawstwa	po	Wyższej	Szkole	Ekonomicz-
nej	w	Krakowie.	Pierwsze	kroki	jako	nauczyciel	stawiał	
w	 technikum	w	Brzesku.	To	 nie	 tylko	 pierwsza	 praca,	
ale	też	pierwsza	i	jedyna		Jego	miłość	na	całe	życie	-	tam	
poznał	żonę	Marię	i	do	dziś	są	kochającym,	szczęśliwym	
małżeństwem..	 W	 Nowym	 Sączu	 znalazł	 swoje	 miej-
sce	na	ziemi.	Tu	założył	dom,	rodzinę	i	osiadł	na	stałe.	 
Od	 1974	 roku,	 przez	 piętnaście	 lat,	 uczył	 w	 nowosą-
deckim	 Zespole	 Szkół	 Mechaniczno-Elektrycznych	 
im.	 J.	 Kustronia.	 Dorobił	 się	 trójki	 dzieci,	 siedmiorga	
wnucząt		i	nauczycielskiej	emerytury…	Jednak	dla	An-
toniego	 nie	 pieniądze	 były	 i	 są	 najważniejsze,	 on	 żyje	
swoją	pasją!	Ona	go	uskrzydla	i	niesie	przez	życie.	Jest	
Jego	radością,	dumą	i	lekarstwem	na	całe	zło	tego	świa-
ta,	Jego	drugą	miłością	…Fotografowanie	rozpoczął	już	

w	wieku	lat	10.	pod	
życzliwym	 okiem	
sąsiada,	 artysty	 fo-
tografa,	Adama	Cza-
derskiego.	 Pierw-
sze	 zdjęcia	 robił	 na	
aparacie	 „start	 66”	
i	 „zorka”.	 Jeszcze	
w	 latach	 50-tych,	
gdy	 był	 uczniem	
tarnowskiego	 li-
ceum,	 „Dziennik	
Polski”	 publikował	
na	 swoich	 łamach	
Jego	najlepsze	zdję-
cia.	 Fotografował	
wówczas	 przyrodę	
i	 architekturę,	 ale	
fascynowało	Go	też	
utrwalanie	na	kliszy	ruchu,	dynamiki.						
Jest	wielkim	dokumentalistą,	bowiem	nic	w	Nowym	Są-
czu	i	okolicy	nie	działo	się	bez	oka	Jego	obiektywu.	Kil-
kadziesiąt	 albumów	 opowiada	 historię	 miasta,	 osiedla,	
rodziny…Szereg	publikacji	i	czasopism	zawiera	zdjęcia	
„Jego	 roboty”(	 Encyklopedia	 Sądecka,	 XX	 lat	 Sybira-
ków	na	Sądecczyźnie	 1990-2010,	Złota	Księga	Sande-
cji,	 Rocznik	 Sądecki,	Almanach	 Sądecki,	 Głos	MBN).	 
Od	chwili	powstania	Sądeckiego	Uniwersytetu	Trzecie-
go	Wieku	 jest	z	nim	związany,	dokumentuje	wszystko,	
co	 się	 tam	 dzieje.	 Jego	 zdjęcia	 ilustrują	 uniwersytecki	
„Biuletyn”	 i	kronikę.	Za	prace	związane	 fotodokumen-
towaniem	 SUTW	 Starosta	 Nowosądecki	 Jan	 Golonka	
uhonorował	Go	odznaczeniem	„Złote	Jabłko	Sądeckie”.

Żona	 Maria	 mówi:	 - Praca z aparatem 
fotograficznym to dla niego przyjemność, 
a nie przykry obowiązek. Chętnie fotogra-
fuje również rodzinę. Jest dobrym mężem  
i ojcem, a teraz także dziadkiem. Zawsze 
mogłam na męża liczyć. Pomagał w pra-
cach domowych i przy dzieciach. Co-
dzienne spacery i wycieczki to jego spe-
cjalność. Bycie w domu nigdy nie było dla 
niego dolegliwe. 

Antoni	Łopuch	na	pewno	wymyka	się	ste-
reotypom,	a	na	poświadczenie	tego	m	amy	
jeszcze	jeden	niepodważalny	dowód.	Pani	
Maria	zdradziła	nam,	że	domowe	zakupy	
to	 jest	 „od	 zawsze”	 ulubiony	 przywilej	
Antoniego!	No	 i	 jak	ma	 się	 do	 tego	mit	
o		mężczyznach,	dla	których		wyjście	na	
rodzinne	zakupy	to	podobno	katorga?…	

Elżbieta PyszczakMaria i Antoni – 40-lecie małżeństwa – na tle rodzinnej galerii

Antoni Łopuch

SYLWETKI
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Uroczyste gratulacje od Zarządu i słuchaczy Sądeckiego UTW
Od lewej: Jadwiga Banach – członek Kapituły Plebiscytu „Poza Stereotypem

-Senior Roku 2010”, Antoni Łopuch, Wiesława Borczyk - Prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW

Wydawnictwa zawierające zdjęcia Antoniego Łopucha

Maria i Antoni Łopuchowie w gronie wnuczek i wnukówAntoni Łopuch, autor zdjęć, na tle wystawy okolicznościowej
z okazji 5-lecia SUTW

Album - nagroda od Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka,
 i dyplom uznania od Zarządu Sądeckiego UTW wręczają: Wiesława Borczyk, 

Prezes SUTW i Józef A.Wiktor – Wiceprezes SUTW
Odznaczenie „Złote Jabłko” wręcza 

Jan Golonka – Starosta Nowosądecki



INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
Fot. Antoni Łopuch

WYKŁADY AUDYTORYJNE
Fot. Antoni Łopuch

WYKŁADY AUDYTORYJNE I SPECJALISTYCZNE

Elżbieta Pachoń, Członek Zarządu SUTW odczytuje słowa ślubowania

Wiesława Borczyk - Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW w trakcie przemówienia

red. Wojciech Molendowicz Maria Pawlak Daniel Jachimowicz

dr Maciej Gawlik Ewa Surowiak dr Mariusz Kędzierski

Mariola Pękala-Piekarska - Wiceprezes Fundacji EIRO 
pomysłodawca i koordynator projektu, 
Zofia Mółka - współpracownik Fundacji

dr Andrzej Wojciechowski – wykładowca
prawa europejskiego

dr Jakub Szymański – 
Urząd Marszałkowski, Kraków

Członkowie Stowarzyszenia „Fabryka Marzeń”, Nowy Sącz

Zespół Regionalny „Dolina Słomki” - Stronie, założyciele –Joanna i Roman
 Liszka, kierownik muzyczny – Łukasz Liszka, choreograf -Elżbieta Sroka

Krzysztof Golonka – pokaz Football FreestyleStowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Gniazdo", Stary Sącz

Słuchacze Sądeckiego UTW w trakcie ślubowania

KONFERENCJA „POLSKA W UE – UE W POLSCE”

prof. dr hab. Zdzisława Zacłona - konsultant naukowy 
Sądeckiego UTW

Gratulacje z okazji kollokwium habilitacyjnego 
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Samorządy i Rady Programowe Sekcji

Fot. Antoni Łopuch

SEKCJA KULTUROZNAWSTWA

  Starosta: Elżbieta Sojka
  Wicestarosta: Krystyna Szporna
  Członek Sadu Koleżeńskiego: Halina Kacprzycka

Rada Programowa:

  Bernadeta Ciombor
  Halina Komar 
  Maria Ogórek
  Maria Reczyńska
  Halina Starzyk

Opiekuni sekcji z ramienia Zarządu SUTW:

 Elżbieta Pachoń
 Maria Harcuła

SEKCJA MEDYCZNA I PROFILAKTYKI ZDROWIA

   Starosta: Edward Maller
   Wicestarosta: Teresa Kurzejowska
   Członek Sadu Koleżeńskiego: Adam Szczepanik

Rada Programowa:

  Maria Baran
  Wiktor Czartoryski
  Apoloniusz Kalarus
  Zofia Piekarz
  Mieczysław Zwolennik

Opiekuni sekcji z ramienia Zarządu SUTW:

  Bogumiła Oleksy
  Krystyna Nosal

SEKCJA PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNA

  Starosta: Marek Winiarski
  Wicestarosta: Jolanta Stafin
  Członek Sadu Koleżeńskiego: Leokadia Sławecka

Rada Programowa:

  Maria Kruczek
  Bożena  Laskosz
  Zofia Pychyrek
  Władysław Szwenik
  Maria Zygmunt

Opiekuni sekcji z ramienia Zarządu SUTW:

  Jolanta Kieres
  Jadwiga Banach
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AMBASADORZY PRAW CZŁOWIEKA

Ogólnopolska	 Fede-
racja	 Stowarzyszeń	
Uniwersytetów Trze-
ciego	 Wieku	 oraz	
Ogólnopolskie	 Poro-
zumienie Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku 
w partnerstwie i pod 
patronatem Rzecz-
nika Praw Obywa-
telskich	 prof.	 Ireny	
Lipowicz	 realizuje	 
w	okresie	od	września	
2011	 r.	 do	 kwietnia	
2012	 r.	projekt pilo-
tażowy „Ambasador 
Praw Człowieka”.	

W	realizację	pilotażu	projektu	zaangażowani	są	praw-
nicy	oraz	członkowie	i	wolontariusze	Uniwersytetów	
Trzeciego	Wieku.	W	pilotażu	uczestniczy	też	Sądecki	
UTW.
Celem	projektu	jest:
1/		podniesienie	 świadomości	 społecznej	 w	 zakresie	

praw	i	wolności	człowieka	i	obywatela	w	Polsce,
2/		promowanie	 	 braku	 tolerancji	 dla	 dyskryminacji,	

zwiększanie	 wrażliwości	 na	 poszanowanie	 pod-
miotowości	i	godności		człowieka	i	obywatela	bez	
względu	na	 	 stopień	 i	 rodzaj	niepełnosprawności,	
wiek,	płeć,	narodowość,	wyznanie,

3/			 rozpowszechnianie	 wiedzy	 o	 Rzeczniku	 Praw	
Obywatelskich	i	jego	Urzędzie,

4/		upowszechnienie	wiedzy	o	uprawnieniach	Rzecz-
nika	 Praw	 Obywatelskich	 oraz	 o	 możliwościach	 
i	sposobach	korzystania	z	pomocy	urzędu	Rzeczni-
ka	Praw	Obywatelskich,

5/		poszerzenie	 obszaru	 działania	 dla	 	 wolontariatu	
na	 rzecz	 praw	 człowieka	 i	 obywatela,	 	włączenie	 
w	wolontariat	różnych	grup	społecznych,	szczegól-
nie	osób	starszych,	z	niepełnosprawnością,	migran-
tów.

W	 ramach	 projektu,	 w	 okresie	 od	 grudnia	 2011	 r.	 
do	 kwietnia	 2012	 r.	 przeprowadzone	 zostaną	 przez	
Ambasadorów	Praw	Człowieka	prelekcje	nt.	instytucji	
Rzecznika	 Praw	Obywatelskich	 oraz	 zasad	 równego	
traktowania.	

Od	 lutego	 do	 kwietnia	 2012	 r.	 w	 siedzibie	 Sądec-
kiego	 UTW	 (ul.	 Jagiellońska	 18;	 33	 –	 300	 Nowy	
Sącz)	 uruchomione	 zostaną	 również	 dyżury	 Am-
basadorów,	 w	 ramach	 których	 uzyskać	 będzie	
można	 informacje	 o	 możliwości	 zwrócenia	 się	

do	 Rzecznika	 Praw	 Obywatelskich	 z	 wnioskiem	
o	 podjęcie	 działań	 w	 wypadku	 naruszenia	 praw	 
i	wolności	człowieka	i	obywatela.	
Z	 ramienia	 Federacji	 na	 Ambasadorów	 Praw	 Czło-
wieka	 powołani	 zostali:	Wiesława	 Borczyk,	 Paulina	 
Podwika,	Marta	Ratuszny	oraz	Jan	Potoczek.

Więcej	 informacji	 o	 projekcie	 uzyskać	 można	 
w	 siedzibie	 Sądeckiego	 UTW	 oraz	 pod	 nr	 telefonu	 
18	443	57	08. 
   Paulina Podwika

Ambasador Praw Człowieka

Harmonogram dyżurów 
Ambasadorów Praw Człowieka:

Dyżury odbywać się będą:
Wtorek    –  godz.   8.00 – 10.00
Środa       – godz. 13.00 – 15.00
Czwartek – godz. 12.00 – 13.00

Na spotkanie z Ambasadorem umówić się można 
pod nr tel. 18 443 57 08.

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie Ambasadorów Praw Człowieka w siedzibie RPO – Warszawa

Paulina Podwika
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Rzecznik	 Praw	
Obywatelskich	
(RPO)	 –	 jest	
k o n s t y t u c y j -
nym,	 niezależ-
nym	 i	 niezawi-
słym	 w	 swojej	
działalności,	or-
ganem	 ochrony	
prawnej,	 który	
działa	 na	 pod-
stawie	 Konsty-
tucji	oraz	ustawy	 
o Rzeczniku 
Praw	Obywatel-
skich.	 Powoły-
wany	 jest	 przez	
Sejm,	 za	 zgodą	
Senatu	na	okres	
-	5	lat.

	Podstawowym	zadaniem	Rzecznika	jest	stanie	na	straży	
wolności	 i	 praw	człowieka,	określonych	w	Konstytucji	
oraz	innych	przepisach	prawa.	Zadanie	to	Rzecznik	reali-
zuje	przez	badanie,	czy	na	skutek	działania	lub	zaniecha-
nia	organów,	organizacji	albo	instytucji	zobowiązanych	
do	przestrzegania	 i	 realizacji	 praw	 i	wolności	 człowie-
ka	 i	obywatela	nie	nastąpiło	naruszenie	prawa	oraz	za-
sad	współżycia	i	sprawiedliwości	społecznej	i	-	w	razie	
stwierdzenia	takiego	naruszenia	-	podejmowanie	stosow-
nych	 działań.	Ustawą	 z	 grudnia	 2010	 roku	 dodatkowo	
powierzono	 RPO	 zadania	 dotyczące	 realizacji	 zasady	
równego	traktowania.
Instytucja	Rzecznika	Praw	Obywatelskich	działa	w	Pol-
sce	 już	od	23	 lat.	Pierwszym	rzecznikiem	została	prof.	
Ewa	Łętowska,	która	objęła	urząd	w	styczniu	1988	roku.	
Po	niej	 rzecznikami	byli	kolejno:	prof.	Tadeusz	Zieliń-
ski,	prof.	Adam	Zieliński,	prof.	Andrzej	Zoll,	dr	Janusz	
Kochanowski.	
Od	 ponad	 roku	 urząd	 ten	 pełni	 prof.	 Irena	 Lipowicz.	
Priorytetami	 działań	 obecnej	 Pani	 Rzecznik	 są	 sprawy	
związane	 z	 poprawą	 sytuacji	 osób	 starszych,	 niepełno-
sprawnych	oraz	migrantów.

Rzecznik	 Praw	 Obywatelskich	 nazywany	 jest	 też		
Ombudsmanem	 (z	 języka	 szwedzkiego	 –	 rzecznik,	 bo	
właśnie	tam	powołano	ten	urząd	po	raz	pierwszy	w	1809	
roku).	 Na	 świecie	 urzędy	 Ombudsmanów	 istnieją	 już	 
w	110	krajach.	
Rzecznik	 podejmuje	 działania,	 jeśli	 uzna,	 że	 nastąpi-
ło	 naruszenie	 wolności	 i	 praw	 człowieka	 i	 obywatela.	 
Do	Rzecznika	może	zwrócić	się	o	pomoc	każdy	obywa-
tel	polski,		cudzoziemiec,	który	znajduje	się	pod	władzą	
Rzeczpospolitej	 Polskiej,	 osoba	 prawna	 lub	 jednostka	
organizacyjna,	nieposiadająca	tej	osobowości,	jeśli	tylko	 
w	myśl	przepisów	może	być	podmiotem	praw	
i	obowiązków,	organizacje	obywateli	i	organy	samorzą-
du.
KAŻDY	złożony	wniosek	zostanie	rozpatrzony.	Wypeł-
nienie	wniosku	jest	proste	i	nie	pociąga	za	sobą	żadnych	
opłat.
Wniosek	do	Rzecznika	można	złożyć	ustnie	lub	pisemnie	
bezpośrednio	w	siedzibie	Rzecznika	Praw	Obywatelskich	
w	 Warszawie,	 w	 biurach	 pełnomocników	 terenowych	 
w	 Gdańsku,	 Wrocławiu	 i	 Katowicach	 oraz	 punktach	
przyjęć	 interesantów	 w	 Krakowie	 i	 Częstochowie,	 
za	 pomocą	 poczty	 lub	 formularza	 elektronicznego	 
zamieszczonego	na	stronie	www.rpo.gov.pl	
Co	roku	do	Rzecznika	Praw	Obywatelskich	trafia	około	
30	000	nowych	spraw!

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa
Tel. (+ 48 22)  55 17 700
Fax (+48 22) 82 76 453

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów  RPO w Krakowie:
Każdy poniedziałek 13.00-16.oo w Małopolskim 

Urzędzie Wojewódzkim 
ul.Basztowa 22

Prof. Irena Lipowicz
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Seniorzy	 w	 akcji	
to	 ogólnopolski	
konkurs,	 realizo-
wany	 przez	 Towa-
rzystwo	 Inicjatyw	
Twórczych	 „ę”	 
w	 ramach	 Progra-
mu	 „Uniwersytety	
Trzeciego	Wieku”,	
finansowany	 przez	
Po l sko -Amery -
kańską	 Fundację	
Wolności.	 Spiri-
tus	movens	 całego	
przedsięwzięcia	
jest	 Beata	 Tokarz	
Kamińska.	 Do	
udziału	 w	 konkur-
sie	 został	 zapro-

szony	 nasz	 Uniwersytet,	 ale,	 aby	 się	 zakwalifikować,	
należało	 nadesłać	 pracę,	 w	 której	 trzeba	 było	 zamie-
ścić	przebieg	uczestnictwa	w	UTW,	zainteresowaniach,	
zajmowanych	 funkcjach,	 oczekiwaniach	 dotyczących	
warsztatów,	w	których	będziemy	uczestniczyć.	
Sesja nr 1	 –	 Innowacyjne zarządzanie i przywódz-
two	 odbyła	 się	 w	 Konstancinie	 –	 Jeziorna	 w	 dniach	
14-16.04.2011,	 a	 uczestniczyły	 w	 niej:	 Jolanta	 Kieres,	
Krystyna	Nosal,	Aneta	Kruk.	Zajęcia	rozpoczął	wykład	
Grzegorza	 Turniaka	 pt.	 „Paradoksy	 Liderstwa”.	 Grze-
gorz	Turniak	to	utytułowany	trener	biznesu,	autor	książki	
na	temat,	jak	zrobić	karierę	w	biznesie,	Prezes	Stowarzy-
szenia	Profesjonalnych	Mówców	W	Polsce,	a	oto	niektó-
re	z	jego	spostrzeżeń.	
-	 dobry	 lider	 to	wizjoner,	 który	 za	 swoją	wizją	 potrafi	
pociągnąć	ludzi.	Za	wizjonerstwem	powinna	iść	również	
umiejętność	przekładania	idei	na	działanie.	Organizacja,	
planowanie,	podział	zadań,	bez	tego	nawet	najatrakcyj-
niejsza	wizja	może	umrzeć	śmiercią	naturalną,	
-	lider	musi	dać	ludziom	wiarę	w	powodzenie	podejmo-
wanych	działań,	
-	lider	do	przeprowadzania	zmian	najpierw	wybiera	oso-
by	chętne	do	zmian,	a	one	przez	pączkowanie	będą	za-
chęcać	opornych	do	swoich	idei,	
-	aby	osiągnąć	sukces,	należy	znaleźć	odpowiednią	gru-
pę	docelową,	mieć	pasję	 i	 radość	działania,	szczere	 in-
tencje,	wiarę	w	sukces,	
-	lider	musi	brać	pod	uwagę,	że	sukces	rodzi	się	w	bó-
lach,	 lider	 spotyka	 się	z	niechęcią,	po	osiągnięciu	 suk-
cesu	 zyskujemy	 fałszywych	 przyjaciół,	 a	 jednocześnie	
prawdziwych	wrogów.	
Następnie	 uczestniczyłyśmy	w	warsztatach	 „Poznajmy	
się”,	„Co	to	znaczy	być	liderem”	–które	prowadziła	gru-
pa	TROP	–	 traktowały	 one	 o	wprowadzeniu	 nowocze-

snych	rozwiązań	biznesowych	i	społecznych	poprzez	bu-
dzenie	w	ludziach	zaangażowania	i	odpowiedzialności.	
Od	 godziny	 15.00-18.00	w	 piątek	 i	w	 sobotę	 od	 9.00-
18:45	 uczestniczyłyśmy	 w	 warsztatach	 prowadzonych	
przez	 Innovatikę.	 Innovatika	 to	 zespół	 konsultantów	 
i	ekspertów	z	doświadczeniem	w	doradzaniu	czołowym	
polskim	firmom	i	globalnym	korporacjom.	W	3	grupach	
pisaliśmy	scenariusz	na	temat	„sześćdziesiątki	w	akcji”	
(jak	 energiczne	panie	 przyjechały	do	Konstancina,	 aby	
osiągnąć	wiedzę,	jak	zostać	liderkami).	Następnie	każda	
grupa	prezentowała	swój	scenariusz	uczestnikom.	
Wiele	czasu	poświęcono	tematowi	–	co	zachęca	do	two-
rzenia	innowacji	i	tak:	ciekawość,	przeżycie	doświadcze-
nia,	kontakt	z	bliskimi,	chęć	pochwalenia	się,	realizacja	
pasji	i	marzeń,	temat	bliski	sercu,	korzyści	osobiste,	ła-
manie	stereotypów.	
Do	realizacji	celów	jest	także	potrzebna	nuta	szaleństwa,	
korzystanie	z	pomysłów	innych,	plastyczne	przedstawie-
nie	pomysłów.	
Uczestniczyłyśmy	 w	 konkursie:	 3-osobowe	 grupy	 
z	20	makaronów	spaghetti,	kilku	pianek	(marschmalow)	
sznurka	i	taśmy	klejącej	musiały	wykonać	stabilną	wie-
żę,	 co	 nie	 było	 łatwe,	 gdyż	 budowla	 się	 przewracała,	
trzeba	było	budować	od	nowa,	a	czas	 ściśle	określony.	
Nowy	Sącz	zajął	III	miejsce,	wys.	66	cm.,	więc	kompro-
mitacji	nie	było,	I	miejsce	to	76cm.	
Wszystkim	 tym	 zajęciom	 towarzyszył	 profesjonalny	
fotograf,	 który	 rejestrował	 na	 taśmie	 nasze	 działania,	 
a	 wieczorem	 na	 spotkaniu	 integracyjnym	 robił	 zdjęcia	
poszczególnym	zespołom	z	dowcipnymi	podpisami.	
Trudno	opisać	wszystkie	 zajęcia,	 bo	 było	 ich	wiele,	 to	
była	 „burza	 mózgów”	 i	 bardzo	 intensywne	 2-dniowe	
warsztaty,	ale	należy	stwierdzić,	że	nie	były	to	pogadan-
ki	dla	starszaków,	ale	wykłady	i	seminaria	prowadzone	
przez	wysokiej	klasy	specjalistów,	którzy	nie	stosowali	
wobec	nas	taryfy	ulgowej.	Jedna	może	gorzka	refleksja:	
szkoda,	że	czegoś	takiego	nie	było,	gdy	rozpoczynaliśmy	
swoją	 drogę	 zawodową	 i	wiele	 tych	wiadomości	 i	 do-

SENIORZY W AKCJI
Z ŻYCIA SUTW

Seniorzy - uczestnicy spotkania

W trakcie zajęć
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E S P E R A N T O
WSPÓŁPRACA POMIĘDZY POKOLENIAMI

Działalność	 wolontariatu	 seniorów	 sądeckich	 na	 rzecz	
dzieci	i	młodzieży	trwa	i	rozwija	się.
W	roku	szkolnym	2011/12,	najwięcej	obowiązków	przy-
jęła	Jola	Kieres,	która	oprócz	prowadzenia	kursów	dla	2	
grup	 dorosłych	w	Nowym	Sączu	 (SUTW),	 podjęła	 się	
zajęć	w	dwóch	Szkołach	Podstawowych:	w	Biczycach	

Dolnych	 oraz	 Rdziostowie.	 Uczy	 esperanta	 dzieci	 po-
dzielonych	na	3	grupy,	a	ponadto	przygotowuje	z	nimi		
spektakle	do	Wojewódzkiego	Konkursu	„Bliżej	Świata”	
w	Krakowie.
Godna	 podziwu	 jest	 jej	 decyzja	 związana	 z	 dojazdami	
własnym	samochodem	do	wiejskich	szkół	przez	cały	rok	

świadczeń	nie	będziemy	już	mogli	zastosować	w	swoim	
życiu.	
Sesja nr 2	–	„Działania społeczne”	26-29.05.2011	
Pani	 Marta	 Graczyk	 i	 Karolina	 Pluta	 z	 Towarzystwa	
Inicjatyw	Twórczych	 „ę”	 prowadziły	warsztaty	 zatytu-
łowane;	 „Czym	 jest	 projekt	 społeczny”,	 doradzały	 jak	
sporządzać	projekty,	jaką	grupę	docelową	objąć	projek-
tem,	musi	to	być	działanie	najchętniej	trafiające	do	spo-
łeczeństwa	 i	 na	 które	można	 dostać	 fundusze.	Kolejny	
warsztat	poprowadziły	2	animatorki	z	organizacji	Magic	
Me	z	Londynu.	Organizacja	ta	specjalizuje	się	w	prowa-
dzeniu	międzypokoleniowych	projektów	artystycznych,	
obejmujących	osoby	55+.	Działają	zarówno	z	indywidu-
alnymi	osobami,	jak	i	z	dużymi	grupami:	klubami,	cen-
trami	 seniorów,	 domami	 opieki,	 wśród	 których	 często	
to	osoby	kolorowe.	Do	współpracy	włączają	studentów	
i	 młodzież,	 którzy	 w	 swoim	 wolnym	 czasie	 spotyka-
ją	 się	 ze	 starszymi.	Metody	 pracy,	 które	 wykorzystują	 
w	swoich	projektach,	to	fotografia,	lalkarstwo,	ceramika,	
malarstwo,	poezja,	taniec,	sztuka	opowiadania.	Panie	za-
prezentowały	film,	który	obrazował	ich	działalność.	Było	
też	wesoło.	Panie	z	Londynu	zaproponowały,	aby	każdy	
napisał	3	ważne	daty	ze	swojego	życia,	a	następnie	za-
bawiliśmy	 się	w	mimów	 i	 przedstawialiśmy	 te	 scenki,	 
np.	 ślub,	narodziny	dzieci	 itp.,	 aby	 te	warsztaty	można	
było	 przeprowadzić	 towarzyszyło	 nam	 2	 tłumaczy	 ka-
binowych.	 Następnym	 punktem	 było	 Targowisko	 Po-
mysłów.	Przy	10	stolikach	siedziały	osoby	z	Warszawy,	
które	dzieliły	się	pomysłami,	jakie	projekty	warto	reali-
zować	i	jakie	mają	doświadczenia	w	tym	względzie:	oto	

niektóre;	„Działania	artystyczne	w	przestrzeni	miasta”-	
młodzi	 artyści	 przedstawiali	 swoje	 obrazy,	 instalacje,	
rzeźby	w	opuszczonym	zamku	na	Pradze	 i	wciągali	do	
pomocy	 młodzież.	 Niestety	 działalność	 musieli	 prze-
rwać,	bo	teren	przeznaczono	pod	budowę.	
„Wędrujący	Klub	Czytający	Dzieciom”	–	panie	odwie-
dzały	Domy	Dziecka,	szpitale	i	czytały	samotnym	dzie-
ciom	najpiękniejsze	książki.	
„Marsz	na	trawę”	-	działanie	skierowane	do	osób	w	każ-
dym	wieku,	promujące	wspólne	spędzanie	czasu	wolne-
go	na	powietrzu.	
Na	kolejnym	warsztacie	uczyliśmy	się,	jak	zbierać	fun-
dusze	 na	 działalność	 UTW.	 Podpowiedzi	 były	 różne:	
sponsorzy,	a	najlepiej	bogate	instytucje	jak	banki,	biura	
podróży	i	jeszcze	żeby	to	były	stałe	dotacje,	składki	słu-
chaczy,	granty,	festyny,	bale,	skarbonka,	zbiórki	publicz-
ne.
Strona	 internetowa	 z	 numerem	 konta	 i	 informacją,	 jak	
ważną	prowadzimy	działalność,	uaktywniając	i	kształcąc	
ludzi	starszych,	a	które	bez	pieniędzy	nie	sposób	realizo-
wać;	 potrzebne	 są	 sale,	wykładowcy,	 instruktorzy,	 któ-
rych	trzeba	opłacać.	
Wśród	słuchaczy	UTW	niewielki	procent	 stanowią	Pa-
nowie	i	to	jest	problem.	Razem	zastanawialiśmy	się,	jak	
zachęcić	Panów	do	uczestnictwa	w	naszej	działalności.	
Temu	zagadnieniu	poświęcone	były	specjalne	warsztaty.	
Był	 także	 program	 artystyczny.	 Piątkowy	wieczór	 spę-
dziliśmy	 z	 Grupą	 Opowiadaczy	 ze	 Studni	 O.	Aktorzy	 
w	sposób	nietuzinkowy	opowiadali	bajki,	baśnie	i	mity	
pochodzące	z	różnych	kultur,	były	też	historie	w	więk-
szości	zabawne,	a	podkładem	muzycznym	była	gra	na	gi-
tarze.	Obejrzeliśmy	także	ciekawy	film	J.	Śladkowskiego	
„Paradise”.	
Podsumowując	swój	udział	w	tych	sesjach,	stwierdzam,	
że	oprócz	wiadomości,	które	przekazywali	nam	wykła-
dowcy	 i	 prowadzący	 warsztaty	 trenerzy,	 posiadający	
wielkie	 doświadczenie,	 mogliśmy	 wymienić	 się	 do-
świadczeniami	z	koleżankami	z	innych	UTW,	nawiązać	
kontakty	 towarzyskie	 i	 spędzić	 bardzo	 pracowicie,	 ale	
też	miło	czas	w	ładnym	ośrodku	konferencyjnym.	Mam	
nadzieję,	że	to	zaowocuje	w	przyszłości.	

Krystyna Nosal
Członek Zarządu SUTW

W trakcie warsztatów tematycznych
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NIEZASTĄPIONA  ELA   
Wiele	osób	z	naszego	SUTW	słyszało	już	o	wrześniowej	
wycieczce	esperantystów	do	Parlamentu	Europejskiego	
w	Brukseli.	 	Wycieczka	ta	odbyła	się	w	ramach	ewalu-
acji	Projektu	Partnerskiego	GRUNDTVIGA,	koordyno-
wanego	przez	Halinę	Komar	i	była	nagrodą	dla	pilnych	
uczestników	 seminariów	 i	 konferencji	 międzynarodo-
wych,	zorganizowanych	w	latach	2009-2011	dzięki	temu	
projektowi.	
Była	także	okazja	do	spotkań	z	esperantystami	w	Herz-
bergu	–	mieście	Esperanto,	Antwerpii,	Brukseli	oraz	Ber-
linie,	w	celu	omówienia	tematów	i	warunków	przyszłej	
współpracy	 partnerskiej	 oraz	 wymiany	 wolontariuszy	 
i	stażystów.
Relację	 z	wycieczki	 przedstawia	Elżbieta	 Pachoń,	 a	 ja	
–	jako	przewodnicząca	organizacji	sądeckich	esperanty-
stów,	 pragnę	 na	 łamach	 biuletynu	 	 SUTW,	 złożyć	 ser-
deczne	 podziękowanie	 naszej	 koleżance	 Eli	w	 imieniu	
17	uczestników	wycieczki	z	Nowego	Sącza	i	wszystkich	
pozostałych	osób,	które	mnie	do	tego	uprawniły.		Elżbie-
ta	oprócz	pełnienia	ważnych	funkcji	w	Zarządzie	SUTW,	
zawsze	znajduje	czas,	aby	doskonale	przygotować	się	do	
każdego	 naszego	 wyjazdu	 i	 pełni	 role	 kompetentnego		
przewodnika.	 Podziwiamy	 jej	 wiedzę	 i	 talent	 do	 prze-
kazywania	informacji	w	sposób	zrozumiały	i	interesują-
cy.	 	Jej	kultura	osobista	oraz	takt	w	sytuacjach	„kryzy-
sowych”	,	są	godne	naśladowania	i	stanowią	gwarancję	
spokojnego	przebiegu	każdego	wyjazdu	czy	pobytu	gru-
powego.	Potrafi	nawet	bezboleśnie	utemperować	moje,	
czasem	nazbyt	 spontaniczne	 reakcje,	wprowadzając	 at-
mosferę	spokoju	i	porządku.	Dziękujemy	Eli	za	pomoc	
we	 wszystkich	 imprezach,	 ale	 szczególnie	 za	 ostatnią,	
wielką	wyprawę	przez	Europę,	kiedy	przygotowana	była	
modelowo	 do	 omawiania	 całej,	 ponad	 3	 tys.-	 	 kilome-
trowej	trasy,	wioząc	przewodniki,	mapy	i	notatki.	Prze-
kazała	 nam	 także	 własną,	 rzetelną	 wiedzę	 historyczną	 
w	sposób	pełny	i	interesujący.
Dziękujemy	Ci	Elu!	Bądź	z	nami	zawsze!

Halina Komar

szkolny,	 przygotowywa-
nie	 na	własny	 koszt	ma-
teriałów	 dydaktycznych	 
i	zabieganie	o	możliwość	
prezentacji	 osiągnięć	 jej	
uczniów	 podczas	 rozma-
itych	 imprez	 i	 konkur-
sów…	
Nie	 musimy	 dodawać,	 
że	 jej	 działalność	 jest	
bezpłatna,	 co	 jest	 zrozu-
miałe	w	Esperancji,	gdzie	
wolontariat	 podtrzymuje	
ten	ruch	od	początku	jego	
istnienia,	czyli	125	lat.	
	 Z	 młodzieżą	 zespołu	
wokalnego	MOK	„Young	
Voice”	 pracuje	 Halina	
Komar,	 która	 prowadzi	
dla	nich	kurs	języka	esperanto	oraz	organizuje	koncerty		
podczas	imprez	międzynarodowych	w	kraju	i	za	granicą.	
Danuta	Kowalska	tłumaczy	teksty	znanych	przebojów	na	
język	Esperanto.	Ostatni	ich	występ	w	Sali	Prezydenckiej	
Starego	Domu	Zdrojowego	podczas	Forum	Ekonomicz-
nego	w	Krynicy,	okazał	się	wielkim	sukcesem	i	wzbudził	
zainteresowanie	nawet	zagranicznych	menagerów!
Obecnie	 przygotowywane	 są	 warunki	 organizacyjno-
-techniczne	oraz	repertuar	na	Kongres	Esperanta	w	Ber-
linie,	który	w	maju	2012	odbędzie	się	tam	dzięki	poro-
zumieniu	 i	współpracy	 esperantystów	 z	 trzech	 krajów:	
Niemiec,		Danii	i	Polski.
Polski	udział	to	właśnie	program	artystyczny	z	Nowego	
Sącza	–	koncert	młodzieżowy	w	sobotę	oraz	zadanie	dla	
muzykalnych	 seniorów:	 rozśpiewać	 salę	 podczas	 wie-
czoru	zapoznawczego	w	piątek.
Z	Nowego	Sącza	pojedzie	do	Berlina	autokar	z	esperan-
tystami	i	przyjaciółmi	esperanta,	zapraszamy	na	kurs	ję-
zykowy	 dla	 seniorów	w	MOK	przy	Alei	Wolności	 23.	
Zapisy	w	Sekretariacie	SUTW.			

Zespół woklany MOK „Young Voice”

Bruksela, Belgia - Elżbieta Pachoń przed Parlamentem Europejskim
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Kiedy	w	maju	br.	w	czasie	Ogólnopolskiego	Kongresu	
Esperantystów,	Halina	Komar	ówczesna	przewodnicząca	
Polskiego	 Związku	 Esperantystów,	 zapowiedziała	 zor-
ganizowanie	 wycieczki	 do	 Parlamentu	 Europejskiego,	
do	Brukseli,	 przyjęłam	 to	 z	 dużą	dozą	niedowierzania.	
Tymczasem	 dokładnie,	 jak	 zaplanowała,	 na	 zakończe-
nie	 realizacji	 dużego,	 ambitnego	 programu	 edukacyj-
nego	 Grundtvig,	 30-osobowa	 grupa	 słuchaczy	 Sądec-
kiego	 UTW,	 esperantystek	 i	 esperantystów	 wyjechała	 
17	września	w	 8-dniową	 podróż	 po	Europie.	Nasz	 au-
tokar	 prezentuje	 się	 wspaniale,	 przyozdobiony	 flagami	
Polski,	Unii	Europejskiej	i	Esperanta.	Zarówno	w	Kato-
wicach,	gdzie	zabieramy	kilka	osób	ze	Śląska,	jak	i	we	
Wrocławiu,	w	którym	zatrzymujemy	się	na	kilka	godzin,	
autobus	 budzi	 duże	 zainteresowanie.	 Stolica	 Dolnego	
Śląska	sprawia	nam	niespodziankę	nie	tylko	upalną	po-
godą	(+28o),	ale	także	odbywającą	się	ogólnopolską	ma-
nifestacją	Związku	Zawodowego	„Solidarność”.	Rynek,	
ul.	Świdnicka	zapełnione	tłumem	manifestantów.	Wśród	
transparentów	 odczytujemy:	 „Solidarność	 –	 Nowy	
Sącz”.	Z	trudem	„przebijamy	się”	do	pomnika	Aleksan-
dra	hr.	Fredry	i	pięknych	fontann	po	zachodniej	stronie	
gotyckiego,	zabytkowego	Ratusza.
W	Bolesławcu	 nocujemy	w	 hotelu,	 nomen-omen	 „Eu-
ropa”,	a	śniadanie	konsumujemy,	siedząc	w	weselnych,	
białych	fotelach,	gdyż	poprzedniego	dnia	odbywało	się	
tu	przyjęcie	ślubne.
18-19 września 2011r. - Niemcy – Herzberg am Harz    
Podróż	przez	Górne	Łużyce,	Saksonię	i	Dolną	Saksonię	
upłynęła	nam	szybko.	Jedziemy	autostradą	bezproblemo-
wo,	 chociaż	w	 strugach	ulewnego	deszczu.	Wczesnym	
popołudniem	 widzimy	 tablicę	 informacyjną	 w	 dwóch	
językach	–	w	j.	esperanto	„Bonvenon	en	Herzberg	AM	
Harz	 La	 Esperanto	 –	 Urbo”	 i	 po	 niemiecku	 „Herzlich	
wilkomen	In	Herzberg	AM	Harz	–	die	Esperanto	Urbo”,	
czyli	„Witamy	w	mieście	Esperanta”.
Herzberg	AM	Harz		określane	jako	„brama	w	góry	Ha-
rzu”	 leży	w	Dolnej	 Saksonii,	 niedaleko	 starego	miasta	
uniwersyteckiego	Getyngi	 (Gőttingen	 –	mającego	 bez-
pośrednie	połączenie	autobusowe	z	Polską)	i	Hanoweru.

Małe,	 ciche,	 urokliwe	miasteczko	 z	pięknym	 jeziorem,	 
z	plażą	w	centrum	miasta	i	zabytkowym	XVIII-wiecznym	
zamkiem	 rodu	Welfów,	 a	 następnie	 dynastii	 hanower-
skiej,	w	którym	urodził	 się	 ojciec	dzisiejszej	Królowej	
Anglii	Elżbiety	II,	jest,	jak	mówią	Niemcy	„gemütlich”.	
Niewielkie,	w	większości	parterowe	domy,	przyozdobio-
ne	kolorowymi	gzymsami	i	różnymi	detalami	architekto-
nicznymi,	o	błyszczących	oknach	z	firankami	w	falbanki,	
wyglądają	jak	z	prospektu	albo	jak	domki	dla	lalek.
W	mieście	znajduje	 się	 Interkultura	Centro	Herzberg	–	
Germano	 Esperanto	 Centro,	 którego	 przedstawicielka	
Zofia	Korody	 jest	 naszą	 opiekunką.	 Po	miłym	przywi-
taniu,	zwiedzeniu	zamku	i	dobrej	kolacji	(tylko	6	euro)	
w	 restauracji	 „Deutsches	Hans”	prowadzonej	przez	 ro-
dzinę	 Słoweńców,	 odjeżdżamy	 do	 odległego	 o	 około	 
20	 km	 Bad	 Sachsa,	 gdzie	 w	 „Jungherbgebirge”	 (sieć	
schronisk	młodzieżowych)	mamy	nocleg.		Warunki	tury-
styczne.	Kiedy	to	ostatni	raz	spałam	na	piętrowym	łóżku	
w	6-osobowym	pokoju?	Rano,	przy	śniadaniu,	przez	pa-
noramiczne	 okna	 zastępujące	wschodnią	 ścianę	 jadalni	
oglądamy	góry	Harzu	z	najwyższym	szczytem	Brocken	
1142	m.,	gdzie	według	legendy	w	noc	Walpurgii	(30.06)	
spotykają	się	czarownice.	Wydarzenie	to	barwnie	opisał	
J.	W.	Goethe	w	pierwszej	części	„Fausta”.
Przed	południem	mamy	spotkanie	z	burmistrzem	Herz-
bergu	Gerhardem	Walterem,	który		kordialnie	wita	Hali-
nę	Komar,	określając	ją	mianem	serdecznej	przyjaciółki.	
Pewnym	zaskoczeniem	dla	 nas	 jest	 fakt,	 że	 duszpaste-
rzem	 katolików	 w	 miasteczku	 jest	 nasz	 rodak	 i	 swo-
jak	 ks.	 Mieczysław	 Kamionka,	 pochodzący	 z	 Bochni,	 
a	przez	kilka	lat	pełniący	posługę	w	Nowym	Sączu.
W	 południe	 opuszczamy	 gościnne	 miasto	 esperanta	 
i	 przez	 Dolną	 Saksonię	 (dawne	 księstwo	 Hanoweru)	
zdążamy	do	Hesji,	która	uważana	jest	za	serce	Niemiec,	 
z	 centralnym	 miastem	 Frankfurtem	 nad	 Menem.	 He-
sja	 to	ojczyzna	bajkopisarzy	 -	braci	 Jacoba	 i	Wilhelma	
Grimmów.	W	miejscowości	Kassel	znajduje	się	Muzeum	
Braci	Grimm	(Brüder	Grimm-Museum).	Nie	ma	chyba	
nikogo,	kto	by	nie	słyszał	o	Czerwonym Kapturku, Jasiu 
i Małgosi, Królewnie Śnieżce czy Kocie w butach,	stwo-

RELACJA Z PODRÓŻY PO EUROPIE

Harzberg am Harz, Niemcy - Halina Komar wręcza album o Nowym Sączu burmistrzowi miasta
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mu.	Ale	w	latach	80-tych	zamknięto	stalownię,	a	miasto	
odradza	się	dzięki	nauce	i	teatrowi.	Akuratnie	gościli	tu-
taj	aktorzy	z	warszawskiego	Teatru	Nowego	ze	spekta-
klem	Krzysztofa	Warlikowskiego.	Niedaleko	Liege	leży	
„krzyżówkowe”	SPA,	najstarsze	uzdrowisko	na	świecie,	
jego	początki	sięgają	XVI	w.,	ale	znane	już	było	w	cza-
sach	cesarstwa	rzymskiego,	pisał	o	nim	Pliniusz	Starszy.
Belgia,	 niewielkie	 terytorialnie	 państwo	 jest	 z	 wielu	
powodów	 interesujące.	 Najbardziej	 zaludniony	 teren	 
w	Europie,	miejsce	zetknięcia	się	narodów	germańskich	 
i	francuskojęzycznych	i	centrum	Unii	Europejskiej.
Kraj	 podzielony	 oficjalnie	 (1962-1982)	 na	 flamandzką	
północ	(Flandria	–	język	z	grupy	języków	germańskich),	
południe	 z	 francuskojęzyczną	 Walonią	 i	 dwujęzyczną	
Brukselą.	Państwo	funkcjonuje	i	to	dobrze,	mimo,	że	od	
przeszło	półtora	roku	nie	miało	centralnego	rządu,	gdyż	
partie	polityczne	nie	mogły	dojść	do	porozumienia.	
Krajobrazy	 nudnawe,	 płaskie	 równiny,	 przemysłowe	
miasta	 i	 spokojne	 farmy.	 W	 Belgii	 wszędzie	 jest	 bli-
sko,	więc	 szybko	 przejeżdżamy	 132	 km	do	Antwerpii.	
Tutaj	w	klubie	esperantystów	mieszczącym	się	w	starej	
kamienicy	 w	 centrum	 miasta,	 jesteśmy	 podejmowani	
skromnym	 poczęstunkiem.	 Wysłuchujemy	 informacji	 
o	działalności	esperantystów,	zwiedzamy	klub	dysponu-
jący	własną	drukarnią.	Naszą	uwagę	przyciąga	karteczka	
z	 informacją	 o	 lekcjach	 języka	 flamandzkiego	 dla	 Po-
laków.	 Jesteśmy	 obywatelami	 Unii	 Europejskiej,	 więc	
istnieje	swobodny	przepływ	siły	roboczej.	Trzeba	tylko	
znać	miejscowy	język.	Nasza	przewodniczką	po	mieście	

rzonych	przez	braci	Grimm.	Z	ciekawością	przyglądamy	
się	 zalesionej,	 górzystej	 krainie,	 z	miastami	 usadowio-
nymi	 w	 dolinach.	 Dalej,	 kierując	 się	 na	 zachód,	 prze-
jeżdżamy	 kolejny	 kraj	 związkowy	 Nadrenię	 Północną	
–	Westfalię,	 a	właściwie	 przez	 region	Nadrenii	 –	Eifel	
(nazwa	 pochodzi	 od	 gór	 Eifel,	 które	 są	 przedłużeniem	
belgijskich	Ardenów).
Jak	 w	 kalejdoskopie	 migocą	 nam	 nazwy	 miast:	 Dort-
mund,	 Bochum,	 Essen,	 Duisburg,	 Düsseldorf,	 Kolonia	
(Kőln)	 i	 Akwizgran	 (Aachen),	 za	 którym	 zaraz	 wjeż-
dżamy	do	Belgii	i	w	Liege	zatrzymujemy	się	na	nocleg.	
Chociaż	Nadrenia	i	Północna	Westfalia	kojarzy	się	głów-
nie	z	przemysłem	ciężkim,	gdyż	tutaj	jest	słynne	Zagłę-
bie	Ruhry,	to	za	oknami	autokaru	widzimy	typowo	wiej-
skie,	malownicze	krajobrazy,	uprawne	pola	i	lasy.	Gdzieś	 
w	oddali	widać	kominy	hut	czy	kopalni.	Trudno	uwie-
rzyć,	 ale	 jest	 to	 też	 region	 turystyczny	 z	 popularnymi	
miejscami	wypoczynku,	 z	 setkami	 turystów.	Zachwyca	
nas	 też	 sieć	 autostrad,	 po	 których	 przejechaliśmy	 już	
1400	km.	(Nowy	Sacz	–	Bolesławiec	484	km,	Bolesła-
wiec	–	Herzberg	am	Harz	432	km,	Bad	Sachsa	40	km,	
Herzberg	am	Harz	–	Liege	w	Belgii	444	km).
20 września 2011 - Belgia 

W	 Liege	 no-
cujemy w ho-
telu	 „Formuła	
1”,	 położonym	
przy	 autostra-
dzie.	 Miasto	
widzimy	 tylko	
z	odległości	kil-
ku	 kilometrów.	
Z	 przewodni-
ka	 dowiaduje-
my	 się,	 że	 jest	
to	 duże	 miasto	
przemysłowe,	
stolica	Ardenów.	
Turyści	 zatrzy-
mują	 się	 w	 nim	
rzadko.	 Kiedyś	
rzeką	Mozą	pły-
nęła	 barkami	
stal	do	Rotterda-

Antwerpia, Belgia - słuchacze SUTW na molo przy wybrzeżu Skaldy Antwerpia – hala dworca kolejowego

Bruksela – budynek Parlamentu EuropejskiegoAntwerpia – Ratusz i fontanna
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jest	Elżbieta,	z	wykształcenia	architekt,	prowadzi	własne	
biuro	architektoniczne.	Mimo,	że	z	pochodzenia	jest	Po-
lką,	mówi	do	nas	tylko	w	j.	esperanto.
Antwerpia	 jest	 drugim,	 co	 do	 wielkości	 miastem	 Bel-
gii,	rozciągnięta	na	wschodnim	brzegu	rzeki	Skaldy.	Ma	
niepowtarzalną	 atmosferę	 dawnej	 świetności,	 centrum	
imperium	handlowego	w	XVI	w.,	kiedy	była	głównym	
portem	Europy.	Straciła	znaczenie	na	rzecz	Rotterdamu.	
Obecnie	jest	też	miastem	bogatym;	tutaj	ma	siedzibę	naj-
większe	w	świecie	centrum	obróbki	diamentów,	skupio-
ne	w	rejonie	Dworca	Centralnego	(tylko	na	Dworcu	jest	
37	sklepów	jubilerskich),	tu	także	znajduje	się	ogromna	
spuścizna	Piotra	Pawła	Rubensa,	którego	obrazy	zdobią	
kościoły	i	galerie	sztuki.
Zwiedzanie	 zaczynamy	 od	 dzielnicy	 żydowskiej.	 Ko-
szerne	 restauracje	 i	 sklepy	z	napisami	w	 j.	hebrajskim.	
Na	 wąskich	 uliczkach	 spotykamy	 dorosłych	 i	 dzieci	 
w	tradycyjnych	szatach,	z	pejsami	i	myckami	na	głowie.	
Przewodniczka	barwnie	i	emocjonalnie	opowiada	nam	o	
dumie	Antwerpii,	 Dworcu	 Centralnym	 z	 4-piętrowymi	
peronami,	pięknymi	sklepami	i	niezwykłym	połączeniu	
starego	XIX-wiecznego	dworca	z	czasów	króla	Leopolda	
I	z	nowym	obiektem	na	poduszce	z	płynnego	betonu.
Centrum	Antwerpii	 to	Grote	Market,	 czyli	duży	 rynek.	
W	jego	sercu	stoi	fontanna	Brabo.	Jest	to	stos	nierówno	
rzeźbionych,	pozornie	bezładnie	ułożonych	skał,	na	któ-
rego	szczycie	stoi	brązowy	posąg	Silviusa	Brabo,	przed-
stawiający	 go	 w	 momencie	 wrzucania	 do	 Skaldy	 ręki	
olbrzyma	Antigonusa.	Legenda	mówi,	że	Antygonus	po-
bierał	cło	od	wszystkich	przepływających	okrętów,	uci-

nając	ręce	tym,	którzy	odmówili	zapłaty.	Dzielny	Brabo	
pokonał	go,	odciął	dłoń	i	wrzucił	do	rzeki.	Stąd	nazwa	
miasta	znaczy	dosłownie	„rzucona	ręka”.
Najpiękniejszy	kościół	gotycki	Belgii,	XVI-wieczną	ka-
tedrę	oglądamy	tylko	z	zewnątrz	i	z	przedsionka.	Pięcio-
nawowe	wnętrze	zapiera	dech	w	piersi	 z	powodu	wra-
żenia	przestrzenności.	Zapamiętałam	to	wrażenie,	kiedy	
przed	15	laty	zwiedzałam	katedrę.	Jeszcze	większe	wra-
żenie	wywołują	4	obrazy	Rubensa:	„Zdjęcie	z	krzyża”,	
„Wniebowstąpienie”,	 „Podniesienie	 krzyża”	 i	 „Zmar-
twychwstanie”.	Przy	wejściu	do	kościoła	 jest	 dostępny	
darmowy	folder	z	planem	i	spisem	eksponatów.	Kieru-
jąc	 się	 na	molo,	 mijamy	 szereg	 zabytkowych	 budowli	 
z	XVI	w.,	w	tym	gmach	zbudowany	dla	cechu	rzeźników.	
Wyłożone	na	przemian	czerwoną	cegłą	i	kamieniem	ze-
wnętrzne	 ściany	 budynku,	 są	 przyrównywane	 do	 pla-
strów	boczku.	Liczne	muzea	poznajemy	tylko	z	nazwy,	
chociaż	 nowoczesne	 Provinciaal	 Diamantmuseum	 ma	
wstęp	wolny.
Przy	 nadbrzeżu	 portowym	 zjeżdżamy	 drewnianym	 ru-
chomymi	 schodami	do	 tunelu,	który	biegnie	pod	 rzeką	
Skaldą	kilkanaście	metrów	pod	lustrem	wody.	Dla	rowe-
rzystów	są	zamontowane	przestronne	windy.	Opuszcza-
my	 piękne	 miasto	 Rubensa	 po	 skosztowaniu	 słynnych	
belgijskich	 frytek,	 podobno	 najlepszych	 w	 Europie.	 
Do	Brukseli	mamy	tylko	45	km.
Bruksela – 21 września 2011r.
Mieszkamy	w	hotelu	„Etap”	na	przedmieściu	Brukseli.	
Do	centrum	7	km,	można	dojechać	metrem	lub	autobu-
sem.	Kilka	osób	skorzystało	wieczorem	z	tej	możliwości	
i	pojechało	oglądać	miasto	„by	night”.	Od	rana	u	uczest-
ników	 wycieczki	 widać	 podniecenie.	 Nic	 dziwnego,	
dzisiaj	najważniejszy	dzień	naszego	wojażu	po	Europie.	
O	godzinie	12-tej	mamy	znaleźć	się	w	Parlamencie	Eu-
ropejskim.	Zaraz	 po	 dobrym,	 lekkim,	 francuskim	 śnia-
daniu	(bułeczki,	 tosty,	naleśniki,	 sery,	dżemy,	soki	 itp.)	
wyjeżdżamy	do	centrum.	Miasto	widziane	z	autokaru	raz	
jawi	się	jako	wielkie	europejskie,	kosmopolityczne	cen-
trum	administracji	i	eleganckich	sklepów,	a	raz	jako	sza-
re,	nijakie,	biedne.	Dziwna	jest	ta	stolica	Europy,	pełna	
kontrastów.	Jeszcze	bardziej	jaskrawo	widać	to	w	czasie	
spaceru	ulicami	miasta.	Piękne	zabytkowe	Górne	Miasto	
to	 monumentalna	 dzielnica	 z	 posągowymi	 budynkami	
wzdłuż	szerokich,	klasycznie	zaprojektowanych	bulwa-

Bruksela – słuchacze SUTW przed Parlamentem Europejskim

Bruksela, Grote Markt – Krystyna Nosal i Alina Krzywdzińska tańczą w rytmie 
hiszpańskiej muzyki
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rów	 i	 placów.	 Bardzo	 dużo	 parków,	 skwerów,	 ścieżek	
rowerowych.	Co	chwilę	mijają	nas	uprawiający	jogging	
i	rowerzyści.		Zwiedzanie	Broekzele	„wsi	na	bagnach”,	
bo	 tak	 nazywała	 się	 osada	wyrosła	w	VI	w.	 nad	 rzeką	
Senne,	zaczynamy	od	Grand	Place	lub	Grote	Markt,	jak	
kto	woli.	I	tu	zaczyna	się	trudność	w	poznawaniu	miasta.	
Wszystkie	nazwy	są	podawane	w	dwóch	językach,	a	po-
nieważ	często	na	planach,	czy	folderach	informacyjnych	
nie	mieszczą	się,	to	raz	mamy	nazwę	w	języku	flamandz-
kim,	drugi	raz	w	języku	francuskim.
Atrakcją	 Placu-Rynku	 są	 wspaniałe,	 pozłacane	 fasa-
dy	 domów	 i	 klejnot	 architektury	 miejskiej	 –	 Ratusz	
(fr.	 Hôtel	 de	Ville	 de	 Bruxelles),	 ozdobiony	 137	 figu-
rami.	Przepiękny.	Stąd	 już	blisko	do	skrzyżowania	ulic	 
de	L’Etuve	i	du	Chene,	gdzie	znajduje	się	symbol	Bruk-
seli	Manneken-Pis.	Ta	malutka,	 zaledwie	30	cm	wyso-
kości,	figurka	 chłopczyka	 siusiającego	do	niewielkiego	
basenu,	miała	w	żartobliwy	sposób	sugerować	potrzebę	
pitnej	wody.	Mały	 chłopczyk	 już	w	XVII	w.	 otrzymał	
pierwsze	 ubranko,	 co	 zapoczątkowało	 zwyczaj,	 prze-
kazywania	przez	głowy	państw	odwiedzające	Brukselę,	
miniaturowych	wersji	strojów	narodowych.	Już	400	ta-
kich	ubranek	jest	w	muzeum.	Nie	wiadomo,	skąd	wziął	
się	pomysł	wykonania	figurki.	Według	legendy,	w	XII	w.	
syn	księcia	został	przyłapany	na	siusianiu	pod	drzewem	
w	czasie	bitwy.	Jego	postać	została	uwieczniona	w	brą-
zie,	jako	symbol	narodowej	odwagi.
Dzielnica	Unii	Europejskiej	znajduje	się	przy	Rue	de	la	
Loi	 i	Rue	Belliard.	A	wokół	Ronda	Schumana	 ogrom-
ne	 budynki	 z	 różowego,	 jasnego	 granitu	 ze	 szklanymi	

ścianami	mogą	oszołomić	każdego,	ale	także	zachwycić.	 
Z	 trudem	 udało	 nam	 się	 trafić	 na	 ogromny	 plac	 przed	
Parlamentem,	 niedaleko	 Parc	 Leopold,	 gdzie	 odbywał	
się	 pokaz	 musztry,	 w	 wykonaniu	 uczniów	 Szkoły	 Że-
glugi	Śródlądowej	z	Kedzierzyna-Koźle.	Piękne,	zgrab-
ne	dziewczęta,	skoczna	muzyka	promują	województwo	
opolskie.	Przed	wejściem	czeka	na	nas	Leszek	Gaś,	który	
będzie	naszym	cicerone.	Parlament	zwiedza	dziennie	kil-
kadziesiąt	wycieczek.	Co	15	minut	wchodzi	kolejna.	In-
formacje	o	działalności	Parlamentu	Europejskiego,	spo-
tkanie	z	europosłem	Bogusławem	Sonikiem	i	wejście	na	
salę	obrad	Parlamentu,	to	treść	naszego	pobytu	w	gmach	
UE.	 Obiad	 zjadamy	 w	 pobliskiej,	 polskiej	 restauracji	 
o	 nazwie	 „Kwiaty	 Europy”,	 ze	 swojską	 reklamą	 piwa	
„Żywiec”.	Teraz	czeka	nas	spotkanie	w	brukselskim	klu-
bie	esperantystów,	którzy	swoją	siedzibę	ma	w	V	Pawi-
lonie	UE,	do	którego	wstęp	mamy	za	 specjalnymi	pla-
kietkami.	Jedna	grupa	uczestniczyła	w	lekcji	esperanta,	
a	 druga	 wysłuchała	 prelekcji	 rumuńskiej	 esperantystki	 
o	 jej	kraju.	W	podziękowaniu	za	przyjecie,	Halina	Ko-
mar	podarowała	klubowi	wydawnictwa	o	Nowym	Sączu	
i	Sądecczyźnie,	promując	w	ten	sposób	nasza	małą	Są-
decką	Ojczyznę.
22 września – Belgia, Holandia, Niemcy
Wcześnie	 rano	 opuszczamy	 „miasto	 czekoladek	 i	 ko-
miksów”.	Po	II	wojnie	światowej	Belgia	została	uznana	 
za	kraj,	w	którym	ukazują	się	najlepsze	komiksy	w	Euro-
pie.		W	Brukseli	urodził	się	Hergé	(pod	takim	pseudoni-
mem	tworzył	komiksy)	twórca	„Tintina	i	psa	Mikusia”,	
oraz	 „Lucky	 Luke”	 i	 najbardziej	 znanych	 „Smerfów”.	

Bruksela – słuchacze Sądeckiego UTW w Parlamencie Europejskim

Berlin - Siedziba Kanclerz Angeli Merkel Berlin – Przed Bramą Brandenburską
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KOMUNIKAT 
Sądeccy	esperantyści	planują	utworzenie	zespołu	wokalnego	seniorów	o	na-
zwie	„KANTAS		KORO”,	czyli	po	polsku	–	„Śpiewa	Serce”,	z	 repertuarem	
operetkowym	i	dawnych	przebojów	z	czasów	naszej	młodości.		Poszukujemy	
więc	osób	obdarzonych	słuchem	muzycznym	oraz	pięknym	głosem,		ale	też	po-
trzebne	są	osoby,	które	pomogą	w	prowadzeniu	zajęć	muzycznych	w	każdym	
tygodniu	po	1,5	godz.	
Mile	byłyby	widziane	osoby	z	 instrumentem	do	akompaniamentu	–	z	gitarą,	
akordeonem,	grające	na	pianinie	lub	innym	instrumencie.		Liczymy	także,	że	
znajdziemy	przynajmniej	2-3	panów	do	roli	amantów	operetkowych,	ponieważ	
już	zgłaszają	się	kobiety	do	zespołu,	a	brakuje	dla	nich	partnerów	do	duetów.
Przewidujemy	współpracę	i	wymianę	z	amatorskimi	zespołami	za	granicą.
Zapraszamy	do	świetnej	zabawy	i	przygody	z	repertuarem	wiecznie	żywym	i	popularnym	w	całej	Europie.	Teksty	
piosenek	będą	przygotowywane	w	dwóch	językach	–	na	potrzeby	krajowe	po	polsku	i	po	esperancku	na	wyjazdy	
zagraniczne.	Zapisy		do	zespołu	będą	przyjmowane	w	Sekretariacie	SUTW.
Jako	przykład,	który	ma	zachęcić	do	wspólnej	zabawy,	przedstawiamy	zdjęcie	zespołu	wokalnego	z	UTW	Jastrzębie-
-Zdrój,	podczas		koncertu		„Operetka	na	wesoło”		na	imprezie	esperanckiej		w	Gliwicach,	w	którym		uczestniczyła	
także	Wiceprzewodnicząca	Ogólnopolskiej	Federacji		UTW,	pani		Krystyna	Jurczewska	-Płońska.

Halina Komar

Dzisiaj	mamy	przejechać	770	km	do	Berlina.	Docieramy	
tutaj	około	godziny	23-ciej,	a	mimo	późnej	pory	czeka-
ja	na	nas	niemieccy	esperantyści.	Mieszkamy	w	hotelu	
„Holi”	w	dzielnicy	Lichtenberg,	niedaleko	siedziby	klu-
bu	 esperanto	 przy	 Einbeckerstraβe	 69-71	 i	 skweru	 im.	
Ludwika	Zamenhofa.
23 września – Berlin
Mimo,	 że	 to	 już	 siódmy	 dzień	 wędrówki	 po	 Europie,	
wszyscy	są	w	doskonałej	kondycji	i	dalej	chłonni	wrażeń,	
zwiedzania	 i	 poznawania.	 Młody	 entuzjasta	 esperanta,	
Niemiec,	Henryk	jest	naszym	przewodnikiem	po	stolicy	
Niemiec.	Jedziemy	do	centrum	szybką	kolejką	miejską,	 
a	 jedna	 ze	 stacji	 to	Warschauer	 Straße	 –	Warszawska	
ulica.	 Nowoczesna	 w	 architekturze	 siedziba	 Kanclerz	
Angeli	Merkel	znajduje	się	dokładnie	naprzeciwko	Bun-
destagu	(dawny	Reichstag),	z	ogromną	szklaną	kopułą.	
Dzieli	je	ogromna	trawiasta	łąka,	na	której	wczoraj	spo-
tykał	się	z	berlińczykami	Papież	Benedykt	XVI.	Henryk	
prowadzi	 nas	 pod	 Bramę	 Brandenburską,	 gdzie	 tłumy	
turystów	robią	sobie	pamiątkowe	zdjęcia	z	żołnierzami	
armii	alianckich	w	mundurach	z	czasów	II	wojny	świa-
towej.	Młodzi	ludzie	zarabiają	po	5	euro	za	pozowanie.	
Miło	 spaceruje	 się	 przy	 pięknej	 pogodzie	 Unter	 den	

Linden,	reprezentacyjnej	alei	Berlina.	Cieszy	nas	widok	
ogromnego	 bilbordu	 promującego	 polską	 prezydencję	
w	Unii	Europejskiej.	Afisz	autorstwa	T.	Janiszewskiego	
(zaprojektował	 słynne	 logo	 Solidarności)	 ozdabia	 por-
tret	pięknej	Polki,	Jadwigi	Jagiellonki,	córki	Kazimierza	
Jagiellończyka,	która	w	1475r.	poślubiła	księcia	Bawa-
rii	 Jerzego	 Bogatego.	 Na	 pamiątkę	 tego	 wydarzenia,	 
co	roku	w	miejscowości	Landshut,	w	Bawarii	przejeżdża	
orszak	weselny	w	strojach	z	epoki.
Największą	 atrakcją	 jest	 zwiedzanie	 ekspozycji	 zabyt-
ków	kultury	 hellenistycznej	w	Muzeum	Pergamonu	na	
Wyspie	Muzealnej.	Jeszcze	spacer	po	słynnym	„Alexie”,	
czyli	Aleksanderplatz	i	wracamy	do	hotelu.	Przed	nami	
podróż	przez	Poznań,	Łódź,	Katowice	do	Nowego	Sącza.
W	ciągu	8	dni	 przejechaliśmy,	bagatela	4200	km.	Wy-
cieczka	 była	 niezwykła	 pod	 wieloma	 względami.	 Jej	
organizacją	zajmowała	 się	przez	kilka	miesięcy,	wyko-
rzystując	 rozliczne	 znajomości	 w	 Europie,	 tylko	 jed-
na	 osoba	 –	 Halina	 Komar.	W	 czasie	 wojażu	 wszyscy	 
w	jakiejś	mierze	współpracowali	z	kierowniczką	grupy:	
Alicja	Skalska	dysponowała	funduszami,	Bożena	Kocyk	
załatwiała	 sprawy	urzędowo-hotelowe	w	 j.	 angielskim,	
Jola	 Kieres	 była	 tłumaczem	 z	 j.	 esperanto	 i	 kopalnią	
dowcipów.	Przez	8	dni	tworzyliśmy	jedną,	wielką	rodzi-
nę,	której	członkowie	wzajemnie	sobie	pomagali,	dzie-
ląc	się	z	innymi	nie	tylko	przysłowiową	kromką	chleba.	
Wspaniała,	serdeczna	atmosfera	towarzyszyła	nam	cały	
czas.	Każdy	zachowa	w	pamięci	inne	wrażenia	i	przeży-
cia,	ale	w	jednym	byliśmy	zgodni:	dobrze	podróżuje	się	
po	zjednoczonej	Europie,	bez	granic	 i	kontroli.	Dawne	
polskie	 przysłowie:	 „podróż	 ludzi	 doskonali”,	 świetnie	
oddaje	nasze	odczucia,	że	wróciliśmy	wzbogaceni	wie-
dzą	i	udoskonaleni.
Z	wdzięczności	za	towarzystwo	dedykuję	niniejszą	rela-
cję	uczestnikom	wycieczki.

Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu SUTW

Berlin - Billboard reklamujący polską prezydencję w UE z portretem 
Jadwigi Jagiellonki
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Tak	zwierzali	się	po	powrocie	do	Polski	aktorzy	Sceny	
Poetyckiej	Teatru	Robotniczego	im.	Bolesława	Barbac-
kiego	w	Nowym	Sączu	-	MONIKA	ŚLEPIAK,	DORO-
TA	KACZMARCZYK,	JANUSZ	MICHALIK.
Postanowiłam	ich	zapytać,	jak	doszło	do	tego,	że	jedyni	
w	świecie	po	 raz	pierwszy	wykonali	w	 tym	języku	 ten	
poemat	w	 stolicy	 prowincji	 płn-zach.	Włoch	 -Turynie,	 
a	wcześniej	w	naszym	mieście.	

P. Jak do tego doszło?
Pierwszy	 raz	 wykonaliśmy	 go	 6maja	 2011r.	 podczas	 
32	Ogólnopolskiego	Kongresu	Esperantystów,	jaki	trwał	
w	Nowym	Sączu	,	w	szczególności	w	budynku	MOKu.	
Namówiły	nas	do	wykonania	w	 tym	nieznanym	zupeł-
nie	przez	naszą	trójkę	języku	dwie	Panie	-	Halina	Komar	 
i	Jolanta	Kieres	-	organizatorki	tego	kongresu.	Tłumacze-
nia	poematu	dokonała	Lidia	Ligęza,	a	zaakceptował	do	
publikacji	 ks.	 kardynał	 Stanisław	Dziwisz.	Cały	 ciężar	
nauczenia	nas	recytowania	poezji	w	Esperanto	,	żmudne	
ćwiczenia,		próby	spadł	na	Panią	Jolantę	Kieres	-	nawet	
jak	my	mieliśmy	wątpliwości	,	ona	była	pewna,	że	podo-
łamy.	Nasze	pierwsze	wykonanie	spotkało	się	z	wielkim	
aplauzem	,	serdecznością	ze	strony	słuchaczy	w/w	kon-
gresu		i	od	razu	padła	propozycja	zaakceptowana	przez	
Esperantystów	w	Polsce,	że	musimy	pojechać	w	sierpniu	
na	kolejny	kongres	Esperanta	do	Turynu.	Dzięki	ogrom-
nym	staraniom	naszych	Pań	-	Haliny	i	Jolanty	,	a	także	
dzięki	wsparciu	finansowemu	przyjaciół	ruchu	esperanc-
kiego	nasza	trójka	wraz	opiekunkami	i	grupą	techniczną	
,	czuwającą	nad	dźwiękiem	,	projekcją	i	światłem	-	To-
masz	Dominik	 i	Michał	 Skoczeń	 -	 23	 sierpnia	 br.	wy-
ruszyliśmy	 małym	 Busem	 ,	 wypakowanym	 należycie	 
z	Nowego	Sącza.
P. Jak przebiegała trasa? Czy były przerwy na zwiedza-
nie mijanych miast?
Podczas	 przejazdu	 przez	 Słowację,	Austrię	 były	 tylko	
małe	 przerwy	 na	 rozprostowanie	 nóg.	 Dłuższa	 prze-

rwa	na	zwiedzanie	była	po	całonocnej	 jeździe	w	upale	 
w	Wenecji.	Niektórzy	z	nas	byli	już	w	tym	legendarnym	
mieście	na	wodzie	i	miasto	nie	było	dla	nich	dużym	za-
skoczeniem	.	Dorota	była	po	raz	pierwszy	i	mimo	zmę-
czenia	 fascynowało	 ją	 wszystko.	 Najbardziej	 przejazd	
tramwajem	 wodnym	 vaporetto	 przez	 Canale	 Grande	 
o	wczesnej	godzinie	rannej		i	mijanym	uśpionym	,	wylud-
nionym	mieście,	ale	gdy	zaczęliśmy	wędrować	wąskimi	
uliczkami	w	kierunku	Placu	św.Marka	-	miejsca	najważ-
niejszego	dla	każdego	turysty,	przybywającego	do	Wene-
cji,	okazało	się,	że	na	tym	placu	wokół	nas	jest	już	tłum	
turystów.	 Zwiedziliśmy	 z	 zewnątrz,	 co	 tylko	 pozwolił	
nam	czas,	zerknęliśmy	do	Bazyliki	św.	Marka	i	nie	mo-
gliśmy	 również	 nie	 powzdychać	 z	 naszymi	 tęsknotami	
przed	słynnym	Mostem	Westchnień,	rozlokowanym	nad	
Kanałem	Pałacowym,	może	nie	nad	utraconą	wolnością,	
jak	to	robili,	przechodząc	przez	ten	most	więźniowie,	ale	
powzdychaliśmy,	aby	nam	się	wszystko	ciekawie	w	dal-
szych	naszych	poczynaniach	udało.	
P. Potem znowu vaporetto, Bus i co dalej?
Dalej	każdy	z	nas	marzył	o	jak	najszybszym	dotarciu	do	
prowincji	Piemontu	,	do	jego	stolicy.	Przyjechaliśmy	do	
bardzo	ciekawie	położonego	hotelu	,	położonego		na	zbo-
czu	Monte	dei	Capuccini	,	gdzie	z	okien	naszych	pokoi	
roztaczał	się	widok	prawie	na	cały	Turyn,	a	otoczenie	ho-
telu	to	tarasy,	ogrody,	fontanny	należące	do	jednej	z	kró-
lewskich	rezydencji	z	pocz.	XVIII	wieku	„Villa	de	Regi-
na”,	zaprojektowane	przez	znanego	wówczas	architekta	
Filippo	Juvarra	na	zamówienie	księżniczki	Anny	Marii	
Orleańskiej.	Tak	jak	przez	resztę	pobytu	w	tym	mieście	
(dwa	dni	 )aparaty	fotograficzne	były	w	ciągłym	użyciu	
i	cały	czas	trzymała	nas	i	trema	i	obawa,	jak	tym	razem	
damy	sobie	 radę	przy	 tak	dużym	audytorium	znawców	 
z	nadal	słabo	znanym	językiem	Esperanto.	Nasze	opie-

„WYKONUJĄC	W	JĘZYKU	ESPERANTO	„TRYPTYK		RZYMSKI”	JANA	PAWŁA	II	DLA	SŁUCHACZY	RÓŹ-
NYCH	WYZNAŃ	I	Z	30	KRAJÓW	ŚWIATA		W	CENTRUM	KONGRESOWYM	W	TURYNIE	CZULIŚMY,		ŻE	
SPEŁNIAMY	MISJĘ,	JAKĄ	NAM	PRZEKAZAŁ	PAPIEŻ”

TRYPTYK RZYMSKI

Wenecja - na tle Mostu Westchnień

Turyn - przed katedrą św. Jana Chrzciciela
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kunki,	 otaczające	nas	 z	wielką	 troską	obok	 swoich	 za-
jęć	 kongresowych	 zapoznały	 nas	 z	 warunkami	 naszej	
przyszłej	prezentacji,	 a	my,	nie	marnując	 chwili	 czasu,	
zwiedzaliśmy	to	bardziej	przemysłowe,	ale	z	mnóstwem	
zabytków	 historycznych	 milionowe	 miasto,	 słynące	
obecnie	na	cały	świat	oprócz	dobrej	marki	samochodów	
Fiat,	z	dobrej	kuchni	i	dobrego	wina.
P. Co wam najbardziej utkwiło ze zwiedzanych miejsc?
Gdy	otwieraliśmy	hotelowe	okno,	uderzał	nas	widok	na	
kościół	Gran	Madre	(dawna	synagoga)	z	wieżą	Mole	An-
tonelliana,	 a	 kiedyś	 najwyższy	 zbudowany	 z	 kamienia	
budynek	w	Europie,	widoczny	z	każdego	miejsca	Tury-
nu.	Na	 całym	 świecie	 jest	 rozpoznawalnym	 symbolem	
Turynu.	 Potem	 Duomo	 -	 jedna	 z	 piękniejszych	 katedr	
renesansowych	 z	 XV	wieku	 pw.	 św.	 Jana	 Chrzciciela,	
patrona	 Turynu,	 no	 i	 oczywiście	 z	 przechowywanym	 
w	 niej	 Całunem	 Turyńskim.	 Mieliśmy	 duże	 szczęście	
być	 blisko	 niego,	 a	 nawet	 możność	 sfotografowania.	
Jedna	 z	 przewodniczek	 sądeckich	 oraz	 zaprzyjaźniona	
uczennica	 	nowosądeckiej	Szkoły	Katolickiej	 im.	Geo-
rgia	Frassatiego	poprosiły	nas,	aby	pokłonić	się	ich	pa-
tronowi	Pier	Giorgio	Frassatiemu,	którego	grób	jest	w	tej	
katedrze.	Jest	on	też	oficjalnym	patronem	przewodników	
i	 nie	 tylko	włoskich.	Turyn	 -	 czwarte	 co	 do	wielkości	
miasto	całych	Włoch,	położone	wśród	otaczających	gór,	
przy	ujściu	rzeki	Dora	Ripania	do	rzeki	Pad	 jest	głów-
nym	 ośrodkiem	 gospodarczo-kulturalnym	 północnych		
Włoch.	Centralna	arteria	to	historyczna	Via	Roma,	którą	
dochodzi	się	do	centrum	zabytkowego	miasta,	do	Piaz-
za	Castello.	Wokół	 tego	 placu	 znajduje	 się	 kilkanaście	
wspaniałych	rezydencji.	W	niektórych	z	nich	są	uloko-
wane	bogate	zbiory	muzealne,	jak	np.	muzeum	z	najbo-
gatszą	w	świecie	kolekcją	broni,	założone	w	1837r.	przez	
króla	Karola	Alberta,	w	 innym	 równie	 świetnie	 zacho-
wanym	pałacu	muzeum	archeologiczne.	Niektóre	pałace	
są	 tylko	do	zwiedzania	 jako	zachowane,	stylowe,	pięk-
nie	wyposażone	z	Pałacem	Królewskim	-	Palazzo	Reale	
na	 czele.	 Dumą	 Piemończyków	 jest	 Palazzo	 Madama	 
z	otaczającymi,	przepięknymi	ogrodami.	Trudno	go	nie	
zauważyć,	gdyż	 stoi	przed	 tym	pałacem	na	Piazza	San	
Carlo	imponujący	z	brązu	pomnik	konny,	a	na	nim	postać	
znana	z	historii	Włoch	-	Emanuelle	Filiberto.	Przejście	
przez	długi,	zachowany	kamienny	most	łukowy	na	rze-
ce	Pad	jest	owiany	legendami,	należy	do	dobrego	tonu,	
aby	każdy	turysta	przeszedł	przez	niego.	Przechodząc	po	
nim,	zamarzyliśmy,	aby	powrócić	kiedyś	i	zwiedzić	wię-
cej	obiektów	w	tym	mieście	zwłaszcza,	że	tym	razem	nie	
zmarnowaliśmy	chwili	czasu	na	zwiedzanie,	a	zoriento-
waliśmy	 się,	 że	 jeszcze	 tak	wiele	 ciekawych	 obiektów	
można	byłoby	zobaczyć.
P. Jak udał się w przedostatnim dniu kongresu  wasz 
występ w turyńskim Centrum Kongresowym?
Gdy	dowiedzieliśmy	się,	że	wśród	uczestników	kongre-
su	 jest	duża	 liczba	agnostyków,	 ludzi	 różnych	wyznań,	 

a	nawet	ateistów	i	z	najmniejszą	ilością	wiernych	obrząd-
ku	rzymsko-katolickiego,	mieliśmy	obawy,	czy	uszanują	
nasz	występ	na	podium,	bez	sceny	teatralnej.	Nie	towa-
rzyszył	 nam	 jak	 za	 pierwszym	 razem	 zespół	 „Sonati-
na”,	 ale	 reżyser	 spektaklu	 Janusz,	 za	 co	należy	mu	 się	
od	 nas	 wszystkich	 serdeczne	 podziękowanie	 uzupełnił	
te	luki	nagraniami	nowej	muzyki,	projekcją	ujęć	biblij-
nych,	namalowanych	przez	znakomitych	mistrzów	(np.	
kogo	nie	zachwyciłyby	dzieła	mistrza	Michała	Anioła).	 
To	wszystko	sprawiło,	że	wysłuchano	nasze	wykonanie	
do	końca	i	zostało	przy	takiej	liczbie	osób	zgromadzonej	
na	sali	odebrane	w	ciszy,	a	to	już	było	naprawdę	zadowa-
lające	.	Po	spektaklu	tłumaczono	nam	opinie	i	były	na-
prawdę	pełne	uznania,	szacunku	do	poematu	Jana	Pawła	
II	i	wtedy	właśnie	poczuliśmy	uczucie	spełnionej	misji,	
jak	mówi	w/w	 tytuł.	Czuliśmy	 się	wszyscy,	 cała	 ekipa	
dowartościowana.	 Niektórzy	 na	 sali	 o	 tym	 poemacie	
usłyszeli	po	raz	pierwszy.
P. W powrotnej drodze do kraju było zwiedzanie?  
To było już 27 sierpnia.
Tak	.WERONA.	Marzyło	się	nam	zobaczyć	jeszcze	dwie	
rzeczy	 -	 słynny	 teatr	Arena	 i	 być	 pod	 balkonem	 Julii.	
Te	 dwa	 obiekty	 turystyczne	 są	 mocno	 związane	 z	 na-
szą	pasją	i	umiłowaniem	do	teatru.	Teatr	Arena	to	jeden	 
z	 najważniejszych	 rzymskich	 amfiteatrów	 z	 I	 w.p.n.e.,	
jaki	zachował	się	do	dzisiejszych	czasów	.	Jest	trzecim	
amfiteatrem	po	 rzymskim	Koloseum.	Znany	w	 świecie	 
z	odbywających	się	tutaj	festiwali	operowych	z	miejsca-
mi	 siedzącymi	na	22	 tysiące	widzów,	 a	bilety	kosztują	
kilka	 euro.	Dawniej	 siedzieli	 na	 tych	miejscach	 kibice	
igrzysk	 gladiatorów.	 Spektaklu	 nie	 oglądnęliśmy,	 ale	
zdjęcia	 będą	 miłą	 pamiątką	 z	 tego	 miejsca,	 podobnie	
jak	 pod	 balkonem	 Julii.	 Dom	 Julii	 został	 wybudowa-
ny	 na	 początku	XX	wieku	 ale	 na	miejscu	 i	w	 obrębie	
średniowiecznej	 kamienicy.	Posąg	 Julii	 z	 brązu	 stoi	 na	
dziedzińcu	i	należy	dotknąć	jej	piersi,	aby	przyniosło	to	
szczęście	 w	 miłości.	 Legendarny	 balkon	 dobudowano	
przed	II	wojną	światową	i	można	na	niego	wyjść,	a	jeżeli	
ktoś	pod	nim	ma	ochotę,	może	też	wykonać	serenadę	do	
swojej	wybranki.	Turystów	mnóstwo	i	miejsce	cieszy	się	

Werona-  wewnątrz teatru Arena
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ZDROWIE I URODA - NOWA OFERTA W RAMACH 
PROJEKTU SENIOR TEB EDUKACJA

Rozmowa z Ewą Surowiak, Dy-
rektorem Oddziału TEB Edu-
kacja w Nowym Sączu.
Do kogo skierowana jest propo-
zycja nauki w zawodzie kosme-
tyczka?
Oczywiście	 kierujemy	 ją	 do	
osób,	 które	 interesują	 się	 za-
gadnieniami	 związanymi	 z	 ko-
smetyką,	 wizażem,	 szeroko	 ro-
zumianym	wyglądem	 i	 dobrym	

samopoczuciem.	 Jest	 to	 oferta	 dla	 wszystkich	 kobiet,	
które	 cenią	 sobie	 atrakcyjny	wygląd	w	każdym	wieku,	
lubią	kosmetyki,	nowinki	z	zakresu	medycyny	estetycz-
nej,	a	przede	wszystkim	chcą	w	gronie	koleżanek	w	tym	
samym	wieku	zadbać	o	siebie	i	swoje	ciało.	
Czy konieczne są jakieś szczególne predyspozycje zwią-
zane z tym zawodem?
Rzeczywiście	 jest	 to	zawód	skierowany	do	osób,	które	
cechuje	sprawność	ruchowa	dłoni	i	palców	–	ponieważ	
wykonują	wiele	zabiegów	manualnych.	
Ponadto:	 opanowanie,	 cierpliwość,	 systematyczność,	
dokładność	oraz	poczucie	estetyki,	a	przede	wszystkim	
łatwość	nawiązywania	kontaktów	z	ludźmi.	Moim	zda-
niem	słuchaczkom	Sądeckiego	Uniwersytetu	Trzeciego	
Wieku	tych	cech	nie	brakuje!
Warto	podkreślić,	 iż	w	trakcie	zajęć	oprócz	 informacji,	
jak	pielęgnować	swoje	zdrowie	i	urodę,	słuchaczki	zdo-
będą	 fachową	wiedzę	 kosmetyczną	 i	 umiejętności	 nie-
zbędne	do	podjęcia	pracy	w	zawodzie,	jeśli	chciałyby	na	
tym	potem	zarabiać.
Czyli wybór oferty kształcenia w tym zawodzie to także 
sposób na powrót na rynek pracy?

Tak,	na	zajęciach	oprócz	atrakcyjnej	formy	i	wielu	ćwi-
czeń	praktycznych	Panie	zostaną	przygotowane	do	pań-
stwowego	egzaminu	zawodowego.	Jeśli	zdecydują	się	do	
niego	przystąpić	 i	 uzyskają	dyplom	 technika	usług	ko-
smetycznych	–	zdobędą	nowy	zawód.	
Jakie są możliwości pracy z takim dyplomem?
Możliwości	podjęcia	pracy	jest	wiele:	mogą	to	być	gabi-
nety	kosmetyczne,	gabinety	odnowy	biologicznej,	firmy	
kosmetyczne,	studia	paznokci	i	wizażu.
Można	 też	 prowadzić	własną	 działalność	 gospodarczą,	
jako	kosmetyczka	lub	manikiurzystka.
Ale	można	 także	wykorzystać	 tę	wiedzę	 i	umiejętności	
zupełnie	 prywatnie,	 dla	własnego	 dobrego	 samopoczu-
cia,	podczas	spotkań	w	gronie	koleżanek	czy	przygoto-
wań	do	ważnych	życiowych	uroczystości.
Co dodatkowo zyskują osoby uczące się w TEB Eduka-
cja?
Dodatkowo	 w	 trakcie	 zajęć	 słuchacze	 będą	 uczestni-
czyć	 w	 pokazach	
i	 szkoleniach,	
p rowadzonych	
przez	 przedsta-
wicieli	 znanych	
firm	 kosmetycz-
nych.	 Otrzymają	
certyfikaty,	 które	
umocnią	 ich	 po-
zycję	 w	 oczach	
po t enc j a l nych	
pracodawców,	ale	
także	 dadzą	 dużą	
osobistą	satysfak-
cję.

ZAPROSILI NAS

wzięciem.	Obecności	Romea	nie	zauważyliśmy.
Werona	jako	miasto	położona	jest	w	prowincji	-	Wenecja	
Euganejska	-	nad	rzeką	Adygą,	malowniczo	opasującą	to	
miasto,	które	liczy	ponad	250	tys.	mieszkańców.	Werona	
ma	 jeszcze	wiele	 innych	 ciekawych	 zabytków	 i	 trzeba	
nam	znowu	tam	pojechać.
P. Wiem, że powróciliście do domu szczęśliwie. Potem 
byłam na dwóch waszych spektaklach „Tryptyku Rzym-
skiego „- jeden był podczas październikowego Festi-
walu Teatralnego, drugi z okazji 120-lecia Sądeckiej 
Biblioteki Publicznej i obydwa były wykonane przy peł-
nych salach i już z udziałem zespołu „Sonatina”. Ta-
kie  zainteresowanie to satysfakcja dla Was . Co dalej?  
O czym jeszcze Wam się marzy?

W	najbliższym	czasie	,	na	początku	grudnia	zaprosili	nas	
Esperantyści	do	Białegostoku,	do	miejsca	urodzin	twór-
cy	 tego	 języka	-	Ludwika	Zamenhoffa.	Wykonamy	po-
emat	w	języku	Esperanto,	ale	i	w	języku	polskim.
Marzy	 się	 nam,	 aby	 zaproponowano	 nam	 i	 nie	 tylko	 
w	 naszym	 mieście	 wykonanie	 „Tryptyku	 Rzymskiego	
Jana	Pawła	II”	w	scenerii	kościołów	i	tych	zabytkowych	
i	tych	współczesnych.	Do	tej	pory	marzenia	się	nam	speł-
niały.	Czekamy	na	propozycje.
Serdecznie dziękuję Wam za to, że zechcieliście  
mi udzielić wywiadu i za bardzo ciekawe wypowiedzi.

Wywiad przeprowadziła Anna Totoń.
Zdjęcia do wywiadu - autorstwa uczestników wyjazdu 

do Włoch .
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gitymacje	 i	 indek-
sy	 wydajemy	 także	
bezpłatnie.	 Jedynym	
kosztem,	 jaki	 po-
niosą	 słuchacze,	 bę-
dzie	 wydatek	 30zł 
miesięcznie	 na	 ko-
smetyki	 i	 materiały	
jednorazowe,	 uży-
wane	 przez	 nich	
na	 zajęciach.	 Tymi	
kosmetykami	 będą	
wykonywać	 sobie	
nawzajem	 rożnego	
rodzaju	zabiegi	(makijaże,	manikiur	i	pedikiur,	pielęgna-
cje	cery	i	ciała).	Profesjonalny	sprzęt	oraz	wyposażenie	
sal	na	cały	okres	kształcenia	(2	lata)	zapewnia	TEB	Edu-
kacja.
Czyli w 4 semestry i inwestując tylko 30 zł miesięcz-
nie, można zdobyć zupełnie nowe umiejętności, wiedzę  
i kwalifikacje w nowym zawodzie?
Tak,	 a	 dodatkowo	 kwota	 ta	 jest	 inwestycją	we	własne	
zdrowie	 i	 urodę,	 bo	 z	 naszych	 zajęć	 słuchaczki	 będą	
wychodzić	 odmłodzone	 (po	 zabiegach),	 upiększone	 
(w	nowym	makijażu)	i	zrelaksowane	(po	masażach	i	fi-
zjoterapii).	I	oczywiście	zrobią	bezcenne	wrażenie	na	ro-
dzinie	i	znajomych!
Więc, w jaki sposób z tego skorzystać?
Zapisując	 się	 w	 sekretariacie	 TEB	 Edukacja	 przy	 
ul.	Dunajewskiego	4,	trzeba	przynieść	ze	sobą	legityma-
cję	SUTW	(bezpłatne	kształcenie	w	 tym	zawodzie	 jest	
oferowane	 tylko	 słuchaczom	 SUTW),	 dowód	 osobisty	
oraz	świadectwo	ukończenia	szkoły	średniej.
Ilość	miejsc	jest	ograniczona	–	planujemy	uruchomienie	
jednej	wieczorowej	grupy	(30	osób),	liczy	się	kolejność	
zapisów.
Zajęcia	rozpoczną	się	w	lutym	2012	roku,	będą	się	odby-
wać	2	razy	w	tygodniu	popołudniami.

Serdecznie zapraszam!
Ewa Surowiak

Dyrektor Oddziału TEB Edukacja w Nowym Sączu
tel. 510 22 10 90; 18 442 15 97, 

33-300 Nowy Sącz, Dunajewskiego 4

Jakiego rodzaju wiedzę uzyskają słuchacze na zaję-
ciach?
Nauczą	się	m.in.	wykonywać	zabiegi	z	zakresu	kosmety-
ki	pielęgnacyjnej	twarzy	i	ciała	w	tym:
o	 Manikiur	i	pedikiur
o	 Pielęgnowanie	oprawy	oczu	z	uwzględnieniem	farbo-

wania	brwi	i	rzęs	oraz	depilacji	brwi
o	 Pielęgnowanie	 włosów	 stosownie	 do	 ich	 rodzaju,	 

w	tym	wykonywanie	masażu	głowy
o	 Pielęgnowanie	dekoltu
o	 Pielęgnowanie	cery	z	uwzględnieniem	oczyszczania	

higienicznego	i	leczniczego	oraz	nakładanie	i	zmywa-
nie	nakładanych	na	skórę	preparatów	(maski,	kremy)

o	 Pielęgnowanie	całego	ciała	z	uwzględnieniem	masa-
żu	ogólnego	i	częściowego

Będą	 także	 wykonywać	 zabiegi	 z	 zakresu	 kosmetyki	
upiększającej:
o	 Makijażu	 dziennego,	 wieczorowego,	 fantazyjnego	 

i	charakteryzacji
o	 Usuwanie	zbędnego	owłosienia
o	 Zdobienie	paznokci
Zdobędą	wiedzę	z	kosmetyki	leczniczej:
o	 z	zakresu	światłolecznictwa	(naświetlanie	lampami	-	

kwarcową,	sollux,	vitalux,	Minina,	infra-rouge)
o	 z	zakresu	hydroterapii	(parówki,	sauny,	natryski,	na-

wilżania,	itp.)
o	 z	zakresu	elektrolecznictwa	(galwanizacja,	jonofore-

za,	elektrostymulacja,	darsonvalizacja	itd.)
o	 z	 zakresu	 fizykoterapii	 z	 uwzględnieniem	 wskazań	 

i	przeciwwskazań
A	ponadto	nauczą	się:
•	 udzielać	porad	kosmetycznych
•	 obsługiwać	aparaturę	i	sprzęt	stosowany	w	kosmety-

ce
•	 dobierać	zabiegi	kosmetyczne
•	 określać	skład	podstawowych	preparatów	kosmetycz-

nych
•	 sporządzać	 proste	 środki	 kosmetyczne,	 np.	 kremy	 

do	masażu,	maski
•	 udzielać	 pierwszej	 pomocy	 w	 stanach	 zagrożenia	

zdrowia	i	życia
Jakie koszty trzeba ponieść, by zostać kosmetyczką?
Nauka	 jest	 bezpłatna,	 wszelkie	 zaświadczenia	 oraz	 le-

„Mówi się, że osoby starsze znikają z życia publicznego – my twierdzimy, że jest odwrotnie”
Seniorzy – Seniorom.

W	ramach	projektu	„Integracja	społeczna	osób	starszych	Seniorzy	–	Seniorom”,	współfinansowanego	ze	środków	
Wojewody	Małopolskiego,	odbyły	się	w	Zakopanem	dwudniowe	(4	i	5	listopada),	warsztaty	dla	osób	starszych,	lide-
rów	i	członków	organizacji	pozarządowych,	w	tym	słuchaczy	UTW.
Program	pierwszego	dnia	seminarium	obejmował	 tematy	związane	z	 integracją	 i	aktywizacją	osób	starszych,	 ich	
readaptacją	oraz	formalno-prawnym	aspektem	tworzenia	lokalnych	ośrodków	wsparcia	dla	osób	starszych,	np.	Cen-
trum	Aktywności	Seniora.	Powyższe	zagadnienia	przedstawione	zostały	w	sposób	bardzo	ciekawy	przez	Wojciecha	
Nalepę	–	radcę	prawnego,	koordynatora	Powiatowego	Centrum	Wspierania	Organizacji	Pozarządowych	w	Nowym	

MÓWI SIĘ – ZAKOPANE
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WSCHODNIE ĆWICZENIA TAI CHI 
I CHI KUNG

W	 roku	 akademickim	 2011/2012	 zorganizowano	
dla	 słuchaczy	 SUTW	 nowe	 zajęcia	 ruchowe	 Tai-Chi	 
i	Chi-Kung.
TAI	CHI	to	zespół	ćwiczeń	odprężających	i	rozluźnia-
jących,	który	kształtował	się	w	Chinach	przez	setki	lat.	
Udokumentowane	początki	tai-chi	sięgają	połowy	XVII	
w.	,	powstało	jako	ewolucyjna	kontynuacja	sztuki	wal-
ki,	ćwiczeń	rozciągających	i	oddechowych.	Ćwiczenia	
mają	 uświadomić,	 że	 działając	 bez	 napięć	 i	 zgodnie	 
z	naturą,	można	osiągnąć	wspaniałe	efekty	w	zakresie	
zdrowia	 i	 ogólnego	 samopoczucia.	 Opisy	 sprzed	 350	
lat	 ukazują	 nam	 Tai-chi	 jako	 sztukę	 walki	 czerpiącą	 
z	bogatej	wiedzy	na	temat	przepływu	energii.	W	tam-
tym,	 początkowym	 okresie	 ćwiczenia	 tai	 chi	 miały	
charakter	 bardzo	 praktyczny,	 stosowali	 je	 zawodnicy	
występujący	na	ringu	lub	ludzie	zajmujący	się	sportami	
walki.
Obecnie	 ćwiczący	 tai-chi	 koncentrują	 się	 głównie	 na	
aspektach	 zdrowotnych	 i	 relaksujących.	 Bowiem	 wg	
medycyny	 chińskiej	 przyczynami	 większości	 chorób	
są	 zaburzenia	 przepływu	 energii	 w	 organizmie	 czło-
wieka.	Leczenie,	a	przede	wszystkim	profilaktyka,	po-
lega	na	pobudzeniu	 i	 stymulowaniu	energii.	Ćwicząc,	
można	 nauczyć	 się	 świadomości	 ruchów	 oraz	 pano-
wania	 nad	 strukturą	własnego	 ciała.	Ćwiczenia	 są	 ła-
godne	i	rozluźniające.	Jedność	umysłu	i	ciała	podczas	
wykonywanych	 ćwiczeń	 pobudza	 przepływ	 energii	
czyli	„chi”.	Przepływ	energii	jest	skrótem	myślowym,	
określającym	sumę	czynników,	takich	jak:	dotlenienie,	
rozluźnienie,	ruch,	uwaga	itd.	Koordynując	te	czynniki,	
budujemy	 swoją	własną	 energię,	 a	 nie	 jakąś	 tajemni-
czą	energie	„chi”,	dostępną	 tylko	chińskim	mistrzom.	 
W	tai-chi	za	stan	naturalny	uważa	się	stan	rozluźnienia	
i	gotowości,	a	nie	napięcia.	Każdy	człowiek,	który	po-
łączy	swoje	ciało	ideą	ruchu,	który	potrafi	uświadomić	
sobie	strukturę	ruchu,	który	będzie	umiał	czerpać	z	tego	
radość,	może	poczuć	płynącą	w	nim	energię	„chi”.
Ćwiczenia	ze	względu	na	swój	łagodny	charakter	są	do-
stępne	dla	wszystkich	bez	względu	na	wiek.
Chińczycy	masowo	ćwiczą	 tai-chi	w	parkach,	na	pla-
cach,	 na	 skwerach.	 Z	 uporem	 powtarzają	 sekwencje	
powolnych	ruchów.
Ćwiczący	 zdają	 się	 być	 odcięci	 od	 reszty	 świata,	
zgiełku,	 szumu	 i	nie	załatwionych	spraw.	Łącząc	cia-

ło	 i	 umysł	 w	 jedno,	
smakują	 każdy	 cen-
tymetr	 ruchu,	 każdą	
sekundę.
CHI KUNG
Początków	 chi	 kung	
nie	 da	 się	 jedno-
znacznie	 określić.	
Legendy	opowiadają	
o	 mnichach,	 wzoru-
jących	się	na	ruchach	
zwierząt.	 Podobno	 
w	każdej	legendzie	istnieje	jakieś	ziarenko	prawdy.
W	 tym	wypadku	może	 to	 potwierdzać	 fakt,	 że	w	na-
zwach	 form	 chi	 kung	 jest	 wiele	 odniesień	 do	 świata	
zwierząt.
Wybitny	 lekarz	Hua	Tuo,	żyjący	na	przełomie	 II	 i	 III	
w	n.e.	popularyzował	opracowane	przez	 siebie	 formy	
chi	 kung	 pod	 nazwą	 „Zabawy	Pięciu	Zwierząt”.	Tłu-
maczył,	 że	 ludzie	 tak	 ulegli	 zmianom	 cywilizacyj-
nym,	iż	nie	potrafią	już	wrócić	do	swoich	naturalnych	
wzorców,	postawy	 i	sposobów	poruszania	się.	W	tym	
miejscu	nasuwa	się	refleksja,	co	Hua	Tuo	powiedziałby	 
o	nas	żyjących	współcześnie,	jeżdżących	samochodami	
i	siedzących	przed	komputerami...?
Chińczycy	mówią,	że	 leczenie	choroby	 jest	 jak	kopa-
nie	studni,	gdy	chce	się	pić.	Przysłowie	to	obrazuje,	jak	
wielką	 rolę	odgrywała	 i	odgrywa	profilaktyka	w	Chi-
nach.	Ćwiczenia	chi	kung	pełnią	właśnie	taka	rolę,	pro-
filaktyczną,	 zdrowotną	 i	 relaksującą.	Ruchy	 są	 łatwe,	
należy	skoordynować	je	z	oddechem,	a	co	najważniej-
sze,	należy	nauczyć	się	nimi	cieszyć.	Ta	ostatnia	uwaga	
jest	 chyba	 najważniejsza	w	 chi	 kung.	Dziesięć	minut	
łatwych	ćwiczeń	w	pogodnej	atmosferze	da	nam	więcej	
niż	godzina	pocenia	się,	trudzenia	i	przekraczania	wła-
snych	możliwości.
Przez	 tysiące	 lat	 historii	 ruchy	 chi	 kung	 obrosły	 nie-
skończoną	 ilością	prawd	 i	 różnych	 teorii,	 	 przetrwały	
jednak	tak	długo,	dzięki	temu,	że	są	intuicyjne,	proste	 
i	niosą	ze	sobą	pogodę	ducha.

Prowadzący: 
Tadeusz Jaśkowiak, 

uczeń Howarda Choy

Sączu	oraz	Jarosława	Kiełbasę	–	księgowego,	specjalistę	i	trenera	w	szkoleniach	dla	organizacji	pozarządowych.	
W	drugim	dniu	warsztaty	prowadziła	Wiesława	Borczyk	–	Prezes	Ogólnopolskiej	Federacji	Stowarzyszeń	UTW	na	
temat:	„Rok	2012	–	Rokiem	UTW	w	ramach	Europejskiego	Roku	Aktywności	Osób	Starszych”.	Z	tego	tytułu	od-
będzie	się	w	Warszawie,	19	marca	2012r.	I	Kongres	UTW,	promujący	organizacje	pozarządowe,	działające	na	rzecz	
seniorów.

Elżbieta Pachoń
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http://www.sutw.pl      
http://www.utw.pl      
http://www.edukacja.senior.pl
http://www.senior.pl      
http://www.grundtvig.org.pl

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

WARTO ZOBACZYĆ:

WARTO PRZECZYTAĆ:

1. Blake Sarah – „Niedoręczony list”.
Wzruszająca powieść o kobietach, dla których miłość i honor były ważniejsze niż życie. Jest rok 1940, na Londyn 
spadają bomby. Wojna staje się brutalną codziennością, dotyka zwykłych ludzi 
i zmienia ich losy.

2. Koper Sławomir – „Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej”.
Barwna opowieść o żeńskich elitach okresu międzywojennego. Piękna epoka, inteligentne i piękne kobiety. Dwu-
dziestolecie międzywojenne to czasy, kiedy w życiu publicznym pojawiły się wielkie indywidualności, barwne 
postacie. 

3. McLain Paula – „Madame Hemingway”.
Poruszająca opowieść o ambicji i zdradzie – osadzona w scenerii szalonego Paryża lat dwudziestych. Przedsta-
wia historie miłości dwojga osób: amerykańskiego noblisty Ernesta Hemingwaya i jego pierwszej żony. 

4. Wilk Paulina – „Lalki w ogniu. Opowieści z Indii”.
Świetnie napisana, wciągająca i mądra książka o obcowaniu z Indiami, które niczego nie ukrywają . Autorka wcie-
la się  w rolę spostrzegawczej przewodniczki i ukazuje codzienne życie mieszkańców Indii. Wciągająca lektura, 
świetne zdjęcia.

5. Schilddorfer Gerd – „Kod cesarza”.
Mroczny labirynt faktów, tajemnicze symbole, nierówni przeciwnicy i pełne napięcia godziny czytania. To pasjonu-
jąca pogoń za tajemnicą cesarza Fryderyka III.

6. Sem- Sandberg Steve – „Biedni ludzie z miasta Łodzi”.
Chaim Mordechaj Rumkowski, władca łódzkiego getta, pan życia i śmierci. To tej postaci autor poświęcił swoją 
najnowszą powieść. Zbadał tysiące dokumentów z getta i na ich podstawie stworzył książkę  znakomitą, wstrzą-
sającą i jednocześnie wiarygodną.

7. Ludlum Robert – „Kryptonim Ikar”.
Muzułmańscy fundamentaliści przetrzymują w ambasadzie USA w Omanie ponad dwustu zakładników. Evan 
Kendrick, bogaty kongresmen z Kolorado, oferuje pomoc w ich uwolnieniu. Misja się powiedzie i zakończy  suk-
cesem. Jednak to nie koniec przygód kongresmena. Ciekawa, pełna mocnych wrażeń powieść zachwyci wielu 
czytelników literatury sensacyjnej.  

8. Atkinson Patricia – „Sezon na winobranie”.
Na południowym zachodzie Francji wszystko ma swój czas – sadzenie winorośli, winobranie, grzybobranie, zbie-
ranie trufli, połowy pstrągów i ostryg. Każda pora jest piękna, mająca swój urok. Piękne opisy przyrody, spokój 
wprowadzają czytelnika w dobry nastrój.

9. Szaszkiewiczowa Irena – „Podwójne życie Szaszkiewiczowej”.
Barwne portrety przodków, międzywojenny Kraków, szalone bale – to wszystko autorka wspomina  w swej książ-
ce. Mimo, że  wychowała się w tradycyjnym dworku, nierzadko łamała towarzyskie    konwenanse. W autobiogra-
ficznej opowieści pojawiają się opisy niezwykłych przyjaźni i wspomnienia lat młodości. 

10. Modelski Łukasz – „Dziewczyny wojenne”.
Wojna to z pozoru męska sprawa. Zmienia jednak kobiece losy tak samo mocno, jak męskie. Jak przetrwać, gdy 
wokół panuje okrucieństwo, przemoc i niesprawiedliwość?
Jak radzą sobie młode kobiety w czasie tego koszmaru wojennego? Ciekawa, interesująca powieść o losach 
młodych kobiet w czasie drugiej wojny światowej.

Sądecka Biblioteka Publiczna  
www.sbp.nowysacz.pl

http://www.federacjautw.pl
http://www.tvpkrakow.pl
http://www.korzenieiskrzydla.pl
http://www.mowes.pl
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