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Jan Golonka, 
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Federacji Stowarzyszeń UTW 
i Sądeckiego UTW

RYTRO, SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
SEKCJI MEDYCZNEJ I PROFILAKTYKI ZDROWIA, 
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FESTIWAL MUZYCZNY W BALLERUP - DANIA, 23-25 sierpnia 2013 r.
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Spotkanie z Burmistrzem Ballerup
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Fot. Arch. SUTW
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W nowym roku akademickim 2013/2014 będziemy obchodzić  X - lecie  powstania  Stowarzyszenia 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

Głównym celem działania Stowarzyszenia było i pozostaje nadal umożliwienie rozwoju aktywności 
intelektualnej i społecznej osobom starszym, pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej  
i kształtowaniu zdrowego stylu życia na emeryturze,  a także tworzenie warunków do integracji 
seniorów oraz współpracy z młodym pokoleniem.

Działania Sądeckiego UTW sprzyjają  rozwojowi poznawczemu człowieka, prowadzącemu 
do   rozumienia współczesnego świata. Realizujemy niezwykle bogatą i urozmaiconą ofertę 
programową, która jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań słuchaczy. W ciągu minionych 10 
lat  była ona poszerzana  i obejmuje  coraz więcej godzin wykładów i zajęć dodatkowych, a także  
spotkań i wyjazdów edukacyjnych oraz turystycznych.

Nasza działalność i jej rozwój  jest możliwy dzięki   współpracy z uczelniami wyższymi, 
sprawującymi patronat naukowy,  z samorządem lokalnym - władzami   Miasta Nowego Sącza  
i Powiatu Nowosądeckiego,  z  samorządem   Województwa Małopolskiego,  z wieloma  instytucjami 
publicznymi i organizacjami pozarządowymi.  

W minionym okresie zrealizowaliśmy wiele projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków 
publicznych - ministerstw, samorządów, Unii Europejskiej oraz Polsko- Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Wzbogaciły one w istotny sposób naszą  ofertę programową dla osób starszych.

Aktywnie włączyliśmy się w tworzenie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, która stała 
się ważnym partnerem społecznym w podejmowanych przez Rząd RP i Parlament działaniach na 
rzecz tworzenia polityki senioralnej w naszym kraju.

W naszych działaniach wspiera nas Rada Programowo - Naukowa, której przewodniczył  
w poprzednim okresie pan prof. Tadeusz Aleksander, a obecnie dr hab. prof.nadzw. Zdzisława 
Zacłona.

 Przekazujemy  wyrazy wdzięczności i podziękowania  Członkom i  Słuchaczom UTW, którzy swoją 
społeczną pracą, pełną zaangażowania, działają  dla dobra   Stowarzyszenia Sądeckiego UTW. 
Dziękujemy  za wsparcie i pomoc wszystkim przyjaciołom i sympatykom Sądeckiego UTW.

Wyrażamy nadzieję, że doświadczenia 10 lat  działalności  Sądeckiego UTW przyczynią się do 
jeszcze ciekawszych działań i rozwoju UTW w przyszłości.

Drodzy Słuchacze 
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Za Zarząd Sądeckiego UTW
Wiesława Borczyk

Prezes Zarządu
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EPIDEMIOLOGIA, PATOGENEZA I LECZENIE  
WIRUSOWYCH ZAPALEŃ WĄTROBY

Wirusowe zapalenia wątro-
by stanowią w całym świe-
cie istotny problem zdrowot-
ny. Zarówno z powodu wciąż 
wzrastającej ilości nowo roz-
poznanych przypadków, jak  
i z powodu trudności diagno-
stycznych, leczniczych i nie-
jednokrotnie niepełnej sku-
teczności dostępnych terapii. 
Statystyki dotyczące liczby 
zarażonych wirusami zapale-

nia wątroby są wciąż niepoko-
jące. W przypadku przewlekłe-

go zapalenia wątroby typu B szacuje się, iż na świecie 
jest około 400 mln przewlekłych nosicieli wirusa HBV, 
z czego ponad 75% żyje w Azji i rejonie Pacyfiku,  
15-25% zarażonych umrze z powodu niekorzystnego 
przebiegu i skutków tego zakażenia - marskości wątroby 
lub pierwotnego raka wątroby. Rocznie odnotowuje się 
do miliona zgonów z powodu zakażenia HBV. Również 
ilość zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C nie 
jest mała i wciąż wzrasta - na świecie ponad 170 mln 
(3% populacji), a w Polsce ponad 730 tysięcy. Rocznie 
dochodzi do 8-10 tysięcy zgonów z powody zakaże-
nia HCV i przyjmuje się, iż w ciągu najbliższych 20 lat  
ta liczba ulegnie potrojeniu.
Przedstawiono epidemiologię, obraz kliniczny oraz 
obowiązujące standardy leczenia zapaleń wątroby. 
Omówiono zapalenia wątroby spowodowane wirusami 
pierwotnie hapatotropowymi typu A,B,C,D,E.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A wywołuje wirus  
z rodziny Picornaviridae, z okresem inkubacji najczę-
ściej od 2-4 tygodni. Cechuje się szybko rozwijającymi 

WYKŁADY

dr nauk med. Małgorzata Zejc-Bajsarowicz adiunkt Kliniki Chorób Zakaźnych w Collegium Medicum UJ.

Korzenie Pani dr to Nowy Sącz - dziadek Stanisław Bernacki był profesorem matematyki I Liceum, znany starszemu 
pokoleniu Nowego Sącza. Rodzice to uznani farmaceuci krakowscy.
Matka, mgr Krystyna Zejc przecierała szlaki w prywatyzacji krakowskich aptek, ojciec prof. dr hab. Alfred Zejc, 
nieżyjący już, znany naukowiec nie tylko w kraju, ale i na świecie (Niemcy, Francja i USA), prof. zwyczajny Akademii 
Medycznej im. Mikołaja Kopernika i Collegium Medicum UJ w Krakowie, zasłużony, długoletni Kierownik Katedry 
i Zakładu Chemii Farmaceutycznej, dziekan oraz prorektor ówczesnej Akademii Medycznej, a obecnie Collegium 
Medicum UJ. W uznaniu zasług jego imieniem została nazwana sala posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego,  
w której znajduje się popiersie Profesora.
Profesor był niejednokrotnie zapraszany na wykłady w krakowskich UTW. Pani Małgorzata i jej brat poświęcili się 
medycynie.

się zmianami martwiczo-zapalnymi tkanki wątrobo-
wej, o przebiegu najczęściej samoograniczającym się.  
Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez zaka-
żoną żywność lub wodę pitną. Podobnie przenoszone jest 
zakażenie wirusem typu E.
Natomiast pozostałe wirusy typu B, C przenoszone 
są najczęściej drogą krwiopochodną, również drogą 
kontaktów seksualnych i drogą wertykalną (z matki  
na dziecko). W grupie szczególnego ryzyka znajdują się:
narkomani stosujący dożylne środki odurzające, osoby 
posiadające wielu partnerów seksualnych, osoby chore 
na hemofilię, chorzy dializowani, biorcy narządów, 
osoby przebywające w zakładach zamkniętych, 
noworodki matek zarażonych, pracownicy służby 
zdrowia, przypadkowe zakłucia igłą, pracownicy służb 
publicznych, mających kontakt z krwią.
Okres inkubacji tych zapaleń wątroby jest zdecydowanie 
dłuższy od 1 do nawet 6 miesięcy.
Przedstawiono przebieg naturalny zakażenia tymi wi-
rusami, który może mieć charakter ostrego zapalenia 
wątroby o różnym przebiegu: od asymptomatycznego, 
bezżółtaczkowego, żółtaczkowego, nadostrego i prze-
wlekłego z możliwością rozwinięcia się marskości wą-
troby i powstania raka pierwotnego wątroby.
Podkreślono również ogromne znaczenie prawidłowej 
profilaktyki zabezpieczającej przed zarażeniem zarówno 
HAV, jak i HBV. Dostępna jest szczepionka monowalentna 
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 
(Havrix), przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B (Engerix B) oraz poliwalentna przeciwko wzw 
t.A i B  jednoczasowo (Twinrix). Dzięki realizowanemu 
w wielu krajach Europy od 1998 roku programowi 
obowiązkowego szczepienia noworodków przeciwko 

Tematem mojego wykładu przedstawionego w ramach Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w MCK SOKÓŁ 
była:

dr nauk med. Małgorzata 
Zejc-Bajsarowicz
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wzw typu B udało się znacznie zredukować liczbę 
nowych zakażeń wirusem typu B. Dla potwierdzenia 
skuteczności przebytych szczepień konieczne jest 
oznaczenie poziomu przeciwciał ochronnych przeciwciał 
antyHBs.
W dalszej części wykładu przedstawiono aktualnie 
obowiązujące w Polsce standardy leczenia przewlekłego 
zapalenia wątroby zarówno typu B, jak i C, refundowane 
przez NFZ w ramach programów terapeutycznych.  
W terapii przewlekłego zapalenia wątroby typu B 

ZWIERZĘ TEŻ CZŁOWIEK

dr Anna Tylikowska - WSB NLU Nowy Sącz

Tekst ten dedykuję zwierzętom, nie tylko tym, z którymi mieszkam pod jednym dachem. 
Przede wszystkim Frojtce, mojej wieloletniej towarzyszce.

Od czasów Darwina 
mieliśmy możliwość 
pogodzenia się z fak-
tem, że pochodzimy od 
zwierząt, należymy do 
zwierzęcego królestwa. 
Granica oddzielająca 
nas, ludzi, od zwierząt 
jest niejasna, a im wię-
cej prowadzimy badań, 
tym bardziej się zaciera. 
Najnowsze naukowe od-
krycia dotyczące emo-
cjonalnych i intelektual-
nych zdolności zwierząt 

potwierdzają tezy Darwina – ludzka psychika wywodzi 
się z psychiki zwierząt i ma z nią wiele wspólnego. Od-
krycia te sugerują również, że zwierzęta różnią się od nas 
znacznie mniej, niż sądziliśmy sto, pięćdziesiąt, czy jesz-
cze dwadzieścia lat temu. Są znacznie bardziej „ludzkie” 
niż do niedawna myśleliśmy.
Psychologia nie tylko o ludziach
 Niezależnie od tworzenia pięknych idei i dzieł, po-
dejmowania altruistycznych działań, my – ludzie – jeste-
śmy silnie skoncentrowani na samych sobie. Jest to jedna  
z cech łączących nas z pozostałymi zwierzętami, których 
aktywność skupia się na przetrwaniu lub zapewnieniu 
dobrostanu sobie, swojej grupie rodzinnej bądź stadu, 
ewentualnie własnemu gatunkowi. Ludzka koncentracja 
na sobie, nazywana antropocentryzmem, jest widocz-
na na każdym kroku – zwiększamy własną populację  
i eksploatujemy Ziemię bezwzględnie, zostawiając co-
raz mniej miejsca innym gatunkom. Od tysięcy lat wy-
korzystujemy inne istoty żywe jako pokarm, odzienie, 
siłę roboczą, symbol własnego statusu. Antropocentryzm 
jest widoczny nawet w pojmowaniu psychologii, która 
bywa utożsamiana z nauką o człowieku bądź ludzkim 

umyśle. Tymczasem psychologia jest nauką o procesach 
psychicznych i zachowaniach organizmów 1. Wszelkich, 
nie tylko ludzkich.
 Zasadniczym sposobem ludzkiego myślenia jest 
wyróżnianie kategorii, takich jak kolory:  żółty, czer-
wony, fioletowy, itd. Nasze umysły wyjątkowo chętnie 
posługują się kategoriami przeciwstawnymi, umożli-
wiającymi jednoznaczne rozróżnianie zjawisk, takich 
jak biel i czerń. Krzewy nazywamy niskimi, bo drzewa 
spostrzegamy jako wysokie; profesor jest inteligentny,  
bo ma tytuł naukowy, którego nie osiągnęli inni, za-
pewne mniej inteligentni; ludzie doświadczają uczuć,  
bo tworzą poezję, w przeciwieństwie do zwierząt, które 
zapewne uczuć nie mają. Bazując na kategoriach przeciw-
stawnych, pomijamy wieloaspektowość rzeczywistości,  
np. szczególną motywację zdobywania profesury  
czy rzadkość tworzenia przez ludzi poezji. 
 Nasza cywilizacja została zbudowana na takich 
przeciwstawnych kategoriach: ziemia – reszta 
wszechświata, swoi – obcy, myśli – emocje, mężczyźni 
– kobiety, starzy – młodzi, kultura – natura, człowiek – 
zwierzę. Radykalne różnicowanie zjawisk na pewnym 
etapie rozwoju cywilizacji było przypuszczalnie 
korzystne. Odcinanie się od natury było fundamentem 
tworzenia kultury z jej licznymi zdobyczami, takimi 
jak sztuka i nauka; dystansowanie się wobec obcych 
doprowadziło do rozwoju państwowości, pozwalającej 
uporządkować współistnienie ludzi posiadających różne 
cele; umniejszanie znaczenia emocji doprowadziło 
do eksploracji potencjału umysłowego i opracowania 
niezliczonych, ułatwiających życie technologii.  
W gruncie rzeczy jednak zjawiska, które spostrzegamy 
jako biegunowo różne, zamieszkują jedno kontinuum 
i są ze sobą ściśle związane – myśli współdziałają 
1 Por. definicje psychologii w dwóch podręcznikach wprowadzających: Gerrig 
R. J., Zimbardo P. G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Kosslyn S. M., Rosenberg R. S. (2006).  
Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat. Kraków: Znak. 

proponuje się leczenie pegylowanym interferonem 
alfa lub leczenie analogami nukleozydowymi/
nukleotydowymi, takimi jak: lamiwudyna, adefovir, 
entecavir, tenofovir. Natomiast przewlekłe zapalenia 
wątroby typu C leczone są kombinowaną terapią złożoną 
z pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny.
Zainteresowanie tematem zapaleń wątroby było duże, 
o czym świadczy frekwencja na sali wykładowej MCK 
SOKÓŁ oraz liczne zapytania uczestników, kierowane 
do wykładowcy po zakończeniu prezentacji.

dr Anna Tylikowska
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z emocjami, co łatwo zaobserwować w procesie 
podejmowania decyzji; państwa współdziałają ze sobą 
podobnie jak obywatele każdego z nich; tworzenie kultury 
jest dziełem natury człowieka, który wyewoluował  
ze zwierząt, zwanych niższymi. 
 Myślenie w oparciu o kategorie przeciwstawne 
jest myśleniem stereotypowym, uproszczonym, 
prowadzącym do uprzedzeń, znajdujących wyraz  
w działaniach. Tak jak ulegamy  negatywnym stereotypom 
dotyczącym płci czy wieku, tak też poddajemy się 
stereotypom dotyczącym gatunków. Wśród tych 
ostatnich stereotyp najpowszechniejszy brzmi: „Ludzie 
są gatunkiem wyjątkowym”, co przekłada się na 
przesądy typu: zwierzęta nie odczuwają bólu („prawda” 
do niedawna wykładana w podręcznikach weterynarii), 
kierują się wyłącznie instynktami, nie mają uczuć, 
nie mają indywidualnych cech... Wszelkie tego typu, 
uproszczone twierdzenia na temat zwierząt są fałszywe.
 Wszystkie zwierzęta – nie tylko ludzie – mają 
psychikę, która kieruje ich zachowaniem. Podobnie jak 
każdy człowiek, każdy zwierzęcy „egzemplarz” jest 
wyjątkowy, posiada specyficzne charakterystyki (jedna 
moja suka jest ostrożna i sumienna, druga impulsywna 
i chaotyczna). Podobnie jak ludzie, zwierzęta czują 
ból – dowiedziono tego nawet w odniesieniu do ryb –  
i dążą do zadowolenia. Zwierzęta przywiązują się, tworzą 
społeczności, dbają o potomstwo, prowadzą wojny, 
przewidują przyszłość, a nawet mają samoświadomość, 
czyli zdają sobie sprawę z istnienia siebie i innych 
stworzeń, co pozwala im m. in. oszukiwać.
 Psychologia jest nauką o procesach psychicznych – 
czyli trudnych do uchwycenia procesach wewnętrznych, 
takich jak: myślenie, emocje, motywacja – które decydują 
o zachowaniach istot żywych. Nie tylko ludzi. Co więcej, 
jej duża część powstała dzięki założeniu o zasadniczej, 
wynikającej z ewolucji wspólnocie ludzi i zwierząt.  
W wielu laboratoriach myszy, szczury, koty, psy, małpy 
i inne gatunki zastępują ludzi, uczestnicząc w ustalaniu 
zasad uczenia się, reagowania na stres czy powstawania 
depresji. 
 Na szczęście, niezależnie od swojej arogancji  
i zwierzęcej koncentracji na sobie, my – ludzie – mamy 
wielką zdolność gromadzenia wiedzy, co zresztą jest 
jedną z nielicznych cech różniących nas od reszty 
zwierząt. Dzięki przyrostowi wiedzy możemy odkrywać 
fascynujące zjawiska łączące pozornie skrajne kategorie, 
tak jak – przy odpowiednim nastawieniu – potrafimy 
dostrzec nieskończoną ilość odcieni, prowadzących 
czerń do bieli. Wiemy o naszych „mniejszych braciach 
i siostrach” coraz więcej, co daje nam możliwość 
odkrywania ich, siebie i swoich relacji z nimi na nowym, 
wyższym poziomie.
Rehabilitacja „ptasich móżdżków”
 Pewnego dnia 1977 roku Irene Pepperberg, doktor 
psychologii i uniwersytecka wykładowczyni, kupiła  
w zwykłym sklepie zoologicznym w Chicago roczną 
papugę żako. Nazwała ją Alexem i zaczęła uczyć ludz-
kiego języka – wymawiania słów i nazywania nimi 

przedmiotów. W 2000 roku Alex potrafił rozpoznać 
pięćdziesiąt obiektów, liczyć do sześciu, rozróżniać 
siedem kolorów i pięć kształtów. Ptak potrafił też po-
równywać przedmioty i określać ich wzajemne relacje 
przestrzenne, wykorzystując słowa takie jak: „więk-
szy”, „mniejszy”, „taki sam”, „inny”, „nad” i „pod”. 
Alex nauczył się wypowiadać około 150 słów języka 
angielskiego i zdawał sobie sprawę z ich znaczenia,  
co umiejętnie wykorzystywał, np. jeśli prosił o ba-
nana, lecz dostawał orzecha, przyjmował go, patrzył 
na człowieka w milczeniu, po czym rzucał w niego 
orzechem i ponownie żądał banana. Pepperberg uwa-
ża, że Alex dorównał inteligencją pięcioletnim dzie-
ciom, a w momencie śmierci nie osiągnął jeszcze 
szczytu swoich możliwości. Umarł nagle w 2007r.,  
z nieznanych powodów. Jego ostatnie słowa, skierowane 
do wieloletniej opiekunki, brzmiały: You be good. See 
you tomorrow. I love you. (Bądź dobra. Do zobaczenia 
jutro. Kocham Cię).
 Czas porzucić przekonanie, że „papugowanie” 
jest bezmyślnym naśladowaniem. Papugi są jednymi  
z najinteligentniejszych ptaków, obok krukowatych, 
które potrafią tworzyć narzędzia, np.  zagiąć znaleziony 
kawałek drutu tak, żeby wyjąć pokarm z trudno dostępnego 
miejsca. Tworzenie narzędzi z pewnością jest przejawem 
inteligencji, który do niedawna przypisywaliśmy tylko 
sobie, ludziom. Jednak jeszcze bardziej inteligentne 
jest oszczędzanie energii i wykorzystywanie jako 
narzędzi tego, co stworzyli inni. Większość ludzi 
posługuje się komputerami, samochodami, pralkami, 
itp., nie zaprzątając sobie głowy tym, jak działają. 
Podobnie jako narzędzi ludzkich wynalazków używają 
najinteligentniejsze zwierzęta, np. kruki do rozłupywania 
orzechów, wykorzystują w miastach samochody, 
uwzględniając przy tym ruch uliczny. Bystry kruk rzuca 
całego orzecha na ruchliwą ulicę w pobliżu przejścia 
dla pieszych, po czym zbiera jego rozjechaną zawartość  
w chwili, w której auta stoją na czerwonym świetle.
 Małpy rozłupują orzechy same, kamieniami, tak 
jak ludzie pierwotni i podobnie jak oni przekazują 
tę umiejętność z pokolenia na pokolenie. Narzędzia 
wykorzystują też bliskie nam zwierzęta domowe, psy  
i koty. Te sprytne stworzenia używają narzędzi najbardziej 

Krecia

Fot. Arch. SUTW
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uniwersalnych, czyli... nas, ludzi. Nie zaprzątają sobie 
zwykle głowy otwieraniem drzwi czy wyciąganiem 
jedzenia z lodówki; zamiast tego tresują nas tak,  
że robimy to za nie. No chyba, że nie mają nas pod ręką – 
wtedy potrafią się usamodzielnić. Moje suki, zostawione 
na dłużej same, zwykle organizują sobie coś do jedzenia: 
paczkę ciastek ze stołu, którą potrafią zdjąć i rozpakować, 
marchewkę z dna ukrytego koszyka. Znałam kota, który 
pod nieobecność właścicielki otworzył zamrażarkę  
i poczęstował się zamrożoną rybą.
 „Ptasi móżdżek” jest nieco pogardliwym określeniem 
możliwości istot, które do niedawna uważaliśmy 
za znacznie mniej od nas sprawne intelektualnie. 
Ptaki należą do kręgowców, jednak są dosyć odległe 
ewolucyjnie od ludzi, należących do gromady ssaków. 
Jeśli niedoceniane „ptasie móżdżki” potrafią nauczyć się 
ze zrozumieniem ludzkiego języka, tworzyć narzędzia 
i twórczo wykorzystywać ludzkie dzieła, to jaki 
potencjał mają ewolucyjnie bliższe nam ssaki? Zanim 
ten potencjał naszkicuję, zaprezentuję dwa błędy, które 
często popełniamy, myśląc o zwierzętach. 
Błędy w myślen iu o zwierzętach
 Błąd pierwszy, wyjściowy, polega na tym, że zwierząt 
nie doceniamy, traktujemy jako istoty „niższe” – 
pozbawione uczuć i inteligencji. Błąd drugi, popełniany 
zwykle wtedy, kiedy zaczynamy zwierzęta doceniać, 
polega na antropomorfizacji, czyli traktowaniu ich przez 
pryzmat nas, ludzi i ignorowaniu ich specyfiki. 
 Przez dziesięciolecia na wielu fermach kurczaki 
brojlery miały do dyspozycji przestrzeń wielkości 1/4 
kartki A4 na osobnika. Nie mogły się ruszać, to musiał 
być koszmar. Od kilkunastu lat, bardzo słusznie, ludzie 
usiłują dbać o jakość życia zwierząt hodowanych 
na ubój. Hodowcy zaczęli kurczakom zapewniać 
otwarte przestrzenie, umożliwiające spacerowanie. 
Okazało się, że w „ulepszonych” warunkach kurczaki 
i tak lgną do siebie, pozostają w ścisku. Bo kurczaki,  
w przeciwieństwie do ludzi, lubią tłok. Bliskość innych 
ptaków daje im poczucie bezpieczeństwa, m.in. dlatego, 
że są zwierzętami łownymi, którym otwarta przestrzeń 
kojarzy się z groźbą ataku drapieżnika. Kurczaki  
są inne niż ludzie. I dopiero, kiedy dowiemy się, czego 
naprawdę potrzebują – a nie wtedy, kiedy wymyślimy, 
czego potrzebują, wnioskując z własnego doświadczenia 
– będziemy mogli zapewnić im znośne życie, na które 
zasługują, kończąc jako nasze obiady.
 Nie tylko kurczaki są inne niż my, dotyczy to także 
kotów i psów. Łączą nas z nimi podobieństwa – koty, 
psy, ani ludzie nie lubią moknąć. Niechęć wobec deszczu 
nie znaczy jednak, że pies marzy o spacerowaniu  
w przeciwdeszczowym kubraczku, na podobieństwo 
człowieka. Psy nie znoszą mieć okrycia na grzbiecie,  
bo w ich świecie oznacza to solidną reprymendę  
i konieczność podporządkowania się. To, że pies cieszy 
się na widok swojego kubraczka, nie oznacza, że go 
lubi – jego radość jest związana z perspektywą spaceru. 
Podobnie to, że pies kuli się pojednawczo na widok 
właściciela, kiedy dywan w salonie jest zasikany, nie 

znaczy, że ma poczucie winy – po prostu skojarzył plamę 
na dywanie z karą, której chce uniknąć.
 W życiową perspektywę różnych stworzeń, takich 
jak jeżowiec, pszczoła, czy kleszcz wczuwa się biolog 
Jakob von Uexküll. Kleszcze rodzą się bez odnóży  
i narządów płciowych, szybko dojrzewają, łączą w pary 
i wspinają na jakiś „punkt wypadowy”, na przykład 
niską gałąź lub źdźbło trawy. Z tego miejsca, kleszcz nie 
rozgląda się – bo jest ślepy. Nie słyszy też dźwięków. 
Kleszcz czeka na pojawienie się jedynego zapachu, 
który wyczuwa – kwasu masłowego, wydzielanego 
przez stworzenia ciepłokrwiste. Kleszcz może czekać 
na ten zapach dzień, miesiąc albo dwanaście lat. Gdy 
go poczuje, uruchamia swój drugi zmysł – wrażliwość 
na ciepło. Jeśli ma szczęście, ciepło i zapach pochodzą 
od zwierzęcia, do którego udaje mu się przyczepić: psa, 
myszy czy człowieka. Kleszcz zaczyna ssać krew. Po 
jednorazowym posiłku odczepia się, składa jaja i umiera. 
 Myśląc o kleszczu w ludzkich kategoriach, można 
sądzić, że jest odmianą złośliwego wampira, który nie 
dość, że wysysa krew, to przy okazji rozsiewa krętki 
borelii. Nic z tych rzeczy – kleszcz nie posiada smaku, 
ssie każdy płyn posiadający odpowiednią temperaturę, 
to znaczy trzydzieści siedem stopni Celsjusza. Kleszcz 
nie ma intencji podobnych ludzkim. Jego świat — jego 
odczucia, dążenia, cele — są niewyobrażalnie odległe 
od naszego. Rzeczywistość sprowadza się dla niego do 
dwóch bodźców: zapachu i ciepła.
 Antropomorfizacja należy do najważniejszych 
przyczyn braku zrozumienia i krzywdzenia zwierząt,  
np. ich nonsensownego karania. Pies nie rozumie, 
że klaps, którego dostał, jest następstwem zasikania 
dywanu dwie godziny wcześniej. Kojarzy karę z naszym 
powrotem do domu. To, że nas z powodu niezrozumiałej 
dla siebie kary nie porzuca, zawdzięczamy jego rodzinnej 
naturze, owocującej bezwarunkowym przywiązaniem. 
Temple Grandin, wyjątkowa badaczka zwierząt, twierdzi, 
że zwierzęta są pod pewnymi względami „głupsze”, 
słabsze od ludzi, a pod innym mocniejsze, mądrzejsze. 
Jakkolwiek je postrzegamy, różne gatunki zwierząt 
mają swoje nisze, w których radzą sobie lepiej niż 
ludzie, a poszczególne zwierzęta – tak jak ludzie – mają 
indywidualne talenty. Jednak żeby to dostrzec, musimy 
zawiesić nasze antropomorfizacje na kołku.
Zwierzęce zdolności
 Jakie są zwierzęce zdolności, do tej pory niedoceniane? 
Co zwierzęta potrafią – w porównaniu z nami, ludźmi –  
a z czym sobie nie radzą? 
 Zacznę od ludzko-zwierzęcej różnicy: zwierzęta 
myślą konkretami – obrazami, zapachami, prostymi 
skojarzeniami; nie pojęciami, tak jak większość 
ludzi. Innymi słowy, zwierzęta nie mają zdolności 
abstrahowania, czyli odrywania się od konkretów, ani 
automatycznego uogólniania. Myślą tak, jak ludzkie dzieci 
i osoby z autyzmem, do których należy Temple Grandin. 
Badaczka ta twierdzi wręcz, że ludzie z autyzmem  
są ogniwem pośrednim między zwierzętami a ludźmi 
zdrowymi, dzięki czemu ona – doświadczając autyzmu, 
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zajmując się zwierzętami i potrafiąc komunikować się 
z ludzkim otoczeniem – może tłumaczyć ludziom ich 
zachowania. 
 Koń, którego zawsze dosiadano z prawej strony, może 
cofnąć się lub stanąć dęba, jeśli ktoś będzie próbował 
usiąść na nim od strony lewej, bo dla niego są to dwa 
różne zdarzenia. Pies musi nauczyć się, że dziecko  
to też człowiek, a mężczyzna-listonosz należy do równie 
niegroźnej kategorii co mężczyzna-właściciel i nie trzeba 
go obszczekiwać. Nam, ludziom, trudno to zrozumieć,  
bo myślimy wręcz przeciwnie i zazwyczaj popełniamy 
błędy z powodu nadmiernych uogólnień niż ukonkretnień, 
przejawiające się m. in. w stereotypach. Dzięki specyfice 
swojego myślenia zwierzęta pod wieloma względami  
są znacznie bardziej niż my spostrzegawcze i kompetentne. 
Według Grandin, przypominają one autystyków  
z niezwykłymi zdolnościami, czyli osoby, które mają 
kłopot z codziennym funkcjonowaniem w ludzkim 
świecie, w zamian potrafiąc np. świetnie liczyć lub 
zapamiętywać.
 Opisana różnica myślenia jest jedyną istotną różnicą 
między ludźmi a resztą zwierząt. Poza tym łączą nas  
ze zwierzętami liczne podobieństwa, nawet jeśli ich nie 
zauważamy. Zwierzęta:
• Odczuwają emocje takie jak ludzie: zaciekawienie, 

prowadzące do poznawania otoczenia, strach, 
złość, empatię i przywiązanie, które są składnikami 
miłości. Ewentualna różnica w funkcjonowaniu 
emocjonalnym zwierząt i ludzi polega na tym, że te 
pierwsze nie doświadczają emocji przeciwstawnych, 
typu „kocham i nienawidzę”. Nawet jeśli bity pies boi 
się właściciela, zwykle zwycięża w nim przywiązanie, 
zapomina o strachu i wita go z entuzjazmem.

• Odczuwają ból fizyczny, o czym świadczy m. in. to, 
że utykają, kiedy skaleczą łapę. Utykanie zmniejsza 
napór ciała na uszkodzoną kończynę, w efekcie 
ograniczając ból. Gdyby zwierzęcia nie bolało,  
to by nie utykało. Co więcej, zwierzętom zdarza się 
ból ukrywać, zwłaszcza łownym. W naturalnych 
warunkach ranne zwierzę łowne, takie jak koza czy 
antylopa, staje się łatwym celem dla drapieżnika, 
dlatego zachowuje się tak, jakby wszystko było  
w porządku. 

• Potrzebują się bawić. Podobnie jak ludzie,  
w toku zabaw testują życie, poznają możliwości  
i ograniczenia, np. bawiące się psy uczą się,  
jak używać zębów, nie robiąc krzywdy. 

• Potrzebują rozwiązywać zadania i pracować. 
Ludziom wydaje się zwykle, że zwierzętom 
do dobrego życia wystarcza jedzenie, poczucie 
bezpieczeństwa, towarzystwo. To nieprawda. Kiedy 
zwierzę nie musi, czy wręcz nie może nic robić, tak jak 
wiele drapieżników w ogrodach zoologicznych, jest 
sfrustrowane, czasami do szaleństwa. Konieczność 
pracy, związanej przede wszystkim ze zdobywaniem 
pożywienia, wyjaśnia wybryki domowych psów  
i kotów – zjadają buty i meble, targają firanki, bo chcą 
być aktywne. 

• Posiadają samoświadomość. Niektóre gatunki 
ssaków i ptaków – szympansy, słonie, delfiny, sroki 
– potrafią rozpoznawać się w lustrze, co sprawdza 
się tzw. „testem plamki”, wykorzystywanym również 
do badania ludzkich dzieci. Już w wieku 6 miesięcy 
dzieci widzą w lustrze swój obraz, początkowo 
jednak sądzą, że obserwują inne dziecko, o czym 
świadczy np. to, że się z nim witają. Dopiero w wieku 
około 18-24 miesięcy dzieci zaczynają rozumieć,  
że odbicie w lustrze to one same. Rozpoznajemy  
to po tym, że kiedy dziecku poza jego wiedzą zrobi 
się plamkę na nosie lub czole, wyciąga ono rękę nie 
w kierunku lustra, lecz w kierunku własnego nosa 
lub czoła, co znaczy, że jest w stanie pomyśleć coś 
w rodzaju: „W tym lustrze jestem ja; lecz cóż jest na 
moim nosie?”. Wykonanie takiej operacji umysłowej 
jest skomplikowane. Zwierzęta, które „testu plamki” 
nie zdają, także posiadają świadomość swojego 
ciała i otoczenia, np. wiedzą, że są małe lub duże, 
co np. bawiącym się psom pozwala dostosowywać 
wykorzystywaną siłę do partnerów zabawy. 

• Mają obraz rzeczywistości, np. zapamiętują 
szczegóły topografii. Celują w tym wiewiórki, które 
nie zapadają w sen zimowy, dlatego gromadzą 
pożywienie na zimę w dziuplach lub zakopują  
w ziemi, po czym bez problemu go odnajdują. 

• Zdają sobie sprawę ze stałości rzeczy, o czym 
świadczy np. wracanie wiewiórek czy psów  
po wcześniej ukryty pokarm.

• Są świadome tego, co inne osobniki mogą wiedzieć 
i do czego to może prowadzić, co oznacza, że mają 
teorię ich umysłów. Jeśli sójka gromadząca pokarm 
na zimę znajdzie żołędzia w towarzystwie innej sójki,  
to schowa go w miejsce tymczasowe, po czym 
przeniesie żołędzia do innej kryjówki, gdy tylko 
zostanie sama. Tak jakby zdawała sobie sprawę 
z tego, że druga sójka może sobie jej zdobycz 
przywłaszczyć. Takie działanie nazywa się wśród 
zwierząt „oszustwem taktycznym”, przodują w nim 
ewolucyjnie najbliższe nam małpy człekokształtne.

• Wykorzystują następstwo przyczynowo-skutkowe, 
o czym świadczy m.in. to, że tworzą i wykorzystują 
narzędzia.

Autorka z Frojtką

Fot. Arch. SUTW
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• Uczą się całe życie, co – tak jak ludzie – robią głównie, 
obserwując siebie nawzajem. Ludzkie dziecko nie 
musi się oparzyć, żeby unikać rozgrzanych obiektów, 
podobnie  szympansiątko nie musi ryzykować 
osobistego spotkania z wężem, żeby go unikać – 
wystarczy, że zobaczy bojącego się węża szympansa.

• Mają wyobrażenie bliskiej przyszłości, np. oczeku-
ją jedzenia, a kiedy go nie dostają, okazują rozczaro-
wanie i złoszczą się, o czym świetnie wiedzą opieku-
nowie psów i kotów.

• Doświadczają marzeń sennych i reagują  
na substancje psychoaktywne, takie jak kofeina czy 
alkohol, co świadczy o pokrewieństwie ich mózgów 
z ludzkimi.

• Potrafią liczyć, rozwiązywać problemy i łamigłów-
ki, grać w gry komputerowe, przy czym robią to, 
wykorzystując typowe dla swojego gatunku umiejęt-
ności. Na przykład bydło rasy holsztyńskiej uwiel-
bia lizać rzeczy i wykorzystując język, potrafi wiele,  
np. – ku utrapieniu hodowców – otwierać skoble, za-
trzaski i inne dobrze obmyślone zamknięcia.

• Porozumiewają się za pomocą symboli, własnych 
lub ludzkich. Ta sprawa jest szczególnie ważna, 
gdyż emocjonalnie przylgnęliśmy do idei, że tylko 
my mamy zdolności językowe, co miałoby czynić 
nas wyjątkowymi. Tymczasem szympansy potrafią 
przyswoić podstawy ludzkiego języka migowego 
lub obrazkowego (do wypowiadania słów brakuje 
im odpowiednich narządów mowy). Wiele gatunków 
zwierząt rozwinęło własne systemy komunikacji, 
np. pieski preriowe, nazywane nieświszczukami 
Gunnisona porozumiewają się rozbudowanym 
językiem zawierającym rzeczowniki, czasowniki  
i przymiotniki. Nieświszczuk może poinformować 
inne nieświszczuki, jaki drapieżnik się zbliża: 
człowiek, jastrząb, kojot, pies (rzeczowniki) i jak 
szybko się porusza (czasownik). Może też powiedzieć 
swoim znajomym, że zbliżający się człowiek jest 
wysoki lub ma strzelbę, co jest dramatycznie istotne, 
bo przez osiemset lat nieświszczuki służyły Indianom 
za pożywienie, a obecnie ludzie polują na nie dla 
sportu.

 Powyższa lista jest niewyczerpująca. Wiele spośród 
wymienionych zwierzęcych zdolności uchodzi w ludz-
kim świecie za wysoce zaawansowane.
Kobyłka u płota
 Wielu ludzi, także naukowców, nie traktuje poważnie 
odkryć związanych ze zdolnościami zwierząt, zakładając, 
że powinny one dawać wymierne rezultaty. Gdzie są te 
wszystkie wynalazki? Dzieła zwierząt, ujawniające ich 
talenty? Według Temple Grandin, takie wątpliwości 
wyrażają teorię typu: „gdyby zwierzęta były mądre,  
to nie robiłyby kup w lesie”. Gdyby były naprawdę sprytne, 
wynalazłyby sedesy i kanalizację! Zwolennicy tej teorii 
zapominają o tym, że wielu ludzi – prawdopodobnie 
także oni sami – nigdy nie odkryło tego, jak zrobić sedes 
i w ogóle nie zajmowało się tym tematem, co nie znaczy, 

że są oni z tego powodu mniej inteligentni. Myślimy  
o zwierzętach tak, jak Europejczycy myśleli w XIX wieku 
o prymitywnych kulturach. Wówczas to odkrywcy zaczęli 
mieć znacznie więcej kontaktów z ludami Afryki. W tym 
czasie botanicy i zoologowie zajmowali się tworzeniem 
klasyfikacji zwierząt i roślin na świecie więc oczywiście 
Europejczycy podzielili też ludzi. Sami uznali siebie 
za najbardziej inteligentnych, za nimi byli Azjaci,  
a Afrykańczycy znajdowali się na samym dole 2.
 XIX-wieczni Europejczycy mylili się – ludzie na 
całym świecie są równie inteligentni, jednak mają 
zdolności intelektualne różnego typu, dostosowane 
do systemu wartości swojej kultury. Podczas gdy 
Europejczycy doskonalili sedesy i inne technologiczne 
wynalazki, Azjaci i Afrykańczycy angażowali się 
w relacje międzyludzkie i poszukiwania duchowe, 
pozostawiające mniej namacalnych śladów.
 Grandin jest nieocenioną i wartą uwagi ekspertką do 
spraw wszystkich zwierząt – także ludzi – dlatego, że nie 
tylko odkryła swoją zwierzęcą naturę i zaakceptowała 
ją, ale też przystosowała się do ludzkiej rzeczywistości. 
Jej zdaniem: Najwyższy czas uznać zwierzęta za zdolne 
i komunikatywne stworzenia. Jak również trzeba już 
przestać czynić jakieś założenia, badacze zwierząt 
zbyt wiele rzeczy uznają za pewne, to na przykład,  
że zwierzęta nie mają języka czy samoświadomości. (…) 
Jeśli interesują nas zwierzęta, to powinniśmy je badać dla 
nich samych i na ich warunkach, na ile jest to możliwe. 
Co robią? Co czują? Co myślą? Co mówią? Kim są?  
I co  powinniśmy robić, by traktować je sprawiedliwie, 
odpowiedzialnie i po prostu dobrze? 3

 Polecam Państwu jej książki. Najpierw Zrozumieć 
zwierzęta (Media Rodzina, 2011), później Zwierzęta 
czynią nas ludźmi (Media Rodzina, 2011). Miłośnikom 
psów polecam Oczami psa. Co psy wiedzą, myślą i czują 
Alexandry Horowitz (Wydawnictwo Czarna Owca, 
2011). Osobom o zacięciu filozoficznym rekomenduję 
Filozofa i wilka Marka Rowlandsa (Wydawnictwo 
W.A.B., 2011). Na temat kotów nie ma zbyt wiele 
książek. Trudno je badać, współpracują z nami na 
własnych zasadach. Czasami pozwalają się obserwować. 
Czego nam wszystkim życzę.
2 Grandin T. (2011), Zrozumieć zwierzęta, Poznań: Media Rodzina, s. 36 1-362
3 Grandin T. (2011), Zrozumieć zwierzęta, Poznań: Media Rodzina, s. 352-353

Słuchacze Sądeckiego UTW w trakcie wykładu

Fot. J. Banach 
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Jeszcze przed kilku laty nikt sobie nie wyobrażał, że 
„polskiemu Davos”, czyli Forum Ekonomicznemu  
w Krynicy-Zdroju, będą towarzyszyć panele i dyskusje 
o miejscu, roli i sprawach seniorów we współczesnych 
społeczeństwach.
Polska od wielu lat znajduje się w pierwszej  
30–ce najstarszych demograficznie państw świata.  
Na każde 100 osób w naszym kraju przypada 28 w wieku 
poprodukcyjnym.
Należy zatem odpowiedzieć na pytania:
- jak zapewnić polskiemu społeczeństwu godną i aktywną 
starość?
- jak sprawić, by seniorzy nie byli postrzegani jako 
obciążenie dla państwa?
Sfederalizowanie ruchu żywiołowo tworzących się  
i rozwijających UTW w Polsce, uświadomiło rządzącym 
siłę i znaczenie tej części społeczeństwa, która po 
przejściu na emeryturę nie dała się zepchnąć na margines 
życia, jak to miało miejsce w poprzednich okresach. 
Pragnie ona mówić o swoich sprawach i swoim miejscu 
w społeczeństwie pełnym głosem.
Seniorzy przyjęli zasady: „nic o nas bez nas” i „nic dla 
nas bez nas”.
Z inicjatywy założycielki Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
Wiesławy Borczyk, narodziła się idea czynnego 
uczestnictwa w międzynarodowym spotkaniu polityków, 
ekonomistów i dziennikarzy. 
Na piąte Forum III Wieku przybyło ponad 200 liderów 
z 60 UTW z kraju i z polonijnych UTW z: Austrii, 
Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji oraz delegacja 
Organizacji Opieki Społecznej AWO z powiatu Unna, 
Niemcy. 

PIĄTE, JUBILEUSZOWE FORUM III WIEKU 
4–7 WRZEŚNIA 2013 r.

Tegoroczna edycja Forum koncentrowała się wokół 
trzech kluczowych zagadnień:
• praw obywatelskich, polityki senioralnej i partycypacji 

osób starszych w życiu społecznym oraz publicznym,   
w zw. z  Europejskim Rokiem Obywateli 2013;

• edukacji ekonomicznej i przeciwdziałaniu wyklucze-
niu finansowemu osób starszych;

• a także profesjonalizacji sektora UTW w Polsce.
W pierwszym dniu (4.09) obrady toczyły się w sali 
Domu Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu, przy ul. Długosza 61, 
gdzie zakwaterowano uczestników Forum. 
Organizatorka niniejszego przedsięwzięcia, Prezes 
Wiesława Borczyk, otworzyła obrady i serdecznie 
powitała zebranych. Gościem specjalnym był Szef 
Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski, który 
przekazał specjalne pozdrowienia od Pierwszej Damy RP, 
Anny Komorowskiej, z rozrzewnieniem wspominającej 
swój pobyt na SUTW w 2004 r. 
Michałowski skonstatował rozwój UTW w kraju  
w ciągu minionych 9 lat; wówczas 28, a obecnie 456. 
Powiedział, że należy zastanowić się, jak wykorzystać 
mądrość, cenne doświadczenia życiowe i ogromną 
radość życia ludzi starszych i jak ją przekazać młodemu 
pokoleniu. Poinformował również o przygotowaniach do 
uroczystego, jubileuszowego Święta Wolności 4 czerwca 
2014 r., w 25-tą rocznicę pierwszych, wolnych wyborów 
w Polsce po II wojnie światowej. 
Następnie wręczył koszulki z logo Święta Wolności: 
Wiesławie Borczyk - prezes Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW, z siedzibą  
w Nowym Sączu i Krystynie Lewkowicz – 
przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, 
z siedzibą w Warszawie.
Okolicznościowy dyplom z honorowym tytułem 
„Osobowość Forum III Wieku” wręczyła ministrowi 
Jackowi Michałowskiemu, w imieniu organizatorów 
i  uczestników Forum III Wieku,  Wiesława Borczyk, 
dziękując za zaangażowanie i troskę o los osób starszych. 
Obecny na konferencji Starosta Nowosądecki, Jan 
Golonka odznaczył Szefa Kancelarii Prezydenta 
Jacka Michałowskiego „Złotym Jabłkiem Sądeckim”  
za wspieranie działalności organizacji pozarządowych,  
a w szczególności Uniwersytetów III Wieku, podkreślając 
rolę i znaczenie III sektora i  Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku  na Sądecczyźnie. 
Małgorzata Marcińska – podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przekazał 
ważną myśl, że jak się starzejemy, czy dobrze, czy źle, 
decyduje odpowiedź na pytanie: Czy jesteśmy potrzebni 

JESTEŚMY OBECNI

Inauguracja Forum III Wieku – Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW; Jacek Michałowski,  

Szef Kancelarii Prezydenta RP

Fot. A. Łopuch
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w społeczeństwie? Odpowiedź wiceminister brzmiała 
– jesteśmy społeczeństwu a szczególnie młodemu 
pokoleniu bardzo potrzebni
Prof. medycyny Bolesław Samoliński – przewodniczący 
Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy  
i Polityki Społecznej, krajowy konsultant w dziedzinie 
zdrowia publicznego, mówił o tym, że trzeba podjąć 
kompleksowe działania zdrowotne i społeczne na rzecz 
dobrego starzenia się. Różnice w przeciętnej długości 
życia są znane nie tylko w regionach, ale także w obrębie 
jednego miasta. Powołał się na przykład Warszawy; 
pokazując różnice między dzielnicą Wilanów, gdzie 
długość życia kobiet wynosi ponad 90 lat, podczas gdy 
na Pradze tylko 76 lat. Wojciech Dziwarski - Dyrektor 
Sekcji ds. Innowacji i Zdrowego Starzenia się w Komisji 
Europejskiej stwierdził, na podstawie prowadzonych 
badań, że najbardziej skutecznie, efektywnie pomagają 
seniorom samorządy lokalne, mające najlepsze 
rozeznanie w potrzebach mieszkańców.
Alex Sinicyn z Ukraniny, z-ca przewodniczącego  
organizacji „Filozofia serca”, zajmującej się zwięk-
szeniem partycypacji obywateli w opracowaniu i re-
alizacji polityki społeczno-gospodarczej Ukrainy, 
przedstawił projekt objęcia programem kompute-
rowym 720 centrów opieki społecznej na Ukrainie,  
by z nich wyłonić UTW. Należy dodać, że jest to zadanie 
długofalowe. 
Po krótkiej przerwie wznowiono obrady w formie 
zajęć warsztatowych pn. „Standardy Działania UTW 
- procedura ich wdrażania”, które prowadzili Daniel 
Jachimowicz, koordynator projektu „Profesjonalne 
Uniwersytety III Wieku w Polsce” oraz Wojciech Nalepa, 
współautor opracowania „Standardy działania UTW  
w Polsce”.
Omówiono procedurę wdrażania standardów w 15 UTW, 
z których 6 uzyskało już certyfikat. Są to UTW w Nowym 
Targu, Rabce, Zakopanem, Dąbrowie Tarnowskiej, UTW 
im. Chopina z Warszawy oraz Sądecki UTW.
Na zakończenie tej części konferencji zabrał głos Rektor 
Uniwersytetu w Presovie, na Słowacji, Milan Portik, 

który serdecznie podziękował Zdzisławie Zacłonie oraz 
Wiesławie Borczyk za zaproszenie na Forum III Wieku.
Od Beaty Balogovej – prorektora ds. UTW dowiedzieliśmy 
się, że na Słowacji jest już 13 UTW i wszystkie działają 
przy wyższych uczelniach, wobec czego niepotrzebne  
są im standardy UTW.
Procedura przygotowawcza do założenia UTW obejmuje 
cały rok. Studia trwają 3 lata; pierwszy rok ogólny, 
a na 2 i 3 następuje specjalizacja na 12 kierunkach. 
Uniwersytetom przyświeca hasło „Mądrość wielu – 
wiele mądrości”. 
Wieczorem, w auli biblioteki Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej  odbyła się debata  na temat projektu 
„Założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce  
na lata 2014-2020” oraz „Rządowego Programu  
na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-
2013 – doświadczenia i perspektywy”.
Panel dyskusyjny na powyższy temat poprowadziła 
Barbara Imiołczyk – Główny Koordynator ds. Komisji 
Ekspertów i Rad Społecznych w Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich, a informacje na przewidziany 
temat przekazały: gość specjalny Forum III Wieku, 
Agnieszka Kozłowska – Rajewicz – Pełnomocnik Rządu  
ds. Równego Traktowania oraz dr Marzena Breza 
– Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z satysfakcją 
i zgodnie stwierdziły, że dzięki UTW polityka senioralna 
z fazy debat akademickich przeszła w fazę realizacji na 
forum parlamentu, rządu i urzędów różnego szczebla. 
Ciekawe były wnioski z badań społecznych, dotyczących 
ludzi starszych. 67 % badanych zgodnie orzekło,  
że najważniejszą cechą ludzi starszych jest mądrość.  
75 % respondentów stwierdziło, że czują się bezpiecznie 
wśród starszych osób, a 40 % uważa, że w Polsce 
dyskryminuje się ludzi ze względu na wiek. Budżet 
roczny na realizację programu „Aktywność Społeczna 
Osób Starszych” wynosi 40 mln, ale potrzeby są dużo 
większe. Ponadto przyznane fundusze nie zawsze  
są właściwie wykorzystane przez władze lokalne. Należy 
dodać, że UE zaleca decentralizację i deinstytualizację 
opieki senioralnej w ciągu najbliższych 20 lat,  
np. zamiast dużych Domów Opieki Społecznej mogłyby 
powstać Rodzinne Domy Seniora. W związku z tym, 
że seniorzy sami artykułują swoje potrzeby, regionalne 
programy operacyjne w Urzędzie Marszałkowskim 
winny być transparentne i ogólnie dostępne. 
W dyskusji zabrała głos Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krakowie, Wioletta Wilimska. 
Przypomniała, że Małopolska pierwsza zaczęła realizację 
srebrnej gospodarki. Tworzy się dzienne Domy Seniora, 
Kluby Seniora, itp. 
Reprezentacja z powiatu Unna z Niemiec w składzie: 
dr Jürgen Krüger, Hienrich Baumann, Radoslaw Pakos, 
Jörg Theis, zajmuje się tematyką senioralną, organizując 
grupy wsparcia i grupy samopomocy, które trwają 
nieraz po 15 lat. Emeryci niemieccy po zakończeniu 
pracy wybierają się w podróże życia, z których wracają 
naładowani energią. 

W debacie uczestniczyły: Barbara Imiołczyk, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. 

Równego Traktowania; dr Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki 
Senioralnej MPiPS 

Fot. A. Łopuch
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Na zakończenie  debaty Wiesława Borczyk podziękowała  
panelistkom i uczestnikom Forum III Wieku, wśród 
których byli również sądeccy samorządowcy, 
przedstawiciele środowiska akademickiego oraz 
członkowie Sądeckiej Rady Seniorów. Przebieg  debaty 
rejestrowały  media.
5 września w Krynicy-Zdroju uczestniczyliśmy w Sesji 
Plenarnej XXIII Forum Ekonomicznego na temat: 
„Europa Środkowo – Wschodnia wobec kryzysu. Motory 
wzrostu gospodarczego w regionie”. Moderatorem był 
dziennikarz z Wielkiej Brytanii, Robert Lane Greene. 
Liderzy z kręgu polityki i biznesu tacy jak: Günter 
Verheugen – Niemcy, Peter Stracar – Czechy, Jan 
Krzysztof Bielecki i Laszlo Andor – Belgia zastanawiali 
się, jak wzmocnić współpracę państw regionu, aby 
zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy. Wskazano 
następujące możliwości: 
-  Unia potrzebuje większej spójności politycznej,
-  lepszego przywództwa,
- skupienia się na większej konkurencyjności  

i innowacyjności,
-  trzeba tworzyć rynek transatlantycki – wzmożenie 

wspólnych działań USA,
-  powinna powstać Unia Banków Europejskich,
-  należy doprowadzić do rzeczywistego wspólnego 

rynku w ramach UE,
-  trzeba ograniczyć biurokrację,
-  musimy zmienić sposób wydawania unijnych 

pieniędzy.
Wiesława Borczyk postawiła pytanie, jak paneliści widzą 
zatrudnienie osób 50+, 60+?
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zmieniają się 
warunki pracy, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi 
starszych. Proponuje się także zakładanie rodzinnych 
przedsiębiorstw. 
Po krótkiej przerwie w Sali Marmurowej Nowego Domu 
Zdrojowego rozpoczął się panel „Obywatel Senior. 
Europejski Rok Obywateli 2013”. Głos zabrała Róża 
Gräfin von Thun Und Hohenstein, stwierdzając, że Rok 
Obywateli posłużył do zwiększenia świadomości ogółu 
społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków, związanych 
z obywatelstwem Unii. Obecnie osoby starsze są o wiele 
sprawniejsze fizycznie i umysłowo, dlatego też mają 
wiele do zaoferowania. Świat bez głosu ludzi starszych 
byłby znacznie uboższy. Podała przykłady osobistości 
unijnych, które w wieku 70 lat, a nawet 80 byli twórcami 
i działaczami Unii: Robert Schumann 70 lat, Jerzy Buzek 
– przewodniczący Parlamentu Europejskiego 70 lat,  
de Gaspari 71 lat, Jacques de Larc w wieku 67 lat 
tworzył Unię Walutową, a 82 – letnia europosłanka była 
jedną z najaktywniejszych w Parlamencie Europejskim.  
W dyskusji Karl Eric Olsson, Szef Zarządu Szwedzkiego 
Związku Emerytów potwierdził słowa poprzedniczki, 
dając przykład własnego ojca, pracującego do 93 r. 
życia. W przerwie obrad uczestnicy Forum, korzystając 
z pięknej pogody, spacerowali po krynickim deptaku, 
często dzieląc się wrażeniami z akredytowanymi 
dziennikarzami różnych stacji radiowych i TV. Między 

innymi udzieliła wywiadu słuchaczka SUTW, Maria 
Baran – przewodnicząca Sądeckiej Rady Seniorów  
w Nowego Sącza, informując o swoich planach pracy na 
rzecz środowiska osób starszych. 
Panel dyskusyjny na bardzo ważny temat – „Ekonomia 
przyjazna seniorom” - prowadził Daniel Jachimowicz 
– prawnik, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW, autor licznych projektów 
upowszechniania wiedzy prawniczej i ekonomicznej 
wśród seniorów. Jak wykazuje praktyka, świadomość 
i wiedza Polaków dotycząca tych obszarów, jest 
niewystarczająca, natomiast szczególnie potrzebna 
osobom starszym. 
SUTW pilotażowo prowadził już szkolenia z zakresu 
ekonomii w ramach projektu ING Banku Śląskiego. 
W odpowiedzi na pytanie Wiesławy Borczyk, 
dowiedzieliśmy się, że ustawa o hipotece odwróconej 
jest procedowana w Sejmie i ma wkrótce zostać 
przedstawiona Radzie Ministrów.
Ciekawy panel dyskusyjny przy współpracy Europejskiej 
Unii Esperanckiej zorganizowała Halina Komar – 
Prezes Centrum Edukacji Międzykulturowej, na temat 
„Federacja Europejska – czy ze wspólnym językiem dla 
obywateli?” Moderatorem panelu był Peter Balaż – ze 
Słowacji, członek Zarządu Europejskiej Unii Esperanto.
Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu gościło 
uczestników Forum 6-7 września 2013 r. Pierwszą część 
spotkania poświęcono prezentacji działań polonijnych 
UTW z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Austrii. 
Ewelina Hrycaj Małanicz przedstawiła działalność 
edukacyjną i kulturalno-oświatową polskiego UTW przy 
Uniwersytecie Medycznym we Lwowie. UTW działa już 
20 lat i jako główne zadanie postawił sobie podtrzymanie 
tożsamości narodowej Polaków, poprzez opiekę nad 
grobami polonijnymi na Cmentarzu Łyczakowskim, 
obchody świąt narodowych (3 Maja, Dzień Flagi, 11 
Listopada, działalność chóru „Lutenia”, organizowanie 
wystaw polskich artystów). W realizacji tych działań 
współpracują ze wszystkimi organizacjami polonijnymi, 
Kościołem rzymsko-katolickim i konsulatem polskim 
we Lwowie. 

Panel „Profesjonalizacja Sektora UTW w Polsce”; Daniel Jachimowicz 
– moderator; Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny MEN; Wojciech 

Nalepa, pełnomocnik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW;  
dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona, PWSZ; Alina Respondek, Fundacja 

Grundtviga

Fot. J. Banach 
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Dr nauk przyrodniczych Marian Grigorovic 3 lata temu 
stworzył Akademię III Wieku w Wilnie, skupiającą 50 
niepracujących emerytów Polaków, ale także osoby  
z rodzin mieszanych. W działalności przyświeca im hasło: 
„senior mieszkający sam nie może być samotny”. Tematy 
do dyskusji na comiesięcznych spotkaniach proponują 
sami członkowie. Wspólnie obchodzą uroczystości 
patriotyczne i towarzyskie, np. imieniny i rocznice 
urodzin. Ściśle współpracują ze Związkiem Polaków 
na Litwie, ambasadą polską i redakcjami czasopism 
polonijnych, „Kurierem Wileńskim” i „Naszą Gazetą”. 
Opiekują się również jedną kwaterą na Cmentarzu na 
Rossie. 
Wzruszająca była opowieść Ireny Duchowskiej, wilnianki 
z urodzenia, która opuściła Wilno, by na litewskiej 
Żmudzi integrować Polaków, dbać o utrzymanie 
polskości, gdyż na tym obszarze nie ma polskich szkół. 
Założyła zespół chóralny „Issa”, organizuje festyny 
i uroczystości patriotyczne oraz doroczne obozy nad 
Bałtykiem pod hasłem: „naucz mnie Babciu”. UTW 
działają w Kiejdanach, Szawle i Poniewieżu. 
W Grodnie, gdzie mieszka 64 tys. Polaków, od 15 lat 
działa UTW, założony przez dra nauk med. Barbarę 
Fustoczenko. Zajęcia odbywają się w niedzielę, po mszy 
św. w domu Elizy Orzeszkowej, a prelekcje z literatury 
dotyczą głównie twórczości Adama Mickiewicza i Elizy 
Orzeszkowej. Przy uniwersytecie działa 135-osobowy 
chór „Seniori cantabile”. Przy Związku Polaków  
w Grodnie funkcjonuje również UTW, którego dewizą 
jest aktywizowanie ludzi starszych. 
Sławomir Iwanowski, z wykształcenia psycholog, 
przedstawiciel młodszej emigracji polskiej w Austrii, 
to założyciel miesięcznika „Polonia Austriacka”  
i działającego od roku polskiego UTW w XXI Dzielnicy 
Wiednia. Wykłady odbywają się w sali przy parafii 
Kościoła p.w. Krwi Chrystusa, prowadzonej przez 
polskiego księdza Pawła Wójcika, przy Galvanigasse. 
Zapotrzebowanie na powstanie takiej placówki 
było ogromne, gdyż starsze pokolenie czuło się 
wyeliminowane z powodu bariery językowej. Nie 
chodziło i nie chodzi do teatru, do kina, dlatego chętnie 
uczęszcza na wykłady (wstęp na wykład kosztuje 3 euro) 
i sięga po polską książkę. Uniwersytet często zaprasza 
artystów i pisarzy z Polski. 
Ta część konferencji zakończyła się podpisaniem doku-
mentów o współpracy polonijnych UTW z Ogólnopolską 
Federacją Stowarzyszeń UTW i decyzją o wystosowaniu 
petycji do MSZ o wsparcie polskich UTW za granicą.
Wzorem poprzedniego roku z-ca naczelnika Ruchu Dro-
gowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
podinspektor Krzysztof Dymura przypomniał o koniecz-
ności prowadzenia akcji szkoleniowych wśród seniorów, 
którzy w okresie jesienno – zimowym często są sprawca-
mi i ofiarami wypadków drogowych. 
Ciekawe i nowatorskie projekty polsko – austriackie, 
dotyczące wsparcia osób starszych, przedstawiła dr Ro-
mana Pawlińska Chmara, gerontolog z Uniwersytetu 

Opolskiego. Jeden z nich przewiduje przygotowanie ani-
matorów osób starszych, wiek 50 +, których zadaniem 
jest organizowanie czasu wolnego seniorów i promowa-
nie ich aktywności. Drugi projekt obejmuje telemedycy-
nę i teleopiekę, które umożliwiają prowadzenie opieki 
w domu. Do tego potrzebne jest urządzenie, zwane hol-
terem, podłączone do telefonu, posiadające 3 przyciski: 
czerwony – alarmowy, niebieski – usług płatnych, zie-
lony – wolontariat nadziei. Opole weszło już w system 
opieki, w który wpisane jest 700 osób. Największym pro-
blemem jest brak chętnych osób do wolontariatu. Swoje 
bardzo interesujące wystąpienie prelegentka zakończyła 
wnioskiem do władz rządowych i samorządowych, aby 
przewidzieć zatrudnienie w wolontariacie ludzi młodych 
za odpowiednim wynagrodzeniem. 
Związek Biur Porad Obywatelskich, reprezentowany na 
Forum Trzeciego Wieku przez Iję Marię Ostrowską i Mał-
gorzatę Kazimierczak, prowadzi świadome poradnictwo  
i działalność edukacyjną, kierując się zasadami: bezpłat-
ności, poufności, rzetelności, niezależności, bezstronności  
i otwartości. Ponieważ około 20 % korzystających z porad  
to seniorzy, poradnictwo i edukacja dla nich dostoso-
wuje się do ich problemów, takich jak: dziedziczenie, 
zadłużenie, problemy mieszkaniowe, postępowanie  
w sądzie i urzędzie. Wydano na ten temat publikację  
pt: „Obywatelski niezbędnik Seniora”.
Od roku 2013 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
realizuje projekt „UTW dla społeczności lokalnych”, 
w ramach którego zrealizowano 167 programów 
międzypokoleniowych. W pilotażowym programie 
bierze udział 10 UTW z całej Polski, wśród nich UTW 
w Krobi, którego przedstawicielka Apolonia Dykcik 
prowadzi realizację kilku zadań. 
Stowarzyszenie „Manko” wydaje ogólnopolskie czaso-
pismo „Głos seniora”, którego 5 numer już się ukazał. 
Poinformowano również, że rozpoczęło się nadawanie 
Ogólnopolskiej Telewizji Senioralnej z siedzibą w Byd-
goszczy. 
Prezes Zarządu UTW w Łazach, Krystyna Męcik, 
organizator Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej, 
przekazała praktyczne rady, dotyczące współpracy  
z władzami lokalnymi, bo każda impreza jest promocją 
regionu. 
Ostatnim punktem obrad w tym dniu był panel, prowa-
dzony przez Daniela Jachimowicza, na temat „Profe-
sjonalizacja Sektora UTW w Polsce”. Panelistami byli:  
dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona, Alina Respon-
dek z Fundacji „Grundtviga”, mówiąca o finansowaniu 
edukacji dorosłych, mec. Wojciech Nalepa, współautor 
opracowania „Standardy działania UTW w Polsce”, 2012 
r. ,Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny MEN, ko-
ordynator Krajowej i Europejskiej Polityki Edukacyjnej 
Departamentu Strategii MEN, który przekazał informa-
cję o przyjęciu przez rząd projektu „uczenia się przez 
całe życie”. 

Maria Harcuła
Elżbieta Pachoń
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JEDNA Z PIERWSZYCH W MAŁOPOLSCE 
PREZYDENT MIASTA POWOŁAŁ SĄDECKĄ RADĘ SENIORÓW!

Służenie społeczności lokalnej, integracja, wspieranie  
i inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspaka-
jania potrzeb osób starszych, to główne cele Sądeckiej 
Rady Seniorów, którą powołał Ryszard Nowak, Prezy-
dent Miasta Nowego Sącza. Pierwsze inauguracyjne 
posiedzenie odbyło się 27 czerwca 2013 roku. Powoła-
na Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Pre-
zydenta Miasta Nowego Sącza, stanowiącym forum  
w sprawach dotyczących seniorów. Celem jej działania 
jest służenie społeczności seniorów oraz reprezentowa-
nie ich zbiorowych interesów, poprzez ścisłą współpra-
cę z władzami Miasta oraz organizacjami i instytucjami, 
które zajmują się problematyką tej grupy społecznej.
Do składu  Sądeckiej Rady Seniorów na dwuletnią ka-
dencję zostali powołani Zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta, m.in.: przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
przedstawiciele niezrzeszonych mieszkańców Miasta 
Nowego Sącza, będący specjalistami w zakresie polityki 
społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publiczne-
go, edukacji i kształcenia ustawicznego, kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji oraz przedstawiciele instytucji pu-
blicznych, zajmujący się m.in. problematyką seniorów. 
Gratuluję i cieszę się, że przyjęliście Państwo 
zaproszenie do grona Sądeckiej Rady Seniorów. Mam 
nadzieję, że będziecie Państwo pomocni dla Miasta  
i całej społeczności lokalnej, ze względu na swoje bogate 
doświadczenie. Urząd jest do Państwa dyspozycji i będzie 
wspierał wszelkie działania Sądeckiej Rady Seniorów - 
zapewniał Ryszard Nowak, Prezydent Miasta. 
Pierwsze inauguracyjne posiedzenie miało także na celu 
przedstawienie idei powołania Sądeckiej Rady Seniorów 
jako ważnej inicjatywy dla Miasta. Podejmowanie 
działań, zmierzających do wykorzystania potencjału 
seniorów oraz opracowywanie programów społecznych, 
służących rozwojowi działalności tej grupy społecznej, 
ma istotne znaczenie dla polityki senioralnej miasta. 
Dzisiejsze spotkanie Rady ma wymiar historyczny, gdyż 
jest to pierwsza taka Rada w Małopolsce – podkreśliła 
Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Społecznych. Wyrażam przekonanie, że poprzez 
konstruktywną współpracę oraz wspólnie wypracowane 
wnioski będziemy mogli włączyć seniorów w działalność  
na rzecz rozwoju  Miasta oraz całej społeczności 
nowosądeckiej– dodała Marta Mordarska.
Podczas spotkania została zaprezentowana obec-
na polityka senioralna w Polsce i Województwie 
Małopolskim. Pełnomocnik Prezydenta ds. Spo-
łecznych zwróciła uwagę, że Polska zmaga się  
z problemem starzejącego społeczeństwa. W związ-
ku z tym, coraz częściej podejmowane są działania  
na rzecz aktywizowania seniorów oraz promowa-
nia pozytywnego wizerunku osób starszych, zarówno  

na poziomie krajowym, jak i samorządów terytorialnych. 
Za przyjęty kierunek polityki senioralnej kraju odpowia-
da Departament Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy 
i Polityki Społecznej oraz specjalnie powołana Rada ds. 
Polityki Senioralnej. Minister chce, aby dzięki rządowe-
mu programowi nastąpiło faktyczne pobudzenie aktyw-
ności seniorów w środowiskach lokalnych. Zapowiedział, 

Pierwsze posiedzenie Sądeckiej Rady Seniorów

Fot. Arch. SUTW
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również utworzenie na wzór europejski Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów jako ponadpartyjnej reprezen-
tacji osób starszych na szczeblu krajowym i partnera  
w kreowaniu polityki senioralnej. Samorząd Wojewódz-
twa Małopolskiego koncentruje także swoje działania na 
seniorach, tworząc dokumenty strategiczne, które mają 
zmierzać do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
osób starszych oraz ich aktywizacji. 

Skład Sądeckiej Rady Seniorów kadencji 2013 – 2015
PRZEWODNICZĄCA:
Maria Baran
WICEPRZEWODNICZĄCY:
Józef Markiewicz
CZŁONKOWIE:
Mieczysław Aleksander, Edyta Brongiel, Henryk Koział, 
Marta Mordarska, Anna Oleksy, Józef Pogwizd, Andrzej 
Przybyszowski, Maria Siedlarz

Szanowni Państwo,
 Stowarzyszenie Sądecki UTW, w konsultacji z innymi organizacjami seniorskimi wystąpiło do Prezydenta Miasta 
Nowego Sącza o powołanie Sądeckiej Rady Seniorów (18 kwietnia 2013 r.). Inicjatywa miała na celu włączenie 
starszych mieszkańców, jako pełnoprawnych obywateli, w działalność na rzecz rozwoju miasta oraz aktywizacji 
społecznej i publicznej sądeckich seniorów.
 Po raz pierwszy Sądecki UTW wystąpił z apelem do Prezydenta Miasta Nowego Sącza w styczniu 2011 r.  
o utworzenie w naszym mieście Sądeckiej Rady Seniorów oraz Sądeckiego Centrum Aktywności Seniorów.
 W odpowiedzi na tę oddolną, obywatelską inicjatywę, pierwsze spotkanie organizacyjne Sądeckiej Rady Seniorów 
odbyło się 29 maja 2013 r. w Ratuszu. Przedstawicielką Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku została pani 
Maria Baran.
 27 czerwca 2013 r. Prezydent Miasta Nowego Sącza powołał Sądecką Radę Seniorów. Na Przewodniczącą Rady 
została zgłoszona pani Maria Baran, której serdecznie gratulujemy tej zaszczytnej społecznej funkcji, w I kadencji 
Rady.
 Mam nadzieję, że kolejnym działaniem władz Miasta będzie utworzenie Sądeckiego Centrum Aktywności 
Seniorów, tak jak wnioskowaliśmy w 2011 r.

Wiesława Borczyk

Informacje dodatkowe o członkach Sądeckiej Rady Seniorów:
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza powołującym Sądecką Radę Seniorów i regulaminem 
Rady, w jej skład wchodzą:
1. Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz seniorów:
 • Anna Oleksy (Prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia),
 • Maria Baran (członek Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku).
2. Przedstawiciele niezrzeszonych mieszkańców miasta Nowego Sącza, będący specjalistami 
w zakresie:
 a/ polityki społecznej i ochrony zdrowia - dr n. med. Andrzej Przybyszowski,
 b/ bezpieczeństwa publicznego - Henryk Koział,
 c/ edukacji i kształcenia ustawicznego - Maria Siedlarz,
 d/ kultury - Józef Pogwizd,
 e/ sportu, turystyki i rekreacji - Mieczysław Aleksander.
3. Trzech przedstawicieli instytucji publicznych, zajmujących się m.in. problematyką seniorów:
 • Marta Mordarska (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych),
 • Edyta Brongiel (Dyrektor Biura Prezydenta Miasta),
 • Józef Markiewicz (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/9428

W celu m. in. zbierania opinii dotyczących potrzeb, problemów i propozycji, które powinny być uwzględ-
niane w działalności samorządu Miasta i  w przedsięwzięciach Sądeckiej Rady Seniorów, członkowie 
Rady będą pełnili dyżury, w czasie których będą do dyspozycji mieszkańców. 
Dyżury odbywać się będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,  
ul. Żywiecka 13, w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godziny 11 - tej.
Pierwszy dyżur – 3 października br.
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W Sądeckim UTW 14 sierpnia br. odbyła się wizyta  
Komisji Certyfikującej, której celem była  weryfikacja   
spełnienia   standardów  działania  UTW, opisanych  
w publikacji,  wydanej w ramach projektu „Profesjonalne 
Uniwersytety  III Wieku w Polsce”,  realizowanego przez 
Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.
 W trakcie prac Komisji analizie poddane zostały 
standardy formalno-prawne  Stowarzyszenia,   m.in.: 
dokumenty rejestracyjne, dokumentacja z posiedzeń  
organów  oraz dokumentacja    finansowo–księgowa. 
Następnie Komisja zapoznała się z merytorycznymi  
i organizacyjnymi działaniami UTW.
Kolejnym obszarem podlegającym ocenie Komisji była 
współpraca UTW z podmiotami zewnętrznymi, takimi 
jak np.: uczelnie wyższe, organy samorządu terytorial-
nego, instytucje kulturalno-oświatowe, organizacje po-
zarządowe.
Komisja była również zainteresowana  zaangażowaniem 
UTW w pozyskiwanie funduszy na działalność  statutową 
poprzez udział Stowarzyszenia w konkursach grantowych, 
organizowanych przez  jednostki administracji rządowej 
i samorządowej.
Istotnym elementem  podlegającym ocenie Komisji 
było  podejmowanie przez UTW  inicjatyw  na rzecz 
środowiska lokalnego i jego mieszkańców.
Koordynatorem  wdrażania standardów w Sądeckim 
UTW była Wiceprezes Zarządu Jadwiga Banach, która 
udzielała  wyczerpujących  informacji,  wyjaśnień   
i odpowiedzi  na pytania Komisji,  a także  prezentowała 
różnorodność działań UTW i jego Słuchaczy. 
Po kilkugodzinnych pracach Przewodnicząca Komisji  
dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona,  na spotkaniu 
z Zarządem oraz Komisją Rewizyjną Sądeckiego UTW 
dokonała podsumowania certyfikacji i  ogłosiła  decyzję  
o  przyznaniu Sądeckiemu UTW  Złotego Certyfikatu.

Sądecki UTW był szóstym  stowarzyszeniem UTW, 
w którym przeprowadzono wizytę certyfikującą  
i  przyznano certyfikat. Poprzednie  wizyty Komisji 
miały miejsce w: 
• Towarzystwie  Warszawskiego UTW im. F. Chopina, 

17 czerwca 2013 r. - Certyfikat Złoty.
• Stowarzyszeniu Limanowski UTW, 19 czerwca 

2013r. - Certyfikat Brązowy.
• Stowarzyszeniu Rabczański UTW, 5 lipca 2013 r. - 

Certyfikat Złoty. 
• Stowarzyszeniu UTW w Nowym Targu, 6 sierpnia 

2013 r. - Certyfikat Złoty.
• Stowarzyszeniu UTW przy Dąbrowskim Domu 

Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, 13 sierpnia 2013r. 
- Certyfikat Brązowy.

Zarządy i Komisje Rewizyjne Stowarzyszeń UTW  
złożyły oświadczenia  o zobowiązaniu się do 
przestrzegania standardów działania UTW,  przez okres  
co najmniej 3 lat, podkreślając  korzyści,  wynikające  
z  potwierdzenia   ich profesjonalizmu.

Jadwiga Banach
Wiceprezes Zarządu Sądeckiego UTW

WIZYTY KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ W UTW

NIE MA NIC DROŻSZEGO NA ŚWIECIE NIŻ AKTYWNI OBYWATELE

20-lecie wspólnego rynku europejskiego, 10 lat od 
referendum „Tak Unii” i jedynie rok przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego, stały się okazją, by 
6 czerwca 2013 roku w MCK „Sokół” w Nowym 
Sączu zorganizować uroczystą inaugurację kampanii 
edukacyjno – informacyjnej Europejski Rok Obywatela 
2013 – w Małopolsce. Kampania jest wynikiem 
współpracy 3 organizacji pozarządowych, działających  
w Nowym Sączu: Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW, Stowarzyszenia Sądecki UTW oraz Fundacji 
Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.
Celem kampanii jest rozpowszechnianie, upublicznianie 
informacji nt. praw obywatelskich w Unii Europejskiej,  
m.in. o tym, czym jest inicjatywa obywatelska  

i w jaki sposób można ją zgłosić, zarówno w Polsce, jak  
i w Unii Europejskiej, o dokumentach Unijnych, 
takich jak: Karta Praw Podstawowych, Traktat o Unii 
Europejskiej, o funkcjonowaniu instytucji unijnych 
(Komisja, Parlament, Rada Europejska, Komitecie 
Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów), 
o dostępie do dokumentów, wspólnym rynku – w tym 
konsumenckim, EURO, tworzeniu pism, takich jak: 
petycje do Parlamentu Europejskiego, skargi do Rzecznika 
Praw Obywatelskich, o np. udostępnienie dokumentów, 
a także o swobodnym poruszaniu się po UE oraz opiece 
dyplomatycznej i konsularnej, przysługującej każdej 
osobie, poruszającej się w granicach Unii Europejskiej.
Kampania była wydarzeniem towarzyszącym zakoń-

Przewodnicząca Komisji Certyfikującej dr hab. prof. nadzw. Zdzisława 
Zacłona; Wiesława Borczyk prezes Sądeckiego UTW

Fot. J. Banach 
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Dr MARZENA BREZA – GOŚĆ SPECJALNY OGÓLNOPOLSKIEJ 
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ UTW

W dniach 21-22 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie 
Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. 
Wśród osób zaproszonych na to wydarzenie, do Ośrodka 
Recepcyjno-Szkoleniowego „Zielony Dół” w Krakowie, 
znaleźli się przedstawiciele 22 Uniwersytetów III Wieku, 
działających na terenie całej Polski z miast takich jak: 
Andrychów, Brzeg Dolny, Gliwice, Kielce, Kraków, 
Leszno, Legionowo, Limanowa, Łazy, Miechów, Nowy 
Sącz, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Radomsko, Rzeszów, 
Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnobrzeg, Tarnów, 
Warszawa, Zakopane, Zawiercie.
Gościem specjalnym piątkowego wieczoru była Pani 
dr Marzena Breza – Dyrektor Departamentu Polityki 
Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas dwugodzinnego wystąpienia omówiła realizację 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych, realizowanego w latach 2012-2013 
oraz główne założenia Projektu Programu ASOS na lata 
2014-2020, w kontekście zmieniającej się, bo starzejącej 
Europy, jaki został opracowany  w czasie posiedzenia 
Rady ds. Polityki Senioralnej 18 czerwca 2013 roku.
Główne zmiany, jakie zostaną wprowadzone do 

Programu ASOS 2014-2020, to przede wszystkim 
położenie nacisku na likwidację tzw. biernej aktywności 
seniorów (włączenie ich w działania projektowe, nie 
tylko jako osoby korzystającej, ale aktywnie działającej 
dla społeczności), zwrócenie szczególnej uwagi na 
projekty realizowane w partnerstwie i wprowadzenie 
dodatkowej punktacji podczas oceny wniosku, a przede 
wszystkim podniesienie jakości usług organizacyjnych  

czeniu roku akademickiego na Sądeckim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Szczególnymi gośćmi podczas tego 
wydarzenia byli przedstawiciele samorządów miasta 
Nowy Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego, Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz lokalnych orga-
nizacji pozarządowych. Gośćmi honorowymi kampanii 
byli: posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun 
oraz Marcin Gołąbek – wicedyrektor nowoutworzone-
go Regionalnego Ośrodka Debat Międzynarodowych  
z Krakowa.
W swoim wystąpieniu pani posłanka podkreśliła: „Nie 
ma nic droższego na świecie niż aktywni obywatele”,  
a także: „Europejski Rok Obywatela 2013 jest po to, by 

przekazać informacje o zmieniającym się prawie oraz  
o tym, jak zmieniać prawo i rozwijać świadomą aktywność 
obywateli”.
Unię Europejską tworzy 27 połączonych ze sobą państw  
z 500 - milionowym społeczeństwem obywatelskim. Każ-
dy pełnoletni obywatel Unii ma prawo współdecydować  
o tworzeniu nowych praw i poprawianiu już istniejących. 
Potwierdzeniem tego były słowa Pani Thun – „My je-
steśmy tą Unią – każdy z nas!”. Należy o tym pamię-
tać każdego dnia, ale szczególnie w czasie wyborów,  
w których frekwencja z roku na rok maleje. „Jeśli nie 
głosujemy, oddajemy prawo do decydowania o naszym 
losie innym” – mówiła.
Marcin Gołąbek zachęcał do brania udziału w debatach, 
które będą organizowane w ramach funkcjonowania 
RODM, nie tylko w Krakowie, ale i w Nowym Sączu 
oraz włączenia  się wszystkich obywateli w obchody 
ERO 2013 w Małopolsce.
W ramach kampanii zorganizowane zostało stoisko 
informacyjne nt. praw obywatelskich w Polsce i Unii 
Europejskiej. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem 
wśród seniorów – słuchaczy UTW oraz osób  
z niepełnosprawnością, którzy odwiedzili je przy okazji 
wizyty w galerii MCK „Sokół”. Mieli oni możliwość 
zapoznania się z publikacjami nt. praw obywatelskich, 
wydanych przez Unię Europejską, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych oraz Biuro Informacyjne Parlamentu 
Europejskiego.

Karina Jachimowicz

Stoisko promocyjne w czasie inauguracji Europejskiego Roku Obywatela 
2013 –  przygotowała Karina Jachimowicz

Dr Marzena Breza – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS

Fot. A. Łopuch

Fot. T. Legutko



JESZCZE W ZIELONE GRAMY - SPEKTAKL O PRZEMIJANIU
Miejski Ośrodek Kultury, Nowy Sącz, 4 lipca 2013 r. Fot. T. Legutko



ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2012/13
MCK SOKÓŁ, Nowy Sącz, 6 czerwca 2013 r.

PROFESJONALNY UTW–CERTYFIKAT ZŁOTY dla SĄDECKIEGO UTW 
14 sierpnia 2013 r.

SĄDECKA RADA SENIORÓW
27 czerwca 2013 r.

INAUGURACJA KAMPANII EDUKACYJNO – INFORMACYJNEJ 
EUROPEJSKI ROK OBYWATELA 2013 – W MAŁOPOLSCE 

Europosłanka Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein
 - gość honorowy

Wyróżnieni starostowie sekcji: Marek Winiarski, 
Leopold Kalarus, Elżbieta Sojka i Grażyna Jeleń  w towarzystwie 

europosłanki 
 i prezesa Sądeckiego UTW, Wiesławy Borczyk 

 

Róży Gräfin von Thun Und Hohenstein

 Wiesława Borczyk - prezes Sądeckiego UTW 
i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Wyróżnieni słuchacze SUTW: 
Szwenik Władysław, Elżbieta Winiarska, Halina Komar, 

Maria Halina Starzyk, Halina Hejmej, Lucyna Bocheńska-Kuleta, 
Maria Marek, Tadeusz Legutko, Antoni Łopuch

Zaproszeni goście: Marek Reichel, Prorektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu;

dr Ryszard Poradowski, Członek Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego; Marcin Gołąbek, Regionalny 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie

Sala im. L. Lipińskiego, MCK SOKÓŁ, Nowy Sącz

Zespół organizacyjny uroczystości, m.in.: Mariola Ogorzałek, 
Zofia Mółka, Maria KowalczykTradycyjnie na schodach MCK SOKÓŁ, Nowy Sącz

Podczas zakończenia roku akademickiego 2012/13 w Sądeckim UTW,
6 czerwca 2013 r.

Park Strzelecki, Nowy Sącz, 1-2 czerwca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCA: Maria Baran, 
WICEPRZEWODNICZĄCY:Józef Markiewicz, 
CZŁONKOWIE: Mieczysław Aleksander, 
Edyta Brongiel, Henryk Koział, Marta Mordarska, 
Anna Oleksy, Józef Pogwizd, Andrzej Przybyszowski, 
Maria Siedlarz

Fot. A. Łopuch Fot. Z. Mółka

Fot. Arch. SUTW

Fot. Arch. SUTWFot. A. Łopuch
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WYKŁADY AUDYTORYJNE I SPECJALISTYCZNE

Antoni Kroh - etnograf,
Muzeum Okręgowe,

Nowy Sącz

dr Anna Tylikowska, 
WSB-NLU Nowy Sącz

dr nauk med. Małgorzata 
Zejc-Bajsarowicz  

Collegium Medicum UJ Kraków

dr hab. Izabela Trzcińska, UJ Kraków dr Stanisław Kwieciński, Instytut 
Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

dr Andrzej Laskowski, 
UE Kraków

Zofia Piekarz, Sądecki UTW

ŚWIATOWY KONGRES ESPERANTO, 20-27 lipiec 2013 Reykjavik Fot. Arch. SUTW

Fot. A. Łopuch/T. Legutko
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STANOWISKO OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU KRAKÓW, 21 CZERWCA 2013 r. 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na Walnym Zebraniu w Krakowie,  
21 czerwca 2013 r. przyjmuje stanowisko o poniższej treści:
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, udzielając pełnego poparcia dla prac Rady 
ds. Polityki Senioralnej w sprawie założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 postuluje o:
I. Kontynuację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w latach 2014-2020,  

z zachowaniem 4 priorytetów konkursu ofert oraz zwiększenia środków finansowych, przeznaczonych na dotacje. 
Doświadczenia I edycji Rządowego Programu ASOS na lata 2012-2013 i ogromne zainteresowanie organizacji 
pozarządowych oraz ich partnerów udziałem w Programie, wskazują na uzasadnioną celowość kontynuacji 
wsparcia działań na rzecz osób starszych.

II. Włączenie do rozdziału „Edukacja seniorów” w dokumencie „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce 
na lata 2014-2020” treści o działalności UTW w Polsce i ich historycznym dorobku w kształceniu nieformalnym 
– uczeniu przez całe życie osób starszych, od 1975 r., kiedy powstał pierwszy UTW, założony przez prof. Halinę 
Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 Rozwój UTW w naszym kraju jest swoistym fenomenem w skali Europy, co podkreślił Senat w uchwale z dnia 
1 lutego 2012 o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Minister Władysław 
Kosiniak – Kamysz na konferencji w Sejmie RP, podsumowującej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych 
w Polsce, a także Rzecznik Praw Obywatelskich na konferencji prezentującej „Strategie działania w starzejącym 
się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”.

 Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013 przyczynił się do wzrostu liczby 
UTW i liczby słuchaczy, szczególnie w miastach średniej wielkości, małych miastach i gminach wiejskich, 
poszerzenia ich oferty edukacyjno-aktywizującej, rozwinięcia współpracy z wieloma partnerami publicznymi  
i społecznymi, włączenie się samorządów lokalnych. W konsekwencji UTW, w środowiskach lokalnych, stają się 
niekwestionowanymi animatorami działań na rzecz osób starszych, oferującymi szeroką gamę różnego rodzaju 
aktywności dla seniorów, nie w sposób akcyjny, ale w ciągu całego roku, w oparciu o programy i harmonogramy 
działania. W czerwcu 2013 r., wg bazy adresowej Federacji UTW, liczba UTW w kraju wynosi 451 i ma tendencję 
wzrostową.

i opiekuńczych, świadczonych w ramach Programu, 
a tym samym precyzyjny monitoring i ewaluacja 
realizowanych projektów.
W kwestiach finansowych zakłada się, że dofinansowanie 
projektów w poszczególnych priorytetach będzie 
zrównoważone – procesowy podział środków programu 
według priorytetów wyniesie po 25 dla każdego  
z priorytetów.
Uroczystością towarzyszącą temu zebraniu była or-
ganizacja przez przedstawicieli Fundacji Europej-
ski Instytut Rozwoju Obywatelskiego stoiska infor-
macyjnego na temat praw unijnych dla Seniorów  
w ramach Kampanii Europejski Rok Obywatela 2013  
w Małopolsce.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się materiały 
promocyjne, takie jak: poradnik „Unia Europejska dla 
Seniorów”, wydana przez Urząd Komitetu Integracji 

Europejskiej, poradniki dla osób z niepełnosprawnością, 
poradnik „Europejska inicjatywa obywatelska”, wydana 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, plakaty 
przedstawiające mapę Europy wraz ze strefami EURO, 
a także lniane torby na zakupy z logiem europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej.
Osoby odwiedzające stoisko dopytywały się o prawa 
związane z poruszaniem się po krajach UE, dostępie do 
ubezpieczenia na czas podróży oraz pomocy ze strony 
konsulatów.
Dla wszystkich zainteresowanych osób w siedzibie 
Fundacji EIRO są dostępne broszury informacyjne, 
dotyczące praw i możliwości, jakie daje swoim 
obywatelom przynależność do Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy!
Karina Jachimowicz

w sprawie prac nad dokumentem 
„Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014 – 2020”
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PROJEKTY

Od 1 maja do 31 grudnia 2013 roku Fundacja Europejski 
Instytut Rozwoju Obywatelskiego realizuje projekt 
pn. „Sprawny obywatel”. Przeznaczony on jest dla 
wszystkich pełnoletnich mieszkańców miasta Nowego 
Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób po 50-tym roku życia,  
z niepełnosprawnością, kobiet, osób korzystających  
z pomocy społecznej oraz bezrobotnych.
W ramach projektu są realizowane 2 zadania, takie jak:
1. Prowadzenie Punktu Mentora Obywateli – w ramach 

którego udzielane są bezpłatne porady o charakterze 
obywatelskim. Porady udzielane są przez kilka dni 
w tygodniu przez doradców z różnych dziedzin.  
Na poradę można zapisać się telefonicznie pod numerem 
telefonu 18 443 57 08 lub osobiście, odwiedzając 
Punkt, znajdujący się w siedzibie Fundacji EIRO  
w Nowym Sączu, przy ulicy Jagiellońskiej 18.

2. Opracowanie i wydanie 5 broszur informacyjno-
edukacyjnych pod tytułem „Mam Prawo” – 

stanowiące wskazówki, gdzie można skorzystać  
z pomocy w trudnej sytuacji życiowej, jaką stanowi 
np.: bezrobocie, niepełnosprawność, fakt bycia osobą 
po 50 roku życia, kobietą z małej miejscowości lub 
osobą starającą się o pomoc społeczną.

Jak przebiega porada obywatelska w ramach projektu 
„Sprawny obywatel” w kilku krokach:
Krok 1: Ustal termin porady obywatelskiej. Zadzwoń 
lub przyjdź osobiście. Otrzymasz termin porady wraz 
z orientacyjną godziną, kiedy zostaniesz przyjęty. 
Podczas zapisu zostaniesz poproszony o podanie imienia 
i nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnej informacji 
o tym, czego porada miałaby dotyczyć. Informacje  
te będą potrzebne do procesu monitoringu i ewaluacji 
projektu oraz do odpowiedniego doboru terminu porady 
u konkretnego doradcy.
Krok 2: Przyjdź na poradę obywatelską w ustalonym 
dniu, na ustaloną godzinę. Pamiętaj, aby wziąć ze sobą 
wszystkie dokumenty, które są niezbędne w czasie porady 

PROJEKT „SPRAWNY OBYWATEL”

III. Uwzględnienie w rekomendacjach do rozdziału „Edukacja seniorów” postulatów zawartych w „Pakcie na rzecz 
seniorów”, przyjętych na konferencji w Sejmie, podsumowującej ROK UTW, w szczególności:

a) uznanie kształcenia ustawicznego osób starszych – uczenia się przez całe życie, w tym w formie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, za pełnoprawną część krajowego systemu edukacji i stworzenie podstaw prawnych do udzielania 
im wsparcia logistycznego i finansowego, również ze strony wyższych uczelni i innych instytucji naukowych,

b) uznanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku za ważne centra profilaktyki gerontologicznej, zapewniające osobom 
starszym utrzymywanie się w dobrej kondycji psychofizycznej, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, inspirujące 
do aktywności obywatelskiej, solidarności wewnątrz- i międzypokoleniowej oraz integracji społecznej;

c) wspieranie wzrostu kapitału społecznego osób starszych w Polsce, szczególnie poprzez tworzenie warunków  
do kształcenia się przez całe życie, rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych organizacji seniorskich;

d) rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej dla osób starszych, 
na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, w tym w zakresie praw obywatelskich, edukacji konsumenckiej, 
usług oraz doradztwa finansowego i prawnego;

e) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, informatycznemu i finansowemu oraz wszelkim przejawom 
dyskryminacji ze względu na wiek, w życiu publicznym, ochronie zdrowia, gospodarce i na rynku pracy;

f) wspieranie i konsolidacja polonijnych organizacji seniorskich, w tym polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
stanowiących ośrodki polskości, więzi z krajem, krzewienia kultury i tradycji, w tym także dla młodego pokolenia 
Polaków, urodzonych za granicą;

g) wspieranie rodziny jako optymalnej instytucji opiekuńczej dla osób starszych, wdrażanie rozwiązań prawnych, 
gwarantujących opiekę osobom o ograniczonej autonomii, zależnym od pomocy osób trzecich, w sposób określony 
w projekcie ustawy i pomocy osobom niesamodzielnym.

Przedstawiając powyższe, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW deklaruje dalszą współpracę nad dokumentem 
„Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014- 2020”.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

       Prezes Zarządu                                         Przewodniczący Walnego Zebrania
    Wiesława Borczyk                                                  Roman Biskupski
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MAPA PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO 

Na stronie www.mapaporadnictwa.org został uruchomiony serwis, dzięki któremu można szybko odnaleźć miejsce, 
gdzie bezpłatnie można otrzymać pomoc w zakresie poradnictwa prawnego lub obywatelskiego na obszarze Polski.
Zachęcamy do zapoznania się z tym serwisem.

Prawa człowieka w 2012 roku - raport 
Zachęcamy do zapoznaniem się z najnowszym raportem Amnesty International nt. praw człowieka w 2012 roku.
Link do raportu pt. Prawa człowieka w Polsce w 2012 roku, znaleźć można:

http://amnesty.org.pl/uploads/media/AIR12_Polska.pdf
Karina Jachimowicz

obywatelskiej, np. umowę, akt własności, testament, itp. 
W przypadku, kiedy wiesz, że nie dasz rady przyjść na 
poradę, zadzwoń wcześniej, abyśmy mogli zapisać kogoś 
innego na Twoje miejsce.
Krok 3: Przed poradą zostaniesz poproszony o wypełnienie 
karty usługi doradczej, czyli podanie imienia i nazwiska, 
numeru telefonu lub adresu e-mail, zaznaczenia 
krzyżykiem („X”) gdzie mieszkasz (w Nowym Sączu 
lub Powiecie Nowosądeckim), swojego statusu: czy 
jesteś osobą bezrobotną, z niepełnosprawnością, po 50-
tym roku życia, kobietą, osobą korzystająca z pomocy 
społecznej). Kartę należy wypełnić drukowanymi 
literami. Jeśli masz problem z wypełnieniem karty, 

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
i Stowarzyszenie Korzenie i Skrzydła realizuje zadanie 
„BĄDŹMY AKTYWNI RAZEM”.  Projekt  jest 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu 
na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013.
Głównymi celami projektu są: poprawa jakości życia 
osób starszych, promocja aktywności seniorów, 
kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych  
w społeczeństwie, zwiększenie samodzielności seniorów, 
zwłaszcza wśród mieszkańców wsi i małych miasteczek 
oraz tworzenie warunków, sprzyjających integracji 
wewnątrz- i międzypokoleniowej.
Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców: osób 
powyżej 60 roku życia, z terenu subregionu sądeckiego, 
tj. miasta Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego, 
Powiatu Limanowskiego i Powiatu Gorlickiego 

oraz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu 
Nowosądeckiego.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie, konsultacje 
z członkami Stowarzyszenia oraz oczekiwania osób 
starszych, zaplanowano następujące kierunki działania:
I. Zajęcia ruchowe – w ramach tego zadania odbędzie 
się szereg zajęć ruchowych, skierowanych dla seniorów,  
w tym m.in. zajęcia: zdrowy kręgosłup,  gimnastyczne  
na sali, taneczne, tai chi, aerobik, usprawniające na base-
nie oraz nordic walking. 
II. Wyjazdy edukacyjno-turystyczne – planuje się 
zorganizowanie trzech wyjazdów, w których uczestniczyć 
będą zarówno seniorzy, jak i dzieci oraz młodzież  
z terenów wiejskich. Uczestnicy zwiedzą:
- Wieliczkę – Zamek Żupny i muzeum Żup Krakowskich,
- Kraków – Zamek na Wawelu, 
- Chorzów – Planetarium Astronomiczne.

BĄDŹMY AKTYWNI RAZEM

poproś doradcę o jej wypełnienie, dyktując właściwe 
dane. Dane, które podajesz, podlegają ochronie danych 
osobowych i dostęp do nich mają jedynie osoby związane 
bezpośrednio z projektem.
Krok 4: Przedstaw swój problem doradcy.
Krok 5: Po udzielonej poradzie podpisz kartę usługi 
doradczej i wypełnij ankietę ewaluacyjną, dotyczącą 
udzielonej porady. Będzie ona dla nas pomocą  
w monitorowaniu jakości udzielanych porad.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane 
pomocą osoby!
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DZIEWIĄTY RAZ!

Już po raz dziewiąty przeżywali-
śmy uroczyste zakończenie roku 
akademickiego w Sądeckim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku.
W sali im. L. Lipińskiego w Ma-
łopolskim Centrum Kultury SO-
KÓŁ zebrali się studenci czterech 
kierunków naszego uniwersytetu 
i zaproszeni na tę uroczystość go-
ście: europosłanka, Róża Gräfin 
von Thun Und Hohenstein, dr Ma-
rek Reichel, Prorektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Nowym Sączu, dr Ryszard Pora-
dowski, Członek Zarządu Powiatu  
Nowosądeckiego, Marcin Gołąbek, Regionalny Ośro-
dek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ewa  
Surowiak, Dyrektor TEB Edukacja Nowy Sącz, 
Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
Nowego Sącza ds. Społecznych, radna Sejmiku Mało-
polskiego.
W uroczystości wzięli również udział posłowie na Sejm 
RP: Andrzej Czerwiński i Marian Cycoń.
Uroczystość uświetnił wykład prof. dr hab. Marii Flis 
- prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zatytułowany „Dialog wielokulturowości”. 
Pani profesor jest socjologiem, a w działaniach 
naukowych interesuje ją antropologia społeczna. 
Prowadziła badania nad wielokulturowością ludów 
Afryki. Ta dziedzina wiedzy zrodziła się w II połowie 
XIX wieku. Jej przedstawicielami byli prof. Stefan 
Pawlicki i jego najbardziej utalentowany student, 
Bronisław Malinowski. Obaj uważali, że aby 
przeprowadzić rzetelne badania, trzeba żyć wśród 
badanych ludów, dzielić z nimi wszystkie dole i niedole 
dnia codziennego. Jako adherentka (wyznawczyni) teorii 

naszego wybitnego rodaka, prowadziła badania w Afryce 
Środkowej (Kamerun, Gabon) w roku 2010, a obserwacje 
życia miejscowej ludności przyniosły szereg konkluzji. 
A oto niektóre z nich:
- dialog to umiejętność słuchania rozmówcy,
- Afrykanie dzielą czas na okres weselenia się i smutku, 
- w lasach deszczowych sposób życia ludów afrykańskich 
nie zmienił się od kilku wieków,
- Europejczycy, którzy mieli kontakt z Afrykanami, 
starali się im narzucić (często na siłę) własne zdobycze 
cywilizacyjne, nie zawsze z korzyścią dla obdarowanych,
- Kontynent afrykański jest tak zróżnicowany, że nie 
ma szans na określenie tożsamości panafrykańskiej, 
ale zbliżenie ludności tego kontynentu z przybyszami  
z zewnątrz jest istotne dla obydwu stron.
Wykładowczyni wspominała również o instalowanych 
na budynkach blaszanych dachach, które w klimacie 
afrykańskim potęgowały różnice temperatur (w dzień 
nagrzewały się do czerwoności, w nocy powodowały 
zaduch w pomieszczeniach). 

Z ŻYCIA SUTW

III. Międzypokoleniowy Rajd – w tym roku rajd odbędzie 
się w Ustroniu, położonym w Beskidzie Śląskim. 
Wydarzenie będzie miało na celu upowszechnianie 
aktywnego stylu życia sądeckich seniorów, popularyzację 
aktywności górskiej turystyki pieszej oraz integrację 
osób starszych i młodych.
IV. Biuletyn Sądeckiego UTW – w grudniu br. zostanie 
wydana publikacja, poświęcona  ciekawym inicjatywom, 
podejmowanym przez sądeckich seniorów wspólnie 
z młodzieżą, promocji aktywnego stylu życia osób 
powyżej 60 roku życia, korzyści płynących z aktywizacji 
społecznej seniorów. Biuletyn zostanie bezpłatnie 
rozdystrybuowany do innych UTW w Polsce, organizacji 

pozarządowych, instytucji kultury oraz przedstawicieli 
władz samorządowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
seniorów, słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, a także mieszkańców Miasta i Powia-
tu Nowosądeckiego oraz Powiatu Limanowskiego  
i Gorlickiego do udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Sądeckiego UTW, przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym 
Sączu, pod numerem telefonu 18/443 57 08 lub na stronie 
internetowej www.sutw.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zofia Mółka

Tradycyjnie na schodach MCK SOKÓŁ Nowy Sącz

Fot. A. Łopuch
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Gościem specjalnym uroczystego zakończenia roku 
akademickiego Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku była Posłanka do Parlamentu Europejskiego, 
Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein. Jej wizyta 
związana była z inauguracją kampanii „Europejski Rok 
Obywatela 2013”.
Na wstępie przedstawiła najważniejsze dane, dotyczące 
funkcjonowania instytucji europejskich – Rady Europy, 
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 
Określiła, czym się zajmują i jakie są różnice w ich 
kompetencjach. Pozostałą część wystąpienia poświęciła 
roli obywateli Unii Europejskiej we współrządzeniu 
Wspólnotą.

FOTOGRAFIA I SZTUKA...

Po zakończeniu roku akademickiego 2012/2013,  7 czerwca 
2013 r. w Miasteczku Galicyjskim odbył się wernisaż prac 
słuchaczy Sądeckiego UTW, zorganizowany w ramach 
projektu pn. „Współgranie, współtworzenie, współdziałanie” – 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
- W tej sali mieszczą się prace uczestników warsztatów plastycz-
nych, prowadzonych przez Mirosławę Wąchałę, fotograficznych, 
prowadzonych przez Piotra Droździka i warsztatów rękodzieła 
artystycznego, prowadzonych przez Elżbietę Winiarską. Nato-
miast w Sieni Paszyńskiej znajdują się  prace naszych słucha-
czy, które powstały pod kierunkiem Jerzego Michalaka - mówiła  
Mariola Pękala-Piekarska, Wiceprezes Zarządu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Jak twierdzą słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, warsztaty były prawdziwą przygodą. Dzięki nim 
zdobyli nowe doświadczenia.

Maria Harcuła
Członek Zarządu SUTW

WYCIECZKA DO KOPALNI SOLI W WIELICZCE

27 maja 2013 r. sekcja przyrodniczo-geograficzna 
zorganizowała wycieczkę do kopalni soli w Wieliczce.
Zwiedziliśmy jedno z największych i najbardziej 
fascynujących muzeów górniczych w Europie. 
Kopalnia Soli w Wieliczce od 1978 r. widnieje na 
Pierwszej Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego  
i Przyrodniczego UNESCO, zaś w 1994 r. została uznana 
przez prezydenta kraju za Pomnik Historii Narodowej.
Kopalnia liczy 9 poziomów, sięga 327 metrów głębokości. 
Dla zwiedzających udostępniono 3,5-kilometrowy 
odcinek podziemnych chodników kopalni na głębokości 
od 64 m do 135 m. Trasa turystyczna obejmuje 20 komór. 
Zwiedzanie trwa ok. 2 godzin. 
W towarzystwie wykwalifikowanego przewodnika 
mogliśmy podziwiać przepiękne kaplice, wspaniałe 
rzeźby i płaskorzeźby, wykute w soli, oryginalne 
urządzenia i sprzęt górniczy, a także zachwycające 
podziemne jeziora.

Na szczególną uwagę zasługuje najstarsza z zachowanych 
podziemnych świątyń – kaplica pod wezwaniem św. 
Antoniego, którą obejrzeliśmy na początku naszej 
wycieczki. Kaplica ta powstała na przełomie XVI  
i XVII wieku. Zobaczyliśmy tam piękne wykute w soli 
posągi świętych, ołtarze i ambonę. Godna uwagi jest 
również Komora Janowice, gdzie została umieszczona 
grupa figur ilustrujących najstarszą wielicką legendę, 
dotyczącą odkrycia złóż soli w Wieliczce. W Komorze 
Sielec zobaczyliśmy oryginalne urządzenia, służące do 
transportu soli, zaś w Komorze Kazimierza Wielkiego – 
autentyczny kierat konny, typu saskiego z XVII w. 
Zwiedziliśmy również Komorę Pieskowa Skała, należącą 
do najpiękniejszych miejsc w kopalni, gdzie oglądaliśmy 
urządzenia górnicze oraz fragmenty starych schodów, 
wykutych w skale oraz Podszybie Kunegunda, które 
ze względu na urocze figurki skrzatów solnych, czyli 
„soliludków” oraz odbywającego się tam bajkowego 
mini-spektaklu światła i dźwięku, stanowi niezwykłą 

„Musimy się nauczyć decydować o naszym losie przez 
udział w wyborach i referendach. Nie powinniśmy sie 
wstydzić polskich firm, polskich wyrobów i fachowców, 
bo są oni odbierani w Europie bardzo pozytywnie, czego 
doświadczyłam osobiście” - mówiła Róża Thun.
Europosłanka Róża Thun zaapelowała o zakładanie orga-
nizacji pozarządowych i aktywność w życiu społecznym. 
Jej zdaniem nasz uniwersytet jest znakomitym przykła-
dem takiej aktywności.
Na zakończenie podziękowano aktywnym słuchaczom 
za ich wkład w działalność Uniwersytetu w roku 
akademickim 2012/2013. 

Podczas wernisażu prac słuchaczy Sądeckiego UTW

Fot. T. Legutko
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ESPERANTYSTKI HALINA I JOLA POD KRĘGIEM POLARNYM!

Nawet przez chwilę nie zastanawiałyśmy się nad 
podjęciem decyzji, czy tam jechać, gdy ogłoszono, że 98 
Kongres Światowy Esperanta odbędzie się w Reykjaviku 
w Islandii. Z powodu surowej natury i niezwykłości 
przyrody, Islandia jest naprawdę fascynującym krajem. 
Działała na wyobraźnię tajemnicza „wyspa lodu i ognia”  
z gejzerami wypluwającymi wrzącą wodę na kilkadziesiąt 
metrów w górę, a jednocześnie pokryta wiecznym 
lodowcem na 11%  powierzchni kraju. Znajdują się tutaj 
aktywne wulkany,  przeczyste jeziora o widoczności 
wody do 150 m. i występują Białe Noce, gdy słońce nie 
zachodzi, a tylko na krótko znika o północy, sprowadzając 
zmierzch, który wkrótce znowu zamienia się w dzień… 
Lato trwa tu od czerwca do sierpnia i wówczas mieszkańcy 
cieszą się światłem w dzień i w nocy, odreagowując długi 
okres nocy polarnej, gdy  światło pojawia się tylko na 3-4 
godziny na dobę. Nie mogliśmy się nadziwić „nocnej” 
aktywności Islandczyków, którzy spacerują w nocy,  
zapełniając puby i bary, nawet biegając nad brzegiem 
morza.  Ale przecież o 23.00 świeciło  jasne słońce!  
W taki sposób mieszkańcy wyspy pokonują pozostałą po 
zimie  depresję…  
Na szczęście – my trafiłyśmy do Islandii w najpiękniejszym 
okresie roku, w dodatku sprzyjała nam słoneczna pogoda, 
która naprawdę jest tam rzadkością. Zaplanowałyśmy 
zwiedzenie najciekawszych zjawisk przyrodniczych na 
wyspie. Obie (chociaż osobno) zaliczyłyśmy niezwykłej 
urody Błękitną Lagunę, w której kąpiel przypominała 

sławne kąpiele Kleopatry w mleku oślic, tyle,  
że w przepięknej scenerii, a ciepłe „mleko” zabarwione 
było delikatnie na lazurowo.  Podobno tak odmładzająca 
jest ta kąpiel, że możecie nas nie rozpoznać na inauguracji 
roku akademickiego…
Byłyśmy także w miejscu niezwykłym, gdzie schodzą się 
(na lądzie, a nie na dnie oceanu) płyty tektoniczne kon-
tynentów: euroazjatyckiego i północnoamerykańskiego, 
tworząc kanion, w którego zwężeniu – można stanąć 
jedną nogą na brzegu Europy, a drugą – na płycie ame-
rykańskiej!  To najstarszy Park Narodowy Thingvellir, 
na którego równinie zebrał się w 930 r. pierwszy Parla-
ment Althing (właściwie to nie przedstawiciele narodu, 
lecz cały naród). W tym samym miejscu, uważanym za 
święte miejsce narodzin narodu islandzkiego, zbierała 
się ludność wyspy co roku - aż do 1798r. W 1000 roku 
tutaj zostało przyjęte chrześcijaństwo, a w 1944 – ogło-
szono niepodległość Republiki Islandii. Lecz Równina 
Parlamentarna kojarzona była także z miejscem straceń, 
bowiem właśnie tutaj stanowiono, głoszono i egzekwo-
wano prawo, wykonując wyroki śmierci poprzez topie-
nie kobiet w jeziorze, a mężczyzn strącano ze skały.  
I chociaż w średniowieczu nazywano wyspę Ultima Tiu-
le, czyli „Koniec Świata”, a za wejście do Piekła uważa-
no krater wulkanu Hekla, to dla przestępców - przedsion-
kiem piekła był właśnie Thingvellir.
Widziałyśmy największy wodospad Europy – Gullfos 
(Złoty), największe jezioro wyspy, najwyższy Gejzer 

atrakcję dla dzieci. Szczególną uwagę trzeba poświęcić 
kaplicy św. Kingi, będącej najokazalszą podziemną 
świątynią, gdzie złożone zostały relikwie tej Świętej. 
Kaplicę zdobią liczne posągi, przepiękne płaskorzeźby, 
żyrandole ozdobione kryształami soli, a także kolumny, 
ołtarze, kaplice, stół ołtarzowy, ambona itp. – wszystko 
wykute w soli. Kaplica św. Kingi stanowi swoistą 
galerię sztuki solnej, odbywają się tu koncerty oraz  
są odprawiane nabożeństwa.
Zobaczyliśmy również fascynującą komorę Erazma 
Barącza, w której znajduje się przepiękne wypełnione 
solanką jeziorko o głębokości 9 m. Równie piękna jest 
komora Weimar, gdzie z pomostu widokowego można 
także ujrzeć podziemne jeziorko, rzeźbę dobrego ducha 
kopalni – Skarbnika oraz mini-spektakl światła i dźwięku.
Na głębokości ok. 125 m  mogliśmy odpocząć i skorzystać 
z oferty gastronomicznej restauracji w komorze im. 
Witolda Budryka, a także zrobić zakupy w sklepikach  
z pamiątkami.
Należy zaznaczyć, iż unikalny mikroklimat, panujący  
w kopalni sprawia, że pobyt tam jest szczególnie korzystny 
dla osób z alergią, astmą i schorzeniami górnych dróg  

oddechowych. Po odpoczynku zwiedziliśmy muzeum 
kopalni i wyjechaliśmy na powierzchnię.

Opracował: Marek Winiarski
Starosta sekcji przyrodniczo-geograficznej

Słuchacze Sądeckiego UTW  w kopalni soli w Wieliczce

Fot. M. Winiarski
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Strokkur, bulgocące wulkany błotne i parę wodną  
z sykiem wydobywającą się spod skorupy ziemskiej, 
która tam wydawała się taka krucha…   
Brakowało nam roślinności, przede wszystkim lasów. 
Marne trawy i porosty wystarczają dla małych,  lecz 
bardzo silnych islandzkich koników, których jest na 
wyspie ok. 70 tys. oraz dla owiec, których przypada 
po 4 na jednego mieszkańca. W sumie – zupełnie inny, 
lecz ciekawy, intrygujący  świat. Mogłyśmy to wszystko 
przeżyć dzięki Opatrzności … I dzięki Esperantu, które 
nas popycha w nowe światy i napełnia nas ciekawością, 
umożliwiającą poznawanie nowego i nieznanego…
Uczestniczyłyśmy  w Kongresie Światowym Esperanta, 
który przyciągnął na odległą wyspę na północnym 
Atlantyku, do stolicy Islandii Reykjaviku, 1034 
esperantystów z 55 krajów ze wszystkich kontynentów. 
Zebrali się oni tam  dla dyskusji i rozważań na temat 
„Wyspy bez izolacji: sprawiedliwa komunikacja 
pomiędzy różnojęzycznymi grupami”.  Temat możliwości 
porozumiewania się w różnokulturowym świecie jest 
istotny dla nas wszystkich, bo od  poznania innych  
narodów, kultur, religii, obyczajów – zależy zdolność  
do tolerancji tych „inności”. A przecież tylko poznanie, 
zrozumienie i tolerancja mogą być gwarantem 
zgodnego współżycia różnych grup etnicznych.  
Od 125 lat pokazujemy światu, że pokojowa 
koegzystencja jest możliwa i że posiadamy wspaniałe 
narzędzie do zbudowania mostów porozumienia – 
neutralny, łatwy i logiczny język Esperanto. My, 
esperantyści, jesteśmy przykładem funkcjonowania 
ogólnoświatowego ruchu społecznego, który 
występuje w 120 krajach i umożliwia nam swobodne 
komunikowanie się z ludźmi, żyjącymi na wszystkich 
kontynentach! Bowiem kongresy, festiwale, 
konferencje esperanckie są jedynymi spotkaniami 
międzynarodowymi, gdzie nie ma tłumaczy!  
Znajomość  nawet wielu języków nie zapewnia 
przyjaznej pomocy w obcym kraju, znajomość 
Esperanta umożliwić może nawet podróż dookoła 

świata, przy wykorzystaniu   „Pasporta Servo”, czyli 
listy osób, które mówią w Esperanto i są gotowe ugościć 
innych esperantystów darmowym noclegiem. Nasz kolega 
z Ptaszkowej w czasie studiów załatwił sobie roczny 
urlop dziekański, aby dokładnie zwiedzić Australię.  
I objechał ją wzdłuż i wszerz, dłużej zatrzymując się na 
wybrzeżu płd-wsch oraz u przyjaciela w Sydney.  I tenże 
przyjaciel Bradley gościł  ubiegłego lata przez tydzień 
w Łazach Biegonickich u Haliny Komar. Oczywiście 
bezpłatnie, w ramach przyjaźni i wdzięczności  za pomoc  
udzieloną koledze przed laty. Tak funkcjonuje tzw. ruch 
esperancki…
W przyszłym roku Kongres Światowy odbędzie się 
w Argentynie, następny w Lille we Francji. Trudno 
przewidzieć, co szykuje nam los, lecz gdy będzie 
łaskawy – to postaramy się  pojechać i tam.  A do Francji, 
to pojedziemy autokarem z Nowego Sącza, zapełnionym 
esperantystami – słuchaczami SUTW!   Chodźcie  
z nami!  Chodźcie z nami! Chodźcie z nami!
Raport sporządziły:

Halina Komar i  Jolanta Kieres             

SPEKTAKL  O  PRZEMIJANIU…

Grupę teatralno-muzyczną „WSPOMNIENIA”  
z Nowego Sącza, tworzą osoby pozytywnie zakręcone 
„trzeciego”, a nawet „czwartego wieku” (podwójne 
prababciostwo!), które właśnie teraz znalazły czas  
i sposób na realizację młodzieńczych marzeń…
Przygotowany spektakl od początku do końca jest ich 
dziełem: własny scenariusz, oparty na tekstach wierszy 
i piosenek „ze wspomnień”, własnoręcznie wykonywane 
dekoracje, amatorski, szczery przekaz  aktorski 
„naturszczyków bez suflera”…  
Zespół tworzą esperantyści, w większości słuchacze 
SUTW – ludzie, których połączyła wspólna, sceniczna 
pasja. Wartość prezentacji to głównie autentyczność  

wybranego tematu  przemijania – od młodzieńczej miłości, 
bez której „cóż wart byłby świat” do nieuchronnej jesieni 
życia, gdy następuje przewartościowanie… Scenariusz 
jest liryczno-komiczno- nostalgiczny, pokazuje różne 
aspekty życia, zmieniające się na każdym jego etapie, 
szczególnie na „ostatniej prostej do mety”, gdy po buncie 
przeciwko przemijaniu, przychodzi akceptacja upływu 
czasu, który daje mądrość i pogłębia wrażliwość ludzi…     
W spektaklu występują mieszkańcy Nowego Sącza, 
lecz także podsądeckich wiosek: Nawojowej, Łazów 
Biegonickich, Paszyna, Przysietnicy, Świniarska. Młode 
dziewczęta z wokalnego zespołu Miejskiego Ośrodka 
Kultury pod kierunkiem Ireny Górowskiej, które dzięki 

Halina Komar w przerwie Kongresu

Fot. Arch. SUTW
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JESZCZE W ZIELONE GRAMY 
WIECZÓR WSPOMNIEŃ I AFIRMACJI ŻYCIA

W upalny czwartek, 4 lipca 2013 r. w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu wystąpiła 
Grupa teatralno-muzyczna „Wspomnienia”, złożona  
z seniorek i seniorów, słuchaczy Sądeckiego UTW, Grupa 
Wokalna „Young Voice” oraz gościnnie Jacek Mazanec.
Spektakl słowno – muzyczny pt. „Jeszcze w zielone 
gramy”, według scenariusza i pomysłu Haliny Komar, 
znanej działaczki na rzecz upowszechniania języka 
esperanto, byłej przewodniczącej Polskiego Związku 
Esperantystów, w reżyserii Janusza Michalika – dyrektora 
artystycznego MOK-u, dostarczył licznie zebranej 
publiczności, niezapomnianych wrażeń, emocji i co tu 
ukrywać, wzruszeń, szczególnie tym starszym wiekowo 
widzom.
Ponadczasowe piosenki okresu 20–lecia, przeżywające 
obecnie renesans popularności, chętnie nucone i śpiewane 
także przez młodzież, części widowni przypomniały 
szalone lata młodości „górnej i chmurnej”, prywatki 
i młodzieńcze zauroczenia. Śpiewająco wystąpiły: 
Anna Buda, Alicja Skalska – akompaniująca sobie 
na akordeonie, Anna Warcholik i Tadeusz Szafarz.  
Na pianinie grał Jan Celewicz. Pani Krystyna Buczowska, 
Halina Kacprzycka, Jolanta Kieres (której tekst o żonie 
kupującej bez opamiętania kapelusze, opartej na piosence 

Majki Jeżowskiej oraz tekst o wdowie wspominającej 
swoich 4 mężów – zyskały aplauz publiczności), Halina 
Komar i Wanda Śmigielska oraz Edward Maler i Andrzej 
Olechowski przekazywali prozą i wierszem filozoficzne 
przesłanie o przemijaniu czasu, o niewykorzystanych 
szansach, ale też o modzie i o tym, że „jeszcze się spełnią 
nasze piękne sny, marzenia, plany”. Dekoracje w stylu 
„retro” przygotowali: Halina Kacprzycka, Janina Zofia 
Sus (piękne kwiaty i girlandy krzewów z kolorowej 
bibuły) oraz Jacek Michalik. Uwagę widzów przyciągały 
też przemyślane i eleganckie stroje artystek – amatorek.
Artystyczną rangę przedstawienia dopełniły występy 
profesjonalnej grupy „Young Voice” z MOK i Jacka 
Mazańca, który zażartował sobie, że myślał o występie 
w ogródku „Pod zdechłym kotem”, a nie w „Ogródku 
Eldorado”.
Spektakl przygotowany jest również dla publiczności 
międzynarodowej w języku esperanto, pod kierownic-
twem Jolanty Kieres. Tłumaczeniem tekstów na j. espe-
ranto zajęła się Danuta Kowalska.
Piosenkę Agi Osieckiej „Jeszcze w zielone gramy” 
na zakończenie występów, śpiewali aktorzy razem  
z publicznością.

współpracy z Klubem Esperanto (kurs przygotowania 
repertuaru w jęz. esperanto), są już znane publiczności 
międzynarodowej, także pochodzą spod Nowego Sącza: 
Żeleźnikowej Małej, Korzennej, Ochotnicy, Czaczowa, 
Łazów…
Zadziwiające jest zaangażowanie  „artystów”, którzy 
zdecydowali się na dojazdy autobusami na próby, 
czasem z kilkukilometrowym dojściem pieszo. Godna 
podziwu jest determinacja naszego kolegi Andrzeja 
ze wsi Przysietnica , który chce zaśpiewać ukochanej 
Żonie Ziucie: „Pamiętam pierwszy siwy włos na twojej 
skroni…” i musi wprowadzić ją na scenę z kulami, bo 
wielomiesięczna kuracja jej nogi nie dała efektów…   
Ot, takie zetknięcie Miłości z Życiem. 
Akompaniuje nam na pianinie ponad 80-letni  Pan Jan 
„człowiek z klasą” – tak mówią o nim wszyscy w naszym 
mieście i nie ukrywamy radości, że po długiej chorobie, 
chce być z nami i służyć swoim talentem muzycznym  
i towarzyskim blaskiem… Przez długie  lata akompaniował   
On  zespołowi  ROMANTYCZNI, którego soliści Anna  
i Tadeusz, także są już emerytami, należą do naszej 
paczki i najpiękniej śpiewają stare przeboje.
Muzycznych wskazówek udziela nam  Alicja, która 
także śpiewa i gra na akordeonie. Przygotowania  

do spektaklu pozwoliły ujawnić niezwykłe talenty 
naszych koleżanek:  powalający komizm Joli jako 
potrójnej wdowy, subtelność Anny, serdeczność przekazu 
Krystyny, buntowniczość jednej Haliny, a scenograficzne 
„zacięcie” drugiej,  spokojny racjonalizm Ewy i Wandy. 
Mamy szczęście, że fachową opieką reżyserską objął nas 
Janusz Michalik. Gościem był Jacek Mazanec z własnym 
utworem „A gdzie jest miejsce na miłość…?” i  Young 
Voice.
 
To wzbogaciło prezentację cechą międzypokoleniowości 
i my – pokolenie III Wieku, mieliśmy  możliwość  
pokazania młodym naszej afirmacji życia, zachwytu nad 
urodą świata, niezwykłością natury, ale również: pasji 
działania, umiejętności życia społecznego wśród ludzi  
i dla ludzi i tych rzeczy, które są  ważne w życiu człowieka 
aż do końca…    
Tak powstawał spektakl, który jest dedykowany Wam– 
naszym  rówieśnikom,  a dla nas samych jest próbą 
pokazania świata, w którym do końca „jeszcze w zielone 
gramy…” 
I do tej gry zapraszamy wszystkich.   

Halina Komar
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„Przez kolejne grudnie, maje każdy goni jak szalony,
A za nami pozostaje sto okazji przegapionych
Ktoś wytyka nam co chwilę
W mróz czy upał, w zimie, w lecie
Szans niedostrzeżonych tyle
I ktoś rację ma, lecz przecież
Jeszcze w zielone gramy,
Jeszcze nie umieramy,
Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany,
Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną,
Jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną,
Jeszcze w zielone gramy,
Jeszcze wzrok nam się pali,
Jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali
My możemy być w kłopocie,
Ale na rozpaczy dnie jeszcze nie
Długo nie…”

Opracowanie: Elżbieta Pachoń

„SĄDECZANIE” W BLASKU CHWAŁY NA FESTIWALU MUZYCZNYM W DANII
JOANNA ALBRZYKOWSKA–CLIFFORD 

JAKO GWIAZDA ZESPOŁÓW WIELKIEJ BRYTANII

Kilka osób z Zarządu CEM i SUTW  zorganizowało 
wyjazd  na  Ballerup MusikFest w Danii, podczas którego 
promowali POLSKĘ, Małopolskę i Sądecczyznę.  
Zrealizowali tę obywatelsko-patriotyczną inicjatywę,  
aby uczcić „ z fajerwerkami”  Jubileusz 50-lecia Zespołu 
„Sądeczanie”  i pozostawić  godny ślad ich  świetności  
w wielokulturowej społeczności festiwalowej.  
Jako uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Muzycz-
nego, organizowanego przez Duńskie Towarzystwo Mu-
zyczne co 2 lata w Ballerup pod Kopenhagą, reprezen-
towali sądecki folklor i była to pierwsza polska grupa w  
historii tego Festiwalu.  
Spośród kilkudziesięciu zespołów artystycznych, które 
na 6 scenach  dały w ciągu 3-ch dni ok. 150 spektakli 
– polska grupa była niekwestionowaną gwiazdą tego 
Festiwalu. Zasłużyła nawet sobie na transparent Polonii 
Kopenhaskiej,  wypisany na fladze narodowej.
SĄDECZANIE, świętujący swój Jubileusz, najpierw 
zaprezentowali się uroczyście w Ambasadzie RP  
w Kopenhadze. Tutaj byli przyjęci przez Ambasadora 
RP Rafała Wiśniewskiego, p. Konsula Dobrosławę 
Siemianowską i całą ekipę polskiej placówki oraz gości 
z  sąsiednich ambasad. 
Zespół  zaśpiewał Hymn Europy  w języku neutralnym  
esperanto, z akompaniamentem kapeli  ludowej (pierw-

sze takie ludowe wykonanie muzyczne w Europie)  
i towarzyszeniem obecnych esperantystów. Tekst dwuję-
zyczny tego Hymnu został pozostawiony w  Ambasadzie 
na pamiątkę.
Później realizowany był już sądecki repertuar:  
zagrała kapela, buchnęły śpiewy, zafurkotały  spód-
nice. Autentyczne wzruszenie, słowa podziwu i za-
chwytu były odpowiedzią na występ zespołu. Mały 
poczęstunek przygotowany dla nas, był okazją do wy-
miany zdań z pracownikami Ambasady, którzy mówi-

Alicja Skalska – akompaniament i śpiew

Fot. T. Legutko

Zwiedzanie Kopenhagi z przewodnikiem esperantystą

Fot. Arch. SUTW
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Luty 2013 r.
7.02. - Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW i Sądeckiego UTW, Wiesława Borczyk, została 
zaproszona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do 
udziału w pracach Rady ds. Polityki Senioralnej.  
Rada będzie formalnie organem pomocniczym Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej, w jej pracach będą brali 
udział przedstawiciele sektora publicznego (poziom 
centralny, regionalny i lokalny) i prywatnego oraz 
organizacji pozarządowych i instytucji naukowych,  
a także zaproszeni eksperci.
14.02. - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja kulturoznawstwa: „Historia i legendy Nowego 
Sącza”, Maria Marcinowska.
Sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: „Metody 
diagnozowania i leczenia w Indiach”, Zofia Piekarz.
14.02. - Słuchacze Sądeckiego UTW zwiedzają wystawę 
malarstwa sądeckiego artysty Stanisława Szafrana - 
przygotowaną z okazji 15-ej rocznicy Jego śmierci. 
Przewodniczką była autorka wystawy, córka artysty - 
Barbara  Szafran.
15.02. - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów 
RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW zaprosili 
nas na: Ogólnopolską Konferencję Samorządową – 
„SAMORZĄD TERYTORIALNY PRZYJAZNY 
SENIOROM-UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU 
W POLSCE”, która odbyła się w Krakowie, w Auli 
Głównej Polskiej Akademii Umiejętności, 15 lutego 
2013 r.
Patronat nad konferencją objął Minister Pracy i Polityki 
Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz, który 
wystąpił w czasie konferencji z tematem o „Rządowym 
Programie na rzecz Aktywności Osób Starszych 2012-
2013” oraz o tworzeniu podstaw polityki senioralnej w 
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kraju.
Na konferencję organizatorzy zaprosili również wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatów 
oraz marszałków województw.
18.02. - W Warszawie odbyło się inauguracyjne 
posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej, której 
przewodniczył Minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
W pierwszym posiedzeniu Rady wzięli udział m.in.: 
przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW - Wiesława Borczyk, Krystyna Męcik, Krystyna 
Rawska i Roman Biskupski. Dyskusją objęto trzy tematy: 
aktywność osób starszych, zdrowe starzenie, aktywność 
zawodowa osób 50+. W czasie posiedzenia Rady, poseł 
Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu ds UTW, przedstawił inicjatywę powołania 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Polsce.
21.02 - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Siedem córek Ewy, 
czyli ewolucja człowieka”, dr Dariusz  Kędzierski, 
Instytut Nauk Geologicznych UJ Kraków.
Sekcja psychologiczna: „Cudowny zmysł dotyku”, 
dr Anna Tylikowska, WSB-NLU Nowy Sącz; MCK 
SOKÓŁ, sala im Barbackiego, 
23.02. - Fundacja Sądecka zaprosiła wszystkich słuchaczy 
SUTW na Wielką Galę Sądeczan, która odbyła się  
w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym 
Sączu. Do tytułu „Sądeczanina roku 2012” nominowana  
była prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW i Sądeckiego UTW  Wiesława Borczyk.
26.02. - Sekcja kulturoznawstwa zorganizowała 
wycieczkę edukacyjną do Krakowa, w której 
wzięło udział 29 słuchaczy SUTW. Odpowiedzialną  
za organizację, z ramienia SUTW, była Halina Hejmej, 
wicestarosta sekcji. Zwiedzono: barokowy Kościół 
Paulinów na Skałce, z kryptą mieszczącą groby 
zasłużonych Polaków, m.in.: Jana Długosza, Józefa 

li, że jest to pierwsze takie wydarzenie w tym budyn-
ku, że nigdy nie było tutaj tylu gości i tak kolorowych, 
spontanicznych, radosnych… Pan Ambasador był bar-
dzo usatysfakcjonowany, że  organizacja pozarządo-
wa: Centrum Edukacji Międzyrządowej, utworzona  
w ub. roku przez esperantystów, była inicjatorem tego 
przedsięwzięcia. Mogła dzięki temu pokazać  siłę i sku-
teczność inicjatyw obywatelskich oraz społecznego dzia-
łania. 
W sumie SĄDECZANIE wystąpili  na Festiwalu  5 razy, 
zachwycając publiczność  i pozostałe zespoły z różnych 
stron Europy. Podkreślano piękno barwnych kostiumów, 
spontaniczność, żywiołowy, radosny  przekaz  popisów.  

Sądecka solistka  z repertuarem musicalowym – Joanna  
A. Clifford, swoim warsztatem  i możliwościami 
wokalnymi podbiła  kierownictwo Festiwalu oraz 
zainteresowała  zespoły instrumentalne ze Szkocji  
i Anglii.  
Nasz  udział w Festiwalu oraz pobyt w Danii organizowali 
duńscy  esperantyści: przewodnicząca Duńskiego 
Związku Esperanta – Ileana Schroeder,  a oprowadzał 
po  Kopenhadze autor podręcznika esperanckiego Bent 
Jensenius.
Esperanto łączy ludzi – naprawdę!   

Halina Komar - CEM
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Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, 
Czesława Miłosza; - Galerię Malarstwa XIX w Muzeum 
Narodowym w Sukiennicach; - Muzeum - Kamienica 
Szołayskich przy Placu Szczepańskim i dwie wystawy: 
„Szuflady Szymborskiej” i „Malarstwo Młodej Polski” 
oraz młodopolską kawiarnię „Jamę Michalikową”.
Przewodniczką po Krakowie była nasza koleżanka Maria 
Krzykalska.
27.02. - Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia Się 
zorganizowała debatę poświęconą problemowi starzenia 
się społeczeństwa: pt. „Czy Polska jest gotowa na zdrową 
starość? Debata na temat zdrowego i bezpiecznego 
starzenia się w kontekście zmian demograficznych  
i nowych wyzwań gospodarczych”, która odbyła się 27 
lutego 2013 o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej w Sejmie 
RP. 
Sądecki UTW reprezentowały: Wiesława Borczyk - 
prezes SUTW, Halina Hejmej - wicestarosta sekcji 
kulturoznawstwa
27.02. - Zarząd sekcji przyrodniczo-geograficznej  
zorganizował dla słuchaczy SUTW kulig w Rytrze.  
Po kuligu zapalono góralska watrę połączoną  
z pieczeniem kiełbasek. 
28.02. - Wykład audytoryjny: „Czy kataklizmy zagrażają 
Polsce”, prof. zw. dr hab. inż. Janusz Miczyński, UR 
Kraków; MCK SOKÓŁ sala im. L. Lipińskiego. Wykład 
w ramach współpracy z SUTW.
Marzec 2013
1.03. - Zwiedzanie wystawy fotograficznej w MCK 
SOKÓŁ w  ramach warsztatów fotograficznych, 
prowadzonych przez Piotra Droździka.
07.03. - Wykład audytoryjny: „Prawda i mity o GMO”, 
prof. dr hab. Maria Klein, UR Kraków; „Chorwacja -  
w kraju lawendy, wina i wysp”, dr Zbigniew Głąbiński, 
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi. 
List gratulacyjny wręczono Jolancie Kieres, słuchaczce 
i członkini Zarządu Sądeckiego UTW za otrzymane 
wyróżnienie w konkursie „Pasja łączy pokolenia”  
w kategorii multimedialnej, zorganizowanym przez 
ROPS Kraków, za pracę:
„Nasze korzenie w Rdziostowie, a skrzydeł dodaje nam 
esperanto”. Jolanta Kieres od lat prowadzi społecznie 
lekcje języka esperanto w SP w Rdziostowie.
8.03. - Prace warsztatowe w studio fotograficznym 
Piotra Droździka. Udział biorą uczestnicy warsztatów 
fotograficznych.
11-13.03. - 23 słuchaczy Sądeckiego UTW wzięło 
udział w turnusie „Promocja i profilaktyka zdrowia”,  
zorganizowanym w Ośrodku Szkoleniowo-
Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej przez 
Małopolski Oddział  PCK, w ramach projektu MPiPS 
„Centrum Aktywności Społecznej i Edukacji Case 
60+”. Opiekunem grupy sądeckich słuchaczy była nasza 
koleżanka Lucyna Bocheńska-Kuleta. 
14.03. - Wykłady specjalistyczne:

Sekcja kulturoznawstwa: „Czesi, Polacy, spory  
i sympatie”, Antoni Kroh, Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu.
Sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: „Epidemiologia, 
patogeneza i leczenie wirusowych zapaleń wątroby”,  
dr nauk med. Małgorzata Zejc-Bajsarowicz.
18.03. - Sekcja przyrodniczo-geograficzna przygotowała 
wyjazd edukacyjny do Niedzicy, do zapory wodnej  
i elektrowni. Organizatorzy: Marek Winiarski  
i Władysław Szwenik zaplanowali również prelekcję 
filmu, przedstawiającego historię budowy tamy  
na Dunajcu w rejonie Czorsztyna i Niedzicy.
Wycieczka do zapory wodnej w Niedzicy i Czorsztyna, 
zorganizowana przez sekcję przyrodniczo-geograficzną 
dla wszystkich słuchaczy SUTW. Organizatorzy: 
Władysław Szwenik, Marek Winiarski.
21.03. - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Magiczna planeta 
- znane i nieznane cuda przyrody nieożywionej”,  
dr Dorota Salata, Instytut Nauk Geologicznych UJ 
Kraków.
Sekcja psychologiczna: „Niemodne uczucie - 
wdzięczność”, dr Anna Tylikowska, WSB-NLU Nowy 
Sącz; „Nowoczesne finanse przyjazne seniorom”, Daniel 
Jachimowicz.
24.03. - W Niedzielę Palmową, Wiesław Wcze-
śny, przewodnik PTT zorganizował autokaro-
wą wycieczkę dla słuchaczy SUTW do Łodygowic  
w Kotlinie Żywieckiej, na tradycyjne święcenie palm,  
w zabytkowym, drewnianym kościółku z XVII w.  
Następnie zwiedzaliśmy Muzeum Ziemi Żywieckiej  
i Browar - Muzeum w Żywcu oraz Park Miniatur. Z ko-
lei trasa wycieczki prowadziła kaskadami rzeki Soły -  
Jezioro Żywieckie, Jezioro Międzybrodzkie, Jezioro 
Czernieckie i hydroelektrownia Porąbka-Żar. Łącznie tra-
sa wycieczki wyniosła 400 km. Prowadzący przygotował 
dla każdego uczestnika wycieczki pisemną informację  
o trasie: historie miejscowości i opis ważniejszych za-
bytków.
25.03. - W październiku 2012 r. przy udziale Marty 
Mordarskiej, Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych 
odbyło się spotkanie z Wiesławą Borczyk, Prezesem 
Uniwersytetu III Wieku w Nowym Sączu oraz 
Henrykiem Leśniarą, dyrektorem Ośrodka Wsparcia  
i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Spotkanie dotyczyło 
podjęcia wspólnych dobrych inicjatyw, które służyłyby 
rozwojowi społeczności lokalnej.
Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu od 
wielu lat przy udziale obecnych władz Miasta Nowego 
Sącza prowadzi politykę prorodzinną, wspierając 
i rozwijając rodzinną opiekę zastępczą dla dzieci 
porzuconych, osieroconych, z rodzin biologicznych, 
będących w kryzysie oraz z rodzin z różnymi trapiącymi 
ich dysfunkcjami.
Owocem spotkania jest stworzenie 8-osobowej grupy 
wolontariuszy, którzy w marcu 2013 r. odbyli krótkie 
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przeszkolenie, a obecnie zapoznają się i są wprowadzani 
do poszczególnych rodzin zastępczych, które chcą 
skorzystać z oferowanej pomocy.
Jest to kolejna, wartościowa inicjatywa, która pokazuje, 
że człowiek w każdym wieku może w sposób bardzo 
sensowny zagospodarować swój czas, na przykład 
pomagając innym.
Kwiecień 2013r.
4.04. - Wykład audytoryjny: „Czy fizycy mogą pomóc 
lekarzowi”, dr Stanisław Kwieciński, Instytut Fizyki 
Jądrowej, Kraków.
11.04. - Wycieczka zorganizowana przez sekcję 
przyrodniczo-geograficzną dla słuchaczy SUTW: 
Krosno-Bóbrka, Muzeum Przemysłu Naftowego - 
Dukla. Organizatorami  z ramienia zarządu sekcji byli: 
Marek Winiarski, Lucyna Bocheńska-Kuleta, Władysław 
Szwenik.
18.04. - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja kulturoznawstwa: „Jak chłopi stawali się 
obywatelami”, Antoni Kroh, Muzeu Okręgowe, Nowy 
Sącz;  MCK SOKÓŁ sala im Barbackiego.
Sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: Udział 
w seminarium „O zdrowiu Sądeczan na wiosnę”. 
Seminarium zorganizowane po raz drugi przez Fundację 
Sądecką w MCK „SOKÓŁ”. Partnerem przedsięwzięcia 
po raz pierwszy został Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Licznie zebranych gości - a wśród nich 
wybitnych profesorów, lekarzy i samorządowców oraz 
uczestników spotkania, przywitał wiceprezes Fundacji – 
Jerzy Bochyński. 
Wiodącym celem seminarium było zwrócenie uwagi 
i wzbudzenie wrażliwości mieszkańców Sądecczyzny 
na konieczność zapobiegania chorobom oraz dbałość  
o utrzymanie dobrego zdrowia w każdym wieku  
i o każdej porze roku.
19.04. - Przedstawiciele Sądeckiego UTW na spotkaniu 
z Ministrem Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem  
w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
W spotkaniu władz i samorządowców Powiatu 
Nowosądeckiego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 
Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem, uczestniczyły 
także Wiesława Borczyk i Mariola Pękala – Piekarska 
z Sądeckiego UTW. Omawiano problemy związane 
m.in.: z trudną sytuacją na sądeckim rynku pracy, 
koniecznością ciągłego doskonalenia się i uzupełniania 
własnych umiejętności i kwalifikacji. 
23.04.- Wycieczka dla słuchaczy SUTW, zorganizowana 
przez sekcję kulturoznawstwa, do Krakowa - m. in. 
Podziemia Rynku i Dom Matejki. Z ramienia zarządu 
sekcji wycieczkę organizowała Halina Hejmej, przy 
współpracy Marii Krzykalskiej.
25.04. - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Moja planeta bez 
elektrośmieci”, Anna Batorczak, UW, Warszawa; Zielona 
Wiedza dla UTW”, Ewelina Skoczeń, Fundacja Ziemia  

i Ludzie. - MCK SOKÓŁ sala im R. Sichrawy.
Sekcja psychologiczna: „Niemodne uczucie 
wdzięczności”, cz. I, dr Anna Tylikowska, WSB-NLU, 
Nowy Sącz. MCK SOKÓŁ sala im Barbackiego.
Maj 2013 r.
3.05. - 64 wycieczka PTT. Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie zaprosiło studentów i sympatyków 
Sądeckiego UTW na wycieczkę, która odbyła się na 
trasie: Dąbrowa Góry - Dąbrowska Góra - Kuminowiecka 
Góra - Librantowa. Wycieczkę prowadził przewodnik 
Wiesław Wcześny.
6.05. - Słuchacze Sadeckiego UTW wzięli udział  
w spektaklu pt. „Spóźniona miłość, czyli wyznania 
starego belfra”, który miał miejsce   MCK SOKÓŁ  
w Nowym Sączu.
Motto spektaklu: „Na miłość nigdy nie jest za późno, za 
to na samotność zawsze jest za wcześnie”.
9.05. - Wykład audytoryjny, zorganizowany w ramach 
projektu „Współgranie, współtworzenie, współdziałanie” 
- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Wykład nt. „Witraże w świątyniach diecezji tarnowskiej 
w kontekście dziejów sztuki witrażowej w Polsce” 
poprowadził dr Andrzej Laskowski, UE, Kraków; MCK 
SOKÓŁ sala im. L. Lipińskiego.
16.05. - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja kulturoznawstwa: „Doświadczenie czasu”,  
dr Izabela Trzcińska, Instytut Religioznawstwa  
na Wydziale Filozoficznym UJ.
Sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: „Ruch  
to zdrowie”, Zofia Piekarz, Sądecki UTW.
17.05. - Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
na Debacie Prezydenckiej w Nowym Sączu.
W Nowym Sączu odbyła sie debata „Ważne sprawy 
polskich rodzin”, w ramach prezydenckich spotkań 
obywatelskich, z udziałem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego oraz Marszałka Województwa 
Małopolskiego Marka Sowy. Celem debaty była polityka 
rodzinna w Małopolsce, analiza trudności, z jakimi na 
co dzień spotykają sie rodziny oraz zaproponowanie 
rozwiązań na poziomie lokalnym. W konsultacjach 
obywatelskich uczestniczyli przedstawiciele 
małopolskich rodzin, jednostek samorządu 
terytorialnego, naukowcy oraz organizacje pozarządowe. 
Obecni na debacie byli także przedstawiciele Sądeckiego 
UTW, Mariola Pękala-Piekarska i Jadwiga Banach, które 
uczestniczyły w warsztatach oraz w dyskusji z udziałem 
ekspertów: m.in. z Wiesławą Borczyk. Ciekawie 
prezentowało się stoisko, wspólnie zorganizowane 
przez Sądecki UTW oraz Ogólnopolską Federację 
Stowarzyszeń UTW i Europejski Instytut Rozwoju 
Obywatelskiego, na którym wystawiono publikacje, 
informatory i poradniki, wydawane przez te organizacje. 
Stoisko odwiedził Prezydent B. Komorowski oraz 
wielu gości debaty, wyrażając słowa uznania dla ruchu  
i osiągnięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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18.05. - Reprezentacja Sądeckiego UTW uczestniczyła 
po raz pierwszy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Sportowej UTW „Trzeci wiek na start”, którą od 5 lat 
organizuje UTW w Łazach, wspólnie z Burmistrzem 
Miasta i Gminy.
Sądeczanie startowali w następujących konkurencjach:
Zawody pływackie – Jolanta Kieres,
Bieg na 60 metrów – Barbara Citak
Pchnięcie kulą – Bohdan Krajewski
Strzelectwo – Halina Kacprzycka
Turniej Brydżowy – Krystyna Michalik i Leopold 
Kalarus
Turniej Rektorów – Jadwiga Banach
W Olimpiadzie brało udział 36 UTW z całego kraju. 
Najlepsi zawodnicy i ich drużyny zdobyli puchary  
i nagrody.
Gratulujemy zwycięzcom: pierwsze miejsce w klasy-
fikacji generalnej zajął UTW Zgierz, natomiast drugą  
lokatę - ex aequo - zajęły Uniwersytety Trzeciego Wieku 
z Zawiercia oraz Gliwic. Na piątym miejscu uplasowali 
się gospodarze imprezy - UTW Łazy.
23.05. - Wykłady specjalistyczne:
Sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Tanzanit - jubilerski 
hit XXI w.”, dr Ewa Koszowska, UJ, Kraków; 
Sekcja psychologiczna: „Zwierzę też człowiek”, dr Anna 
Tylikowska, WSB-NLU, Nowy Sącz. MCK SOKÓŁ sala 
im. Barbackiego.
24.05. - Posiedzenie Zarządu Sądeckiego UTW, 
omawiano m.in. sprawy związane z: zakończeniem roku 
akademickiego, przygotowaniem do Walnego Zebrania 
Delegatów, zapisami na kolejny rok akademicki 
2013/2014, współpracą z Fundacją Europejski Instytut 
Rozwoju Obywatelskiego w zakresie Europejskiego 
Roku Obywateli 2013.
27.05. - Zarząd sekcji przyrodniczo-geograficznej 
zorganizował wycieczkę do Kopalni Soli  „Wieliczka” dla 
słuchaczy Sądeckiego UTW. Organizatorami, z ramienia 
zarządu sekcji byli: Marek Winiarski, Władysław 
Szwenik, Lucyna Bocheńska-Kuleta.
29.05. -.Stowarzyszenie Sądecki UTW, w konsultacji 
z innymi organizacjami seniorskimi wystąpiło do 
Prezydenta Miasta Nowego Sącza o powołanie Sądeckiej 
Rady Seniorów (16 maja 2013). Inicjatywa miała na celu 
włączenie starszych mieszkańców, jako pełnoprawnych 
obywateli, w działalność na rzecz rozwoju miasta oraz 
aktywizacji społecznej i publicznej sądeckich seniorów. 
29.05 odbyło sie zebranie organizacyjne przedstawicieli 
tychże organizacji. Z ramienia Sądeckiego UTW udział 
wzięła Maria Baran.
Czerwiec 2013 r.
1-2.06. - W ramach obchodów Dnia Dziecka, w Parku 
Strzeleckim, Sądecki UTW, wspólnie z Ogólnopolską 
Federacją Stowarzyszeń UTW i Europejskim Instytutem 
Rozwoju Obywatelskiego, zorganizował stoisko, na 

którym wystawiono publikacje, informatory i poradniki, 
wydawane przez te organizacje. Jednym z działań tych 
organizacji jest współpraca międzypokoleniowa.
4.06. - Sekcja kulturoznawstwa zorganizowała wycieczkę 
edukacyjną dla słuchaczy SUTW do Krasiczyna-Łańcuta.
Odpowiedzialna z ramienia zarządu sekcji była Halina 
Hejmej, wicestarosta sekcji.
6.06. - Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
2012/2013. 
Wykład uświetniający zakończenie roku akademickiego, 
wygłoszony przez prof. dr hab. Marię Flis, 
prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Dialog 
wielokulturowości”
• Inauguracja kampanii informacyjno-edukacyjnej 
„Europejski Rok Obywatela 2013 – Małopolska”,
• Wykład Róży Thun, Posłanki do Parlamentu 
Europejskiego,
• Wystąpienie Dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Debaty Międzynarodowej w Krakowie,
• Uroczyste rozdanie dyplomów i wyróżnień dla 
absolwentów Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.
http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/sadecki-
uniwersytet-trzeciego-wieku-zakonczyl-rok-akademicki-
z-roza-thun,47760
http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/6873/b/1.html
Sądecka Telewizja Internetowa  TV- NS zamieściła 
(10 czerwca 2013) wykład pani Róży Thun na temat 
Europejskiego Roku Obywateli 2013 oraz praw obywateli 
UE, wygłoszony na zakończenie roku akademickiego w 
Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jej wizyta 
związana była z inauguracją kampanii „Europejski Rok 
Obywateli 2013”.
Wykładu można wysłuchać na stronie: tv-ns - poniżej 
link:
http://tv-ns.pl/poglady/material/6874/b/1.html
6.06. - Walne Zebranie  Sprawozdawcze Stowarzyszenia 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku odbyło się w sali 
obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
7.06. - Wernisaż prac słuchaczy Sądeckiego UTW, 
powstałych w trakcie warsztatów: fotograficznych, 
rękodzieła artystycznego oraz plastycznych, 
zorganizowanych w ramach projektu pn. „Współgranie, 
współtworzenie, współdziałanie” – współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej.  Miasteczko Galicyjskie, 
Nowy Sącz.
9.06. - Tradycyjna wycieczka, kończąca rok akademicki 
Sądeckiego UTW - Dąbrówka -Majdan zorganizowana 
przez PTT O/Beskid, poprowadzona przez przewodnika 
Wiesława Wcześnego.
10.06. - Powstał nowy portal dla organizacji 
pozarządowych i nie tylko: www.technologie.ngo.
pl Nowe technologie niepostrzeżenie opanowały całą 
przestrzeń wokół nas. Stały się naturalnym elementem 
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naszego życia. Niektórzy twierdzą, że jeśli nie ma cię 
w sieci, to nie istniejesz. I pewnie mają trochę racji.  
Bo nowoczesne technologie całkowicie zmieniły 
sposoby komunikacji i organizację pracy. Trudno 
udawać, że nie dostrzega się tej technologicznej zmiany 
w naszym otoczeniu. Cały artykuł znajduje się tutaj:   
http://technologie.ngo.pl/x/872371
10.06. - Zapisy do Sądeckiego UTW na rok akademicki 
2013-2014  trwały od czerwca do września 2013. 
Osoby starsze  zainteresowane  udziałem w zajęciach 
UTW mogą  wybrać uczestnictwo w jednej z 4 sekcji 
specjalistycznych: 
• kulturoznawczej; obejmuje zagadnienia związane  
z różnorodnymi formami działań twórczych w dziedziny 
literatury, historii sztuki, muzyki, filmu, teatru itp. 
Planujemy udział w imprezach kulturalnych w Nowym 
Sączu oraz wyjazdy do muzeów i galerii, teatru, 
filharmonii, opery oraz spotkania z ciekawymi i znanymi 
ludźmi świata kultury, po ustaleniu z samorządem sekcji,
• medycznej i profilaktyki zdrowia;  obejmuje 
zagadnienia dotyczącego zdrowego stylu życia, 
profilaktyki chorób cywilizacyjnych, znaczenia ruchu 
i rekreacji dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, 
nowoczesnych metod diagnozowania chorób, 
problematyki geriatrycznej. Także tematykę związaną 
z prawami pacjenta jako najważniejszego podmiotu  
w systemie ochrony zdrowia, a w szczególności w relacji 
lekarz - pacjent. Planujemy wyjazdy edukacyjne do 
ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych oraz spotkania 
z lekarzami, rehabilitantami i innymi specjalistami,  
po uzgodnieniu z samorządem sekcji,
• geograficzno-przyrodniczej; obejmuje zagadnienia 
związane z warunkami geograficzno-przyrodniczymi 
i etnograficznymi Małopolski, ze szczególnym 
uwzględnieniem Sądecczyzny i Podhala. Planujemy 
wyjazdy edukacyjne do ciekawych miejsc i spotkania 
ze znanymi ludźmi, po ustaleniu z samorządem sekcji 
oraz z przedstawicielami miast i powiatów partnerskich 
Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
• psychologicznej: obejmuje  przybliżenie zagadnień 
związanych z psychologią osobom  w wieku 50+, 
aktywizację ich zainteresowań, pomoc w przystosowaniu 
się w sytuacji przejścia na emeryturę. Planujemy 
organizowanie warsztatów psychologicznych na 
temat lepszej komunikacji interpersonalnej i rozwoju 
osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem, itp.
Rodzaje i formy zajęć w Sądeckim UTW obejmują 
m.in.: wykłady audytoryjne, wykłady specjalistyczne, 
kursy komputerowe, kursy języków obcych: angielski, 
niemiecki, francuski i esperanto, zajęcia warsztatowe 
w różnorodnych grupach tematycznych, zajęcia 
rekreacyjno-ruchowe, wyjazdy edukacyjne, wycieczki 
i rajdy turystyczne, spotkania integracyjne, grupowe 
wyjazdy na konferencje, seminaria, na Forum III Wieku 
przy Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju, itp. 
Wydawany jest kwartalnik Biuletyn Sądeckiego UTW,  
a zespół redakcyjny tworzą  sami słuchacze UTW.

Słuchacze Sądeckiego UTW wybierają na początku roku 
akademickiego samorząd słuchaczy.
17.06. -  UTW im. F. Chopina w Warszawie, którego 
prezesem jest Anna Jędrychowska, jako pierwszy w kraju, 
otrzymał certyfikat „Profesjonalny UTW - Certyfikat 
Złoty”, nadany przez Komisję Certyfikującą,  powołaną 
w celu weryfikacji spełniania ustalonych standardów 
działania UTW.
18.06  - w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
18 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady 
ds. Polityki Senioralnej, powołanej przez Ministra 
Władysława Kosiniaka- Kamysza. Radzie przewodniczył 
prof. Bolesław Samoliński. Organizatorem pracy Rady 
jest Departament Polityki Senioralnej MPiPS pod 
kierunkiem dr Marzeny Brezy, Dyrektora Departamentu.
21.06. - w piątek 21 czerwca br. odbyło się Walne 
Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, 
które po przedstawieniu sprawozdania przez prezesa 
Zarządu Wiesławę Borczyk i wiceprzewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej Danutę Bańską jednogłośnie 
zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu  
i Komisji Rewizyjnej za rok 2012 oraz udzieliło 
Zarządowi absolutorium. Gościem specjalnym była 
dr Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki 
Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Walne Zebranie przyjęło plan działania na rok 2013 oraz 
stanowisko w sprawie prac nad dokumentem „Założenia 
długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014- 
2020”, które zostanie przekazane Radzie ds. Polityki 
Senioralnej, Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministrowi Edukacji, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministrowi Administracji i Cyfryzacji oraz 
Parlamentarnym Zespołom ds. UTW i ds. Osób starszych.
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 
zorganizowała stoisko z materiałami informacyjnymi  
i publikacjami na temat praw obywateli Unii Europejskiej 
w związku z Europejskim Rokiem Obywateli 2013.
25.06. - Zapisy na zajęcia ruchowe w ramach projektu 
ASOS.
27.06. - Sądecka Rada Seniorów
Prezydent Miasta Nowego Sącza powołał Sądecką Radę 
Seniorów.
Inicjatorem powołania Rady było Stowarzyszenie 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz sądeckie 
organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób 
starszych.
Przewodniczącą Rady została Pani Maria Baran, 
reprezentująca Sądecki UTW.
Lipiec 2013
4.07. – „Jeszcze w zielone gramy”. Wieczór wspomnień 
i afirmacji życia.
W upalny czwartek, 4 lipca 2013 r. w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu wystąpiła 
Grupa Teatralno-Muzyczna „Wspomnienia”, złożona  
z seniorek i seniorów, słuchaczy Sądeckiego UTW, Grupa 
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Wokalna „Young Voice” oraz gościnnie Jacek Mazanec.
Spektakl słowno-muzyczny „Jeszcze w zielone 
gramy” według scenariusza i pomysłu Haliny Komar, 
znanej działaczki na rzecz upowszechniania języka 
esperanto, byłej przewodniczącej Polskiego Związku 
Esperantystów, w reżyserii Janusza Michalika – 
dyrektora artystycznego MOK, dostarczył licznie 
zebranej publiczności, niezapomnianych wrażeń, emocji 
i co tu ukrywać wzruszeń, szczególnie tym starszym 
wiekowo widzom.
Ponadczasowe piosenki okresu 20–lecia, przeżywające 
obecnie renesans popularności, chętnie nucone  
i śpiewane także przez młodzież, części widowni 
przypomniała szalone lata młodości „górnej i chmurnej”, 
prywatki i młodzieńcze zauroczenia. Śpiewająco 
wystąpiły: Anna Buda, Alicja Skalska – akompaniująca 
sobie na akordeonie, Anna Warcholik i Tadeusz Szafarz.  
Na pianinie grał Jan Celewicz. Pani Krystyna Buczowska, 
Halina Kacprzycka, Jolanta Kieres (której tekst o żonie 
kupującej bez opamiętania kapelusze, opartej na piosence 
Majki Jeżowskiej oraz tekst o wdowie wspominającej 
swoich 4 mężów – zyskały aplauz publiczności), Halina 
Komar i Wanda Śmigielska oraz Edward Maler i Andrzej 
Olechowski, przekazywali prozą i wierszem filozoficzne 
przesłanie o przemijaniu czasu, o niewykorzystanych 
szansach, ale też o modzie i o tym, że „jeszcze się spełnią 
nasze piękne sny, marzenia, plany”. Dekoracje w stylu 
„retro” przygotowali: Halina Kacprzycka, Janina Zofia 
Sus (piękne kwiaty i girlandy krzewów z kolorowej 
bibuły) oraz Jacek Michalik. Uwagę widzów przyciągały 
też przemyślane i eleganckie stroje artystek – amatorek.
Artystyczną rangę przedstawienia dopełniły występy 
profesjonalnej grupy „Young Voice” z MOK i Jacka 
Mazańca, który zażartował sobie, że myślał o występie 
w ogródku „Pod zdechłym kotem”, a nie w „Ogródku 
Eldorado”.
Spektakl przygotowany jest również dla publiczności 
międzynarodowej w języku esperanto, pod 
kierownictwem Jolanty Kieres. Tłumaczeniem tekstów 
na j. esperanto dokonała Danuta Kowalska.
14.07. - Wakacyjna wycieczka turystyczno-krajoznawcza 
dla słuchaczy SUTW, zorganizowana przez PTT 
na Słowację, w Wysokie Tatry. Trasa wycieczki: 
Tatrzańska Kotlina - zwiedzanie Bielańskiej Jaskini, 
Stary Smokowiec, wyjazd kolejką linową na Hrebienok, 
wodospady Studenego Potoka, Wielka Studena Dolina, 
schronisko „Rainesowa Chata” (1301 m n.p.m.). Każdy 
uczestnik wycieczki otrzymał biuletyn wycieczkowy, 
opracowany przez prowadzącego wycieczkę Wiesława 
Wczesnego.
Sierpień 2013
14.08. Nadanie przez Komisję Certyfikującą  certyfikatu  
„Profesjonalny  UTW- Certyfikat Złoty” dla Sądeckiego 
UTW.
W okresie czerwiec-sierpień odbywały się zajęcia 
rekreacyjno-ruchowe w ramach projektu ASOS.

INFORMACJE DODATKOWE
W roku akademickim  2012/2013 odbywały się zajęcia: 
(do stycznia 2013 i do maja 2013)
W ramach projektu Akademia Aktywnego Seniora:
- Aktywny Senior 
- Mądry Senior 
- Uśmiechnięty Senior 
- Bezpieczny Senior 
- Senior Artist 
W ramach projektu ASOS:
- Rękodzieło artystyczne, Elżbieta Winiarska
- Język esperanto, poziom podstawowy, Jolanta Kieres, 
- język esperanto, poziom zaawansowany, Jolanta 

Kieres,
- Język niemiecki, poziom zaawansowany, Maria 

Marek,
- Językoznawstwo, dr Katarzyna Godek,
- Język angielski, poziom podstawowy, Grażyna 

Bodziony, Natalia Garwolińska, Paulina Adamczyk, 
- język angielski, poziom średniozaawansowany, Jakub  

Drabik, 
- język angielski, poziom zaawansowany, Ewa Wąsik, 
- Kurs komputerowy, poziom podstawowy, Natalia 

Majoch, 
- kurs komputerowy, poziom średniozaawansowany, 

Renata Piszczek, Agnieszka Czernecka, 
- kurs komputerowy, poziom zaawansowany, Marek 

Zelek, Natalia Benc,
- Warsztaty rzeźbiarskie, Jerzy Michalak, 
- Warsztaty psychologiczne, dr Anna Talikowska,
- Zajęcia na basenie, Adam Szczepanik, 
- Zajęcia na sali gimnastycznej, Aleksandra Kulig,
- Zajęcia taneczne – salsa, 
- Zajęcia –Yoga,
- Zajęcia z Tai-Chi, Tadeusz Jaśkowiak,
- Nordic Walking, Elżbieta Kędzior, 
- Zajęcia z rehabilitantem - zdrowy kręgosłup, Jadwiga 

Lewandowska, 
- Warsztaty z kosmetyczką, Monika Laurosiewicz, 
- Warsztaty fotograficzne, Piotr Droździk, 
W ramach projektu MSZ:
- Rękodzieło artystyczne, Elżbieta Winiarska, 
- Warsztaty teatralno-muzyczne, Barbara Porzucek, 
- Warsztaty plastyczne, Mirosława Wąchała, 
- Warsztaty plastyczne, Jerzy Michalak, 
- Warsztaty fotograficzne, Piotr Droździk, 
Poza projektem:
- Warsztaty muzyczne/audycja Małgorzata Szewczyk
- język angielski, Bożena Kocyk
Wydawnictwa SUTW:
W roku akademickim, II semestr - 2012/2013:
- Biuletyn  SUTW nr 35 - marzec 2012 r.
- Biuletyn SUTW nr 36 - czerwiec 2012 r.

Ponadto w ciągu roku akademickiego prowadzone 
były prace, związane z przygotowaniem publikacji 
jubileuszowej z okazji 10-lecia istnienia Sądeckiego 
UTW.

Elżbieta  Pachoń, Jadwiga Banach
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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.ngo.pl
http://www.rops.krakow.pl
http://www.seniorzywakcji.pl     
http://www.eiro.pl

WARTO ZOBACZYĆ:

WARTO PRZECZYTAĆ:

1.	 Miłoszewski	Z.	–	„Bezcenny”.
Autor bestsellerowych kryminałów na tropie największej tajemnicy XX wieku. Rok 1945, Niemcy przegrywają 
wojnę. Generalny gubernator Hans Frank ukrywa najcenniejsze łupy, a wraz z nimi bezcenny sekret, który ma 
zapewnić mu nietykalność po wojnie. Skarb ginie bez śladu w tajemniczych okolicznościach.

2.	 Cygler	H.	–	„Kolor	bursztynu”.
Bohaterka książki nie potrafi zapomnieć o Wiktorze, miłości swego życia. Kiedy w muzeum, gdzie pracuje, w sali 
z kolekcją bursztynów pojawia się mężczyzna, którego podejrzewa o udział w zamordowaniu ukochanego, akcja 
nabiera tempa. Bohaterka postanawia pomścić śmierć ukochanego. 

3.	 Williams	M.	–	„Odnaleziona	córka”.
Niezwykła autobiografia dziewczyny, którą Jane Fonda adoptowała i wyrwała z koszmaru przemocy, biedy  
i molestowania. Dziewczyna zaznała brutalności, przemocy, ale i szczęścia.

4.	 Sałyga	J.	–	„Chustka”.
Osobisty dziennik pisany z myślą o bliskich i kilkuletnim synku. Autorka dowiaduje się, że jest chora, ma raka. 
Stanęła na rozdrożu: albo założy chustkę na łysą głowę i będzie walczyć, albo pomacha rodzinie na pożegnanie. 
Chustki nigdy nie założyła ale też nie pożegnała się z rodziną. 

5.	 Roca	Eduardo	–	„Warsztat	książek	zakazanych”.
Lorentz Block jest doskonałym złotnikiem, ale zawsze marzyła mu się inna kariera. Mając 12 lat, przystąpił  
do egzaminu w skryptorium Nikolasa Fischera, gdzie powiedziano mu, że mańkut nigdy nie będzie kopistą.  
Ale o książkach nie zapomniał. Niedoszły kopista konstruuje maszynę drukarską, która zmieni los nie tylko książki.

6.	 Michalak	K.	–	„Bezdomna”.
Jest to opowieść pełna emocji, tajemnic, skomplikowanych relacji rodzinnych i niespodziewanych przyjaźni.  
To historia, która może toczyć się obok Ciebie. Zawsze warto wysłuchać historii drugiego człowieka do końca.  
W ten sposób można uratować komuś życie.    

7.	 Stachniak	E.	–	„Ogród	Afrodyty”.
Historia życia Zofii Potockiej, uchodzącej za najpiękniejszą kobietę Europy. Matka siedemnastoletniej Zofii, 
pięknej Greczynki, przyprowadza ją do ambasadora Polski w Turcji, prosząc o opiekę. Kobieta musi oddać swoje 
dziecko podstarzałemu mężczyźnie, który ma pieniądze i władzę. Doskonała powieść biograficzna.      

8.	 Montero	C.	–	„Szmaragdowa	tablica”.
Madryt, początek XXI wieku. Ana pracuje w Muzeum Prado i prowadzi spokojne życie u boku bogatego 
niemieckiego kolekcjonera dzieł sztuki, aż do chwili, gdy pewien list napisany podczas II wojny światowej 
naprowadza go na ślad tajemniczego obrazu. Rozpoczyna się niebezpieczna gra, komu uda się odnaleźć obraz. 
Historia i współczesność, miłość i wojna, zakazany romans i dzika zazdrość - wszystkie te wątki odnajdziemy  
w tej powieści.

9.	 Link	Ch.	–	„Wielbiciel”.
Zagadkowe zniknięcie sprzed lat, zmasakrowane zwłoki kobiety, tragiczne samobójstwo. Policja i bliscy 
zamordowanej stoją przed prawdziwą zagadką, dopiero telefon od znajomej z wakacji dostarcza pierwszych 
wskazówek dla śledztwa. Królowa kryminału nie szczędzi czytelnikowi wrażeń.

10.	Marinina	A.	–	„Cudza	maska”.
Kryminalna układanka, ciemne interesy na rynku wydawniczym i morderca, który nie przyznał się do winy. Anastazja 
Kamieńska prowadzi śledztwo w sprawie śmierci młodego pisarza, autora romansów, Leonida Paraskiewicza. 
Nastia szybko odkrywa, że morderca był tylko pionkiem w grze. Doskonała powieść kryminalna, pełna tajemnic  
i zagadek.

http://www.federacjautw.pl
http://www.tvpkrakow.pl
http://www.korzenieiskrzydla.pl
http://www.mowes.pl
http://www.dziadkowietoskarb.pl/uniwersytety-trzeciego-wieku
http://www.tvp.pl/krakow/tematy-dnia/wideo/o-aktywizacji-seniorow-7-ix-2012/8458426
http://www.facebook.com/ForumTrzeciegoWieku
http://www.forumtrzeciegowieku.pl
http://senioralna.tv/20130910413/pelna-relacja-z-forum-w-nowym-saczu



WYJAZDY EDUKACYJNEV Forum III Wieku  - XXIII Forum Ekonomiczne
4-7 września 2013 r., Nowy Sącz - Krynica-Zdrój

Panel II - Ekonomia przyjazna seniorom; 
moderator Daniel Jachimowicz, pełnomocnik Zarządu, 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, Polska

Panel I - Obywatel Senior. Europejski Rok Obywateli 2013; 
moderator Barbara Imiołczyk, Biuro Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Polska

 Krynica-Zdrój

Inauguracja V Forum III Wieku,
Wiesława Borczyk, prezes 
Ogólnopolskiej Federacji 

Stowarzyszeń UTW 
i Sądeckiego UTW; 

Biblioteka Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Nowym Sączu

Podpisanie porozumienia o współpracy między przedstawicielami UTW, z:
Ukrainy, Białorusi, Litwy i Austrii, a Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW

Jan Golonka, 
Starosta 
Nowosądecki; 
Jacek Michałowski, 
Szef Kancelarii 
Prezydenta RP;
Wiesława Borczyk, 
prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW 
i Sądeckiego UTW

RYTRO, SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
SEKCJI MEDYCZNEJ I PROFILAKTYKI ZDROWIA, 
29 maja 2013 r.

KOPALNIA SOLI - WIELICZKA, 27 maja 2013 r.

FESTIWAL MUZYCZNY W BALLERUP - DANIA, 23-25 sierpnia 2013 r.

DOM FORUM,
Krynica-Zdrój

Spotkanie z Burmistrzem Ballerup

Fot. A. Łopuch

Fot. W. Szwenik

Fot. T. Legutko

Fot. Arch. SUTW



Wernisaż prac słuchaczy Sądeckiego UTW 
Miasteczko Galicyjskie-Nowy Sącz

Fot. A. Łopuch


