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Oto kolejny Biuletyn S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który udaje nam siê oddaæ 
Pañstwu do dyspozycji. Swoj¹ treœci¹ obejmuje on cykl szkoleniowy realizowany w roku 
akademickim 2004/2005 z zakresu kulturoznawstwa. 

Zrealizowane zamierzenia programowe by³y mo¿liwe m. in. dziêki œrodkom finansowym 
Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego na programy edukacyjne pn.: „W salonie sztuki” oraz 
„Regionalizm - wartoœæ - tradycja. Dziedzictwo kulturowe w nas”.

Ten cykl edukacyjny obejmowa³ zarówno wyk³ady dla wszystkich S³uchaczy, jak równie¿ 
wyk³ady specjalistyczne i zajêcia grupowe dla S³uchaczy Sekcji Kulturoznawstwa.

Wyboru materia³ów, które zamieszczone zosta³y w Biuletynie, dokona³ Zespó³ redakcyjny 
kieruj¹c siê m. in. skal¹ zainteresowania S³uchaczy poszczególnymi tematami, dostêpnoœci¹ 
materia³ów do druku - za zgod¹ autorów - oraz mo¿liwoœciami technicznymi.

Sk³adamy serdeczne podziêkowania Wszystkim Osobom i Instytucjom, a w szczególnoœci 
Dyrekcji i Pracownikom Ma³opolskiego Centrum Kultury „Sokó³” w Nowym S¹czu, Ma³opolskiemu 
Biuru Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu oraz Muzeum Okrêgowemu w Nowym S¹czu. 
Umo¿liwi³y one - w ramach realizacji tych programów - wyjœcie z szarzyzny i trudów dnia 
codziennego oraz da³y siê przebiæ potrzebom ducha.

Dziêkujemy tym, którzy chcieli coœ z siebie daæ - ze swojej wiedzy, umiejêtnoœci i talentów. 
Dziêkujemy równie¿ S³uchaczom, którzy licznie uczestnicz¹c w zajêciach mogli i chcieli z tych dóbr 
czerpaæ.

Drodzy S³uchacze 
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Barbara Szczepanek

Opiekun Sekcji Kulturoznawstwa
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 krêgach profesjonalistów od lat nie ma ju¿ Ww¹tpliwoœci co do koniecznoœci intensywnego 
rozwoju edukacji doros³ych i wymuszanego przez ¿ycie 
obejmowania ni¹ coraz szerszych krêgów spo³ecznych we 
wszystkich prawie œrodowiskach terytorialnych i 
zawodowych. Zdaje siê, ¿e argumentów za jej koniecznoœci¹ 
stale przybywa. Spróbujmy jeszcze raz wskazaæ na g³ówne z 
nich.

Edukacja doros³ych jest integraln¹ czêœci¹ systemu 
oœwiaty i wychowania. Stanowi - obok szko³y oraz zajêæ 
pozaszkolnych dla dzieci i m³odzie¿y - jedno z wa¿nych 
ogniw tego systemu. W zwi¹zku z tym podstaw¹ 
merytoryczn¹ do wykazania odrêbnoœci edukacji doros³ych 
od kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y, jest odmiennoœæ cz³owieka 
doros³ego w porównaniu z dzieæmi i m³odzie¿¹. U ludzi 
doros³ych znacznie wy¿szy jest stopieñ ogólnego i 
osobniczego rozwoju biopsychicznego w porównaniu z 
dzieckiem. ̄ yj¹ oni w nieco innych warunkach spo³ecznych 
(praca zawodowa, dzia³alnoœæ spo³eczna), pe³ni¹ inne ni¿ 
dzieci i m³odzie¿ role spo³eczne. Cz³owiek doros³y jest w 
zasadzie samodzielny finansowo i ponosi prawnie 
odpowiedzialnoœæ za podejmowane dzia³ania. Dzieci i 
m³odzie¿ pod tym wzglêdem nie nale¿¹ do grup 
samowystarczalnych i odpowiadaj¹cych za swoje czyny. 
Znacznie wy¿sze, na ogó³ du¿e, jest tak¿e doœwiadczenie 
¿yciowe cz³owieka doros³ego, którego z uzasadnionych 
powodów nie posiada m³odzie¿. Na ogó³  ¿ycie spo³eczne 
cz³owieka doros³ego jest znacznie bogatsze ni¿ dzieci i 
m³odzie¿y, obfituje w du¿¹ iloœæ ró¿norodnych kontaktów. Z 
tej odmiennoœci wyp³ywaj¹ niew¹tpliwie du¿e potrzeby 
edukacyjne cz³owieka doros³ego, co niezbicie dowodzi, ¿e 
wejœcie w doros³oœæ musi poci¹gaæ za sob¹ intensywn¹ 
kontynuacjê wczeœniej rozpoczêtego kszta³cenia.

Oœwiaty doros³ych nie nale¿y przeciwstawiaæ 
instytucjom kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y. Jest ona 
póŸniejszym aktem jednego, nieprzerwanego procesu 
kszta³cenia cz³owieka. Mimo ¿e realizuje w zasadzie te same 
cele, ró¿ni siê jednak bardzo od szkolnictwa dla dzieci 
zarówno co do swojego instytucjonalnego charakteru, jak i 
treœci oraz form i metod realizacji. Jest na razie s³abiej 
zinstytucjonalizowana ni¿ edukacja szkolna dla dzieci i 
m³odzie¿y, bardziej rozproszona pomiêdzy ró¿nych 
organizatorów. Nie dysponuje na razie takimi jak kszta³cenie 
szkolne œrodkami finansowymi i lokalnymi, mo¿liwoœciami 
kadrowymi i tak obfitym jak szkolnictwo m³odzie¿owe 
zapleczem technicznym. Jest bardziej zdecentralizowana - 
co jest niew¹tpliwie jej zalet¹, bêd¹c¹ konsekwencj¹ tego, ¿e 
wiele jej form wyros³o z inicjatywy okreœlonych si³ 
spo³ecznych dzia³aj¹cych w ró¿nych œrodowiskach. Cechuje 
j¹ œcis³y zwi¹zek z systemem pracy zawodowej, iloœci¹ i 
struktur¹ czasu wolnego ludzi doros³ych. Jest ona bardziej 
otwarta na œrodowisko zarówno poprzez treœæ i formy, jak 
równie¿ poprzez organizacjê i metody kszta³cenia.

Wiele argumentów przemawia dzisiaj za 
koniecznoœci¹ dalszego intensywnego, zarówno 
iloœciowego jak i jakoœciowego rozwoju edukacji doros³ych. 
Pierwszy i niew¹tpliwie najwa¿niejszy, to szybkie tempo 

SPO£ECZNE UZASADNIENIE KONIECZNOŒCI 
EDUKACJI DOROS£YCH

prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander

przemian wspó³czesnej cywilizacji. Motorem ich jest postêp 
techniczny, technologiczny i organizacyjny, wymuszony 
przez zasady ekonomicznoœci gospodarczej. To on sprawia, 
¿e zmienia siê otoczenie cz³owieka, nikn¹ dawne metody i 
organizacja pracy, a na ich miejsce wdra¿ane siê nowe, 
bardziej wydajne materia³owo i energooszczêdne, zmieniaj¹ 
siê w zwi¹zku z tym kwalifikacje, pojawiaj¹ siê nowe 
kategorie zawodowe. Nastêpuje du¿e nagromadzenie dóbr 
materialnych oraz skrajna nêdza. Grozi to „pora¿eniem” 
zmianami i nowoœci¹.

Temu towarzyszy nietrwa³oœæ i szybka, stale 
przyspieszona zmiennoœæ rzeczy, procesów pracy, 
destabilizacja dotychczasowych struktur organizacyjnych, 
pog³êbiaj¹ca siê nieprzewidywalnoœæ kierunku rozwoju 
œwiata, przejœciowoœæ i sezonowoœæ wielu instytucji, 
niekontrolowana eksplozja mody, produkcji ró¿nych 
urz¹dzeñ, zanik i rozpad obowi¹zuj¹cych struktur. Wskutek 
tego cech¹ wspó³czesnego spo³eczeñstwa staje siê 
krótkotrwa³oœæ przedmiotów, kontaktów miêdzyludzkich, 
miejsca zamieszkania. Spada te¿ trwa³oœæ pracy, zanikaj¹ 
stare a pojawiaj¹ siê nowe treœci aktywnoœci zawodowej. 
Nastêpuje zmiana starych stosunków miêdzyludzkich, 
pojawiaj¹ siê nowe partie polityczne, chwieje system 
bankowy najmocniejszych pod tym wzglêdem krajów 
œwiata, plajtuj¹ sprawdzone instytucje gospodarcze, 
dokonuje siê przewartoœciowanie wielu dotychczasowych 
wartoœci, tworz¹ siê nowe zjawiska ekonomiczne. Tym 
przyspieszanym ci¹gle zjawiskom towarzyszy sporo 
konfliktów miêdzynarodowych, kryzysów politycznych i 
wojen pomiêdzy grupami etnicznymi i grupami interesu, 
pojawienie siê wielu nowych ¿ywio³ów kieruj¹cych siê 
w³asn¹ wewnêtrzn¹ logik¹ oraz si³ przeciwnych wszelkim 
misjom pokojowym i porozumieniu miêdzy narodami, 
morderstwa i napady rabunkowe, tworz¹ siê mafie i pog³êbia 
zagro¿enie bezpieczeñstwa, coraz czêœciej maj¹ miejsce 
zamachy terrorystyczne, wielkie afery korupcyjne. Wyœcig 
przemys³owy prowadzi do nieodwracalnych zniszczeñ 
œrodowiska naturalnego cz³owieka (wody, powietrza, 
przyrody), coraz czêœciej daj¹ o sobie znaæ katastrofy 
ekologiczne, nastêpuje niewolnicze uzale¿nienie ¿ycia, 
pracy i czasu wolnego cz³owieka od organizacji 
przemys³owej. Wszystko to prowadzi do zagubienia 
cz³owieka we wspó³czesnej stale siê zmieniaj¹cej 
cywilizacji. Znakiem tego zagubienia s¹ liczne destrukcje i 
autodestrukcje, terror, frustracje, zbiorowe zamachy i 
samobójstwa, chaos ¿ycia, mno¿¹ce siê nowe ruchy i sekty 
religijne, tworzenie nowych bractw wyznaniowych i typowe 
dla prze³omów wieków i tysi¹cleci jasnowidztwa i 
proroctwa oraz inne.

Zdaje siê, ¿e na razie jedynym, wzglêdnie 
skutecznym sposobem, jaki ludzkoœæ wypracowa³a, by 
poradziæ sobie ze zmiennoœci¹ wspó³czesnego œwiata i jego 
zjawiskami, staje siê edukacja, w tym tak¿e doros³ych.

Wspomniany postêp techniczny i technologiczny 
oraz organizacyjny sprawia, ¿e w zasadzie wiêkszoœæ ludzi 
wnet po ukoñczeniu nauki szkolnej i rozpoczêciu pracy 
zawodowej, niezale¿nie od poziomu uzyskanego formalnie 
wykszta³cenia, nawet po ukoñczeniu dobrych studiów, musi 
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œrodowiska naturalnego cz³owieka (wody, powietrza, 
przyrody), coraz czêœciej daj¹ o sobie znaæ katastrofy 
ekologiczne, nastêpuje niewolnicze uzale¿nienie ¿ycia, 
pracy i czasu wolnego cz³owieka od organizacji 
przemys³owej. Wszystko to prowadzi do zagubienia 
cz³owieka we wspó³czesnej stale siê zmieniaj¹cej 
cywilizacji. Znakiem tego zagubienia s¹ liczne destrukcje i 
autodestrukcje, terror, frustracje, zbiorowe zamachy i 
samobójstwa, chaos ¿ycia, mno¿¹ce siê nowe ruchy i sekty 
religijne, tworzenie nowych bractw wyznaniowych i typowe 
dla prze³omów wieków i tysi¹cleci jasnowidztwa i 
proroctwa oraz inne.

Zdaje siê, ¿e na razie jedynym, wzglêdnie 
skutecznym sposobem, jaki ludzkoœæ wypracowa³a, by 
poradziæ sobie ze zmiennoœci¹ wspó³czesnego œwiata i jego 
zjawiskami, staje siê edukacja, w tym tak¿e doros³ych.

Wspomniany postêp techniczny i technologiczny 
oraz organizacyjny sprawia, ¿e w zasadzie wiêkszoœæ ludzi 
wnet po ukoñczeniu nauki szkolnej i rozpoczêciu pracy 
zawodowej, niezale¿nie od poziomu uzyskanego formalnie 
wykszta³cenia, nawet po ukoñczeniu dobrych studiów, musi 



4 5

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III
r o z p o c z ¹ æ  i n t e n s y w n e  
aktualizowanie posiadanej wiedzy, 
doskonaliæ swoje umiejêtnoœci, 
stale poszerzaæ doœwiadczenie 
zawodowe i ¿yciowe do poziomu 
wyznaczonego przez postêp nauki i 

techniki. Jest to dzisiaj jedyna strategia gwarantuj¹ca 
przetrwanie. Edukacja - czêsto wymuszona przez warunki - 
staje siê jedn¹ z g³ównych recept na przygotowanie 
cz³owieka do poradzenia sobie w ¿yciu tocz¹cym siê w 
zmiennej i stale rozwijaj¹cej cywilizacji, sposobem na 
rozszerzenie kompetencji cywilizacyjnych i zakresu 
zdolnoœci adaptacyjnych cz³owieka do nowych warunków, 
recept¹ na masowe uszczêœliwianie cz³owieka, na 
uczynienie go zdolnym do kierowania now¹ cywilizacj¹ i 
korzystne dla ludzkoœci rozwi¹zywanie problemów jakie jej 
rozwój niesie z sob¹.

Na tak¹ rolê edukacji, w tym tak¿e edukacji 
doros³ych, zwracano uwagê ju¿ dawno. Szczególnie ostro za 
jej koniecznoœci¹ opowiadali siê znani ludzie w II po³owie 
XX w. Spoœród nich warto przypomnieæ Alvina Tofflera, 
autora g³oœnych ksi¹¿ek Szok przysz³oœci [PIW, Warszawa 
1974] i Trzecia fala [PIW, Warszawa 1986]. W pierwszej z 
nich, opisuj¹c typowe „pora¿enie” wspó³czesnego 
cz³owieka nowoœci¹ i zmiennoœci¹ otaczaj¹cego go œwiata w 
okresie rewolucji superprzemys³owej wskaza³, i¿ 
centralnym zadaniem szkolnictwa i edukacji w tej fazie jest 
kszta³cenie siê przez ca³e ¿ycie. Zachowanie takie winno 
kszta³towaæ zdolnoœci przystosowawcze cz³owieka do 
nowej rzeczywistoœci. W tym samym czasie w podobnym 
tonie na temat roli edukacji, w tym tak¿e doros³ych, 
wypowiada³a siê Miêdzynarodowa Komisja do Spraw 
Rozwoju Edukacji powo³ana przez UNESCO, a kierowana 
przez Edgara Faure. Komisja po poznaniu sytuacji w 23 
wybranych krajach œwiata opublikowa³a raport pod 
znamiennym tytu³em Uczyæ siê aby byæ [E. Faure, PWN, 
Warszawa 1975], w którym opowiedzia³a siê za otwartym 
systemem edukacyjnym na œwiecie, systemem bez 
ograniczeñ co do iloœci i jakoœci ucz¹cych siê.

Jeszcze mocniej za potrzeb¹ rozwoju edukacji jako 
skutecznej odpowiedzi na zagro¿enia cz³owieka 
spowodowane rozwojem wspó³czesnej cywilizacji, zwrócili 
uwagê cz³onkowie Klubu Rzymskiego. W edukacji widz¹ 
oni alternatywê dla rozwoju napotykaj¹cego dzisiaj na 
przeszkody [J. W. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza, Uczyæ 
siê bez granic. Jak zewrzeæ „lukê ludzk¹”, Raport Klubu 
Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982]. Nawo³uj¹ oni do 
uczenia siê bez granic, z tym, ¿e ma to byæ uczenie siê 
innowacyjne (antycypacyjne i uczestnicz¹ce). Takie uczenie 
siê, ich zdaniem, to sprawa ¿ycia i œmierci cz³owieka 
(alternatywa „ucz siê albo giñ”).

Tak¿e polskie dokumenty edukacyjne koñca XX 
wieku zwracaj¹ uwagê na szybkie tempo przemian 
cywilizacyjnych w naszym kraju, na wyp³ywaj¹c¹ z tego 
koniecznoœæ kontynuowania kszta³cenia po ukoñczeniu 
szko³y, w formach organizacyjnych i rozmiarach jakie s¹ 
mo¿liwe do realizacji przez ludzi ró¿nych œrodowisk i 
zawodów. Przyk³adem ich jest obszerny raport Komitetu 
Ekspertów z 1973 roku, wskazuj¹cy na koniecznoœæ 
kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie, co wymaga dalszego 
intensywnego rozwoju edukacji doros³ych [Raport o stanie 
oœwiaty w PRL, PWN, Warszawa 1973, s. 240-250]. W tym 
samym tonie wypowiedzieli siê ponad 20 lat póŸniej autorzy 
dwu niezale¿nie przygotowanych raportów tematycznych o 
stanie edukacji doros³ych w Polsce [J. Pó³turzycki, Oœwiata 

doros³ych w Polsce - stan i kierunki przebudowy, PWN, 
Warszawa-Kraków 1989: T. Wujek, Oœwiata doros³ych. Stan 
i kierunki przebudowy, PWN, Warszawa-Kraków 1989], 
przygotowanych dla potrzeb nastêpnego Komitetu 
Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej. Raport koñcowy 
tego Komitetu wskazuje na funkcje edukacyjne licznych 
instytucji wchodz¹cych w sk³ad systemu oœwiaty i 
wychowania, w tym tak¿e edukuj¹cych ludzi w okresie 
poszkolnym [Edukacja narodowa priorytetem. Raport o 
stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, PWN, Warszawa-Kraków 1989].

Potrzeba organizowania edukacji doros³ych 
wyp³ywa wiêc z zachodz¹cych w kraju i na ca³ym œwiecie 
procesów politycznych, gospodarczych, spo³ecznych i 
kulturalnych, z coraz szybszego tempa rozwoju nauki i 
techniki. Rozwój ten sprawia, ¿e wiedza zdobyta w szkole w 
okresie dzieciñstwa i m³odoœci ulega dezaktualizacji. 
Rosn¹ce tempo tych zmian sprawia, ¿e rola edukacji 
doros³ych jest nie tyle ogromna, co w dodatku stale rosn¹ca. 
Wspó³czesne wiêc przemiany polityczne, gospodarcze, 
spo³eczne i kulturalne niezbicie dowodz¹, ¿e edukacja 
doros³ych sta³a siê dzisiaj tward¹ koniecznoœci¹, swoistym i 
niczym niezast¹pionym stymulatorem adaptacji cz³owieka 
do ¿ycia w cywilizacji. ¯yj¹cy w tej cywilizacji cz³owiek 
wspó³czesny „skazany” zosta³, przez charakter 
dokonuj¹cych siê w niej przemian i trendów rozwojowych, 
na „wiêzienie” edukacyjne trwaj¹ce przez ca³e ¿ycie i to - w 
dodatku - intensywnie prze¿ywane.

Zmiennoœæ cywilizacji wspó³czesnej, postêp 
techniczny i technologiczny, a co za tym idzie przyrost nowej 
wiedzy oraz starzenie siê ju¿ istniej¹cej, nie s¹ jedyn¹ 
przes³ank¹ przemawiaj¹c¹ za potrzeb¹ rozwoju kszta³cenia 
doros³ych. Koniecznoœæ tego kszta³cenia wyp³ywa tak¿e z 
niefunkcjonalnoœci i ma³ej skutecznoœci, a w niektórych 
œrodowiskach nawet degradacji wspó³czesnej szko³y 
m³odzie¿owej. Szko³a ta, permanentnie reformowana, uczy 
Ÿle - nie na miarê wspó³czesnych potrzeb i zdaje siê, ¿e 
dzia³aj¹c w zmiennej spo³ecznoœci nigdy nie bêdzie 
funkcjonowaæ niezawodnie z punktu widzenia oczekiwañ 
spo³ecznych. Wskutek tego obserwujemy u nas zaniedbania 
w kszta³ceniu nawet elementarnym przedstawicieli wielu 
grup spo³eczno-zawodowych i œrodowiskowych. Z powodu 
zaniedbañ edukacyjnych s¹ oni zagro¿eni patologi¹ 
spo³eczn¹ i pog³êbiaj¹cym siê, szczególnie w krêgach osób 
najni¿ej wykszta³conych, bezrobociem.

W zwi¹zku z tym istnieje pilna potrzeba kompensaty 
owych braków. Te zaœ zlikwidowaæ mo¿na poprzez 
intensywne kszta³cenie doros³ych. Edukacja doros³ych jest 
kontynuacj¹ kszta³cenia szkolnego, musi wiêc uzupe³niæ 
braki tego kszta³cenia, poprawiæ je, skorygowaæ, 
uwspó³czeœniæ, upowszechniaæ to, czego nie da³a nauka w 
szkole, wdra¿aæ w myœlenie, którego nie rozwinê³a szko³a, 
pog³êbiæ rozwój indywidualnoœci, odblokowaæ energiê i 
aktywnoœæ zahamowan¹ przez szko³ê i œrodowisko, w 
którym ¿y³a m³odzie¿ szkolna. Na tle owych niedomagañ 
szko³y, jej ewidentnego kryzysu oraz obni¿ania spo³ecznej 
pozycji i znaczenia, coraz ostrzej rysuje siê potrzeba rozwoju 
edukacji doros³ych.

W wyniku rozwoju technicznego, technologicznego i 
organizacyjnego szko³a, istniej¹ca przez wieki, okaza³a siê 
instytucj¹ niewystarczaj¹c¹ mimo prób jej permanentnego 
reformowania. Na pewien czas z pomoc¹ przysz³y jej 
rozwijane intensywnie instytucje zajêæ pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych okreœlanych mianem wychowania 
paralelnego, obejmuj¹ce wp³ywy spo³eczne, kulturalne, 

œrodki masowego przekazu, instytucje wychowania 
pozaszkolnego.  Gdy i  ten system okaza³  s iê  
niewystarczaj¹cy, pojawi³ siê trzeci segment kszta³cenia 
cz³owieka - edukacja doros³ych z licznymi zadaniami 
rozwoju i modyfikacji osobowoœci cz³owieka w wieku 
pozaszkolnym jako nastêpstwo przeobra¿eñ cywilizacji i 
postêpu.

Niew¹tpliwie za potrzeb¹ rozwoju edukacji 
doros³ych i upowszechnieniu siê idei dalszego 
(pozaszkolnego) kszta³cenia przemawia rozleg³oœæ zasobów 
intelektualnych cz³owieka. Wielu psychologów podkreœla, 
¿e s¹ to zasoby olbrzymie i w zasadzie niewyczerpane, 
których u¿ywanie dzisiaj nawet przy du¿ym wysi³ku 
umys³owym w stosunku do mo¿liwoœci czerpania z nich jest 
znikome. Zasoby te, to ogromne rezerwy rozwojowe, nie 
wykorzystane mo¿liwoœci edukacyjne cz³owieka doros³ego. 
W zwi¹zku z tym zasoby te nale¿y uruchomiæ, wykorzystaæ, 
spo¿ytkowaæ dla dobra ludzkoœci. Form¹ ich uruchamiania, 
w dodatku takiego, które je rozwija i potêguje, jest edukacja. 
Przez edukacjê one siê wzbogacaj¹ i rozwijaj¹. Uczenie siê 
jest form¹ u¿ywania, uruchomienia i powiêkszania tych 
zasobów, rodzajem czynienia cz³owieka zdolniejszym do 
dawania sobie rady we wspó³czesnej cywilizacji. W œwietle 
tego stwierdzenia s³uszne s¹ tezy o edukacji bez granic, o 
potrzebie likwidacji wszelkich barier edukacyjnych. 
Koniecznoœæ przystosowania bowiem cz³owieka do ¿ycia 
we wspó³czesnej cywilizacji, do celowego kierowania 
rozwojem korzystnie dla ludzkoœci, wymaga uruchomienia i 
rozwijania owych zasobów umys³owych i to na szerok¹ 
skalê. Warunki do takiego ich eksploatowania stworzyæ 
winna wspó³czesna edukacja doros³ych.

Niew¹tpliwie za potrzeb¹ organizowania edukacji 
doros³ych przemawia aktualny stan rozwoju gospodarczego, 
cywilizacyjnego, spo³ecznego i organizacyjnego naszego 
kraju, a konkretnie koniecznoœæ przyspieszenia tego 
rozwoju. Poniewa¿ jednym ze skutecznych stymulatorów 
takiego rozwoju jest edukacja doros³ych, koniecznie trzeba 
wykorzystaæ wyp³ywaj¹ce z niej mo¿liwoœci w tym zakresie. 
Ze wzglêdu na te mo¿liwoœci znaczenie jej w ¿yciu naszego 
kraju stale roœnie.

Nie bez znaczenia dla uzasadnienia potrzeby rozwoju 
edukacji doros³ych jest fakt ró¿nic w poziomie 
wykszta³cenia pomiêdzy m³odzie¿¹ a doros³ymi. Okazuje 
siê, ¿e poziom ten w przypadku doros³ych jest formalnie na 
ogó³ znacznie ni¿szy ni¿ u m³odzie¿y, co wi¹¿e siê z tym, ¿e 
m³odzie¿ uczy siê w zasadzie w stale wyd³u¿anym systemie 
szkolnym. Wyrazem tych ró¿nic jest du¿y odsetek wœród 
doros³ych, zw³aszcza starszego pokolenia, osób z nie 
ukoñczonym wykszta³ceniem podstawowym. U m³odzie¿y 
jest to jednak zjawiskiem rzadszym. Podobnie jest w 
przypadku wykszta³cenia na innych poziomach. Równie¿ 
du¿a, aczkolwiek trudna do wymierzenia jest ró¿nica w 
rzeczywistym wykszta³ceniu wielu przedstawicieli 
m³odzie¿y i doros³ych, mimo formalnie jednakowego 
poziomu ukoñczonej szko³y, co te¿ jest nastêpstwem innego, 
bardziej nowoczesnego edukowania ka¿dego nastêpnego 
pokolenia. Likwidacja owych ró¿nic w formalnym i 
rzeczywistym wykszta³ceniu m³odzie¿y i doros³ych 
wymaga niezw³ocznego, intensywnego rozwoju edukacji 
doros³ych.

Niew¹tpliwie za potrzeb¹ rozwoju edukacji 
doros³ych, zw³aszcza zawodowej, przemawia bezrobocie 
skazuj¹ce ludzi na koniecznoœæ wyuczenia siê nowego 
zawodu, gwarantuj¹cego uzyskanie pracy.

Za potrzeb¹ organizowania intensywnej edukacji 
doros³ych przemawiaj¹ tak¿e rozwiniête u wielu ludzi w 
poszczególnych œrodowiskach lokalnych i zawodowych 
potrzeby edukacyjne. Wyrazem ich s¹ aspiracje do wiedzy, 
do dalszego kszta³cenia siê. Z przeprowadzonych badañ 
wiadomo, ¿e 80% osób po ukoñczonej szkole podstawowej 
nadal usilnie chce siê uczyæ [G³ówne kierunki doskonalenia 
systemu edukacji w Polsce, MEN, Warszawa 1994, s. 92]. Z 
nich tylko czêœæ z ró¿nych przyczyn znajduje miejsce w 
szkole ponadpodstawowej. Pozostali, by te aspiracje 
zrealizowaæ, musz¹ mieæ mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w 
systemie edukacji doros³ych. Obiektywnie potrzeba takiego 
kszta³cenia siê jest wiêksza w tym œrodowisku (mimo ¿e nie 
zawsze ma ona charakter uœwiadomiony), gdzie wiêkszy 
odsetek absolwentów szkó³ dla dzieci rezygnuje z nauki w 
szkole m³odzie¿owej. Rozwój dla nich mo¿liwoœci nauki w 
systemie edukacji doros³ych jest form¹ naprawy swoistej 
krzywdy spo³ecznej, jak¹ jest rezygnacja z dalszej nauki w 
szkole m³odzie¿owej.

Potrzeba rozwoju tej edukacji wyp³ywa w naszym 
kraju tak¿e z niskiego formalnie i merytorycznie poziomu 
wykszta³cenia doros³ych. W wielu œrodowiskach 
spo³ecznych i zawodowych, zw³aszcza na wsi, zachowa³ siê 
jeszcze pewien odsetek osób bez pe³nego wykszta³cenia 
podstawowego, a inni, mimo formalnego ukoñczenia 
takiego wykszta³cenia, maj¹ w nim powa¿ne ukryte luki, 
których likwidacja dokonaæ siê mo¿e w toku intensywnego 
kszta³cenia pozaszkolnego. Wielu ludzi pracuje te¿ na 
okreœlonym stanowisku bez potrzebnych tam kwalifikacji, 
które uzyskaæ mo¿na w trakcie nauki w systemie oœwiaty 
doros³ych. Zdaje siê, ¿e w okresie bezrobocia i ¿ywio³owego 
niejednokrotnie poszukiwania pracy przez bezrobotnych, 
podejmowanie zatrudnienia w ró¿nych miejscach przez 
osoby bez potrzebnych kwalifikacji, nie s³abnie. Wskazuje 
to jednoznacznie na potrzebê rych³ego uzyskiwania przez 
nie tych kwalifikacji poprzez kszta³cenie w systemie 
edukacji doros³ych. Nawet ci, którzy podjêli pracê maj¹c do 
niej przygotowanie, musz¹ nadal aktualizowaæ wiedzê, 
doskonaliæ umiejêtnoœci  zawodowe, poszerzaæ 
doœwiadczenie.

Szukaj¹c uzasadnienia dla istnienia i rozwoju 
edukacji doros³ych wspomnieæ tak¿e nale¿y i o tym, i¿ 
pewna czêœæ ludzi w Polsce pracuj¹cych zawodowo i 
trudni¹cych siê ró¿nymi zajêciami w ramach zajêæ 
dodatkowych musi stale siê przekwalifikowywaæ. Zmusza 
ich do tego zmiennoœæ zawodowa. Odchodz¹ z przyczyn od 
nich niezale¿nych, bo z powodu postêpu technicznego, 
technologicznego i organizacyjnego, z jednego stanowiska 
pracy czêsto likwidowanego z powodu reorganizacji firmy, 
na inne wymagaj¹ce odmiennej wiedzy i dodatkowych 
umiejêtnoœci. Szanse na ich uzyskanie winny im stworzyæ 
instytucje edukacji doros³ych. By tak¹ funkcjê edukacja ta 
mog³a spe³niaæ, cechowaæ j¹ musi elastycznoœæ i 
nowoczesnoœæ wyra¿ona w gotowoœci natychmiastowego 
reagowania wartoœciowymi formami kszta³cenia na 
pojawiaj¹ce siê zmiany zawodowe i zwi¹zane z nimi nowe 
potrzeby edukacyjne.

Za potrzeb¹ rozwoju edukacji  doros³ych 
przemawiaj¹ dzisiaj, oprócz pog³êbiaj¹cych siê potrzeb, 
tak¿e przemiany w œwiadomoœci ludzi, zw³aszcza zaœ 
zmiana ich stosunku do mo¿liwoœci 
ksz ta ³ cen ia .  Dz i s i a j  ludz ie  
powszechnie uwierzyli - mimo 
w i e l u  o k o l i c z n o œ c i  n i e  
sprzyjaj¹cych ukszta³towaniu 
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uczynienie go zdolnym do kierowania now¹ cywilizacj¹ i 
korzystne dla ludzkoœci rozwi¹zywanie problemów jakie jej 
rozwój niesie z sob¹.

Na tak¹ rolê edukacji, w tym tak¿e edukacji 
doros³ych, zwracano uwagê ju¿ dawno. Szczególnie ostro za 
jej koniecznoœci¹ opowiadali siê znani ludzie w II po³owie 
XX w. Spoœród nich warto przypomnieæ Alvina Tofflera, 
autora g³oœnych ksi¹¿ek Szok przysz³oœci [PIW, Warszawa 
1974] i Trzecia fala [PIW, Warszawa 1986]. W pierwszej z 
nich, opisuj¹c typowe „pora¿enie” wspó³czesnego 
cz³owieka nowoœci¹ i zmiennoœci¹ otaczaj¹cego go œwiata w 
okresie rewolucji superprzemys³owej wskaza³, i¿ 
centralnym zadaniem szkolnictwa i edukacji w tej fazie jest 
kszta³cenie siê przez ca³e ¿ycie. Zachowanie takie winno 
kszta³towaæ zdolnoœci przystosowawcze cz³owieka do 
nowej rzeczywistoœci. W tym samym czasie w podobnym 
tonie na temat roli edukacji, w tym tak¿e doros³ych, 
wypowiada³a siê Miêdzynarodowa Komisja do Spraw 
Rozwoju Edukacji powo³ana przez UNESCO, a kierowana 
przez Edgara Faure. Komisja po poznaniu sytuacji w 23 
wybranych krajach œwiata opublikowa³a raport pod 
znamiennym tytu³em Uczyæ siê aby byæ [E. Faure, PWN, 
Warszawa 1975], w którym opowiedzia³a siê za otwartym 
systemem edukacyjnym na œwiecie, systemem bez 
ograniczeñ co do iloœci i jakoœci ucz¹cych siê.

Jeszcze mocniej za potrzeb¹ rozwoju edukacji jako 
skutecznej odpowiedzi na zagro¿enia cz³owieka 
spowodowane rozwojem wspó³czesnej cywilizacji, zwrócili 
uwagê cz³onkowie Klubu Rzymskiego. W edukacji widz¹ 
oni alternatywê dla rozwoju napotykaj¹cego dzisiaj na 
przeszkody [J. W. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza, Uczyæ 
siê bez granic. Jak zewrzeæ „lukê ludzk¹”, Raport Klubu 
Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982]. Nawo³uj¹ oni do 
uczenia siê bez granic, z tym, ¿e ma to byæ uczenie siê 
innowacyjne (antycypacyjne i uczestnicz¹ce). Takie uczenie 
siê, ich zdaniem, to sprawa ¿ycia i œmierci cz³owieka 
(alternatywa „ucz siê albo giñ”).

Tak¿e polskie dokumenty edukacyjne koñca XX 
wieku zwracaj¹ uwagê na szybkie tempo przemian 
cywilizacyjnych w naszym kraju, na wyp³ywaj¹c¹ z tego 
koniecznoœæ kontynuowania kszta³cenia po ukoñczeniu 
szko³y, w formach organizacyjnych i rozmiarach jakie s¹ 
mo¿liwe do realizacji przez ludzi ró¿nych œrodowisk i 
zawodów. Przyk³adem ich jest obszerny raport Komitetu 
Ekspertów z 1973 roku, wskazuj¹cy na koniecznoœæ 
kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie, co wymaga dalszego 
intensywnego rozwoju edukacji doros³ych [Raport o stanie 
oœwiaty w PRL, PWN, Warszawa 1973, s. 240-250]. W tym 
samym tonie wypowiedzieli siê ponad 20 lat póŸniej autorzy 
dwu niezale¿nie przygotowanych raportów tematycznych o 
stanie edukacji doros³ych w Polsce [J. Pó³turzycki, Oœwiata 

doros³ych w Polsce - stan i kierunki przebudowy, PWN, 
Warszawa-Kraków 1989: T. Wujek, Oœwiata doros³ych. Stan 
i kierunki przebudowy, PWN, Warszawa-Kraków 1989], 
przygotowanych dla potrzeb nastêpnego Komitetu 
Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej. Raport koñcowy 
tego Komitetu wskazuje na funkcje edukacyjne licznych 
instytucji wchodz¹cych w sk³ad systemu oœwiaty i 
wychowania, w tym tak¿e edukuj¹cych ludzi w okresie 
poszkolnym [Edukacja narodowa priorytetem. Raport o 
stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, PWN, Warszawa-Kraków 1989].

Potrzeba organizowania edukacji doros³ych 
wyp³ywa wiêc z zachodz¹cych w kraju i na ca³ym œwiecie 
procesów politycznych, gospodarczych, spo³ecznych i 
kulturalnych, z coraz szybszego tempa rozwoju nauki i 
techniki. Rozwój ten sprawia, ¿e wiedza zdobyta w szkole w 
okresie dzieciñstwa i m³odoœci ulega dezaktualizacji. 
Rosn¹ce tempo tych zmian sprawia, ¿e rola edukacji 
doros³ych jest nie tyle ogromna, co w dodatku stale rosn¹ca. 
Wspó³czesne wiêc przemiany polityczne, gospodarcze, 
spo³eczne i kulturalne niezbicie dowodz¹, ¿e edukacja 
doros³ych sta³a siê dzisiaj tward¹ koniecznoœci¹, swoistym i 
niczym niezast¹pionym stymulatorem adaptacji cz³owieka 
do ¿ycia w cywilizacji. ¯yj¹cy w tej cywilizacji cz³owiek 
wspó³czesny „skazany” zosta³, przez charakter 
dokonuj¹cych siê w niej przemian i trendów rozwojowych, 
na „wiêzienie” edukacyjne trwaj¹ce przez ca³e ¿ycie i to - w 
dodatku - intensywnie prze¿ywane.

Zmiennoœæ cywilizacji wspó³czesnej, postêp 
techniczny i technologiczny, a co za tym idzie przyrost nowej 
wiedzy oraz starzenie siê ju¿ istniej¹cej, nie s¹ jedyn¹ 
przes³ank¹ przemawiaj¹c¹ za potrzeb¹ rozwoju kszta³cenia 
doros³ych. Koniecznoœæ tego kszta³cenia wyp³ywa tak¿e z 
niefunkcjonalnoœci i ma³ej skutecznoœci, a w niektórych 
œrodowiskach nawet degradacji wspó³czesnej szko³y 
m³odzie¿owej. Szko³a ta, permanentnie reformowana, uczy 
Ÿle - nie na miarê wspó³czesnych potrzeb i zdaje siê, ¿e 
dzia³aj¹c w zmiennej spo³ecznoœci nigdy nie bêdzie 
funkcjonowaæ niezawodnie z punktu widzenia oczekiwañ 
spo³ecznych. Wskutek tego obserwujemy u nas zaniedbania 
w kszta³ceniu nawet elementarnym przedstawicieli wielu 
grup spo³eczno-zawodowych i œrodowiskowych. Z powodu 
zaniedbañ edukacyjnych s¹ oni zagro¿eni patologi¹ 
spo³eczn¹ i pog³êbiaj¹cym siê, szczególnie w krêgach osób 
najni¿ej wykszta³conych, bezrobociem.

W zwi¹zku z tym istnieje pilna potrzeba kompensaty 
owych braków. Te zaœ zlikwidowaæ mo¿na poprzez 
intensywne kszta³cenie doros³ych. Edukacja doros³ych jest 
kontynuacj¹ kszta³cenia szkolnego, musi wiêc uzupe³niæ 
braki tego kszta³cenia, poprawiæ je, skorygowaæ, 
uwspó³czeœniæ, upowszechniaæ to, czego nie da³a nauka w 
szkole, wdra¿aæ w myœlenie, którego nie rozwinê³a szko³a, 
pog³êbiæ rozwój indywidualnoœci, odblokowaæ energiê i 
aktywnoœæ zahamowan¹ przez szko³ê i œrodowisko, w 
którym ¿y³a m³odzie¿ szkolna. Na tle owych niedomagañ 
szko³y, jej ewidentnego kryzysu oraz obni¿ania spo³ecznej 
pozycji i znaczenia, coraz ostrzej rysuje siê potrzeba rozwoju 
edukacji doros³ych.

W wyniku rozwoju technicznego, technologicznego i 
organizacyjnego szko³a, istniej¹ca przez wieki, okaza³a siê 
instytucj¹ niewystarczaj¹c¹ mimo prób jej permanentnego 
reformowania. Na pewien czas z pomoc¹ przysz³y jej 
rozwijane intensywnie instytucje zajêæ pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych okreœlanych mianem wychowania 
paralelnego, obejmuj¹ce wp³ywy spo³eczne, kulturalne, 

œrodki masowego przekazu, instytucje wychowania 
pozaszkolnego.  Gdy i  ten system okaza³  s iê  
niewystarczaj¹cy, pojawi³ siê trzeci segment kszta³cenia 
cz³owieka - edukacja doros³ych z licznymi zadaniami 
rozwoju i modyfikacji osobowoœci cz³owieka w wieku 
pozaszkolnym jako nastêpstwo przeobra¿eñ cywilizacji i 
postêpu.

Niew¹tpliwie za potrzeb¹ rozwoju edukacji 
doros³ych i upowszechnieniu siê idei dalszego 
(pozaszkolnego) kszta³cenia przemawia rozleg³oœæ zasobów 
intelektualnych cz³owieka. Wielu psychologów podkreœla, 
¿e s¹ to zasoby olbrzymie i w zasadzie niewyczerpane, 
których u¿ywanie dzisiaj nawet przy du¿ym wysi³ku 
umys³owym w stosunku do mo¿liwoœci czerpania z nich jest 
znikome. Zasoby te, to ogromne rezerwy rozwojowe, nie 
wykorzystane mo¿liwoœci edukacyjne cz³owieka doros³ego. 
W zwi¹zku z tym zasoby te nale¿y uruchomiæ, wykorzystaæ, 
spo¿ytkowaæ dla dobra ludzkoœci. Form¹ ich uruchamiania, 
w dodatku takiego, które je rozwija i potêguje, jest edukacja. 
Przez edukacjê one siê wzbogacaj¹ i rozwijaj¹. Uczenie siê 
jest form¹ u¿ywania, uruchomienia i powiêkszania tych 
zasobów, rodzajem czynienia cz³owieka zdolniejszym do 
dawania sobie rady we wspó³czesnej cywilizacji. W œwietle 
tego stwierdzenia s³uszne s¹ tezy o edukacji bez granic, o 
potrzebie likwidacji wszelkich barier edukacyjnych. 
Koniecznoœæ przystosowania bowiem cz³owieka do ¿ycia 
we wspó³czesnej cywilizacji, do celowego kierowania 
rozwojem korzystnie dla ludzkoœci, wymaga uruchomienia i 
rozwijania owych zasobów umys³owych i to na szerok¹ 
skalê. Warunki do takiego ich eksploatowania stworzyæ 
winna wspó³czesna edukacja doros³ych.

Niew¹tpliwie za potrzeb¹ organizowania edukacji 
doros³ych przemawia aktualny stan rozwoju gospodarczego, 
cywilizacyjnego, spo³ecznego i organizacyjnego naszego 
kraju, a konkretnie koniecznoœæ przyspieszenia tego 
rozwoju. Poniewa¿ jednym ze skutecznych stymulatorów 
takiego rozwoju jest edukacja doros³ych, koniecznie trzeba 
wykorzystaæ wyp³ywaj¹ce z niej mo¿liwoœci w tym zakresie. 
Ze wzglêdu na te mo¿liwoœci znaczenie jej w ¿yciu naszego 
kraju stale roœnie.

Nie bez znaczenia dla uzasadnienia potrzeby rozwoju 
edukacji doros³ych jest fakt ró¿nic w poziomie 
wykszta³cenia pomiêdzy m³odzie¿¹ a doros³ymi. Okazuje 
siê, ¿e poziom ten w przypadku doros³ych jest formalnie na 
ogó³ znacznie ni¿szy ni¿ u m³odzie¿y, co wi¹¿e siê z tym, ¿e 
m³odzie¿ uczy siê w zasadzie w stale wyd³u¿anym systemie 
szkolnym. Wyrazem tych ró¿nic jest du¿y odsetek wœród 
doros³ych, zw³aszcza starszego pokolenia, osób z nie 
ukoñczonym wykszta³ceniem podstawowym. U m³odzie¿y 
jest to jednak zjawiskiem rzadszym. Podobnie jest w 
przypadku wykszta³cenia na innych poziomach. Równie¿ 
du¿a, aczkolwiek trudna do wymierzenia jest ró¿nica w 
rzeczywistym wykszta³ceniu wielu przedstawicieli 
m³odzie¿y i doros³ych, mimo formalnie jednakowego 
poziomu ukoñczonej szko³y, co te¿ jest nastêpstwem innego, 
bardziej nowoczesnego edukowania ka¿dego nastêpnego 
pokolenia. Likwidacja owych ró¿nic w formalnym i 
rzeczywistym wykszta³ceniu m³odzie¿y i doros³ych 
wymaga niezw³ocznego, intensywnego rozwoju edukacji 
doros³ych.

Niew¹tpliwie za potrzeb¹ rozwoju edukacji 
doros³ych, zw³aszcza zawodowej, przemawia bezrobocie 
skazuj¹ce ludzi na koniecznoœæ wyuczenia siê nowego 
zawodu, gwarantuj¹cego uzyskanie pracy.

Za potrzeb¹ organizowania intensywnej edukacji 
doros³ych przemawiaj¹ tak¿e rozwiniête u wielu ludzi w 
poszczególnych œrodowiskach lokalnych i zawodowych 
potrzeby edukacyjne. Wyrazem ich s¹ aspiracje do wiedzy, 
do dalszego kszta³cenia siê. Z przeprowadzonych badañ 
wiadomo, ¿e 80% osób po ukoñczonej szkole podstawowej 
nadal usilnie chce siê uczyæ [G³ówne kierunki doskonalenia 
systemu edukacji w Polsce, MEN, Warszawa 1994, s. 92]. Z 
nich tylko czêœæ z ró¿nych przyczyn znajduje miejsce w 
szkole ponadpodstawowej. Pozostali, by te aspiracje 
zrealizowaæ, musz¹ mieæ mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w 
systemie edukacji doros³ych. Obiektywnie potrzeba takiego 
kszta³cenia siê jest wiêksza w tym œrodowisku (mimo ¿e nie 
zawsze ma ona charakter uœwiadomiony), gdzie wiêkszy 
odsetek absolwentów szkó³ dla dzieci rezygnuje z nauki w 
szkole m³odzie¿owej. Rozwój dla nich mo¿liwoœci nauki w 
systemie edukacji doros³ych jest form¹ naprawy swoistej 
krzywdy spo³ecznej, jak¹ jest rezygnacja z dalszej nauki w 
szkole m³odzie¿owej.

Potrzeba rozwoju tej edukacji wyp³ywa w naszym 
kraju tak¿e z niskiego formalnie i merytorycznie poziomu 
wykszta³cenia doros³ych. W wielu œrodowiskach 
spo³ecznych i zawodowych, zw³aszcza na wsi, zachowa³ siê 
jeszcze pewien odsetek osób bez pe³nego wykszta³cenia 
podstawowego, a inni, mimo formalnego ukoñczenia 
takiego wykszta³cenia, maj¹ w nim powa¿ne ukryte luki, 
których likwidacja dokonaæ siê mo¿e w toku intensywnego 
kszta³cenia pozaszkolnego. Wielu ludzi pracuje te¿ na 
okreœlonym stanowisku bez potrzebnych tam kwalifikacji, 
które uzyskaæ mo¿na w trakcie nauki w systemie oœwiaty 
doros³ych. Zdaje siê, ¿e w okresie bezrobocia i ¿ywio³owego 
niejednokrotnie poszukiwania pracy przez bezrobotnych, 
podejmowanie zatrudnienia w ró¿nych miejscach przez 
osoby bez potrzebnych kwalifikacji, nie s³abnie. Wskazuje 
to jednoznacznie na potrzebê rych³ego uzyskiwania przez 
nie tych kwalifikacji poprzez kszta³cenie w systemie 
edukacji doros³ych. Nawet ci, którzy podjêli pracê maj¹c do 
niej przygotowanie, musz¹ nadal aktualizowaæ wiedzê, 
doskonaliæ umiejêtnoœci  zawodowe, poszerzaæ 
doœwiadczenie.

Szukaj¹c uzasadnienia dla istnienia i rozwoju 
edukacji doros³ych wspomnieæ tak¿e nale¿y i o tym, i¿ 
pewna czêœæ ludzi w Polsce pracuj¹cych zawodowo i 
trudni¹cych siê ró¿nymi zajêciami w ramach zajêæ 
dodatkowych musi stale siê przekwalifikowywaæ. Zmusza 
ich do tego zmiennoœæ zawodowa. Odchodz¹ z przyczyn od 
nich niezale¿nych, bo z powodu postêpu technicznego, 
technologicznego i organizacyjnego, z jednego stanowiska 
pracy czêsto likwidowanego z powodu reorganizacji firmy, 
na inne wymagaj¹ce odmiennej wiedzy i dodatkowych 
umiejêtnoœci. Szanse na ich uzyskanie winny im stworzyæ 
instytucje edukacji doros³ych. By tak¹ funkcjê edukacja ta 
mog³a spe³niaæ, cechowaæ j¹ musi elastycznoœæ i 
nowoczesnoœæ wyra¿ona w gotowoœci natychmiastowego 
reagowania wartoœciowymi formami kszta³cenia na 
pojawiaj¹ce siê zmiany zawodowe i zwi¹zane z nimi nowe 
potrzeby edukacyjne.

Za potrzeb¹ rozwoju edukacji  doros³ych 
przemawiaj¹ dzisiaj, oprócz pog³êbiaj¹cych siê potrzeb, 
tak¿e przemiany w œwiadomoœci ludzi, zw³aszcza zaœ 
zmiana ich stosunku do mo¿liwoœci 
ksz ta ³ cen ia .  Dz i s i a j  ludz ie  
powszechnie uwierzyli - mimo 
w i e l u  o k o l i c z n o œ c i  n i e  
sprzyjaj¹cych ukszta³towaniu 
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takiego stanowiska - w to, ¿e warto i trzeba siê uczyæ. 
Dostrzegli, ¿e nie urodzenie, nie pieni¹dze i maj¹tek, nie 
œwiadomoœæ tradycji rodzinnych, a wiedza i doœwiadczenie 
decyduj¹ o powodzeniu i pozycji w ¿yciu. Przekonali siê, ¿e 
edukacja to wartoœæ, to niezawodny sposób dorabiania siê 
osobistego i spo³ecznego znaczenia, ¿e dalsze kszta³cenie to 
najskuteczniejszy sposób inwestowania w siebie.

Za koniecznoœci¹ rozwoju edukacji doros³ych 
przemawia tak¿e potrzeba kompensaty przez ni¹ ograniczeñ 
œrodowiska ¿ycia i pracy wielu ludzi tej kategorii wiekowej. 
Œrodowisko to czêsto ze wzglêdu na swoj¹ monotoniê, ma³e 
zró¿nicowanie i naturalnoœæ dostarcza cz³owiekowi 
doros³emu niewielu bodŸców rozwojowych. Przez to ¿ycie 
w nim sprzyja stagnacji jego rozwoju i znikomej aktywizacji 
intelektualnej. W tych warunkach, by doros³emu stworzyæ 
mo¿liwoœci intensywnego rozwoju, potrzebna jest dobrze 
zorganizowana i intensywna edukacja. Mo¿e ona skutecznie 
przeciwdzia³aæ stagnacji, dostarczyæ bodŸców rozwojowych 
cz³owiekowi doros³emu, zaktywizowaæ go intelektualnie, 
animowaæ jego ogóln¹ inicjatywê i aktywnoœæ, dostarczaæ 
mu nowych podniet rozwojowych i aktywizuj¹cych ca³¹ 
jego osobowoœæ.

Za potrzeb¹ tej edukacji przemawiaj¹ te¿ 
doœwiadczenia wyniesione z codziennej praktyki ¿ycia. Ju¿ 
dawno stwierdzono, ¿e ludzie ucz¹cy siê i wzbogacaj¹cy 
swoj¹ osobowoœæ, wiedzê i doœwiadczenie, s¹ na 
s tanowiskach  pracy  na jbardz ie j  e fek tywnymi  
pracownikami. Znacznie natomiast gorzej spisuj¹ siê tam 
osoby nie ucz¹ce siê i ma³o aktywne umys³owo, nie 
rozbudzone pod tym wzglêdem i nieporadne. One te¿ 

najczêœciej popadaj¹ w bezrobocie, a w miejscu 
zamieszkania stosunkowo czêsto ulegaj¹ wp³ywom 
œrodowisk patologicznych i dewiacyjnych.

Powy¿sze wywody wskazuj¹ niezbicie, ¿e w 
warunkach wspó³czesnej cywilizacji straci³ szanse podzia³ 
¿ycia cz³owieka na dwa niezale¿ne wobec siebie okresy: lata 
m³odoœci przeznaczone g³ównie na uczenie siê i ¿ycie 
doros³e, ukierunkowane wy³¹cznie na pracê zawodow¹ oraz 
aktywnoœæ spo³eczn¹. Nikt ju¿ dzisiaj z kompetentnych ludzi 
nie ma w¹tpliwoœci o s³usznoœci mówi¹cej o koniecznoœci 
uczenia siê przez ca³e ¿ycie, o potrzebie edukacji 
kontynuowanej przez ca³e ¿ycie cz³owieka, w tym i przez 
okres jego doros³ej aktywnoœci, mimo ¿e w przypadku wielu 
ludzi edukacja ta ma posmak udrêki i jest dla nich ciernist¹ 
drog¹.

W tej sytuacji coraz wiêcej kompetentnych osób 
wskazuje dziœ na fakt, i¿ wspó³czesne, nawet dobrze 
rozwiniête kraje, mimo sporych nak³adów na oœwiatê dla 
dzieci, aran¿owanie czêsto reform systemu edukacyjnego, 
tworzenie sieci najrozmaitszych szkó³ alternatywnych maj¹ 
ju¿ za sob¹ eksplozjê szkolnictwa dla dzieci i m³odzie¿y. 
Czeka ich natomiast koniecznoœæ dynamicznego rozwoju 
edukacji doros³ych. Mo¿na bez przesady powiedzieæ, ¿e 
ogromny wysi³ek w tym zakresie, wyra¿ony miêdzy innymi 
eksplozj¹ przemyœlanych dzia³añ w kierunku intensywnego i 
racjonalnie zorganizowanego kszta³cenia doros³ych maj¹ 
one jeszcze przed sob¹.

Artyku³  zosta³ opublikowany za zgod¹ autora.

•ród³o: Edukacja Doros³ych, nr 2, 1996 r., s. 27-34.

hocia¿ era wielkich odkryæ geograficznych przypada na Cwiek XV i XVI, wiek XIX ma równie¿ swój udzia³ w 
eksploracji nowych terenów, a przede wszystkim w 
naukowym poznaniu tego, co ju¿ dawno odkryto. 
Przyk³adem mog¹ byæ liczne opisy naukowe ró¿nych czêœci 
œwiata. Œwiadectwem owego wielkiego ruchu poznawczego 
by³a m. in. dzia³alnoœæ wybitnego niemieckiego 
przyrodnika, podró¿nika i geografa Alexandra Humboldta 
(1769-1859), który og³osi³ wyniki swych podró¿y po krajach 
Ameryki Po³udniowej, Azji, Uralu, w specjalnych dzie³ach, 
a ca³oœæ doœwiadczeñ i przemyœleñ zawar³ w monumentalnej 
piêciotomowej publikacji pt. „Kosmos czyli rys fizyczny 
opisu œwiata” (1845-62). By³a to wielka synteza wiedzy 
przyrodniczej i geograficznej o Ziemi i Wszechœwiecie. Na 
wiek XIX przypada równie¿ wielka liczba publikacji 
dotycz¹cych opisów ró¿nych krajów europejskich i z innych 
czêœci œwiata. Pojawi³o siê te¿ wiele dzie³ poœwiêconych 
znanym miastom. W tym ogromnym ruchu poznawczym 
maj¹ swój udzia³ równie¿ Polacy. Przypomnê jedynie parê 
najbardziej znanych dzie³ i ich twórców. W po³owie XIX w. 
krakowski profesor Micha³ Wiszniewski og³osi³ 
dwutomow¹ „Podró¿ do W³och, Sycylii i Malty”, daj¹c w 
niej uroczy obraz wspó³czesnej Italii i jej historycznych 
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zabytków. Józef Ignacy Kraszewski w swych „Kartkach z 
podró¿y 1858-1864” ukaza³ barwny i skomplikowany obraz 
krajów Zachodu m. in. Francji i W³och. Egzotykê dalekich 
terenów odda³ Henryk Sienkiewicz w „Listach z podró¿y do 
Ameryki” (1876-78) i „Listach z Afryki” (1891-92). Wiek 
XIX jest te¿ klasycznym okresem publikacji opisów 
krajoznawczych ró¿nych czêœci dawnej Polski i epok¹ 
dog³êbnego poznawania wszystkiego tego, co dotyczy³o 
wykreœlonej z map Rzeczypospolitej.

W tych warunkach poznanie naukowe S¹decczyzny 
nie by³o czymœ wyj¹tkowym, a raczej potwierdza³o 
ogólnonarodow¹ tendencjê. Kiedy jednak mówimy o 
S¹decczyŸnie od razu rodzi siê pytanie, co oznacza ten 
termin i jakie granice geograficzne obejmuje. Z naszych 
bowiem doœwiadczeñ osobistych wiemy, ¿e teren powiatu 
nowos¹deckiego wielokrotnie siê zmienia³. Przez 
S¹decczyznê rozumiemy zatem pewien okreœlony region 
historyczno-geograficzny i przyrodniczy. Nie wchodz¹c w 
szczegó³owe uzasadnienia i rozwa¿ania odwo³am siê do 
publikacji geografa Jana Flisa, który w roku 1939 w I tomie 
Rocznika S¹deckiego wyznaczy³ granice tego regionu 
biegn¹ce najogólniej na wschodzie od Muszyny do Tylicza, 

Grybowa, w pobli¿e Czchowa, na pó³nocy w pobli¿u 
Rajbrotu, Tymbarku, na zachodzie od Tymbarku poprzez 
Beskid Wyspowy - Mogielicê, Kamienicê do Tylmanowej i 
na po³udniu od Tylmanowej do Radziejowej w Beskidzie 
S¹deckim i granic¹ pañstwa do Muszyny. S¹decczyzna 
obejmowa³aby zatem dolinê Dunajca, Popradu z 
miejscowoœciami Nowy i Stary S¹cz, Krynic¹, Piwniczn¹, 
Muszyn¹, Tyliczem, Grybowem, Ro¿nowem, Limanow¹, 
£¹ckiem i Kamienic¹. 

Tak okreœlony region historyczny i kulturowy 
S¹decczyzny ma sw¹ bardzo star¹ prehistoriê poznania 
naukowego. Trzeba bowiem przypomnieæ, ¿e pierwszy jego 
opis pochodzi z XV w., a jego twórc¹ jest s³ynny historyk Jan 
D³ugosz, który w swym dziele „Liber beneficiorum 
dioecesis Cracoviensis”, czyli ksiêdze uposa¿eñ diecezji 
krakowskiej poda³ opis dóbr koœcielnych w S¹decczyŸnie. 
Znajdujemy w nim wiadomoœci nie tylko o najwiêkszych 
oœrodkach S¹decczyzny,  a le  nawet  o  ma³ych 
miejscowoœciach. Podane s¹ informacje dotycz¹ce 
koœcio³ów, ludnoœci, a nawet ciekawostki przyrodnicze, np. 
¿e w okolicach £¹cka znajduje siê z³oto. Dzie³o D³ugosza 
og³oszono drukiem dopiero w drugiej po³owie XIX w. i 
odt¹d zaczêto korzystaæ z niego bardzo czêsto.

Nie wchodz¹c w ró¿norodne szczegó³y owej 
prehistorii poznania i opisu S¹decczyzny nale¿y wyodrêbniæ 
trzy zasadnicze epoki w badaniach XIX i XX-wiecznych 
tego regionu. Epokê pierwsz¹ trwaj¹c¹ do lat 80-tych XIX 
wieku nazwaæ mo¿na romantyczn¹. Badaczom S¹decczyzny 
przyœwieca³y cele i wartoœci romantyczne, urzeka³a ich 
egzotyka, tajemniczoœæ, a nawet mistyka tego zak¹tka 
Polski. Podziwiali piêkno przyrody, urzeka³a ich specyfika 
ludu, mieszkañców tej ziemi. Kolejn¹ epokê 1880-1918 
okreœliæ mo¿na jako pozytywistyczn¹. Oczarowaniu, 
egzaltacji przeciwstawiono trzeŸwe ustalanie faktów i 
zwrócenie siê w stronê m. in. problematyki gospodarczej i 
przyrodniczej. Ostatni¹ epokê trwaj¹c¹ do obecnej doby 
traktowaæ nale¿y jako nowoczesny etap wszechstronnych 
badañ, bardzo czêsto planowanych i dok³adnie okreœlanych.

Trzy wspomniane epoki tworz¹ granice i ramy, w 
których dokonywa³o siê poznanie naukowe. Treœæ owego 
poznania przedstawiê w dzia³ach problemowych, jakie 
ujawni³y siê w ci¹gu ca³ego okresu XIX i XX w. Uka¿ê 
jedynie najwa¿niejsze linie badañ, najwybitniejszych i 
najbardziej reprezentatywnych twórców nie wchodz¹c w 
szczegó³y i nie wyliczaj¹c mnóstwa pomniejszych nazwisk.

1. Najwczeœniej i najsilniej do g³osu dosz³o poznanie i 
badanie historyczne. Wa¿n¹ rolê w tym zakresie odegra³ 
Józef £epkowski, póŸniejszy profesor i rektor Uniwersytetu 
Jagielloñskiego, historyk, historyk sztuki, archeolog. 
Pierwsz¹ podró¿ po S¹decczyŸnie, jak j¹ wówczas nazwa³ 
„archeologiczn¹” odby³ £epkowski w roku 1849. Potem 
nast¹pi³y dalsze, a ich rezultaty autor og³asza³ w ró¿nych 
wydawnictwach w latach 1850-1860. Nosi³y one m. in. takie 
tytu³y jak „Sprawozdanie z podró¿y archeologicznej po 
S¹decczyŸnie”, „Ruœ Sandecka niegdyœ Biskupczyzna”, 
„Cerkwie i osady ruskie w obwodzie Sandeckim”, „Obwód 
Sandecki”. £epkowski odkry³ Polakom egzotykê 
S¹decczyzny, bogactwo zabytków sztuki, ró¿norodnoœæ 
etniczn¹ i religijn¹ jej mieszkañców. W³aœciwym twórc¹ 
historiografii s¹deckiej sta³ siê Szczêsny Morawski, artysta 
malarz, historyk, który gruntownie przebada³ i pozna³ 
S¹decczyznê i osiad³ w Starym S¹czu, gdzie spêdzi³ resztê 
¿ycia. Wynikiem jego poszukiwañ lwowskich, krakowskich 
i s¹deckich by³o og³oszenie dwutomowego dzie³a 
„S¹decczyzna” (1864-1865). S¹decczyznê traktowa³ 

szeroko w³¹czaj¹c do niej m. in. Pieniny, a jej historiê 
rozpocz¹³ od czasów przedchrzeœcijañskich i doprowadzi³ a¿ 
do epoki Jagielloñskiej. Morawski zamieœci³ w swym dziele 
liczne dokumenty odnosz¹ce siê do przesz³oœci s¹deckich 
miejscowoœci, poda³ informacje o dawnych grodach i plany 
jakie szkicowa³ podczas ich zwiedzania. Najwa¿niejsz¹ 
wszak¿e by³a romantyczna atmosfera p³yn¹ca z dzie³a, które 
sta³o siê Bibli¹ S¹decczyzny i przedmiotem po¿¹dania 
licznych bibliofili jeszcze do dzisiaj jako „bia³y kruk”. Jako 
przyk³ad wspomnê, ¿e stryj mój Stanis³aw Dybiec w £¹cku 
do koñca ¿ycia nie móg³ przeboleæ, ¿e dziêki proboszczowi 
utraci³ to dzie³o. Dzie³o wywo³a³o wielkie zainteresowanie i 
wzbudzi³o mi³oœnictwo i entuzjazm dla S¹decczyzny. 
Równie¿ i ja nale¿a³em do tych, którzy w m³odoœci znaleŸli 
siê pod jego urokiem.

O ile ojcem historiografii S¹decczyzny by³ 
Morawski, o tyle pierwszym historykiem S¹czów: Nowego i 
Starego sta³ siê cz³owiek równie¿ spoza tego regionu, jezuita 
Jan Sygañski. Na przypadaj¹cy w roku 1892 jubileusz 
lokacji miasta Nowego S¹cza wyda³ Sygañski dzie³o pt. 
„Nowy S¹cz, jego dzieje i pami¹tki dziejowe, szkic 
historyczny”, a w parê lat potem w 1900 r. „Nowy S¹cz w 
epoce Wazów”. Dzie³a Sygañskiego napisane na podstawie 
badañ archiwalnych ukaza³y barwn¹ przesz³oœæ miasta i 
poruszy³y zagadnienia, które do tej pory czekaj¹ na dalsze 
opracowania. Og³aszaj¹c z kolei „Arendy klasztoru 
staros¹deckiego” przyczyni³ siê Sygañski nie tylko do 
poznania dziejów Starego S¹cza, ale i S¹decczyzny, bowiem 
klasztor obejmowa³ rozleg³e dobra - miejscowoœci w kotlinie 
Dunajca i Popradu.

Po Morawskim i Sygañskim d³ugo trzeba by³o czekaæ 
na nastêpnych badaczy. Wspomnieæ trzeba o mi³oœnikach 
przesz³oœci, którzy jak urzêdnik galicyjski Antoni Kurzeja z 
Zabrze¿y, absolwent prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego, 
za pieni¹dze zebrane przez kolegów z £¹cka i okolic, 
wychowanków gimnazjów i uniwersytetów wyda³ 
ksi¹¿eczkê „Z rodzinnych stron Miko³aja Zyndrama, wodza 
spod Grunwaldu: Stary S¹cz, Go³kowice, Jazowsko, 
Maszkowice, £¹cko, Czerniec i Zabrze¿” (Brody 1910). 
Przynios³a ona wiadomoœci o wspó³czesnoœci i historii tej 
czêœci S¹decczyzny. Przypomnieæ te¿ nale¿y o 
„Podegrodziu, zarysie monografii wsi” pod redakcj¹ J. 
Staœki, wydanej w Krakowie w 1937 r. W³aœciwe badanie 
historyczne zapocz¹tkowa³ dopiero Wiktor Bazielich 
studiuj¹c i publikuj¹c prace o przesz³oœci Starego S¹cza, z 
których najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹ s¹ „Historie 
staros¹deckie” (Kraków 1965).

Inspiracj¹ tych badañ by³o rozpoczêcie wydawnictwa 
Rocznika S¹deckiego w 1939 r. Rozpoczêcie badañ 
historycznych na szerok¹ skalê zaczê³o siê od koñca lat 
piêædziesi¹tych. Wówczas to Kazimierz Dziwik opracowa³ 
œredniowieczn¹ S¹decczyznê, Leszek Wiatrowski 
latyfundium klarysek, Józef Fia³kowski dzieje kolegiaty 
nowos¹deckiej, Anna Rutkowska-P³achciñska wyda³a 
ksi¹¿kê „S¹decczyzna w XIII i XIV wieku - Przemiany 
gospodarcze i spo³eczne” (1961). Zaczê³y siê te¿ pojawiaæ 
pierwsze monografie miejscowoœci, Henryka Stamirskiego 
„Zarys rozwoju miasta Piwnicznej” (1961), „Przesz³oœæ 
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6 7

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III
takiego stanowiska - w to, ¿e warto i trzeba siê uczyæ. 
Dostrzegli, ¿e nie urodzenie, nie pieni¹dze i maj¹tek, nie 
œwiadomoœæ tradycji rodzinnych, a wiedza i doœwiadczenie 
decyduj¹ o powodzeniu i pozycji w ¿yciu. Przekonali siê, ¿e 
edukacja to wartoœæ, to niezawodny sposób dorabiania siê 
osobistego i spo³ecznego znaczenia, ¿e dalsze kszta³cenie to 
najskuteczniejszy sposób inwestowania w siebie.

Za koniecznoœci¹ rozwoju edukacji doros³ych 
przemawia tak¿e potrzeba kompensaty przez ni¹ ograniczeñ 
œrodowiska ¿ycia i pracy wielu ludzi tej kategorii wiekowej. 
Œrodowisko to czêsto ze wzglêdu na swoj¹ monotoniê, ma³e 
zró¿nicowanie i naturalnoœæ dostarcza cz³owiekowi 
doros³emu niewielu bodŸców rozwojowych. Przez to ¿ycie 
w nim sprzyja stagnacji jego rozwoju i znikomej aktywizacji 
intelektualnej. W tych warunkach, by doros³emu stworzyæ 
mo¿liwoœci intensywnego rozwoju, potrzebna jest dobrze 
zorganizowana i intensywna edukacja. Mo¿e ona skutecznie 
przeciwdzia³aæ stagnacji, dostarczyæ bodŸców rozwojowych 
cz³owiekowi doros³emu, zaktywizowaæ go intelektualnie, 
animowaæ jego ogóln¹ inicjatywê i aktywnoœæ, dostarczaæ 
mu nowych podniet rozwojowych i aktywizuj¹cych ca³¹ 
jego osobowoœæ.

Za potrzeb¹ tej edukacji przemawiaj¹ te¿ 
doœwiadczenia wyniesione z codziennej praktyki ¿ycia. Ju¿ 
dawno stwierdzono, ¿e ludzie ucz¹cy siê i wzbogacaj¹cy 
swoj¹ osobowoœæ, wiedzê i doœwiadczenie, s¹ na 
s tanowiskach  pracy  na jbardz ie j  e fek tywnymi  
pracownikami. Znacznie natomiast gorzej spisuj¹ siê tam 
osoby nie ucz¹ce siê i ma³o aktywne umys³owo, nie 
rozbudzone pod tym wzglêdem i nieporadne. One te¿ 

najczêœciej popadaj¹ w bezrobocie, a w miejscu 
zamieszkania stosunkowo czêsto ulegaj¹ wp³ywom 
œrodowisk patologicznych i dewiacyjnych.

Powy¿sze wywody wskazuj¹ niezbicie, ¿e w 
warunkach wspó³czesnej cywilizacji straci³ szanse podzia³ 
¿ycia cz³owieka na dwa niezale¿ne wobec siebie okresy: lata 
m³odoœci przeznaczone g³ównie na uczenie siê i ¿ycie 
doros³e, ukierunkowane wy³¹cznie na pracê zawodow¹ oraz 
aktywnoœæ spo³eczn¹. Nikt ju¿ dzisiaj z kompetentnych ludzi 
nie ma w¹tpliwoœci o s³usznoœci mówi¹cej o koniecznoœci 
uczenia siê przez ca³e ¿ycie, o potrzebie edukacji 
kontynuowanej przez ca³e ¿ycie cz³owieka, w tym i przez 
okres jego doros³ej aktywnoœci, mimo ¿e w przypadku wielu 
ludzi edukacja ta ma posmak udrêki i jest dla nich ciernist¹ 
drog¹.

W tej sytuacji coraz wiêcej kompetentnych osób 
wskazuje dziœ na fakt, i¿ wspó³czesne, nawet dobrze 
rozwiniête kraje, mimo sporych nak³adów na oœwiatê dla 
dzieci, aran¿owanie czêsto reform systemu edukacyjnego, 
tworzenie sieci najrozmaitszych szkó³ alternatywnych maj¹ 
ju¿ za sob¹ eksplozjê szkolnictwa dla dzieci i m³odzie¿y. 
Czeka ich natomiast koniecznoœæ dynamicznego rozwoju 
edukacji doros³ych. Mo¿na bez przesady powiedzieæ, ¿e 
ogromny wysi³ek w tym zakresie, wyra¿ony miêdzy innymi 
eksplozj¹ przemyœlanych dzia³añ w kierunku intensywnego i 
racjonalnie zorganizowanego kszta³cenia doros³ych maj¹ 
one jeszcze przed sob¹.

Artyku³  zosta³ opublikowany za zgod¹ autora.

•ród³o: Edukacja Doros³ych, nr 2, 1996 r., s. 27-34.

hocia¿ era wielkich odkryæ geograficznych przypada na Cwiek XV i XVI, wiek XIX ma równie¿ swój udzia³ w 
eksploracji nowych terenów, a przede wszystkim w 
naukowym poznaniu tego, co ju¿ dawno odkryto. 
Przyk³adem mog¹ byæ liczne opisy naukowe ró¿nych czêœci 
œwiata. Œwiadectwem owego wielkiego ruchu poznawczego 
by³a m. in. dzia³alnoœæ wybitnego niemieckiego 
przyrodnika, podró¿nika i geografa Alexandra Humboldta 
(1769-1859), który og³osi³ wyniki swych podró¿y po krajach 
Ameryki Po³udniowej, Azji, Uralu, w specjalnych dzie³ach, 
a ca³oœæ doœwiadczeñ i przemyœleñ zawar³ w monumentalnej 
piêciotomowej publikacji pt. „Kosmos czyli rys fizyczny 
opisu œwiata” (1845-62). By³a to wielka synteza wiedzy 
przyrodniczej i geograficznej o Ziemi i Wszechœwiecie. Na 
wiek XIX przypada równie¿ wielka liczba publikacji 
dotycz¹cych opisów ró¿nych krajów europejskich i z innych 
czêœci œwiata. Pojawi³o siê te¿ wiele dzie³ poœwiêconych 
znanym miastom. W tym ogromnym ruchu poznawczym 
maj¹ swój udzia³ równie¿ Polacy. Przypomnê jedynie parê 
najbardziej znanych dzie³ i ich twórców. W po³owie XIX w. 
krakowski profesor Micha³ Wiszniewski og³osi³ 
dwutomow¹ „Podró¿ do W³och, Sycylii i Malty”, daj¹c w 
niej uroczy obraz wspó³czesnej Italii i jej historycznych 

prof. zw. dr hab. Julian Dybiec

NAUKOWE POZNANIE S¥DECCZYZNY 
W XIX I XX WIEKU

zabytków. Józef Ignacy Kraszewski w swych „Kartkach z 
podró¿y 1858-1864” ukaza³ barwny i skomplikowany obraz 
krajów Zachodu m. in. Francji i W³och. Egzotykê dalekich 
terenów odda³ Henryk Sienkiewicz w „Listach z podró¿y do 
Ameryki” (1876-78) i „Listach z Afryki” (1891-92). Wiek 
XIX jest te¿ klasycznym okresem publikacji opisów 
krajoznawczych ró¿nych czêœci dawnej Polski i epok¹ 
dog³êbnego poznawania wszystkiego tego, co dotyczy³o 
wykreœlonej z map Rzeczypospolitej.

W tych warunkach poznanie naukowe S¹decczyzny 
nie by³o czymœ wyj¹tkowym, a raczej potwierdza³o 
ogólnonarodow¹ tendencjê. Kiedy jednak mówimy o 
S¹decczyŸnie od razu rodzi siê pytanie, co oznacza ten 
termin i jakie granice geograficzne obejmuje. Z naszych 
bowiem doœwiadczeñ osobistych wiemy, ¿e teren powiatu 
nowos¹deckiego wielokrotnie siê zmienia³. Przez 
S¹decczyznê rozumiemy zatem pewien okreœlony region 
historyczno-geograficzny i przyrodniczy. Nie wchodz¹c w 
szczegó³owe uzasadnienia i rozwa¿ania odwo³am siê do 
publikacji geografa Jana Flisa, który w roku 1939 w I tomie 
Rocznika S¹deckiego wyznaczy³ granice tego regionu 
biegn¹ce najogólniej na wschodzie od Muszyny do Tylicza, 

Grybowa, w pobli¿e Czchowa, na pó³nocy w pobli¿u 
Rajbrotu, Tymbarku, na zachodzie od Tymbarku poprzez 
Beskid Wyspowy - Mogielicê, Kamienicê do Tylmanowej i 
na po³udniu od Tylmanowej do Radziejowej w Beskidzie 
S¹deckim i granic¹ pañstwa do Muszyny. S¹decczyzna 
obejmowa³aby zatem dolinê Dunajca, Popradu z 
miejscowoœciami Nowy i Stary S¹cz, Krynic¹, Piwniczn¹, 
Muszyn¹, Tyliczem, Grybowem, Ro¿nowem, Limanow¹, 
£¹ckiem i Kamienic¹. 

Tak okreœlony region historyczny i kulturowy 
S¹decczyzny ma sw¹ bardzo star¹ prehistoriê poznania 
naukowego. Trzeba bowiem przypomnieæ, ¿e pierwszy jego 
opis pochodzi z XV w., a jego twórc¹ jest s³ynny historyk Jan 
D³ugosz, który w swym dziele „Liber beneficiorum 
dioecesis Cracoviensis”, czyli ksiêdze uposa¿eñ diecezji 
krakowskiej poda³ opis dóbr koœcielnych w S¹decczyŸnie. 
Znajdujemy w nim wiadomoœci nie tylko o najwiêkszych 
oœrodkach S¹decczyzny,  a le  nawet  o  ma³ych 
miejscowoœciach. Podane s¹ informacje dotycz¹ce 
koœcio³ów, ludnoœci, a nawet ciekawostki przyrodnicze, np. 
¿e w okolicach £¹cka znajduje siê z³oto. Dzie³o D³ugosza 
og³oszono drukiem dopiero w drugiej po³owie XIX w. i 
odt¹d zaczêto korzystaæ z niego bardzo czêsto.

Nie wchodz¹c w ró¿norodne szczegó³y owej 
prehistorii poznania i opisu S¹decczyzny nale¿y wyodrêbniæ 
trzy zasadnicze epoki w badaniach XIX i XX-wiecznych 
tego regionu. Epokê pierwsz¹ trwaj¹c¹ do lat 80-tych XIX 
wieku nazwaæ mo¿na romantyczn¹. Badaczom S¹decczyzny 
przyœwieca³y cele i wartoœci romantyczne, urzeka³a ich 
egzotyka, tajemniczoœæ, a nawet mistyka tego zak¹tka 
Polski. Podziwiali piêkno przyrody, urzeka³a ich specyfika 
ludu, mieszkañców tej ziemi. Kolejn¹ epokê 1880-1918 
okreœliæ mo¿na jako pozytywistyczn¹. Oczarowaniu, 
egzaltacji przeciwstawiono trzeŸwe ustalanie faktów i 
zwrócenie siê w stronê m. in. problematyki gospodarczej i 
przyrodniczej. Ostatni¹ epokê trwaj¹c¹ do obecnej doby 
traktowaæ nale¿y jako nowoczesny etap wszechstronnych 
badañ, bardzo czêsto planowanych i dok³adnie okreœlanych.

Trzy wspomniane epoki tworz¹ granice i ramy, w 
których dokonywa³o siê poznanie naukowe. Treœæ owego 
poznania przedstawiê w dzia³ach problemowych, jakie 
ujawni³y siê w ci¹gu ca³ego okresu XIX i XX w. Uka¿ê 
jedynie najwa¿niejsze linie badañ, najwybitniejszych i 
najbardziej reprezentatywnych twórców nie wchodz¹c w 
szczegó³y i nie wyliczaj¹c mnóstwa pomniejszych nazwisk.

1. Najwczeœniej i najsilniej do g³osu dosz³o poznanie i 
badanie historyczne. Wa¿n¹ rolê w tym zakresie odegra³ 
Józef £epkowski, póŸniejszy profesor i rektor Uniwersytetu 
Jagielloñskiego, historyk, historyk sztuki, archeolog. 
Pierwsz¹ podró¿ po S¹decczyŸnie, jak j¹ wówczas nazwa³ 
„archeologiczn¹” odby³ £epkowski w roku 1849. Potem 
nast¹pi³y dalsze, a ich rezultaty autor og³asza³ w ró¿nych 
wydawnictwach w latach 1850-1860. Nosi³y one m. in. takie 
tytu³y jak „Sprawozdanie z podró¿y archeologicznej po 
S¹decczyŸnie”, „Ruœ Sandecka niegdyœ Biskupczyzna”, 
„Cerkwie i osady ruskie w obwodzie Sandeckim”, „Obwód 
Sandecki”. £epkowski odkry³ Polakom egzotykê 
S¹decczyzny, bogactwo zabytków sztuki, ró¿norodnoœæ 
etniczn¹ i religijn¹ jej mieszkañców. W³aœciwym twórc¹ 
historiografii s¹deckiej sta³ siê Szczêsny Morawski, artysta 
malarz, historyk, który gruntownie przebada³ i pozna³ 
S¹decczyznê i osiad³ w Starym S¹czu, gdzie spêdzi³ resztê 
¿ycia. Wynikiem jego poszukiwañ lwowskich, krakowskich 
i s¹deckich by³o og³oszenie dwutomowego dzie³a 
„S¹decczyzna” (1864-1865). S¹decczyznê traktowa³ 

szeroko w³¹czaj¹c do niej m. in. Pieniny, a jej historiê 
rozpocz¹³ od czasów przedchrzeœcijañskich i doprowadzi³ a¿ 
do epoki Jagielloñskiej. Morawski zamieœci³ w swym dziele 
liczne dokumenty odnosz¹ce siê do przesz³oœci s¹deckich 
miejscowoœci, poda³ informacje o dawnych grodach i plany 
jakie szkicowa³ podczas ich zwiedzania. Najwa¿niejsz¹ 
wszak¿e by³a romantyczna atmosfera p³yn¹ca z dzie³a, które 
sta³o siê Bibli¹ S¹decczyzny i przedmiotem po¿¹dania 
licznych bibliofili jeszcze do dzisiaj jako „bia³y kruk”. Jako 
przyk³ad wspomnê, ¿e stryj mój Stanis³aw Dybiec w £¹cku 
do koñca ¿ycia nie móg³ przeboleæ, ¿e dziêki proboszczowi 
utraci³ to dzie³o. Dzie³o wywo³a³o wielkie zainteresowanie i 
wzbudzi³o mi³oœnictwo i entuzjazm dla S¹decczyzny. 
Równie¿ i ja nale¿a³em do tych, którzy w m³odoœci znaleŸli 
siê pod jego urokiem.

O ile ojcem historiografii S¹decczyzny by³ 
Morawski, o tyle pierwszym historykiem S¹czów: Nowego i 
Starego sta³ siê cz³owiek równie¿ spoza tego regionu, jezuita 
Jan Sygañski. Na przypadaj¹cy w roku 1892 jubileusz 
lokacji miasta Nowego S¹cza wyda³ Sygañski dzie³o pt. 
„Nowy S¹cz, jego dzieje i pami¹tki dziejowe, szkic 
historyczny”, a w parê lat potem w 1900 r. „Nowy S¹cz w 
epoce Wazów”. Dzie³a Sygañskiego napisane na podstawie 
badañ archiwalnych ukaza³y barwn¹ przesz³oœæ miasta i 
poruszy³y zagadnienia, które do tej pory czekaj¹ na dalsze 
opracowania. Og³aszaj¹c z kolei „Arendy klasztoru 
staros¹deckiego” przyczyni³ siê Sygañski nie tylko do 
poznania dziejów Starego S¹cza, ale i S¹decczyzny, bowiem 
klasztor obejmowa³ rozleg³e dobra - miejscowoœci w kotlinie 
Dunajca i Popradu.

Po Morawskim i Sygañskim d³ugo trzeba by³o czekaæ 
na nastêpnych badaczy. Wspomnieæ trzeba o mi³oœnikach 
przesz³oœci, którzy jak urzêdnik galicyjski Antoni Kurzeja z 
Zabrze¿y, absolwent prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego, 
za pieni¹dze zebrane przez kolegów z £¹cka i okolic, 
wychowanków gimnazjów i uniwersytetów wyda³ 
ksi¹¿eczkê „Z rodzinnych stron Miko³aja Zyndrama, wodza 
spod Grunwaldu: Stary S¹cz, Go³kowice, Jazowsko, 
Maszkowice, £¹cko, Czerniec i Zabrze¿” (Brody 1910). 
Przynios³a ona wiadomoœci o wspó³czesnoœci i historii tej 
czêœci S¹decczyzny. Przypomnieæ te¿ nale¿y o 
„Podegrodziu, zarysie monografii wsi” pod redakcj¹ J. 
Staœki, wydanej w Krakowie w 1937 r. W³aœciwe badanie 
historyczne zapocz¹tkowa³ dopiero Wiktor Bazielich 
studiuj¹c i publikuj¹c prace o przesz³oœci Starego S¹cza, z 
których najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹ s¹ „Historie 
staros¹deckie” (Kraków 1965).

Inspiracj¹ tych badañ by³o rozpoczêcie wydawnictwa 
Rocznika S¹deckiego w 1939 r. Rozpoczêcie badañ 
historycznych na szerok¹ skalê zaczê³o siê od koñca lat 
piêædziesi¹tych. Wówczas to Kazimierz Dziwik opracowa³ 
œredniowieczn¹ S¹decczyznê, Leszek Wiatrowski 
latyfundium klarysek, Józef Fia³kowski dzieje kolegiaty 
nowos¹deckiej, Anna Rutkowska-P³achciñska wyda³a 
ksi¹¿kê „S¹decczyzna w XIII i XIV wieku - Przemiany 
gospodarcze i spo³eczne” (1961). Zaczê³y siê te¿ pojawiaæ 
pierwsze monografie miejscowoœci, Henryka Stamirskiego 
„Zarys rozwoju miasta Piwnicznej” (1961), „Przesz³oœæ 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander 

ierownik Zak³adu Pedagogiki Spo³ecznej i Andragogiki na Uniwersytecie Jagielloñskim (Wydzia³ Filozoficzny). Od Kwielu lat Cz³onek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie Przewodnicz¹cy Sekcji Oœwiaty 
Doros³ych. Przewodnicz¹cy Rady Programowo-Naukowej SUTW. Autor ok. 250 publikacji (ksi¹¿ki, artyku³y), m. in. ksi¹¿ka 
„¯ycie spo³eczne i przemiany kulturalne Nowego S¹cza w latach 1870-1990”, Oficyna Literacka, Kraków 1993.
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£¹cka” (1966). Prze³omem by³y lata siedemdziesi¹te i 
wydanie pod redakcj¹ Henryka Barycza zespo³owej 
„Historii Starego S¹cza” (1979). Potem przysz³y 
monumentalne trzytomowe „Dzieje miasta Nowego S¹cza” 
(1992-96), prace o Krynicy, Grybowie, monografia 
„Piwniczna Zdrój” (1998). Badania historyczne ods³oni³y 
wiele tajemnic przesz³oœci, ale te¿ ukaza³y ile jeszcze 
pozosta³o do wyjaœnienia i ustalenia.

2. Stosunkowo póŸno zaczê³y siê badania 
archeologiczne. Zapocz¹tkowa³ je profesor Uniwersytetu 
Jagielloñskiego W³odzimierz Demetrykiewicz pisz¹c w 
roku 1911 o prehistorii doliny Dunajca, ale w³aœciwym 
twórc¹ archeologii s¹deckiej by³ Józef ¯urowski, równie¿ 
pracownik UJ, który w 1927 r. opublikowa³ pracê „Skarby 
halsztackiego okresu z doliny Dunajca”. Od lat 
szeœædziesi¹tych rozpoczê³y siê intensywniejsze badania 
prowadzone m. in. przez Mariê Cabalsk¹. Rezultatem 
licznych prac archeologicznych jest wydane obecnie przez 
Poleskiego ogromne dzie³o o archeologii doliny Dunajca, a 
wiêc tak¿e S¹decczyzny.  Wyniki  poszukiwañ 
archeologicznych dokumentuj¹ staro¿ytnoœæ osadnictwa i 
kultury s¹deckiej.

3. Zainteresowania etnografi¹ s¹deck¹ maj¹ bardzo 
star¹ metrykê. Ju¿ od lat trzydziestych XIX w. pochodz¹ 
pojedyncze publikacje notuj¹ce pieœni ludowe i zwyczaje. 
Wa¿n¹ rolê odegra³ w dziedzinie badañ folklorystycznych 
S¹deczanin dzia³aj¹cy w Krakowie ¯egota Pauli. Wyda³ on 
m. in. „Pieœni ludu polskiego w Galicyi” (1838) i zanotowa³ 
fragmenty przyœpiewek i obrzêdów ludowych z £¹cka. 
Potem wiele osób og³asza³o ró¿ne fragmenty obrzêdów i 
pieœni, informacje o strojach ludowych. Szczególn¹ rolê 
odgrywaj¹ wszak¿e fragmenty materia³ów etnograficznych 
z S¹decczyzny zamieszczone w dziele najwiêkszego 
polskiego badacza folkloru Oskara Kolberga (1814-1890) 
pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób ¿ycia ...”. Uwieñczeniem 
prac etnograficznych by³o wydanie przez Lidiê Michalikow¹ 
ksi¹¿ki z odrêbnym dodatkiem nut pt. „Folklor górali i 
Podgórzan Ziemi S¹deckiej” (1990). Dzie³o da³o obraz 
zarówno tañców, pieœni, zwyczajów, jak i strojów s¹deckich 
grup etnograficznych. Z kolei fachowe badanie 
specjalistyczne zaowocowa³o og³oszeniem ksi¹¿ki „Studia z 
kultury ludowej Beskidu S¹deckiego” (1985), w której 
opisano rok obrzêdowy, medycynê ludow¹, wierzenia i 
zwyczaje, biesiady wiejskie i odzie¿ ludow¹.

4. Mimo ¿e badania nad s¹deckim szkolnictwem, 
oœwiat¹, kultur¹ i sztuk¹ rozpoczê³y siê bardzo póŸno, 
rezultaty ich przedstawiaj¹ siê bardzo okazale. Publikacje 
Bazielicha zwi¹zane by³y ze Starym S¹czem, liczne prace 
Henryka Barycza dotyczy³y zarówno s¹deckiej kultury doby 
staropolskiej, jak i XIX i XX w. Wa¿nym by³o og³oszenie w 
roku 1951 „Katalogu zabytków sztuki powiatu Nowy S¹cz”, 
który stanowi rejestr wszystkich reliktów sztuki ca³ej 
S¹decczyzny. Na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki J. Kowalika 
„Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie s¹deckim od 
XVI do XVIII wieku” (1983), Tadeusza Aleksandra o 
awansie m³odzie¿y s¹deckiej, a przede wszystkim jego 

jest hipoteza izolacji. Pogl¹d, i¿ podstawow¹ determinant¹ 
polskiej kultury ludowej XIX i prze³omu XIX/XX w. by³a 
wielostronna izolacja - geograficzna, spo³eczna i 
œwiadomoœciowa - jest powszechnie akceptowany równie¿ 
przez dzisiejszych etnologów. Hipoteza ta wyjaœniæ mia³a m. 
in. znaczne zró¿nicowanie etnograficzne wystêpuj¹ce w 
Karpatach. Przy czym odrêbnoœci kulturowe mia³y byæ 
wprost proporcjonalne w stosunku do stopnia odizolowania, 
a odwrotnie proporcjonalne w stosunku do czêstotliwoœci i 
intensywnoœci miêdzygrupowych kontaktów.

Faktycznie natomiast ¿adna grupa lokalna ¿yj¹ca w 
Karpatach nigdy nie by³a izolatem kulturowym. 
Przyjmowanie zatem hipotezy izolacji nie tylko wcale nie 
wyjaœnia owego znacznego zró¿nicowania spo³eczno-
kulturowej rzeczywistoœci, ale j¹ w istotny sposób wypacza. 
Istniej¹ce bariery geograficzne, polityczne czy kulturowe 
by³y oraz s¹ wzglêdne i stale je przekraczano. Pomimo tych 
barier zawsze istnia³y ró¿ne typy kontaktów miêdzy 
poszczególnymi grupami - narodowoœciowymi, etnicznymi, 
religijnymi, etnograficznymi, lokalnymi. Spo³ecznoœci 
ludzkie zamieszkuj¹ce Karpaty ¿y³y zawsze ze sob¹, a nie 
tylko obok siebie. Skutkiem toczonego nieprzerwanie 
„polimorficznego dyskursu kulturowego” by³y nie tylko 
zapo¿yczenia, lecz przede wszystkim tworzenie w³asnych 
wierzeñ, praktyk i dzie³, poprzez które manifestowano m. in. 
w³asn¹ to¿samoœæ i odrêbnoœæ od innych.

yæ cz³owiekiem, to znaczy nale¿eæ do pewnych Bmniejszych lub wiêkszych grup (zbiorowoœci) 
spo³ecznych. Przy czym, ten sam zbiór jednostek - 
obiektywnie dany w czasie i w przestrzeni - nale¿y 
jednoczeœnie do wielu systemów kulturowych: 
powszechnego, kontynentalnego, pañstwowego, 
regionalnego, lokalnego itp., oraz rodzinnego, zawodowego, 
wyznaniowego itd. Znaczenie tego spo³eczno-kulturowego 
przypisania w ¿yciu ludzkim jest zró¿nicowane, ale jako 
ca³oœæ kszta³tuje osobowoœæ jednostki i okreœla jej kulturow¹ 
to¿samoœæ. Inaczej mówi¹c, cz³owiek w ró¿nym stopniu 
identyfikuje siê z wieloma spo³ecznoœciami. Osoba ludzka 
jest umieszczona lub/i sama siê sytuuje w obrêbie 
ró¿norodnych powi¹zañ socjalnych, nie wyczerpuj¹c siê 
wszak¿e w ¿adnym z nich bez reszty, lecz z ka¿dego bior¹c 
pewne elementy swojego samookreœlenia, kulturowej 
identyfikacji. Te wszystkie elementy, czerpane z ró¿nych 
zwi¹zków wraz z innymi psychicznymi czynnikami, 
sk³adaj¹ siê na to¿samoœæ jednostki.

To¿samoœæ jednostki jest zatem w istotny sposób 
kszta³towana przez wyobra¿enia zbiorowe, które sk³adaj¹ 
siê na grupow¹ to¿samoœæ: lokaln¹, subregionaln¹, 
regionaln¹ itd. St¹d te¿ pochodzi tendencja do 
substancjalnego pojmowania to¿samoœci grupowej, do 
esencjalnego traktowania relacji „swój - obcy”. Takie 
podejœcie jest specyficzn¹ postaci¹ klasycznej - wywodzonej 
od Arystotelesa - koncepcji klasyfikacji. Klasyfikowanie 
polega tu na zaliczaniu rzeczy czy ludzi do ró¿nych grup, 
które s¹ od siebie oddzielone wyraŸnymi liniami 
granicznymi.

U podstaw tej koncepcji znajduje siê bowiem idea 
obszaru o sta³ych i wyraŸnych granicach. Wed³ug 
zwolenników substancjalnego rozumienia grupowej 
to¿samoœci, o jej istocie stanowi¹ pewne cechy inherentne 
przedmiotowo lub/i podmiotowo wyró¿nione. Jednak¿e 
podejœcie takie napotyka na ró¿ne - niemo¿liwe do 
przezwyciê¿enia na jego gruncie - trudnoœci oraz generuje 
okreœlone sprzecznoœci. Na przyk³ad, znany historyk i 
etnograf Kazimierz Dobrowolski opracowa³ model tzw. 
ch³opskiej kultury tradycyjnej w oparciu o XIX i XX-
wieczne materia³y etnograficzne z terenu Ma³opolski 
po³udniowej, czyli z obszaru góralszczyzny. Jednym z 
podstawowych za³o¿eñ le¿¹cych u podstaw tego modelu, 

dr Stanis³aw Wêglarz
Uniwersytet Œl¹ski, Filia w Cieszynie

SPO£ECZNA TO¯SAMOŒÆ 
W KULTUROWYM KONTEKŒCIE

Przyk³ad Karpat jako wielokulturowej przestrzeni

PIERWSZA DAMA POLSKIEGO TEATRU
-ZOFIA RYSIÓWNA (1920 2003)

mgr Jerzy Leœniak

awsze czu³a siê s¹deczank¹, Zchoæ przysz³a na œwiat w 
Rozwadowie 17 maja 1920 r. 
(dzieñ wczeœniej od Karola 
Wojty³y). Nie zd¹¿y³a poznaæ 
swego ojca, nadkomisarza kontroli 

skarbowej, który zmar³, kiedy mia³a trzy miesi¹ce.

Rodzice - Helena z Malinowskich i Józef Ryœ - 
prze¿yli ze sob¹ 20 lat. Pocz¹tkowo mieszkali w Nowym 
S¹czu, potem w Tarnobrzegu i Rozwadowie. Po œmierci 
mê¿a, owdowia³a w wieku 40 lat, Helena Rysiowa wraz z 
siedmiorgiem dzieci (Bronis³awem, W³adys³awem, 

Pani Prezes Wies³awa Borczyk zaprasza 
dr. Stanis³awa Wêglarza do wyg³oszenia wyk³adu

prof. zw. dr hab. Julian Dybiec

rofesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagielloñskim; historyk kultury i nauki; Kierownik Zak³adu Historii Oœwiaty Pi Kultury; Cz³onek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i Komisji Pedagogicznej i Historycznej 
Polskiej Akademii Nauk; Cz³onek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. Autor ksi¹¿ek m. in.: 
„Mecenat naukowy i oœwiatowy w Galicji 1860-1918”, „Uniwersytet Jagielloñski 1918-1939”, „Nie tylko szabl¹. 
Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie to¿samoœci narodowej 1795-1918”. Wspó³autor „Dziejów miasta Nowego 
S¹cza 1860-1914”; Cz³onek Redakcji Rocznika S¹deckiego.

Fot.: archiwum SUTW

ogromne dzie³o pt. „¯ycie spo³eczne i przemiany kulturalne 
Nowego S¹cza w latach 1870-1990” (1993), bêd¹ce wielk¹ 
encyklopedi¹ informacji o wszelkich przejawach ¿ycia 
umys³owego w okresie ponad stuletnim. Nie mo¿na te¿ 
pomin¹æ dzie³ Antoniego Sitka i Marii Kruczek o 
nowos¹deckim szkolnictwie œrednim.

5. Poznanie w zakresie historii prawa zaczê³o siê 
bardzo póŸno, ale równie¿ poszczyciæ siê mo¿e publikacjami 
z najwa¿niejsz¹ z nich pt. „Ksiêgi s¹dowe wiejskie klucza 
³¹ckiego” T. I 1528-1739, T. II 1744-1811. Wydawnictwo 
ksi¹g przez profesora UJ Adama Vetulaniego ukaza³o 
specyfikê prawn¹ i ¿ycie gospodarcze £¹cka i okolic.

6. Równie dawne, jak i czêste by³y badania 
przyrodnicze S¹decczyzny. Poznanie objê³o wszystkie 
dziedziny: florê, faunê, geologiê, wody, rzeŸbê terenu. 
Badania prowadzili zarówno amatorzy, jak i najwybitniejsi 
uczeni, m. in. profesorowie uczelni polskich Lwowa, 
Krakowa, Warszawy. Jako ciekawostkê podaæ mo¿na, ¿e ju¿ 
w latach 60-tych XIX w. bada³ miejscowe roœliny ksi¹dz 
Wojciech Grzegorzek - proboszcz podegrodzki, w latach 
osiemdziesi¹tych tego wieku motyle okolic Nowego S¹cza 
opisa³ Stanis³aw Klemensiewicz, a w roku 1937 Mieczys³aw 
Klimaszewski og³osi³ dzie³ko „Morfologia i dyluwium 
doliny Dunajca”. Dziêki pracy wielu uczonych m. in. Józefa 
Dietla, Micha³a Zieleniewskiego, Karola Olszewskiego 
zbadano w³aœciwoœci chemiczne i lecznicze wód krynickich 
i doliny Popradu.

7. Rezultaty badañ historyczno-statystycznych i 
gospodarczych zawarte zosta³y przede wszystkim w wielkim 
„S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych 
krajów s³owiañskich” drukowanym w latach 1880-1904 (T. 
1-15). Znajdziemy w nim opis ka¿dej miejscowoœci 
S¹decczyzny z podaniem jej historii i wiadomoœci 
gospodarczych. Ten typ badañ kontynuowa³ J. Fija³ek 
og³aszaj¹c w roku 1948 monografiê gospodarcz¹ pt. „Powiat 
nowos¹decki”.

8. NajpóŸniej rozwinê³o siê poznanie w zakresie 
jêzykoznawstwa i dialektologii. Wybi³ siê w tej dziedzinie 
Eugeniusz Paw³owski, póŸniejszy profesor Wy¿szej Szko³y 
Pedagogicznej w Krakowie, który rezultaty swych badañ 
og³osi³ w ksi¹¿kach o gwarze podegrodzkiej, nazwach 
miejscowych S¹decczyzny i gwarach terenowych 
S¹decczyzny. Du¿¹ rolê spe³ni³ te¿ J. Bubak og³aszaj¹c 
dwutomowe dzie³o traktuj¹ce m. in. o nazwach osobowych 
w S¹decczyŸnie.

Czasopismem, które od 1939 r. skupia ruch naukowy 
s¹decki i publikuje na swych ³amach artyku³y ze wszystkich 
dziedzin wiedzy jest „Rocznik S¹decki”. Do obecnej chwili 
ukaza³y siê 33 tomy, w 31 woluminach. Zawieraj¹ prawie 
700 publikacji. Owa liczba mo¿e Pañstwa onieœmielaæ i 
przestraszaæ, ¿e wszystko ju¿ zrobiono. Proces poznania jest 
nieograniczony i przed nami S¹deczanami pozostaj¹ jeszcze 
ca³e dziedziny zupe³nie nie tkniête przez badaczy i 
mi³oœników. Ka¿dy z nas mo¿e przyczyniæ siê do 
rozszerzenia wiedzy o naszej S¹deckiej OjczyŸnie.
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£¹cka” (1966). Prze³omem by³y lata siedemdziesi¹te i 
wydanie pod redakcj¹ Henryka Barycza zespo³owej 
„Historii Starego S¹cza” (1979). Potem przysz³y 
monumentalne trzytomowe „Dzieje miasta Nowego S¹cza” 
(1992-96), prace o Krynicy, Grybowie, monografia 
„Piwniczna Zdrój” (1998). Badania historyczne ods³oni³y 
wiele tajemnic przesz³oœci, ale te¿ ukaza³y ile jeszcze 
pozosta³o do wyjaœnienia i ustalenia.

2. Stosunkowo póŸno zaczê³y siê badania 
archeologiczne. Zapocz¹tkowa³ je profesor Uniwersytetu 
Jagielloñskiego W³odzimierz Demetrykiewicz pisz¹c w 
roku 1911 o prehistorii doliny Dunajca, ale w³aœciwym 
twórc¹ archeologii s¹deckiej by³ Józef ¯urowski, równie¿ 
pracownik UJ, który w 1927 r. opublikowa³ pracê „Skarby 
halsztackiego okresu z doliny Dunajca”. Od lat 
szeœædziesi¹tych rozpoczê³y siê intensywniejsze badania 
prowadzone m. in. przez Mariê Cabalsk¹. Rezultatem 
licznych prac archeologicznych jest wydane obecnie przez 
Poleskiego ogromne dzie³o o archeologii doliny Dunajca, a 
wiêc tak¿e S¹decczyzny.  Wyniki  poszukiwañ 
archeologicznych dokumentuj¹ staro¿ytnoœæ osadnictwa i 
kultury s¹deckiej.

3. Zainteresowania etnografi¹ s¹deck¹ maj¹ bardzo 
star¹ metrykê. Ju¿ od lat trzydziestych XIX w. pochodz¹ 
pojedyncze publikacje notuj¹ce pieœni ludowe i zwyczaje. 
Wa¿n¹ rolê odegra³ w dziedzinie badañ folklorystycznych 
S¹deczanin dzia³aj¹cy w Krakowie ¯egota Pauli. Wyda³ on 
m. in. „Pieœni ludu polskiego w Galicyi” (1838) i zanotowa³ 
fragmenty przyœpiewek i obrzêdów ludowych z £¹cka. 
Potem wiele osób og³asza³o ró¿ne fragmenty obrzêdów i 
pieœni, informacje o strojach ludowych. Szczególn¹ rolê 
odgrywaj¹ wszak¿e fragmenty materia³ów etnograficznych 
z S¹decczyzny zamieszczone w dziele najwiêkszego 
polskiego badacza folkloru Oskara Kolberga (1814-1890) 
pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób ¿ycia ...”. Uwieñczeniem 
prac etnograficznych by³o wydanie przez Lidiê Michalikow¹ 
ksi¹¿ki z odrêbnym dodatkiem nut pt. „Folklor górali i 
Podgórzan Ziemi S¹deckiej” (1990). Dzie³o da³o obraz 
zarówno tañców, pieœni, zwyczajów, jak i strojów s¹deckich 
grup etnograficznych. Z kolei fachowe badanie 
specjalistyczne zaowocowa³o og³oszeniem ksi¹¿ki „Studia z 
kultury ludowej Beskidu S¹deckiego” (1985), w której 
opisano rok obrzêdowy, medycynê ludow¹, wierzenia i 
zwyczaje, biesiady wiejskie i odzie¿ ludow¹.

4. Mimo ¿e badania nad s¹deckim szkolnictwem, 
oœwiat¹, kultur¹ i sztuk¹ rozpoczê³y siê bardzo póŸno, 
rezultaty ich przedstawiaj¹ siê bardzo okazale. Publikacje 
Bazielicha zwi¹zane by³y ze Starym S¹czem, liczne prace 
Henryka Barycza dotyczy³y zarówno s¹deckiej kultury doby 
staropolskiej, jak i XIX i XX w. Wa¿nym by³o og³oszenie w 
roku 1951 „Katalogu zabytków sztuki powiatu Nowy S¹cz”, 
który stanowi rejestr wszystkich reliktów sztuki ca³ej 
S¹decczyzny. Na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki J. Kowalika 
„Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie s¹deckim od 
XVI do XVIII wieku” (1983), Tadeusza Aleksandra o 
awansie m³odzie¿y s¹deckiej, a przede wszystkim jego 

jest hipoteza izolacji. Pogl¹d, i¿ podstawow¹ determinant¹ 
polskiej kultury ludowej XIX i prze³omu XIX/XX w. by³a 
wielostronna izolacja - geograficzna, spo³eczna i 
œwiadomoœciowa - jest powszechnie akceptowany równie¿ 
przez dzisiejszych etnologów. Hipoteza ta wyjaœniæ mia³a m. 
in. znaczne zró¿nicowanie etnograficzne wystêpuj¹ce w 
Karpatach. Przy czym odrêbnoœci kulturowe mia³y byæ 
wprost proporcjonalne w stosunku do stopnia odizolowania, 
a odwrotnie proporcjonalne w stosunku do czêstotliwoœci i 
intensywnoœci miêdzygrupowych kontaktów.

Faktycznie natomiast ¿adna grupa lokalna ¿yj¹ca w 
Karpatach nigdy nie by³a izolatem kulturowym. 
Przyjmowanie zatem hipotezy izolacji nie tylko wcale nie 
wyjaœnia owego znacznego zró¿nicowania spo³eczno-
kulturowej rzeczywistoœci, ale j¹ w istotny sposób wypacza. 
Istniej¹ce bariery geograficzne, polityczne czy kulturowe 
by³y oraz s¹ wzglêdne i stale je przekraczano. Pomimo tych 
barier zawsze istnia³y ró¿ne typy kontaktów miêdzy 
poszczególnymi grupami - narodowoœciowymi, etnicznymi, 
religijnymi, etnograficznymi, lokalnymi. Spo³ecznoœci 
ludzkie zamieszkuj¹ce Karpaty ¿y³y zawsze ze sob¹, a nie 
tylko obok siebie. Skutkiem toczonego nieprzerwanie 
„polimorficznego dyskursu kulturowego” by³y nie tylko 
zapo¿yczenia, lecz przede wszystkim tworzenie w³asnych 
wierzeñ, praktyk i dzie³, poprzez które manifestowano m. in. 
w³asn¹ to¿samoœæ i odrêbnoœæ od innych.

yæ cz³owiekiem, to znaczy nale¿eæ do pewnych Bmniejszych lub wiêkszych grup (zbiorowoœci) 
spo³ecznych. Przy czym, ten sam zbiór jednostek - 
obiektywnie dany w czasie i w przestrzeni - nale¿y 
jednoczeœnie do wielu systemów kulturowych: 
powszechnego, kontynentalnego, pañstwowego, 
regionalnego, lokalnego itp., oraz rodzinnego, zawodowego, 
wyznaniowego itd. Znaczenie tego spo³eczno-kulturowego 
przypisania w ¿yciu ludzkim jest zró¿nicowane, ale jako 
ca³oœæ kszta³tuje osobowoœæ jednostki i okreœla jej kulturow¹ 
to¿samoœæ. Inaczej mówi¹c, cz³owiek w ró¿nym stopniu 
identyfikuje siê z wieloma spo³ecznoœciami. Osoba ludzka 
jest umieszczona lub/i sama siê sytuuje w obrêbie 
ró¿norodnych powi¹zañ socjalnych, nie wyczerpuj¹c siê 
wszak¿e w ¿adnym z nich bez reszty, lecz z ka¿dego bior¹c 
pewne elementy swojego samookreœlenia, kulturowej 
identyfikacji. Te wszystkie elementy, czerpane z ró¿nych 
zwi¹zków wraz z innymi psychicznymi czynnikami, 
sk³adaj¹ siê na to¿samoœæ jednostki.

To¿samoœæ jednostki jest zatem w istotny sposób 
kszta³towana przez wyobra¿enia zbiorowe, które sk³adaj¹ 
siê na grupow¹ to¿samoœæ: lokaln¹, subregionaln¹, 
regionaln¹ itd. St¹d te¿ pochodzi tendencja do 
substancjalnego pojmowania to¿samoœci grupowej, do 
esencjalnego traktowania relacji „swój - obcy”. Takie 
podejœcie jest specyficzn¹ postaci¹ klasycznej - wywodzonej 
od Arystotelesa - koncepcji klasyfikacji. Klasyfikowanie 
polega tu na zaliczaniu rzeczy czy ludzi do ró¿nych grup, 
które s¹ od siebie oddzielone wyraŸnymi liniami 
granicznymi.

U podstaw tej koncepcji znajduje siê bowiem idea 
obszaru o sta³ych i wyraŸnych granicach. Wed³ug 
zwolenników substancjalnego rozumienia grupowej 
to¿samoœci, o jej istocie stanowi¹ pewne cechy inherentne 
przedmiotowo lub/i podmiotowo wyró¿nione. Jednak¿e 
podejœcie takie napotyka na ró¿ne - niemo¿liwe do 
przezwyciê¿enia na jego gruncie - trudnoœci oraz generuje 
okreœlone sprzecznoœci. Na przyk³ad, znany historyk i 
etnograf Kazimierz Dobrowolski opracowa³ model tzw. 
ch³opskiej kultury tradycyjnej w oparciu o XIX i XX-
wieczne materia³y etnograficzne z terenu Ma³opolski 
po³udniowej, czyli z obszaru góralszczyzny. Jednym z 
podstawowych za³o¿eñ le¿¹cych u podstaw tego modelu, 

dr Stanis³aw Wêglarz
Uniwersytet Œl¹ski, Filia w Cieszynie

SPO£ECZNA TO¯SAMOŒÆ 
W KULTUROWYM KONTEKŒCIE

Przyk³ad Karpat jako wielokulturowej przestrzeni

PIERWSZA DAMA POLSKIEGO TEATRU
-ZOFIA RYSIÓWNA (1920 2003)

mgr Jerzy Leœniak

awsze czu³a siê s¹deczank¹, Zchoæ przysz³a na œwiat w 
Rozwadowie 17 maja 1920 r. 
(dzieñ wczeœniej od Karola 
Wojty³y). Nie zd¹¿y³a poznaæ 
swego ojca, nadkomisarza kontroli 

skarbowej, który zmar³, kiedy mia³a trzy miesi¹ce.

Rodzice - Helena z Malinowskich i Józef Ryœ - 
prze¿yli ze sob¹ 20 lat. Pocz¹tkowo mieszkali w Nowym 
S¹czu, potem w Tarnobrzegu i Rozwadowie. Po œmierci 
mê¿a, owdowia³a w wieku 40 lat, Helena Rysiowa wraz z 
siedmiorgiem dzieci (Bronis³awem, W³adys³awem, 

Pani Prezes Wies³awa Borczyk zaprasza 
dr. Stanis³awa Wêglarza do wyg³oszenia wyk³adu

prof. zw. dr hab. Julian Dybiec

rofesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagielloñskim; historyk kultury i nauki; Kierownik Zak³adu Historii Oœwiaty Pi Kultury; Cz³onek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i Komisji Pedagogicznej i Historycznej 
Polskiej Akademii Nauk; Cz³onek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. Autor ksi¹¿ek m. in.: 
„Mecenat naukowy i oœwiatowy w Galicji 1860-1918”, „Uniwersytet Jagielloñski 1918-1939”, „Nie tylko szabl¹. 
Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie to¿samoœci narodowej 1795-1918”. Wspó³autor „Dziejów miasta Nowego 
S¹cza 1860-1914”; Cz³onek Redakcji Rocznika S¹deckiego.
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ogromne dzie³o pt. „¯ycie spo³eczne i przemiany kulturalne 
Nowego S¹cza w latach 1870-1990” (1993), bêd¹ce wielk¹ 
encyklopedi¹ informacji o wszelkich przejawach ¿ycia 
umys³owego w okresie ponad stuletnim. Nie mo¿na te¿ 
pomin¹æ dzie³ Antoniego Sitka i Marii Kruczek o 
nowos¹deckim szkolnictwie œrednim.

5. Poznanie w zakresie historii prawa zaczê³o siê 
bardzo póŸno, ale równie¿ poszczyciæ siê mo¿e publikacjami 
z najwa¿niejsz¹ z nich pt. „Ksiêgi s¹dowe wiejskie klucza 
³¹ckiego” T. I 1528-1739, T. II 1744-1811. Wydawnictwo 
ksi¹g przez profesora UJ Adama Vetulaniego ukaza³o 
specyfikê prawn¹ i ¿ycie gospodarcze £¹cka i okolic.

6. Równie dawne, jak i czêste by³y badania 
przyrodnicze S¹decczyzny. Poznanie objê³o wszystkie 
dziedziny: florê, faunê, geologiê, wody, rzeŸbê terenu. 
Badania prowadzili zarówno amatorzy, jak i najwybitniejsi 
uczeni, m. in. profesorowie uczelni polskich Lwowa, 
Krakowa, Warszawy. Jako ciekawostkê podaæ mo¿na, ¿e ju¿ 
w latach 60-tych XIX w. bada³ miejscowe roœliny ksi¹dz 
Wojciech Grzegorzek - proboszcz podegrodzki, w latach 
osiemdziesi¹tych tego wieku motyle okolic Nowego S¹cza 
opisa³ Stanis³aw Klemensiewicz, a w roku 1937 Mieczys³aw 
Klimaszewski og³osi³ dzie³ko „Morfologia i dyluwium 
doliny Dunajca”. Dziêki pracy wielu uczonych m. in. Józefa 
Dietla, Micha³a Zieleniewskiego, Karola Olszewskiego 
zbadano w³aœciwoœci chemiczne i lecznicze wód krynickich 
i doliny Popradu.

7. Rezultaty badañ historyczno-statystycznych i 
gospodarczych zawarte zosta³y przede wszystkim w wielkim 
„S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych 
krajów s³owiañskich” drukowanym w latach 1880-1904 (T. 
1-15). Znajdziemy w nim opis ka¿dej miejscowoœci 
S¹decczyzny z podaniem jej historii i wiadomoœci 
gospodarczych. Ten typ badañ kontynuowa³ J. Fija³ek 
og³aszaj¹c w roku 1948 monografiê gospodarcz¹ pt. „Powiat 
nowos¹decki”.

8. NajpóŸniej rozwinê³o siê poznanie w zakresie 
jêzykoznawstwa i dialektologii. Wybi³ siê w tej dziedzinie 
Eugeniusz Paw³owski, póŸniejszy profesor Wy¿szej Szko³y 
Pedagogicznej w Krakowie, który rezultaty swych badañ 
og³osi³ w ksi¹¿kach o gwarze podegrodzkiej, nazwach 
miejscowych S¹decczyzny i gwarach terenowych 
S¹decczyzny. Du¿¹ rolê spe³ni³ te¿ J. Bubak og³aszaj¹c 
dwutomowe dzie³o traktuj¹ce m. in. o nazwach osobowych 
w S¹decczyŸnie.

Czasopismem, które od 1939 r. skupia ruch naukowy 
s¹decki i publikuje na swych ³amach artyku³y ze wszystkich 
dziedzin wiedzy jest „Rocznik S¹decki”. Do obecnej chwili 
ukaza³y siê 33 tomy, w 31 woluminach. Zawieraj¹ prawie 
700 publikacji. Owa liczba mo¿e Pañstwa onieœmielaæ i 
przestraszaæ, ¿e wszystko ju¿ zrobiono. Proces poznania jest 
nieograniczony i przed nami S¹deczanami pozostaj¹ jeszcze 
ca³e dziedziny zupe³nie nie tkniête przez badaczy i 
mi³oœników. Ka¿dy z nas mo¿e przyczyniæ siê do 
rozszerzenia wiedzy o naszej S¹deckiej OjczyŸnie.
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Zbigniewem, Wand¹, Stanis³aw¹, Mari¹ i Zofi¹) powróci³a 
do Nowego S¹cza, do domu dziadków Malinowskich przy 
ul. Matejki 2, przy drewnianym jeszcze moœcie na 
Kamienicy.

*

ybitna aktorka dramatyczna, jedna z ostatnich heroin Wpolskiego teatru, ¿o³nierz Zwi¹zku Walki Zbrojnej i 
wiêŸniarka KL Ravensbrück, m¹dra i serdeczna kobieta, 
pozosta³a przez ca³e ¿ycie wiern¹ przyjació³k¹ Nowego 
S¹cza i Ziemi S¹deckiej. Z jej mieszkania przy Alejach 
Jerozolimskich w stolicy p³ynê³a silna, wyczuwalna têsknota 
za S¹czem, za niepowtarzalnymi uniesieniami m³odoœci. Od 
lat, kiedy tylko mia³a woln¹ chwilê, przyje¿d¿a³a do S¹cza, 
miasta swej m³odoœci.

 To nie by³y ¿adne powroty, ja po prostu w S¹czu tkwiê 
ca³y czas - powiedzia³a prezydentowi Józefowi Antoniemu 
Wiktorowi podczas spotkania z s¹deczanami zamieszka³ymi 
i pracuj¹cymi w Warszawie 14 wrzeœnia 2003 r.

Z wywiadu nagranego na kamerze filmowej przez 
szefa nowos¹deckiego kabaretu „Ergo” Leszka 
Bolanowskiego i nauczyciela II LO im. Marii Konopnickiej 
Grzegorza Kornasia w paŸdzierniku 2003 r.:

(…) Jestem pe³na najczulszych wspomnieñ z Nowego 
S¹cza, z miasta, o ile siê nie mylê wówczas 30-tysiêcznego, 
miasta bardzo wielonarodowego. Bo przecie¿ mieliœmy 
mniejszoœci: i ukraiñskie, i ¿ydowskie, i niemieckie, i 
rumuñskie, i wêgierskie. To by³o spo³eczeñstwo niezwykle 
ciekawe, niezwykle ambitne. Ale je¿eli czegoœ mogê miastu 
Nowy S¹cz ¿yczyæ, to tego, ¿eby ludzie w Nowym S¹czu 
wrócili do tej cudownej naiwnej tradycji, kiedy mówi³o siê 
prawdê. Kiedy k³amstwo, oszustwo, by³o nieznane. Myœmy 
byl i  spo³eczeñs twem naiwnym,  a le  naprawdê 
prawdomównym i bardzo uczciwym. I to mam w pamiêci i 
tego ¿yczê memu miastu na d³ugie, d³ugie lata (…) Nowemu 
S¹czowi ¿yczê, ¿eby pamiêta³ o swojej tradycji. ¯eby dawa³ 
m³odzie¿y si³ê do szlachetnego ¿ycia. Sala „Soko³a” ³¹czy mi 
siê naturalnie z teatrem. Niech¿e nam Bóg daje talenty, ¿eby 
ten teatr równa³ naprawdê do moich przedwojennych 
czasów, kiedy by³ teatrem znakomitym. ¯eby dawa³ si³ê, si³ê 
moraln¹, si³ê intelektualn¹ m³odzie¿y. ¯eby m³odzi ludzie 
byli jak „Soko³y” równie ofiarni dla swojej ojczyzny i oddani 
swojemu miastu i przyrodzie (…)

***
ebiutowa³a na scenie w s¹deckim „Sokole” 11 listopada D1928 r. jako uczennica Szko³y Podstawowej im. 

Œwiêtej Jadwigi Œl¹skiej podczas imprezy patriotycznej z 
okazji 10-lecia odzyskania niepodleg³oœci. Jako 8-letnia 
dziewczynka recytowa³a wówczas wierszyk „Niechaj 
rozdzwoni¹ siê spi¿owe dzwony ...”. Zachwycony 
widocznie deklamacj¹ autor inscenizacji, Boles³aw Barbacki 
z³apa³ j¹ za rêkê i zapyta³: - Dziecko, jak siê nazywasz? - 
Zofia Rysiówna - musia³a odpowiedzieæ rezolutnie, bo 
rozmówca powiedzia³: - Ty masz talent! 

Jak widaæ, nie pomyli³ siê.

Wtedy, w 1928 r., ma³a Zosia nie wiedzia³a, kim jest 
re¿yser przedstawienia. Zapyta³a jedn¹ z pañ i us³ysza³a 
„Bolek Barbacki”. W³aœnie Bolek, nie inaczej, nikt o nim nie 
mówi³ Boles³aw. Chodzi³a Rysiówna w nastêpnych latach do 
„Soko³a” jako widz, oczarowana jego bajecznymi 
scenografiami. W Prywatnym Gimnazjum ¯eñskim im. 
Marii Konopnickiej, Barbacki przez kilka miesiêcy uczy³ j¹ 
rysunków i zaprosi³ do udzia³u w miêdzyszkolnym 
przedstawieniu „Wesela” Stanis³awa Wyspiañskiego. Nie 
opuœci³a ¿adnej z prób, wiêc gra³a ró¿ne role, bo zna³a tekst 
na pamiêæ, a w premierze przypad³a jej Maryna. 

Pod koniec nauki dosta³a propozycjê gry w 
prawdziwym teatrze i Barbacki lojalnie zwróci³ siê o zgodê 
do dyrektora Zieliñskiego. Us³ysza³ odmowê: najpierw 
matura, potem teatr. Zast¹pi³a j¹ w tej roli nie kto inny tylko 
Danuta Szaflarska, bo by³a starsza od Rysiówny i ju¿ po 
egzaminach.

*

rzed wojn¹, w 1938 r., zda³a maturê. Otrzyma³a solidne, Pklasyczne wykszta³cenie. Uczyli j¹ znani s¹deccy 
profesorzy gimnazjalni: Zieliñski (dyrektor), Szeworski 
(³acinnik), Zofia Oleksówna (polonistka), Feliks Rapf (fizyk 
i matematyk), dr Laura Eichhornowa (germanistka), Teresa 
Bromowiczowa (filozof) - siostra s³ynnej póŸniej malarki 
Ewy Harsdorf, ks. dr Stanis³aw Adamczyk (katecheta). Z 
tego okresu ¿yje w Nowym S¹czu jedyna jeszcze 
nauczycielka „Gimnazjum Zieliñskiego” - Ewa Fryœ-
Ru¿añska (ur. 1915), specjalistka od wychowania 
fizycznego.

Jesieni¹ 1938 r., po udanych egzaminach (gdyby siê 
nie powiod³o, zda³a te¿ równolegle na prawo) Zofia 
Rysiówna znalaz³a siê w Warszawie, w Pañstwowym 
Instytucie Sztuki Teatralnej. Szczególne uznanie komisji 
zyska³ „List Hanusi” Tetmajera, który wyrecytowa³a 
autentyczn¹ gwar¹. Zaprocentowa³o wszczepione przez 
matkê zami³owanie do literatury, poezji, muzyki. Przyznane 
stypendium umo¿liwi³o jej rozpoczêcie studiów w uczelni 
za³o¿onej w 1932 r. dziêki staraniom Aleksandra 
Z e l w e r o w i c z a  i  L e o n a  S c h i l l e r a ,  j e d n e j  z  
najnowoczeœniejszych tego typu w Europie. Zetknê³a siê 
wówczas z luminarzami polskiej sceny m. in. Erwinem 
Axerem, Aleksandrem Bardinim, Nin¹ Andrycz, El¿biet¹ 
Barszczewsk¹. Ju¿ po wybuchu wojny, w podziemnym PIST 
zagra³a w „Zemœcie” z Juliuszem Osterw¹: on - Wac³awa, 
ona - Klarê.

*

³oda dziewczyna, wkrótce po wybuchu II wojny Mœwiatowej, zaanga¿owa³a siê po uszy w konspiracjê, 
zostaj¹c ³¹czniczk¹ ZWZ. Dom Rysiów przy ul. Matejki 2 w 
Nowym S¹czu by³ wa¿nym punktem przerzutowym na 
Wêgry. Rysiowie przekazywali informacje na Zachód, 
ukrywali ¯ydów. Jednym z g³ównych organizatorów ZWZ i 
AK na S¹decczyŸnie oraz przerzutów kurierskich na Wêgry 
by³ brat Zofii - Zbigniew (1914-1990), harcerz, sportowiec, 
student prawa na UJ; ¿o³nierz zawodowy, m. in. w I Pu³ku 
Strzelców Podhalañskich i na Kresach (dowodzony przez 
niego patrol graniczny w Do³¿ycy uznawano za najlepszy w 
armii), legendarny wykonawca „108 rajdów Rysia”; od 1 
marca 1944 r. kierownik ³¹cznoœci na kraj w Budapeszcie, 
kawaler Virtuti Militari. 

W domu Rysiów przy ul. Matejki 2 jako pierwszy 
zameldowa³ siê legendarny emisariusz rz¹du emigracyjnego 
Jan Karski (prawdziwe nazwisko Jan Kozielewski), który 
póŸniej poinformowa³ Amerykê o holocauœcie. Karski w 
1940 r. wpad³, aresztowany na S³owacji i osadzony pod 
stra¿¹ w szpitalu w Nowym S¹czu. Podczas brawurowej 
akcji miejscowego podziemia na pocz¹tku lipca 1940 r. 
(zadanie poleci³ sfinansowaæ z kasy PPS Józef 
Cyrankiewicz, póŸniejszy premier PRL), z udzia³em Zofii 
Rysiówny w konspiracyjnej roli zakonnicy, zosta³ 
„wykradziony” ze szpitala. 

Z listu (z lipca 2000 r.) Jana Karskiego do Jana 
S³owikowskiego, zamieszka³ego obecnie we Wroc³awiu, w 
latach 1939-1941 lekarza w szpitalu powiatowym w Nowym 
S¹czu, uczestnika ruchu oporu ZWZ - AK i organizatora 
ucieczki, pomys³odawcy wielkiej mistyfikacji:

„Zastosowa³em siê do rad i zacz¹³em symulowaæ ból i 
zaburzenia œwiadomoœci. Nastêpn¹ „sugesti¹” doktora by³o 
domaganie siê spowiedzi i ostatniego namaszczenia przed 
rzekomo nadchodz¹c¹ œmierci¹. Odnios³a ona skutek. 
Zabrano mnie na wózek inwalidzki i przewieziono do kaplicy 
szpitalnej na parterze budynku”. 

Podczas „spowiedzi” Karski poprosi³ kapelana o 
powiadomienie o jego pobycie jako wiêŸnia w szpitalu Zofii 
Rysiówny, siostry Zbigniewa Rysia - oboje byli cz³onkami 
ZWZ. W ich mieszkaniu zatrzymywa³ siê przed 
wyruszeniem na kurierski szlak. „SpowiedŸ” przynios³a 
efekt. 

Z listu Karskiego: „Przy moim ³ó¿ku pojawi³a siê 
Zofia Rysiówna w uniformie siostry zakonnej. Poprosi³em o 
informacjê dla Tadeusza Pilca w Krakowie, mego kolegi 
szkolnego z £odzi, od pocz¹tku okupacji aktywnego w 
podziemiu. ¯¹da³em, ¿eby albo mnie odbili, albo przekazali 
cyjanek na wypadek tortur nie do zniesienia i zagro¿enia 
ewentualnym wydaniem innych”.

„Siostra” Rysiówna wywi¹za³a siê ze swej wybitnie 
niescenicznej roli: „Kraków zosta³ powiadomiony”. 
Przynios³a te¿ kapsu³kê z trucizn¹, któr¹ pacjent dyskretnie 
umieœci³ w pachwinie przylepiaj¹c plastrem.

Z listu Karskiego: „Po tygodniu, podczas wizyty 
lekarskiej, korzystaj¹c z pewnego zamieszania na korytarzu, 
gdzie siedzieli stra¿nicy, doktor S³owikowski powiedzia³ mi, 
¿e tej nocy nast¹pi ucieczka. O pó³nocy stanie w drzwiach 
sali i zapali papierosa. Na ten znak zdejmê szpitaln¹ pid¿amê 
i pod¹¿ê na pó³piêtro, gdzie zastanê otwarte okno. Mam 
wejœæ na parapet i wyjrzeæ na zewn¹trz. Otrzymam has³o do 
wyskoczenia. Lekarz upewni³ mnie, ¿e stra¿ bêdzie w tym 
czasie „smacznie spa³a”, co zrozumia³em jako uœpienie jej 
œrodkiem nasennym. Pacjenci te¿ mieli spaæ ...”

Scenariusz ucieczki zosta³ zrealizowany w stu 
procentach. Karskiego pod szpitalem przejê³a grupa 
ratunkowa ze Zbigniewem Rysiem na czele. Wszyscy dotarli 
nad Dunajec, przeprawili siê kajakiem na drugi brzeg i ukryli 
w bezpiecznym miejscu.

Cena uwolnienia Karskiego by³a wysoka. W marcu 
1941 roku, przy okazji innej sprawy gestapo pozna³o kulisy 
akcji i zdemaskowa³o jej inicjatorów. Posypa³y siê 
aresztowania, wywózki do obozów. Zofia Rysiówna, 
brutalnie przes³uchiwana, nie wyda³a nikogo. Trafi³a do 
Ravensbrück, gdzie przebywa³a a¿ do wyzwolenia. Inni za 
ucieczkê Karskiego zap³acili ¿yciem. 21 sierpnia 1941 r. 
rozstrzelano na rozkaz obersturmführera SS w Nowym 
S¹czu Heinricha Hamanna 32 osoby poœrednio lub 
bezpoœrednio zwi¹zane z ucieczk¹ Karskiego. 

Ca³a historia znalaz³a swoje miejsce w 600-
stronicowym opracowaniu duetu autorskiego Amerykanina 
z Tenessee Thomasa Wooda i krakowskiego literata-
publicysty Stanis³awa M. Jankowskiego pt. „Jan Karski. 
Cz³owiek, który próbowa³ zatrzymaæ holocaust” (1994).

W 2001 r. sk³adaj¹c kwiaty w Biegonicach w miejscu 
egzekucji Boles³awa i wielu innych znajomych jej z 
m³odoœci s¹deczan Zofia Rysiówna powiedzia³a mi:

„Uœwiadomi³am sobie, ¿e ja równie¿ - zgodnie z 
logik¹ hitlerowców - powinnam tam byæ rozstrzelana, tak jak 
mój przyjaciel Tadek Szafran, studenci Teodor S³owikowski 
czy Stanis³aw Suski. Konspiratorzy z ZWZ p³acili wielk¹ cenê 
za wykradzenie ze szpitala s³awnego póŸniej kuriera Jana 
Karskiego. Mia³am w tym swój skromny udzia³ i do dziœ nie 
wiem dlaczego zamiast na egzekucjê wys³ano mnie najpierw 
do wiêzienia w Tarnowie, a potem do obozu w Ravensbrück”.

Paradoks historii sprawi³, ¿e Rysiówna i Barbacki 
przebywali w tym samym czasie, latem 1941 r., w wiêzieniu 
gestapo w Nowym S¹czu, ale o sobie nic nie wiedzieli. 
Uwiêzienie znosi³a dzielnie: pyskowa³a stra¿nikom, nie 
pozwalaj¹c im mówiæ na „ty”, a nawet odmawia³a rozmowy 
z Heinrichem Hamannem. Z tak¹ „bezczelnoœci¹” pewnie 
siê ten kat S¹decczyzny jeszcze nie spotka³. Zawsze jednak 
w najtrudniejszych chwilach mia³a w sobie b³ysk nadziei na 
ocalenie. Znany jest gryps, jaki wys³a³a do mamy, aby 
wysz³a na ogród Styczyñskich-Gruszeckich, sk¹d mog³a j¹ 
dojrzeæ przez okno zza krat. Mama przysz³a, Zofia 
zaœpiewa³a, aby mog³a j¹ rozpoznaæ.

Starsza siostra Zofii - Wanda Straszyñska-
Skrzeszewska (d³ugoletnia przewodnicz¹ca Klubu Ziemi 
S¹deckiej w Warszawie) podkreœla we „Wspomnieniach 
majowych” (2000 r.):

„Zosi nale¿y siê wdziêcznoœæ za to, ¿e uratowa³a 
nasz¹ rodzinê od zag³ady, bo gdyby stchórzy³a i uciek³a, kilka 
osób z rodziny by³oby rozstrzelanych przez gestapo za œmia³e 
jej poczynania w walce z okupantem, bo Niemcy stosowali 
zbiorow¹ odpowiedzialnoœæ, mordowali w odwecie ca³e 
rodziny, jeœli ktoœ, kogo szukali wymyka³ im siê. Tak by³o z 
rodzin¹ Stobieckich: rozstrzelano matkê i trzy siostry 
ch³opaka, któremu uda³o siê zwiaæ. Zosia by³a odwa¿na i 
odpowiedzialna za swój udzia³ w konspiracji”.

*
ofia Rysiówna niewiele mówi³a o 4-letniej gehennie Zobozowej w Ravensbrück, gdzie nazwano j¹ obozowym 

„s³owikiem”, bo najpiêkniej œpiewa³a. Zainteresowanych 
odsy³a³a do „Wspomnieñ wojennych” wspó³wiêŸniarki 
ksiê¿nej - Karoliny Lanckoroñskiej (1898-2002).

W wywiadzie dla „Dziennika Polskiego” (28 grudnia 
2002 r.) Zofia Rysiówna powiedzia³a:

„Co pozwala³o prze¿yæ tamten koszmar? Nikt tego 
nie wie. Ale coœ pozwala³o. Widaæ i tak ¿yæ mo¿na by³o, skoro 
nie da³o siê inaczej. Cz³owiek jest silny, broni siê. Jest 
ksi¹¿ka jednej z obozowych kole¿anek, która opisuje tamto 
¿ycie. Równie¿ nasze recytacje, œpiewy. By³am nazywana 
obozowym „s³owikiem”, bo najpiêkniej œpiewa³am. Jest te¿ 
opis œwi¹t, które organizowa³yœmy dla obozowych dzieci. 
Robi³yœmy im nawet ma³e paczuszki, ka¿da z nas z tego, co 
mia³a. To by³y formy przetrwania”.

*
 1945 roku zadebiutowa³a w Krakowie rol¹ WBalladyny. Po obozowych przejœciach trudno by³o 

zaj¹æ siê teatrem.

Z wywiadu dla „Dziennika Polskiego” (28 grudnia 
2002 r.):

„Wewnêtrznie nie by³am kompletnie przygotowana 
do tej pracy. Nie potrafi³am siê nawet ni¹ cieszyæ, bo jeszcze 
nie by³am wœród ¿ywych. Ta propozycja dawa³a przede 
wszystkim mo¿liwoœæ zarabiania na ¿ycie. I tak to siê 
potoczy³o. Zda³am eksternistyczny egzamin aktorski i 
rozpoczê³am swoj¹ artystyczn¹ wêdrówkê, której zwykle 
towarzyszy³a wielka literatura: Szekspir, Czechow, 
Wyspiañski, S³owacki. To by³ mój teatr. Na mistyczno-
filozoficznych dzie³ach S³owackiego kszta³ci³am swój 
warsztat, swoje myœlenie o teatrze. I umiejêtnoœæ 
przekazywania sensów sztuk, w których gra³am”.

W Krakowie, w Teatrze im. J. S³owackiego, spêdzi³a 
cztery sezony, z czego jeden za dyrekcji Karola Frycza - 
wspania³ego artysty. W pierwszym sezonie zagra³a piêæ 
znacz¹cych ról. Jako Diana partnerowa³a w 1946 r. 
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Zbigniewem, Wand¹, Stanis³aw¹, Mari¹ i Zofi¹) powróci³a 
do Nowego S¹cza, do domu dziadków Malinowskich przy 
ul. Matejki 2, przy drewnianym jeszcze moœcie na 
Kamienicy.

*

ybitna aktorka dramatyczna, jedna z ostatnich heroin Wpolskiego teatru, ¿o³nierz Zwi¹zku Walki Zbrojnej i 
wiêŸniarka KL Ravensbrück, m¹dra i serdeczna kobieta, 
pozosta³a przez ca³e ¿ycie wiern¹ przyjació³k¹ Nowego 
S¹cza i Ziemi S¹deckiej. Z jej mieszkania przy Alejach 
Jerozolimskich w stolicy p³ynê³a silna, wyczuwalna têsknota 
za S¹czem, za niepowtarzalnymi uniesieniami m³odoœci. Od 
lat, kiedy tylko mia³a woln¹ chwilê, przyje¿d¿a³a do S¹cza, 
miasta swej m³odoœci.

 To nie by³y ¿adne powroty, ja po prostu w S¹czu tkwiê 
ca³y czas - powiedzia³a prezydentowi Józefowi Antoniemu 
Wiktorowi podczas spotkania z s¹deczanami zamieszka³ymi 
i pracuj¹cymi w Warszawie 14 wrzeœnia 2003 r.

Z wywiadu nagranego na kamerze filmowej przez 
szefa nowos¹deckiego kabaretu „Ergo” Leszka 
Bolanowskiego i nauczyciela II LO im. Marii Konopnickiej 
Grzegorza Kornasia w paŸdzierniku 2003 r.:

(…) Jestem pe³na najczulszych wspomnieñ z Nowego 
S¹cza, z miasta, o ile siê nie mylê wówczas 30-tysiêcznego, 
miasta bardzo wielonarodowego. Bo przecie¿ mieliœmy 
mniejszoœci: i ukraiñskie, i ¿ydowskie, i niemieckie, i 
rumuñskie, i wêgierskie. To by³o spo³eczeñstwo niezwykle 
ciekawe, niezwykle ambitne. Ale je¿eli czegoœ mogê miastu 
Nowy S¹cz ¿yczyæ, to tego, ¿eby ludzie w Nowym S¹czu 
wrócili do tej cudownej naiwnej tradycji, kiedy mówi³o siê 
prawdê. Kiedy k³amstwo, oszustwo, by³o nieznane. Myœmy 
byl i  spo³eczeñs twem naiwnym,  a le  naprawdê 
prawdomównym i bardzo uczciwym. I to mam w pamiêci i 
tego ¿yczê memu miastu na d³ugie, d³ugie lata (…) Nowemu 
S¹czowi ¿yczê, ¿eby pamiêta³ o swojej tradycji. ¯eby dawa³ 
m³odzie¿y si³ê do szlachetnego ¿ycia. Sala „Soko³a” ³¹czy mi 
siê naturalnie z teatrem. Niech¿e nam Bóg daje talenty, ¿eby 
ten teatr równa³ naprawdê do moich przedwojennych 
czasów, kiedy by³ teatrem znakomitym. ¯eby dawa³ si³ê, si³ê 
moraln¹, si³ê intelektualn¹ m³odzie¿y. ¯eby m³odzi ludzie 
byli jak „Soko³y” równie ofiarni dla swojej ojczyzny i oddani 
swojemu miastu i przyrodzie (…)

***
ebiutowa³a na scenie w s¹deckim „Sokole” 11 listopada D1928 r. jako uczennica Szko³y Podstawowej im. 

Œwiêtej Jadwigi Œl¹skiej podczas imprezy patriotycznej z 
okazji 10-lecia odzyskania niepodleg³oœci. Jako 8-letnia 
dziewczynka recytowa³a wówczas wierszyk „Niechaj 
rozdzwoni¹ siê spi¿owe dzwony ...”. Zachwycony 
widocznie deklamacj¹ autor inscenizacji, Boles³aw Barbacki 
z³apa³ j¹ za rêkê i zapyta³: - Dziecko, jak siê nazywasz? - 
Zofia Rysiówna - musia³a odpowiedzieæ rezolutnie, bo 
rozmówca powiedzia³: - Ty masz talent! 

Jak widaæ, nie pomyli³ siê.

Wtedy, w 1928 r., ma³a Zosia nie wiedzia³a, kim jest 
re¿yser przedstawienia. Zapyta³a jedn¹ z pañ i us³ysza³a 
„Bolek Barbacki”. W³aœnie Bolek, nie inaczej, nikt o nim nie 
mówi³ Boles³aw. Chodzi³a Rysiówna w nastêpnych latach do 
„Soko³a” jako widz, oczarowana jego bajecznymi 
scenografiami. W Prywatnym Gimnazjum ¯eñskim im. 
Marii Konopnickiej, Barbacki przez kilka miesiêcy uczy³ j¹ 
rysunków i zaprosi³ do udzia³u w miêdzyszkolnym 
przedstawieniu „Wesela” Stanis³awa Wyspiañskiego. Nie 
opuœci³a ¿adnej z prób, wiêc gra³a ró¿ne role, bo zna³a tekst 
na pamiêæ, a w premierze przypad³a jej Maryna. 

Pod koniec nauki dosta³a propozycjê gry w 
prawdziwym teatrze i Barbacki lojalnie zwróci³ siê o zgodê 
do dyrektora Zieliñskiego. Us³ysza³ odmowê: najpierw 
matura, potem teatr. Zast¹pi³a j¹ w tej roli nie kto inny tylko 
Danuta Szaflarska, bo by³a starsza od Rysiówny i ju¿ po 
egzaminach.

*

rzed wojn¹, w 1938 r., zda³a maturê. Otrzyma³a solidne, Pklasyczne wykszta³cenie. Uczyli j¹ znani s¹deccy 
profesorzy gimnazjalni: Zieliñski (dyrektor), Szeworski 
(³acinnik), Zofia Oleksówna (polonistka), Feliks Rapf (fizyk 
i matematyk), dr Laura Eichhornowa (germanistka), Teresa 
Bromowiczowa (filozof) - siostra s³ynnej póŸniej malarki 
Ewy Harsdorf, ks. dr Stanis³aw Adamczyk (katecheta). Z 
tego okresu ¿yje w Nowym S¹czu jedyna jeszcze 
nauczycielka „Gimnazjum Zieliñskiego” - Ewa Fryœ-
Ru¿añska (ur. 1915), specjalistka od wychowania 
fizycznego.

Jesieni¹ 1938 r., po udanych egzaminach (gdyby siê 
nie powiod³o, zda³a te¿ równolegle na prawo) Zofia 
Rysiówna znalaz³a siê w Warszawie, w Pañstwowym 
Instytucie Sztuki Teatralnej. Szczególne uznanie komisji 
zyska³ „List Hanusi” Tetmajera, który wyrecytowa³a 
autentyczn¹ gwar¹. Zaprocentowa³o wszczepione przez 
matkê zami³owanie do literatury, poezji, muzyki. Przyznane 
stypendium umo¿liwi³o jej rozpoczêcie studiów w uczelni 
za³o¿onej w 1932 r. dziêki staraniom Aleksandra 
Z e l w e r o w i c z a  i  L e o n a  S c h i l l e r a ,  j e d n e j  z  
najnowoczeœniejszych tego typu w Europie. Zetknê³a siê 
wówczas z luminarzami polskiej sceny m. in. Erwinem 
Axerem, Aleksandrem Bardinim, Nin¹ Andrycz, El¿biet¹ 
Barszczewsk¹. Ju¿ po wybuchu wojny, w podziemnym PIST 
zagra³a w „Zemœcie” z Juliuszem Osterw¹: on - Wac³awa, 
ona - Klarê.

*

³oda dziewczyna, wkrótce po wybuchu II wojny Mœwiatowej, zaanga¿owa³a siê po uszy w konspiracjê, 
zostaj¹c ³¹czniczk¹ ZWZ. Dom Rysiów przy ul. Matejki 2 w 
Nowym S¹czu by³ wa¿nym punktem przerzutowym na 
Wêgry. Rysiowie przekazywali informacje na Zachód, 
ukrywali ¯ydów. Jednym z g³ównych organizatorów ZWZ i 
AK na S¹decczyŸnie oraz przerzutów kurierskich na Wêgry 
by³ brat Zofii - Zbigniew (1914-1990), harcerz, sportowiec, 
student prawa na UJ; ¿o³nierz zawodowy, m. in. w I Pu³ku 
Strzelców Podhalañskich i na Kresach (dowodzony przez 
niego patrol graniczny w Do³¿ycy uznawano za najlepszy w 
armii), legendarny wykonawca „108 rajdów Rysia”; od 1 
marca 1944 r. kierownik ³¹cznoœci na kraj w Budapeszcie, 
kawaler Virtuti Militari. 

W domu Rysiów przy ul. Matejki 2 jako pierwszy 
zameldowa³ siê legendarny emisariusz rz¹du emigracyjnego 
Jan Karski (prawdziwe nazwisko Jan Kozielewski), który 
póŸniej poinformowa³ Amerykê o holocauœcie. Karski w 
1940 r. wpad³, aresztowany na S³owacji i osadzony pod 
stra¿¹ w szpitalu w Nowym S¹czu. Podczas brawurowej 
akcji miejscowego podziemia na pocz¹tku lipca 1940 r. 
(zadanie poleci³ sfinansowaæ z kasy PPS Józef 
Cyrankiewicz, póŸniejszy premier PRL), z udzia³em Zofii 
Rysiówny w konspiracyjnej roli zakonnicy, zosta³ 
„wykradziony” ze szpitala. 

Z listu (z lipca 2000 r.) Jana Karskiego do Jana 
S³owikowskiego, zamieszka³ego obecnie we Wroc³awiu, w 
latach 1939-1941 lekarza w szpitalu powiatowym w Nowym 
S¹czu, uczestnika ruchu oporu ZWZ - AK i organizatora 
ucieczki, pomys³odawcy wielkiej mistyfikacji:

„Zastosowa³em siê do rad i zacz¹³em symulowaæ ból i 
zaburzenia œwiadomoœci. Nastêpn¹ „sugesti¹” doktora by³o 
domaganie siê spowiedzi i ostatniego namaszczenia przed 
rzekomo nadchodz¹c¹ œmierci¹. Odnios³a ona skutek. 
Zabrano mnie na wózek inwalidzki i przewieziono do kaplicy 
szpitalnej na parterze budynku”. 

Podczas „spowiedzi” Karski poprosi³ kapelana o 
powiadomienie o jego pobycie jako wiêŸnia w szpitalu Zofii 
Rysiówny, siostry Zbigniewa Rysia - oboje byli cz³onkami 
ZWZ. W ich mieszkaniu zatrzymywa³ siê przed 
wyruszeniem na kurierski szlak. „SpowiedŸ” przynios³a 
efekt. 

Z listu Karskiego: „Przy moim ³ó¿ku pojawi³a siê 
Zofia Rysiówna w uniformie siostry zakonnej. Poprosi³em o 
informacjê dla Tadeusza Pilca w Krakowie, mego kolegi 
szkolnego z £odzi, od pocz¹tku okupacji aktywnego w 
podziemiu. ¯¹da³em, ¿eby albo mnie odbili, albo przekazali 
cyjanek na wypadek tortur nie do zniesienia i zagro¿enia 
ewentualnym wydaniem innych”.

„Siostra” Rysiówna wywi¹za³a siê ze swej wybitnie 
niescenicznej roli: „Kraków zosta³ powiadomiony”. 
Przynios³a te¿ kapsu³kê z trucizn¹, któr¹ pacjent dyskretnie 
umieœci³ w pachwinie przylepiaj¹c plastrem.

Z listu Karskiego: „Po tygodniu, podczas wizyty 
lekarskiej, korzystaj¹c z pewnego zamieszania na korytarzu, 
gdzie siedzieli stra¿nicy, doktor S³owikowski powiedzia³ mi, 
¿e tej nocy nast¹pi ucieczka. O pó³nocy stanie w drzwiach 
sali i zapali papierosa. Na ten znak zdejmê szpitaln¹ pid¿amê 
i pod¹¿ê na pó³piêtro, gdzie zastanê otwarte okno. Mam 
wejœæ na parapet i wyjrzeæ na zewn¹trz. Otrzymam has³o do 
wyskoczenia. Lekarz upewni³ mnie, ¿e stra¿ bêdzie w tym 
czasie „smacznie spa³a”, co zrozumia³em jako uœpienie jej 
œrodkiem nasennym. Pacjenci te¿ mieli spaæ ...”

Scenariusz ucieczki zosta³ zrealizowany w stu 
procentach. Karskiego pod szpitalem przejê³a grupa 
ratunkowa ze Zbigniewem Rysiem na czele. Wszyscy dotarli 
nad Dunajec, przeprawili siê kajakiem na drugi brzeg i ukryli 
w bezpiecznym miejscu.

Cena uwolnienia Karskiego by³a wysoka. W marcu 
1941 roku, przy okazji innej sprawy gestapo pozna³o kulisy 
akcji i zdemaskowa³o jej inicjatorów. Posypa³y siê 
aresztowania, wywózki do obozów. Zofia Rysiówna, 
brutalnie przes³uchiwana, nie wyda³a nikogo. Trafi³a do 
Ravensbrück, gdzie przebywa³a a¿ do wyzwolenia. Inni za 
ucieczkê Karskiego zap³acili ¿yciem. 21 sierpnia 1941 r. 
rozstrzelano na rozkaz obersturmführera SS w Nowym 
S¹czu Heinricha Hamanna 32 osoby poœrednio lub 
bezpoœrednio zwi¹zane z ucieczk¹ Karskiego. 

Ca³a historia znalaz³a swoje miejsce w 600-
stronicowym opracowaniu duetu autorskiego Amerykanina 
z Tenessee Thomasa Wooda i krakowskiego literata-
publicysty Stanis³awa M. Jankowskiego pt. „Jan Karski. 
Cz³owiek, który próbowa³ zatrzymaæ holocaust” (1994).

W 2001 r. sk³adaj¹c kwiaty w Biegonicach w miejscu 
egzekucji Boles³awa i wielu innych znajomych jej z 
m³odoœci s¹deczan Zofia Rysiówna powiedzia³a mi:

„Uœwiadomi³am sobie, ¿e ja równie¿ - zgodnie z 
logik¹ hitlerowców - powinnam tam byæ rozstrzelana, tak jak 
mój przyjaciel Tadek Szafran, studenci Teodor S³owikowski 
czy Stanis³aw Suski. Konspiratorzy z ZWZ p³acili wielk¹ cenê 
za wykradzenie ze szpitala s³awnego póŸniej kuriera Jana 
Karskiego. Mia³am w tym swój skromny udzia³ i do dziœ nie 
wiem dlaczego zamiast na egzekucjê wys³ano mnie najpierw 
do wiêzienia w Tarnowie, a potem do obozu w Ravensbrück”.

Paradoks historii sprawi³, ¿e Rysiówna i Barbacki 
przebywali w tym samym czasie, latem 1941 r., w wiêzieniu 
gestapo w Nowym S¹czu, ale o sobie nic nie wiedzieli. 
Uwiêzienie znosi³a dzielnie: pyskowa³a stra¿nikom, nie 
pozwalaj¹c im mówiæ na „ty”, a nawet odmawia³a rozmowy 
z Heinrichem Hamannem. Z tak¹ „bezczelnoœci¹” pewnie 
siê ten kat S¹decczyzny jeszcze nie spotka³. Zawsze jednak 
w najtrudniejszych chwilach mia³a w sobie b³ysk nadziei na 
ocalenie. Znany jest gryps, jaki wys³a³a do mamy, aby 
wysz³a na ogród Styczyñskich-Gruszeckich, sk¹d mog³a j¹ 
dojrzeæ przez okno zza krat. Mama przysz³a, Zofia 
zaœpiewa³a, aby mog³a j¹ rozpoznaæ.

Starsza siostra Zofii - Wanda Straszyñska-
Skrzeszewska (d³ugoletnia przewodnicz¹ca Klubu Ziemi 
S¹deckiej w Warszawie) podkreœla we „Wspomnieniach 
majowych” (2000 r.):

„Zosi nale¿y siê wdziêcznoœæ za to, ¿e uratowa³a 
nasz¹ rodzinê od zag³ady, bo gdyby stchórzy³a i uciek³a, kilka 
osób z rodziny by³oby rozstrzelanych przez gestapo za œmia³e 
jej poczynania w walce z okupantem, bo Niemcy stosowali 
zbiorow¹ odpowiedzialnoœæ, mordowali w odwecie ca³e 
rodziny, jeœli ktoœ, kogo szukali wymyka³ im siê. Tak by³o z 
rodzin¹ Stobieckich: rozstrzelano matkê i trzy siostry 
ch³opaka, któremu uda³o siê zwiaæ. Zosia by³a odwa¿na i 
odpowiedzialna za swój udzia³ w konspiracji”.

*
ofia Rysiówna niewiele mówi³a o 4-letniej gehennie Zobozowej w Ravensbrück, gdzie nazwano j¹ obozowym 

„s³owikiem”, bo najpiêkniej œpiewa³a. Zainteresowanych 
odsy³a³a do „Wspomnieñ wojennych” wspó³wiêŸniarki 
ksiê¿nej - Karoliny Lanckoroñskiej (1898-2002).

W wywiadzie dla „Dziennika Polskiego” (28 grudnia 
2002 r.) Zofia Rysiówna powiedzia³a:

„Co pozwala³o prze¿yæ tamten koszmar? Nikt tego 
nie wie. Ale coœ pozwala³o. Widaæ i tak ¿yæ mo¿na by³o, skoro 
nie da³o siê inaczej. Cz³owiek jest silny, broni siê. Jest 
ksi¹¿ka jednej z obozowych kole¿anek, która opisuje tamto 
¿ycie. Równie¿ nasze recytacje, œpiewy. By³am nazywana 
obozowym „s³owikiem”, bo najpiêkniej œpiewa³am. Jest te¿ 
opis œwi¹t, które organizowa³yœmy dla obozowych dzieci. 
Robi³yœmy im nawet ma³e paczuszki, ka¿da z nas z tego, co 
mia³a. To by³y formy przetrwania”.

*
 1945 roku zadebiutowa³a w Krakowie rol¹ WBalladyny. Po obozowych przejœciach trudno by³o 

zaj¹æ siê teatrem.

Z wywiadu dla „Dziennika Polskiego” (28 grudnia 
2002 r.):

„Wewnêtrznie nie by³am kompletnie przygotowana 
do tej pracy. Nie potrafi³am siê nawet ni¹ cieszyæ, bo jeszcze 
nie by³am wœród ¿ywych. Ta propozycja dawa³a przede 
wszystkim mo¿liwoœæ zarabiania na ¿ycie. I tak to siê 
potoczy³o. Zda³am eksternistyczny egzamin aktorski i 
rozpoczê³am swoj¹ artystyczn¹ wêdrówkê, której zwykle 
towarzyszy³a wielka literatura: Szekspir, Czechow, 
Wyspiañski, S³owacki. To by³ mój teatr. Na mistyczno-
filozoficznych dzie³ach S³owackiego kszta³ci³am swój 
warsztat, swoje myœlenie o teatrze. I umiejêtnoœæ 
przekazywania sensów sztuk, w których gra³am”.

W Krakowie, w Teatrze im. J. S³owackiego, spêdzi³a 
cztery sezony, z czego jeden za dyrekcji Karola Frycza - 
wspania³ego artysty. W pierwszym sezonie zagra³a piêæ 
znacz¹cych ról. Jako Diana partnerowa³a w 1946 r. 



nastêpnie na Zachód i do Stanów Zjednoczonych z raportem 
do prezydenta Roosevelta o eksterminacji narodu 
¿ydowskiego i polskiego. Œwiat siê dopiero wtedy dowiedzia³ 
o tym, co dzieje siê w okupowanej Polsce.

Za ten bohaterski czyn zap³aci³aœ, Pani Zofio, wysok¹ 
cenê: osadzeniem w obozie koncentracyjnym, gdzie prze¿y³a 
Pani 4 lata obozowej gehenny. 

Zofia Rysiówna kocha³a Nowy S¹cz. 

Kocha³a miasto, w którym stoi przy ul. Matejki jej 
rodzinny, patriotyczny dom.

Miasto dzieciñstwa i m³odoœci.

Miasto,  które wielokrotnie odwiedza³a i  
przechowywa³a w najczulszych wspomnieniach.

Oœmielê siê w tym miejscu przywo³aæ w¹tek osobisty. 
Spotka³em siê z Pani¹ Zofi¹ Rysiówn¹ ostatni raz 
14 wrzeœnia br. podczas spotkania mi³oœników Ziemi 
S¹deckiej w Warszawie. 

¯yczy³a wtedy Nowemu S¹czowi, aby jego 
mieszkañcy wrócili do cudownej tradycji mówienia prawdy, 
do czasów, gdy S¹deczanie byli mo¿e nieco naiwnym, ale 
prawdomównym i bardzo uczciwym spo³eczeñstwem. Kiedy 
k³amstwo czy oszustwo by³y nieznane.

By³em i jestem nadal pod wra¿eniem ówczesnej 
rozmowy z Pani¹ Zofi¹. 

By³a Cz³owiekiem o bardzo silnej osobowoœci. 
Odpowiedzialnym za wszystko, co robi³a w ¿yciu - od spraw 
wielkich po najdrobniejsze.

Potraktujmy te wypowiedziane w Warszawie 
przes³anie jako Jej testament. 

Niech nasze miasto pamiêta o tradycji, a m³odzie¿y 
daje si³ê do szlachetnego ¿ycia. Takie by³o jedno z Jej 
ostatnich ¿yczeñ. Postaramy siê je spe³niæ.

Zgas³a Gwiazda. 

Œwiat³o, które dawa³a nam przez ca³e swoje godne 
¿ycie, bêdzie nam teraz rozjaœniaæ mroki codziennoœci.

¯egnam Ciê, droga Pani Zofio, w imieniu Miasta 
Nowego S¹cza, w imieniu S¹deczan, z którymi by³aœ tak 
mocno zwi¹zana.

Rodzinie sk³adam najszczersze kondolencje.

Droga Pani Zofio! Niech Ci ziemia lekk¹ bêdzie!

Niech Polska i Nowy S¹cz przyœni¹ siê Tobie podczas 
wiecznego snu! Na S¹deckiej Ziemi.

Leszek Œwigoñ, aktor Teatru Starego w Krakowie, 
cz³onek Prezydium Zarz¹du ZASP: 

eroina - s³owo dziœ nieu¿ywane, niemodne, dla Hniektórych byæ mo¿e w ogóle niezrozumia³e - ma dwa 
znaczenia. Wed³ug starej teatralnej tradycji to aktorka 
graj¹ca g³ówne role, pierwszoplanowa bohaterka dramatu, a 
zgodnie z etymologi¹ s³owa to w ogóle bohaterka, kobieta 
dzielna i ofiarna. To niemodne s³owo wyj¹tkowo dobrze 
charakteryzuje Zofiê Rysiównê. Zarówno jako aktorkê, jak i 
kobietê.

Wielka, wybitna aktorka, wspania³y, niezwyk³y 
cz³owiek.

Trudno jest w tych kilku s³owach, oddaæ Jej 
wyj¹tkowoœæ - artystyczn¹ i codzienn¹, ludzk¹.

No bo jak opisaæ jej bohaterstwo w czasach wojny, 
kiedy jako m³odziutka dziewczyna, dziewiêtnastolatka, 
œwie¿o upieczona studentka Pañstwowego Instytutu Sztuki 
Teatralnej w Warszawie zostaje ³¹czniczk¹ Zwi¹zku Walki 
Zbrojnej i za aktywn¹ dzia³alnoœæ w konspiracji, za udzia³ w 

12 13

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III
Juliuszowi Osterwie, a w 
1948 r. - kreowa³a Ameliê w 
„Mazepie” u boku Jerzego 
Leszczyñskiego.

W 1949 roku przenosi siê do 
Warszawy, zabieraj¹c ze 
s o b ¹  p o r t r e t y ,  k t ó r e  
namalowali jej malarze 

Czes³aw Rzepiñski i Jerzy Potrzebowski 
oraz niezapomniane wspomnienia. Na pocz¹tek anga¿uje siê 
w Teatrze „Rozmaitoœci”, u dyrektora Dobies³awa 
Damiêckiego, pi³sudczyka, bliskiego jej sercu. Nastêpnie 
pracowa³a z najwybitniejszymi re¿yserami scen polskich w 
sto³ecznych teatrach - „Klasycznym”, „Polskim”, 
„Nowym”, „Dramatycznym”, „Powszechnym”. Gra³a te¿ na 
scenach Poznania.

Jej domen¹ by³y przede wszystkim wielkie role 
dramatyczne. Wcieli³a siê m. in. w postacie: Ofelii w 
„Hamlecie”, Madame Bovary, Barbary Radziwi³³ówny w 
„Kronikach królewskich”, Klitajmestry w „Elektrze”, 
M a s z y  w  „ T r z e c h  s i o s t r a c h ” ,  M a s ³ o w e j  w  
„Zmartwychwstaniu” i mitologicznej Fedry (w spektaklu we 
w³asnej re¿yserii, wystawionym goœcinnie w Teatrze 
Dramatycznym w Wa³brzychu).

Zofia Rysiówna to tak¿e pamiêtna Judyta z „Ksiêdza 
Marka” S³owackiego, Celimena z molierowskiego 
„Mizantropa”, tytu³owa „Balladyna” i „Berenika”, Diana w 
„Fantazym” (u boku Juliusza Osterwy).

P o  k r ó t k i m  m a ³ ¿ e ñ s t w i e  z  A d a m e m  
Hanuszkiewiczem aktorka zazna³a trudu samotnego 
wychowywania dwójki dzieci. Cierpia³a samotnoœæ, brak 
moralnego i materialnego wsparcia. Wychowywanie dzieci i 
jednoczesne granie wielkich ról w teatrze wymaga³o du¿ego 
wysi³ku, godzenia tych obowi¹zków bez strat dla sztuki i 
rodziny. Z wywiadu dla „Dziennika Polskiego” (28 grudnia 
2002 r.):

„To by³ najtrudniejszy czas w moim ¿yciu. ¯eby 
stworzyæ prawdziw¹ rodzinê, potrzebny jest ojciec i matka. 
Mnie ¿ycie nie da³o takiej mo¿liwoœci. Ale te¿ oszczêdzi³o, na 
szczêœcie, bycia dyrektorow¹. Gdy Hanuszkiewiczowi 
zaproponowano dyrekcjê teatru - natychmiast rozwiód³ siê ze 
mn¹. Jestem g³êboko przekonana, ¿e zawód aktorki wymaga 
zaplecza finansowego i ograniczonych obowi¹zków 
rodzinnych. Ja tego nie mia³am”.

Nie prosi³a jednak nigdy o pomoc, bo by³a kobiet¹ 
dumn¹. Nigdy nie walczy³a o role. Jej koledzy przyznaj¹, ¿e 
nie by³a ³atwa w pracy, bo do ³atwych nie nale¿¹ ci, którzy s¹ 
pryncypialni: stanowczy, konsekwentni, wymagaj¹cy, 
zawsze przygotowani i punktualni. A taka w³aœnie by³a. 
„W niczym nie by³am ³atwa. Bo mój umys³ wyprzedza³ wielu 
w myœleniu” - mówi³a z dum¹. 

By³a aktork¹, która zawsze stawia³a sobie i innym 
bardzo wysoko poprzeczkê. Wzbudza³a respekt, ponoæ 
niektórzy wrêcz bali siê jej silnej osobowoœci.

Gra³a równie¿ w z³otym okresie Teatru Telewizji oraz 
w filmach - „Mam tu swój dom” Juliana Dziedziny (1963), 
„Drewniany ró¿aniec” Ewy i Czes³awa Petelskich (1965), 
„Azyl” Romana Za³uskiego (1978) i „Królowa anio³ów” 
Mariusza Grzegorzka (1999). W 1996 r. na swoje 50-lecie 
miesiêcznik „Teatr” uzna³ j¹ za najwybitniejsz¹ aktorkê 
minionego pó³wiecza.

By³a mistrzyni¹ s³owa. Tego scenicznego i tego 
codziennego. Mówi³a piêkn¹ polszczyzn¹, wa¿y³a ka¿de 
s³owo - zbêdnych unika³a. Stanowcza w s¹dach, surowa w 

ocenach, o ciêtym dowcipie i ripostach przeszywaj¹cych jak 
sztylety. 

Czynna artystycznie do ostatnich dni. Ju¿ po 
osiemdziesi¹tce, w warszawskim Teatrze Na Woli im. 
Tadeusza £omnickiego pani Zofia wystêpowa³a w roli 
g³ównej w sztuce peruwiañskiego dramaturga Mario 
Vargasa pt. „Panienka z Tacny” w re¿yserii Bogdana 
Augustyniaka. 

W 2002 r. mogliœmy ogl¹daæ Zofiê Rysiówn¹ w roli 
pani Pernelle w telewizyjnej realizacji „Œwiêtoszka” w 
re¿yserii Andrzeja Seweryna. Po tej premierze wystêpuj¹cy 
w spektaklu Krzysztof Kolberger powiedzia³ o Rysiównej:

„Niezwykle inteligentna Pani, o ostrym os¹dzie 
œwiata, s³yn¹ca z drobnych z³oœliwoœci, ale i ¿yczliwoœci 
wobec ludzi. Bardzo silna osobowoœæ. Wszystkich 
intelektualnie mobilizowa³a do pracy. Zawodowa w ¿yciu i w 
teatrze”.

Prezes Zwi¹zku Artystów Scen Polskich, Olgierd 
£ukaszewicz, wspomina Rysiównê nie tylko jako wielk¹ 
aktorkê, ale równie¿ osobê zaanga¿owan¹ spo³ecznie, jedn¹ 
z ostatnich wielkich dam polskiej sceny, które swoj¹ pracê 
traktowa³y jak misjê spo³eczn¹: 

„By³a to wyj¹tkowa postaæ - do aktorstwa wnios³a 
swoj¹ osobowoœæ, inteligencjê, styl, klasê. Tam, gdzie trzeba 
by³o nawet patosem podkreœliæ wagê chwili, w jej g³osie 
brzmia³ patos. Zofia Rysiówna potrafi³a wznieœæ siê ponad 
œrodowiskowe podzia³y, umia³a widzieæ jak obywatel to, co 
siê dzieje w Polsce”.

Marian Cebulski, aktor Teatru S³owackiego w 
Krakowie: 

ofia by³a rewelacyjna. Mia³a piêkny g³os, piêkn¹ Zsylwetkê. By³a taka ¿ywotna, twarda, mocna. By³a 
pierwsz¹ ¿on¹ Adama Hanuszkiewicza. On by³ wtedy przy 
niej, amancik, ³adny ch³opak. On przy niej zaistnia³ póŸniej 
jako re¿yser. To by³o w Krakowie. Potem siê przenieœli do 
Warszawy. Wiele osób w stolicy ginê³o w tamtejszych 
teatrach. Ona nie zginê³a. W teatrze nieraz mówi³a o tym, ¿e 
by³a w obozie, AK. Ale wtedy wielu ludzi siê chwali³o tak¹ 
przesz³oœci¹. Czasami siê w to nie wierzy³o. Ale ona 
naprawdê to prze¿y³a. By³a wielk¹ postaci¹, wspania³¹ 
aktork¹, cudownym cz³owiekiem.

*

ofia Rysiówna zmar³a 17 listopada 2003 r. Uroczystoœci Zpogrzebowe odby³y siê w Nowym S¹czu 1 grudnia. 
Rozpoczê³y siê w koœciele œw. Kazimierza. Przy urnie z 
prochami Zofii Rysiównej wartê pe³ni³y harcerki. Przyby³y 
liczne poczty sztandarowe. Liturgiê mszy ¿a³obnej uœwietni³ 
Chór „Echo II” pod dyrekcj¹ Mariana Salamona. 
Nabo¿eñstwo celebrowa³ ks. proboszcz Jan Siedlarz, który w 
homilii przytoczy³ z Pisma Œwiêtego s³owa o ziarnie 
pszenicznym: 

„Byæ mo¿e w kontekœcie tego pogrzebu, tej œmierci, 
któr¹ dzisiaj prze¿ywamy, ¿egnaj¹c jedn¹ z najwiêkszych 
aktorek dramatycznych minionego stulecia, mo¿e pojawiæ 
siê u kogoœ w¹tpliwoœæ: i co z tego, ¿e zagra³a tyle 
wspania³ych ról, skoro to wszystko takie ulotne i takie 
nietrwa³e? Czy rzeczywiœcie taki los czeka twórców kultury? 
Niemo¿liwe, ¿eby ziarno rzucone w ziemiê nie wyda³o plonu. 
A jaki i kiedy - Bóg to wie”.

T³umy s¹deczan odprowadzi³y Zofiê Rysiówn¹ na 
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rejtana.

Kompania honorowa Karpackiego Oddzia³u Stra¿y 

Granicznej odda³a honorowe salwy.

Kondolencje w imieniu rodziny przyjmowa³y dzieci 
Zmar³ej: Katarzyna Hanuszkiewicz, Piotr Hanuszkiewicz 
oraz Jej siostra - Wanda Straszyñska-Skrzeszewska.

Urna z prochami Pierwszej Damy polskiego teatru 
spoczê³a w rodzinnym grobowcu Rysiów.

*

owy pogrzebowe nad mogi³¹ wyg³osili wiceminister MKultury i Dziedzictwa Narodowego Rafa³ Sk¹pski, 
prezydent Nowego S¹cza Józef Antoni Wiktor i cz³onek 
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Artystów Scen Polskich, aktor 
Teatru Starego w Krakowie Leszek Œwigoñ.

Oto wyst¹pienia:

Rafa³ Sk¹pski, wiceminister Kultury i Sztuki: 

ielka Dama polskiej sceny. Cokolwiek w ¿yciu robi³aby WZofia Rysiówna, ten tytu³ przynale¿a³by jej. Gdy¿ 
Wielk¹ Dam¹ po prostu by³a. Ka¿dy gest, ka¿de spojrzenie i 
wypowiedziane s³owo dowodzi³y maestrii, najwy¿szego 
kunsztu Artystki. Ktoœ we wspomnieniach zwróci³ uwagê na 
nie³atwy charakter Pani Zofii, na stawiane otoczeniu 
wysokie kryteria. Ale skoro by³a wymagaj¹ca wobec siebie, 
narzucaj¹ca sobie niezwyk³¹ ¿yciow¹ i zawodow¹ 
dyscyplinê, to czy¿ mog³a byæ pob³a¿liwa dla innych? Ale 
przecie¿ by³a ciep³a, serdeczna i bezpoœrednia - nale¿ê do 
tych, którym dane by³o tego doœwiadczyæ. Pozostan¹ w 
pamiêci rozmowy okraszone b³yskiem oka, uœmiechem, 
dowcipem. Po raz ostatni z Pani¹ Zofi¹ Rysiówn¹ 
rozmawia³em na kilka tygodni przed œmierci¹. 
Wspominaliœmy nowos¹deck¹ przyjaŸñ mego ojca i stryja z 
Jej  starszymi braæmi.  Planowaliœmy wspóln¹,  
sentymentaln¹ podró¿ do Nowego S¹cza. Nie tak¹ podró¿. 
Pozostaj¹ wiêc wspomnienia, pozostaje charakterystyczny 
g³os na taœmie radiowej, pozostaj¹ zarejestrowane kreacje w 
Teatrze Telewizji. ¯egnam wybitn¹ aktorkê, bohatersk¹, 
odwa¿n¹ Polkê, wspania³¹ osobowoœæ. Kultura polska, 
Polska, my wszyscy, ponieœliœmy dotkliw¹ stratê. 

Józef A. Wiktor, prezydent Nowego S¹cza: 

egnamy dziœ z g³êbokim ¿alem wybitn¹ S¹deczankê.      ¯Jedn¹ z ostatnich heroin naszego teatru. Pierwsz¹ Damê 
polskiej sceny. 

Cz³owieka skrojonego z pierwszorzêdnego 
przedwojennego materia³u, z wymown¹ w historii Polski 
dat¹ urodzenia - rocznikiem 1920. 

¯egnamy znamienitego przedstawiciela pokolenia 
Kolumbów, ¿o³nierza Armii Krajowej i wiêŸniarkê 
Ravensbrück. 

¯egnamy Mistrzyniê s³owa scenicznego i tego 
codziennego.

Artystkê wykszta³con¹ na dzie³ach S³owackiego, 
Szekspira, Wyspiañskiego, Czechowa. Wprowadzan¹ na 
polskie sceny przez Juliusza Osterwê i Stefana Jaracza.

Uznan¹, ju¿ po latach, za najwybitniejsz¹ aktorkê 
dramatyczn¹ drugiej po³owy XX wieku.

Pani Zofio!

Wpisa³a siê Pani z³otymi zg³oskami we wspó³czesn¹ 
historiê Polski, historiê Nowego S¹cza. To tu, w naszym 
mieœcie, podczas II wojny œwiatowej, w znajduj¹cym siê 
niedaleko st¹d szpitalu, bra³a Pani udzia³ w brawurowej 
akcji uwolnienia z r¹k gestapo legendarnego kuriera 
pañstwa podziemnego, Jana Karskiego, który przedosta³ siê 



nastêpnie na Zachód i do Stanów Zjednoczonych z raportem 
do prezydenta Roosevelta o eksterminacji narodu 
¿ydowskiego i polskiego. Œwiat siê dopiero wtedy dowiedzia³ 
o tym, co dzieje siê w okupowanej Polsce.

Za ten bohaterski czyn zap³aci³aœ, Pani Zofio, wysok¹ 
cenê: osadzeniem w obozie koncentracyjnym, gdzie prze¿y³a 
Pani 4 lata obozowej gehenny. 

Zofia Rysiówna kocha³a Nowy S¹cz. 

Kocha³a miasto, w którym stoi przy ul. Matejki jej 
rodzinny, patriotyczny dom.

Miasto dzieciñstwa i m³odoœci.

Miasto,  które wielokrotnie odwiedza³a i  
przechowywa³a w najczulszych wspomnieniach.

Oœmielê siê w tym miejscu przywo³aæ w¹tek osobisty. 
Spotka³em siê z Pani¹ Zofi¹ Rysiówn¹ ostatni raz 
14 wrzeœnia br. podczas spotkania mi³oœników Ziemi 
S¹deckiej w Warszawie. 

¯yczy³a wtedy Nowemu S¹czowi, aby jego 
mieszkañcy wrócili do cudownej tradycji mówienia prawdy, 
do czasów, gdy S¹deczanie byli mo¿e nieco naiwnym, ale 
prawdomównym i bardzo uczciwym spo³eczeñstwem. Kiedy 
k³amstwo czy oszustwo by³y nieznane.

By³em i jestem nadal pod wra¿eniem ówczesnej 
rozmowy z Pani¹ Zofi¹. 

By³a Cz³owiekiem o bardzo silnej osobowoœci. 
Odpowiedzialnym za wszystko, co robi³a w ¿yciu - od spraw 
wielkich po najdrobniejsze.

Potraktujmy te wypowiedziane w Warszawie 
przes³anie jako Jej testament. 

Niech nasze miasto pamiêta o tradycji, a m³odzie¿y 
daje si³ê do szlachetnego ¿ycia. Takie by³o jedno z Jej 
ostatnich ¿yczeñ. Postaramy siê je spe³niæ.

Zgas³a Gwiazda. 

Œwiat³o, które dawa³a nam przez ca³e swoje godne 
¿ycie, bêdzie nam teraz rozjaœniaæ mroki codziennoœci.

¯egnam Ciê, droga Pani Zofio, w imieniu Miasta 
Nowego S¹cza, w imieniu S¹deczan, z którymi by³aœ tak 
mocno zwi¹zana.

Rodzinie sk³adam najszczersze kondolencje.

Droga Pani Zofio! Niech Ci ziemia lekk¹ bêdzie!

Niech Polska i Nowy S¹cz przyœni¹ siê Tobie podczas 
wiecznego snu! Na S¹deckiej Ziemi.

Leszek Œwigoñ, aktor Teatru Starego w Krakowie, 
cz³onek Prezydium Zarz¹du ZASP: 

eroina - s³owo dziœ nieu¿ywane, niemodne, dla Hniektórych byæ mo¿e w ogóle niezrozumia³e - ma dwa 
znaczenia. Wed³ug starej teatralnej tradycji to aktorka 
graj¹ca g³ówne role, pierwszoplanowa bohaterka dramatu, a 
zgodnie z etymologi¹ s³owa to w ogóle bohaterka, kobieta 
dzielna i ofiarna. To niemodne s³owo wyj¹tkowo dobrze 
charakteryzuje Zofiê Rysiównê. Zarówno jako aktorkê, jak i 
kobietê.

Wielka, wybitna aktorka, wspania³y, niezwyk³y 
cz³owiek.

Trudno jest w tych kilku s³owach, oddaæ Jej 
wyj¹tkowoœæ - artystyczn¹ i codzienn¹, ludzk¹.

No bo jak opisaæ jej bohaterstwo w czasach wojny, 
kiedy jako m³odziutka dziewczyna, dziewiêtnastolatka, 
œwie¿o upieczona studentka Pañstwowego Instytutu Sztuki 
Teatralnej w Warszawie zostaje ³¹czniczk¹ Zwi¹zku Walki 
Zbrojnej i za aktywn¹ dzia³alnoœæ w konspiracji, za udzia³ w 
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Juliuszowi Osterwie, a w 
1948 r. - kreowa³a Ameliê w 
„Mazepie” u boku Jerzego 
Leszczyñskiego.

W 1949 roku przenosi siê do 
Warszawy, zabieraj¹c ze 
s o b ¹  p o r t r e t y ,  k t ó r e  
namalowali jej malarze 

Czes³aw Rzepiñski i Jerzy Potrzebowski 
oraz niezapomniane wspomnienia. Na pocz¹tek anga¿uje siê 
w Teatrze „Rozmaitoœci”, u dyrektora Dobies³awa 
Damiêckiego, pi³sudczyka, bliskiego jej sercu. Nastêpnie 
pracowa³a z najwybitniejszymi re¿yserami scen polskich w 
sto³ecznych teatrach - „Klasycznym”, „Polskim”, 
„Nowym”, „Dramatycznym”, „Powszechnym”. Gra³a te¿ na 
scenach Poznania.

Jej domen¹ by³y przede wszystkim wielkie role 
dramatyczne. Wcieli³a siê m. in. w postacie: Ofelii w 
„Hamlecie”, Madame Bovary, Barbary Radziwi³³ówny w 
„Kronikach królewskich”, Klitajmestry w „Elektrze”, 
M a s z y  w  „ T r z e c h  s i o s t r a c h ” ,  M a s ³ o w e j  w  
„Zmartwychwstaniu” i mitologicznej Fedry (w spektaklu we 
w³asnej re¿yserii, wystawionym goœcinnie w Teatrze 
Dramatycznym w Wa³brzychu).

Zofia Rysiówna to tak¿e pamiêtna Judyta z „Ksiêdza 
Marka” S³owackiego, Celimena z molierowskiego 
„Mizantropa”, tytu³owa „Balladyna” i „Berenika”, Diana w 
„Fantazym” (u boku Juliusza Osterwy).

P o  k r ó t k i m  m a ³ ¿ e ñ s t w i e  z  A d a m e m  
Hanuszkiewiczem aktorka zazna³a trudu samotnego 
wychowywania dwójki dzieci. Cierpia³a samotnoœæ, brak 
moralnego i materialnego wsparcia. Wychowywanie dzieci i 
jednoczesne granie wielkich ról w teatrze wymaga³o du¿ego 
wysi³ku, godzenia tych obowi¹zków bez strat dla sztuki i 
rodziny. Z wywiadu dla „Dziennika Polskiego” (28 grudnia 
2002 r.):

„To by³ najtrudniejszy czas w moim ¿yciu. ¯eby 
stworzyæ prawdziw¹ rodzinê, potrzebny jest ojciec i matka. 
Mnie ¿ycie nie da³o takiej mo¿liwoœci. Ale te¿ oszczêdzi³o, na 
szczêœcie, bycia dyrektorow¹. Gdy Hanuszkiewiczowi 
zaproponowano dyrekcjê teatru - natychmiast rozwiód³ siê ze 
mn¹. Jestem g³êboko przekonana, ¿e zawód aktorki wymaga 
zaplecza finansowego i ograniczonych obowi¹zków 
rodzinnych. Ja tego nie mia³am”.

Nie prosi³a jednak nigdy o pomoc, bo by³a kobiet¹ 
dumn¹. Nigdy nie walczy³a o role. Jej koledzy przyznaj¹, ¿e 
nie by³a ³atwa w pracy, bo do ³atwych nie nale¿¹ ci, którzy s¹ 
pryncypialni: stanowczy, konsekwentni, wymagaj¹cy, 
zawsze przygotowani i punktualni. A taka w³aœnie by³a. 
„W niczym nie by³am ³atwa. Bo mój umys³ wyprzedza³ wielu 
w myœleniu” - mówi³a z dum¹. 

By³a aktork¹, która zawsze stawia³a sobie i innym 
bardzo wysoko poprzeczkê. Wzbudza³a respekt, ponoæ 
niektórzy wrêcz bali siê jej silnej osobowoœci.

Gra³a równie¿ w z³otym okresie Teatru Telewizji oraz 
w filmach - „Mam tu swój dom” Juliana Dziedziny (1963), 
„Drewniany ró¿aniec” Ewy i Czes³awa Petelskich (1965), 
„Azyl” Romana Za³uskiego (1978) i „Królowa anio³ów” 
Mariusza Grzegorzka (1999). W 1996 r. na swoje 50-lecie 
miesiêcznik „Teatr” uzna³ j¹ za najwybitniejsz¹ aktorkê 
minionego pó³wiecza.

By³a mistrzyni¹ s³owa. Tego scenicznego i tego 
codziennego. Mówi³a piêkn¹ polszczyzn¹, wa¿y³a ka¿de 
s³owo - zbêdnych unika³a. Stanowcza w s¹dach, surowa w 

ocenach, o ciêtym dowcipie i ripostach przeszywaj¹cych jak 
sztylety. 

Czynna artystycznie do ostatnich dni. Ju¿ po 
osiemdziesi¹tce, w warszawskim Teatrze Na Woli im. 
Tadeusza £omnickiego pani Zofia wystêpowa³a w roli 
g³ównej w sztuce peruwiañskiego dramaturga Mario 
Vargasa pt. „Panienka z Tacny” w re¿yserii Bogdana 
Augustyniaka. 

W 2002 r. mogliœmy ogl¹daæ Zofiê Rysiówn¹ w roli 
pani Pernelle w telewizyjnej realizacji „Œwiêtoszka” w 
re¿yserii Andrzeja Seweryna. Po tej premierze wystêpuj¹cy 
w spektaklu Krzysztof Kolberger powiedzia³ o Rysiównej:

„Niezwykle inteligentna Pani, o ostrym os¹dzie 
œwiata, s³yn¹ca z drobnych z³oœliwoœci, ale i ¿yczliwoœci 
wobec ludzi. Bardzo silna osobowoœæ. Wszystkich 
intelektualnie mobilizowa³a do pracy. Zawodowa w ¿yciu i w 
teatrze”.

Prezes Zwi¹zku Artystów Scen Polskich, Olgierd 
£ukaszewicz, wspomina Rysiównê nie tylko jako wielk¹ 
aktorkê, ale równie¿ osobê zaanga¿owan¹ spo³ecznie, jedn¹ 
z ostatnich wielkich dam polskiej sceny, które swoj¹ pracê 
traktowa³y jak misjê spo³eczn¹: 

„By³a to wyj¹tkowa postaæ - do aktorstwa wnios³a 
swoj¹ osobowoœæ, inteligencjê, styl, klasê. Tam, gdzie trzeba 
by³o nawet patosem podkreœliæ wagê chwili, w jej g³osie 
brzmia³ patos. Zofia Rysiówna potrafi³a wznieœæ siê ponad 
œrodowiskowe podzia³y, umia³a widzieæ jak obywatel to, co 
siê dzieje w Polsce”.

Marian Cebulski, aktor Teatru S³owackiego w 
Krakowie: 

ofia by³a rewelacyjna. Mia³a piêkny g³os, piêkn¹ Zsylwetkê. By³a taka ¿ywotna, twarda, mocna. By³a 
pierwsz¹ ¿on¹ Adama Hanuszkiewicza. On by³ wtedy przy 
niej, amancik, ³adny ch³opak. On przy niej zaistnia³ póŸniej 
jako re¿yser. To by³o w Krakowie. Potem siê przenieœli do 
Warszawy. Wiele osób w stolicy ginê³o w tamtejszych 
teatrach. Ona nie zginê³a. W teatrze nieraz mówi³a o tym, ¿e 
by³a w obozie, AK. Ale wtedy wielu ludzi siê chwali³o tak¹ 
przesz³oœci¹. Czasami siê w to nie wierzy³o. Ale ona 
naprawdê to prze¿y³a. By³a wielk¹ postaci¹, wspania³¹ 
aktork¹, cudownym cz³owiekiem.

*

ofia Rysiówna zmar³a 17 listopada 2003 r. Uroczystoœci Zpogrzebowe odby³y siê w Nowym S¹czu 1 grudnia. 
Rozpoczê³y siê w koœciele œw. Kazimierza. Przy urnie z 
prochami Zofii Rysiównej wartê pe³ni³y harcerki. Przyby³y 
liczne poczty sztandarowe. Liturgiê mszy ¿a³obnej uœwietni³ 
Chór „Echo II” pod dyrekcj¹ Mariana Salamona. 
Nabo¿eñstwo celebrowa³ ks. proboszcz Jan Siedlarz, który w 
homilii przytoczy³ z Pisma Œwiêtego s³owa o ziarnie 
pszenicznym: 

„Byæ mo¿e w kontekœcie tego pogrzebu, tej œmierci, 
któr¹ dzisiaj prze¿ywamy, ¿egnaj¹c jedn¹ z najwiêkszych 
aktorek dramatycznych minionego stulecia, mo¿e pojawiæ 
siê u kogoœ w¹tpliwoœæ: i co z tego, ¿e zagra³a tyle 
wspania³ych ról, skoro to wszystko takie ulotne i takie 
nietrwa³e? Czy rzeczywiœcie taki los czeka twórców kultury? 
Niemo¿liwe, ¿eby ziarno rzucone w ziemiê nie wyda³o plonu. 
A jaki i kiedy - Bóg to wie”.

T³umy s¹deczan odprowadzi³y Zofiê Rysiówn¹ na 
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rejtana.

Kompania honorowa Karpackiego Oddzia³u Stra¿y 

Granicznej odda³a honorowe salwy.

Kondolencje w imieniu rodziny przyjmowa³y dzieci 
Zmar³ej: Katarzyna Hanuszkiewicz, Piotr Hanuszkiewicz 
oraz Jej siostra - Wanda Straszyñska-Skrzeszewska.

Urna z prochami Pierwszej Damy polskiego teatru 
spoczê³a w rodzinnym grobowcu Rysiów.

*

owy pogrzebowe nad mogi³¹ wyg³osili wiceminister MKultury i Dziedzictwa Narodowego Rafa³ Sk¹pski, 
prezydent Nowego S¹cza Józef Antoni Wiktor i cz³onek 
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Artystów Scen Polskich, aktor 
Teatru Starego w Krakowie Leszek Œwigoñ.

Oto wyst¹pienia:

Rafa³ Sk¹pski, wiceminister Kultury i Sztuki: 

ielka Dama polskiej sceny. Cokolwiek w ¿yciu robi³aby WZofia Rysiówna, ten tytu³ przynale¿a³by jej. Gdy¿ 
Wielk¹ Dam¹ po prostu by³a. Ka¿dy gest, ka¿de spojrzenie i 
wypowiedziane s³owo dowodzi³y maestrii, najwy¿szego 
kunsztu Artystki. Ktoœ we wspomnieniach zwróci³ uwagê na 
nie³atwy charakter Pani Zofii, na stawiane otoczeniu 
wysokie kryteria. Ale skoro by³a wymagaj¹ca wobec siebie, 
narzucaj¹ca sobie niezwyk³¹ ¿yciow¹ i zawodow¹ 
dyscyplinê, to czy¿ mog³a byæ pob³a¿liwa dla innych? Ale 
przecie¿ by³a ciep³a, serdeczna i bezpoœrednia - nale¿ê do 
tych, którym dane by³o tego doœwiadczyæ. Pozostan¹ w 
pamiêci rozmowy okraszone b³yskiem oka, uœmiechem, 
dowcipem. Po raz ostatni z Pani¹ Zofi¹ Rysiówn¹ 
rozmawia³em na kilka tygodni przed œmierci¹. 
Wspominaliœmy nowos¹deck¹ przyjaŸñ mego ojca i stryja z 
Jej  starszymi braæmi.  Planowaliœmy wspóln¹,  
sentymentaln¹ podró¿ do Nowego S¹cza. Nie tak¹ podró¿. 
Pozostaj¹ wiêc wspomnienia, pozostaje charakterystyczny 
g³os na taœmie radiowej, pozostaj¹ zarejestrowane kreacje w 
Teatrze Telewizji. ¯egnam wybitn¹ aktorkê, bohatersk¹, 
odwa¿n¹ Polkê, wspania³¹ osobowoœæ. Kultura polska, 
Polska, my wszyscy, ponieœliœmy dotkliw¹ stratê. 

Józef A. Wiktor, prezydent Nowego S¹cza: 

egnamy dziœ z g³êbokim ¿alem wybitn¹ S¹deczankê.      ¯Jedn¹ z ostatnich heroin naszego teatru. Pierwsz¹ Damê 
polskiej sceny. 

Cz³owieka skrojonego z pierwszorzêdnego 
przedwojennego materia³u, z wymown¹ w historii Polski 
dat¹ urodzenia - rocznikiem 1920. 

¯egnamy znamienitego przedstawiciela pokolenia 
Kolumbów, ¿o³nierza Armii Krajowej i wiêŸniarkê 
Ravensbrück. 

¯egnamy Mistrzyniê s³owa scenicznego i tego 
codziennego.

Artystkê wykszta³con¹ na dzie³ach S³owackiego, 
Szekspira, Wyspiañskiego, Czechowa. Wprowadzan¹ na 
polskie sceny przez Juliusza Osterwê i Stefana Jaracza.

Uznan¹, ju¿ po latach, za najwybitniejsz¹ aktorkê 
dramatyczn¹ drugiej po³owy XX wieku.

Pani Zofio!

Wpisa³a siê Pani z³otymi zg³oskami we wspó³czesn¹ 
historiê Polski, historiê Nowego S¹cza. To tu, w naszym 
mieœcie, podczas II wojny œwiatowej, w znajduj¹cym siê 
niedaleko st¹d szpitalu, bra³a Pani udzia³ w brawurowej 
akcji uwolnienia z r¹k gestapo legendarnego kuriera 
pañstwa podziemnego, Jana Karskiego, który przedosta³ siê 
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odbiciu Jana Karskiego z wiêzienia, trafia do obozu 
koncentracyjnego w Ravensbrück na cztery lata. Nie wydaje 
w œledztwie nikogo.

Jak opisaæ jej aktorstwo - od debiutanckiej Balladyny 
na scenie Teatru im. S³owackiego w Krakowie w roku 1945, 
po Mamae w „Panience z Tacny” w Teatrze Na Woli w 
Warszawie w roku 2000? 

Sto piêædziesi¹t ról, sto piêædziesi¹t portretów 
kobiecych, sto piêædziesi¹t intryguj¹cych historii. Ka¿da ma 
oddzieln¹ opowieœæ, esej, refleksjê. Diana w „Fantazym”, 
Amelia w „Mazepie” S³owackiego, Celimena w 
Molierowskim „Mizantropie”, Racienowska Berenika, 
Judyta w „Ksiêdzu Marku”, Madame Bovary, Barbara 
Radziwi³³ówna, Muza w „Wyzwoleniu” Wyspiañskiego. 
Ona by³a nimi wszystkimi. Da³a im swój charakterystyczny, 
wyrazisty g³os, piêkn¹ postaæ i królewski gest, 
wystudiowany, a paradoksalnie tak naturalny, ¿e niektóre z 
bohaterek zros³y siê z ni¹ nierozerwalnie.

Jak opowiadaæ o Jej talencie, o tym, ¿e zachwycali siê 
ni¹ Juliusz Osterwa, Wilam Horzyca, Jerzy Leszczyñski? ̄ e 
by³a po prostu stworzona do ról wielkiego, klasycznego 
repertuaru i mimo tej imponuj¹cej iloœci za ma³o ich zagra³a. 

Jak przeboleæ fakt, ¿e odesz³a kolejna osoba z coraz 
szczuplejszego pokolenia przedwojennego, a tym samym 
zerwa³o siê naturalne ogniwo ³¹cz¹ce ze sob¹ dwie epoki, 
dwie tradycje teatralne, dwa œwiaty. Bez tych ogniw zbyt 

³atwo zapominamy, ¿e przed nami byli tu jacyœ inni. Tracimy 
w³aœciwe proporcje i miary rzeczy. B³¹dzimy.

Jak opisaæ to, kim by³a dla swoich m³odszych 
kolegów w zawodzie? Autorytetem, Mistrzyni¹, punktem 
odniesienia. Podziwialiœmy Jej niezale¿noœæ, odrêbnoœæ, 
odwagê bycia sob¹ w ka¿dych okolicznoœciach. Jej 
spo³ecznikowsk¹ pasjê i oddanie, z jakim pracowa³a w 
naszym Stowarzyszeniu od roku 1945. Jej ¿yw¹ inteligencjê, 
ciêty jêzyk, umiejêtnoœæ konstruowania pointy i riposty w 
zanikaj¹cej sztuce towarzyskiej rozmowy.

„Staram siê po prostu i otwarcie mówiæ o rzeczach i 
zjawiskach, które dostrzegam” - mówi³a. Takie to proste, a 
jak niewielu z nas to potrafi. I jak niewielu z nas udaje siê 
przejœæ przez ¿ycie drog¹ tak jasno wytyczon¹, tak 
konsekwentn¹ jak Ona. 

Dobry Bóg wzi¹³ J¹ do siebie, bo ju¿ nie móg³ siê 
doczekaæ, by zaœpiewa³a w jego chórze.

Pani Zofio, mam nadziejê, ¿e Tetmajerowski „List 
Hanusi”, który zachwyci³ komisjê egzaminacyjn¹ w Szkole 
Teatralnej, sta³ siê tak¿e przepustk¹ na tê bezkresn¹, 
„niebiesk¹” scenê i ¿e czeka tam Pani na nas, ¿ebyœmy mogli 
zagraæ razem. Coœ wspania³ego. Zagramy na pewno.

Artyku³ zosta³ opublikowany za zgod¹ autora.

•ród³o: ROCZNIK S¥DECKI, TOM XXXII, Prezydent 
Miasta Nowego S¹cza i Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddzia³ w Nowym S¹czu, Nowy S¹cz  2004.

oœció³ p.w. œw. Rocha w Nowym S¹czu - D¹brówce KPolskiej

Pierwotny koœció³ w tym miejscu istnia³ ju¿ przed rokiem 
1470, o czym wspomina Jan D³ugosz i byæ mo¿e - jak g³osi 
tradycja - by³ fundowany przez króla W³adys³awa Jagie³³ê w 
1410 r. Obecny koœció³ wzniesiony zosta³ w latach 1595-
1608 przez norbertanów z Nowego S¹cza. Przebudowany 
zosta³ w latach 1924-1926. Jest obiektem o konstrukcji 
drewnianej zrêbowej, œciany ma oszalowane deskami, dachy 
kryte blach¹ (po ostatnim remoncie miedzian¹). Koœció³ 
jednonawowy, z wê¿szym prostok¹tnym prezbiterium, przy 
którym od pó³nocy niewielka zakrystia. Od frontu 
kwadratowy przedsionek, wzniesiony w miejscu rozebranej 
wie¿y, nad nim nadbudowana wê¿sza oœmioboczna 
wie¿yczka. Dachy siod³owe, na wie¿yczce he³m 
wielopo³aciowy. Pierwotnie prawdopodobnie, jak w 
wiêkszoœci koœcio³ów z tego okresu, od strony frontowej 
istnia³a wie¿a o konstrukcji szkieletowej s³upowo-ryglowej. 
We wnêtrzu polichromia stropu w podzia³ach 
kasetonowych, póŸnorenesansowa z pocz. XVII wieku, w 
której na przemian popiersia œwiêtych i rozety. W jednym z 
kasetonów popiersie króla W³adys³awa Jagie³³y. 
W centralnej czêœci, w wiêkszym kasetonie, namalowany 
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œw. Norbert. O³tarz g³ówny póŸnorenesansowy z pocz. XVII 
w. z rzeŸbami œw. œw. Piotra i Paw³a. W œrodku o³tarza obraz 
œw. Rocha, barokowy XVII/XVIII w., a w zwieñczeniu obraz 
Zwiastowania z pocz. XVII w. Na œcianie bocznej p³d. 
krucyfiks póŸnogotycki, pocz¹tkowo umieszczony na belce 
têczowej. Obrazy: œw. Trójca barokowy XVII w. Pieta, 
barokowy z II po³. XVII w.

Przeje¿d¿aj¹c przez Stary S¹cz zwrócono uwagê na uk³ad 
urbanistyczny miasta, który jest wynikiem na³o¿enia siê na 
plan owalnicowo-wrzecionowy z pierwszej lokacji miasta w 
XIII w. uk³adu szachownicowego z lokacji w wieku XIV. 
Z tego okresu pochodzi prostok¹tny kszta³t rynku, w którego 
pierzejach znajduj¹ siê obecnie 22 domy. Najstarszy z nich to 
tzw. Dom Na Do³kach z pierzei wsch. (XVIII w.), w którym 
mieœci siê Muzeum Starego S¹cza.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. œw. Kosmy i DDamiana, ob. koœció³ parafialny rzymskokatolicki 
pod tym samym wezwaniem, zbud. w 1813 r., uk³ad 
typowy dla drewnianych zachodnio³emkowskich cerkwi: na 
osi pod³u¿nej babiniec wsuniêty czêœciowo pod wie¿ê, nawa 
i prezbiterium, z tym, ¿e po bokach nawy dodano niewielkie 
kaplice, co w rzucie poziomym tworzy rodzaj transeptu. 
Ka¿da z 3-ch czêœci cerkwi posiada swoje osobne 

zwieñczenie, a ponad lico pochy³ych œcian wie¿y wysuniêta 
jest skrzynia izbicy. Wewn¹trz kompletny ikonostas z 
typowym dla ³emkowskich cerkwi uk³adem ikon: w dolnym 
rzêdzie w poziomie wrót carskich i diakoñskich ikony 
namiestne - œw. Miko³aja, Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem, 
Chrystus Pantokrator i ikona z patronami cerkwi œw. œw. 
Kosm¹ i Damianem. Nastêpny rz¹d tworzy 12 prazdników - 
ma³ych obrazków przedstawiaj¹cych tematy zwi¹zane z 
najwa¿niejszymi œwiêtami w koœciele wschodnim. Prazdniki 
na osi wrót carskich przedziela obraz Ostatniej Wieczerzy. 
Nad nim du¿a ikona z Chrystusem tronuj¹cym i po bokach jej 
12-tu Aposto³ów. Ikonostas wieñczy w œrodkowej czêœci 
krzy¿, po obu jego stronach niewielkie ikony z prorokami. W 
prezbiterium o³tarz z tabernakulum nakryty baldachimem na 
4-ch kolumnach. Ponadto we wnêtrzu œwi¹tyni kilka 
cennych ikon: Op³akiwanie Chrystusa z ok. 1700 r., Pieta z 
XVIII w., Œwiêta Trójca z XVIII w., feretrony i ciekawe 
sztandary procesyjne. Cerkiew usytuowana na sporym 
wzniesieniu stanowi wa¿n¹ dominantê w otaczaj¹cym 
krajobrazie.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. £ukasza DEwang. (ob. koœció³ pomocniczy rzymskokatolicki 
pod tym samym wezwaniem) w Jastrzêbiku, zbudowana 
w 1856 r. byæ mo¿e z wykorzystaniem fragmentów 
poprzedniej œwi¹tyni. Uwagê zwraca smuk³oœæ korpusu 
wie¿y i jej znaczne odsuniêcie od nawy, co powoduje 
wyd³u¿enie ca³ej sylwety cerkwi. (Informacja ogólna 
wy³¹cznie na zewn¹trz obiektu).

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Jakuba M³. DAp. (ob. koœció³ parafialny rzymskokatolicki pod 
tym samym wezwaniem) w PowroŸniku. Najstarsza z 
zachowanych d. cerkwi w Beskidzie S¹deckim i Beskidzie 
Niskim. Typowy dla zachodnio³emkowskich cerkwi uk³ad 
trójprzestrzenny na osi pod³u¿nej z niewielk¹ zakrysti¹ przy 
p³n. œcianie prezbiterium. Ta zakrystia to prezbiterium 
cerkwi zbudowanej w 1606 r. w innym miejscu, z którego 
musia³a byæ przeniesiona na obecne miejsce z powodu 
powodzi zagra¿aj¹cych istnieniu œwi¹tyni. Wówczas od 
wschodu dobudowano do nawy nowe, wiêksze prezbiterium, 
a poprzednie ma³e, dobudowane do obecnego od p³n. - sta³o 
siê zakrysti¹. Niewykluczone, ¿e z tego te¿ okresu pochodzi 
tak¿e wie¿a zbudowana nad babiñcem od strony zachodniej. 
Najcenniejsze zabytki wewn¹trz cerkwi to polichromia na 
œcianach i sklepieniu zakrystii z pocz. XVII w. o wysokiej i 
unikalnej wartoœci oraz du¿a ikona zawieszona na 
po³udniowej œcianie prezbiterium ze scen¹ S¹du 
Ostatecznego tak¿e z pierwszych lat XVII w., a byæ mo¿e z 
koñca poprzedniego. Wszystkie elementy ikonostasu 

barokowego z II po³. XVII w. po konserwacji w latach 60-
tych nie zosta³y zmontowane w formie œciany 
ikonostasowej, wiêkszoœæ z nich jako rekompozycja cofniêta 
jest za o³tarz g³ówny. Wœród ikon we wnêtrzu cerkwi jedn¹ z 
najcenniejszych jest XVII-wieczna Pieta wisz¹ca na p³d. 
œcianie nawy. Pierwotnego uroku wnêtrza cerkwi dodaj¹ 
œciany bez polichromii z surowymi belkami zrêbu.

oœció³ i cerkiew w Tyliczu. Tylicz by³ niegdyœ Kmiastem, obecnie jest wsi¹ le¿¹c¹ w Gminie Krynica. 
Górna jego czêœæ z placem rynkowym, o charakterze 
wybitnie miejskim i koœcio³em rzymskokatolickim p.w. œw. 
œw. Piotra i Paw³a z roku 1612, by³a etnicznie polska. Koœció³ 
ten, pierwotnie niewielki, z ma³¹ naw¹ i prezbiterium - zosta³ 
w 1936 roku rozbudowany: przed³u¿ono nawê i 
dobudowano niezbyt urokliw¹ architektonicznie wie¿ê. Przy 
koœciele od strony p³d. murowana dzwonnica parawanowa z 
1803 r. Czêœæ dolna Tylicza, o charakterze bardziej wiejskim, 
zamieszkana by³a przez ludnoœæ ³emkowsk¹ - st¹d 
zachowana tu drewniana cerkiew z lat 1738-1744 p.w. œw. 
œw. Kosmy i Damiana, bêd¹ca obecnie koœcio³em 
pomocniczym parafii rzymskokatolickiej z zachowaniem 
poprzedniego wezwania. Szerok¹ wie¿ê, z pozorn¹ izbic¹, 
bez wysuniêcia poza lica jej œcian, a tylko oddzielon¹ ma³ym 
gzymsem i daszkiem, zwieñcza unikalna podwójna bania, 
nad któr¹ typowa ju¿ latarnia i makowiczka. £amany dach na 
nawie i wielospadowy nad prezbiterium zwieñczaj¹ 
zredukowane w swej wysokoœci wie¿yczki bez bani i latarni. 
Podobnie jak w cerkwi w Miliku wystêpuj¹ tu boczne 
kaplice nakryte w³asnymi daszkami trójspadowymi.

rynica-Zdrój - historia pijalni nad Zdrojem KG³ównym

Pierwszy budynek pijalni wód mineralnych nad Zdrojem 
G³ównym w Krynicy wzniesiono w roku 1808. By³a to 
niewielka budowla centralna nakryta prze³amanym dachem 
sto¿kowym i dobudowanym do niej krótkim krytym 
chodnikiem. Obiekt ten kilkakrotnie remontowany i 
przebudowywany nie zatraci³ swej pierwotnej formy 
architektonicznej do roku 1863, kiedy zosta³ przeniesiony, 
ju¿ bez krytego chodnika, nad Zdrój S³otwiñski, gdzie 
przetrwa³ do dziœ, lecz w mocno ju¿ zmienionej formie 
architektonicznej. Natomiast nad Zdrojem G³ównym w roku 
1896 wybudowano wg projektu arch. Feliksa Ksiê¿arskiego 
du¿y budynek pijalni wód mineralnych. Mia³ on d³ugoœæ ok. 
60 m, zakoñczony po obu koñcach ryzalitami murowanymi, 
w swej zasadniczej czêœci zbudowany by³ jako budynek 
drewniany, ze szkieletow¹ konstrukcj¹ œciany frontowej 
ozdobionej detalem a¿urowym pomiêdzy krzy¿uj¹cymi siê 
zastrza³ami w górnych czêœciach œciany, z wyjmowanymi 
przeszkleniami okien na okres letni. Obiekt ten przetrwa³ 
ponad sto lat; w roku 1971 rozwali³y go spychacze w 
zwi¹zku z wybudowaniem za nim obecnej pijalni g³ównej.

rynica-Zdrój - zabudowa Bulwarów Dietla KZachowa³ siê tu ca³y zespó³ drewnianych pensjonatów 
z II po³. XIX w., piêtrowych lub dwupiêtrowych, z 
charakterystycznym detalem architektonicznym 
nawi¹zuj¹cym do wzorów drewnianej architektury krajów 
alpejskich, st¹d nazwa tego stylu: „szwajcarski” lub 
„tyrolski”. W kolejnoœci obiekty te to: „Wis³a”, „Góral”, 
„Zofia”, „Bia³y Orze³”, „Witoldówka” (pusty plac po 
spalonej „Tatrzañskiej”), „Bia³a Ró¿a”, „Kosynier”, 
„Wêgierska Korona”, „ŒwiteŸ” oraz parterowa 

Fot.: Antoni £opuch
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SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III
odbiciu Jana Karskiego z wiêzienia, trafia do obozu 
koncentracyjnego w Ravensbrück na cztery lata. Nie wydaje 
w œledztwie nikogo.

Jak opisaæ jej aktorstwo - od debiutanckiej Balladyny 
na scenie Teatru im. S³owackiego w Krakowie w roku 1945, 
po Mamae w „Panience z Tacny” w Teatrze Na Woli w 
Warszawie w roku 2000? 

Sto piêædziesi¹t ról, sto piêædziesi¹t portretów 
kobiecych, sto piêædziesi¹t intryguj¹cych historii. Ka¿da ma 
oddzieln¹ opowieœæ, esej, refleksjê. Diana w „Fantazym”, 
Amelia w „Mazepie” S³owackiego, Celimena w 
Molierowskim „Mizantropie”, Racienowska Berenika, 
Judyta w „Ksiêdzu Marku”, Madame Bovary, Barbara 
Radziwi³³ówna, Muza w „Wyzwoleniu” Wyspiañskiego. 
Ona by³a nimi wszystkimi. Da³a im swój charakterystyczny, 
wyrazisty g³os, piêkn¹ postaæ i królewski gest, 
wystudiowany, a paradoksalnie tak naturalny, ¿e niektóre z 
bohaterek zros³y siê z ni¹ nierozerwalnie.

Jak opowiadaæ o Jej talencie, o tym, ¿e zachwycali siê 
ni¹ Juliusz Osterwa, Wilam Horzyca, Jerzy Leszczyñski? ̄ e 
by³a po prostu stworzona do ról wielkiego, klasycznego 
repertuaru i mimo tej imponuj¹cej iloœci za ma³o ich zagra³a. 

Jak przeboleæ fakt, ¿e odesz³a kolejna osoba z coraz 
szczuplejszego pokolenia przedwojennego, a tym samym 
zerwa³o siê naturalne ogniwo ³¹cz¹ce ze sob¹ dwie epoki, 
dwie tradycje teatralne, dwa œwiaty. Bez tych ogniw zbyt 

³atwo zapominamy, ¿e przed nami byli tu jacyœ inni. Tracimy 
w³aœciwe proporcje i miary rzeczy. B³¹dzimy.

Jak opisaæ to, kim by³a dla swoich m³odszych 
kolegów w zawodzie? Autorytetem, Mistrzyni¹, punktem 
odniesienia. Podziwialiœmy Jej niezale¿noœæ, odrêbnoœæ, 
odwagê bycia sob¹ w ka¿dych okolicznoœciach. Jej 
spo³ecznikowsk¹ pasjê i oddanie, z jakim pracowa³a w 
naszym Stowarzyszeniu od roku 1945. Jej ¿yw¹ inteligencjê, 
ciêty jêzyk, umiejêtnoœæ konstruowania pointy i riposty w 
zanikaj¹cej sztuce towarzyskiej rozmowy.

„Staram siê po prostu i otwarcie mówiæ o rzeczach i 
zjawiskach, które dostrzegam” - mówi³a. Takie to proste, a 
jak niewielu z nas to potrafi. I jak niewielu z nas udaje siê 
przejœæ przez ¿ycie drog¹ tak jasno wytyczon¹, tak 
konsekwentn¹ jak Ona. 

Dobry Bóg wzi¹³ J¹ do siebie, bo ju¿ nie móg³ siê 
doczekaæ, by zaœpiewa³a w jego chórze.

Pani Zofio, mam nadziejê, ¿e Tetmajerowski „List 
Hanusi”, który zachwyci³ komisjê egzaminacyjn¹ w Szkole 
Teatralnej, sta³ siê tak¿e przepustk¹ na tê bezkresn¹, 
„niebiesk¹” scenê i ¿e czeka tam Pani na nas, ¿ebyœmy mogli 
zagraæ razem. Coœ wspania³ego. Zagramy na pewno.

Artyku³ zosta³ opublikowany za zgod¹ autora.

•ród³o: ROCZNIK S¥DECKI, TOM XXXII, Prezydent 
Miasta Nowego S¹cza i Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddzia³ w Nowym S¹czu, Nowy S¹cz  2004.

oœció³ p.w. œw. Rocha w Nowym S¹czu - D¹brówce KPolskiej

Pierwotny koœció³ w tym miejscu istnia³ ju¿ przed rokiem 
1470, o czym wspomina Jan D³ugosz i byæ mo¿e - jak g³osi 
tradycja - by³ fundowany przez króla W³adys³awa Jagie³³ê w 
1410 r. Obecny koœció³ wzniesiony zosta³ w latach 1595-
1608 przez norbertanów z Nowego S¹cza. Przebudowany 
zosta³ w latach 1924-1926. Jest obiektem o konstrukcji 
drewnianej zrêbowej, œciany ma oszalowane deskami, dachy 
kryte blach¹ (po ostatnim remoncie miedzian¹). Koœció³ 
jednonawowy, z wê¿szym prostok¹tnym prezbiterium, przy 
którym od pó³nocy niewielka zakrystia. Od frontu 
kwadratowy przedsionek, wzniesiony w miejscu rozebranej 
wie¿y, nad nim nadbudowana wê¿sza oœmioboczna 
wie¿yczka. Dachy siod³owe, na wie¿yczce he³m 
wielopo³aciowy. Pierwotnie prawdopodobnie, jak w 
wiêkszoœci koœcio³ów z tego okresu, od strony frontowej 
istnia³a wie¿a o konstrukcji szkieletowej s³upowo-ryglowej. 
We wnêtrzu polichromia stropu w podzia³ach 
kasetonowych, póŸnorenesansowa z pocz. XVII wieku, w 
której na przemian popiersia œwiêtych i rozety. W jednym z 
kasetonów popiersie króla W³adys³awa Jagie³³y. 
W centralnej czêœci, w wiêkszym kasetonie, namalowany 
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œw. Norbert. O³tarz g³ówny póŸnorenesansowy z pocz. XVII 
w. z rzeŸbami œw. œw. Piotra i Paw³a. W œrodku o³tarza obraz 
œw. Rocha, barokowy XVII/XVIII w., a w zwieñczeniu obraz 
Zwiastowania z pocz. XVII w. Na œcianie bocznej p³d. 
krucyfiks póŸnogotycki, pocz¹tkowo umieszczony na belce 
têczowej. Obrazy: œw. Trójca barokowy XVII w. Pieta, 
barokowy z II po³. XVII w.

Przeje¿d¿aj¹c przez Stary S¹cz zwrócono uwagê na uk³ad 
urbanistyczny miasta, który jest wynikiem na³o¿enia siê na 
plan owalnicowo-wrzecionowy z pierwszej lokacji miasta w 
XIII w. uk³adu szachownicowego z lokacji w wieku XIV. 
Z tego okresu pochodzi prostok¹tny kszta³t rynku, w którego 
pierzejach znajduj¹ siê obecnie 22 domy. Najstarszy z nich to 
tzw. Dom Na Do³kach z pierzei wsch. (XVIII w.), w którym 
mieœci siê Muzeum Starego S¹cza.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. œw. Kosmy i DDamiana, ob. koœció³ parafialny rzymskokatolicki 
pod tym samym wezwaniem, zbud. w 1813 r., uk³ad 
typowy dla drewnianych zachodnio³emkowskich cerkwi: na 
osi pod³u¿nej babiniec wsuniêty czêœciowo pod wie¿ê, nawa 
i prezbiterium, z tym, ¿e po bokach nawy dodano niewielkie 
kaplice, co w rzucie poziomym tworzy rodzaj transeptu. 
Ka¿da z 3-ch czêœci cerkwi posiada swoje osobne 

zwieñczenie, a ponad lico pochy³ych œcian wie¿y wysuniêta 
jest skrzynia izbicy. Wewn¹trz kompletny ikonostas z 
typowym dla ³emkowskich cerkwi uk³adem ikon: w dolnym 
rzêdzie w poziomie wrót carskich i diakoñskich ikony 
namiestne - œw. Miko³aja, Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem, 
Chrystus Pantokrator i ikona z patronami cerkwi œw. œw. 
Kosm¹ i Damianem. Nastêpny rz¹d tworzy 12 prazdników - 
ma³ych obrazków przedstawiaj¹cych tematy zwi¹zane z 
najwa¿niejszymi œwiêtami w koœciele wschodnim. Prazdniki 
na osi wrót carskich przedziela obraz Ostatniej Wieczerzy. 
Nad nim du¿a ikona z Chrystusem tronuj¹cym i po bokach jej 
12-tu Aposto³ów. Ikonostas wieñczy w œrodkowej czêœci 
krzy¿, po obu jego stronach niewielkie ikony z prorokami. W 
prezbiterium o³tarz z tabernakulum nakryty baldachimem na 
4-ch kolumnach. Ponadto we wnêtrzu œwi¹tyni kilka 
cennych ikon: Op³akiwanie Chrystusa z ok. 1700 r., Pieta z 
XVIII w., Œwiêta Trójca z XVIII w., feretrony i ciekawe 
sztandary procesyjne. Cerkiew usytuowana na sporym 
wzniesieniu stanowi wa¿n¹ dominantê w otaczaj¹cym 
krajobrazie.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. £ukasza DEwang. (ob. koœció³ pomocniczy rzymskokatolicki 
pod tym samym wezwaniem) w Jastrzêbiku, zbudowana 
w 1856 r. byæ mo¿e z wykorzystaniem fragmentów 
poprzedniej œwi¹tyni. Uwagê zwraca smuk³oœæ korpusu 
wie¿y i jej znaczne odsuniêcie od nawy, co powoduje 
wyd³u¿enie ca³ej sylwety cerkwi. (Informacja ogólna 
wy³¹cznie na zewn¹trz obiektu).

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Jakuba M³. DAp. (ob. koœció³ parafialny rzymskokatolicki pod 
tym samym wezwaniem) w PowroŸniku. Najstarsza z 
zachowanych d. cerkwi w Beskidzie S¹deckim i Beskidzie 
Niskim. Typowy dla zachodnio³emkowskich cerkwi uk³ad 
trójprzestrzenny na osi pod³u¿nej z niewielk¹ zakrysti¹ przy 
p³n. œcianie prezbiterium. Ta zakrystia to prezbiterium 
cerkwi zbudowanej w 1606 r. w innym miejscu, z którego 
musia³a byæ przeniesiona na obecne miejsce z powodu 
powodzi zagra¿aj¹cych istnieniu œwi¹tyni. Wówczas od 
wschodu dobudowano do nawy nowe, wiêksze prezbiterium, 
a poprzednie ma³e, dobudowane do obecnego od p³n. - sta³o 
siê zakrysti¹. Niewykluczone, ¿e z tego te¿ okresu pochodzi 
tak¿e wie¿a zbudowana nad babiñcem od strony zachodniej. 
Najcenniejsze zabytki wewn¹trz cerkwi to polichromia na 
œcianach i sklepieniu zakrystii z pocz. XVII w. o wysokiej i 
unikalnej wartoœci oraz du¿a ikona zawieszona na 
po³udniowej œcianie prezbiterium ze scen¹ S¹du 
Ostatecznego tak¿e z pierwszych lat XVII w., a byæ mo¿e z 
koñca poprzedniego. Wszystkie elementy ikonostasu 

barokowego z II po³. XVII w. po konserwacji w latach 60-
tych nie zosta³y zmontowane w formie œciany 
ikonostasowej, wiêkszoœæ z nich jako rekompozycja cofniêta 
jest za o³tarz g³ówny. Wœród ikon we wnêtrzu cerkwi jedn¹ z 
najcenniejszych jest XVII-wieczna Pieta wisz¹ca na p³d. 
œcianie nawy. Pierwotnego uroku wnêtrza cerkwi dodaj¹ 
œciany bez polichromii z surowymi belkami zrêbu.

oœció³ i cerkiew w Tyliczu. Tylicz by³ niegdyœ Kmiastem, obecnie jest wsi¹ le¿¹c¹ w Gminie Krynica. 
Górna jego czêœæ z placem rynkowym, o charakterze 
wybitnie miejskim i koœcio³em rzymskokatolickim p.w. œw. 
œw. Piotra i Paw³a z roku 1612, by³a etnicznie polska. Koœció³ 
ten, pierwotnie niewielki, z ma³¹ naw¹ i prezbiterium - zosta³ 
w 1936 roku rozbudowany: przed³u¿ono nawê i 
dobudowano niezbyt urokliw¹ architektonicznie wie¿ê. Przy 
koœciele od strony p³d. murowana dzwonnica parawanowa z 
1803 r. Czêœæ dolna Tylicza, o charakterze bardziej wiejskim, 
zamieszkana by³a przez ludnoœæ ³emkowsk¹ - st¹d 
zachowana tu drewniana cerkiew z lat 1738-1744 p.w. œw. 
œw. Kosmy i Damiana, bêd¹ca obecnie koœcio³em 
pomocniczym parafii rzymskokatolickiej z zachowaniem 
poprzedniego wezwania. Szerok¹ wie¿ê, z pozorn¹ izbic¹, 
bez wysuniêcia poza lica jej œcian, a tylko oddzielon¹ ma³ym 
gzymsem i daszkiem, zwieñcza unikalna podwójna bania, 
nad któr¹ typowa ju¿ latarnia i makowiczka. £amany dach na 
nawie i wielospadowy nad prezbiterium zwieñczaj¹ 
zredukowane w swej wysokoœci wie¿yczki bez bani i latarni. 
Podobnie jak w cerkwi w Miliku wystêpuj¹ tu boczne 
kaplice nakryte w³asnymi daszkami trójspadowymi.

rynica-Zdrój - historia pijalni nad Zdrojem KG³ównym

Pierwszy budynek pijalni wód mineralnych nad Zdrojem 
G³ównym w Krynicy wzniesiono w roku 1808. By³a to 
niewielka budowla centralna nakryta prze³amanym dachem 
sto¿kowym i dobudowanym do niej krótkim krytym 
chodnikiem. Obiekt ten kilkakrotnie remontowany i 
przebudowywany nie zatraci³ swej pierwotnej formy 
architektonicznej do roku 1863, kiedy zosta³ przeniesiony, 
ju¿ bez krytego chodnika, nad Zdrój S³otwiñski, gdzie 
przetrwa³ do dziœ, lecz w mocno ju¿ zmienionej formie 
architektonicznej. Natomiast nad Zdrojem G³ównym w roku 
1896 wybudowano wg projektu arch. Feliksa Ksiê¿arskiego 
du¿y budynek pijalni wód mineralnych. Mia³ on d³ugoœæ ok. 
60 m, zakoñczony po obu koñcach ryzalitami murowanymi, 
w swej zasadniczej czêœci zbudowany by³ jako budynek 
drewniany, ze szkieletow¹ konstrukcj¹ œciany frontowej 
ozdobionej detalem a¿urowym pomiêdzy krzy¿uj¹cymi siê 
zastrza³ami w górnych czêœciach œciany, z wyjmowanymi 
przeszkleniami okien na okres letni. Obiekt ten przetrwa³ 
ponad sto lat; w roku 1971 rozwali³y go spychacze w 
zwi¹zku z wybudowaniem za nim obecnej pijalni g³ównej.

rynica-Zdrój - zabudowa Bulwarów Dietla KZachowa³ siê tu ca³y zespó³ drewnianych pensjonatów 
z II po³. XIX w., piêtrowych lub dwupiêtrowych, z 
charakterystycznym detalem architektonicznym 
nawi¹zuj¹cym do wzorów drewnianej architektury krajów 
alpejskich, st¹d nazwa tego stylu: „szwajcarski” lub 
„tyrolski”. W kolejnoœci obiekty te to: „Wis³a”, „Góral”, 
„Zofia”, „Bia³y Orze³”, „Witoldówka” (pusty plac po 
spalonej „Tatrzañskiej”), „Bia³a Ró¿a”, „Kosynier”, 
„Wêgierska Korona”, „ŒwiteŸ” oraz parterowa 

Fot.: Antoni £opuch
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„Romanówka” przeniesiona kilkanaœcie lat temu na miejsce 
po spalonej „Litwince” i adaptowana na muzeum Nikifora.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. œw. Kosmy i DDamiana, ob. koœció³ parafialny rzymskokatolicki 
p.w. MB Nieustaj¹cej Pomocy, zbudowana w roku 1842, 
jest typowym przyk³adem zachodnio³emkowskiej cerkwi 
drewnianej. Otoczona kamiennym murkiem, budowanym 
bez zaprawy, nakrytym darni¹, w nim na osi wejœcia do 
cerkwi drewniana bramka nakryta daszkiem namiotowym z 
baniastym zwieñczeniem identycznym jak na wszystkich 
czêœciach œwi¹tyni. Wewn¹trz kompletny ikonostas 
zestawiony w XIX w. z elementów i ikon XVII i XVIII-
wiecznych, dwa o³tarze boczne barokowe XVIII-wieczne, w 
pó³nocnym obraz MB Pokrownej (Opieka NMP) z 1621 r. 
pochodz¹cy z cerkwi w Izbach, w po³udniowym NMP 
Siedmiu Boleœci, barokowy z 1747 r. Ponadto liczne ikony i 
feretrony g³ównie XVIII-wieczne. Polichromia œcian i 
sufitów ornamentalna i figuralna z 1928 r., w tradycji 
cerkiewnej.

W obrêbie ogrodzenia, przy cerkwi parusetletni d¹b - 
pomnik przyrody.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Micha³a DArchanio³a, ob. koœció³ pomocniczy pod tym samym 
wezwaniem. Zbudowana w miejsce poprzedniego w 1820 r. 
Wie¿a z nadwieszon¹ izbic¹, nad naw¹ i prezbiterium dachy 
dwuspadowe - nad wszystkimi trzema czêœciami typowe 
zwieñczenia: bania, latarnia i makowiczka. (Informacja 
wy³¹cznie na zewn¹trz obiektu).

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Micha³a DA r c h a n i o ³ a ,  o b .  k o œ c i ó ³  p a r a f i a l n y  
r z y m s k o k a t o l i c k i  w  B r u n a r a c h  p . w .  N M P  
Wniebowziêtej. Zbudowana zapewne w XVIII w., 
przebudowana i powiêkszona w latach 1830-1831. Wie¿a z 
nadwieszon¹ izbic¹, nawa i prezbiterium nakryte dachami 
czterospadowymi, zwieñczenia ich typowe jak w poprzednio 
omawianych cerkwiach. Wewn¹trz polichromia z XVIII i 
XIX w. Ikonostas barokowy XVIII-wieczny z kompletem 
ikon z tego¿ okresu. O³tarze boczne przy têczy barokowe 
XVII-wieczne, o³tarze boczne w nawie XVIII-wieczne. 
Ambona XVIII-wieczna z malowanymi postaciami 
ewangelistów. Cerkiew otoczona murem kamiennym z 3-ma 
bramkami.

ieœ Czarna przy drodze z Brunar do Uœcia WGorlickiego - dawna cerkiew greckokatolicka 
p.w. œw. Demetriusza, ob. koœció³ pomocniczy pod tym 
samym wezwaniem. Zbudowana w roku 1764, trójdzielna, 
typowy uk³ad architektoniczny, jak w wiêkszoœci cerkwi 
zachodnio³emkowskich. Wnêtrze nawy i prezbiterium 
nakryte uskokowymi sklepieniami drewnianymi. 
(Informacja na zewn¹trz obiektu).

wiatoñ - dawna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. KP a r a s c e w y ,  o b .  k o œ c i ó ³  p o m o c n i c z y  
rzymskokatolicki, zbudowana pod koniec wieku XVII, 
wie¿a z 1743 r. Podrêcznikowy przyk³ad architektury cerkwi 
zachodnio³emkowskiej o przepiêknej sylwecie: wysmuk³a 
wie¿a z nadwieszon¹ izbic¹, wynios³e uskokowe ³amane 
dachy czterospadowe na nawie i prezbiterium - zwieñczenia 
ich to banie o wysmakowanych proporcjach, nad nimi 
latarnie z drewnianymi ¿aluzjami i makowiczki - ca³oœæ (po 
remoncie kapitalnym z lat 1990/91) pokryta gontem. 
Deskowanie izbicy zakoñczone u do³u „falbank¹”, 

podzielone ma³ym daszkiem na dwie czêœci - w górnej po 
dwa okienka w ka¿dej ze œcian. W pionowych odsadzkach 
³amanych dachów nawy i prezbiterium ci¹g fryzów 
a r k a d k o w y c h .  W  m i e j s c e  b e t o n o w e g o  m u r u  
ogrodzeniowego, który od okresu miêdzywojennego do 
kilku lat wstecz otacza³ obejœcie wokó³ cerkwi - wykonano 
drewniane ogrodzenie z okr¹g³ych belek kryte gontem. W 
ogrodzeniu dwie bramki drewniane z kopulastymi daszkami 
i makowiczkami: po³udniowa XVIII-wieczna, pó³nocna 
wykonana na jej wzór przed kilku laty wraz z ca³ym 
ogrodzeniem. Wewn¹trz bogata profesjonalna polichromia 
figuralna i ornamentalna na œcianach i sklepieniach (w roku 
bie¿¹cym rozpocznie siê jej konserwacja). Ikonostas XIX-
wieczny z kompletem ikon z tego¿ okresu, za nim o³tarz w 
kszta³cie konfesji tak¿e z XIX wieku.

erkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia œw. Jana CChrzciciela w G³adyszowie, zbudowana w latach 
1936-1938. Architektoniczny ewenement na zach. 
£emkowszczyŸnie - cerkiew typu huculskiego: 
rozplanowanie centralne na krzy¿u greckim (o równych 
ramionach), na œrodku potê¿na oœmioboczna bania na 
tamburze zwieñczona latarni¹ i makowiczk¹, poszczególne 
cztery korpusy (ramiona krzy¿a) kryj¹ dachy dwuspadowe 
przyczó³kowe, na ka¿dym ma³a wie¿yczka zwieñczona 
baniasto. Od frontu wysuniêty na zewn¹trz niewielki 
przedsionek nakryty tak¿e dachem dwuspadowym, nieco 
obni¿onym. Wokó³ ca³ej cerkwi, poni¿ej okien 
doœwietlaj¹cych jej wnêtrze, doœæ szeroki dach tworz¹cy 
podcieñ, wsparty w naro¿nikach na uskokowo 
wyd³u¿aj¹cych siê ku górze „okrentach” - wypuszczonych 
przed lico ostatkach belek zrêbowych. Dachy kryte blach¹, 
œciany powy¿ej dachu podcienia - deskowane, pod nim - nagi 
zr¹b.

mentarz wojenny z I wojny œwiatowej na Prze³êczy CMa³astowskiej, zaprojektowany przez Duszana 
Jurkoviæa. Remontowany w roku 1985 jako pierwszy 
spoœród ponad stu cmentarzy wojennych pozosta³ych po 
bitwie gorlickiej z maja 1915 r. na terenie pow. gorlickiego.

erkiew greckokatolicka w Piêtnej, murowana, Czbudowana w 1916 r., p.w. œw. Parascewy, 
neoromañska, rozplanowana na krzy¿u greckim, 
zwieñczona centralnie potê¿n¹ kopu³¹ na wynios³ym 
oœmiobocznym tamburze. Remontowana przed kilku laty. 
Malowniczo eksponowana w widoku z serpentyn szosy 
prowadz¹cej z Prze³êczy Ma³astowskiej do Ma³astowa.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Micha³a DArchanio³a, ob. koœció³ pomocniczy pod tym samym 
wezwaniem. Drewniana, œciany zrêbowe, na osi pod³u¿nej 
trójdzielna: babiniec (wsuniêty czêœciowo pod szkieletow¹ 
wie¿ê), nawa i prezbiterium, wie¿a z pozorn¹ izbic¹, 
zwieñczona bani¹, latarni¹ i makowiczk¹, siod³owe dachy 
nad naw¹ i prezbiterium ze zwieñczeniami zredukowanymi 
tylko do latarni i makowiczki. Ca³oœæ pokryta gontem po 
remoncie kapitalnym w po³owie lat 80-tych XX w. 
Wewn¹trz zachowane ca³kowite wyposa¿enie cerkiewne. 
(Informacja na zewn¹trz obiektu).

oœció³ pomocniczy rzymskokatolicki p.w. œw. œw. KFilipa i Jakuba w Sêkowej, zbudowany ok. 1520 r. 
jako typowy przyk³ad ma³opolskiego koœcio³a drewnianego 
gotyckiego z naw¹ i prezbiterium pod dachem o jednej 
kalenicy. W XVII/XVIII w. dobudowano szkieletow¹ wie¿ê 

i opasuj¹ce koœció³ soboty, pokryte nisko sp³ywaj¹cym 
dachem. Pod wie¿¹ nie ma wydzielonego œcianami 
przedsionka, dziêki czemu widoczna jest szkieletowa 
konstrukcja wie¿y i konstrukcja „storczykowa” dachu 
koœcio³a - charakterystyczna dla gotyku. Wewn¹trz 
póŸnorenesansowy o³tarz z pocz. XVII w. z obrazem œw. 
Joachima i rzeŸbami w polach bocznych. W latach 1982-
1984 kompleksowy remont i konserwacja koœcio³a. W 1995 
r. parafia w Sêkowej za remonty, konserwacjê i wzorowe 
utrzymanie koœcio³a i cerkwi w Owczarach (koœció³ 
pomocniczy) otrzyma³a medal „Europa Nostra”, a w roku 
2003 drewniany koœció³ w Sêkowej wpisany zosta³ na listê 
œwiatowych dóbr kultury UNESCO.

oœció³ pomocniczy rzymskokatolicki p.w. œw. KWojciecha w Szymbarku, zbud. w 1782 r., barokowy, 
z falistym szczytem od frontu, bezwie¿owy, na kalenicy 
sygnaturka, przed koœcio³em murowana dzwonnica 
parawanowa trójarkadowa, zbud. XVIII/XIX w. 
Jednonawowy z wê¿szym prezbiterium, œciany nawy i 
prezbiterium drewniane zrêbowe, przy prezbiterium 
murowana zakrystia, dach pokryty gontem, tak¿e gontem 
szalowane œciany. (Informacja na zewn¹trz obiektu).

Charakterystyka cerkwi w Andrzejówce 
zwiedzanej przez s³uchaczy SUTW podczas 
wyjazdu studyjnego „Szlakiem Architektury 
Drewnianej” w dniu 24 maja 2005 r.

Autor:   mgr Robert Andrzej Œlusarek

erkiew w Andrzejówce - rektorat parafii Milik (XIX Cwiek)

Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Zaœniêcia 
Bogarodzicy zbudowana w 1864 roku w typie budownictwa 
cerkiewnego zachodnio³emkowskiego. Obecnie koœció³ 
rzymskokatolicki p.w. Najœwiêtszej Marii Panny 
Wniebowziêtej.

P i e r w s z a  p a r a f i a  w  A n d r z e j ó w c e  b y ³ a  
rzymskokatolicka, o czym dowiadujemy siê z opisów 
£epkowskiego, który w czasie swoich wêdrówek po Galicji 
zwróci³ uwagê na gotyck¹ wie¿ê i resztki staroniemieckich 
obrazów. Równie¿ w dokumentach lokacyjnych jest mowa o 
op³atach na plebaniê rzymskokatolick¹. Wieœ Andrzejówka 
zwana Jêdrzejówk¹ jest jedn¹ z pierwszych wsi 
„muszyñskiego klucza” lokowan¹ w 1352 roku na prawie 
magdeburskim, przywilejem danym Maciejowi i Micha³owi 
oraz ich potomkom przez króla Kazimierza Wielkiego. Ju¿ 
przed 1352 rokiem musia³a istnieæ w tym miejscu osada 
przedlokacyjna, której domniemanym za³o¿ycielem by³, 
nieznany bli¿ej Andrzej (Jêdrzej). Pierwotna pieczêæ wsi 
mia³a w otoku ³aciñski napis, dopiero póŸniejsza pieczêæ 
przedstawia œw. Andrzeja z pochy³ym krzy¿em. Od po³owy 
XIV wieku w Andrzejówce funkcjonowa³a parafia 
rzymskokatolicka. 30 lipca 1391 roku W³adys³aw Jagie³³o 
przekaza³ biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy we 
w³adanie w³oœæ muszyñsk¹ (w tym Andrzejówkê). Powtórna 
lokacja Andrzejówki nast¹pi³a przed 1575 rokiem na prawie 
wo³oskim. Na prze³omie XV i XVI wieku koœció³ zosta³ 
przebudowany na cerkiew. Parafia greckokatolicka 
uposa¿ona zosta³a powtórnie 26.VII.1575 roku przez 
biskupa Franciszka Krasiñskiego. Znana wówczas by³a jako 

Andrzejówka i wchodzi³a w sk³ad dóbr biskupów 
krakowskich. Cerkiew z 1864 roku, by³a odnawiana i 
przebudowana w 1874, 1925 i w 1978 roku.

Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrêbowej, z 
wie¿¹ konstrukcji s³upowej, pobity gontem, kryty blach¹; 
he³m wie¿y gontowy. Trójdzielny. Jednonawowy z wê¿szym 
od nawy kwadratowym prezbiterium, przy którym znajduje 
siê niewielka zakrystia i babiniec, nad którym nadbudowana 
wie¿a o œcianach pochy³ych, z nadwieszon¹ izbic¹. Wnêtrze 
nakryte pozornymi sklepieniami zwierciadlanymi. Dachy: 
nad naw¹ ³amany, nad prezbiterium namiotowy, nad 
zakrysti¹ pulpitowy; nad naw¹ i prezbiterium wie¿yczki 
baniaste ze œlepymi latarniami. Na wie¿y he³m baniasty z 
latarni¹ o analogicznym kszta³cie. W zwieñczeniu œcian 
nowy malowany fryz arkadowy, wydzielony zadaszeniem.

Wewn¹trz polichromia ornamentalna zapewne z 
XIX/XX wieku. Wyposa¿enie wnêtrza dawne, cerkiewne. 
O³tarz w tradycji baroku. Ikonostas póŸnobarokowy z 
XVIII-XIX wieku, niekompletny. Dwa retabula o³tarzowe 
niekompletne: rokokowe z obrazem Zdjêcia z krzy¿a z 
XVIII wieku i barokowe z obrazem MB z Dzieci¹tkiem z 
XVIII wieku. Dwa feretrony: póŸnobarokowy z obrazem 
MB z Dzieci¹tkiem i œw. Barbary z XVIII wieku; regencyjny 
z obrazem MB z Dzieci¹tkiem i Ukrzy¿owania, zapewne z 
po³owy XVIII wieku; wszystkie obrazy s¹ wykonane w 
tradycji malarstwa ikonowego. Krucyfiks ludowy. Krzy¿ 
o³tarzowy polichromowany z pocz¹tku XIX wieku. 
Chor¹giew procesyjna z ludowymi obrazami cerkiewnymi z 
II po³owy XIX wieku. Szeœæ lichtarzy drewnianych ludowo-
rokokowych z XVIII-XIX wieku. Z zabytkowych dzwonów 
pozosta³ najmniejszy imieniem „Antoni” z 1691 roku, który 
znajduje siê w centrum wie¿y. W prezbiterium „sêdziwe” 
ikony, zapewne nale¿¹ce do wyposa¿enia poprzedniej 
œwi¹tyni („p³aszczenica” z wyobra¿eniem Chrystusa 
z³o¿onego do grobu). Do wyposa¿enia œwi¹tyni nale¿¹ tak¿e 
stare, maj¹ce ponoæ kilkaset lat „¿elaza”, którymi 
dzwoniono podczas po¿aru.

Fot.: Antoni £opuch
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„Romanówka” przeniesiona kilkanaœcie lat temu na miejsce 
po spalonej „Litwince” i adaptowana na muzeum Nikifora.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. œw. Kosmy i DDamiana, ob. koœció³ parafialny rzymskokatolicki 
p.w. MB Nieustaj¹cej Pomocy, zbudowana w roku 1842, 
jest typowym przyk³adem zachodnio³emkowskiej cerkwi 
drewnianej. Otoczona kamiennym murkiem, budowanym 
bez zaprawy, nakrytym darni¹, w nim na osi wejœcia do 
cerkwi drewniana bramka nakryta daszkiem namiotowym z 
baniastym zwieñczeniem identycznym jak na wszystkich 
czêœciach œwi¹tyni. Wewn¹trz kompletny ikonostas 
zestawiony w XIX w. z elementów i ikon XVII i XVIII-
wiecznych, dwa o³tarze boczne barokowe XVIII-wieczne, w 
pó³nocnym obraz MB Pokrownej (Opieka NMP) z 1621 r. 
pochodz¹cy z cerkwi w Izbach, w po³udniowym NMP 
Siedmiu Boleœci, barokowy z 1747 r. Ponadto liczne ikony i 
feretrony g³ównie XVIII-wieczne. Polichromia œcian i 
sufitów ornamentalna i figuralna z 1928 r., w tradycji 
cerkiewnej.

W obrêbie ogrodzenia, przy cerkwi parusetletni d¹b - 
pomnik przyrody.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Micha³a DArchanio³a, ob. koœció³ pomocniczy pod tym samym 
wezwaniem. Zbudowana w miejsce poprzedniego w 1820 r. 
Wie¿a z nadwieszon¹ izbic¹, nad naw¹ i prezbiterium dachy 
dwuspadowe - nad wszystkimi trzema czêœciami typowe 
zwieñczenia: bania, latarnia i makowiczka. (Informacja 
wy³¹cznie na zewn¹trz obiektu).

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Micha³a DA r c h a n i o ³ a ,  o b .  k o œ c i ó ³  p a r a f i a l n y  
r z y m s k o k a t o l i c k i  w  B r u n a r a c h  p . w .  N M P  
Wniebowziêtej. Zbudowana zapewne w XVIII w., 
przebudowana i powiêkszona w latach 1830-1831. Wie¿a z 
nadwieszon¹ izbic¹, nawa i prezbiterium nakryte dachami 
czterospadowymi, zwieñczenia ich typowe jak w poprzednio 
omawianych cerkwiach. Wewn¹trz polichromia z XVIII i 
XIX w. Ikonostas barokowy XVIII-wieczny z kompletem 
ikon z tego¿ okresu. O³tarze boczne przy têczy barokowe 
XVII-wieczne, o³tarze boczne w nawie XVIII-wieczne. 
Ambona XVIII-wieczna z malowanymi postaciami 
ewangelistów. Cerkiew otoczona murem kamiennym z 3-ma 
bramkami.

ieœ Czarna przy drodze z Brunar do Uœcia WGorlickiego - dawna cerkiew greckokatolicka 
p.w. œw. Demetriusza, ob. koœció³ pomocniczy pod tym 
samym wezwaniem. Zbudowana w roku 1764, trójdzielna, 
typowy uk³ad architektoniczny, jak w wiêkszoœci cerkwi 
zachodnio³emkowskich. Wnêtrze nawy i prezbiterium 
nakryte uskokowymi sklepieniami drewnianymi. 
(Informacja na zewn¹trz obiektu).

wiatoñ - dawna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. KP a r a s c e w y ,  o b .  k o œ c i ó ³  p o m o c n i c z y  
rzymskokatolicki, zbudowana pod koniec wieku XVII, 
wie¿a z 1743 r. Podrêcznikowy przyk³ad architektury cerkwi 
zachodnio³emkowskiej o przepiêknej sylwecie: wysmuk³a 
wie¿a z nadwieszon¹ izbic¹, wynios³e uskokowe ³amane 
dachy czterospadowe na nawie i prezbiterium - zwieñczenia 
ich to banie o wysmakowanych proporcjach, nad nimi 
latarnie z drewnianymi ¿aluzjami i makowiczki - ca³oœæ (po 
remoncie kapitalnym z lat 1990/91) pokryta gontem. 
Deskowanie izbicy zakoñczone u do³u „falbank¹”, 

podzielone ma³ym daszkiem na dwie czêœci - w górnej po 
dwa okienka w ka¿dej ze œcian. W pionowych odsadzkach 
³amanych dachów nawy i prezbiterium ci¹g fryzów 
a r k a d k o w y c h .  W  m i e j s c e  b e t o n o w e g o  m u r u  
ogrodzeniowego, który od okresu miêdzywojennego do 
kilku lat wstecz otacza³ obejœcie wokó³ cerkwi - wykonano 
drewniane ogrodzenie z okr¹g³ych belek kryte gontem. W 
ogrodzeniu dwie bramki drewniane z kopulastymi daszkami 
i makowiczkami: po³udniowa XVIII-wieczna, pó³nocna 
wykonana na jej wzór przed kilku laty wraz z ca³ym 
ogrodzeniem. Wewn¹trz bogata profesjonalna polichromia 
figuralna i ornamentalna na œcianach i sklepieniach (w roku 
bie¿¹cym rozpocznie siê jej konserwacja). Ikonostas XIX-
wieczny z kompletem ikon z tego¿ okresu, za nim o³tarz w 
kszta³cie konfesji tak¿e z XIX wieku.

erkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia œw. Jana CChrzciciela w G³adyszowie, zbudowana w latach 
1936-1938. Architektoniczny ewenement na zach. 
£emkowszczyŸnie - cerkiew typu huculskiego: 
rozplanowanie centralne na krzy¿u greckim (o równych 
ramionach), na œrodku potê¿na oœmioboczna bania na 
tamburze zwieñczona latarni¹ i makowiczk¹, poszczególne 
cztery korpusy (ramiona krzy¿a) kryj¹ dachy dwuspadowe 
przyczó³kowe, na ka¿dym ma³a wie¿yczka zwieñczona 
baniasto. Od frontu wysuniêty na zewn¹trz niewielki 
przedsionek nakryty tak¿e dachem dwuspadowym, nieco 
obni¿onym. Wokó³ ca³ej cerkwi, poni¿ej okien 
doœwietlaj¹cych jej wnêtrze, doœæ szeroki dach tworz¹cy 
podcieñ, wsparty w naro¿nikach na uskokowo 
wyd³u¿aj¹cych siê ku górze „okrentach” - wypuszczonych 
przed lico ostatkach belek zrêbowych. Dachy kryte blach¹, 
œciany powy¿ej dachu podcienia - deskowane, pod nim - nagi 
zr¹b.

mentarz wojenny z I wojny œwiatowej na Prze³êczy CMa³astowskiej, zaprojektowany przez Duszana 
Jurkoviæa. Remontowany w roku 1985 jako pierwszy 
spoœród ponad stu cmentarzy wojennych pozosta³ych po 
bitwie gorlickiej z maja 1915 r. na terenie pow. gorlickiego.

erkiew greckokatolicka w Piêtnej, murowana, Czbudowana w 1916 r., p.w. œw. Parascewy, 
neoromañska, rozplanowana na krzy¿u greckim, 
zwieñczona centralnie potê¿n¹ kopu³¹ na wynios³ym 
oœmiobocznym tamburze. Remontowana przed kilku laty. 
Malowniczo eksponowana w widoku z serpentyn szosy 
prowadz¹cej z Prze³êczy Ma³astowskiej do Ma³astowa.

awna cerkiew greckokatolicka p.w. œw. Micha³a DArchanio³a, ob. koœció³ pomocniczy pod tym samym 
wezwaniem. Drewniana, œciany zrêbowe, na osi pod³u¿nej 
trójdzielna: babiniec (wsuniêty czêœciowo pod szkieletow¹ 
wie¿ê), nawa i prezbiterium, wie¿a z pozorn¹ izbic¹, 
zwieñczona bani¹, latarni¹ i makowiczk¹, siod³owe dachy 
nad naw¹ i prezbiterium ze zwieñczeniami zredukowanymi 
tylko do latarni i makowiczki. Ca³oœæ pokryta gontem po 
remoncie kapitalnym w po³owie lat 80-tych XX w. 
Wewn¹trz zachowane ca³kowite wyposa¿enie cerkiewne. 
(Informacja na zewn¹trz obiektu).

oœció³ pomocniczy rzymskokatolicki p.w. œw. œw. KFilipa i Jakuba w Sêkowej, zbudowany ok. 1520 r. 
jako typowy przyk³ad ma³opolskiego koœcio³a drewnianego 
gotyckiego z naw¹ i prezbiterium pod dachem o jednej 
kalenicy. W XVII/XVIII w. dobudowano szkieletow¹ wie¿ê 

i opasuj¹ce koœció³ soboty, pokryte nisko sp³ywaj¹cym 
dachem. Pod wie¿¹ nie ma wydzielonego œcianami 
przedsionka, dziêki czemu widoczna jest szkieletowa 
konstrukcja wie¿y i konstrukcja „storczykowa” dachu 
koœcio³a - charakterystyczna dla gotyku. Wewn¹trz 
póŸnorenesansowy o³tarz z pocz. XVII w. z obrazem œw. 
Joachima i rzeŸbami w polach bocznych. W latach 1982-
1984 kompleksowy remont i konserwacja koœcio³a. W 1995 
r. parafia w Sêkowej za remonty, konserwacjê i wzorowe 
utrzymanie koœcio³a i cerkwi w Owczarach (koœció³ 
pomocniczy) otrzyma³a medal „Europa Nostra”, a w roku 
2003 drewniany koœció³ w Sêkowej wpisany zosta³ na listê 
œwiatowych dóbr kultury UNESCO.

oœció³ pomocniczy rzymskokatolicki p.w. œw. KWojciecha w Szymbarku, zbud. w 1782 r., barokowy, 
z falistym szczytem od frontu, bezwie¿owy, na kalenicy 
sygnaturka, przed koœcio³em murowana dzwonnica 
parawanowa trójarkadowa, zbud. XVIII/XIX w. 
Jednonawowy z wê¿szym prezbiterium, œciany nawy i 
prezbiterium drewniane zrêbowe, przy prezbiterium 
murowana zakrystia, dach pokryty gontem, tak¿e gontem 
szalowane œciany. (Informacja na zewn¹trz obiektu).

Charakterystyka cerkwi w Andrzejówce 
zwiedzanej przez s³uchaczy SUTW podczas 
wyjazdu studyjnego „Szlakiem Architektury 
Drewnianej” w dniu 24 maja 2005 r.

Autor:   mgr Robert Andrzej Œlusarek

erkiew w Andrzejówce - rektorat parafii Milik (XIX Cwiek)

Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Zaœniêcia 
Bogarodzicy zbudowana w 1864 roku w typie budownictwa 
cerkiewnego zachodnio³emkowskiego. Obecnie koœció³ 
rzymskokatolicki p.w. Najœwiêtszej Marii Panny 
Wniebowziêtej.

P i e r w s z a  p a r a f i a  w  A n d r z e j ó w c e  b y ³ a  
rzymskokatolicka, o czym dowiadujemy siê z opisów 
£epkowskiego, który w czasie swoich wêdrówek po Galicji 
zwróci³ uwagê na gotyck¹ wie¿ê i resztki staroniemieckich 
obrazów. Równie¿ w dokumentach lokacyjnych jest mowa o 
op³atach na plebaniê rzymskokatolick¹. Wieœ Andrzejówka 
zwana Jêdrzejówk¹ jest jedn¹ z pierwszych wsi 
„muszyñskiego klucza” lokowan¹ w 1352 roku na prawie 
magdeburskim, przywilejem danym Maciejowi i Micha³owi 
oraz ich potomkom przez króla Kazimierza Wielkiego. Ju¿ 
przed 1352 rokiem musia³a istnieæ w tym miejscu osada 
przedlokacyjna, której domniemanym za³o¿ycielem by³, 
nieznany bli¿ej Andrzej (Jêdrzej). Pierwotna pieczêæ wsi 
mia³a w otoku ³aciñski napis, dopiero póŸniejsza pieczêæ 
przedstawia œw. Andrzeja z pochy³ym krzy¿em. Od po³owy 
XIV wieku w Andrzejówce funkcjonowa³a parafia 
rzymskokatolicka. 30 lipca 1391 roku W³adys³aw Jagie³³o 
przekaza³ biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy we 
w³adanie w³oœæ muszyñsk¹ (w tym Andrzejówkê). Powtórna 
lokacja Andrzejówki nast¹pi³a przed 1575 rokiem na prawie 
wo³oskim. Na prze³omie XV i XVI wieku koœció³ zosta³ 
przebudowany na cerkiew. Parafia greckokatolicka 
uposa¿ona zosta³a powtórnie 26.VII.1575 roku przez 
biskupa Franciszka Krasiñskiego. Znana wówczas by³a jako 

Andrzejówka i wchodzi³a w sk³ad dóbr biskupów 
krakowskich. Cerkiew z 1864 roku, by³a odnawiana i 
przebudowana w 1874, 1925 i w 1978 roku.

Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrêbowej, z 
wie¿¹ konstrukcji s³upowej, pobity gontem, kryty blach¹; 
he³m wie¿y gontowy. Trójdzielny. Jednonawowy z wê¿szym 
od nawy kwadratowym prezbiterium, przy którym znajduje 
siê niewielka zakrystia i babiniec, nad którym nadbudowana 
wie¿a o œcianach pochy³ych, z nadwieszon¹ izbic¹. Wnêtrze 
nakryte pozornymi sklepieniami zwierciadlanymi. Dachy: 
nad naw¹ ³amany, nad prezbiterium namiotowy, nad 
zakrysti¹ pulpitowy; nad naw¹ i prezbiterium wie¿yczki 
baniaste ze œlepymi latarniami. Na wie¿y he³m baniasty z 
latarni¹ o analogicznym kszta³cie. W zwieñczeniu œcian 
nowy malowany fryz arkadowy, wydzielony zadaszeniem.

Wewn¹trz polichromia ornamentalna zapewne z 
XIX/XX wieku. Wyposa¿enie wnêtrza dawne, cerkiewne. 
O³tarz w tradycji baroku. Ikonostas póŸnobarokowy z 
XVIII-XIX wieku, niekompletny. Dwa retabula o³tarzowe 
niekompletne: rokokowe z obrazem Zdjêcia z krzy¿a z 
XVIII wieku i barokowe z obrazem MB z Dzieci¹tkiem z 
XVIII wieku. Dwa feretrony: póŸnobarokowy z obrazem 
MB z Dzieci¹tkiem i œw. Barbary z XVIII wieku; regencyjny 
z obrazem MB z Dzieci¹tkiem i Ukrzy¿owania, zapewne z 
po³owy XVIII wieku; wszystkie obrazy s¹ wykonane w 
tradycji malarstwa ikonowego. Krucyfiks ludowy. Krzy¿ 
o³tarzowy polichromowany z pocz¹tku XIX wieku. 
Chor¹giew procesyjna z ludowymi obrazami cerkiewnymi z 
II po³owy XIX wieku. Szeœæ lichtarzy drewnianych ludowo-
rokokowych z XVIII-XIX wieku. Z zabytkowych dzwonów 
pozosta³ najmniejszy imieniem „Antoni” z 1691 roku, który 
znajduje siê w centrum wie¿y. W prezbiterium „sêdziwe” 
ikony, zapewne nale¿¹ce do wyposa¿enia poprzedniej 
œwi¹tyni („p³aszczenica” z wyobra¿eniem Chrystusa 
z³o¿onego do grobu). Do wyposa¿enia œwi¹tyni nale¿¹ tak¿e 
stare, maj¹ce ponoæ kilkaset lat „¿elaza”, którymi 
dzwoniono podczas po¿aru.

Fot.: Antoni £opuch
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 dniu 22 czerwca 2005 r. odby³o siê  posiedzenie Komisji oceniaj¹cej prace w konkursie pn. „Szlakami Architektury WDrewnianej”, który zosta³ zorganizowany dla uczestników wyjazdu studyjnego w dniach 24 maja 2005 r. oraz 
7 czerwca 2005 r.

Jury obradowa³o w sk³adzie:

1. Zygmunt Lewczuk - Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym S¹czu,

2. Maria Marcinowska - Muzeum Okrêgowe w Nowym S¹czu,

3. El¿bieta Pyszczak - Sekretarz Zarz¹du SUTW,

4. Barbara Szczepanek - Cz³onek Zarz¹du SUTW.

Na konkurs wp³ynê³o 13 prac, w kategoriach:

- prace plastyczne  - 2

- fotografia z przes³aniem - 1

- reporta¿ ilustrowany - 6

- prace literackie - 4

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszystkie prace zosta³y wykonane przez s³uchaczy SUTW z wielkim zaanga¿owaniem i 
najwy¿sz¹ starannoœci¹.

Jury pod przewodnictwem Zygmunta Lewczuka przyzna³o 3 pierwsze miejsca, w trzech ró¿nych kategoriach 
(nagrod¹ by³ album wraz z piórem oraz dyplom):

• w kategorii literackiej - pierwsze miejsce przyznano Marii Halinie Starzyk,

• w kategorii praca plastyczna - pierwsze miejsce przyznano Adamowi Szczepanikowi,

• w kategorii reporta¿ ilustrowany - pierwsze miejsce przyznano Stanis³awie Dumie.

Wyró¿nienie - gdzie nagrod¹ by³ album oraz dyplom - 
otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby:

1. Barbara Gieroñ

2. Maria Gliñska

3. Marta Górka

4. El¿bieta Janicka

5. Halina Komar

6. Maria Korusiewicz

7. Maria i Antoni £opuchowie

8. El¿bieta Pachoñ

9. Zofia Szeligiewicz

10. Anna Totoñ

Nagrody laureatom konkursu zosta³y uroczyœcie wrêczone w dniu 30 czerwca 2005 r., podczas ostatnich wyk³adów 
roku akademickiego 2004/2005, które odby³y siê w MCK „Sokó³” w Nowym S¹czu.

KONKURS „SZLAKAMI ARCHITEKTURY DREWNIANEJ”

TRYPTYK

Œwiêty Miko³aju Cudotwórco

Zalecz nasze rany

Mi³osiern¹ pajêczyn¹ niepamiêci

Niech serce nie zamiera

Na cmentarzach zaros³ych krzy¿ami

Z nieczytelnymi literami wszystkich alfabetów

WYBRANE PRACE KONKURSOWE S£UCHACZY SUTW

Niech ptaki pozostan¹ w gniazdach

I nie trzeba ca³owaæ progu

Uciekaæ

Wschodnie Hodigitrie

W pustych cerkwiach

Twarz czarna z bólu

Zmartwia³¹ rêk¹ ukazuj¹ Boga

     Drzewo ju¿ œciête

     I kowal kuje gwóŸdŸ 

Na zachodzie za lasem

Lipowe Madonny trzymaj¹ Syna

Na wygiêtym biodrze

W rêku kwiat, ptaszek

     Uœmiechniête id¹ do s¹siadki tkaæ p³ótno

     Jeszcze nie wiedz¹ - ca³un

Wiejskim cieœlom

Beskidzkie jedle ju¿ œciête

Wezmê topór - wy bierzcie siekiery

Trzeba drzewo ociesaæ

W rêku sznur, pion i poziom

K³adŸmy belki na zr¹b

Niech rosn¹ ¿ywic¹ pachn¹ce œciany

Niech krokwie siê zamkn¹ nad naw¹

Jak ¿arliwie rozmodlone d³onie

Jeszcze trzeba w deskach powystrzygaæ lelije

Dom bêdzie piêkny

Budujê go dla Pana

---------------------------------------------------

El¿bieta Janicka

(wyró¿nienie)

NIE WSZYSTKO PRZEMIJA

1.

Koncert ptasi wœród drzew opowieœci¹ siê snuje

o wiekach minionych i trwaniu ...

POWRO•NIK - zgrzebnie brzmi¹c¹ nazwê wsi

koncert ten nobilituje w œwi¹tynne wprowadzaj¹c progi

gdzie od samego pocz¹tku bo od wieku szesnastego

œwiêty Jakub M³odszy Aposto³ patronuje

Ptasia wyliczanka brzmi ... nazbyt realnie:

unikatowa polichromia - siedemnasty wiek,

ikonostas, o³tarze boczne (tylko w greckokatolickich

maj¹ce prawo bytu) - osiemnasty wiek,

ale pulpity maj¹ sto lat mniej!

Budynek drewniany o zrêbowej konstrukcji œcian

pierworodnym siê mieni z jego S¹dem Ostatecznym,

Ambona i Pieta - ewenementem malarskim:

stu³¹ obleczona Maria z Ukrzy¿owanym,

z którego rany œwieca zapalona wystaje!

To - Bratys³awskiej Piety kopia, legend¹

„krwi zap³aty” owiana (Fundator Andrzej PowroŸnicki

spe³ni³ wolê ukazuj¹cego siê po œmierci pradziada)

... Nieobecni s¹ najbli¿ej?

2. JASTRZÊBIK,

filialny koœció³ek parafii Z³ockie, dawna cerkiew

greckokatolicka, p.w. œwiêtego £ukasza Ewangelisty

patrona modnego wspó³czeœnie (!)

Jak wszêdzie: œwiêty Miko³aj, Matka Bo¿a,

Chrystus Nauczaj¹cy w ikonostasie barokowym

z wieku osiemnastego - œwiêci. Starszym siê chór

z babiñcem mieni, bo - z siedemnastego wieku.

Zwieñczenie i Ewangelistów Czterech,

trzy wie¿e z kopu³ami, gonty,

z drewnianych belek œciany partiami.

Dachy ... no w³aœnie, dachy powszechnie kryte metalem

obecnie - by przetrwaæ pomaga³y.

3. W BEREŒCIE

Matka Bo¿a Pokrowna w geœcie opieki

zdejmuje welon z g³owy - historyczny obraz

(kopia w Izbach, tutaj orygina³).

Œwi¹tynia od dziewiêtnastego wieku

p.w. Najœwiêtszej Marii Panny

nad babiñcem, na osi, czuwaj¹cej szczególnie?

Izbica z obejœciem dooko³a dzwonnicy.

Ikonostas klasyczny: œw. Miko³aj, Maria,

na carskich wrotach Czterej Ewangeliœci

Chrystus Nauczaj¹cy. Patronami byli œwiêci

Kosma i Damian (patroni lekarzy), na œrodku

Ostatnia Wieczerza. Pantokrator na tronie powy¿ej.

Nowoczesna dzwonnica z Mi³osierdziem Bo¿ym - to dzwon

pierwszy, najwiêkszy. Œwiêty Franciszek

to drugi i œwiêta Agata, najmniejszy.

Ksi¹dz opowiadaj¹cy anegdoty - „pocieszny”.

A przede wszystkim, przemijania nastrój

³agodz¹ca, nazwa wsi romantyczna:

od wi¹zu górskiego: brzost czyli BEREST.

(Obecna cerkiew jest z dziewiêtnastego wieku,

pierwsza, rozebrana przed piêciu laty

w pamiêci jedynie zosta³a ...).

4. XXX

ROZLEG£E obszary dziejowych krzywd

w zaœpiewie drzew w TYLICZU

najstarszych symboli tu œlad - 

zbiór najciekawszych ikon w koœciele

czynnym w Polsce. Miejscowoœæ ta

(trzysta siedemdziesi¹t lat wstecz

prawa miejskie maj¹ca) bogata w dwie cerkwie

w tym Kosmy i Damiana z jedyn¹ na tym terenie

jedn¹ wie¿¹ o dwu baniach czyli cebulach 

plus dwie wie¿yczki zdobi¹ce

blach¹ kryty dach i gontami œciany

Druga cerkiew œwiêtych Piotra i Paw³a

jeszcze starsza o  wiek, jednonawowa

tak¿e z cebulow¹ bani¹.

Wiceprezydent Miasta Nowego S¹cza – Zofia Pieczkowska
wrêcza nagrody laureatom konkursu

Fot.: Juliusz Jaroñczyk

M. Halina Starzyk 
(pierwsze miejsce)
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7 czerwca 2005 r.

Jury obradowa³o w sk³adzie:

1. Zygmunt Lewczuk - Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym S¹czu,

2. Maria Marcinowska - Muzeum Okrêgowe w Nowym S¹czu,

3. El¿bieta Pyszczak - Sekretarz Zarz¹du SUTW,

4. Barbara Szczepanek - Cz³onek Zarz¹du SUTW.

Na konkurs wp³ynê³o 13 prac, w kategoriach:

- prace plastyczne  - 2

- fotografia z przes³aniem - 1

- reporta¿ ilustrowany - 6

- prace literackie - 4

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszystkie prace zosta³y wykonane przez s³uchaczy SUTW z wielkim zaanga¿owaniem i 
najwy¿sz¹ starannoœci¹.

Jury pod przewodnictwem Zygmunta Lewczuka przyzna³o 3 pierwsze miejsca, w trzech ró¿nych kategoriach 
(nagrod¹ by³ album wraz z piórem oraz dyplom):

• w kategorii literackiej - pierwsze miejsce przyznano Marii Halinie Starzyk,

• w kategorii praca plastyczna - pierwsze miejsce przyznano Adamowi Szczepanikowi,

• w kategorii reporta¿ ilustrowany - pierwsze miejsce przyznano Stanis³awie Dumie.

Wyró¿nienie - gdzie nagrod¹ by³ album oraz dyplom - 
otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby:

1. Barbara Gieroñ

2. Maria Gliñska

3. Marta Górka

4. El¿bieta Janicka

5. Halina Komar

6. Maria Korusiewicz

7. Maria i Antoni £opuchowie

8. El¿bieta Pachoñ

9. Zofia Szeligiewicz

10. Anna Totoñ

Nagrody laureatom konkursu zosta³y uroczyœcie wrêczone w dniu 30 czerwca 2005 r., podczas ostatnich wyk³adów 
roku akademickiego 2004/2005, które odby³y siê w MCK „Sokó³” w Nowym S¹czu.

KONKURS „SZLAKAMI ARCHITEKTURY DREWNIANEJ”

TRYPTYK

Œwiêty Miko³aju Cudotwórco

Zalecz nasze rany

Mi³osiern¹ pajêczyn¹ niepamiêci

Niech serce nie zamiera

Na cmentarzach zaros³ych krzy¿ami

Z nieczytelnymi literami wszystkich alfabetów

WYBRANE PRACE KONKURSOWE S£UCHACZY SUTW

Niech ptaki pozostan¹ w gniazdach

I nie trzeba ca³owaæ progu

Uciekaæ

Wschodnie Hodigitrie

W pustych cerkwiach

Twarz czarna z bólu

Zmartwia³¹ rêk¹ ukazuj¹ Boga

     Drzewo ju¿ œciête

     I kowal kuje gwóŸdŸ 

Na zachodzie za lasem

Lipowe Madonny trzymaj¹ Syna

Na wygiêtym biodrze

W rêku kwiat, ptaszek

     Uœmiechniête id¹ do s¹siadki tkaæ p³ótno

     Jeszcze nie wiedz¹ - ca³un

Wiejskim cieœlom

Beskidzkie jedle ju¿ œciête

Wezmê topór - wy bierzcie siekiery

Trzeba drzewo ociesaæ

W rêku sznur, pion i poziom

K³adŸmy belki na zr¹b

Niech rosn¹ ¿ywic¹ pachn¹ce œciany

Niech krokwie siê zamkn¹ nad naw¹

Jak ¿arliwie rozmodlone d³onie

Jeszcze trzeba w deskach powystrzygaæ lelije

Dom bêdzie piêkny

Budujê go dla Pana

---------------------------------------------------

El¿bieta Janicka

(wyró¿nienie)

NIE WSZYSTKO PRZEMIJA

1.

Koncert ptasi wœród drzew opowieœci¹ siê snuje

o wiekach minionych i trwaniu ...

POWRO•NIK - zgrzebnie brzmi¹c¹ nazwê wsi

koncert ten nobilituje w œwi¹tynne wprowadzaj¹c progi

gdzie od samego pocz¹tku bo od wieku szesnastego

œwiêty Jakub M³odszy Aposto³ patronuje

Ptasia wyliczanka brzmi ... nazbyt realnie:

unikatowa polichromia - siedemnasty wiek,

ikonostas, o³tarze boczne (tylko w greckokatolickich

maj¹ce prawo bytu) - osiemnasty wiek,

ale pulpity maj¹ sto lat mniej!

Budynek drewniany o zrêbowej konstrukcji œcian

pierworodnym siê mieni z jego S¹dem Ostatecznym,

Ambona i Pieta - ewenementem malarskim:

stu³¹ obleczona Maria z Ukrzy¿owanym,

z którego rany œwieca zapalona wystaje!

To - Bratys³awskiej Piety kopia, legend¹

„krwi zap³aty” owiana (Fundator Andrzej PowroŸnicki

spe³ni³ wolê ukazuj¹cego siê po œmierci pradziada)

... Nieobecni s¹ najbli¿ej?

2. JASTRZÊBIK,

filialny koœció³ek parafii Z³ockie, dawna cerkiew

greckokatolicka, p.w. œwiêtego £ukasza Ewangelisty

patrona modnego wspó³czeœnie (!)

Jak wszêdzie: œwiêty Miko³aj, Matka Bo¿a,

Chrystus Nauczaj¹cy w ikonostasie barokowym

z wieku osiemnastego - œwiêci. Starszym siê chór

z babiñcem mieni, bo - z siedemnastego wieku.

Zwieñczenie i Ewangelistów Czterech,

trzy wie¿e z kopu³ami, gonty,

z drewnianych belek œciany partiami.

Dachy ... no w³aœnie, dachy powszechnie kryte metalem

obecnie - by przetrwaæ pomaga³y.

3. W BEREŒCIE

Matka Bo¿a Pokrowna w geœcie opieki

zdejmuje welon z g³owy - historyczny obraz

(kopia w Izbach, tutaj orygina³).

Œwi¹tynia od dziewiêtnastego wieku

p.w. Najœwiêtszej Marii Panny

nad babiñcem, na osi, czuwaj¹cej szczególnie?

Izbica z obejœciem dooko³a dzwonnicy.

Ikonostas klasyczny: œw. Miko³aj, Maria,

na carskich wrotach Czterej Ewangeliœci

Chrystus Nauczaj¹cy. Patronami byli œwiêci

Kosma i Damian (patroni lekarzy), na œrodku

Ostatnia Wieczerza. Pantokrator na tronie powy¿ej.

Nowoczesna dzwonnica z Mi³osierdziem Bo¿ym - to dzwon

pierwszy, najwiêkszy. Œwiêty Franciszek

to drugi i œwiêta Agata, najmniejszy.

Ksi¹dz opowiadaj¹cy anegdoty - „pocieszny”.

A przede wszystkim, przemijania nastrój

³agodz¹ca, nazwa wsi romantyczna:

od wi¹zu górskiego: brzost czyli BEREST.

(Obecna cerkiew jest z dziewiêtnastego wieku,

pierwsza, rozebrana przed piêciu laty

w pamiêci jedynie zosta³a ...).

4. XXX

ROZLEG£E obszary dziejowych krzywd

w zaœpiewie drzew w TYLICZU

najstarszych symboli tu œlad - 

zbiór najciekawszych ikon w koœciele

czynnym w Polsce. Miejscowoœæ ta

(trzysta siedemdziesi¹t lat wstecz

prawa miejskie maj¹ca) bogata w dwie cerkwie

w tym Kosmy i Damiana z jedyn¹ na tym terenie

jedn¹ wie¿¹ o dwu baniach czyli cebulach 

plus dwie wie¿yczki zdobi¹ce

blach¹ kryty dach i gontami œciany

Druga cerkiew œwiêtych Piotra i Paw³a

jeszcze starsza o  wiek, jednonawowa

tak¿e z cebulow¹ bani¹.

Wiceprezydent Miasta Nowego S¹cza – Zofia Pieczkowska
wrêcza nagrody laureatom konkursu

Fot.: Juliusz Jaroñczyk

M. Halina Starzyk 
(pierwsze miejsce)
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Dwie cerkwie w G£ADYSZOWIE

Jedna na planie krzy¿a, œwiêtego Archanio³a Micha³a

ma wyj¹tkowy kszta³t (tudzie¿ oddzielne historie

z ks. Barañczukiem w tle oraz Szeptyckim -

wnukiem Fredry i po¿arem w pamiêtnym 1939 roku)

                    -------------------------------

Pisa³am niegdyœ na Wielkanoc o cerkwi w Boguszy,

obydwu cerkwiach w Krynicy, czy

Jab³eczañskim Monastyrze na wschodzie

Teraz - inaczej siê pisze na Konkurs - to jakby

domowe odrabiaæ zadanie. Tam - urzeczona kopu³¹,

tu wie¿yczkami w Ropicy, Skwirtnem, Wo³owcu

A oœmioboczne banie wysuniête, to

Narodzenie Jana œwiêtego Chrzciciela - 

w G³adyszowie cerkiew dawna. Owszem, wa¿ne s¹ dachy,

lecz dla mnie polichromie, bo - starsze!

By³a i cerkiew murowana na trasie,

pêcznia³ notes od skrzêtnych Przewodnika danych

o konserwacji, historii, zwyczajach ...

O³tarze - przewa¿nie wiek osiemnasty, a przedtem

siedemnasty, szesnasty ... O cierpliwoœci

Anio³ów myœla³am ... o ciszy nad krzywd¹ tych

c o  o d e s z l i. Jak odejdziemy my - 

oswoiwszy groby cyrylic¹ znaczone, groby wiernych,

autorów, fundatorów - pomieszczeñ tych

d u c h ó w   d  o b r y c h

i - pamiêci, która niechaj t r w a...

18 czerwca 2005 r.

ydawnictwa, w których ukaza³y siê wiersze WMa³gorzaty Bajorek:

1. Wiersze dla dzieci: 

- „Œwierszczyk” od 1980 roku,

- w tomiku „Wybór wierszy okolicznoœciowych kl. 1-3”, 

Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa,

- w podrêczniku szkolnym „Szko³a marzeñ” kl. 2, „Moja 

szko³a” kl. 3, Wyd. „MAC EDUKACJA” w Kielcach.

„ALMANACH MUSZYNY”

lmanach Muszyny - czyli, co ka¿dy wczasowicz, kuracjusz, goœæ i przyjaciel Muszyny wiedzieæ powinien. AWydawany od 1991 roku, pod redakcj¹ Bo¿eny Mœciwujewskiej-Kruk, sta³ siê wydawnictwem cyklicznym i kluczem 
do poznania historii, kultury i tradycji „pañstwa muszyñskiego” oraz ziem s¹siednich. Przez piêtnaœcie lat wypiêknia³ i 
rozrós³ siê od 40 stronicowego wydania pierwszego, do 272 stronicowego wydania piêtnastego w roku bie¿¹cym.

Pisaæ do Almanachu mo¿e ka¿dy, kto ma coœ ciekawego do powiedzenia na temat muszyñskiej ziemi i jej okolic. 
Ka¿dy, kto kocha tê ziemiê, chce ocaliæ od zapomnienia swoje prze¿ycia z ni¹ zwi¹zane, chce opowiedzieæ nam o swoich 
spotkaniach z Muszyn¹, o ludziach, którzy swoim ¿yciem i prac¹ zas³u¿yli na pamiêæ i szacunek potomnych - ma swoje 
miejsce w historii muszyñskiej ziemi.

S¹ to szczegó³y, którymi nie s¹ zainteresowane publikatory o zasiêgu ogólnokrajowym, ale s¹ one ciekawe, cenne i wa¿ne dla 
przyjació³ i mieszkañców tej ziemi.

Jednym z nurtów s¹ publikacje popularnonaukowe, pisane przez wybitnych ludzi nauki, dotycz¹ce historii 
muszyñskiej ziemi, historii sztuki i bogactw naturalnych doliny Popradu i Muszynki.

W obszarze zainteresowania Almanachu, oprócz „klucza muszyñskiego”, le¿¹ inne miejscowoœci S¹decczyzny, a 
tak¿e s³owackiego Spisza.

Szereg artyku³ów dotyczy stosunków muszyñskich mieszczan z mniejszoœciami narodowymi - ̄ ydami i £emkami.

Dodajmy do tego jeszcze piêkne zdjêcia i dobr¹ poezjê opiewaj¹c¹ uroki tej ziemi, a bêdziemy mieæ w ca³ej krasie i 
okaza³oœci „Almanach Muszyny”.

Wszelkie dochody z rozprowadzania Almanachu przeznaczone s¹ na fundusz stypendialny dla uzdolnionej 
m³odzie¿y z miejscowych szkó³ oraz na cele statutowe Biblioteki Miejskiej i Muzeum Regionalnego PTTK w Muszynie.

Z archiwalnymi egzemplarzami Almanachu mo¿na zapoznaæ siê w wy¿ej wymienionych placówkach, a tak¿e, w 
redakcji rocznika - Willa „Wanda”, Muszyna, ul. Pi³sudskiego 56.

2. Wiersze poœwiêcone muszyñskiej ziemi: 

- „Polskie pejza¿e”. Antologia, Stanis³aw Zaj¹c, Wyd. 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa,

- tygodnik „Wieœci”,

- „Almanach Muszyny”,

- „Harnik”,

- inna prasa lokalna.

3. Wiersze i teksty okolicznoœciowe - w wydanym przez 
Diecezjalne Duszpasterstwo M³odzie¿y w Tarnowie 
„Z³o¿y³eœ Panie w d³oniach kap³ana”.

„Pod opiekuñczym p³aszczem”

Pod opiekuñczym Twym p³aszczem

przysz³o nam ¿yæ na tej ziemi.

O, na Muszynie Pani! -

Jesteœmy szczêœciarzami.

Piêkna, gotycka Pani,

z ksiê¿ycem pod stopami,

w objêciach tulisz syna.

Tyœ nawiedzenie nasze

Tyœ jest ucieczk¹ nasz¹ -

Wspomo¿ycielko jedyna.

Nie straszne losu zakrêty,

nie straszne ¿ycia udrêki,

bo Ciebie za Matkê mamy.

Os³oñ nas p³aszczem opieki

nie daj nam zgin¹æ na wieki

O, na Muszynie Pani.

Z cyklu „Mater Misericordia”

ŒWI¥TEK

Œwi¹tek, wpisany w krajobraz gór,

na pograniczu ziemi i chmur,

z wi¹zank¹ kwiatów, zió³.

Surowe rysy, zmêczona twarz,

³agodne oczy patrz¹ na las,

co zboczem zbiega w dó³.

Stoi ju¿ tutaj od wielu lat.

Nie ima siê go p³yn¹cy czas.

Chroni¹ go krzewów wieñce.

Twarda to rêka d³uto trzyma³a

i twarde rysy tej twarzy da³a

i da³a swoje serce.

Muszyna, 27 sierpnia 1983 r.

PANI Z ZAMKOWEJ GÓRY

Wiersz ten dedykujê wszystkim tym, którzy grali,

graj¹ i bêd¹ grali „Majówki” na „Baszcie”

Pani z zamkowej góry,

twarz¹ ku miastu zwrócona -

b¹dŸ pozdrowiona.

Stoisz w ruinach zamku,    

siedzibie starostów Muszyny.

Jak oni kiedyœ, Ty dzisiaj,

strze¿esz mieszkañców doliny.

Spogl¹dasz na nich z mi³oœci¹.

W oczach Twych ciep³o i troska -

Maryjo, Matko Boska.

A oni w dni majowe,

od lat ju¿, graj¹ wytrwale

pieœni na czeœæ Tw¹, Pani,

pieœni ku Twojej chwale.

Pani z ruin zamczyska,

miêdzy górami, lasami -

pozostañ z nami.

Muszyna, maj 2004 r. Z cyklu „Mater Misericordia”

Ma³gorzata Bajorek

Szanowni Pañstwo!

 odpowiedzi na propozycjê Prezes Stowarzyszenia WS¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani 
Wies³awy Borczyk w sprawie w³¹czenia siê Ma³opolskiego 
Biura Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu do 
wspó³pracy, wyros³a idea seminariów i warsztatów 
artystycznych, których celem by³o przybli¿enie i organizacja 
ró¿norodnych form aktywnoœci osób starszych. Sprzyja³o 
temu zafascynowanie, wspólnota zainteresowañ 

WRA¯LIWOŒÆ kulturalnych - co nie tylko zintegrowa³o S³uchaczy SUTW - 
ale te¿ u³atwi³o aktywny wypoczynek, poprzez wspóln¹ 
zabawê - owocuj¹c¹ w inspiruj¹ce rozmowy i wymianê 
doœwiadczeñ.

Dyrektor MBWA w Nowym S¹czu - Pan Krzysztof 
Kuliœ - powo³a³ mnie do sprawowania opieki nad projektem 
pn. „W salonie sztuki” i rzeczywiœcie wiêkszoœæ spotkañ 
artystycznych odbywa siê w Salonie wystawienniczym przy 
ul. Szwedzkiej 2 w Nowym S¹czu. 

Aktywne uczestnictwo poszczególnych jednostek, w 
ró¿nych formach ¿ycia kulturalnego jest umiejêtnoœci¹ 
opart¹ na doœwiadczeniu i wiedzy, zdobywanej stopniowo i 

Ma³gorzata Bajorek (ur. 29.04.1949 r.) 

akorzeniona muszynianka, Cz³onek Zarz¹du S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wiersze pisze od Ztrzydziestu lat. •ród³em inspiracji s¹ jej dzieci, bliscy ludzie, piêkno okolicznych lasów, gór i ³¹k, mi³oœæ do miejsca, 
w którym ¿yje od urodzenia oraz zachwyt nad boskim dzie³em stworzenia.

„Pani na Muszynie” 

Fot.: Marcin Bujarski

„Pani z zamkowej góry” 

Fot.: Zbigniew Bajorek

Ma³gorzata Bajorek
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Dwie cerkwie w G£ADYSZOWIE

Jedna na planie krzy¿a, œwiêtego Archanio³a Micha³a

ma wyj¹tkowy kszta³t (tudzie¿ oddzielne historie

z ks. Barañczukiem w tle oraz Szeptyckim -

wnukiem Fredry i po¿arem w pamiêtnym 1939 roku)

                    -------------------------------

Pisa³am niegdyœ na Wielkanoc o cerkwi w Boguszy,

obydwu cerkwiach w Krynicy, czy

Jab³eczañskim Monastyrze na wschodzie

Teraz - inaczej siê pisze na Konkurs - to jakby

domowe odrabiaæ zadanie. Tam - urzeczona kopu³¹,

tu wie¿yczkami w Ropicy, Skwirtnem, Wo³owcu

A oœmioboczne banie wysuniête, to

Narodzenie Jana œwiêtego Chrzciciela - 

w G³adyszowie cerkiew dawna. Owszem, wa¿ne s¹ dachy,

lecz dla mnie polichromie, bo - starsze!

By³a i cerkiew murowana na trasie,

pêcznia³ notes od skrzêtnych Przewodnika danych

o konserwacji, historii, zwyczajach ...

O³tarze - przewa¿nie wiek osiemnasty, a przedtem

siedemnasty, szesnasty ... O cierpliwoœci

Anio³ów myœla³am ... o ciszy nad krzywd¹ tych

c o  o d e s z l i. Jak odejdziemy my - 

oswoiwszy groby cyrylic¹ znaczone, groby wiernych,

autorów, fundatorów - pomieszczeñ tych

d u c h ó w   d  o b r y c h

i - pamiêci, która niechaj t r w a...

18 czerwca 2005 r.

ydawnictwa, w których ukaza³y siê wiersze WMa³gorzaty Bajorek:

1. Wiersze dla dzieci: 

- „Œwierszczyk” od 1980 roku,

- w tomiku „Wybór wierszy okolicznoœciowych kl. 1-3”, 

Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa,

- w podrêczniku szkolnym „Szko³a marzeñ” kl. 2, „Moja 

szko³a” kl. 3, Wyd. „MAC EDUKACJA” w Kielcach.

„ALMANACH MUSZYNY”

lmanach Muszyny - czyli, co ka¿dy wczasowicz, kuracjusz, goœæ i przyjaciel Muszyny wiedzieæ powinien. AWydawany od 1991 roku, pod redakcj¹ Bo¿eny Mœciwujewskiej-Kruk, sta³ siê wydawnictwem cyklicznym i kluczem 
do poznania historii, kultury i tradycji „pañstwa muszyñskiego” oraz ziem s¹siednich. Przez piêtnaœcie lat wypiêknia³ i 
rozrós³ siê od 40 stronicowego wydania pierwszego, do 272 stronicowego wydania piêtnastego w roku bie¿¹cym.

Pisaæ do Almanachu mo¿e ka¿dy, kto ma coœ ciekawego do powiedzenia na temat muszyñskiej ziemi i jej okolic. 
Ka¿dy, kto kocha tê ziemiê, chce ocaliæ od zapomnienia swoje prze¿ycia z ni¹ zwi¹zane, chce opowiedzieæ nam o swoich 
spotkaniach z Muszyn¹, o ludziach, którzy swoim ¿yciem i prac¹ zas³u¿yli na pamiêæ i szacunek potomnych - ma swoje 
miejsce w historii muszyñskiej ziemi.

S¹ to szczegó³y, którymi nie s¹ zainteresowane publikatory o zasiêgu ogólnokrajowym, ale s¹ one ciekawe, cenne i wa¿ne dla 
przyjació³ i mieszkañców tej ziemi.

Jednym z nurtów s¹ publikacje popularnonaukowe, pisane przez wybitnych ludzi nauki, dotycz¹ce historii 
muszyñskiej ziemi, historii sztuki i bogactw naturalnych doliny Popradu i Muszynki.

W obszarze zainteresowania Almanachu, oprócz „klucza muszyñskiego”, le¿¹ inne miejscowoœci S¹decczyzny, a 
tak¿e s³owackiego Spisza.

Szereg artyku³ów dotyczy stosunków muszyñskich mieszczan z mniejszoœciami narodowymi - ̄ ydami i £emkami.

Dodajmy do tego jeszcze piêkne zdjêcia i dobr¹ poezjê opiewaj¹c¹ uroki tej ziemi, a bêdziemy mieæ w ca³ej krasie i 
okaza³oœci „Almanach Muszyny”.

Wszelkie dochody z rozprowadzania Almanachu przeznaczone s¹ na fundusz stypendialny dla uzdolnionej 
m³odzie¿y z miejscowych szkó³ oraz na cele statutowe Biblioteki Miejskiej i Muzeum Regionalnego PTTK w Muszynie.

Z archiwalnymi egzemplarzami Almanachu mo¿na zapoznaæ siê w wy¿ej wymienionych placówkach, a tak¿e, w 
redakcji rocznika - Willa „Wanda”, Muszyna, ul. Pi³sudskiego 56.

2. Wiersze poœwiêcone muszyñskiej ziemi: 

- „Polskie pejza¿e”. Antologia, Stanis³aw Zaj¹c, Wyd. 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa,

- tygodnik „Wieœci”,

- „Almanach Muszyny”,

- „Harnik”,

- inna prasa lokalna.

3. Wiersze i teksty okolicznoœciowe - w wydanym przez 
Diecezjalne Duszpasterstwo M³odzie¿y w Tarnowie 
„Z³o¿y³eœ Panie w d³oniach kap³ana”.

„Pod opiekuñczym p³aszczem”

Pod opiekuñczym Twym p³aszczem

przysz³o nam ¿yæ na tej ziemi.

O, na Muszynie Pani! -

Jesteœmy szczêœciarzami.

Piêkna, gotycka Pani,

z ksiê¿ycem pod stopami,

w objêciach tulisz syna.

Tyœ nawiedzenie nasze

Tyœ jest ucieczk¹ nasz¹ -

Wspomo¿ycielko jedyna.

Nie straszne losu zakrêty,

nie straszne ¿ycia udrêki,

bo Ciebie za Matkê mamy.

Os³oñ nas p³aszczem opieki

nie daj nam zgin¹æ na wieki

O, na Muszynie Pani.

Z cyklu „Mater Misericordia”

ŒWI¥TEK

Œwi¹tek, wpisany w krajobraz gór,

na pograniczu ziemi i chmur,

z wi¹zank¹ kwiatów, zió³.

Surowe rysy, zmêczona twarz,

³agodne oczy patrz¹ na las,

co zboczem zbiega w dó³.

Stoi ju¿ tutaj od wielu lat.

Nie ima siê go p³yn¹cy czas.

Chroni¹ go krzewów wieñce.

Twarda to rêka d³uto trzyma³a

i twarde rysy tej twarzy da³a

i da³a swoje serce.

Muszyna, 27 sierpnia 1983 r.

PANI Z ZAMKOWEJ GÓRY

Wiersz ten dedykujê wszystkim tym, którzy grali,

graj¹ i bêd¹ grali „Majówki” na „Baszcie”

Pani z zamkowej góry,

twarz¹ ku miastu zwrócona -

b¹dŸ pozdrowiona.

Stoisz w ruinach zamku,    

siedzibie starostów Muszyny.

Jak oni kiedyœ, Ty dzisiaj,

strze¿esz mieszkañców doliny.

Spogl¹dasz na nich z mi³oœci¹.

W oczach Twych ciep³o i troska -

Maryjo, Matko Boska.

A oni w dni majowe,

od lat ju¿, graj¹ wytrwale

pieœni na czeœæ Tw¹, Pani,

pieœni ku Twojej chwale.

Pani z ruin zamczyska,

miêdzy górami, lasami -

pozostañ z nami.

Muszyna, maj 2004 r. Z cyklu „Mater Misericordia”

Ma³gorzata Bajorek

Szanowni Pañstwo!

 odpowiedzi na propozycjê Prezes Stowarzyszenia WS¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani 
Wies³awy Borczyk w sprawie w³¹czenia siê Ma³opolskiego 
Biura Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu do 
wspó³pracy, wyros³a idea seminariów i warsztatów 
artystycznych, których celem by³o przybli¿enie i organizacja 
ró¿norodnych form aktywnoœci osób starszych. Sprzyja³o 
temu zafascynowanie, wspólnota zainteresowañ 

WRA¯LIWOŒÆ kulturalnych - co nie tylko zintegrowa³o S³uchaczy SUTW - 
ale te¿ u³atwi³o aktywny wypoczynek, poprzez wspóln¹ 
zabawê - owocuj¹c¹ w inspiruj¹ce rozmowy i wymianê 
doœwiadczeñ.

Dyrektor MBWA w Nowym S¹czu - Pan Krzysztof 
Kuliœ - powo³a³ mnie do sprawowania opieki nad projektem 
pn. „W salonie sztuki” i rzeczywiœcie wiêkszoœæ spotkañ 
artystycznych odbywa siê w Salonie wystawienniczym przy 
ul. Szwedzkiej 2 w Nowym S¹czu. 

Aktywne uczestnictwo poszczególnych jednostek, w 
ró¿nych formach ¿ycia kulturalnego jest umiejêtnoœci¹ 
opart¹ na doœwiadczeniu i wiedzy, zdobywanej stopniowo i 

Ma³gorzata Bajorek (ur. 29.04.1949 r.) 

akorzeniona muszynianka, Cz³onek Zarz¹du S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wiersze pisze od Ztrzydziestu lat. •ród³em inspiracji s¹ jej dzieci, bliscy ludzie, piêkno okolicznych lasów, gór i ³¹k, mi³oœæ do miejsca, 
w którym ¿yje od urodzenia oraz zachwyt nad boskim dzie³em stworzenia.

„Pani na Muszynie” 

Fot.: Marcin Bujarski

„Pani z zamkowej góry” 

Fot.: Zbigniew Bajorek

Ma³gorzata Bajorek
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nie bez rzetelnego trudu, tym bardziej, ¿e w podstawowe 
sytuacje ¿ycia wkracza wszechobecna sieæ propozycji i 
dzia³añ artystycznych, pocz¹wszy od rzeczowego otoczenia 
cz³owieka, poprzez œrodki masowego przekazu, do ró¿nych 
form odbioru, wieloœæ dzie³ o sensach ró¿noznacznych, 
kryj¹cych w sobie mo¿liwoœci oddzia³ywania zarówno w 
kierunku dobra, jak i z³a - nadmiar produktów sztuki 
masowej.

Wra¿liwoœæ artystyczna znajduje siê u podstaw 
ka¿dej kultury i jest baz¹ dla pozosta³ych sk³adników. 
Obejmuje co najmniej dwa czynniki: wra¿liwoœæ zmys³ow¹ i 
wra¿liwoœæ na struktury plastyczne, fotograficzne, teatralne, 
literaturoznawcze i muzyczne.

Ze wzglêdu na wielowymiarowoœæ sztuki i skromne 
œrodki finansowe postanowiliœmy poprosiæ S³uchaczy 
S¹deckiego UTW o wybranie trzech wiod¹cych seminariów 
artystycznych i tak na bazie wyk³adów audytoryjnych i 
seminaryjnych z zakresu historii sztuki prowadzonych przez 
znany autorytet w tej dziedzinie - Jerzego Madeyskiego oraz 
Barbarê Szafran - równie¿ historyka sztuki, stworzyæ bazê do 
dzia³añ praktycznych. Znajomoœæ sztuki prehistorycznej, 
staro¿ytnej, nowo¿ytnej, orientacja w kolejnych epokach 
kulturowych ze wspó³czesn¹ w³¹cznie, we wspólnych i 
ró¿ni¹cych je cechach stylowych stanowi swoisty 
przewodnik po rozleg³ych obszarach sztuki.

Wra¿liwoœæ zmys³owa jest  w³aœciwoœci¹ 
psychofizyczn¹, któr¹ cz³owiek przynosi ze sob¹ na œwiat. 
To swoista zdolnoœæ odbierania wra¿eñ ze œwiata 
zewnêtrznego i wewnêtrznego za pomoc¹ okreœlonych 
zmys³ów: wzrokowych, dotykowych, s³uchowych i 
wêchowych. Ludzie pozbawieni mo¿liwoœci korzystania z 
tych zmys³ów maj¹ nie tylko utrudniony rozwój, kontakt ze 
œwiatem, ale te¿ nie mog¹ zaznaæ rozkoszy piêkna. 

W  p r z y p a d k u  w s p ó ³ p r a c y  z  S ¹ d e c k i m  
Uniwersytetem Trzeciego Wieku z prawdziw¹ 
przyjemnoœci¹ i satysfakcj¹ patrzê, jak S³uchacze ujawniaj¹ 
ów szczególny, estetyczny „popêd twórczy”, pêd do 
tworzenia rzeczy piêknych, nie wyp³ywaj¹cych z 
praktycznych potrzeb, lecz ze sfery d¹¿eñ „czystych”, 
bezinteresownych. Z tego w³aœnie powodu prawie ka¿dy 
cz³owiek jako dziecko rysuje i maluje - bez oporów, recytuje 
wierszyki, œpiewa zapamiêtane piosenki, dokonuje w wieku 
m³odzieñczym pierwszych prób literackich. 

Wiêkszoœæ ludzi po przejœciu tych okresów ¿ycia 
przestaje tworzyæ. Tylko nieliczni pozostaj¹ przy swojej 
amatorskiej twórczoœci, zyskuj¹c czasem opiniê dziwaków 
w swoim œrodowisku. Byæ mo¿e dzieje siê tak dlatego, i¿ 
zaczynaj¹ dzia³aæ hamulce takie jak: mocne zaabsorbowanie 
zawodowe i rodzinne, samokrytycyzm, niewiara we w³asne 
si³y, brak wytrwa³oœci, nieœmia³oœæ. Wiêkszoœæ z tych osób 
pozostaje odbiorcami rzeczy piêknych, staj¹c siê 
mi³oœnikami opery, teatru, fotografii artystycznej, etc., byæ 
mo¿e w³aœnie dziêki doœwiadczeniom twórczym zdobytym 
w dzieciñstwie i m³odoœci.

Przy tej okazji bardzo dziêkujê za ofiarn¹ pomoc 
prowadz¹cym warsztaty artystyczne - doœwiadczonym 
pedagogom i artystom - Barbarze Margasiñskiej, Katarzynie 
Lebdowicz i Tomaszowi Oleksemu. Okazuje siê, ¿e i w 
naszym mieœcie - Nowym S¹czu mamy zdolnych, ambitnych 
ludzi, pragn¹cych otworzyæ innych na przyjmowanie sztuki - 
tak¹, jaka jest - bez przeintelektualizowanego be³kotu - 
pancerza, który parali¿uje w³aœciwy, intuicyjny odbiór 
sztuki. Przekazali Oni swoj¹ wiedzê, doœwiadczenie i 
wra¿liwoœæ - tym wszystkim, którzy jej poszukuj¹, 
odczuwaj¹ potrzebê twórczoœci, s¹ kreatywni.

Pielêgnowanie, organizowanie i inspirowanie 
twórczoœci plastycznej, teatralnej i fotograficznej - te trzy 
seminaria organizowane w roku akademickim 2004/2005 - 
s¹ istotnym czynnikiem w kszta³ceniu i wychowaniu 
wra¿liwych, rozumiej¹cych sztukê odbiorców. Zasada 
wydaje siê byæ prosta - ten, kto sam próbowa³ tworzyæ, 
zdobywa doœwiadczenie, którego ró¿norodne aspekty s¹ 
bardzo przydatne w poznawaniu, trafnym prze¿ywaniu i 
rozumieniu dzie³ sztuki i w ¿yciu codziennym, a czasem 
tak¿e zawodowym.

Nasz¹ ambicj¹ jest, aby S³uchacze SUTW posiedli 
twórcze doœwiadczenie w postaci:

- poznania ró¿norodnych œrodków wyrazu plastycznego, 
ich zestrojów i sposobów wykorzystania do 
przedstawiania, kszta³towania i wyra¿ania;

- poznania procesu twórczego we wszystkich jego 
istotnych momentach: powstawania koncepcji, doboru 
wyrazu, realizacji ,  konfrontacji  wytworu z 
zamierzeniem i opini¹ otoczenia;

- poznania chocia¿ w elementarnym zakresie technik 
malarskich, rzeŸbiarskich, graficznych, warsztatu aktora 
profesjonalnego, zasad fotografowania - co umo¿liwia 
swobodê twórczoœci w³asnej oraz dostrzeganie kunsztu 
wykonawczego w wielu dzie³ach artystycznych, a przede 
wszystkim zintensyfikowania wyobraŸni, inwencji 
artystycznej i wytrwa³oœci, rozszerzenia wra¿liwoœci 
plastycznej - zarówno zmys³owej, jak i wra¿liwoœci na 
jakoœci estetyczne dzie³ sztuki - by ³atwiej by³o osobom 
starszym - które œwiadomie podjê³y decyzjê o 
permanentnej edukacji artystycznej w ramach bloku 
zajêæ kulturoznawczych SUTW uzyskaæ podstawy do 
tolerancji odbiorczej i otwartoœci na zjawiska nowe w 
sztuce, a przede wszystkim mi³o spêdziæ czas, realizuj¹c 
swoje - kiedyœ zarzucone pasje twórcze.

Zapraszam zatem do dalszego zapoznania siê z 
przebiegiem zajêæ w ramach programu „W salonie sztuki”. 
Prelegenci i wyk³adowcy przygotowali teksty, w których po 
czêœci staraj¹ siê przybli¿yæ treœci przekazywane podczas 
spotkañ. Zasada bawi¹c - uczyæ, nie narzucaæ - a inspirowaæ, 
a przede wszystkim w przypadku opisanych zajêæ 
ludycznoœæ - wydaje siê byæ sprawdzon¹ i bêdzie owocowaæ 
w przysz³oœci. Jednoczeœnie bardzo dziêkujê wszystkim 
S³uchaczom Sekcji Kulturoznawstwa za zaanga¿owanie, 
radoœæ tworzenia i entuzjazm. Bowiem energia, któr¹ 
Pañstwo emanowaliœcie œwiadczy o Waszej wielkiej 
Wra¿liwoœci!

mgr Katarzyna Smoleñ 

specjalista ds. oœwiatowych Ma³opolskiego Biura Wystaw 
Artystycznych w Nowym S¹czu

a³opolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym MS¹czu podjê³o wspó³pracê stwarzaj¹c mo¿liwoœæ 
udzia³u osób starszych w procesie edukacji kulturalnej, w 
ró¿nych zakresach i dyscyplinach sztuki, przede wszystkim 
w wymiarze plastycznym. Celem dzia³alnoœci jest pomoc w 
realizacji osobistych zainteresowañ malarstwem, histori¹ 
sztuki, teatrem, filmem oraz muzyk¹.

W oparciu o doœwiadczenia i ponad 45-letni dorobek, 
Ma³opolskie BWA, kieruj¹c siê aktualnymi potrzebami i 
oczekiwaniami S³uchaczy SUTW, pragnie przybli¿aæ 
charakter swojej dzia³alnoœci i zachêciæ do obcowania ze 
sztuk¹ szeroko pojêt¹. Ta wielop³aszczyznowa dzia³alnoœæ 
ma edukowaæ kulturalnie - kszta³tuj¹c s³uchacza S¹deckiego 
UTW jako œwiadomego odbiorcê kultury wysokiej, 
wyrabiaj¹c jego gust artystyczny.

I .  P R O W A D Z E N I E  D Z I A £ A L N O Œ C I  
PEDAGOGICZNEJ Z ZAKRESU PLASTYKI, 
FOTOGRAFII, TEATRU

W roku akademickim 2004/2005 zorganizowano 
cykliczne:

- warsztaty plastyczne dla 2. grup skupiaj¹cych 40. 
s³uchaczy SUTW odbywa³y siê raz w miesi¹cu po 4 godz. 
Zajêcia prowadzi³a mgr Katarzyna Lebdowicz;

- warsztaty teatralne prowadzone przez mgr Barbarê 
Margasiñsk¹ - twórcê i instruktora Teatru Iskiereczka - 
odbywa³y siê 1-2 razy w miesi¹cu i cieszy³y siê du¿ym 
zainteresowaniem ponad 40. osobowej grupy uczestników;

- warsztaty fotograficzne dla 16. osób prowadzi³ pan 
Tomasz Oleksy, który z zapa³em i zaciêciem pedagogicznym 
wtajemnicza³ s³uchaczy w œwiat fotografii.

II. WYK£ADY

1. Dla S³uchaczy Uniwersytetu zaproponowany zosta³ cykl 
wyk³adów zwi¹zanych z histori¹ sztuki. W okresie 
maj/czerwiec 2005 r. wyg³aszali je: historyk sztuki - 
wyk³adowca w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie - 
Jerzy Madeyski oraz mgr Barbara Szafran - tak¿e historyk 
sztuki.

2. Cyklicznie wyg³aszane s¹ prelekcje dotycz¹ce wystaw 
czasowych. (Obserwuje siê du¿e zainteresowanie formami 
pracy wystawienniczej, planami na przysz³oœæ - 

WSPÓ£PRACA

MA£OPOLSKIEGO BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W NOWYM S¥CZU
Z S¥DECKIM UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU

zapoznaj¹cymi  S³uchaczy z polsk¹ i europejsk¹ kultur¹). 
W trakcie zajêæ wykorzystuje siê filmy oœwiatowe, 
przeŸrocza, plansze i makiety.

3. Spotkania z twórcami, ciekawymi osobowoœciami ze 
œwiata sztuki, daj¹ równie¿ satysfakcjê S³uchaczom SUTW i 
mo¿liwoœæ czynnego uczestnictwa w wernisa¿ach, które co 
miesi¹c organizuje MBWA w Nowym S¹czu:

- III/IV - Eugeniusz Molski (Nowy Wiœnicz) - ceramika;

- IV/V - „Architektura Ma³opolski po 1990 roku” wystawa 
zorganizowana w ramach cyklu „ARCHITEKCI” (wystawa 
realizowana we wspó³pracy z Fundacj¹ Pro Architektura 
oraz Ko³em Nowos¹deckim SARP);

- V/VI - Jerzy Michalak (Warszawa) - scenografia, 
malarstwo;

- VI/VII - Irena Popio³ek (Kraków) - malarstwo, rysunek;

- VII - „Czarny Malarz - 10 rocznica œmierci Stanis³awa 
Kuskowskiego”;

- VIII - Barbara Szubiñska (Warszawa) - malarstwo;

- IX - Teresa Kotkowska-Rzepecka (Kraków) - malarstwo;

- IX/X - Pokonkursowa wystawa prac cz³onków Klubu 
Twórczego Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych w 
Nowym S¹czu;

- X - Jerzy J. Sk¹pski (Kraków) - witra¿e;

- XI - Ewa Janus (Kraków) - rzeŸba;

- XII - Krzysztof Bojarczuk (Nowy S¹cz) - 15-lecie pracy 
artystycznej - malarstwo.

W planie jesieñ 2005 r.

- kolejne wyk³ady audytoryjne i seminaryjne,

- warsztaty artystyczne (seminaria),

- spektakl teatralny lub monodram - który odby³by siê w 
MBWA - po zakoñczeniu mo¿na zorganizowaæ spotkanie 
z aktorami,

- wyjazd edukacyjny - planowany jest wyjazd Sekcji 
Kulturoznawstwa do Muzeum Narodowego i Galerii w 
Krakowie na ciekawsze wystawy,

- udzia³ S³uchaczy we wszystkich innych imprezach 
kulturalno - oœwiatowych, organizowanych przez MBWA 
w Nowym S¹czu.

W przypadku zainteresowañ S³uchaczy proponuje siê:

- wyjazdy na interesuj¹ce spektakle teatralne do Tarnowa i 
Krakowa,

- wyjœcia do kina na wartoœciowe, artystyczne filmy lub 
projekcje w Salonie MBWA.

S³uchacze Sekcji Kulturoznawstwa  – zebranie organizacyjne

Fot.: archiwum MBWA w Nowym S¹czu



22

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III

23

nie bez rzetelnego trudu, tym bardziej, ¿e w podstawowe 
sytuacje ¿ycia wkracza wszechobecna sieæ propozycji i 
dzia³añ artystycznych, pocz¹wszy od rzeczowego otoczenia 
cz³owieka, poprzez œrodki masowego przekazu, do ró¿nych 
form odbioru, wieloœæ dzie³ o sensach ró¿noznacznych, 
kryj¹cych w sobie mo¿liwoœci oddzia³ywania zarówno w 
kierunku dobra, jak i z³a - nadmiar produktów sztuki 
masowej.

Wra¿liwoœæ artystyczna znajduje siê u podstaw 
ka¿dej kultury i jest baz¹ dla pozosta³ych sk³adników. 
Obejmuje co najmniej dwa czynniki: wra¿liwoœæ zmys³ow¹ i 
wra¿liwoœæ na struktury plastyczne, fotograficzne, teatralne, 
literaturoznawcze i muzyczne.

Ze wzglêdu na wielowymiarowoœæ sztuki i skromne 
œrodki finansowe postanowiliœmy poprosiæ S³uchaczy 
S¹deckiego UTW o wybranie trzech wiod¹cych seminariów 
artystycznych i tak na bazie wyk³adów audytoryjnych i 
seminaryjnych z zakresu historii sztuki prowadzonych przez 
znany autorytet w tej dziedzinie - Jerzego Madeyskiego oraz 
Barbarê Szafran - równie¿ historyka sztuki, stworzyæ bazê do 
dzia³añ praktycznych. Znajomoœæ sztuki prehistorycznej, 
staro¿ytnej, nowo¿ytnej, orientacja w kolejnych epokach 
kulturowych ze wspó³czesn¹ w³¹cznie, we wspólnych i 
ró¿ni¹cych je cechach stylowych stanowi swoisty 
przewodnik po rozleg³ych obszarach sztuki.

Wra¿liwoœæ zmys³owa jest  w³aœciwoœci¹ 
psychofizyczn¹, któr¹ cz³owiek przynosi ze sob¹ na œwiat. 
To swoista zdolnoœæ odbierania wra¿eñ ze œwiata 
zewnêtrznego i wewnêtrznego za pomoc¹ okreœlonych 
zmys³ów: wzrokowych, dotykowych, s³uchowych i 
wêchowych. Ludzie pozbawieni mo¿liwoœci korzystania z 
tych zmys³ów maj¹ nie tylko utrudniony rozwój, kontakt ze 
œwiatem, ale te¿ nie mog¹ zaznaæ rozkoszy piêkna. 

W  p r z y p a d k u  w s p ó ³ p r a c y  z  S ¹ d e c k i m  
Uniwersytetem Trzeciego Wieku z prawdziw¹ 
przyjemnoœci¹ i satysfakcj¹ patrzê, jak S³uchacze ujawniaj¹ 
ów szczególny, estetyczny „popêd twórczy”, pêd do 
tworzenia rzeczy piêknych, nie wyp³ywaj¹cych z 
praktycznych potrzeb, lecz ze sfery d¹¿eñ „czystych”, 
bezinteresownych. Z tego w³aœnie powodu prawie ka¿dy 
cz³owiek jako dziecko rysuje i maluje - bez oporów, recytuje 
wierszyki, œpiewa zapamiêtane piosenki, dokonuje w wieku 
m³odzieñczym pierwszych prób literackich. 

Wiêkszoœæ ludzi po przejœciu tych okresów ¿ycia 
przestaje tworzyæ. Tylko nieliczni pozostaj¹ przy swojej 
amatorskiej twórczoœci, zyskuj¹c czasem opiniê dziwaków 
w swoim œrodowisku. Byæ mo¿e dzieje siê tak dlatego, i¿ 
zaczynaj¹ dzia³aæ hamulce takie jak: mocne zaabsorbowanie 
zawodowe i rodzinne, samokrytycyzm, niewiara we w³asne 
si³y, brak wytrwa³oœci, nieœmia³oœæ. Wiêkszoœæ z tych osób 
pozostaje odbiorcami rzeczy piêknych, staj¹c siê 
mi³oœnikami opery, teatru, fotografii artystycznej, etc., byæ 
mo¿e w³aœnie dziêki doœwiadczeniom twórczym zdobytym 
w dzieciñstwie i m³odoœci.

Przy tej okazji bardzo dziêkujê za ofiarn¹ pomoc 
prowadz¹cym warsztaty artystyczne - doœwiadczonym 
pedagogom i artystom - Barbarze Margasiñskiej, Katarzynie 
Lebdowicz i Tomaszowi Oleksemu. Okazuje siê, ¿e i w 
naszym mieœcie - Nowym S¹czu mamy zdolnych, ambitnych 
ludzi, pragn¹cych otworzyæ innych na przyjmowanie sztuki - 
tak¹, jaka jest - bez przeintelektualizowanego be³kotu - 
pancerza, który parali¿uje w³aœciwy, intuicyjny odbiór 
sztuki. Przekazali Oni swoj¹ wiedzê, doœwiadczenie i 
wra¿liwoœæ - tym wszystkim, którzy jej poszukuj¹, 
odczuwaj¹ potrzebê twórczoœci, s¹ kreatywni.

Pielêgnowanie, organizowanie i inspirowanie 
twórczoœci plastycznej, teatralnej i fotograficznej - te trzy 
seminaria organizowane w roku akademickim 2004/2005 - 
s¹ istotnym czynnikiem w kszta³ceniu i wychowaniu 
wra¿liwych, rozumiej¹cych sztukê odbiorców. Zasada 
wydaje siê byæ prosta - ten, kto sam próbowa³ tworzyæ, 
zdobywa doœwiadczenie, którego ró¿norodne aspekty s¹ 
bardzo przydatne w poznawaniu, trafnym prze¿ywaniu i 
rozumieniu dzie³ sztuki i w ¿yciu codziennym, a czasem 
tak¿e zawodowym.

Nasz¹ ambicj¹ jest, aby S³uchacze SUTW posiedli 
twórcze doœwiadczenie w postaci:

- poznania ró¿norodnych œrodków wyrazu plastycznego, 
ich zestrojów i sposobów wykorzystania do 
przedstawiania, kszta³towania i wyra¿ania;

- poznania procesu twórczego we wszystkich jego 
istotnych momentach: powstawania koncepcji, doboru 
wyrazu, realizacji ,  konfrontacji  wytworu z 
zamierzeniem i opini¹ otoczenia;

- poznania chocia¿ w elementarnym zakresie technik 
malarskich, rzeŸbiarskich, graficznych, warsztatu aktora 
profesjonalnego, zasad fotografowania - co umo¿liwia 
swobodê twórczoœci w³asnej oraz dostrzeganie kunsztu 
wykonawczego w wielu dzie³ach artystycznych, a przede 
wszystkim zintensyfikowania wyobraŸni, inwencji 
artystycznej i wytrwa³oœci, rozszerzenia wra¿liwoœci 
plastycznej - zarówno zmys³owej, jak i wra¿liwoœci na 
jakoœci estetyczne dzie³ sztuki - by ³atwiej by³o osobom 
starszym - które œwiadomie podjê³y decyzjê o 
permanentnej edukacji artystycznej w ramach bloku 
zajêæ kulturoznawczych SUTW uzyskaæ podstawy do 
tolerancji odbiorczej i otwartoœci na zjawiska nowe w 
sztuce, a przede wszystkim mi³o spêdziæ czas, realizuj¹c 
swoje - kiedyœ zarzucone pasje twórcze.

Zapraszam zatem do dalszego zapoznania siê z 
przebiegiem zajêæ w ramach programu „W salonie sztuki”. 
Prelegenci i wyk³adowcy przygotowali teksty, w których po 
czêœci staraj¹ siê przybli¿yæ treœci przekazywane podczas 
spotkañ. Zasada bawi¹c - uczyæ, nie narzucaæ - a inspirowaæ, 
a przede wszystkim w przypadku opisanych zajêæ 
ludycznoœæ - wydaje siê byæ sprawdzon¹ i bêdzie owocowaæ 
w przysz³oœci. Jednoczeœnie bardzo dziêkujê wszystkim 
S³uchaczom Sekcji Kulturoznawstwa za zaanga¿owanie, 
radoœæ tworzenia i entuzjazm. Bowiem energia, któr¹ 
Pañstwo emanowaliœcie œwiadczy o Waszej wielkiej 
Wra¿liwoœci!

mgr Katarzyna Smoleñ 

specjalista ds. oœwiatowych Ma³opolskiego Biura Wystaw 
Artystycznych w Nowym S¹czu

a³opolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym MS¹czu podjê³o wspó³pracê stwarzaj¹c mo¿liwoœæ 
udzia³u osób starszych w procesie edukacji kulturalnej, w 
ró¿nych zakresach i dyscyplinach sztuki, przede wszystkim 
w wymiarze plastycznym. Celem dzia³alnoœci jest pomoc w 
realizacji osobistych zainteresowañ malarstwem, histori¹ 
sztuki, teatrem, filmem oraz muzyk¹.

W oparciu o doœwiadczenia i ponad 45-letni dorobek, 
Ma³opolskie BWA, kieruj¹c siê aktualnymi potrzebami i 
oczekiwaniami S³uchaczy SUTW, pragnie przybli¿aæ 
charakter swojej dzia³alnoœci i zachêciæ do obcowania ze 
sztuk¹ szeroko pojêt¹. Ta wielop³aszczyznowa dzia³alnoœæ 
ma edukowaæ kulturalnie - kszta³tuj¹c s³uchacza S¹deckiego 
UTW jako œwiadomego odbiorcê kultury wysokiej, 
wyrabiaj¹c jego gust artystyczny.

I .  P R O W A D Z E N I E  D Z I A £ A L N O Œ C I  
PEDAGOGICZNEJ Z ZAKRESU PLASTYKI, 
FOTOGRAFII, TEATRU

W roku akademickim 2004/2005 zorganizowano 
cykliczne:

- warsztaty plastyczne dla 2. grup skupiaj¹cych 40. 
s³uchaczy SUTW odbywa³y siê raz w miesi¹cu po 4 godz. 
Zajêcia prowadzi³a mgr Katarzyna Lebdowicz;

- warsztaty teatralne prowadzone przez mgr Barbarê 
Margasiñsk¹ - twórcê i instruktora Teatru Iskiereczka - 
odbywa³y siê 1-2 razy w miesi¹cu i cieszy³y siê du¿ym 
zainteresowaniem ponad 40. osobowej grupy uczestników;

- warsztaty fotograficzne dla 16. osób prowadzi³ pan 
Tomasz Oleksy, który z zapa³em i zaciêciem pedagogicznym 
wtajemnicza³ s³uchaczy w œwiat fotografii.

II. WYK£ADY

1. Dla S³uchaczy Uniwersytetu zaproponowany zosta³ cykl 
wyk³adów zwi¹zanych z histori¹ sztuki. W okresie 
maj/czerwiec 2005 r. wyg³aszali je: historyk sztuki - 
wyk³adowca w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie - 
Jerzy Madeyski oraz mgr Barbara Szafran - tak¿e historyk 
sztuki.

2. Cyklicznie wyg³aszane s¹ prelekcje dotycz¹ce wystaw 
czasowych. (Obserwuje siê du¿e zainteresowanie formami 
pracy wystawienniczej, planami na przysz³oœæ - 

WSPÓ£PRACA

MA£OPOLSKIEGO BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W NOWYM S¥CZU
Z S¥DECKIM UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU

zapoznaj¹cymi  S³uchaczy z polsk¹ i europejsk¹ kultur¹). 
W trakcie zajêæ wykorzystuje siê filmy oœwiatowe, 
przeŸrocza, plansze i makiety.

3. Spotkania z twórcami, ciekawymi osobowoœciami ze 
œwiata sztuki, daj¹ równie¿ satysfakcjê S³uchaczom SUTW i 
mo¿liwoœæ czynnego uczestnictwa w wernisa¿ach, które co 
miesi¹c organizuje MBWA w Nowym S¹czu:

- III/IV - Eugeniusz Molski (Nowy Wiœnicz) - ceramika;

- IV/V - „Architektura Ma³opolski po 1990 roku” wystawa 
zorganizowana w ramach cyklu „ARCHITEKCI” (wystawa 
realizowana we wspó³pracy z Fundacj¹ Pro Architektura 
oraz Ko³em Nowos¹deckim SARP);

- V/VI - Jerzy Michalak (Warszawa) - scenografia, 
malarstwo;

- VI/VII - Irena Popio³ek (Kraków) - malarstwo, rysunek;

- VII - „Czarny Malarz - 10 rocznica œmierci Stanis³awa 
Kuskowskiego”;

- VIII - Barbara Szubiñska (Warszawa) - malarstwo;

- IX - Teresa Kotkowska-Rzepecka (Kraków) - malarstwo;

- IX/X - Pokonkursowa wystawa prac cz³onków Klubu 
Twórczego Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych w 
Nowym S¹czu;

- X - Jerzy J. Sk¹pski (Kraków) - witra¿e;

- XI - Ewa Janus (Kraków) - rzeŸba;

- XII - Krzysztof Bojarczuk (Nowy S¹cz) - 15-lecie pracy 
artystycznej - malarstwo.

W planie jesieñ 2005 r.

- kolejne wyk³ady audytoryjne i seminaryjne,

- warsztaty artystyczne (seminaria),

- spektakl teatralny lub monodram - który odby³by siê w 
MBWA - po zakoñczeniu mo¿na zorganizowaæ spotkanie 
z aktorami,

- wyjazd edukacyjny - planowany jest wyjazd Sekcji 
Kulturoznawstwa do Muzeum Narodowego i Galerii w 
Krakowie na ciekawsze wystawy,

- udzia³ S³uchaczy we wszystkich innych imprezach 
kulturalno - oœwiatowych, organizowanych przez MBWA 
w Nowym S¹czu.

W przypadku zainteresowañ S³uchaczy proponuje siê:

- wyjazdy na interesuj¹ce spektakle teatralne do Tarnowa i 
Krakowa,

- wyjœcia do kina na wartoœciowe, artystyczne filmy lub 
projekcje w Salonie MBWA.

S³uchacze Sekcji Kulturoznawstwa  – zebranie organizacyjne

Fot.: archiwum MBWA w Nowym S¹czu
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ardzo ucieszy³o mnie zaproszenie przez Ma³opolskie BBiuro Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu do 
wspó³pracy w ramach organizowanych seminariów dla 
Sekcji Kulturoznawstwa S¹deckiego UTW. Ucieszy³o mnie 
to, poniewa¿ du¿ym wyzwaniem jest praca z ludŸmi 
dojrza³ymi i umiejêtnoœæ wpasowania siê w oczekiwania 
Uczestników warsztatów. Okaza³o siê, ¿e obie strony mia³y 
ogromn¹ satysfakcjê z takiej formy twórczej pracy.

Doœwiadczenia zwi¹zane ze sztukami plastycznymi 
rozumiemy jako ca³okszta³t dotychczasowych prze¿yæ 
doznanych w osobistych kontaktach z dzie³ami sztuki - 
podczas wernisa¿y, spotkañ autorskich, pokazów 
artystycznych oraz prze¿ycia twórcze w przypadku osób 
amatorsko zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ plastyczn¹. Gdy 
wskazujemy na doœwiadczenie jako element kultury 
plastycznej, traktujemy je dynamicznie poprzez wra¿enia 
plastyczne powstaj¹ce w trakcie kreowania dzie³a.

Nie istnieje miernik mówi¹cy, jaki zasób doœwiadczeñ jest 
wystarczaj¹cy jako podstawa kultury plastycznej. Dlatego 
tak wa¿ne jest, by doœwiadczenia plastyczne S³uchaczy, 
zarówno odbiorcze, jak i twórcze, powstawa³y równoczeœnie 
i by³y zwielokrotniane oraz wci¹¿ wzbogacane.

Prze¿ycie piêkna, tragizmu, brzydoty, komizmu czy 
innej wartoœci jest procesem psychofizycznym, 
doznawanym przez cz³owieka pod wp³ywem dzie³a sztuki, 
fragmentu lub przedmiotu natury. Trwa w czasie d³u¿szym 
lub krótszym i chwilowo eliminuje z pola œwiadomoœci 
doznaj¹cego je cz³owieka sprawy codzienne.

W trakcie ¿ycia zmienia siê cz³owiek, jego aktualne 
potrzeby, zainteresowania, doœwiadczenie, wiedza, 
zmieniaj¹ siê te¿ sposoby korzystania z plastyki. Gdy 
wy³¹czymy ró¿ne postacie snobistycznego i wtórnego 
kontaktu ze sztuk¹ (wzgl¹d na opiniê œrodowiska, modê, 
chêæ zaimponowania, okolicznoœci komercyjne), wówczas 
pozostan¹ nastêpuj¹ce umiejêtnoœci wykorzystania sztuk 
plastycznych przez poszczególne osoby:

- podejmowanie czynnoœci plastycznych, malowania, 
rysowania, modelowania itd., jako formy ekspresji i 
przyjemnej zabawy, uprawianych spontanicznie i z du¿ym 
zapa³em;

- amatorskie uprawianie malarstwa, rzeŸbiarstwa, tkactwa 
artystycznego itd., jako formy wypoczynku, dope³nienie 
¿ycia zawodowego, realizacji w³asnych zami³owañ (przez 
ludzi w ró¿nym wieku);

- ogl¹danie wystaw, pokazów plastycznych, zwiedzanie 
zabytków, muzeów w kraju i za granic¹ nie dla zabicia nudy, 

WARSZTATY PLASTYCZNE

lecz jako zaspokojenie plastycznych (czy w ogóle 
estetycznych) upodobañ, pasji poznawczej i d¹¿enia do 
wzbogacenia w³asnej osobowoœci. Gromadzenie 
reprodukcji dzie³ sztuki, przeŸroczy, wydawnictw, 
katalogów itp.;

- wykorzystanie doœwiadczeñ, wra¿liwoœci i wiedzy 
plastycznej dla potrzeb codziennego ¿ycia, np. zastosowanie 
ulubionych barw, wykorzystanie ich w³aœciwoœci, zestawów 
faktur i form dla zakomponowania odpowiadaj¹cego i 
modnego ubioru oraz wygl¹du; dobór elementów i aran¿acja 
wnêtrza mieszkalnego odpowiadaj¹cego nastrojem i 
funkcjonalnoœci¹ indywidualnym upodobaniom. Najlepiej, 
gdy wszystkie te czynniki funkcjonuj¹ równoczeœnie z tym 
samym natê¿eniem.

Efektem dotychczasowych dzia³añ S³uchaczy 
S¹deckiego UTW podczas warsztatów plastycznych jest:

- zapoznanie siê z technik¹ rysowania z natury;

- poznanie podstawowych zagadnieñ dotycz¹cych sztuk 
plastycznych - kompozycja, proporcja, bry³a, barwa, 
œwiat³ocieñ i inne;

- umiejêtnoœæ szkicowania o³ówkiem;

- tworzenie kompozycji barwnych;

- zapoznanie siê z technik¹ akwarelow¹.

Uczestnicy rozwijali wra¿liwoœæ na walory 
estetyczne i nastrojowe kszta³tów, barw, faktur, linii itd., ich 
uk³adów, na znaczenia i sensy przekazywane z ich pomoc¹ w 
twórczoœci plastycznej, a szczególnie:

- zdolnoœæ do wyró¿niania i doznawania zarówno prostych 
jakoœci plastycznych, np. barw w ich piêknie, wspania³oœci 
czy ekspresyjnoœci, jak i ich uk³adów;

- zdolnoœæ odnajdywania w w/w dzie³ach sztuk plastycznych 
uk³adów artystycznych, wartoœci estetycznych, treœci i 
sensów przekazywanych przez artystê, które w dziele trzeba 
zauwa¿yæ zgodnie z zamierzeniem twórczym. Z tym wi¹¿e 
siê umiejêtnoœæ przyjêcia odpowiedniego nastawienia, 
postawy estetycznej;

- zdolnoœæ do reakcji emocjonalnych (uczuæ estetycznych) 
na okreœlonego typu jakoœci plastyczne i wartoœci 
artystyczno-estetyczne, nie tylko zdolnoœæ odczuwania i 
prze¿ywania piêkna, wznios³oœci, a wiêc tego, co przyjemne, 
poci¹gaj¹ce i zachwycaj¹ce, lecz równie¿ zdolnoœæ 
odczuwania i prze¿ywania brzydoty tego, co odra¿aj¹ce, 
wstrêtne i niew¹tpliwie odpychaj¹ce.

aki sens mog¹ mieæ zajêcia teatralne dla ludzi w jesieni J¿ycia, jaki cel mo¿e im przyœwiecaæ? Takie pytania 
zada³am sobie w chwili, gdy us³ysza³am propozycjê 
przeprowadzenia owych zajêæ dla s³uchaczy S¹deckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jednego by³am pewna - nie mog¹ to byæ kolejne 
wyk³ady podczas których uczestnicy s¹ po prostu bierni. 
Przekazywanie wiedzy zawartej w ksi¹¿kach, np. na temat 
historii teatru mo¿e po pierwsze okazaæ siê nudne, po drugie 
ksi¹¿kê zdecydowana wiêkszoœæ woli czytaæ sama.

Jesieñ ¿ycia to czas, kiedy przestajemy byæ czynni 
zawodowo. Czêsto zawê¿a siê kr¹g naszych przyjació³, 
znajomych. Zaczyna nam dokuczaæ samotnoœæ - cierpimy na 
syndrom opuszczonego gniazda. Nasze doros³e ju¿ dzieci 
spychaj¹ nas do roli opiekunów wnuków. Powoli 
przestajemy byæ potrzebni. Marzenia o lepszym, 
ciekawszym ¿yciu gdzieœ ulatuj¹. Czy naprawdê niczego 
wiêcej nie mo¿emy osi¹gn¹æ? Oczywiœcie, ¿e mo¿emy, 
trzeba tylko chcieæ, a pomóc mog¹ zajêcia teatralne.

Dlatego te¿ zdecydowa³am, ¿e bêd¹ to warsztaty 
teatralne, okreœlane jako „proces twórczej przemiany, 
maj¹cej w sobie moc odmienienia naszego ¿ycia, która 
pozwoli nam spojrzeæ na œwiat z innej perspektywy i 
wydobêdzie z nas si³ê niezbêdn¹ do dokonywania nowych 
wyborów”. 

Niezwykle wa¿ne by³o to, aby uczestnicy w wyniku 
ró¿norodnych æwiczeñ odnaleŸli w sobie i zaakceptowali 
zepchniête gdzieœ do podœwiadomoœci - dziecko. Dziecko 
wiecznie poszukuj¹ce, dziecko, które dziwi siê œwiatu, które 
potrafi cieszyæ siê, które potrafi dostrzegaæ piêkno, które lubi 
siê bawiæ, a nade wszystko pope³nia b³êdy.

Dlaczego jest to tak wa¿ne? Dlatego, ¿e „bardzo 
doros³y cz³owiek” zazwyczaj uwa¿a, i¿ jego wiedza, 
doœwiadczenie oraz oczywiœcie wiek nie pozwalaj¹ na to, by 
na przyk³ad skakaæ na jednej nodze i cieszyæ siê z tego, a jeœli 

WARSZTATY TEATRALNE

ma wykonaæ jakieœ polecenie, zadanie, to musi je 
zrealizowaæ bezb³êdnie, bo inaczej - wstyd.

Za³o¿enie, ¿e w jesieni ¿ycia mam byæ powa¿ny i 
doskona³y jest chybione. Nie zezwala na b³¹dzenie i 
wybaczanie sobie, nie zezwala na odkrywanie œwiata na 
nowo, na cieszenie siê nim. Hamuje nasz rozwój. Powoduje, 
¿e nie akceptujemy siebie, nie kochamy siebie, co prowadzi 
do stresów, rozgoryczenia, ¿ycia smutnego, pozbawionego 
elementu tworzenia, które winno nam towarzyszyæ po kres 
¿ycia, poniewa¿ jest gwarancj¹ wci¹¿ nowych doznañ i 
radoœci.

Obserwuj¹c uczestników zajêæ, s³uchaj¹c ich 
wypowiedzi, stwierdzi³am, ¿e „szukanie w sobie dziecka” 
zosta³o w jakimœ stopniu uwieñczone sukcesem. S¹dzê, ¿e 
œwiadectwem s¹ wypowiedzi typu: doskonale siê bawiê, to 
œwietny pomys³ na spotkanie z przyjació³mi itp. Nie mogê, 
niestety mówiæ o pe³nym sukcesie, poniewa¿ zajêcia trwa³y 
zbyt krótko. Dwie godziny, raz w miesi¹cu - to naprawdê 
niewiele. Mimo tego, cz³onkowie grupy poznali wiele 
æwiczeñ z ró¿nych dzia³ów, które mia³y na celu m. in.:

- d¹¿enie do samopoznania, samoakceptacji,

- umocnienie wiary we w³asne si³y,

- prze³amywanie onieœmielenia,

- kszta³cenie postawy otwartoœci,

- budowanie wzajemnego zaufania w grupie,

- doskonalenie komunikacji interpersonalnej,

- rozwijanie empatii,

- kszta³cenie wra¿liwoœci.

Wymienione cele dotyczy³y umiejêtnoœci ¿ycia w 
grupie. S¹ one równie¿ niezbêdne podczas tworzenia 
przedstawienia teatralnego, które byæ mo¿e kiedyœ zostanie 
zrealizowane przez s³uchaczy S¹deckiego UTW. Dlatego te¿ 
wiele zadañ, z którymi musieli siê zmierzyæ uczestnicy, 
zwi¹zanych by³o œciœle z teatrem:

W tych warsztatach bardzo wa¿ny by³ bezpoœredni 
kontakt z dzie³ami sztuki, eksponowanymi w MBWA i 
innych oœrodkach kultury wysokiej. Æwiczenia plastyczne w 
takim otoczeniu podnios³y rangê w³asnych wysi³ków 
Uczestników. W trakcie zajêæ zauwa¿y³am ogromne 
zaanga¿owanie i du¿e zainteresowanie tematem. Dla 
jednych by³o to poszerzenie w³asnych umiejêtnoœci i wiedzy, 
dla innych spe³nienie m³odzieñczych marzeñ. Wiele osób 

pyta³o o mo¿liwoœæ zwiêkszenia czasu i czêstotliwoœci tych 
zajêæ - co jest dla organizatorów du¿¹ radoœci¹ i dobr¹ 
prognoz¹ na przysz³oœæ.

mgr sztuki Katarzyna Lebdowicz 

absolwent Instytutu Wychowania Plastycznego Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie

Fot.: archiwum MBWA w Nowym S¹czu
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Fot.: archiwum MBWA w Nowym S¹czu

Fot.: archiwum MBWA w Nowym S¹czu
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ardzo ucieszy³o mnie zaproszenie przez Ma³opolskie BBiuro Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu do 
wspó³pracy w ramach organizowanych seminariów dla 
Sekcji Kulturoznawstwa S¹deckiego UTW. Ucieszy³o mnie 
to, poniewa¿ du¿ym wyzwaniem jest praca z ludŸmi 
dojrza³ymi i umiejêtnoœæ wpasowania siê w oczekiwania 
Uczestników warsztatów. Okaza³o siê, ¿e obie strony mia³y 
ogromn¹ satysfakcjê z takiej formy twórczej pracy.

Doœwiadczenia zwi¹zane ze sztukami plastycznymi 
rozumiemy jako ca³okszta³t dotychczasowych prze¿yæ 
doznanych w osobistych kontaktach z dzie³ami sztuki - 
podczas wernisa¿y, spotkañ autorskich, pokazów 
artystycznych oraz prze¿ycia twórcze w przypadku osób 
amatorsko zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ plastyczn¹. Gdy 
wskazujemy na doœwiadczenie jako element kultury 
plastycznej, traktujemy je dynamicznie poprzez wra¿enia 
plastyczne powstaj¹ce w trakcie kreowania dzie³a.

Nie istnieje miernik mówi¹cy, jaki zasób doœwiadczeñ jest 
wystarczaj¹cy jako podstawa kultury plastycznej. Dlatego 
tak wa¿ne jest, by doœwiadczenia plastyczne S³uchaczy, 
zarówno odbiorcze, jak i twórcze, powstawa³y równoczeœnie 
i by³y zwielokrotniane oraz wci¹¿ wzbogacane.

Prze¿ycie piêkna, tragizmu, brzydoty, komizmu czy 
innej wartoœci jest procesem psychofizycznym, 
doznawanym przez cz³owieka pod wp³ywem dzie³a sztuki, 
fragmentu lub przedmiotu natury. Trwa w czasie d³u¿szym 
lub krótszym i chwilowo eliminuje z pola œwiadomoœci 
doznaj¹cego je cz³owieka sprawy codzienne.

W trakcie ¿ycia zmienia siê cz³owiek, jego aktualne 
potrzeby, zainteresowania, doœwiadczenie, wiedza, 
zmieniaj¹ siê te¿ sposoby korzystania z plastyki. Gdy 
wy³¹czymy ró¿ne postacie snobistycznego i wtórnego 
kontaktu ze sztuk¹ (wzgl¹d na opiniê œrodowiska, modê, 
chêæ zaimponowania, okolicznoœci komercyjne), wówczas 
pozostan¹ nastêpuj¹ce umiejêtnoœci wykorzystania sztuk 
plastycznych przez poszczególne osoby:

- podejmowanie czynnoœci plastycznych, malowania, 
rysowania, modelowania itd., jako formy ekspresji i 
przyjemnej zabawy, uprawianych spontanicznie i z du¿ym 
zapa³em;

- amatorskie uprawianie malarstwa, rzeŸbiarstwa, tkactwa 
artystycznego itd., jako formy wypoczynku, dope³nienie 
¿ycia zawodowego, realizacji w³asnych zami³owañ (przez 
ludzi w ró¿nym wieku);

- ogl¹danie wystaw, pokazów plastycznych, zwiedzanie 
zabytków, muzeów w kraju i za granic¹ nie dla zabicia nudy, 
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lecz jako zaspokojenie plastycznych (czy w ogóle 
estetycznych) upodobañ, pasji poznawczej i d¹¿enia do 
wzbogacenia w³asnej osobowoœci. Gromadzenie 
reprodukcji dzie³ sztuki, przeŸroczy, wydawnictw, 
katalogów itp.;

- wykorzystanie doœwiadczeñ, wra¿liwoœci i wiedzy 
plastycznej dla potrzeb codziennego ¿ycia, np. zastosowanie 
ulubionych barw, wykorzystanie ich w³aœciwoœci, zestawów 
faktur i form dla zakomponowania odpowiadaj¹cego i 
modnego ubioru oraz wygl¹du; dobór elementów i aran¿acja 
wnêtrza mieszkalnego odpowiadaj¹cego nastrojem i 
funkcjonalnoœci¹ indywidualnym upodobaniom. Najlepiej, 
gdy wszystkie te czynniki funkcjonuj¹ równoczeœnie z tym 
samym natê¿eniem.

Efektem dotychczasowych dzia³añ S³uchaczy 
S¹deckiego UTW podczas warsztatów plastycznych jest:

- zapoznanie siê z technik¹ rysowania z natury;

- poznanie podstawowych zagadnieñ dotycz¹cych sztuk 
plastycznych - kompozycja, proporcja, bry³a, barwa, 
œwiat³ocieñ i inne;

- umiejêtnoœæ szkicowania o³ówkiem;

- tworzenie kompozycji barwnych;

- zapoznanie siê z technik¹ akwarelow¹.

Uczestnicy rozwijali wra¿liwoœæ na walory 
estetyczne i nastrojowe kszta³tów, barw, faktur, linii itd., ich 
uk³adów, na znaczenia i sensy przekazywane z ich pomoc¹ w 
twórczoœci plastycznej, a szczególnie:

- zdolnoœæ do wyró¿niania i doznawania zarówno prostych 
jakoœci plastycznych, np. barw w ich piêknie, wspania³oœci 
czy ekspresyjnoœci, jak i ich uk³adów;

- zdolnoœæ odnajdywania w w/w dzie³ach sztuk plastycznych 
uk³adów artystycznych, wartoœci estetycznych, treœci i 
sensów przekazywanych przez artystê, które w dziele trzeba 
zauwa¿yæ zgodnie z zamierzeniem twórczym. Z tym wi¹¿e 
siê umiejêtnoœæ przyjêcia odpowiedniego nastawienia, 
postawy estetycznej;

- zdolnoœæ do reakcji emocjonalnych (uczuæ estetycznych) 
na okreœlonego typu jakoœci plastyczne i wartoœci 
artystyczno-estetyczne, nie tylko zdolnoœæ odczuwania i 
prze¿ywania piêkna, wznios³oœci, a wiêc tego, co przyjemne, 
poci¹gaj¹ce i zachwycaj¹ce, lecz równie¿ zdolnoœæ 
odczuwania i prze¿ywania brzydoty tego, co odra¿aj¹ce, 
wstrêtne i niew¹tpliwie odpychaj¹ce.

aki sens mog¹ mieæ zajêcia teatralne dla ludzi w jesieni J¿ycia, jaki cel mo¿e im przyœwiecaæ? Takie pytania 
zada³am sobie w chwili, gdy us³ysza³am propozycjê 
przeprowadzenia owych zajêæ dla s³uchaczy S¹deckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jednego by³am pewna - nie mog¹ to byæ kolejne 
wyk³ady podczas których uczestnicy s¹ po prostu bierni. 
Przekazywanie wiedzy zawartej w ksi¹¿kach, np. na temat 
historii teatru mo¿e po pierwsze okazaæ siê nudne, po drugie 
ksi¹¿kê zdecydowana wiêkszoœæ woli czytaæ sama.

Jesieñ ¿ycia to czas, kiedy przestajemy byæ czynni 
zawodowo. Czêsto zawê¿a siê kr¹g naszych przyjació³, 
znajomych. Zaczyna nam dokuczaæ samotnoœæ - cierpimy na 
syndrom opuszczonego gniazda. Nasze doros³e ju¿ dzieci 
spychaj¹ nas do roli opiekunów wnuków. Powoli 
przestajemy byæ potrzebni. Marzenia o lepszym, 
ciekawszym ¿yciu gdzieœ ulatuj¹. Czy naprawdê niczego 
wiêcej nie mo¿emy osi¹gn¹æ? Oczywiœcie, ¿e mo¿emy, 
trzeba tylko chcieæ, a pomóc mog¹ zajêcia teatralne.

Dlatego te¿ zdecydowa³am, ¿e bêd¹ to warsztaty 
teatralne, okreœlane jako „proces twórczej przemiany, 
maj¹cej w sobie moc odmienienia naszego ¿ycia, która 
pozwoli nam spojrzeæ na œwiat z innej perspektywy i 
wydobêdzie z nas si³ê niezbêdn¹ do dokonywania nowych 
wyborów”. 

Niezwykle wa¿ne by³o to, aby uczestnicy w wyniku 
ró¿norodnych æwiczeñ odnaleŸli w sobie i zaakceptowali 
zepchniête gdzieœ do podœwiadomoœci - dziecko. Dziecko 
wiecznie poszukuj¹ce, dziecko, które dziwi siê œwiatu, które 
potrafi cieszyæ siê, które potrafi dostrzegaæ piêkno, które lubi 
siê bawiæ, a nade wszystko pope³nia b³êdy.

Dlaczego jest to tak wa¿ne? Dlatego, ¿e „bardzo 
doros³y cz³owiek” zazwyczaj uwa¿a, i¿ jego wiedza, 
doœwiadczenie oraz oczywiœcie wiek nie pozwalaj¹ na to, by 
na przyk³ad skakaæ na jednej nodze i cieszyæ siê z tego, a jeœli 
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ma wykonaæ jakieœ polecenie, zadanie, to musi je 
zrealizowaæ bezb³êdnie, bo inaczej - wstyd.

Za³o¿enie, ¿e w jesieni ¿ycia mam byæ powa¿ny i 
doskona³y jest chybione. Nie zezwala na b³¹dzenie i 
wybaczanie sobie, nie zezwala na odkrywanie œwiata na 
nowo, na cieszenie siê nim. Hamuje nasz rozwój. Powoduje, 
¿e nie akceptujemy siebie, nie kochamy siebie, co prowadzi 
do stresów, rozgoryczenia, ¿ycia smutnego, pozbawionego 
elementu tworzenia, które winno nam towarzyszyæ po kres 
¿ycia, poniewa¿ jest gwarancj¹ wci¹¿ nowych doznañ i 
radoœci.

Obserwuj¹c uczestników zajêæ, s³uchaj¹c ich 
wypowiedzi, stwierdzi³am, ¿e „szukanie w sobie dziecka” 
zosta³o w jakimœ stopniu uwieñczone sukcesem. S¹dzê, ¿e 
œwiadectwem s¹ wypowiedzi typu: doskonale siê bawiê, to 
œwietny pomys³ na spotkanie z przyjació³mi itp. Nie mogê, 
niestety mówiæ o pe³nym sukcesie, poniewa¿ zajêcia trwa³y 
zbyt krótko. Dwie godziny, raz w miesi¹cu - to naprawdê 
niewiele. Mimo tego, cz³onkowie grupy poznali wiele 
æwiczeñ z ró¿nych dzia³ów, które mia³y na celu m. in.:

- d¹¿enie do samopoznania, samoakceptacji,

- umocnienie wiary we w³asne si³y,

- prze³amywanie onieœmielenia,

- kszta³cenie postawy otwartoœci,

- budowanie wzajemnego zaufania w grupie,

- doskonalenie komunikacji interpersonalnej,

- rozwijanie empatii,

- kszta³cenie wra¿liwoœci.

Wymienione cele dotyczy³y umiejêtnoœci ¿ycia w 
grupie. S¹ one równie¿ niezbêdne podczas tworzenia 
przedstawienia teatralnego, które byæ mo¿e kiedyœ zostanie 
zrealizowane przez s³uchaczy S¹deckiego UTW. Dlatego te¿ 
wiele zadañ, z którymi musieli siê zmierzyæ uczestnicy, 
zwi¹zanych by³o œciœle z teatrem:

W tych warsztatach bardzo wa¿ny by³ bezpoœredni 
kontakt z dzie³ami sztuki, eksponowanymi w MBWA i 
innych oœrodkach kultury wysokiej. Æwiczenia plastyczne w 
takim otoczeniu podnios³y rangê w³asnych wysi³ków 
Uczestników. W trakcie zajêæ zauwa¿y³am ogromne 
zaanga¿owanie i du¿e zainteresowanie tematem. Dla 
jednych by³o to poszerzenie w³asnych umiejêtnoœci i wiedzy, 
dla innych spe³nienie m³odzieñczych marzeñ. Wiele osób 

pyta³o o mo¿liwoœæ zwiêkszenia czasu i czêstotliwoœci tych 
zajêæ - co jest dla organizatorów du¿¹ radoœci¹ i dobr¹ 
prognoz¹ na przysz³oœæ.

mgr sztuki Katarzyna Lebdowicz 

absolwent Instytutu Wychowania Plastycznego Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie
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 dobie rozwiniêtej techniki, amatorskie uprawianie Wfotografii staje siê bardzo prost¹ rzecz¹. W tej chwili 
miliony osób fotografuje na œwiecie, tworz¹c setki milionów 
obrazów, zwanych fotografi¹. W samych tylko Niemczech 
powstaje rocznie oko³o piêæ miliardów odbitek. Ale jaka 
czêœæ tych osób œwiadomie u¿ywa aparatu fotograficznego 
do wykonania zdjêcia? Ile osób zna pojêcia œciœle zwi¹zane z 
fotografi¹, takie jak: przys³ona, czas naœwietlania, czu³oœæ 
filmu itp. Wiêkszoœæ ludzi siêga po aparat - maj¹c tylko jeden 
cel, zarejestrowaæ dan¹ sytuacjê na kliszy fotograficznej 
b¹dŸ matrycy aparatu cyfrowego. 

Nasze zajêcia z zakresu fotografii prowadzone dla 
s³uchaczy S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mia³y 
na celu przybli¿yæ tajemnicê fotografii wszystkim chêtnym 
do zg³êbienia tego medium. Na pocz¹tku semestru 
postawiliœmy sobie kilka celów do zrealizowania podczas 
zajêæ z fotografii. 

Poznanie pocz¹tków fotografii: pierwsza fotografia 
wykonana przez Niecephore Niepce w roku 1827 
zatytu³owana „Widok z okna pracowni”, zapoznanie siê z 
takimi nazwiskami jak: Louis Jacques Daguerre, Fox Talbot, 
Leonardo da Vinci i wynaleziona przez niego ciemnia 
optyczna, która w póŸniejszych czasach pos³u¿y³a do 
powstania Camey Obscura, rozwój fotografii w XX wieku i 
jej postêp do wspó³czesnoœci.

Budowa aparatu i obiektywu. Dwa podstawowe elementy, 
które s³u¿¹ do œwiadomego kreowania obrazu 
fotograficznego: przys³ona obiektywu oraz migawka 
aparatu. Przys³ona odpowiada za g³êbie ostroœci, natomiast 
czas naœwietlania z jednej strony jest uzale¿niony od 
zastosowanej przys³ony, z drugiej strony musi uwzglêdniæ 
warunki oœwietleniowe oraz dynamicznoœæ (ruch) obiektu 
fotografowanego. Innym wa¿nym elementem wykonania 
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poprawnej fotografii jest odpowiedni dobór czu³oœci filmu, 
tutaj nale¿y uwzglêdniæ warunki oœwietleniowe - w jakich 
powstaje fotografia, czyli im wiêcej œwiat³a (plener - 
pogodny dzieñ, s³oneczna pla¿a, góry itp.), tym czu³oœæ 
filmu ni¿sza ISO 100 (lub 50 - lecz te filmy ju¿ rzadko mo¿na 
spotkaæ w sklepach fotograficznych), natomiast im mniej 
œwiat³a (wewn¹trz pomieszczenia - dom, mieszkanie, 
wieczorny plener - brak s³oñca), tym czu³oœæ filmu wy¿sza 
ISO 400. Dodatkow¹ rzecz¹, o której równie¿ nale¿y 
pamiêtaæ przy wyborze czu³oœci filmu jest tzw. ziarnistoœæ 
filmu, widoczna  na fotografii. Ziarno tym wiêksze, im 
czu³oœæ filmu wiêksza. Przy czu³oœæ - ISO 400 i wykonaniu 
odbitki zdjêcia formatu 13x18 (a czasami nawet 10x15) 
widoczne jest „ziarno”.

Czêœæ zajêæ poœwiêcona by³a kompozycji w 
fotografii. Przybli¿one zosta³y pojêcia kadrowania oraz 
œwiadomego komponowania fotografowanej sceny, któr¹ 
mo¿e byæ martwa natura, zdjêcie rodzinne (np. grupowe, z 
przyjêcia), portret itp. Omówiliœmy kilka najwa¿niejszych 
zasad, jak nie nale¿y fotografowaæ: nie ucinamy g³ów i stóp, 
nie oddalamy osób zbyt daleko od aparatu (bêd¹ 
niewidoczne na zdjêciu), nie ustawiamy osób w ten sposób, 
aby za plecami mieli s³upy, drzewa, linie napiêcia itp., 
staramy siê unikaæ centralnego kadrowania.

Najwa¿niejszym elementem fotografii omówionym 
na zajêciach by³o œwiat³o zastane (naturalne) i oœwietlenie 
sztuczne. Wykorzystanie naturalnego - dziennego œwiat³a, 
przy wykonywaniu portretów, równie¿ przy fotografowaniu 
martwych natur. W ten sam sposób omówiliœmy jak 
wykorzystaæ domow¹ lampkê, oœwietlenie pokojowe, 
œwiat³o odbite od bia³ego kartonu do zrobienia prawid³owej 
fotografii portretu lub zakomponowanej martwej natury 
owoców, kwiatów, wazonów itp. Ca³a istota fotografii tkwi 
w œwietle, nie powsta³oby zdjêcie bez œwiat³a, nawet 
fotografia nocna charakteryzuje siê pewn¹ iloœci¹ natê¿enia 
œwiat³a sztucznego oraz naturalnego z ksiê¿yca i gwiazd.

Aby fotografia by³a prawid³owa w tak trudnych 
warunkach oœwietleniowych, nale¿y pamiêtaæ o 
odpowiednio d³ugim czasie naœwietlania b³ony 
fotograficznej b¹dŸ matrycy. Pomiaru mo¿na dokonaæ 
poprzez zewnêtrzny œwiat³omierz lub wbudowany w aparat.

Sta³ym elementem warsztatów fotograficznych by³y 
konsultacje dotycz¹ce zdjêæ zrobionych do tej pory przez 
uczestników zajêæ. Rozmawialiœmy o b³êdach, które 
najczêœciej s¹ widoczne, a mo¿na by je w przysz³oœci 
pomin¹æ. Ka¿dy uczestnik przynosi³ na zajêcia swoje 
wybrane fotografie. Wiele razy by³o równie¿ tak, ¿e w 
fotografii nie trzeba by³o nic poprawiaæ poniewa¿ by³a 
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mpresjonizm pojawi³ siê w II po³. XIX wieku we Francji - Iw Pary¿u, niekwestionowanej stolicy sztuki. Oko³o roku 
1860 w Académie Suisse w Pary¿u spotkali siê m³odzi 
malarze urodzeni w latach 1830-1841, którzy przybyli doñ z 
ró¿nych stron œwiata. Byli to: Camille Pissarro, Paul 
Cézanne, Armand Guillaumin. Natomiast w Atelier Gleyre 
spotykali siê: Claude Monet, Auguste Renoire, Frédéric 
Bazille i Alfred Sisley. Artyœci prowadzili o¿ywione 
dyskusje, w trakcie których, œciera³y siê ró¿norodne pogl¹dy 
na sztukê, pozostawali oni jednak pod du¿ym wp³ywem 
estetycznych pogl¹dów Édouarda Maneta.

M³odzi malarze wypowiedzieli siê przeciwko 
oficjalnemu nauczaniu sztuki i odnosili siê z rezerw¹ do 
artystów maluj¹cych w atelier. Wykazywali zainteresowanie 
XVIII-wiecznymi malarzami operuj¹cymi jasnymi tonami, 
odkryli japoñskie drzeworyty, które zainspirowa³y ich do 
rezygnacji z dok³adnego opracowania obrazu, stosowania 
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silnych kontrastów œwiat³ocieniowych i zbyt precyzyjnego 
odtwarzania detalu.

W swej pierwszej fazie, impresjonizm by³ zale¿ny od 
barbizoñczyków, tworzone wtedy obrazy cechowa³a p³ynna 
linia i jakby rozproszona w powietrzu kompozycja.

Prze³omowym wydarzeniem w roku 1874, by³a 
wystawa prac m³odych malarzy w atelier fotografa Nadara 
przy bulwarze Capucines. Bra³o w niej udzia³ 35 artystów. 
Znany krytyk sztuki Louis Leroy - po obejrzeniu dzie³ - 
nawi¹zuj¹c do tytu³u obrazu Claude Moneta Impresja, 
wschód s³oñca, wyrazi³ siê pogardliwie, o tym malarstwie 
„impresjonizm”. Od tego momentu grupa artystów przyjmie 
tê nazwê i bêdzie wspólnie wystawiaæ swoje prace na 
wystawach do roku 1886. Po tym roku dosz³o do rozwi¹zania 
grupy impresjonistów, ka¿dy z artystów poszed³ w³asn¹ 
drog¹ twórcz¹.

G³ównymi za³o¿eniami impresjonizmu by³o: jak 
najsumienniej odtworzyæ naturê, w której krajobraz ulega co 
chwilê zmianie, a jego wygl¹d zale¿y równie¿ od pory roku 
czy pogody. Przenoszenie na p³ótno ulotnoœci i zmiennoœci 
zjawisk, zacieranie konturów ukazywanych przedmiotów. 
W³aœciwym tematem obrazów jest œwiat³o z nieograniczon¹ 
liczb¹ wariacji. Stosowanie czystych barw, nie mieszanie ich 
na palecie, pó³tony uzyskiwali k³ad¹c na p³ótnie obok siebie 
plamki barw o czystych tonach widma s³onecznego. 
Malowanie bezpoœrednio w plenerze, a nie w pracowni, 
kadrowanie krajobrazu na wzór kadru aparatu 
fotograficznego.

Impresjonizm wywar³ du¿y wp³yw na wielu artystów 
oraz na póŸniejsze kierunki w sztuce. Impresjoniœci byli 
pierwszymi artystami, którzy wyszli w plener z malarstwem 
olejnym. Tendencje tego kierunku okaza³y siê bardzo trwa³e: 
obj¹³ on swym zasiêgiem inne kraje, sta³ siê niemal ruchem, 
zdecydowa³ te¿ na d³ugi okres o kapitalnym znaczeniu 

- wyzwalanie pozytywnej motywacji i aktywnoœci 
twórczej,

- zadania aktorskie w planie ¿ywym,

- umiejêtnoœæ tworzenia sceny, etiudy,

- muzyka w teatrze,

- kszta³cenie rytmu i s³uchu muzycznego,

- doskonalenie plastyki ruchu,

- æwiczenie umiejêtnoœci wyra¿ania min¹ i cia³em myœli i 
uczuæ,

- opanowanie zasad ruchu scenicznego,

- rozwijanie wyobraŸni,

- æwiczenie koncentracji i umiejêtnoœci skupienia,

- æwiczenie podzielnoœci uwagi.

Zadania te uœwiadomi³y cz³onkom grupy ogrom 
trudnoœci, które musz¹ pokonaæ aktorzy podczas pracy nad 
spektaklem, ale dostarczy³y te¿ wiele zabawy i radoœci. 
Myœlê, ¿e zostan¹ one na d³ugo w pamiêci uczestników 
zajêæ.

mgr Barbara Margasiñska 

re¿yser teatralny

dobrze wykonana. Konsultacje by³y jedn¹ z najlepszych 
form samooceny swojego dorobku fotograficznego. Inne 
osoby mog³y wyraziæ swoje opinie, które stanowi³y cenn¹ 
wskazówkê dla osoby fotografuj¹cej.

Na ostatnich zajêciach podsumowaliœmy na ile 
spêdzony wspólnie czas na warsztatach fotograficznych 
wp³yn¹³ na zwiêkszenie œwiadomoœci pos³ugiwania siê 
aparatem fotograficznym, znajomoœci¹ kadrowania i 
komponowania obrazu, wykorzystaniem œwiat³a w 
fotografowanej scenie. Dodatkowo uczestnicy poznali 
zasadê dzia³ania statywu do aparatu, którym musieli siê 
pos³ugiwaæ realizuj¹c swoje fotografie. Zaaran¿owaliœmy 
martw¹ naturê z przedmiotów dostêpnych w Galerii MBWA 
w Nowym S¹czu i oœwietliliœmy je sztucznym œwiat³em. 
Ka¿dy z uczestników wykona³ po kilka fotografii, móg³ sam 
operowaæ œwiat³em, zmieniaæ scenê dok³adaj¹c inne 
przedmioty oraz kadrowaæ obraz za pomoc¹ statywu. By³y to 
praktyczne zajêcia, w których wszyscy uczestnicy 
wykorzystali wiadomoœci z zajêæ i mogli dodatkowo 
wykazaæ siê swoj¹ wra¿liwoœci¹ oraz zmys³em estetyki. 
Powsta³o bardzo du¿o dobrych i oryginalnych fotografii; 
widaæ w nich umiejêtnoœæ patrzenia, komponowania obrazu 
oraz ciekawe rozwi¹zania dotycz¹ce kadrowania martwej 
natury.

Zachêcam do dalszego samokszta³cenia i rozwijania 
siê w kierunku sztuki fotografii. Polecam czasopisma o 
fotografii profesjonalnej „POZYTYW” (miesiêcznik), 
„FOTOGRAFIA” (kwartalnik), Magazyn Fotograficzny 
„czarno-bia³e” (miesiêcznik) oraz oczywiœcie odwiedzanie 
jak najwiêkszej liczby wystaw fotograficznych.

Tomasz Oleksy 
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 dobie rozwiniêtej techniki, amatorskie uprawianie Wfotografii staje siê bardzo prost¹ rzecz¹. W tej chwili 
miliony osób fotografuje na œwiecie, tworz¹c setki milionów 
obrazów, zwanych fotografi¹. W samych tylko Niemczech 
powstaje rocznie oko³o piêæ miliardów odbitek. Ale jaka 
czêœæ tych osób œwiadomie u¿ywa aparatu fotograficznego 
do wykonania zdjêcia? Ile osób zna pojêcia œciœle zwi¹zane z 
fotografi¹, takie jak: przys³ona, czas naœwietlania, czu³oœæ 
filmu itp. Wiêkszoœæ ludzi siêga po aparat - maj¹c tylko jeden 
cel, zarejestrowaæ dan¹ sytuacjê na kliszy fotograficznej 
b¹dŸ matrycy aparatu cyfrowego. 

Nasze zajêcia z zakresu fotografii prowadzone dla 
s³uchaczy S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mia³y 
na celu przybli¿yæ tajemnicê fotografii wszystkim chêtnym 
do zg³êbienia tego medium. Na pocz¹tku semestru 
postawiliœmy sobie kilka celów do zrealizowania podczas 
zajêæ z fotografii. 

Poznanie pocz¹tków fotografii: pierwsza fotografia 
wykonana przez Niecephore Niepce w roku 1827 
zatytu³owana „Widok z okna pracowni”, zapoznanie siê z 
takimi nazwiskami jak: Louis Jacques Daguerre, Fox Talbot, 
Leonardo da Vinci i wynaleziona przez niego ciemnia 
optyczna, która w póŸniejszych czasach pos³u¿y³a do 
powstania Camey Obscura, rozwój fotografii w XX wieku i 
jej postêp do wspó³czesnoœci.

Budowa aparatu i obiektywu. Dwa podstawowe elementy, 
które s³u¿¹ do œwiadomego kreowania obrazu 
fotograficznego: przys³ona obiektywu oraz migawka 
aparatu. Przys³ona odpowiada za g³êbie ostroœci, natomiast 
czas naœwietlania z jednej strony jest uzale¿niony od 
zastosowanej przys³ony, z drugiej strony musi uwzglêdniæ 
warunki oœwietleniowe oraz dynamicznoœæ (ruch) obiektu 
fotografowanego. Innym wa¿nym elementem wykonania 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
poprawnej fotografii jest odpowiedni dobór czu³oœci filmu, 
tutaj nale¿y uwzglêdniæ warunki oœwietleniowe - w jakich 
powstaje fotografia, czyli im wiêcej œwiat³a (plener - 
pogodny dzieñ, s³oneczna pla¿a, góry itp.), tym czu³oœæ 
filmu ni¿sza ISO 100 (lub 50 - lecz te filmy ju¿ rzadko mo¿na 
spotkaæ w sklepach fotograficznych), natomiast im mniej 
œwiat³a (wewn¹trz pomieszczenia - dom, mieszkanie, 
wieczorny plener - brak s³oñca), tym czu³oœæ filmu wy¿sza 
ISO 400. Dodatkow¹ rzecz¹, o której równie¿ nale¿y 
pamiêtaæ przy wyborze czu³oœci filmu jest tzw. ziarnistoœæ 
filmu, widoczna  na fotografii. Ziarno tym wiêksze, im 
czu³oœæ filmu wiêksza. Przy czu³oœæ - ISO 400 i wykonaniu 
odbitki zdjêcia formatu 13x18 (a czasami nawet 10x15) 
widoczne jest „ziarno”.

Czêœæ zajêæ poœwiêcona by³a kompozycji w 
fotografii. Przybli¿one zosta³y pojêcia kadrowania oraz 
œwiadomego komponowania fotografowanej sceny, któr¹ 
mo¿e byæ martwa natura, zdjêcie rodzinne (np. grupowe, z 
przyjêcia), portret itp. Omówiliœmy kilka najwa¿niejszych 
zasad, jak nie nale¿y fotografowaæ: nie ucinamy g³ów i stóp, 
nie oddalamy osób zbyt daleko od aparatu (bêd¹ 
niewidoczne na zdjêciu), nie ustawiamy osób w ten sposób, 
aby za plecami mieli s³upy, drzewa, linie napiêcia itp., 
staramy siê unikaæ centralnego kadrowania.

Najwa¿niejszym elementem fotografii omówionym 
na zajêciach by³o œwiat³o zastane (naturalne) i oœwietlenie 
sztuczne. Wykorzystanie naturalnego - dziennego œwiat³a, 
przy wykonywaniu portretów, równie¿ przy fotografowaniu 
martwych natur. W ten sam sposób omówiliœmy jak 
wykorzystaæ domow¹ lampkê, oœwietlenie pokojowe, 
œwiat³o odbite od bia³ego kartonu do zrobienia prawid³owej 
fotografii portretu lub zakomponowanej martwej natury 
owoców, kwiatów, wazonów itp. Ca³a istota fotografii tkwi 
w œwietle, nie powsta³oby zdjêcie bez œwiat³a, nawet 
fotografia nocna charakteryzuje siê pewn¹ iloœci¹ natê¿enia 
œwiat³a sztucznego oraz naturalnego z ksiê¿yca i gwiazd.

Aby fotografia by³a prawid³owa w tak trudnych 
warunkach oœwietleniowych, nale¿y pamiêtaæ o 
odpowiednio d³ugim czasie naœwietlania b³ony 
fotograficznej b¹dŸ matrycy. Pomiaru mo¿na dokonaæ 
poprzez zewnêtrzny œwiat³omierz lub wbudowany w aparat.

Sta³ym elementem warsztatów fotograficznych by³y 
konsultacje dotycz¹ce zdjêæ zrobionych do tej pory przez 
uczestników zajêæ. Rozmawialiœmy o b³êdach, które 
najczêœciej s¹ widoczne, a mo¿na by je w przysz³oœci 
pomin¹æ. Ka¿dy uczestnik przynosi³ na zajêcia swoje 
wybrane fotografie. Wiele razy by³o równie¿ tak, ¿e w 
fotografii nie trzeba by³o nic poprawiaæ poniewa¿ by³a 

Impresjonizm

mpresjonizm pojawi³ siê w II po³. XIX wieku we Francji - Iw Pary¿u, niekwestionowanej stolicy sztuki. Oko³o roku 
1860 w Académie Suisse w Pary¿u spotkali siê m³odzi 
malarze urodzeni w latach 1830-1841, którzy przybyli doñ z 
ró¿nych stron œwiata. Byli to: Camille Pissarro, Paul 
Cézanne, Armand Guillaumin. Natomiast w Atelier Gleyre 
spotykali siê: Claude Monet, Auguste Renoire, Frédéric 
Bazille i Alfred Sisley. Artyœci prowadzili o¿ywione 
dyskusje, w trakcie których, œciera³y siê ró¿norodne pogl¹dy 
na sztukê, pozostawali oni jednak pod du¿ym wp³ywem 
estetycznych pogl¹dów Édouarda Maneta.

M³odzi malarze wypowiedzieli siê przeciwko 
oficjalnemu nauczaniu sztuki i odnosili siê z rezerw¹ do 
artystów maluj¹cych w atelier. Wykazywali zainteresowanie 
XVIII-wiecznymi malarzami operuj¹cymi jasnymi tonami, 
odkryli japoñskie drzeworyty, które zainspirowa³y ich do 
rezygnacji z dok³adnego opracowania obrazu, stosowania 

WYK£ADY Z HISTORII SZTUKI
silnych kontrastów œwiat³ocieniowych i zbyt precyzyjnego 
odtwarzania detalu.

W swej pierwszej fazie, impresjonizm by³ zale¿ny od 
barbizoñczyków, tworzone wtedy obrazy cechowa³a p³ynna 
linia i jakby rozproszona w powietrzu kompozycja.

Prze³omowym wydarzeniem w roku 1874, by³a 
wystawa prac m³odych malarzy w atelier fotografa Nadara 
przy bulwarze Capucines. Bra³o w niej udzia³ 35 artystów. 
Znany krytyk sztuki Louis Leroy - po obejrzeniu dzie³ - 
nawi¹zuj¹c do tytu³u obrazu Claude Moneta Impresja, 
wschód s³oñca, wyrazi³ siê pogardliwie, o tym malarstwie 
„impresjonizm”. Od tego momentu grupa artystów przyjmie 
tê nazwê i bêdzie wspólnie wystawiaæ swoje prace na 
wystawach do roku 1886. Po tym roku dosz³o do rozwi¹zania 
grupy impresjonistów, ka¿dy z artystów poszed³ w³asn¹ 
drog¹ twórcz¹.

G³ównymi za³o¿eniami impresjonizmu by³o: jak 
najsumienniej odtworzyæ naturê, w której krajobraz ulega co 
chwilê zmianie, a jego wygl¹d zale¿y równie¿ od pory roku 
czy pogody. Przenoszenie na p³ótno ulotnoœci i zmiennoœci 
zjawisk, zacieranie konturów ukazywanych przedmiotów. 
W³aœciwym tematem obrazów jest œwiat³o z nieograniczon¹ 
liczb¹ wariacji. Stosowanie czystych barw, nie mieszanie ich 
na palecie, pó³tony uzyskiwali k³ad¹c na p³ótnie obok siebie 
plamki barw o czystych tonach widma s³onecznego. 
Malowanie bezpoœrednio w plenerze, a nie w pracowni, 
kadrowanie krajobrazu na wzór kadru aparatu 
fotograficznego.

Impresjonizm wywar³ du¿y wp³yw na wielu artystów 
oraz na póŸniejsze kierunki w sztuce. Impresjoniœci byli 
pierwszymi artystami, którzy wyszli w plener z malarstwem 
olejnym. Tendencje tego kierunku okaza³y siê bardzo trwa³e: 
obj¹³ on swym zasiêgiem inne kraje, sta³ siê niemal ruchem, 
zdecydowa³ te¿ na d³ugi okres o kapitalnym znaczeniu 

- wyzwalanie pozytywnej motywacji i aktywnoœci 
twórczej,

- zadania aktorskie w planie ¿ywym,
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- rozwijanie wyobraŸni,

- æwiczenie koncentracji i umiejêtnoœci skupienia,

- æwiczenie podzielnoœci uwagi.

Zadania te uœwiadomi³y cz³onkom grupy ogrom 
trudnoœci, które musz¹ pokonaæ aktorzy podczas pracy nad 
spektaklem, ale dostarczy³y te¿ wiele zabawy i radoœci. 
Myœlê, ¿e zostan¹ one na d³ugo w pamiêci uczestników 
zajêæ.

mgr Barbara Margasiñska 
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form samooceny swojego dorobku fotograficznego. Inne 
osoby mog³y wyraziæ swoje opinie, które stanowi³y cenn¹ 
wskazówkê dla osoby fotografuj¹cej.

Na ostatnich zajêciach podsumowaliœmy na ile 
spêdzony wspólnie czas na warsztatach fotograficznych 
wp³yn¹³ na zwiêkszenie œwiadomoœci pos³ugiwania siê 
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komponowania obrazu, wykorzystaniem œwiat³a w 
fotografowanej scenie. Dodatkowo uczestnicy poznali 
zasadê dzia³ania statywu do aparatu, którym musieli siê 
pos³ugiwaæ realizuj¹c swoje fotografie. Zaaran¿owaliœmy 
martw¹ naturê z przedmiotów dostêpnych w Galerii MBWA 
w Nowym S¹czu i oœwietliliœmy je sztucznym œwiat³em. 
Ka¿dy z uczestników wykona³ po kilka fotografii, móg³ sam 
operowaæ œwiat³em, zmieniaæ scenê dok³adaj¹c inne 
przedmioty oraz kadrowaæ obraz za pomoc¹ statywu. By³y to 
praktyczne zajêcia, w których wszyscy uczestnicy 
wykorzystali wiadomoœci z zajêæ i mogli dodatkowo 
wykazaæ siê swoj¹ wra¿liwoœci¹ oraz zmys³em estetyki. 
Powsta³o bardzo du¿o dobrych i oryginalnych fotografii; 
widaæ w nich umiejêtnoœæ patrzenia, komponowania obrazu 
oraz ciekawe rozwi¹zania dotycz¹ce kadrowania martwej 
natury.

Zachêcam do dalszego samokszta³cenia i rozwijania 
siê w kierunku sztuki fotografii. Polecam czasopisma o 
fotografii profesjonalnej „POZYTYW” (miesiêcznik), 
„FOTOGRAFIA” (kwartalnik), Magazyn Fotograficzny 
„czarno-bia³e” (miesiêcznik) oraz oczywiœcie odwiedzanie 
jak najwiêkszej liczby wystaw fotograficznych.
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oczyszczonej plamy barwnej jako g³ównego budulca 
kompozycji.

Secesja

od koniec XIX wieku ukszta³towa³ siê w pe³ni styl Psecesji, ró¿nie nazywany: Jugendstil, Art Nouveau, 
Modern style, Style Nouveau. Wprowadzi³ on zmianê form, 
idei i funkcji sztuki. Secesja podnios³a do najwy¿szej 
godnoœci artystyczne rzemios³o, przepoi³a sztuk¹ ¿ycie 
codzienne, poszukiwa³a zwi¹zków pomiêdzy ró¿nymi 
ga³êziami sztuk, a tak¿e przeró¿nych dziedzin kultury, tj. 
poezji, prozy literackiej, teatru, muzyki oraz sztuk 
plastycznych. Styl ten pe³en by³ sprzecznoœci pozostaj¹cych 
jednak w zwi¹zku ze sob¹.

W Polsce secesja rozwinê³a siê pomiêdzy 1890, a 
1918 rokiem. By³a nazywana modernizmem lub sztuk¹ 
M³odej Polski. G³ównym nurtem, który odró¿nia³ j¹ od 
sztuki europejskiej by³ bardzo silny w¹tek patriotyczny, 
spowodowany trwaj¹c¹ wci¹¿ niewol¹.

G³ównymi oœrodkami secesji by³y miasta: Kraków, 
Lwów i Warszawa. Du¿y wp³yw na sztukê polsk¹ mia³a 
secesja monachijsko-wiedeñska - inspirowa³a j¹, lecz nie 
stosowano zapo¿yczeñ. Najbardziej prê¿nym oœrodkiem by³ 
Kraków, który wykazywa³ du¿¹ niezale¿noœæ w stosunku do 
zagranicy. Secesja krakowska rozwija³a siê najlepiej i wyda³a 
najbardziej typowych przedstawicieli - Stanis³aw Wyspiañski, 
Józef Mehoffer, Jacek Malczewski, Lucjan Rydel, Stanis³aw 
Witkiewicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer i in.

M³odzi artyœci na terenie kraju walczyli nie tylko o 
Now¹ Sztukê i program estetyczny, lecz przede wszystkim o 
styl narodowy, o sztukê narodow¹, która pozostawa³a w 
³¹cznoœci z tradycj¹ romantyków i realistów. W Polsce 
istnia³y powi¹zania pomiêdzy literatur¹, plastyk¹ oraz 
muzyk¹. Pomimo politycznej niewoli kultura polska 
rozwija³a siê wyj¹tkowo bujnie, ale nie we wszystkich 
zaborach. Odrêbn¹ cech¹ modernizmu polskiego w sztuce, 
literaturze, muzyce jest inspiracja ludowoœci¹ - bardzo silna 
w œrodowisku krakowskim. W Krakowie powsta³o w 
nawi¹zaniu do sztuki ludowej - towarzystwo Polska Sztuka 
Stosowana (1901), które zajmowa³o siê rzemios³em 
artystycznym, bardzo wa¿n¹ rolê w nim odegra³ Stanis³aw 
Witkiewicz. By³ teoretykiem, krytykiem sztuki i 
architektem, a tak¿e twórc¹ tzw. stylu zakopiañskiego w 
architekturze, który by³ oparty na formach ludowej 
architektury Podhala.

W polskiej architekturze secesja odcisnê³a swoje 
piêtno g³ównie na dekoracji fasad, np.: gmach Teatru Starego 
w Krakowie, pa³acyk przy ulicy Wólczañskiej w £odzi. 
Natomiast secesyjne wnêtrza nie zachowa³y siê, niektóre 
zosta³y zrekonstruowane, jak np. wnêtrze kawiarni Jamy 
Michalikowej w Krakowie, gdzie mieœci³ siê s³ynny kabaret 
„Zielony Balonik”.

Polska sztuka secesji - zw³aszcza z jej nurtem 
ludowym i takimi artystami jak Stanis³aw Wyspiañski i 
Jacek Malczewski - bêdzie wci¹¿ ¿ywa, a tak¿e bêdzie mia³a 
wp³yw na sztukê dwudziestolecia miêdzywojennego w 
Polsce.

Rodzimoœæ a uniwersalizm

o rozumiemy pod nazw¹ rodzimoœæ? - to cechy Cindywidualne, szczególne, które wyró¿niaj¹ 
poszczególne elementy, jednostki od zbioru ca³oœci, 
wspólnego zagadnienia itp. Natomiast uniwersalizm to 

powszechnoœæ, zamiar ogarniêcia pewnej ca³oœci, objêcia 
wszystkiego, charakterystyczne cechy dla wszystkich.

Te okreœlenia znajduj¹ swoje odzwierciedlenie 
zw³aszcza w sztuce na przestrzeni wieków, w jej 
poszczególnych okresach, stylach. Mo¿emy to pokrótce 
przeœledziæ przedstawiaj¹c styl klasycystyczny, nazywany 
wymiennie neoklasycyzmem.

Klasycyzm rozwija³ siê w drugiej po³owie XIX 
wieku, osi¹gaj¹c kulminacje w czasie rewolucji francuskiej i 
w okresie drugiego cesarstwa, zanikaj¹c oko³o 1830 roku. 
Obj¹³ równoczeœnie W³ochy, Angliê i Francjê, 
rozprzestrzeni³ siê na obszar ca³ej Europy, w wyniku 
trwaj¹cych wojen napoleoñskich i uzale¿nienia podbitych 
pañstw przez Francjê. Klasycyzm dotar³ nawet do Stanów 
Zjednoczonych. Styl ten przenika³ stopniowo do œwiata 
sztuki i wytworzy³ nowy klimat o znaczeniu uniwersalnym.

Uniwersalizm w klasycyŸmie przejawia³ siê w 
fascynacji antykiem, architektur¹ greck¹ i rzymsk¹, 
monumentalizmem, poszukiwaniem w³aœciwego idea³u 
piêkna, dok³adnych studiach kompozycji antycznych 
pos¹gów, poszukiwaniu form klarownych, prostych, 
wywa¿onych. Dzie³a charakteryzuj¹ siê harmoni¹, 
rygorystycznym porz¹dkiem kompozycji, upiêkszaj¹ 
kszta³ty natury - reprezentuj¹ myœl klasyczn¹. Mo¿emy tu 
wymieniæ takie obiekty jak: koœcio³y œw. Genowefy i œw. 
Marii Magdaleny w Pary¿u, koœcio³y ewangelickie œw. Anny 
i œw. Aleksandra w Warszawie, budowle publiczne: Teatr 
Odéon w Pary¿u, Teatr Opery Della Scala w Mediolanie, 
Teatr Królewski w Berlinie, Teatr Wielki w Warszawie, 
British Museum w Londynie, £uk Triumfalny i Panteon w 
Pary¿u, Brama Brandenburska w Berlinie itp.

W Polsce klasycyzm obejmuje dwie fazy: okres 
niepodleg³oœci Królestwa - Rzeczypospolitej (1764-1795) i 
póŸniejszy, tj. wojny napoleoñskie i Królestwo Kongresowe, 
zakoñczone upadkiem powstania listopadowego. Pierwszy 
okres to mecenat króla Stanis³awa Augusta oraz kilku 
dworów magnackich. Dotyczy³ g³ównie budownictwa 
pa³acowego i to w Warszawie i jej okolicy - np. przebudowa 
Zamku Królewskiego, Pa³ac Na Wodzie w £azienkach, 
Pa³ac pod Blach¹. W drugiej fazie powstaje wiele budowli 
architektonicznych, koœcio³y, pa³ace, ratusze, teatry. 
Charakterystyczne dla tego okresu s¹ dwory z 
czterokolumnowym portykiem, obszernym przedsionkiem, 
s a l o n e m  
reprezentacyjnym, 
t y l n ¹  e l e w a c j ¹  
w y c h o d z ¹ c ¹  n a  
ogród. W dworach 
p r a w i e  z a w s z e  
l o k u j e  s i ê  
p o m i e s z c z e n i a  
reprezentacyjne w 
parterze, ca³oœæ jest 
zwarta i na ogó³ 
p o z b a w i o n a  
dekoracji. Ta forma 
archi tektury ma 
f o r m ê  j a k  
najbardziej rodzim¹ 
i  n ieodwo³a ln ie  
k o j a r z y  s i ê  z  
pejza¿em Polski. 
B a r d z o  s z y b k o  
rozprzestrzeni³a siê 
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(wyk³ad inauguracyjny).

prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander
Kierownik Zak³adu Pedagogiki Spo³ecznej 
i Andragogiki (Wydz. Filozoficzny) na Uniwersytecie
Jagielloñskim; Przewodnicz¹cy Rady Programowo-
Naukowej SUTW

Naukowe poznanie S¹decczyzny 
w XIX i XX wieku.

prof. zw. dr hab. Julian Dybiec
profesor zwyczajny na Uniwersytecie 
Jagielloñskim; historyk kultury i nauki; 
Kierownik Zak³adu Historii Oœwiaty i Kultury na UJ

Cz³owiek w wielokomunikacyjnym œwiecie.

prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski
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w Instytucie Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagielloñskim, 
Wydzia³ Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej; 
Przewodnicz¹cy Rady Instytutu

marzec 2005 r.
Spo³eczna to¿samoœæ w kulturowym 
kontekœcie na przyk³adzie Karpat.

dr Stanis³aw Wêglarz
wyk³adowca na Uniwersytecie Œl¹skim, 
Filia w Cieszynie

maj 2005 r. Rodzimoœæ a uniwersalizm.
Jerzy Madeyski
historyk sztuki - wyk³adowca w Akademii 
Sztuk Piêknych w Krakowie

czerwiec 2005 r. Jan Pawe³ II nauczycielem moralnoœci.
ks. prof. dr hab. Alojzy Dro¿d¿
wyk³adowca w Papieskej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, Wydzia³ Teologiczny w Tarnowie

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

marzec 2005 r.
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maj 2005 r.

G³ówne zagadnienia z zakresu dziedzictwa 
kulturowego. Muzeum Okrêgowe 
w Nowym S¹czu - instytucja kultury 
Województwa Ma³opolskiego.

mgr Wac³aw Kawiorski
Dyrektor Muzeum Okrêgowego w Nowym S¹czu

Antropologia kulturowa na przyk³adzie 
Karpat - tradycja, wartoœci.

dr Stanis³aw Wêglarz
wyk³adowca na Uniwersytecie Œl¹skim, 
Filia w Cieszynie

Secesja - zagadnienia z zakresu architektury,
malarstwa, rzeŸby i rzemios³a artystycznego.

Jerzy Madeyski
historyk sztuki - wyk³adowca w Akademii 
Sztuk Piêknych w Krakowie

czerwiec 2005 r.
Impresjonizm - kierunek w sztuce 
II po³owy XIX wieku.

mgr Barbara Szafran
historyk sztuki; specjalista ds. wystawienniczych 
Ma³opolskiego Biura Wystaw Artystycznych 
w Nowym S¹czu

Wyk³ady audytoryjne

Wyk³ady specjalistyczne

na terenie Rzeczypospolitej. Dwór kojarzy siê z „ostoj¹ 
polskoœci”, gdzie kszta³towa³a siê narodowa œwiadomoœæ, 
krzewiono wiedzê i zachowywano pamiêæ o kulturze 
polskiej. Architektura dworów ma równoczeœnie cechy 
uniwersalizmu - forma klasycystyczna oraz rodzime - 

nawi¹zanie do drewnianych dworów szlacheckich.

mgr Barbara Szafran 
specjalista ds. wystawienniczych Ma³opolskiego Biura 
Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu

mgr Barbara Szafran

Fot.: archiwum MBWA w Nowym S¹czu
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oczyszczonej plamy barwnej jako g³ównego budulca 
kompozycji.

Secesja

od koniec XIX wieku ukszta³towa³ siê w pe³ni styl Psecesji, ró¿nie nazywany: Jugendstil, Art Nouveau, 
Modern style, Style Nouveau. Wprowadzi³ on zmianê form, 
idei i funkcji sztuki. Secesja podnios³a do najwy¿szej 
godnoœci artystyczne rzemios³o, przepoi³a sztuk¹ ¿ycie 
codzienne, poszukiwa³a zwi¹zków pomiêdzy ró¿nymi 
ga³êziami sztuk, a tak¿e przeró¿nych dziedzin kultury, tj. 
poezji, prozy literackiej, teatru, muzyki oraz sztuk 
plastycznych. Styl ten pe³en by³ sprzecznoœci pozostaj¹cych 
jednak w zwi¹zku ze sob¹.

W Polsce secesja rozwinê³a siê pomiêdzy 1890, a 
1918 rokiem. By³a nazywana modernizmem lub sztuk¹ 
M³odej Polski. G³ównym nurtem, który odró¿nia³ j¹ od 
sztuki europejskiej by³ bardzo silny w¹tek patriotyczny, 
spowodowany trwaj¹c¹ wci¹¿ niewol¹.

G³ównymi oœrodkami secesji by³y miasta: Kraków, 
Lwów i Warszawa. Du¿y wp³yw na sztukê polsk¹ mia³a 
secesja monachijsko-wiedeñska - inspirowa³a j¹, lecz nie 
stosowano zapo¿yczeñ. Najbardziej prê¿nym oœrodkiem by³ 
Kraków, który wykazywa³ du¿¹ niezale¿noœæ w stosunku do 
zagranicy. Secesja krakowska rozwija³a siê najlepiej i wyda³a 
najbardziej typowych przedstawicieli - Stanis³aw Wyspiañski, 
Józef Mehoffer, Jacek Malczewski, Lucjan Rydel, Stanis³aw 
Witkiewicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer i in.

M³odzi artyœci na terenie kraju walczyli nie tylko o 
Now¹ Sztukê i program estetyczny, lecz przede wszystkim o 
styl narodowy, o sztukê narodow¹, która pozostawa³a w 
³¹cznoœci z tradycj¹ romantyków i realistów. W Polsce 
istnia³y powi¹zania pomiêdzy literatur¹, plastyk¹ oraz 
muzyk¹. Pomimo politycznej niewoli kultura polska 
rozwija³a siê wyj¹tkowo bujnie, ale nie we wszystkich 
zaborach. Odrêbn¹ cech¹ modernizmu polskiego w sztuce, 
literaturze, muzyce jest inspiracja ludowoœci¹ - bardzo silna 
w œrodowisku krakowskim. W Krakowie powsta³o w 
nawi¹zaniu do sztuki ludowej - towarzystwo Polska Sztuka 
Stosowana (1901), które zajmowa³o siê rzemios³em 
artystycznym, bardzo wa¿n¹ rolê w nim odegra³ Stanis³aw 
Witkiewicz. By³ teoretykiem, krytykiem sztuki i 
architektem, a tak¿e twórc¹ tzw. stylu zakopiañskiego w 
architekturze, który by³ oparty na formach ludowej 
architektury Podhala.

W polskiej architekturze secesja odcisnê³a swoje 
piêtno g³ównie na dekoracji fasad, np.: gmach Teatru Starego 
w Krakowie, pa³acyk przy ulicy Wólczañskiej w £odzi. 
Natomiast secesyjne wnêtrza nie zachowa³y siê, niektóre 
zosta³y zrekonstruowane, jak np. wnêtrze kawiarni Jamy 
Michalikowej w Krakowie, gdzie mieœci³ siê s³ynny kabaret 
„Zielony Balonik”.

Polska sztuka secesji - zw³aszcza z jej nurtem 
ludowym i takimi artystami jak Stanis³aw Wyspiañski i 
Jacek Malczewski - bêdzie wci¹¿ ¿ywa, a tak¿e bêdzie mia³a 
wp³yw na sztukê dwudziestolecia miêdzywojennego w 
Polsce.

Rodzimoœæ a uniwersalizm

o rozumiemy pod nazw¹ rodzimoœæ? - to cechy Cindywidualne, szczególne, które wyró¿niaj¹ 
poszczególne elementy, jednostki od zbioru ca³oœci, 
wspólnego zagadnienia itp. Natomiast uniwersalizm to 

powszechnoœæ, zamiar ogarniêcia pewnej ca³oœci, objêcia 
wszystkiego, charakterystyczne cechy dla wszystkich.

Te okreœlenia znajduj¹ swoje odzwierciedlenie 
zw³aszcza w sztuce na przestrzeni wieków, w jej 
poszczególnych okresach, stylach. Mo¿emy to pokrótce 
przeœledziæ przedstawiaj¹c styl klasycystyczny, nazywany 
wymiennie neoklasycyzmem.

Klasycyzm rozwija³ siê w drugiej po³owie XIX 
wieku, osi¹gaj¹c kulminacje w czasie rewolucji francuskiej i 
w okresie drugiego cesarstwa, zanikaj¹c oko³o 1830 roku. 
Obj¹³ równoczeœnie W³ochy, Angliê i Francjê, 
rozprzestrzeni³ siê na obszar ca³ej Europy, w wyniku 
trwaj¹cych wojen napoleoñskich i uzale¿nienia podbitych 
pañstw przez Francjê. Klasycyzm dotar³ nawet do Stanów 
Zjednoczonych. Styl ten przenika³ stopniowo do œwiata 
sztuki i wytworzy³ nowy klimat o znaczeniu uniwersalnym.

Uniwersalizm w klasycyŸmie przejawia³ siê w 
fascynacji antykiem, architektur¹ greck¹ i rzymsk¹, 
monumentalizmem, poszukiwaniem w³aœciwego idea³u 
piêkna, dok³adnych studiach kompozycji antycznych 
pos¹gów, poszukiwaniu form klarownych, prostych, 
wywa¿onych. Dzie³a charakteryzuj¹ siê harmoni¹, 
rygorystycznym porz¹dkiem kompozycji, upiêkszaj¹ 
kszta³ty natury - reprezentuj¹ myœl klasyczn¹. Mo¿emy tu 
wymieniæ takie obiekty jak: koœcio³y œw. Genowefy i œw. 
Marii Magdaleny w Pary¿u, koœcio³y ewangelickie œw. Anny 
i œw. Aleksandra w Warszawie, budowle publiczne: Teatr 
Odéon w Pary¿u, Teatr Opery Della Scala w Mediolanie, 
Teatr Królewski w Berlinie, Teatr Wielki w Warszawie, 
British Museum w Londynie, £uk Triumfalny i Panteon w 
Pary¿u, Brama Brandenburska w Berlinie itp.

W Polsce klasycyzm obejmuje dwie fazy: okres 
niepodleg³oœci Królestwa - Rzeczypospolitej (1764-1795) i 
póŸniejszy, tj. wojny napoleoñskie i Królestwo Kongresowe, 
zakoñczone upadkiem powstania listopadowego. Pierwszy 
okres to mecenat króla Stanis³awa Augusta oraz kilku 
dworów magnackich. Dotyczy³ g³ównie budownictwa 
pa³acowego i to w Warszawie i jej okolicy - np. przebudowa 
Zamku Królewskiego, Pa³ac Na Wodzie w £azienkach, 
Pa³ac pod Blach¹. W drugiej fazie powstaje wiele budowli 
architektonicznych, koœcio³y, pa³ace, ratusze, teatry. 
Charakterystyczne dla tego okresu s¹ dwory z 
czterokolumnowym portykiem, obszernym przedsionkiem, 
s a l o n e m  
reprezentacyjnym, 
t y l n ¹  e l e w a c j ¹  
w y c h o d z ¹ c ¹  n a  
ogród. W dworach 
p r a w i e  z a w s z e  
l o k u j e  s i ê  
p o m i e s z c z e n i a  
reprezentacyjne w 
parterze, ca³oœæ jest 
zwarta i na ogó³ 
p o z b a w i o n a  
dekoracji. Ta forma 
archi tektury ma 
f o r m ê  j a k  
najbardziej rodzim¹ 
i  n ieodwo³a ln ie  
k o j a r z y  s i ê  z  
pejza¿em Polski. 
B a r d z o  s z y b k o  
rozprzestrzeni³a siê 
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Przewodnicz¹cy Rady Instytutu

marzec 2005 r.
Spo³eczna to¿samoœæ w kulturowym 
kontekœcie na przyk³adzie Karpat.

dr Stanis³aw Wêglarz
wyk³adowca na Uniwersytecie Œl¹skim, 
Filia w Cieszynie

maj 2005 r. Rodzimoœæ a uniwersalizm.
Jerzy Madeyski
historyk sztuki - wyk³adowca w Akademii 
Sztuk Piêknych w Krakowie

czerwiec 2005 r. Jan Pawe³ II nauczycielem moralnoœci.
ks. prof. dr hab. Alojzy Dro¿d¿
wyk³adowca w Papieskej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, Wydzia³ Teologiczny w Tarnowie

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

marzec 2005 r.

kwiecieñ 2005 r.

maj 2005 r.

G³ówne zagadnienia z zakresu dziedzictwa 
kulturowego. Muzeum Okrêgowe 
w Nowym S¹czu - instytucja kultury 
Województwa Ma³opolskiego.

mgr Wac³aw Kawiorski
Dyrektor Muzeum Okrêgowego w Nowym S¹czu

Antropologia kulturowa na przyk³adzie 
Karpat - tradycja, wartoœci.

dr Stanis³aw Wêglarz
wyk³adowca na Uniwersytecie Œl¹skim, 
Filia w Cieszynie

Secesja - zagadnienia z zakresu architektury,
malarstwa, rzeŸby i rzemios³a artystycznego.

Jerzy Madeyski
historyk sztuki - wyk³adowca w Akademii 
Sztuk Piêknych w Krakowie

czerwiec 2005 r.
Impresjonizm - kierunek w sztuce 
II po³owy XIX wieku.

mgr Barbara Szafran
historyk sztuki; specjalista ds. wystawienniczych 
Ma³opolskiego Biura Wystaw Artystycznych 
w Nowym S¹czu

Wyk³ady audytoryjne

Wyk³ady specjalistyczne

na terenie Rzeczypospolitej. Dwór kojarzy siê z „ostoj¹ 
polskoœci”, gdzie kszta³towa³a siê narodowa œwiadomoœæ, 
krzewiono wiedzê i zachowywano pamiêæ o kulturze 
polskiej. Architektura dworów ma równoczeœnie cechy 
uniwersalizmu - forma klasycystyczna oraz rodzime - 

nawi¹zanie do drewnianych dworów szlacheckich.

mgr Barbara Szafran 
specjalista ds. wystawienniczych Ma³opolskiego Biura 
Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu

mgr Barbara Szafran

Fot.: archiwum MBWA w Nowym S¹czu
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akie nasuwaj¹ siê Panu/Pani Jrefleksje po zakoñczeniu I roku 
a k a d e m i c k i e g o  w  S ¹ d e c k i m  
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Czy 
mo¿e Pan/Pani powiedzieæ, ¿e - by³ to 
dla mnie udany, dobry rok?

El¿bieta Pachoñ (na zdjêciu): G³ówna 
refleksja to przekonanie o celowoœci 
utworzenia w Nowym S¹czu tego typu 

instytucji. Œwiadczy o tym wielkie zainteresowanie 
uniwersytetem seniorów „ale m³odych duchem”, jak nazwa³ 
nasz Uniwersytet dr Krzysztof Paw³owski - rektor WSB-
NLU. By³ to zapewne udany rok akademicki dla 
„autentycznych amatorów wiedzy”. To okreœlenie innego 
wyk³adowcy prof. Tadeusza Aleksandra. Inauguracja zajêæ 
na SUTW by³a wielkim wydarzeniem zarówno w mieœcie, 
jak i regionie nowos¹deckim. Z perspektywy czasu widaæ, ¿e 
by³ to dobry rok. Zarówno ciekawe wyk³ady, konwersatoria 
naukowe, np. z Panem Jerzym Stuhrem, wycieczki 
edukacyjne, np. „Szlakiem Architektury Drewnianej”, 
wycieczki turystyczne, seminaria naukowe w Muzeum 
Okrêgowym i Muzeum Etnograficznym, kursy jêzykowe, 
komputerowe, zajêcia rekreacyjne, pozwalaj¹ wystawiæ tak¹ 
ocenê. Bardzo dobrze siê sta³o, ¿e w Nowym S¹czu znalaz³a 
siê grupa osób energicznych, pe³nych zapa³u, którzy podjêli 
siê trudu zorganizowania SUTW. Myœlê tu o P. P. Wies³awie 
Borczyk, Barbarze Szczepanek, Zbigniewie Piekarskim, 
El¿biecie Pyszczak i innych, których mo¿e z nazwiska nie 
pozna³am.

Anna Totoñ: Ka¿dy wyk³ad audytoryjny i specjalistyczny 
wniós³ w moje szare komórki coœ nowego, coœ, czego 
siedz¹c w domu nigdy nie dowiedzia³abym siê, gdy¿ tematy 
wyk³adów by³y tak dla nas dobrane, ¿e nie nu¿y³y. Ponadto 
do naszej dyspozycji by³y spektakle, wystawy, spotkania ze 
znanymi ludŸmi. Zaraz po inauguracji roku akademickiego 
na SUTW wspó³pracuj¹ca z naszym Uniwersytetem 
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu 
udostêpni³a naszej grupie 30 miejsc dla chêtnych do 
uczestnictwa w zorganizowanym spotkaniu ze znanym 
re¿yserem, aktorem, rektorem Wy¿szej Szko³y Teatralnej 
Jerzym Stuhrem. Na spotkaniu tym dominowa³a licznie 
zgromadzona m³odzie¿, ale my te¿ bawiliœmy siê œwietnie i 

nas te¿ postrzegano, a bohater wieczoru by³ mile zaskoczony 
nasz¹ obecnoœci¹. W MCK „Sokó³” traktuj¹ nas - s³uchaczy 
ulgowo przy zakupie biletów na ró¿ne imprezy. Korzystamy 
te¿ z informacji, zaproszeñ do Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 
Zawodowej na cykle wyk³adów, spotkañ z dziedziny 
turystyki, ekologii, tematów popularnonaukowych. Gdy nie 
by³am s³uchaczem mog³am o tych ciekawych wydarzeniach 
przeczytaæ najwy¿ej po fakcie w prasie, teraz mam chêæ i 
mogê korzystaæ. Nie wspomnê ju¿ o tym, ¿e mam jako takie 
rozeznanie jak pracuje siê na komputerze. To te¿ dziêki 
SUTW.

Józef Goœciej: S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w roku 2004. Grono spo³eczników 
s¹deckich z Pani¹ Wies³aw¹ Borczyk na czele, przy wsparciu 
w³adz regionalnych i wy¿szych uczelni powo³a³o „z nicoœci” 
do ¿ycia nowy byt, Uniwersytet dla ludzi bêd¹cych ju¿ poza 
czynnym ¿yciem zawodowym (dla emerytów i rencistów). 
Stworzono wiêc coœ wspania³ego - i to dla ludzi, którymi ju¿ 
nikt siê nie interesowa³. Stworzono system dokszta³cania bez 
stresów egzaminacyjnych. Jakie to piêkne, ¿e ktoœ zaj¹³ siê 
ludŸmi, którymi ju¿ nikt siê nie interesowa³, ludŸmi 
spisanymi „na straty”. Chêtnych do studiowania by³o bar-
dzo du¿o, ponad 400 osób, stworzono wiêc sekcje 
zainteresowañ, ja wraz ze znajomymi zapisa³em siê do 
Sekcji Kulturoznawstwa. W naszym ma³ym œrodowisku 
powiatowym ten typ uczelni (znany ju¿ w Europie) sta³ siê 
niezwykle atrakcyjn¹ propozycj¹ zape³nienia wolnego 
czasu, a tak¿e czegoœ piêknego i atrakcyjnego w naszym 
¿yciu prowincjonalnym. Opieka programowa wy¿szych 
uczelni, ofiarnoœæ naukowców, ¿yczliwoœæ dyrekcji 
„Soko³a” umo¿liwi³y przeprowadzenie zajêæ dla tak du¿ej 
grupy „¿aków”. Jako emerytowany polonista zapisa³em siê 
wiêc do Sekcji Kulturoznawstwa. Wyk³ady i zajêcia w 
grupach (wycieczki, muzea, wyk³ady i in.) przypomnia³y mi 
moje lata na studiach na UJ. Po tych latach nast¹pi³o jakby 
odnowienie m³odoœci, a tak¿e „odœwie¿enie” umys³u. Rok 
akademicki 2004/2005 min¹³ szybko, przyjemnie i 
po¿ytecznie. Zainteresowa³y mnie nie tylko wyk³ady (J. 
Dybiec, J. Madeyski, ks. Dro¿d¿ i inni), czy te¿ spotkania z 
ludŸmi znacz¹cymi w naszym Powiecie (Starosta Golonka, 
dyr. W. Kawiorski, dyr. Malczak i inni), ale tak¿e zajêcia w 
grupach, tj. wycieczki, prelekcje w muzeum (Nikifor, M. 
Ritter), zwiedzanie Skansenu. Ponadto zajêcia z 
komputerem, czy lektorat jêzyka angielskiego poszerzy³y 
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moje umiejêtnoœci o nowe dziedziny. Ten rok muszê uznaæ 
za atrakcyjny i po¿yteczny.

aka atmosfera panowa³a w trakcie wyk³adów, w których JPan/Pani uczestniczy³/a. Czy sprzyja³a ona integracji 
grupy do której Pan/Pani nale¿y?

El¿bieta Pachoñ: Naturalnie. Jestem w Sekcji 
Kulturoznawstwa, której przewodniczy znana w Nowym 
S¹czu dzia³aczka kultury i turystyki Pani Anna Totoñ. Od 
pierwszego dnia zajêæ wprowadzono mi³¹, kole¿eñsk¹ 
atmosferê, która pog³êbia³a siê w miarê up³ywu czasu. Oka-
za³o siê jak silnie jesteœmy ze sob¹ z³¹czeni w okresie 
smutnych dni choroby i œmierci Papie¿a Jana Paw³a II. Na 
telefoniczne wezwanie stawiliœmy siê wraz z rodzinami 
03.04.2005 r. o godz. 20.00 na Polach Papieskich w Starym 
S¹czu, aby wspólnie pomodliæ siê w intencji Zmar³ego - 
Wielkiego Cz³owieka - Wielkiego Polaka. W trakcie 
wyk³adów audytoryjnych atmosfera by³a równie mi³a. 
Zarz¹d SUTW taktownie godzi³ dyscyplinê obecnoœci na 
zajêciach z charakterem dobrowolnoœci uczestnictwa, 
zainteresowania s³uchaczy z mo¿liwoœciami zaproszenia 
kadry wyk³adowców, zapewnia³ wszechstronnoœæ tematyki 
wyk³adów, wys³uchiwa³ uwa¿nie wszystkich propozycji i 
uwag. Czy przy takich za³o¿eniach mog³y byæ inne nastroje 
jak tylko sympatyczne, ¿yczliwe i mi³e?

Anna Totoñ: Atmosfera otaczaj¹cego towarzystwa, tylu 
wspania³ych ludzi, uczeni prelegenci, to wszystko dla mnie 
by³o wielk¹ frajd¹. By³y to wspania³e spotkania z ludŸmi 
rozmi³owanymi w danej dziedzinie, którzy dany temat 
przedstawiali w sposób ciekawy, perfekcyjny, np. w ramach 
seminarium z dziedzictwa kultury by³o: spotkanie w by³ej 
synagodze na wyk³adzie popartym unikalnymi 
przeŸroczami o Nikiforze, o s¹deckich artystach XX wieku 
ciekawa prelekcja w Galerii Marii Ritter. By³o te¿ 
plenerowe, informacyjne spotkanie w s¹deckim Skansenie. 
Do dyspozycji s³uchaczy Sekcji Kulturoznawstwa by³y: 
warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, warsztaty 
fotograficzne, dziedzictwo kultury, a tak¿e wycieczki 
prowadzone w arcyciekawy sposób. I co ciekawe, te 
wycieczki by³y za darmo. Ci, którzy zdecydowali siê 
uczestniczyæ byli bardzo zadowoleni. Zaskakiwa³ mnie 
najbardziej fakt, ¿e tym trzeciowiekowym s³uchaczom 
nawet paskudna jesienno-zimowa aura nie by³a w stanie 
przeszkodziæ, aby byæ na wyk³adach, a przecie¿ niektórzy w 
naszej grupie musieli przyje¿d¿aæ z daleka.

Józef Goœciej: Grupa Kulturoznawstwa by³a du¿a, trudno 
wiêc by³o poznaæ wszystkich s³uchaczy, kolegów - 
studentów, a przecie¿ jest wœród nich wielu ciekawych ludzi. 
Ale i ci, których pozna³em, np. nasza opiekunka Pani 

Barbara Szczepanek czy staroœcina Pani Anna Totoñ 
zas³uguj¹ na uwagê i uznanie, za to co robi¹ bezinteresownie, 
„pro publico bono”. Poza tym, wœród s³uchaczy mam wielu 
znajomych, z którymi wymieniamy uwagi na tematy 
wyk³adów i spraw regionalnych. Z niektórymi s³uchaczami 
pozna³em siê ju¿ na tyle, ¿e wymieniamy siê ksi¹¿kami i 
przedmiotami z zakresu naszych zainteresowañ. Jakiegoœ 
bli¿szego wspó³¿ycia nie uda³o siê jednak zorganizowaæ, bo 
ka¿dy ma jeszcze jakieœ inne zajêcia, sprawy rodzinne, a i o 
zdrowie trzeba zadbaæ (w koñcu) - ale przyjemnie jest 
spotkaæ na ulicy „znajomych z uczelni”.

zy mo¿e Pan/Pani stwierdziæ, ¿e bycie s³uchaczem CSUTW przyczynia siê do wzrostu aktywnoœci ¿yciowej, 
powoduje, i¿ ¿ycie wydaje siê byæ ciekawe i „nabiera 
kolorów”, a do wielu spraw podchodzi siê z wiêkszym 
optymizmem?

El¿bieta Pachoñ: Mogê tylko z ca³ym przekonaniem 
podpisaæ siê pod takim stwierdzeniem. Wierzê, ¿e tak jak 
mnie, tak i ka¿dego s³uchacza SUTW wzbogaci³ o jak¹œ 
cz¹stkê wiedzy z dziedziny dot¹d mu nieznanej, wp³yn¹³ na 
rozwój jego osobowoœci, rozszerzy³ kontakty z ciekawymi, 
m¹drymi, utalentowanymi ludŸmi, którzy dzia³aj¹ 
bezinteresownie dla innych, aby innym sprawiæ radoœæ. 
Mam tu na myœli zarówno wyk³adowców, jak i kole¿anki i 
kolegów z SUTW, z którymi w ci¹gu tego roku 
akademickiego mia³am mo¿noœæ siê kontaktowaæ. Zajêcia w 
SUTW pozwoli³y nam inaczej popatrzeæ na sprawy 
wspó³czesnego œwiata, nasze polskie i nasze s¹deckie.

Anna Totoñ: Kiedy w 2004 roku dowiedzia³am siê czytaj¹c 
„Dziennik Polski”, ¿e mogê jako emeryt byæ s³uchaczem 
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nawet mogê 
wybraæ sobie kierunek studiów, to bez chwili namys³u 
wype³ni³am potrzebne formalnoœci i oczekiwa³am dnia 
rozpoczêcia mojej edukacji. Znajomi, rodzina pytali: „Po co 
Ci to jest potrzebne?”, ja w duchu uzna³am ten fakt za jeszcze 
jedn¹ wspania³¹ przygodê w moim ¿yciu. Poniewa¿ nie mam 
ukoñczonych wy¿szych studiów, chcia³am te¿ sprawdziæ jak 
to siê czuje, jak to jest gdy siê jest studentk¹. Pierwszy rok 
by³ dla mnie za krótki i mam œwiadomoœæ, ¿e w tym os¹dzie 
na pewno nie jestem osamotniona, a by³y te¿ takie dni dla 
osób chêtnych poszerzaæ horyzonty, którzy mieli inny 
dylemat - co wybraæ, gdy w jednym dniu s¹ trzy ciekawe 
kulturalne imprezy i to o jednej godzinie.

Józef Goœciej: Studia na I roku zasadniczo nie wp³ynê³y na 
wzrost mojej aktywnoœci - gdy¿ jako humanista (w dodatku 
emeryt) robiê du¿o dla spraw publicznych (nie zaniedbuj¹c 
spraw rodzinnych), a to wspó³organizowa³em jubileuszowe 
uroczystoœci szko³y, uroczystoœci legionowe, opiekujê siê 
Szkolnym Muzeum Historycznym przy Zespole Szkó³ w 
Marcinkowicach. Zajêcia w SUTW po prostu utwierdzi³y 
mnie w s³usznoœci tego co robiê, w przekonaniu, ¿e tak trzeba 
pracowaæ dla dobra naszej Ziemi S¹deckiej. Muszê jeszcze 
powiedzieæ, ¿e zajêcia na tej uczelni bardzo mnie poci¹gaj¹, 
¿e czyni¹ z ¿ycia (w starszym wieku) coœ atrakcyjnego, ¿e 
wzbogacaj¹ moj¹ wiedzê i osobowoœæ. Cieszê siê, ¿e 
zapisa³em siê na te studia i z niecierpliwoœci¹ oczekujê 
nowego roku akademickiego.

Rozmawia³a:
mgr Wies³awa Panicz 
Sekretarz Zespo³u redakcyjnego

mgr Józef Goœciej na tle Szkolnego Muzeum Historycznego 
(dawniej dwór Morawskich) w Marcinkowicach, 2005 r.

Fot.: Stefania Goœciej
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akie nasuwaj¹ siê Panu/Pani Jrefleksje po zakoñczeniu I roku 
a k a d e m i c k i e g o  w  S ¹ d e c k i m  
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Czy 
mo¿e Pan/Pani powiedzieæ, ¿e - by³ to 
dla mnie udany, dobry rok?

El¿bieta Pachoñ (na zdjêciu): G³ówna 
refleksja to przekonanie o celowoœci 
utworzenia w Nowym S¹czu tego typu 

instytucji. Œwiadczy o tym wielkie zainteresowanie 
uniwersytetem seniorów „ale m³odych duchem”, jak nazwa³ 
nasz Uniwersytet dr Krzysztof Paw³owski - rektor WSB-
NLU. By³ to zapewne udany rok akademicki dla 
„autentycznych amatorów wiedzy”. To okreœlenie innego 
wyk³adowcy prof. Tadeusza Aleksandra. Inauguracja zajêæ 
na SUTW by³a wielkim wydarzeniem zarówno w mieœcie, 
jak i regionie nowos¹deckim. Z perspektywy czasu widaæ, ¿e 
by³ to dobry rok. Zarówno ciekawe wyk³ady, konwersatoria 
naukowe, np. z Panem Jerzym Stuhrem, wycieczki 
edukacyjne, np. „Szlakiem Architektury Drewnianej”, 
wycieczki turystyczne, seminaria naukowe w Muzeum 
Okrêgowym i Muzeum Etnograficznym, kursy jêzykowe, 
komputerowe, zajêcia rekreacyjne, pozwalaj¹ wystawiæ tak¹ 
ocenê. Bardzo dobrze siê sta³o, ¿e w Nowym S¹czu znalaz³a 
siê grupa osób energicznych, pe³nych zapa³u, którzy podjêli 
siê trudu zorganizowania SUTW. Myœlê tu o P. P. Wies³awie 
Borczyk, Barbarze Szczepanek, Zbigniewie Piekarskim, 
El¿biecie Pyszczak i innych, których mo¿e z nazwiska nie 
pozna³am.

Anna Totoñ: Ka¿dy wyk³ad audytoryjny i specjalistyczny 
wniós³ w moje szare komórki coœ nowego, coœ, czego 
siedz¹c w domu nigdy nie dowiedzia³abym siê, gdy¿ tematy 
wyk³adów by³y tak dla nas dobrane, ¿e nie nu¿y³y. Ponadto 
do naszej dyspozycji by³y spektakle, wystawy, spotkania ze 
znanymi ludŸmi. Zaraz po inauguracji roku akademickiego 
na SUTW wspó³pracuj¹ca z naszym Uniwersytetem 
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu 
udostêpni³a naszej grupie 30 miejsc dla chêtnych do 
uczestnictwa w zorganizowanym spotkaniu ze znanym 
re¿yserem, aktorem, rektorem Wy¿szej Szko³y Teatralnej 
Jerzym Stuhrem. Na spotkaniu tym dominowa³a licznie 
zgromadzona m³odzie¿, ale my te¿ bawiliœmy siê œwietnie i 

nas te¿ postrzegano, a bohater wieczoru by³ mile zaskoczony 
nasz¹ obecnoœci¹. W MCK „Sokó³” traktuj¹ nas - s³uchaczy 
ulgowo przy zakupie biletów na ró¿ne imprezy. Korzystamy 
te¿ z informacji, zaproszeñ do Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 
Zawodowej na cykle wyk³adów, spotkañ z dziedziny 
turystyki, ekologii, tematów popularnonaukowych. Gdy nie 
by³am s³uchaczem mog³am o tych ciekawych wydarzeniach 
przeczytaæ najwy¿ej po fakcie w prasie, teraz mam chêæ i 
mogê korzystaæ. Nie wspomnê ju¿ o tym, ¿e mam jako takie 
rozeznanie jak pracuje siê na komputerze. To te¿ dziêki 
SUTW.

Józef Goœciej: S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w roku 2004. Grono spo³eczników 
s¹deckich z Pani¹ Wies³aw¹ Borczyk na czele, przy wsparciu 
w³adz regionalnych i wy¿szych uczelni powo³a³o „z nicoœci” 
do ¿ycia nowy byt, Uniwersytet dla ludzi bêd¹cych ju¿ poza 
czynnym ¿yciem zawodowym (dla emerytów i rencistów). 
Stworzono wiêc coœ wspania³ego - i to dla ludzi, którymi ju¿ 
nikt siê nie interesowa³. Stworzono system dokszta³cania bez 
stresów egzaminacyjnych. Jakie to piêkne, ¿e ktoœ zaj¹³ siê 
ludŸmi, którymi ju¿ nikt siê nie interesowa³, ludŸmi 
spisanymi „na straty”. Chêtnych do studiowania by³o bar-
dzo du¿o, ponad 400 osób, stworzono wiêc sekcje 
zainteresowañ, ja wraz ze znajomymi zapisa³em siê do 
Sekcji Kulturoznawstwa. W naszym ma³ym œrodowisku 
powiatowym ten typ uczelni (znany ju¿ w Europie) sta³ siê 
niezwykle atrakcyjn¹ propozycj¹ zape³nienia wolnego 
czasu, a tak¿e czegoœ piêknego i atrakcyjnego w naszym 
¿yciu prowincjonalnym. Opieka programowa wy¿szych 
uczelni, ofiarnoœæ naukowców, ¿yczliwoœæ dyrekcji 
„Soko³a” umo¿liwi³y przeprowadzenie zajêæ dla tak du¿ej 
grupy „¿aków”. Jako emerytowany polonista zapisa³em siê 
wiêc do Sekcji Kulturoznawstwa. Wyk³ady i zajêcia w 
grupach (wycieczki, muzea, wyk³ady i in.) przypomnia³y mi 
moje lata na studiach na UJ. Po tych latach nast¹pi³o jakby 
odnowienie m³odoœci, a tak¿e „odœwie¿enie” umys³u. Rok 
akademicki 2004/2005 min¹³ szybko, przyjemnie i 
po¿ytecznie. Zainteresowa³y mnie nie tylko wyk³ady (J. 
Dybiec, J. Madeyski, ks. Dro¿d¿ i inni), czy te¿ spotkania z 
ludŸmi znacz¹cymi w naszym Powiecie (Starosta Golonka, 
dyr. W. Kawiorski, dyr. Malczak i inni), ale tak¿e zajêcia w 
grupach, tj. wycieczki, prelekcje w muzeum (Nikifor, M. 
Ritter), zwiedzanie Skansenu. Ponadto zajêcia z 
komputerem, czy lektorat jêzyka angielskiego poszerzy³y 
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moje umiejêtnoœci o nowe dziedziny. Ten rok muszê uznaæ 
za atrakcyjny i po¿yteczny.

aka atmosfera panowa³a w trakcie wyk³adów, w których JPan/Pani uczestniczy³/a. Czy sprzyja³a ona integracji 
grupy do której Pan/Pani nale¿y?

El¿bieta Pachoñ: Naturalnie. Jestem w Sekcji 
Kulturoznawstwa, której przewodniczy znana w Nowym 
S¹czu dzia³aczka kultury i turystyki Pani Anna Totoñ. Od 
pierwszego dnia zajêæ wprowadzono mi³¹, kole¿eñsk¹ 
atmosferê, która pog³êbia³a siê w miarê up³ywu czasu. Oka-
za³o siê jak silnie jesteœmy ze sob¹ z³¹czeni w okresie 
smutnych dni choroby i œmierci Papie¿a Jana Paw³a II. Na 
telefoniczne wezwanie stawiliœmy siê wraz z rodzinami 
03.04.2005 r. o godz. 20.00 na Polach Papieskich w Starym 
S¹czu, aby wspólnie pomodliæ siê w intencji Zmar³ego - 
Wielkiego Cz³owieka - Wielkiego Polaka. W trakcie 
wyk³adów audytoryjnych atmosfera by³a równie mi³a. 
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zajêciach z charakterem dobrowolnoœci uczestnictwa, 
zainteresowania s³uchaczy z mo¿liwoœciami zaproszenia 
kadry wyk³adowców, zapewnia³ wszechstronnoœæ tematyki 
wyk³adów, wys³uchiwa³ uwa¿nie wszystkich propozycji i 
uwag. Czy przy takich za³o¿eniach mog³y byæ inne nastroje 
jak tylko sympatyczne, ¿yczliwe i mi³e?

Anna Totoñ: Atmosfera otaczaj¹cego towarzystwa, tylu 
wspania³ych ludzi, uczeni prelegenci, to wszystko dla mnie 
by³o wielk¹ frajd¹. By³y to wspania³e spotkania z ludŸmi 
rozmi³owanymi w danej dziedzinie, którzy dany temat 
przedstawiali w sposób ciekawy, perfekcyjny, np. w ramach 
seminarium z dziedzictwa kultury by³o: spotkanie w by³ej 
synagodze na wyk³adzie popartym unikalnymi 
przeŸroczami o Nikiforze, o s¹deckich artystach XX wieku 
ciekawa prelekcja w Galerii Marii Ritter. By³o te¿ 
plenerowe, informacyjne spotkanie w s¹deckim Skansenie. 
Do dyspozycji s³uchaczy Sekcji Kulturoznawstwa by³y: 
warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, warsztaty 
fotograficzne, dziedzictwo kultury, a tak¿e wycieczki 
prowadzone w arcyciekawy sposób. I co ciekawe, te 
wycieczki by³y za darmo. Ci, którzy zdecydowali siê 
uczestniczyæ byli bardzo zadowoleni. Zaskakiwa³ mnie 
najbardziej fakt, ¿e tym trzeciowiekowym s³uchaczom 
nawet paskudna jesienno-zimowa aura nie by³a w stanie 
przeszkodziæ, aby byæ na wyk³adach, a przecie¿ niektórzy w 
naszej grupie musieli przyje¿d¿aæ z daleka.

Józef Goœciej: Grupa Kulturoznawstwa by³a du¿a, trudno 
wiêc by³o poznaæ wszystkich s³uchaczy, kolegów - 
studentów, a przecie¿ jest wœród nich wielu ciekawych ludzi. 
Ale i ci, których pozna³em, np. nasza opiekunka Pani 

Barbara Szczepanek czy staroœcina Pani Anna Totoñ 
zas³uguj¹ na uwagê i uznanie, za to co robi¹ bezinteresownie, 
„pro publico bono”. Poza tym, wœród s³uchaczy mam wielu 
znajomych, z którymi wymieniamy uwagi na tematy 
wyk³adów i spraw regionalnych. Z niektórymi s³uchaczami 
pozna³em siê ju¿ na tyle, ¿e wymieniamy siê ksi¹¿kami i 
przedmiotami z zakresu naszych zainteresowañ. Jakiegoœ 
bli¿szego wspó³¿ycia nie uda³o siê jednak zorganizowaæ, bo 
ka¿dy ma jeszcze jakieœ inne zajêcia, sprawy rodzinne, a i o 
zdrowie trzeba zadbaæ (w koñcu) - ale przyjemnie jest 
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zy mo¿e Pan/Pani stwierdziæ, ¿e bycie s³uchaczem CSUTW przyczynia siê do wzrostu aktywnoœci ¿yciowej, 
powoduje, i¿ ¿ycie wydaje siê byæ ciekawe i „nabiera 
kolorów”, a do wielu spraw podchodzi siê z wiêkszym 
optymizmem?

El¿bieta Pachoñ: Mogê tylko z ca³ym przekonaniem 
podpisaæ siê pod takim stwierdzeniem. Wierzê, ¿e tak jak 
mnie, tak i ka¿dego s³uchacza SUTW wzbogaci³ o jak¹œ 
cz¹stkê wiedzy z dziedziny dot¹d mu nieznanej, wp³yn¹³ na 
rozwój jego osobowoœci, rozszerzy³ kontakty z ciekawymi, 
m¹drymi, utalentowanymi ludŸmi, którzy dzia³aj¹ 
bezinteresownie dla innych, aby innym sprawiæ radoœæ. 
Mam tu na myœli zarówno wyk³adowców, jak i kole¿anki i 
kolegów z SUTW, z którymi w ci¹gu tego roku 
akademickiego mia³am mo¿noœæ siê kontaktowaæ. Zajêcia w 
SUTW pozwoli³y nam inaczej popatrzeæ na sprawy 
wspó³czesnego œwiata, nasze polskie i nasze s¹deckie.

Anna Totoñ: Kiedy w 2004 roku dowiedzia³am siê czytaj¹c 
„Dziennik Polski”, ¿e mogê jako emeryt byæ s³uchaczem 
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nawet mogê 
wybraæ sobie kierunek studiów, to bez chwili namys³u 
wype³ni³am potrzebne formalnoœci i oczekiwa³am dnia 
rozpoczêcia mojej edukacji. Znajomi, rodzina pytali: „Po co 
Ci to jest potrzebne?”, ja w duchu uzna³am ten fakt za jeszcze 
jedn¹ wspania³¹ przygodê w moim ¿yciu. Poniewa¿ nie mam 
ukoñczonych wy¿szych studiów, chcia³am te¿ sprawdziæ jak 
to siê czuje, jak to jest gdy siê jest studentk¹. Pierwszy rok 
by³ dla mnie za krótki i mam œwiadomoœæ, ¿e w tym os¹dzie 
na pewno nie jestem osamotniona, a by³y te¿ takie dni dla 
osób chêtnych poszerzaæ horyzonty, którzy mieli inny 
dylemat - co wybraæ, gdy w jednym dniu s¹ trzy ciekawe 
kulturalne imprezy i to o jednej godzinie.

Józef Goœciej: Studia na I roku zasadniczo nie wp³ynê³y na 
wzrost mojej aktywnoœci - gdy¿ jako humanista (w dodatku 
emeryt) robiê du¿o dla spraw publicznych (nie zaniedbuj¹c 
spraw rodzinnych), a to wspó³organizowa³em jubileuszowe 
uroczystoœci szko³y, uroczystoœci legionowe, opiekujê siê 
Szkolnym Muzeum Historycznym przy Zespole Szkó³ w 
Marcinkowicach. Zajêcia w SUTW po prostu utwierdzi³y 
mnie w s³usznoœci tego co robiê, w przekonaniu, ¿e tak trzeba 
pracowaæ dla dobra naszej Ziemi S¹deckiej. Muszê jeszcze 
powiedzieæ, ¿e zajêcia na tej uczelni bardzo mnie poci¹gaj¹, 
¿e czyni¹ z ¿ycia (w starszym wieku) coœ atrakcyjnego, ¿e 
wzbogacaj¹ moj¹ wiedzê i osobowoœæ. Cieszê siê, ¿e 
zapisa³em siê na te studia i z niecierpliwoœci¹ oczekujê 
nowego roku akademickiego.

Rozmawia³a:
mgr Wies³awa Panicz 
Sekretarz Zespo³u redakcyjnego

mgr Józef Goœciej na tle Szkolnego Muzeum Historycznego 
(dawniej dwór Morawskich) w Marcinkowicach, 2005 r.

Fot.: Stefania Goœciej
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