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SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III

Oddajemy w Wasze rêce kolejny Biuletyn S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym 
razem ma on odmienny charakter ni¿ wydane poprzednio trzy Biuletyny, powsta³e w zwi¹zku z 
realizacj¹ konkretnych programów edukacyjnych dofinansowanych przez Powiat Nowos¹decki, 
Miasto Nowy S¹cz, Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego i Regionalny Oœrodek Polityki 
Spo³ecznej. 

W Biuletynie tym, z du¿¹ satysfakcj¹ umo¿liwiliœmy S³uchaczom SUTW zaprezentowanie 
w³asnych artyku³ów, twórczoœci poetyckiej, prac plastycznych itp. zwi¹zanych z uczestnictwem w 
wyk³adach audytoryjnych i specjalistycznych, warsztatach, zajêciach seminaryjnych, a tak¿e 
ciekawych i wartoœciowych wyjazdach edukacyjnych.

Zachêcamy do przeczytania interesuj¹cych artyku³ów przygotowanych przez S³uchaczy Sekcji 
Przyrodoznawstwa II Roku. 

Sk³adamy podziêkowania Wszystkim Osobom i Instytucjom, które przekaza³y materia³y do 
Biuletynu, podzieli³y siê w³asnymi wra¿eniami, refleksjami czy spostrze¿eniami, jakie towarzyszy³y im 
podczas ró¿norodnych spotkañ edukacyjnych organizowanych przez S¹decki UTW.

Cieszymy siê zatem, ¿e nasi S³uchacze nie tylko zdobywaj¹ i wzbogacaj¹ dotychczasow¹ wiedzê 
w wielu dziedzinach, rozwijaj¹ zainteresowania i umiejêtnoœci, nawi¹zuj¹ nowe, ciekawe znajomoœci 
i mi³o spêdzaj¹ wolny czas w swej „póŸnej doros³oœci”, lecz tak¿e poprzez swe zaanga¿owanie i 
doœwiadczenia ¿yciowe ³¹cz¹ pokolenia.

Szanowni Pañstwo,
Drodzy S³uchacze S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPO£ECZNE 
W PÓ•NEJ DOROS£OŒCI

dr Halina Tomalska, prof. Wy¿szej Szko³y Biznesu N-LU w Nowym S¹czu

óŸna doros³oœæ osoby niesie ze sob¹ wiele Pzmian zwi¹zanych zarówno z wydolnoœci¹ 
organizmu oraz liczb¹ przebytych doœwiadczeñ 
(smutnych, radosnych), jak te¿ z jakoœci¹ relacji z 
otoczeniem, szczególnie z bliskimi: rodzin¹ i 
przyjació³mi. W tym czasie szczególn¹ rolê 
o d g r y w a j ¹  s y t u a c j e  w y w o ³ u j ¹ c e  l ê k  

1egzystencjalny  wynikaj¹cy z jednej strony - ze 
œwiadomoœci o skoñczonoœci ¿ycia, szczególnie w 
d³ugotrwa³ych stanach chorobowych, z drugiej 
strony - z poczucia sensu, który by³ nadawany 
w³asnemu ¿yciu. Ów lêk narasta, gdy patrz¹c 
wstecz na minion¹ drogê ¿yciow¹ uznaje siê j¹ za 
niew³aœciw¹. 

 póŸnej doros³oœci równie¿ wydarzenia, Wtakie jak, opuszczenie przez dzieci domu 
(„syndrom pustego gniazda”), œmieræ partnera, 
czy przejœcie na emeryturê, wyznaczaj¹ zmianê 
rytmu funkcjonowania osobniczego. Szczególn¹ 
rolê odgrywa czas przejœcia na emeryturê. 
W psychologii wyodrêbnia siê szeœæ faz, o ró¿nym 
czasie trwania, w procesie przechodzenia na 
emeryturê:

I - przedemerytaln¹, czas formowania postawy 
wzglêdem emerytury;

II - tzw. „miodowego miesi¹ca”, zaraz po 
przejœciu na emeryturê, wynikaj¹cy z 
„odzyskania wolnoœci” i wype³niony 
aktywnoœci¹;

III - rozczarowania, gdy tempo ¿ycia staje siê 
wolniejsze i wystêpuj¹ trudnoœci w 
przystosowaniu siê do pogarszaj¹cego siê 
stanu zdrowia i ograniczeñ finansowych;

IV - reorientacji przystosowania,  kiedy 
formowane s¹ bardziej realistyczne sposoby 
widzenia alternatyw ¿yciowych;

V - stabilnoœci, gdy przewa¿aj¹ zrutynizowane 
sposoby radzenia sobie z sytuacjami 
¿yciowymi;

VI - u t r a t a  s t a t u s u  o s o b y  s i l n e j  i  
2autonomicznej .

odstawowym aspektem maj¹cym znaczenie Pdla jakoœci funkcjonowania ludzi w póŸnej 
do ros ³o œc i  j e s t  s t op i eñ  za spoko jen i a  
nastêpuj¹cych potrzeb:

• integracji - œwiadczy o niej intensywnoœæ 
kontaktów z ludŸmi, osamotnienie versus wiêŸ 
ze œrodowiskiem, rodzaj relacji z najbli¿sz¹ 
rodzin¹, przynale¿noœæ do grupy towarzyskiej;

• u¿ytecznoœci i uznania  - dotycz¹c¹ 
subiektywnej oceny w³asnej sytuacji, zwi¹zan¹ 
z dodatkowym zatrudnieniem, udzia³em w 
instytucjonalnych formach aktywnoœci 
spo³ecznej lub wykonywaniem zajêæ na rzecz 
w³asnej rodziny;

• autonomii  -  wyra¿aj¹c¹  pragnienie  
niezale¿noœci i samodzielnoœci w ka¿dej sferze 
- somatycznej, psychologicznej i spo³ecznej; 
niezale¿noœæ bytowa i ekonomiczna zwiêksza 
poczucie bezpieczeñstwa, umo¿liwia 
planowanie nowych strategii przetrwania w 
œrodowisku;

• bezpieczeñstwa - w warunkach fizyczno - 
przestrzennych i spo³eczno - kulturowych; o jej 
zaspokojeniu œwiadczy stopieñ korzystania z 
urz¹dzeñ miejskich, instytucji, znajomoœæ 
miasta i umiejêtnoœæ funkcjonowania w nim, 
oparcie w rodzinie;

• satysfakcji ¿yciowej - bêd¹c¹ najbardziej 
syntetycznym wskaŸnikiem subiektywnego 
zadowolenia cz³owieka z miejsca jego 
usytuowania w œrodowisku.

olejnym aspektem funkcjonowania Kpsychospo³ecznego osoby w póŸnej 
doros³oœci jest zdolnoœæ do trafnego rozpoznania 
przebiegu procesu emocjonalnego, który 
powi¹zany jest zarówno z poziomem zaspokojenia 

3potrzeb, jak te¿ z rodzajem motywacji .

Fot.: Antoni £opuch
Fot.: Antoni £opuch

Lidia Zaj¹c – Starosta Sekcji Medycznej i Profilaktyki Zdrowia 
II Roku przedstawia s³uchaczom SUTW dr Halinê Tomalsk¹
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ocena poznawcza    ê    wartoœciowanie 
kontekstowe    ê    gotowoœæ do dzia³ania    ê    
zmiana psychologiczna    ê    ekspresja emocji

arto pamiêtaæ, ¿e prze¿ywanie emocji jest Wœciœle powi¹zane z ocen¹ poznawcz¹ 
sytuacji, która wywo³uje reakcjê emocjonaln¹. 
Zwykle jest ona powi¹zana z danym kontekstem 
wartoœciuj¹cym sytuacjê, jako wa¿n¹, istotn¹ lub 
odwrotnie, jako nieistotn¹ i ma³o wa¿n¹. Emocje 
rzutuj¹ na podjêcie danego dzia³ania lub jego 
zaniechanie (silne i s³abe emocje), co prowadzi do 
zmiany nastawieñ, przekonañ, a tak¿e postaw.

 póŸnej doros³oœci w przystosowywaniu siê Wdo okreœlonej sytuacji, najczêœciej 
prezentowane s¹ postawy konstruktywne, 
zale¿noœci, obronne, wrogoœci oraz wrogoœci 
skierowanej na siebie.

Postawa konstruktywna, charakteryzuj¹ca siê 
pe³n¹ integracj¹ wewnêtrzn¹, akceptacj¹ zmian 
dokonuj¹cych s iê  w psychosomatyce ,  
harmonijnymi kontaktami z otoczeniem. 
Samoocena takiego cz³owieka jest wysoka, 
motywuje siê do dzia³ania i ci¹g³ego rozwoju. 
Ocenia pozytywnie swoj¹ przesz³oœæ, stara siê 
wyzwalaæ w sobie wigor i energiê ¿yciow¹.

Postawa zale¿noœci, charakteryzuj¹ca siê 
zwiêkszeniem zale¿noœci i biernoœci. Osoba taka 
liczy w du¿ym stopniu na pomoc innych i czuje siê 
zwolniona z du¿ego zakresu odpowiedzialnoœci. 
Jest tolerancyjna wobec innych, ale pe³na 
podejrzliwoœci i obaw przed zak³óceniem 
poczucia bezpieczeñstwa. Ocena w³asnych 
mo¿liwoœci i dzia³ania jest adekwatna do sytuacji.

Postawa obronna, dotycz¹ca osób przesadnie 
opanowanych, skrêpowanych konwenansami. W 
¿yciu codziennym osoby takie stosuj¹ postawê 
obronn¹, a tak¿e odrzucaj¹ pomoc innych, s¹ 
samowys ta rcza lne .  Na  s t a roœæ  pa t rz¹  

pesymistycznie i zazdroszcz¹ m³odym ludziom 
m³odoœci oraz zadowolenia z ¿ycia. Boj¹ siê 
œmierci i usi³uj¹ racjonalizowaæ lêk przez 
nadmiern¹ aktywnoœæ.

Postawa wrogoœci, u osób agresywnych, 
podejrzliwych, niezadowolonych z kontaktów z 
innymi ludŸmi. Izoluj¹ siê spo³ecznie, obawiaj¹ 
siê staroœci i utraty sprawnoœci. Wykazuj¹ 
„gniewn¹” postawê wobec nadchodz¹cej staroœci. 
Czêsto w wieku podesz³ym wystêpuje u nich lêk, 
depresja, strach przed pope³nianiem b³êdów. 
Zazdroszcz¹ m³odym ludziom aktywnoœci w 
dzia³aniu i efektywnoœci w osi¹ganiu celów.

Postawa wrogoœci skierowanej na siebie. Osoby 
takie s¹ krytycznie nastawione do siebie. S¹ 
pasywne, bez inicjatywy, niezdolne do 
rozpoczêcia dzia³añ konstruktywnych, nie potrafi¹ 
przejawiaæ postaw optymistycznych. Ludzie tacy 
nie wierz¹, ¿eby mogli wp³ywaæ na w³asne ¿ycie, 
czuj¹ siê samotni i nieprzydatni. U mê¿czyzn taka 
postawa wystêpuje czêœciej ni¿ u kobiet, co 
zwi¹zane jest z ich bardziej dominuj¹c¹ pozycj¹ 
spo³eczn¹. Samoocena osi¹gniêæ ¿yciowych tych 
osób jest negatywna, wykazuj¹ postawy 
depresyjne, stosuj¹ czêsto jako mechanizm 
obronny zaprzeczanie; dotyczy to zw³aszcza osób 
samotnych, które z trudnoœci¹ przystosowuj¹ siê 
nawet do niewielkich zmian warunków 
¿yciowych.

Praktyczne aspekty rozwoju w ci¹gu ¿ycia

est istotne, aby pamiêtaæ o utrzymywaniu stanu Jrównowagi psychicznej, somatycznej i 
spo³ecznej, których warunkami osi¹gniêcia s¹:

• zgodnoœæ miêdzy stanem wewnêtrznym 
cz³owieka a warunkami zewnêtrznymi, 
szczególnie wysokim stopniem zadowolenia z 
¿ycia;

• utrzymanie zgodnoœci miêdzy wzorcami 
przystosowania w przesz³oœci i obecnymi, 
powi¹zane ze stabilnym i znacz¹cym 
systemem wartoœci;

• harmonijna integracja osobowoœci jednostki: 
o s o b y  o k a z u j ¹ c e  z a d o w o l e n i e ,  
zindywidualizowanie i autentycznoœæ w 
okresie póŸnej doros³oœci s¹ zazwyczaj tymi, 
które z biegiem lat ukszta³towa³y si³ê i 
dojrza³oœæ  ego;

• dobre zdrowie fizyczne i psychiczne: stan 
organizmu (somy i psyche) jest krytyczny dla 
ogólnego poczucia dobrostanu; uformowanie 
obyczajów zdrowego trybu ¿ycia bêdzie 
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utrzymywa³o w dobrej formie cia³o, poprawi 
postawy psychiczne, pomo¿e uwolniæ siê od 
n i e p o k o j u ,  b ê d z i e  s t y m u l o w a ³ o  
funkcjonowanie psychiczne;

• u t r z y m y w a n i e  z n a c z ¹ c e g o  s y s t e m u  
spo³ecznego wsparcia; w póŸnej doros³oœci 
potrzebna jest stymuluj¹ca i troskliwa sieæ 
relacji rodzinnych oraz przyjacielskich, by 
bliscy mogli w³¹czyæ siê w ¿ycie zaspokajaj¹c 
p o t r z e b ê  p r z y w i ¹ z a n i a ,  u c z u c i a  i  

4
przynale¿noœci .

 miarê up³ywu lat, czêstym zjawiskiem Wstaje siê tzw. reminiscencja przesz³oœci, 
traktowana jako proces psychologiczny 
obejmuj¹cy przegl¹d ¿ycia. Jej kulminacj¹ mo¿e 
byæ m¹droœæ, pogoda ducha i spokój lub depresja, 
poczucie winy i gniew.

PRZYPISY
1 Lêk egzystencjalny jako stan emocjonalny jest 
doœwiadczeniem uniwersalnym i odgrywa wa¿n¹ rolê 
w rozwoju normalnej osobowoœci. Z. Freud wyró¿ni³ 
trzy typy lêku: obiektywny - powstaje w wyniku 
zagro¿enia  maj¹cego Ÿród³o w otoczeniu 
zewnêtrznym; neurotyczny - lêk bezprzedmiotowy 
zwi¹zany z reakcjami paniki oraz fobiami, a tak¿e lêk 
moralny zwi¹zany z poczuciem wstydu lub winy. Por. 
Psychologia, Podrêcznik akademicki, red. J. Strelau, 

GWP, Gdañsk 2000, t. 2, s. 612 - 613. Wspó³czeœnie lêk 
interpretuje siê jako system emocjonalny, wra¿liwy na 
sytuacje zwi¹zane z niepewnoœci¹, pora¿kami oraz 
negatywn¹ ocen¹ w³asnej wartoœci. Por. R. Franken, 
Psychologia motywacji, GWP, Gdañsk 2005, s. 354 - 
355.
2 W przystosowaniu do wymienionych faz przejœcia 
na  emeryturê  wa¿n¹ rolê  odgrywa tak¿e 
przystosowanie ma³¿eñskie. Osoby, które mia³y 
satysfakcjonuj¹ce relacje w ma³¿eñstwie, na ogó³ 
zachowuj¹ pozytywne interakcje w ma³¿eñstwie, 
podczas gdy partnerzy maj¹cy trudne, nie daj¹ce 
zadowolenia relacje, najprawdopodobniej nadal 
zachowaj¹ negatywne interakcje w ma³¿eñstwie. Cyt. 
za: J.S. Turner, Rozwój cz³owieka, WSiP, Warszawa 
1999, s. 575 – 581.
3 Zdaniem wielu psychologów (Tavris, Kessler, 
Snyder) emocje s¹ wynikiem prób przystosowania siê 
do œrodowiska. Taka emocja jak z³oœæ, mo¿e byæ 
Ÿród³em pozytywnej energii, ale jeœli nie zostanie 
wziêta w karby i opanowana - mo¿e byæ si³¹ 
destrukcyjn¹. Sugestie w nauce opanowywaniu z³oœci: 
1. Poszukaj innego wyjaœnienia; 2. B³yœnij poczuciem 
humoru; 3. Przeanalizuj, co wyzwala Twoj¹ z³oœæ?; 
4. PogódŸ siê z tym, ¿e ¿ycie nie zawsze bywa 
sprawiedliwe;  5. Naucz siê mówiæ o swojej z³oœci.

4 J.S. Turner, Rozwój cz³owieka ..., s. 586.

CZYNNIKI WARUNKUJ¥CE ODPORNOŒÆ ORGANIZMU

dr Marek Polañski  – adiunkt Collegium Medicum UJ, wyk³adowca analityki medycznej, obecnie 
pracownik ochrony œrodowiska 

rganizm cz³owieka ¿yje w okreœlonych Owarunkach œrodowiska, domu, pracy, w  
klimacie otaczaj¹cych nas ludzi i przyrody. To 
specyficzne otocznie ma decyduj¹cy wp³yw na  
uk³ad odpornoœciowy, który mo¿na porównaæ do 
armii ¿o³nierzy broni¹cych organizm przed 
chorobotwórczymi bakteriami, wirusami i 
grzybami. Dostaj¹ siê one do organizmu wraz z 
wdychanym powietrzem, jedzeniem albo przez 
skórê i b³ony œluzowe. Walkê z nimi podejmuj¹ 
limfocyty znajduj¹ce siê w krwiobiegu, które 
informuj¹ o tym komórki znajduj¹ce siê w 
wêz³ach ch³onnych, œledzionie oraz migda³kach, 
które z tego te¿ powodu bywaj¹ powiêkszone przy 
infekcji. Pierwsze do boju przystêpuj¹ komórki 
zwane makrofagami i neutrofilami, poch³aniaj¹ 
one nieprzyjació³. Nastêpnie inne komórki, 

limfocyty typu T, daj¹ sygna³ do obrony. Wtedy z 
kolei limfocyty typu B, które powstaj¹ w szpiku 
kostnym, wytwarzaj¹ przeciwcia³a skierowane do 
rozpoznanego ju¿ wroga. T¹ broni¹ s¹ 
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ocena poznawcza    ê    wartoœciowanie 
kontekstowe    ê    gotowoœæ do dzia³ania    ê    
zmiana psychologiczna    ê    ekspresja emocji

arto pamiêtaæ, ¿e prze¿ywanie emocji jest Wœciœle powi¹zane z ocen¹ poznawcz¹ 
sytuacji, która wywo³uje reakcjê emocjonaln¹. 
Zwykle jest ona powi¹zana z danym kontekstem 
wartoœciuj¹cym sytuacjê, jako wa¿n¹, istotn¹ lub 
odwrotnie, jako nieistotn¹ i ma³o wa¿n¹. Emocje 
rzutuj¹ na podjêcie danego dzia³ania lub jego 
zaniechanie (silne i s³abe emocje), co prowadzi do 
zmiany nastawieñ, przekonañ, a tak¿e postaw.

 póŸnej doros³oœci w przystosowywaniu siê Wdo okreœlonej sytuacji, najczêœciej 
prezentowane s¹ postawy konstruktywne, 
zale¿noœci, obronne, wrogoœci oraz wrogoœci 
skierowanej na siebie.

Postawa konstruktywna, charakteryzuj¹ca siê 
pe³n¹ integracj¹ wewnêtrzn¹, akceptacj¹ zmian 
dokonuj¹cych s iê  w psychosomatyce ,  
harmonijnymi kontaktami z otoczeniem. 
Samoocena takiego cz³owieka jest wysoka, 
motywuje siê do dzia³ania i ci¹g³ego rozwoju. 
Ocenia pozytywnie swoj¹ przesz³oœæ, stara siê 
wyzwalaæ w sobie wigor i energiê ¿yciow¹.

Postawa zale¿noœci, charakteryzuj¹ca siê 
zwiêkszeniem zale¿noœci i biernoœci. Osoba taka 
liczy w du¿ym stopniu na pomoc innych i czuje siê 
zwolniona z du¿ego zakresu odpowiedzialnoœci. 
Jest tolerancyjna wobec innych, ale pe³na 
podejrzliwoœci i obaw przed zak³óceniem 
poczucia bezpieczeñstwa. Ocena w³asnych 
mo¿liwoœci i dzia³ania jest adekwatna do sytuacji.

Postawa obronna, dotycz¹ca osób przesadnie 
opanowanych, skrêpowanych konwenansami. W 
¿yciu codziennym osoby takie stosuj¹ postawê 
obronn¹, a tak¿e odrzucaj¹ pomoc innych, s¹ 
samowys ta rcza lne .  Na  s t a roœæ  pa t rz¹  

pesymistycznie i zazdroszcz¹ m³odym ludziom 
m³odoœci oraz zadowolenia z ¿ycia. Boj¹ siê 
œmierci i usi³uj¹ racjonalizowaæ lêk przez 
nadmiern¹ aktywnoœæ.

Postawa wrogoœci, u osób agresywnych, 
podejrzliwych, niezadowolonych z kontaktów z 
innymi ludŸmi. Izoluj¹ siê spo³ecznie, obawiaj¹ 
siê staroœci i utraty sprawnoœci. Wykazuj¹ 
„gniewn¹” postawê wobec nadchodz¹cej staroœci. 
Czêsto w wieku podesz³ym wystêpuje u nich lêk, 
depresja, strach przed pope³nianiem b³êdów. 
Zazdroszcz¹ m³odym ludziom aktywnoœci w 
dzia³aniu i efektywnoœci w osi¹ganiu celów.

Postawa wrogoœci skierowanej na siebie. Osoby 
takie s¹ krytycznie nastawione do siebie. S¹ 
pasywne, bez inicjatywy, niezdolne do 
rozpoczêcia dzia³añ konstruktywnych, nie potrafi¹ 
przejawiaæ postaw optymistycznych. Ludzie tacy 
nie wierz¹, ¿eby mogli wp³ywaæ na w³asne ¿ycie, 
czuj¹ siê samotni i nieprzydatni. U mê¿czyzn taka 
postawa wystêpuje czêœciej ni¿ u kobiet, co 
zwi¹zane jest z ich bardziej dominuj¹c¹ pozycj¹ 
spo³eczn¹. Samoocena osi¹gniêæ ¿yciowych tych 
osób jest negatywna, wykazuj¹ postawy 
depresyjne, stosuj¹ czêsto jako mechanizm 
obronny zaprzeczanie; dotyczy to zw³aszcza osób 
samotnych, które z trudnoœci¹ przystosowuj¹ siê 
nawet do niewielkich zmian warunków 
¿yciowych.

Praktyczne aspekty rozwoju w ci¹gu ¿ycia

est istotne, aby pamiêtaæ o utrzymywaniu stanu Jrównowagi psychicznej, somatycznej i 
spo³ecznej, których warunkami osi¹gniêcia s¹:

• zgodnoœæ miêdzy stanem wewnêtrznym 
cz³owieka a warunkami zewnêtrznymi, 
szczególnie wysokim stopniem zadowolenia z 
¿ycia;

• utrzymanie zgodnoœci miêdzy wzorcami 
przystosowania w przesz³oœci i obecnymi, 
powi¹zane ze stabilnym i znacz¹cym 
systemem wartoœci;

• harmonijna integracja osobowoœci jednostki: 
o s o b y  o k a z u j ¹ c e  z a d o w o l e n i e ,  
zindywidualizowanie i autentycznoœæ w 
okresie póŸnej doros³oœci s¹ zazwyczaj tymi, 
które z biegiem lat ukszta³towa³y si³ê i 
dojrza³oœæ  ego;

• dobre zdrowie fizyczne i psychiczne: stan 
organizmu (somy i psyche) jest krytyczny dla 
ogólnego poczucia dobrostanu; uformowanie 
obyczajów zdrowego trybu ¿ycia bêdzie 
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utrzymywa³o w dobrej formie cia³o, poprawi 
postawy psychiczne, pomo¿e uwolniæ siê od 
n i e p o k o j u ,  b ê d z i e  s t y m u l o w a ³ o  
funkcjonowanie psychiczne;

• u t r z y m y w a n i e  z n a c z ¹ c e g o  s y s t e m u  
spo³ecznego wsparcia; w póŸnej doros³oœci 
potrzebna jest stymuluj¹ca i troskliwa sieæ 
relacji rodzinnych oraz przyjacielskich, by 
bliscy mogli w³¹czyæ siê w ¿ycie zaspokajaj¹c 
p o t r z e b ê  p r z y w i ¹ z a n i a ,  u c z u c i a  i  

4
przynale¿noœci .

 miarê up³ywu lat, czêstym zjawiskiem Wstaje siê tzw. reminiscencja przesz³oœci, 
traktowana jako proces psychologiczny 
obejmuj¹cy przegl¹d ¿ycia. Jej kulminacj¹ mo¿e 
byæ m¹droœæ, pogoda ducha i spokój lub depresja, 
poczucie winy i gniew.

PRZYPISY
1 Lêk egzystencjalny jako stan emocjonalny jest 
doœwiadczeniem uniwersalnym i odgrywa wa¿n¹ rolê 
w rozwoju normalnej osobowoœci. Z. Freud wyró¿ni³ 
trzy typy lêku: obiektywny - powstaje w wyniku 
zagro¿enia  maj¹cego Ÿród³o w otoczeniu 
zewnêtrznym; neurotyczny - lêk bezprzedmiotowy 
zwi¹zany z reakcjami paniki oraz fobiami, a tak¿e lêk 
moralny zwi¹zany z poczuciem wstydu lub winy. Por. 
Psychologia, Podrêcznik akademicki, red. J. Strelau, 

GWP, Gdañsk 2000, t. 2, s. 612 - 613. Wspó³czeœnie lêk 
interpretuje siê jako system emocjonalny, wra¿liwy na 
sytuacje zwi¹zane z niepewnoœci¹, pora¿kami oraz 
negatywn¹ ocen¹ w³asnej wartoœci. Por. R. Franken, 
Psychologia motywacji, GWP, Gdañsk 2005, s. 354 - 
355.
2 W przystosowaniu do wymienionych faz przejœcia 
na  emeryturê  wa¿n¹ rolê  odgrywa tak¿e 
przystosowanie ma³¿eñskie. Osoby, które mia³y 
satysfakcjonuj¹ce relacje w ma³¿eñstwie, na ogó³ 
zachowuj¹ pozytywne interakcje w ma³¿eñstwie, 
podczas gdy partnerzy maj¹cy trudne, nie daj¹ce 
zadowolenia relacje, najprawdopodobniej nadal 
zachowaj¹ negatywne interakcje w ma³¿eñstwie. Cyt. 
za: J.S. Turner, Rozwój cz³owieka, WSiP, Warszawa 
1999, s. 575 – 581.
3 Zdaniem wielu psychologów (Tavris, Kessler, 
Snyder) emocje s¹ wynikiem prób przystosowania siê 
do œrodowiska. Taka emocja jak z³oœæ, mo¿e byæ 
Ÿród³em pozytywnej energii, ale jeœli nie zostanie 
wziêta w karby i opanowana - mo¿e byæ si³¹ 
destrukcyjn¹. Sugestie w nauce opanowywaniu z³oœci: 
1. Poszukaj innego wyjaœnienia; 2. B³yœnij poczuciem 
humoru; 3. Przeanalizuj, co wyzwala Twoj¹ z³oœæ?; 
4. PogódŸ siê z tym, ¿e ¿ycie nie zawsze bywa 
sprawiedliwe;  5. Naucz siê mówiæ o swojej z³oœci.

4 J.S. Turner, Rozwój cz³owieka ..., s. 586.

CZYNNIKI WARUNKUJ¥CE ODPORNOŒÆ ORGANIZMU

dr Marek Polañski  – adiunkt Collegium Medicum UJ, wyk³adowca analityki medycznej, obecnie 
pracownik ochrony œrodowiska 

rganizm cz³owieka ¿yje w okreœlonych Owarunkach œrodowiska, domu, pracy, w  
klimacie otaczaj¹cych nas ludzi i przyrody. To 
specyficzne otocznie ma decyduj¹cy wp³yw na  
uk³ad odpornoœciowy, który mo¿na porównaæ do 
armii ¿o³nierzy broni¹cych organizm przed 
chorobotwórczymi bakteriami, wirusami i 
grzybami. Dostaj¹ siê one do organizmu wraz z 
wdychanym powietrzem, jedzeniem albo przez 
skórê i b³ony œluzowe. Walkê z nimi podejmuj¹ 
limfocyty znajduj¹ce siê w krwiobiegu, które 
informuj¹ o tym komórki znajduj¹ce siê w 
wêz³ach ch³onnych, œledzionie oraz migda³kach, 
które z tego te¿ powodu bywaj¹ powiêkszone przy 
infekcji. Pierwsze do boju przystêpuj¹ komórki 
zwane makrofagami i neutrofilami, poch³aniaj¹ 
one nieprzyjació³. Nastêpnie inne komórki, 

limfocyty typu T, daj¹ sygna³ do obrony. Wtedy z 
kolei limfocyty typu B, które powstaj¹ w szpiku 
kostnym, wytwarzaj¹ przeciwcia³a skierowane do 
rozpoznanego ju¿ wroga. T¹ broni¹ s¹ 
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immunoglobuliny, które wi¹¿¹ „obcego” i 
wydalaj¹ go z organizmu. Jest to rodzaj 
odpornoœci swoistej organizmu – humoralnej. 
Organizm ma te¿ limfocyty T odpornoœci 
tkankowej  przeciw obcym tkankom i  
nowotworom.

e rodzaje odpornoœci stymulowane s¹ przez Thormony grasice tyrozynê, w której znajduj¹ 
siê odkryte niedawno bia³ka ubikwityny niszcz¹ce 
rozpadaj¹ce siê komórki, w tym równie¿ 
nowotworowe. Grasica istnieje w naszym 
organizmie tylko 21 lat, dlatego pewne nadzieje na 
przed³u¿enie jej ¿ywotnoœci niesie odkryta 
niedawno przez profesora Mariusza Ratajczaka z 
UJ metoda hodowli komórek macierzystych 
pozyskanych z pêpowiny p³odu. Komórki te s¹ w 
stanie o¿ywiæ martwiej¹ce narz¹dy.

omórki s¹ w stanie uodporniæ siê na wirusy Kp r o d u k u j ¹ c  i n t e r f e r o n .  L u d z k i m  
interferonem leczy siê ¿ó³taczkê C. Wirusy 
wnikaj¹ bezpoœrednio do komórki, rozmna¿aj¹ siê 
i w efekcie powoduj¹ jej zniszczenie. Wirusy 
zaczynaj¹ atakowaæ komórki nab³onka, który 
otacza i chroni narz¹dy wewnêtrzne. Walka z 
wirusami jest bardzo trudna, bo szybko mutuj¹, 
czyli zmieniaj¹ swoj¹ genetyczn¹ strukturê i 
w³aœciwoœci. Otaczaj¹ siê otoczk¹ z komórek 
gospodarza i nie dzia³a ju¿ na nie wytworzony 
interferon. Dlatego naukowcy czêsto „nie 
nad¹¿aj¹” z odpowiedni¹ szczepionk¹.

aturalne stymulatory aktywuj¹ organizm, Npodczas ataku wirusów lub bakterii 
natychmiast zwiêksza produkcjê przeciwcia³ i 
zapobiega infekcji. Cynk „odm³adza” uk³ad 
immunologiczny.  Stymuluje  produkcjê  
hormonów odpornoœciowych interleukiny 1 i 
tymuliny, które z kolei powoduj¹ wytwarzanie 
komórek T, walcz¹cych z wszelkimi zarazkami. 
Cynk powoduje te¿ wzrost gamma interferonu, 
bia³ka niszczyciela wirusów. Cynkowi z pomoc¹ 

w tej walce przychodzi selen, który potêguje 
ochronê organizmu, zw³aszcza przed wirusami 
grypy. Witamina C, choæ sama w sobie nie 
zapobiega przeziêbieniom, wspomaga jednak 
ogóln¹ odpornoœæ organizmu stymuluj¹c korê 
nadnerczy.

ale¿y pamiêtaæ, ¿e antybiotyki os³abiaj¹ Norganizm. W wielu wypadkach d³uga kuracja 
antybiotykami powoduje zaburzenie prawid³owej 
flory bakteryjnej organizmu i nadmierny rozwój 
grzybów. Czego nie czyni¹ naturalne antybiotyki 
czosnku i cebuli. Te naturalne leki skutecznie 
walcz¹ z os³abieniem organizmu i pomagaj¹ w 
zwalczaniu infekcji. G³êbsze oddechy, jakie 
wykonujmy przy wysi³ku fizycznym, sprawiaj¹, 
¿e organizm jest lepiej dotleniony, ma lepsz¹ 
przemianê materii, a co za tym idzie, staje siê 
bardziej odporny na choroby. Dobrze przespana 
noc sprawia, ¿e organizmowi ³atwiej jest 
zachowaæ odpornoœæ. Podczas snu organizm 
regeneruje siê i wytwarza melatoninê, hormon 
wspomagaj¹cy produkcjê limfocytów T (to te, 
które zwalczaj¹ infekcje). Dlatego zarwane noce 
oraz dodatkowe fili¿anki kawy obni¿aj¹ 
wydolnoœæ systemu immunologicznego.

³aœciwa dieta, to nastêpny czynnik Wodpornoœciowy. Ka¿dy powinien wiedzieæ, 
¿e jest ona skuteczniejsza czasami od leków. 1/2 
kg warzyw i owoców dziennie, a zwiêkszy siê 
wytwarzanie bia³ych cia³ek krwi, walcz¹cych z 
wirusami i bakteriami. Kasze oraz przyprawy, np. 
majeranek, pieprz, papryka, imbir, „rozgrzewaj¹” 
organizm od œrodka i sprawiaj¹, ¿e ³atwiej broni siê 
on przed przeziêbieniami. Wzmacniaj¹co na 
system immunologiczny dzia³aj¹ te¿ napoje z  
„dobrymi” bakteriami, np. Actimel. Broni¹ 
organizm przed atakiem i rozwojem bakterii, 
wirusów oraz grzybów. Bakterie kwasu 
mlekowego bytuj¹ce w naszym jelicie grubym 
czuwaj¹ nad nasz¹ odpornoœci¹. Odpornoœæ zale¿y 
w du¿ej mierze od rodzaju i tempa pracy, od 
pogody, a przede wszystkim od pogody ducha.
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JAK UCZ¥ SIÊ OSOBY W WIEKU SENIORALNYM? 
czymy siê przez ca³e ¿ycie. Mózg cz³owieka Unawet w póŸnym wieku mo¿e przyjmowaæ 

nowe informacje. Trzeba tylko regularnie go 

æwiczyæ. Studenci Karkonoskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku robi¹ to ju¿ od 5 lat. Dlatego z dum¹ 

mogê powiedzieæ, ¿e po dwóch latach pracy z 

Pañstwem widzê w Waszych oczach, ¿e jesteœcie 

„coraz m³odsi”.

Przechodz¹c do treœci mojego wyst¹pienia, 
pragnê zauwa¿yæ, ¿e doroœli (co oczywiste), ucz¹ siê 
inaczej ni¿ dzieci.

Zdolnoœæ uczenia siê jest podstawowym 
mechanizmem indywidualnego rozwoju cz³owieka i 
kszta³towania jego reakcji oraz zachowañ. Zdolnoœæ 
tê cz³owiek, jak wskaza³em powy¿ej, zachowuje 
praktycznie przez ca³e ¿ycie. Jednak w kolejnych 
etapach ¿ycia proces uczenia odbywa siê inaczej i 

wymaga odmiennych 
form przekazu. Zanim 
p r z e j d ê  d o  
t e o r e t y c z n y c h  
rozwa¿añ chcia³bym 
z a c y t o w a æ  k i l k a  
m y œ l i ,  k t ó r e  
przygotowa³em na 
nasz¹ konferencjê, i 
jak mi siê wydaje, w 

jakiœ sposób rozwinê w dalszej czêœci mojego 
wyst¹pienia:

• Wiem, ¿e nie mogê nauczyæ nikogo niczego. Mogê 
jedynie zapewniæ warunki, w których mo¿na siê 
nauczyæ. - Carl Rogers

• Jeœli chcesz nauczyæ siê czegoœ, spróbuj wyjaœniæ 
to komuœ innemu. Nikt nie nauczy siê tyle, ile 
nauczyciel. - Anon

• Lekcje nie s¹ dawane, one s¹ pobierane. - Cesare 
Parese

• Osobiœcie jestem zawsze gotowy siê uczyæ, choæ 
nie zawsze lubiê byæ nauczanym. - Sir Winston 
Churchill

• Podstawowym problemem wszystkich mê¿czyzn i 
kobiet nie jest to, jak siê uczyæ, ale jak siê uwolniæ 
od tego, czego siê nauczyliœmy. - Gloria Steinem

• Edukacja jest rzecz¹ godn¹ podziwu, ale dobrze 
jest czasem pamiêtaæ, ¿e to, co jest warte poznania, 
nie mo¿e byæ nauczone. - Oskar Wilde

• S³yszê i zapominam

Widzê i pamiêtam

Robiê i rozumiem. - Konfucjusz

 pocz¹tkowym okresie ¿ycia cz³owieka proces Wuczenia siê ma charakter nieœwiadomy, 
przebiega na zasadzie bodziec - reakcja. Reakcjami i 
zachowaniami cz³owieka rz¹dz¹ wtedy, przede 
wszystkim, wrodzone mechanizmy i odruchy 
fizjologiczne.

W okresie dojrzewania potencjalna zdolnoœæ 
uczenia siê jest aktywnie wykorzystywana i prowadzi 
do wytworzenia siê nawyków. S¹ to wyuczone, w 
kontaktach spo³ecznych i w trakcie edukacji szkolnej, 
standardy zachowañ i sposobów postêpowania. 
Proces uczenia siê w tym czasie jest bardziej 
œwiadomy,  polega przede wszystkim na 
naœladownictwie, zapamiêtywaniu, nabywaniu 
wprawy, powtarzaniu.

W okresie doros³oœci wyuczone zachowania 
maj¹ tendencjê do utrwalania siê. S¹ trudne do 
zmiany, czasami w podobnym stopniu jak 
zachowania wrodzone, fizjologiczne. W miarê 
starzenia siê staj¹ siê one „drug¹ natur¹ cz³owieka” i 
znacznie ograniczaj¹ wrodzon¹ zdolnoœæ aktywnego 
uczenia siê, prowadz¹cego do zmiany zachowañ. 
Mo¿e dlatego, ¿e zaczynamy mieæ k³opot z pamiêci¹. 

ak to siê dzieje?J
Neurony centralnego uk³adu nerwowego nie 

namna¿aj¹ siê i nie regeneruj¹. Z wiekiem ich liczba 
maleje, w tkance mózgowej zachodz¹ zmiany 
powoduj¹ce, ¿e si³a po³¹czeñ miêdzy neuronami 
(œladów pamiêci) s³abnie. Te ubytki potrafi¹ 
zrekompensowaæ zdrowe neurony (które, w starym, 
ale zdrowym mózgu s¹ zawsze), ale trzeba je 
pobudzaæ, stale æwicz¹c pamiêæ.

Najwiêksz¹ niespodziank¹ dla neurobiologów 
by³o niedawne odkrycie, ¿e w starzej¹cym siê mózgu 
powstaj¹ nowe komórki nerwowe. W 1998 r. 
naukowcy og³osili, ¿e w trakcie badania mózgów 
piêciu zmar³ych osób stwierdzili istnienie tzw. 
komórek prekursorowych, z których tworzy³o siê od 
kilkuset do tysi¹ca nowych komórek dziennie. 
Odkrycie to wywo³a³o wielkie poruszenie w 
œrodowisku neurobiologów. Od dziesiêcioleci 
pogl¹d, ¿e po okresie niemowlêcym w mózgu nie 
tworz¹ siê ¿adne nowe neurony, uwa¿ano za niezbity, 
a tych, którzy próbowali wyra¿aæ odmienne opinie (i 
mieli na to jakieœ dowody), wrêcz wyœmiewano. 
Naukowcy na razie nie wiedz¹, jakie skutki mo¿e 
mieæ sta³y dop³yw neuronów. Niewykluczone, ¿e 
nowe komórki zastêpuj¹ te, które zginê³y wskutek 
dzia³ania hormonów stresowych lub wolnych 
rodników.

Odkrycie, ¿e neurony tworz¹ siê przez ca³e 
¿ycie, dowodzi s³usznoœci opinii dr Jeffrey 
Cummings z Uniwersytetu Kalifornii w Los Angeles: 
- U zdrowego osobnika pogarszanie siê stanu mózgu 
jest minimalne. Wiele powa¿nych dolegliwoœci, albo 
tylko powszednich niedomagañ, jakie dot¹d uwa¿ano 
za nieod³¹cznie zwi¹zane ze starzeniem siê, w 
rzeczywistoœci jest objawem chorób. W przypadku 
mózgu jest to prawda niezaprzeczalna.

Podczas normalnego procesu starzenia siê - mówi 
Cummings - mózg zachowuje zaskakuj¹c¹ 
sprawnoœæ. Poniewa¿ to najwa¿niejszy narz¹d, 
zapewniaj¹cy przetrwanie, jest on chroniony przed 
spadkiem formy lepiej ni¿ reszta ca³a. Oczywiœcie, 
jeœli zachowamy niemal tak bystry umys³, jak w 
m³odoœci, prawdopodobnie ³atwiej ten spadek formy 
zauwa¿ymy.

To nieprawda, ze staroœci intelektualnej nie da siê 
unikn¹æ. Spadek sprawnoœci umys³owej mo¿na 
zmniejszyæ, zmieniaj¹c sposób ¿ycia.

o pogarsza nasze zdolnoœci poznawcze?C
• uszkodzen ie  genu  apoE4  -  zwiêksza  

niebezpieczeñstwo choroby Alzheimera,

• wysokie ciœnienie krwi, cukrzyca i choroby serca - 
mog¹ ograniczaæ dop³yw krwi do mózgu,

• o³ów - to znana neurotoksyna; przebywanie w 
œrodowisku ska¿onym tym pierwiastkiem bardzo 
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immunoglobuliny, które wi¹¿¹ „obcego” i 
wydalaj¹ go z organizmu. Jest to rodzaj 
odpornoœci swoistej organizmu – humoralnej. 
Organizm ma te¿ limfocyty T odpornoœci 
tkankowej  przeciw obcym tkankom i  
nowotworom.

e rodzaje odpornoœci stymulowane s¹ przez Thormony grasice tyrozynê, w której znajduj¹ 
siê odkryte niedawno bia³ka ubikwityny niszcz¹ce 
rozpadaj¹ce siê komórki, w tym równie¿ 
nowotworowe. Grasica istnieje w naszym 
organizmie tylko 21 lat, dlatego pewne nadzieje na 
przed³u¿enie jej ¿ywotnoœci niesie odkryta 
niedawno przez profesora Mariusza Ratajczaka z 
UJ metoda hodowli komórek macierzystych 
pozyskanych z pêpowiny p³odu. Komórki te s¹ w 
stanie o¿ywiæ martwiej¹ce narz¹dy.

omórki s¹ w stanie uodporniæ siê na wirusy Kp r o d u k u j ¹ c  i n t e r f e r o n .  L u d z k i m  
interferonem leczy siê ¿ó³taczkê C. Wirusy 
wnikaj¹ bezpoœrednio do komórki, rozmna¿aj¹ siê 
i w efekcie powoduj¹ jej zniszczenie. Wirusy 
zaczynaj¹ atakowaæ komórki nab³onka, który 
otacza i chroni narz¹dy wewnêtrzne. Walka z 
wirusami jest bardzo trudna, bo szybko mutuj¹, 
czyli zmieniaj¹ swoj¹ genetyczn¹ strukturê i 
w³aœciwoœci. Otaczaj¹ siê otoczk¹ z komórek 
gospodarza i nie dzia³a ju¿ na nie wytworzony 
interferon. Dlatego naukowcy czêsto „nie 
nad¹¿aj¹” z odpowiedni¹ szczepionk¹.

aturalne stymulatory aktywuj¹ organizm, Npodczas ataku wirusów lub bakterii 
natychmiast zwiêksza produkcjê przeciwcia³ i 
zapobiega infekcji. Cynk „odm³adza” uk³ad 
immunologiczny.  Stymuluje  produkcjê  
hormonów odpornoœciowych interleukiny 1 i 
tymuliny, które z kolei powoduj¹ wytwarzanie 
komórek T, walcz¹cych z wszelkimi zarazkami. 
Cynk powoduje te¿ wzrost gamma interferonu, 
bia³ka niszczyciela wirusów. Cynkowi z pomoc¹ 

w tej walce przychodzi selen, który potêguje 
ochronê organizmu, zw³aszcza przed wirusami 
grypy. Witamina C, choæ sama w sobie nie 
zapobiega przeziêbieniom, wspomaga jednak 
ogóln¹ odpornoœæ organizmu stymuluj¹c korê 
nadnerczy.

ale¿y pamiêtaæ, ¿e antybiotyki os³abiaj¹ Norganizm. W wielu wypadkach d³uga kuracja 
antybiotykami powoduje zaburzenie prawid³owej 
flory bakteryjnej organizmu i nadmierny rozwój 
grzybów. Czego nie czyni¹ naturalne antybiotyki 
czosnku i cebuli. Te naturalne leki skutecznie 
walcz¹ z os³abieniem organizmu i pomagaj¹ w 
zwalczaniu infekcji. G³êbsze oddechy, jakie 
wykonujmy przy wysi³ku fizycznym, sprawiaj¹, 
¿e organizm jest lepiej dotleniony, ma lepsz¹ 
przemianê materii, a co za tym idzie, staje siê 
bardziej odporny na choroby. Dobrze przespana 
noc sprawia, ¿e organizmowi ³atwiej jest 
zachowaæ odpornoœæ. Podczas snu organizm 
regeneruje siê i wytwarza melatoninê, hormon 
wspomagaj¹cy produkcjê limfocytów T (to te, 
które zwalczaj¹ infekcje). Dlatego zarwane noce 
oraz dodatkowe fili¿anki kawy obni¿aj¹ 
wydolnoœæ systemu immunologicznego.

³aœciwa dieta, to nastêpny czynnik Wodpornoœciowy. Ka¿dy powinien wiedzieæ, 
¿e jest ona skuteczniejsza czasami od leków. 1/2 
kg warzyw i owoców dziennie, a zwiêkszy siê 
wytwarzanie bia³ych cia³ek krwi, walcz¹cych z 
wirusami i bakteriami. Kasze oraz przyprawy, np. 
majeranek, pieprz, papryka, imbir, „rozgrzewaj¹” 
organizm od œrodka i sprawiaj¹, ¿e ³atwiej broni siê 
on przed przeziêbieniami. Wzmacniaj¹co na 
system immunologiczny dzia³aj¹ te¿ napoje z  
„dobrymi” bakteriami, np. Actimel. Broni¹ 
organizm przed atakiem i rozwojem bakterii, 
wirusów oraz grzybów. Bakterie kwasu 
mlekowego bytuj¹ce w naszym jelicie grubym 
czuwaj¹ nad nasz¹ odpornoœci¹. Odpornoœæ zale¿y 
w du¿ej mierze od rodzaju i tempa pracy, od 
pogody, a przede wszystkim od pogody ducha.
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JAK UCZ¥ SIÊ OSOBY W WIEKU SENIORALNYM? 
czymy siê przez ca³e ¿ycie. Mózg cz³owieka Unawet w póŸnym wieku mo¿e przyjmowaæ 

nowe informacje. Trzeba tylko regularnie go 

æwiczyæ. Studenci Karkonoskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku robi¹ to ju¿ od 5 lat. Dlatego z dum¹ 

mogê powiedzieæ, ¿e po dwóch latach pracy z 

Pañstwem widzê w Waszych oczach, ¿e jesteœcie 

„coraz m³odsi”.

Przechodz¹c do treœci mojego wyst¹pienia, 
pragnê zauwa¿yæ, ¿e doroœli (co oczywiste), ucz¹ siê 
inaczej ni¿ dzieci.

Zdolnoœæ uczenia siê jest podstawowym 
mechanizmem indywidualnego rozwoju cz³owieka i 
kszta³towania jego reakcji oraz zachowañ. Zdolnoœæ 
tê cz³owiek, jak wskaza³em powy¿ej, zachowuje 
praktycznie przez ca³e ¿ycie. Jednak w kolejnych 
etapach ¿ycia proces uczenia odbywa siê inaczej i 

wymaga odmiennych 
form przekazu. Zanim 
p r z e j d ê  d o  
t e o r e t y c z n y c h  
rozwa¿añ chcia³bym 
z a c y t o w a æ  k i l k a  
m y œ l i ,  k t ó r e  
przygotowa³em na 
nasz¹ konferencjê, i 
jak mi siê wydaje, w 

jakiœ sposób rozwinê w dalszej czêœci mojego 
wyst¹pienia:

• Wiem, ¿e nie mogê nauczyæ nikogo niczego. Mogê 
jedynie zapewniæ warunki, w których mo¿na siê 
nauczyæ. - Carl Rogers

• Jeœli chcesz nauczyæ siê czegoœ, spróbuj wyjaœniæ 
to komuœ innemu. Nikt nie nauczy siê tyle, ile 
nauczyciel. - Anon

• Lekcje nie s¹ dawane, one s¹ pobierane. - Cesare 
Parese

• Osobiœcie jestem zawsze gotowy siê uczyæ, choæ 
nie zawsze lubiê byæ nauczanym. - Sir Winston 
Churchill

• Podstawowym problemem wszystkich mê¿czyzn i 
kobiet nie jest to, jak siê uczyæ, ale jak siê uwolniæ 
od tego, czego siê nauczyliœmy. - Gloria Steinem

• Edukacja jest rzecz¹ godn¹ podziwu, ale dobrze 
jest czasem pamiêtaæ, ¿e to, co jest warte poznania, 
nie mo¿e byæ nauczone. - Oskar Wilde

• S³yszê i zapominam

Widzê i pamiêtam

Robiê i rozumiem. - Konfucjusz

 pocz¹tkowym okresie ¿ycia cz³owieka proces Wuczenia siê ma charakter nieœwiadomy, 
przebiega na zasadzie bodziec - reakcja. Reakcjami i 
zachowaniami cz³owieka rz¹dz¹ wtedy, przede 
wszystkim, wrodzone mechanizmy i odruchy 
fizjologiczne.

W okresie dojrzewania potencjalna zdolnoœæ 
uczenia siê jest aktywnie wykorzystywana i prowadzi 
do wytworzenia siê nawyków. S¹ to wyuczone, w 
kontaktach spo³ecznych i w trakcie edukacji szkolnej, 
standardy zachowañ i sposobów postêpowania. 
Proces uczenia siê w tym czasie jest bardziej 
œwiadomy,  polega przede wszystkim na 
naœladownictwie, zapamiêtywaniu, nabywaniu 
wprawy, powtarzaniu.

W okresie doros³oœci wyuczone zachowania 
maj¹ tendencjê do utrwalania siê. S¹ trudne do 
zmiany, czasami w podobnym stopniu jak 
zachowania wrodzone, fizjologiczne. W miarê 
starzenia siê staj¹ siê one „drug¹ natur¹ cz³owieka” i 
znacznie ograniczaj¹ wrodzon¹ zdolnoœæ aktywnego 
uczenia siê, prowadz¹cego do zmiany zachowañ. 
Mo¿e dlatego, ¿e zaczynamy mieæ k³opot z pamiêci¹. 

ak to siê dzieje?J
Neurony centralnego uk³adu nerwowego nie 

namna¿aj¹ siê i nie regeneruj¹. Z wiekiem ich liczba 
maleje, w tkance mózgowej zachodz¹ zmiany 
powoduj¹ce, ¿e si³a po³¹czeñ miêdzy neuronami 
(œladów pamiêci) s³abnie. Te ubytki potrafi¹ 
zrekompensowaæ zdrowe neurony (które, w starym, 
ale zdrowym mózgu s¹ zawsze), ale trzeba je 
pobudzaæ, stale æwicz¹c pamiêæ.

Najwiêksz¹ niespodziank¹ dla neurobiologów 
by³o niedawne odkrycie, ¿e w starzej¹cym siê mózgu 
powstaj¹ nowe komórki nerwowe. W 1998 r. 
naukowcy og³osili, ¿e w trakcie badania mózgów 
piêciu zmar³ych osób stwierdzili istnienie tzw. 
komórek prekursorowych, z których tworzy³o siê od 
kilkuset do tysi¹ca nowych komórek dziennie. 
Odkrycie to wywo³a³o wielkie poruszenie w 
œrodowisku neurobiologów. Od dziesiêcioleci 
pogl¹d, ¿e po okresie niemowlêcym w mózgu nie 
tworz¹ siê ¿adne nowe neurony, uwa¿ano za niezbity, 
a tych, którzy próbowali wyra¿aæ odmienne opinie (i 
mieli na to jakieœ dowody), wrêcz wyœmiewano. 
Naukowcy na razie nie wiedz¹, jakie skutki mo¿e 
mieæ sta³y dop³yw neuronów. Niewykluczone, ¿e 
nowe komórki zastêpuj¹ te, które zginê³y wskutek 
dzia³ania hormonów stresowych lub wolnych 
rodników.

Odkrycie, ¿e neurony tworz¹ siê przez ca³e 
¿ycie, dowodzi s³usznoœci opinii dr Jeffrey 
Cummings z Uniwersytetu Kalifornii w Los Angeles: 
- U zdrowego osobnika pogarszanie siê stanu mózgu 
jest minimalne. Wiele powa¿nych dolegliwoœci, albo 
tylko powszednich niedomagañ, jakie dot¹d uwa¿ano 
za nieod³¹cznie zwi¹zane ze starzeniem siê, w 
rzeczywistoœci jest objawem chorób. W przypadku 
mózgu jest to prawda niezaprzeczalna.

Podczas normalnego procesu starzenia siê - mówi 
Cummings - mózg zachowuje zaskakuj¹c¹ 
sprawnoœæ. Poniewa¿ to najwa¿niejszy narz¹d, 
zapewniaj¹cy przetrwanie, jest on chroniony przed 
spadkiem formy lepiej ni¿ reszta ca³a. Oczywiœcie, 
jeœli zachowamy niemal tak bystry umys³, jak w 
m³odoœci, prawdopodobnie ³atwiej ten spadek formy 
zauwa¿ymy.

To nieprawda, ze staroœci intelektualnej nie da siê 
unikn¹æ. Spadek sprawnoœci umys³owej mo¿na 
zmniejszyæ, zmieniaj¹c sposób ¿ycia.

o pogarsza nasze zdolnoœci poznawcze?C
• uszkodzen ie  genu  apoE4  -  zwiêksza  

niebezpieczeñstwo choroby Alzheimera,

• wysokie ciœnienie krwi, cukrzyca i choroby serca - 
mog¹ ograniczaæ dop³yw krwi do mózgu,

• o³ów - to znana neurotoksyna; przebywanie w 
œrodowisku ska¿onym tym pierwiastkiem bardzo 
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 radoœci¹ i dum¹ informujemy, ¿e 2 marca 2006 r. Zzakoñczy³ siê sukcesem kurs podstawowy jêzyka 
esperanto, zorganizowany w ramach zajêæ fakultatywnych 
dla s³uchaczy SUTW, a prowadzony przez Klub 
„Esperanto”, który dzia³a przy Miejskim Oœrodku Kultury.

Zaœwiadczenia odebra³o 46 s³uchaczy SUTW, którzy 
systematycznie i pilnie uczyli siê esperanta od paŸdziernika 
2005 do lutego 2006 r. Dwa razy w tygodniu uczestniczyli 
oni w dwugodzinnych zajêciach (w sumie 60 godzin 
lekcyjnych), prowadzonych  spo³ecznie przez  cz³onkinie 
Klubu: 
Jolantê Kieres – Prezes Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku 
Esperantystów w Nowym S¹czu,

Danutê Kowalsk¹ – Jej Z-cê ds.  Edukacji, 

Stanis³awê Krzywdziñsk¹ – nauczycielkê, która zamieni³a 
jêzyk niemiecki na esperanto.

Sprawami organizacyjnymi zwi¹zanymi z kursem 
oraz imprezami  towarzysz¹cymi, zajmowa³a siê Halina 
Komar, która by³a  inicjatork¹  wprowadzenia esperanta na 
SUTW.   

urs podstawowy, tzw. „baza kurso”, pozwoli³ na Kopanowanie umiejêtnoœci czytania, pisania oraz 
konwersacji z ograniczonym zasobem s³ów jêzyka 
miêdzynarodowego.

Program obejmowa³ tak¿e informacje dot. twórcy 
jêzyka esperanto, lekarza i humanisty – Ludwika Zamenhofa 
– który 119 lat temu, wyda³ w Warszawie swój pierwszy 
podrêcznik do nauki tego jêzyka. Pokrótce omówiono tak¿e 
zarys literatury esperanckiej.

Szczegó³owy program kursu oraz materia³y 
pomocnicze do ka¿dej lekcji, zosta³y przygotowane przez 
Danutê Kowalsk¹, która od kilku lat jest uznawanym 
autorytetem jêzykowym w œrodowisku esperanckim (nie 

                                 PIERWSZY ETAP ZA NAMI!
tylko polskim), znan¹ t³umaczk¹, konsultantk¹ i 
wspó³autork¹ Antologii Literatury Polskiej w jêzyku 
esperanto, przygotowywanej obecnie do druku.

ielkim naszym sukcesem jest fakt, ¿e oprócz Wosi¹gniêcia podstawowej znajomoœci jêzyka, 
uczestnicy kursu zintegrowali siê, tworz¹c bardzo 
sympatyczn¹, kole¿eñsk¹ grupê, chêtnie uczestnicz¹c¹ w 
zajêciach „pozalekcyjnych”, rozœpiewan¹ (po esperancku),  
a nawet opowiadaj¹c¹ dowcipy w tym jêzyku!

Podkreœliæ nale¿y – niespotykan¹ gdzie indziej – 
serdeczn¹ wiêŸ pomiêdzy nauczycielkami, a s³uchaczami, o 
czym œwiadczy³y g³oœno wyra¿ane opinie w rodzaju:

„ – my za nasz¹ Pani¹ Stasi¹, to nawet w ogieñ!”,

„ – a najlepsza to jest nasza grupa z Pani¹ Jol¹!”,

„ – najwiêcej nas nauczy³a Pani Danusia!”.

Tym bardziej nas to cieszy, i¿ utwierdzamy siê w 
przekonaniu, ¿e esperanto –  sprawiedliwy jêzyk plus idea  
przyjaŸni –  naprawdê spe³nia swoje zadanie!

rzed nami kolejny kurs, tzw. œredni („meza kurso”), Pktóry rozpoczynamy ju¿ 6 marca 2006 r.

Zajêcia bêd¹ trwa³y do czerwca, a po nich oficjalne 
zakoñczenie  egzaminem i œwiadectwem Zarz¹du G³ównego 
PZE, które wrêczy jego Prezes – p. Stanis³aw Mandrak.

Ukoñczenie œredniego kursu, pozwoli jego 
s³uchaczom na swobodne komunikowanie siê w piœmie i 
mowie na ka¿dy temat z esperantystami z ka¿dego zak¹tka  
ziemskiego globu, na uczestnictwo w miêdzynarodowych 
imprezach ,  korzys tan ie  z  p rasy  i  ogromnej ,  
esperantojêzycznej  sieci  internetowej.

u¿ teraz informujemy najpilniejszych i najambitniejszych  Jkursantów, którzy chcieliby zostaæ lektorami esperanta, a 
posiadaj¹ inne uprawnienia nauczycielskie, ¿e mo¿liwe 
bêdzie – ju¿ od jesieni br. – uczestniczenie w skróconym 
kursie stopnia wy¿szego. Bêdzie on prowadzony metod¹ 
seminaryjn¹ (tygodniowe seminarium raz w semestrze), a  
zajêcia prowadzone bêd¹ przez lektorów z uprawnieniami 
ILEI, czyli Miêdzynarodowego Zrzeszenia Nauczycieli 
Esperanta. Uzyskane t¹ drog¹ uprawnienia maj¹ 
miêdzynarodowy atest. Bylibyœmy ogromnie dumni, gdyby 
s³uchacze naszego SUTW siêgnêli po ambitne cele, jakimi s¹  
E-seminaria na poziomie uniwersyteckim! Wierzymy, ¿e 
czêœæ nowych esperantystów bêdzie do tego d¹¿yæ.  

Halina Komar
Wicestarosta Sekcji Kulturoznawstwa 
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niekorzystnie wp³ywa na funkcjonowanie uk³adu 
nerwowego,

• palenie tytoniu, przyjmowanie narkotyków, 
nadu¿ywanie alkoholu,

• niski poziom wykszta³cenia,

• brak aktywnoœci fizycznej,

• brak kontaktów spo³ecznych,

• wysoki poziom stresu.

ak daæ sobie szansê?J
Przypomnê to, o czym wielokrotnie mówi³em 

na zajêciach:

• æwicz umys³, pracuj, czytaj, rozwi¹zuj krzy¿ówki, 
anga¿uj siê w ró¿ne rodzaje aktywnoœci 
intelektualnej,

• dbaj o sprawnoœæ fizyczn¹,

• prowadŸ aktywne ¿ycie spo³eczne,

• naucz siê panowaæ nad stresem - æwicz jogê, 
medytuj,

• nie pal, pij alkohol tylko w umiarkowanej iloœci, 
lecz siê, jeœli masz depresjê, cukrzycê, wysoki 
poziom cholesterolu lub cierpisz z powodu 
nadciœnienia,

• w razie potrzeby korzystaj z aparatu s³uchowego 
czy okularów - jeœli nie s³yszysz czy nie widzisz, 
co siê dzieje na œwiecie, trudno bêdzie ci 
zachowaæ sprawnoœæ intelektualn¹.

renujmy równie¿ swój umys³, a wiêc kolejne Tw tym miejscu rady dla ka¿dego z osobna i dla 
nas wszystkich:

• postaraj siê stale uczyæ czegoœ nowego. Czytaj 
nowe ksi¹¿ki, tak¿e spoza obszaru Twoich sta³ych 
zainteresowañ,

• ³am rutynê, np. idŸ na zajêcia KUTW inn¹ drog¹, 
ni¿ ta, któr¹ do tej pory chodzi³eœ. Spotykaj siê z 
nowymi ludŸmi,

• dla odmiany - s³uchaj. Dyskutuj z ludŸmi o 
nowych sprawach,

• wykonuj najlepiej jak potrafisz okreœlone 
zadania,

• zbieraj informacje z zakresu interesuj¹cego ciê 
zagadnienia,

• stale poszerzaj swoje wiadomoœci w wybranej 
dziedzinie; uczenie siê to œwietny sposób, by 
przemyœleæ dan¹ kwestiê,

• gimnastykuj siê; regularne æwiczenia fizyczne 
dobrze wp³ywaj¹ na kondycjê umys³ow¹. 

Na koniec, niejako w podsumowaniu, przy 
pomocy tez, odpowiem na pytanie: Jak ucz¹ siê 
osoby, jak mówi siê na tej sali, w „z³otym wieku”? 
Bardzo krótki czas przewidziany na ten referat 
pozwala mi jedynie naszkicowaæ punktowo 
najwa¿niejsze zagadnienia.

Jeœli pracujemy z „uczniem doros³ym”, to 
kluczow¹ spraw¹ jest zrozumienie istoty procesu 
jego uczenia siê i zasad, których przestrzeganie 
warunkuje efektywnoœæ. Przedstawiê je teraz.

odstawowa prawda o uczeniu doros³ychP
Wiêkszoœæ ludzi pytana o wykszta³cenie 

wymienia ukoñczone szko³y, wy¿sze uczelnie. 
Niewielu wymieni doœwiadczenie uzyskane w 
zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹ jako Ÿród³o wiedzy, a 
to w³aœnie uczy bardziej ni¿ formalne wykszta³cenie, 
czy szkolenie. W³aœnie doœwiadczenie i d³ugotrwa³a 
praktyka pozwalaj¹ zrozumieæ, ¿e g³ównym 
zadaniem jest rozwijanie potencjalnych mo¿liwoœci 
s³uchaczy.

Prowadzenie zajêæ z doros³ymi studentami 
wymaga zrozumienia, i¿:
• doroœli nie s¹ jak puste naczynia przygotowane do 

nape³niania przez wyk³adowców,
• podczas uczenia siê nie jest mo¿liwe uzyskanie 

wszystkich odpowiedzi; oznacza to, ¿e 
wyk³adowcy nie powinni staraæ siê wykazywaæ, 
¿e wiedz¹ wszystko w danej kwestii,

• uczenie nie jest procesem pasywnym; chodzi tu o 
to, ¿e nie jest mo¿liwe nauczenie kogoœ 
czegokolwiek bez zaanga¿owania siê wszystkich 
partnerów procesu kszta³cenia.

Doroœli najlepiej siê ucz¹, gdy:
• rozumiej¹ znaczenie i wartoœæ tego, czego siê 

ucz¹,
• maj¹ wp³yw na przebieg zajêæ,
• s¹ dobrowolnie zaanga¿owani w proces 

dydaktyczny,
• traktowani s¹ z szacunkiem, a ich doœwiadczenia 

s¹ uznawane przez prowadz¹cego zajêcia za 
istotne i cenne,

• mog¹ „wyra¿aæ siebie” bez obawy o cenzurê,
• mog¹ pope³niaæ b³êdy nie bêd¹c „os¹dzonymi” 

czy „karanymi”,
• s¹ aktywnie zaanga¿owani w proces uczenia siê.

zynniki blokuj¹ce uczenie siê doros³ychC
Œwiadomoœæ istnienia barier  u³atwi 

prowadz¹cemu odpowiednie przygotowanie do zajêæ 
i ukierunkuje sposób zachowania w trakcie ich 
realizacji. Blokad¹ mog¹ byæ: duma, brak pewnoœci, 
wyobra¿enia o sobie, brak zainteresowania, brak 
motywacji, wczeœniejsze doœwiadczenia na polu 
edukacji.

mgr Zygmunt Korzeniewski

Dyrektor Dolnoœl¹skiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Jeleniej Górze

Artyku³ udostêpniony dziêki uprzejmoœci 
Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - na 
stronie www.utw.pl
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 radoœci¹ i dum¹ informujemy, ¿e 2 marca 2006 r. Zzakoñczy³ siê sukcesem kurs podstawowy jêzyka 
esperanto, zorganizowany w ramach zajêæ fakultatywnych 
dla s³uchaczy SUTW, a prowadzony przez Klub 
„Esperanto”, który dzia³a przy Miejskim Oœrodku Kultury.

Zaœwiadczenia odebra³o 46 s³uchaczy SUTW, którzy 
systematycznie i pilnie uczyli siê esperanta od paŸdziernika 
2005 do lutego 2006 r. Dwa razy w tygodniu uczestniczyli 
oni w dwugodzinnych zajêciach (w sumie 60 godzin 
lekcyjnych), prowadzonych  spo³ecznie przez  cz³onkinie 
Klubu: 
Jolantê Kieres – Prezes Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku 
Esperantystów w Nowym S¹czu,

Danutê Kowalsk¹ – Jej Z-cê ds.  Edukacji, 

Stanis³awê Krzywdziñsk¹ – nauczycielkê, która zamieni³a 
jêzyk niemiecki na esperanto.

Sprawami organizacyjnymi zwi¹zanymi z kursem 
oraz imprezami  towarzysz¹cymi, zajmowa³a siê Halina 
Komar, która by³a  inicjatork¹  wprowadzenia esperanta na 
SUTW.   

urs podstawowy, tzw. „baza kurso”, pozwoli³ na Kopanowanie umiejêtnoœci czytania, pisania oraz 
konwersacji z ograniczonym zasobem s³ów jêzyka 
miêdzynarodowego.

Program obejmowa³ tak¿e informacje dot. twórcy 
jêzyka esperanto, lekarza i humanisty – Ludwika Zamenhofa 
– który 119 lat temu, wyda³ w Warszawie swój pierwszy 
podrêcznik do nauki tego jêzyka. Pokrótce omówiono tak¿e 
zarys literatury esperanckiej.

Szczegó³owy program kursu oraz materia³y 
pomocnicze do ka¿dej lekcji, zosta³y przygotowane przez 
Danutê Kowalsk¹, która od kilku lat jest uznawanym 
autorytetem jêzykowym w œrodowisku esperanckim (nie 

                                 PIERWSZY ETAP ZA NAMI!
tylko polskim), znan¹ t³umaczk¹, konsultantk¹ i 
wspó³autork¹ Antologii Literatury Polskiej w jêzyku 
esperanto, przygotowywanej obecnie do druku.

ielkim naszym sukcesem jest fakt, ¿e oprócz Wosi¹gniêcia podstawowej znajomoœci jêzyka, 
uczestnicy kursu zintegrowali siê, tworz¹c bardzo 
sympatyczn¹, kole¿eñsk¹ grupê, chêtnie uczestnicz¹c¹ w 
zajêciach „pozalekcyjnych”, rozœpiewan¹ (po esperancku),  
a nawet opowiadaj¹c¹ dowcipy w tym jêzyku!

Podkreœliæ nale¿y – niespotykan¹ gdzie indziej – 
serdeczn¹ wiêŸ pomiêdzy nauczycielkami, a s³uchaczami, o 
czym œwiadczy³y g³oœno wyra¿ane opinie w rodzaju:

„ – my za nasz¹ Pani¹ Stasi¹, to nawet w ogieñ!”,

„ – a najlepsza to jest nasza grupa z Pani¹ Jol¹!”,

„ – najwiêcej nas nauczy³a Pani Danusia!”.

Tym bardziej nas to cieszy, i¿ utwierdzamy siê w 
przekonaniu, ¿e esperanto –  sprawiedliwy jêzyk plus idea  
przyjaŸni –  naprawdê spe³nia swoje zadanie!

rzed nami kolejny kurs, tzw. œredni („meza kurso”), Pktóry rozpoczynamy ju¿ 6 marca 2006 r.

Zajêcia bêd¹ trwa³y do czerwca, a po nich oficjalne 
zakoñczenie  egzaminem i œwiadectwem Zarz¹du G³ównego 
PZE, które wrêczy jego Prezes – p. Stanis³aw Mandrak.

Ukoñczenie œredniego kursu, pozwoli jego 
s³uchaczom na swobodne komunikowanie siê w piœmie i 
mowie na ka¿dy temat z esperantystami z ka¿dego zak¹tka  
ziemskiego globu, na uczestnictwo w miêdzynarodowych 
imprezach ,  korzys tan ie  z  p rasy  i  ogromnej ,  
esperantojêzycznej  sieci  internetowej.

u¿ teraz informujemy najpilniejszych i najambitniejszych  Jkursantów, którzy chcieliby zostaæ lektorami esperanta, a 
posiadaj¹ inne uprawnienia nauczycielskie, ¿e mo¿liwe 
bêdzie – ju¿ od jesieni br. – uczestniczenie w skróconym 
kursie stopnia wy¿szego. Bêdzie on prowadzony metod¹ 
seminaryjn¹ (tygodniowe seminarium raz w semestrze), a  
zajêcia prowadzone bêd¹ przez lektorów z uprawnieniami 
ILEI, czyli Miêdzynarodowego Zrzeszenia Nauczycieli 
Esperanta. Uzyskane t¹ drog¹ uprawnienia maj¹ 
miêdzynarodowy atest. Bylibyœmy ogromnie dumni, gdyby 
s³uchacze naszego SUTW siêgnêli po ambitne cele, jakimi s¹  
E-seminaria na poziomie uniwersyteckim! Wierzymy, ¿e 
czêœæ nowych esperantystów bêdzie do tego d¹¿yæ.  

Halina Komar
Wicestarosta Sekcji Kulturoznawstwa 
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niekorzystnie wp³ywa na funkcjonowanie uk³adu 
nerwowego,

• palenie tytoniu, przyjmowanie narkotyków, 
nadu¿ywanie alkoholu,

• niski poziom wykszta³cenia,

• brak aktywnoœci fizycznej,

• brak kontaktów spo³ecznych,

• wysoki poziom stresu.

ak daæ sobie szansê?J
Przypomnê to, o czym wielokrotnie mówi³em 

na zajêciach:

• æwicz umys³, pracuj, czytaj, rozwi¹zuj krzy¿ówki, 
anga¿uj siê w ró¿ne rodzaje aktywnoœci 
intelektualnej,

• dbaj o sprawnoœæ fizyczn¹,

• prowadŸ aktywne ¿ycie spo³eczne,

• naucz siê panowaæ nad stresem - æwicz jogê, 
medytuj,

• nie pal, pij alkohol tylko w umiarkowanej iloœci, 
lecz siê, jeœli masz depresjê, cukrzycê, wysoki 
poziom cholesterolu lub cierpisz z powodu 
nadciœnienia,

• w razie potrzeby korzystaj z aparatu s³uchowego 
czy okularów - jeœli nie s³yszysz czy nie widzisz, 
co siê dzieje na œwiecie, trudno bêdzie ci 
zachowaæ sprawnoœæ intelektualn¹.

renujmy równie¿ swój umys³, a wiêc kolejne Tw tym miejscu rady dla ka¿dego z osobna i dla 
nas wszystkich:

• postaraj siê stale uczyæ czegoœ nowego. Czytaj 
nowe ksi¹¿ki, tak¿e spoza obszaru Twoich sta³ych 
zainteresowañ,

• ³am rutynê, np. idŸ na zajêcia KUTW inn¹ drog¹, 
ni¿ ta, któr¹ do tej pory chodzi³eœ. Spotykaj siê z 
nowymi ludŸmi,

• dla odmiany - s³uchaj. Dyskutuj z ludŸmi o 
nowych sprawach,

• wykonuj najlepiej jak potrafisz okreœlone 
zadania,

• zbieraj informacje z zakresu interesuj¹cego ciê 
zagadnienia,

• stale poszerzaj swoje wiadomoœci w wybranej 
dziedzinie; uczenie siê to œwietny sposób, by 
przemyœleæ dan¹ kwestiê,

• gimnastykuj siê; regularne æwiczenia fizyczne 
dobrze wp³ywaj¹ na kondycjê umys³ow¹. 

Na koniec, niejako w podsumowaniu, przy 
pomocy tez, odpowiem na pytanie: Jak ucz¹ siê 
osoby, jak mówi siê na tej sali, w „z³otym wieku”? 
Bardzo krótki czas przewidziany na ten referat 
pozwala mi jedynie naszkicowaæ punktowo 
najwa¿niejsze zagadnienia.

Jeœli pracujemy z „uczniem doros³ym”, to 
kluczow¹ spraw¹ jest zrozumienie istoty procesu 
jego uczenia siê i zasad, których przestrzeganie 
warunkuje efektywnoœæ. Przedstawiê je teraz.

odstawowa prawda o uczeniu doros³ychP
Wiêkszoœæ ludzi pytana o wykszta³cenie 

wymienia ukoñczone szko³y, wy¿sze uczelnie. 
Niewielu wymieni doœwiadczenie uzyskane w 
zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹ jako Ÿród³o wiedzy, a 
to w³aœnie uczy bardziej ni¿ formalne wykszta³cenie, 
czy szkolenie. W³aœnie doœwiadczenie i d³ugotrwa³a 
praktyka pozwalaj¹ zrozumieæ, ¿e g³ównym 
zadaniem jest rozwijanie potencjalnych mo¿liwoœci 
s³uchaczy.

Prowadzenie zajêæ z doros³ymi studentami 
wymaga zrozumienia, i¿:
• doroœli nie s¹ jak puste naczynia przygotowane do 

nape³niania przez wyk³adowców,
• podczas uczenia siê nie jest mo¿liwe uzyskanie 

wszystkich odpowiedzi; oznacza to, ¿e 
wyk³adowcy nie powinni staraæ siê wykazywaæ, 
¿e wiedz¹ wszystko w danej kwestii,

• uczenie nie jest procesem pasywnym; chodzi tu o 
to, ¿e nie jest mo¿liwe nauczenie kogoœ 
czegokolwiek bez zaanga¿owania siê wszystkich 
partnerów procesu kszta³cenia.

Doroœli najlepiej siê ucz¹, gdy:
• rozumiej¹ znaczenie i wartoœæ tego, czego siê 

ucz¹,
• maj¹ wp³yw na przebieg zajêæ,
• s¹ dobrowolnie zaanga¿owani w proces 

dydaktyczny,
• traktowani s¹ z szacunkiem, a ich doœwiadczenia 

s¹ uznawane przez prowadz¹cego zajêcia za 
istotne i cenne,

• mog¹ „wyra¿aæ siebie” bez obawy o cenzurê,
• mog¹ pope³niaæ b³êdy nie bêd¹c „os¹dzonymi” 

czy „karanymi”,
• s¹ aktywnie zaanga¿owani w proces uczenia siê.

zynniki blokuj¹ce uczenie siê doros³ychC
Œwiadomoœæ istnienia barier  u³atwi 

prowadz¹cemu odpowiednie przygotowanie do zajêæ 
i ukierunkuje sposób zachowania w trakcie ich 
realizacji. Blokad¹ mog¹ byæ: duma, brak pewnoœci, 
wyobra¿enia o sobie, brak zainteresowania, brak 
motywacji, wczeœniejsze doœwiadczenia na polu 
edukacji.

mgr Zygmunt Korzeniewski

Dyrektor Dolnoœl¹skiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Jeleniej Górze

Artyku³ udostêpniony dziêki uprzejmoœci 
Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - na 
stronie www.utw.pl
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ZAJÊCIA WARSZTATOWE DYSKUSYJNEGO KLUBU 
–FILMOWEGO DLA S£UCHACZY SUTW  

POG£ÊBIANIE PERCEPCJI SZTUKI FILMOWEJ

d  marca do grudnia 2006 r. odbêdzie siê siedem ospotkañ Dyskusyjnego Klubu Filmowego dla 
s³uchaczy S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, w ramach których, zaprezentowanych 
zostanie siedem filmów w dwóch blokach 
tematycznych. W marcu, kwietniu, maju i czerwcu 
zaprezentowany zostanie cykl tematyczny drugiego 
semestru roku akademickiego 2005/2006, zaœ w 
paŸdzierniku, listopadzie i grudniu 2006 r. odbêdzie 
siê czêœæ spotkañ z kolejnego cyklu. Ponadto 
przewiduje siê spotkania z aktorami, re¿yserami oraz 
krytykami filmowymi. Obecnie planowane na rok 
2006 zajêcia warsztatowe s¹ kontynuacj¹ zajêæ 
rozpoczêtych w roku 2005.

 warsztatach weŸmie udzia³ sta³a grupa Wkilkudziesiêciu uczestników, sk³adaj¹ca siê 
ze s³uchaczy S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W spotkaniach z ludŸmi filmu przewiduje siê 
udzia³ wiêkszej grupy s³uchaczy SUTW.

ajêcia warsztatowe, jak równie¿ spotkania z Zaktorami, re¿yserami i krytykami filmowymi, 
odbywaæ siê bêd¹ (jak do tej pory) w Sali im. 
Romana Kosiñskiego (ma³a sala kinowa) w 
Ma³opolskim Centrum Kultury „Sokó³” w Nowym 
S¹czu, w trzeci wtorek ka¿dego miesi¹ca o godz. 
12:00.

odczas ka¿dego z siedmiu spotkañ (marzec – Pczerwiec 2006, paŸdziernik – grudzieñ 2006) 
prezentowany bêdzie film zwi¹zany z tematem 
cyklu. Prezentacjê filmu poprzedzi prelekcja 
filmoznawcy – opiekuna grupy i organizatora zajêæ z 
ramienia partnera SUTW – z Ma³opolskiego 
Centrum Kultury „Sokó³”. Po filmie odbêd¹ siê 
zajêcia warsztatowe oparte o dyskusjê, a 
przeprowadzone przez filmoznawcê wg wczeœniej 
opracowanego planu. Warsztaty mog¹ byæ 
prowadzone tak¿e przez zaproszonych goœci. 
Przewidziany jest szerszy udzia³ reprezentantów 
œrodowiska twórców filmowych jako prelegentów i 
aktywnych uczestników spotkañ. Planowany jest 
konkurs z zakresu wiedzy filmowej, maj¹cy na celu 
uatrakcyjnienie zajêæ i wzbogacenie form 
zdobywania wiedzy, a przede wszystkim 
pog³êbianie percepcji sztuki filmowej uczestników 
zajêæ. Przewidywany czas przeznaczony na ka¿de z 
siedmiu zajêæ warsztatowych to oko³o 4 godziny w 
miesi¹cu.

ino przedstawiane bêdzie w zajêciach Kwarsztatowych oraz spotkaniach z ludŸmi 
filmu jako dialog wynikaj¹cy ze wspólnoty 
doœwiadczeñ autora i odbiorcy w szerokim 
kontekœcie kultury jako ca³oœci - w powi¹zaniu z 
innymi jej dziedzinami, jak: literatura, muzyka, 
sztuki plastyczne (z uwzglêdnieniem formy i treœci).

 grudniu 2006 r. opracowane zostan¹ Wmateria³y z realizacji zajêæ warsztatowych 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego – do Biuletynu 
Informacyjnego SUTW, który zostanie przekazany 
s³uchaczom S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

ajêcia warsztatowe Dyskusyjnego Klubu ZFilmowego S¹deckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz spotkania z ludŸmi filmu  
maj¹ na celu u³atwienie i poszerzenie mo¿liwoœci 
funkcjonowania w œwiecie zdominowanym przez 
kulturê obrazu. Ten podstawowy cel realizowany 
bêdzie poprzez tak¿e istotne cele pomniejsze, jak 
uœwiadamianie innych, ni¿ tylko rozrywkowe 
znaczenie kina w kulturze wspó³czesnej. 

ztuka filmowa przedstawiana bêdzie jako Ssposób porozumiewania siê poprzez zachêcenie 
uczestników – s³uchaczy SUTW w drodze zajêæ 
warsztatowych i spotkañ z ludŸmi filmu – do 
odkrywania mo¿liwoœci poznawczych, jakie stwarza 
w swych wartoœciowych i ambitnych formach kino. 
Wykazywane bêd¹ powi¹zania kina z innymi 
dziedzinami kultury i sztuki, zaœ dyskusje pozwol¹ 
rozwin¹æ zdolnoœæ samodzielnej, krytycznej oceny 
dzie³a filmowego. Dziêki ciekawemu programowi 
uczestnicy warsztatów poznaj¹ istotne pozycje 
polskiej i zagranicznej (zw³aszcza europejskiej) 
kinematografii. Tak prowadzone zajêcia sk³oni¹ 
bior¹cych w nich udzia³ s³uchaczy do bardziej 
œwiadomego odbioru kultury obrazu, narzuconej 
przez wspó³czesne media.

oprzez realizacjê zajêæ warsztatowych Pprzewiduje siê osi¹gniêcie nastêpuj¹cych 
rezultatów:

1. Poszerzenie wiedzy o kinie jako istotnej 
dziedzinie sztuki powi¹zanej z innymi, jak: 
literatura, teatr, sztuki plastyczne i Ÿródle 
informacji o œwiecie i ludziach.

2. Uwra¿liwienie uczestników warsztatów na ten 
rodzaj komunikacji, jakim jest film i obraz oraz 

uœwiadomienie jego mo¿liwoœci (zw³aszcza 
poprzez spotkania z ludŸmi filmu).

3. Uzmys³owienie wartoœci poznawczych kina, 
zarówno w formach ambitnych, jak i bardziej 
popularnych.

4. Wytworzenie nawyku chodzenia do kina, a tak¿e 
samodzielnego, œwiadomego wyboru z bie¿¹cej 
oferty repertuarowej kinowej i telewizyjnej.

5. Umiejêtnoœæ odnajdowania w³aœciwych treœci i 
odczytywania jêzyka ruchomych obrazów w 
ogromnej iloœci filmowego materia³u jakim 
otaczaj¹ nas wspó³czesne media i cywilizacja.

6. Zachêcenie osób uczestnicz¹cych w warsztatach 
do korzystania z ofert instytucji kulturalnych.

7. K s z t a ³ t o w a n i e  g u s t u  o d b i o r c ó w  i  
ukierunkowanie zainteresowañ na wartoœciowe 
propozycje artystyczne.

A£OPOLSKIE CENTRUM KULTURY M„SOKÓ£”  jes t  ins ty tucj¹  kul tury  
województwa ma³opolskiego. Misj¹ MCK jest 
ochrona i promocja wielokulturowego dziedzictwa 
Ma³opolski, kszta³towanie kompetencji kulturowej 
poprzez popularyzacjê muzyki klasycznej, teatru, 
filmu europejskiego, folkloru, sztuki ludowej oraz 
wspomaganie rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego.

Ma³opolskie Centrum Kultury „Sokó³” w 
Nowym S¹czu istnieje od 1975 roku (do 1998 roku 
Wojewódzki Oœrodek Kultury Województwa 
Nowos¹deckiego, a od 1999 roku instytucja kultury 
Województwa Ma³opolskiego pod obecn¹ nazw¹). 
MCK „Sokó³” jest spadkobierc¹ i kontynuatorem 
niemal 140-letniej  tradycji  Towarzystwa 
Gimnastycznego SOKÓ£. Siedzib¹ instytucji jest 
historyczny budynek Sokolni S¹deckiej z 1892 roku, 
który znajduje siê w centrum Nowego S¹cza, 
obecnie znacznie rozbudowany i zmodernizowany.

Zasiêgiem swego dzia³ania MCK „Sokó³” 
obejmuje ca³e województwo ma³opolskie. 
Dzia³alnoœæ ta przebiega wielotorowo, a 
najwa¿niejszymi jej formami realizowanymi w 
sposób ci¹g³y s¹:

• kszta³ towanie kompetencji  kul turowej 
(popularyzacja sztuki profesjonalnej oraz 
p r e z e n t a c j a  w s p ó ³ c z e s n y c h  z j a w i s k  
kulturowych);

• ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 
(wydawnictwa, archiwum kultury ludowej);

• tworzenie i realizacja programów edukacji 
regionalnej dla m³odzie¿y i nauczycieli 

(M³odzie¿owa Akademia Filmowa, Bli¿sze 
Ojczyzny – Ma³opolska, warsztaty teatralne);

• animacja amatorskiego ruchu artystycznego 
( t w o r z e n i e  m o ¿ l i w o œ c i  p r e z e n t a c j i ,  
stymulowanie rozwoju istniej¹cych i pomoc w 
zak³adaniu nowych grup artystycznych).

MCK „Sokó³” posiada równie¿ dwa kina 
SOKÓ£ i KROKUS, gdzie poza prezentacj¹ 
najnowszych produkcji filmowych kina œwiatowego 
promuje siê wartoœciowe kino polskie i europejskie 
(Dyskusyjny Klub Filmowy KOT, przegl¹dy kina 
niezale¿nego).

MCK „Sokó³” jest organizatorem ponad 20. 
cyklicznych festiwali i imprez kulturalnych rocznie, 
które maj¹ charakter lokalny, krajowy i 
miêdzynarodowy. Najwa¿niejsze z nich to:

• Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych 
Zespo³ów Folklorystycznych ŒWIÊTO DZIECI  
GÓR (realizowany od 1992 r.);

• Miêdzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki 
Wokalnej im. Ady Sari (od 1985 r.);

• Miêdzynarodowy Festiwal Wirtuozerii i ¯artu 
Muzycznego FUN & CLASSIC (od 2001 r.);

• S¹decki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE 
ORGANICA (od 2002 r.);

• S¹decki Festiwal Muzyczny IUBILAEI 
CANTUS (od 1995 r.);

• Cykl prezentacji teatralno – operowych 
WIECZORY  MA£OPOLSKIE (od 2004 r.).

Wiosn¹ 2003 roku przy MCK „Sokó³” powsta³ 
Instytut EUROPA KARPAT, który stawia sobie za 
cel przygotowanie programów chroni¹cych oraz 
promuj¹cych dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
Karpat. Instytut realizuje seminaria i spotkania 
miêdzynarodowe (Nasze Wiano dla Europy, Karpaty 
biedne, lecz bogate), wspó³pracuje z organizacjami 
pozarz¹dowymi w celu wspólnej realizacji 
projektów wspomagaj¹cych rozwój spo³eczno-
gospodarczy regionów karpackich.

Gmach MCK „Sokó³” 

Fot.: archiwum MCK „Sokó³”
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zajmowaniem terenów uprawnych i lasów pod 
budownictwo przemys³owe.

Przypomniano te¿, ¿e ochrona œrodowiska 
zaczyna siê w domu. Chemikalia u¿ywane w 
gospodarstwie domowym (np. przy sprz¹taniu) 
nie ulegaj¹ pe³nej degradacji. Spraye s¹ obecne w 
powietrzu, którym oddychamy, œrodki czyszcz¹ce 
docieraj¹ do œcieków z odp³ywów i oczyszczalni. 
Jest to wystarczaj¹cym powodem, aby bardziej 
œwiadomie obchodziæ siê ze œrodkami 
czyszcz¹cymi. Z wielu mo¿na zrezygnowaæ, 
niektóre zaœ stosowaæ oszczêdniej.  

Warto wspomnieæ o nadmiernym ha³asie, 
który w naszym regionie znacznie siê nasila, staje 
siê coraz bardziej uci¹¿liwy. Ha³as o sile 120. 
decybeli sprawia cz³owiekowi ból fizyczny, a 140. 
decybeli jest nie do zniesienia. Nie milkn¹cy szum 
wype³nia miasto (dŸwiêki wysokie s¹ bardziej 
niebezpieczne ni¿ niskie). Inwazja ha³asu w 
Nowym S¹czu jest problemem bardzo wa¿nym i 
narastaj¹cym. 

agadnienia z obszaru sadownictwa na temat Z„Integrowanej (proekologicznej) produkcji 
owoców oraz hodowli roœlin sadowniczych a w 
szczególnoœci je¿yn i malin” przybli¿yli na 
wyk³adzie: prof. dr hab. Adam Szczygie³ oraz dr 
Jan Danek z Instytutu Sadownictwa i 
Kwiaciarstwa w Brzeznej. 
Tematy te cieszy³y siê wœród s³uchaczy du¿ym 
zainteresowaniem i o¿ywion¹ dyskusj¹.

Wspólne wyjœcie do Oczyszczalni Œcieków w 
Nowym S¹czu pozwoli³o nam przyjrzeæ siê 

procesowi odprowadzania, przetwarzania i 
wykorzystania œcieków. 

odsumowuj¹c, oœmielam siê z zadowoleniem Pstwierdziæ, ¿e zrealizowane wyk³ady 
specjalistyczne i wyjazdy edukacyjne Sekcji 
Przyrodoznawstwa by³y przyjemn¹ i kszta³c¹c¹ 
rozrywk¹. Ich wartoœæ edukacyjna by³a 
po¿yteczna, pouczaj¹ca i interesuj¹ca. 

Aktualny stan i zagro¿enie œrodowiska 
przyrodniczego, jego ochrona i kszta³towanie jest 
jednym z najwa¿niejszych problemów 
wspó³czesnej cywilizacji na œwiecie, w kraju i 
regionie. Jakkolwiek najwiêksza rola w edukacji 
ekologicznej œrodowiska przypada biologii, 
geografii, chemii i ekologii, to wa¿nym jest, aby 
ka¿dy cz³owiek (obojêtne jakim jest specjalist¹) 
móg³ zrozumieæ proces niszczenia œrodowiska, 
wiedzieæ jak zmniejszyæ rozmiar jego degradacji i 
byæ odpowiedzialnym za zdrowie drugiego 
cz³owieka i otaczaj¹c¹  go przyrod¹. 

Pragnê w imieniu Sekcji oraz moim podziêkowaæ 
w s z y s t k i m  w y k ³ a d o w c o m ,  k t ó r z y  
bezinteresownie poœwiêcili swój wolny czas i 
zechcieli podzieliæ siê z nami swoj¹ bogat¹ 
wiedz¹. 

Na wyró¿nienie zas³uguj¹ te¿ s³uchacze Sekcji za 
ambitne zaanga¿owanie siê w organizacjê 
wyjazdów edukacyjnych. S¹ to: pp. Krystyna 
Uczkiewicz, Jerzy Serek, Antoni £opuch, Juliusz 
Jaroñczyk, Roman Pacholarz.

Bogumi³a Oleksy 
Opiekun Sekcji Przyrodoznawstwa II Roku  

Skarbnik SUTW

RELACJA Z WYJAZDU EDUKACYJNEGO DO KRAKOWA, 
DO MUZEUM NARODOWEGO, MUZEUM CZARTORYSKICH, 

DOMU JANA MATEJKI I MANGGHI 
W DNIU 28 PA•DZIERNIKA 2005 R.

ocz¹tek woja¿u z perturbacjami. W autokarze nie Pma mikrofonu, nie zosta³ zabrany z bazy PKS-u i 
zamiast na pó³noc, jedziemy na po³udnie. Pasa¿erowie 
snuj¹ domys³y, ¿e mo¿e jedziemy przez £¹cko, 
Szczawê, Mszanê Doln¹ i „zakopiank¹” do Krakowa. 
Niektórzy ciesz¹ siê ju¿ na wspania³e (przy takiej 
pogodzie!) widoki Gorców i Tatr. Ale nic z tego. Pe³na 
¿yciowej werwy i energii, kierowniczka wycieczki a 
równoczeœnie starosta Sekcji Kulturoznawstwa, p. 
Anna Totoñ, sprowadza nas do prozy sytuacji. 
Jedziemy po mikrofon.

yjazd edukacyjny do WK r a k o w a  
rozpoczynamy w piêkny 
paŸdziernikowy poranek 
polskiej z³otej jesieni. Jest 
nas 39 osób –  razem z p. 
Mariol¹ z sekretariatu 
SUTW i p. Katarzyn¹ z 
MBWA – organizatorkami 
imprezy.
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 „IDZIESZ PRZEZ ŒWIAT I DAJESZ ŒWIATU KSZTA£T  
PRZEZ SWOJE CZYNY. 

SPÓJRZ W ŒWIAT, WE ŒWIATA KSZTA£T, 
A DOJRZYSZ SWOJE WINY”.

 St. Wyspiañski „Powrót Odysa”

yœl zawarta w Mp r z y t o c z o n y m  
w y ¿ e j  c y t a c i e  j e s t  
dominuj¹c¹ na zajêciach 
specjalistycznych Sekcji 
Przyrodoznawstwa w 
SUTW w Nowym S¹czu. 
T e m a t y k a  z a j ê æ  
specjalistycznych w 

minionym roku akademickim by³a tak 
ró¿norodna, by zainteresowa³a biologa, ekologa, 
chemika czy fizyka. Przypomnieliœmy sobie, ¿e 
œrodowisko przyrodnicze to uk³ad ró¿nych 
elementów wzajemnie wp³ywaj¹cych na siebie. 
Dominacja cz³owieka nad przyrod¹ jest 
uwarunkowana biologicznie. Je¿eli cz³owiek 
ochrania przyrodê, to nie czyni tego dla niej samej, 
ale dla siebie. Dobra przyrody s¹ wiêc 
fundamentem ludzkiej egzystencji. Z prognoz 
specjalistów wynika, ¿e œrodowisko cz³owieka na 
ca³ej ziemi ulega ci¹g³ej degradacji, a tym samym 
staje siê niekorzystnym dla jego ¿ycia i zdrowia. 
Musimy wszyscy zrozumieæ prawdê, ¿e cz³owiek 
nie jest panem, a tylko elementem przyrody, ¿e nie 
on tworzy prawa natury, tylko musi siê im 
podporz¹dkowaæ i wreszcie, ¿e „póty ludzkoœci 
póki przyrody”. Zajêcia specjalistyczne 
rozbudzi³y w nas zainteresowanie problemami 
œrodowiska, miejscem i rol¹ w nim cz³owieka. 
Utrwalaj¹c sobie wiedzê opanowaliœmy 
umiejêtnoœci dostrzegania wy¿szych wartoœci 
œrodowiska. Zrozumieliœmy, ¿e w edukacji 
ekologicznej nale¿y widzieæ znakomit¹ podstawê 
do ukszta³towania innego stylu ¿ycia, nowego 
wspó³istnienia cz³owieka w harmonii ze 
œrodowiskiem, z ca³¹ przyrod¹.

nteresuj¹c¹ przygod¹ by³y wyjazdy edukacyjne  Ido Ogrodu Botanicznego (tutaj ciekaw¹ 
prelekcjê wyg³osi³ dr Marek Polañski) i Muzeum 
Przyrodniczego w Krakowie. W ogrodzie 
ujrzeliœmy wieloletnie i ciekawe okazy drzew, 
krzewów, kwiatów, a w muzeum wspania³e okazy 
istot ¿yj¹cych w morzach i oceanach œwiata. 
Pozosta³y niezatarte wspomnienia i wspania³e 
zdjêcia wykonane przez pana Antoniego £opucha 
(s³uchacza naszej Sekcji). Szlakiem w 
Popradzkim Parku Krajobrazowym poprowadzi³ 
nas dyrektor tego Parku mgr in¿. Tadeusz 
Wieczorek. Las, pole, ³¹ka, doniczka z roœlin¹, 

staw, akwarium to piêtrowoœæ w przyrodzie i 
wp³yw cz³owieka na ¿ycie roœlin i zwierz¹t. 
Wa¿nym elementem odœwie¿enia wiedzy by³o 
zagadnienie roli pomników przyrody, rezerwatów, 
parków narodowych, ich definicja, liczebnoœæ, 
zanieczyszczenia py³owe, gazowe i biologiczne 
oraz ich skutki chorobotwórcze. 

Do tematu „Natura 2000 jako forma ochrony 
przyrody” wprowadzi³ nas prof. dr hab. Jerzy 
Staszkiewicz z Instytutu Botaniki PAN w 
Krakowie. Zapoznaliœmy siê z obszarami 
chronionego krajobrazu w regionie S¹decczyzny 
atrakcyjnymi okazami roœlin i kwiatów, które 
stanowi¹ cenn¹ wartoœæ œrodowiskow¹ i 
turystyczn¹. Obejmuj¹ tereny o krajobrazie 
charakterystycznym dla danego regionu, czêsto 
wzbogacane pami¹tkami kultury. Zabronione jest 
fizyczne i chemiczne zanieczyszczanie 
œrodowiska na obszarze chronionego krajobrazu. 
Ciekawostk¹ jest to, ¿e niespotykane pojedyncze 
okazy roœlin i kwiatów nie wystêpuj¹ce w innych 
regionach kraju, znajduj¹ siê w³aœnie w naszym 
regionie. 

 problem systemu opracowywania prognoz Wdotycz¹cych zanieczyszczenia œrodowiska 
S¹decczyzny, oparty na pomiarach iloœci py³ów, 
gazów na okreœlonym terenie czyli tzw. 
monitoringu wprowadzi³ nas dr W³odzimierz 
Lupa. 

Chorobotwórcze dzia³anie zatrutego œrodowiska 
przedstawiono nam poprzez ska¿on¹ wodê, 
powietrze, glebê i ¿ywnoœæ. 

Zanieczyszczenia wody powstaj¹ miêdzy innymi 
przez odprowadzanie œcieków do zbiorników 
wodnych, zanieczyszczeñ wyp³ukanych z 
wysypisk do wód wg³êbnych oraz ska¿enie 
radioaktywne. 

Zanieczyszczenie  powiet rza  powoduje  
wprowadzanie do atmosfery py³ów, gazów, spalin 
pojazdów i py³ów chemicznych oraz ska¿enia 
radioaktywne. 

Zanieczyszczenia gleby spowodowane s¹ ha³dami 
odpadów, œciekami, nadmiernym zapyleniem oraz 
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zajmowaniem terenów uprawnych i lasów pod 
budownictwo przemys³owe.

Przypomniano te¿, ¿e ochrona œrodowiska 
zaczyna siê w domu. Chemikalia u¿ywane w 
gospodarstwie domowym (np. przy sprz¹taniu) 
nie ulegaj¹ pe³nej degradacji. Spraye s¹ obecne w 
powietrzu, którym oddychamy, œrodki czyszcz¹ce 
docieraj¹ do œcieków z odp³ywów i oczyszczalni. 
Jest to wystarczaj¹cym powodem, aby bardziej 
œwiadomie obchodziæ siê ze œrodkami 
czyszcz¹cymi. Z wielu mo¿na zrezygnowaæ, 
niektóre zaœ stosowaæ oszczêdniej.  

Warto wspomnieæ o nadmiernym ha³asie, 
który w naszym regionie znacznie siê nasila, staje 
siê coraz bardziej uci¹¿liwy. Ha³as o sile 120. 
decybeli sprawia cz³owiekowi ból fizyczny, a 140. 
decybeli jest nie do zniesienia. Nie milkn¹cy szum 
wype³nia miasto (dŸwiêki wysokie s¹ bardziej 
niebezpieczne ni¿ niskie). Inwazja ha³asu w 
Nowym S¹czu jest problemem bardzo wa¿nym i 
narastaj¹cym. 

agadnienia z obszaru sadownictwa na temat Z„Integrowanej (proekologicznej) produkcji 
owoców oraz hodowli roœlin sadowniczych a w 
szczególnoœci je¿yn i malin” przybli¿yli na 
wyk³adzie: prof. dr hab. Adam Szczygie³ oraz dr 
Jan Danek z Instytutu Sadownictwa i 
Kwiaciarstwa w Brzeznej. 
Tematy te cieszy³y siê wœród s³uchaczy du¿ym 
zainteresowaniem i o¿ywion¹ dyskusj¹.

Wspólne wyjœcie do Oczyszczalni Œcieków w 
Nowym S¹czu pozwoli³o nam przyjrzeæ siê 

procesowi odprowadzania, przetwarzania i 
wykorzystania œcieków. 

odsumowuj¹c, oœmielam siê z zadowoleniem Pstwierdziæ, ¿e zrealizowane wyk³ady 
specjalistyczne i wyjazdy edukacyjne Sekcji 
Przyrodoznawstwa by³y przyjemn¹ i kszta³c¹c¹ 
rozrywk¹. Ich wartoœæ edukacyjna by³a 
po¿yteczna, pouczaj¹ca i interesuj¹ca. 

Aktualny stan i zagro¿enie œrodowiska 
przyrodniczego, jego ochrona i kszta³towanie jest 
jednym z najwa¿niejszych problemów 
wspó³czesnej cywilizacji na œwiecie, w kraju i 
regionie. Jakkolwiek najwiêksza rola w edukacji 
ekologicznej œrodowiska przypada biologii, 
geografii, chemii i ekologii, to wa¿nym jest, aby 
ka¿dy cz³owiek (obojêtne jakim jest specjalist¹) 
móg³ zrozumieæ proces niszczenia œrodowiska, 
wiedzieæ jak zmniejszyæ rozmiar jego degradacji i 
byæ odpowiedzialnym za zdrowie drugiego 
cz³owieka i otaczaj¹c¹  go przyrod¹. 

Pragnê w imieniu Sekcji oraz moim podziêkowaæ 
w s z y s t k i m  w y k ³ a d o w c o m ,  k t ó r z y  
bezinteresownie poœwiêcili swój wolny czas i 
zechcieli podzieliæ siê z nami swoj¹ bogat¹ 
wiedz¹. 

Na wyró¿nienie zas³uguj¹ te¿ s³uchacze Sekcji za 
ambitne zaanga¿owanie siê w organizacjê 
wyjazdów edukacyjnych. S¹ to: pp. Krystyna 
Uczkiewicz, Jerzy Serek, Antoni £opuch, Juliusz 
Jaroñczyk, Roman Pacholarz.

Bogumi³a Oleksy 
Opiekun Sekcji Przyrodoznawstwa II Roku  

Skarbnik SUTW

RELACJA Z WYJAZDU EDUKACYJNEGO DO KRAKOWA, 
DO MUZEUM NARODOWEGO, MUZEUM CZARTORYSKICH, 

DOMU JANA MATEJKI I MANGGHI 
W DNIU 28 PA•DZIERNIKA 2005 R.

ocz¹tek woja¿u z perturbacjami. W autokarze nie Pma mikrofonu, nie zosta³ zabrany z bazy PKS-u i 
zamiast na pó³noc, jedziemy na po³udnie. Pasa¿erowie 
snuj¹ domys³y, ¿e mo¿e jedziemy przez £¹cko, 
Szczawê, Mszanê Doln¹ i „zakopiank¹” do Krakowa. 
Niektórzy ciesz¹ siê ju¿ na wspania³e (przy takiej 
pogodzie!) widoki Gorców i Tatr. Ale nic z tego. Pe³na 
¿yciowej werwy i energii, kierowniczka wycieczki a 
równoczeœnie starosta Sekcji Kulturoznawstwa, p. 
Anna Totoñ, sprowadza nas do prozy sytuacji. 
Jedziemy po mikrofon.

yjazd edukacyjny do WK r a k o w a  
rozpoczynamy w piêkny 
paŸdziernikowy poranek 
polskiej z³otej jesieni. Jest 
nas 39 osób –  razem z p. 
Mariol¹ z sekretariatu 
SUTW i p. Katarzyn¹ z 
MBWA – organizatorkami 
imprezy.
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 „IDZIESZ PRZEZ ŒWIAT I DAJESZ ŒWIATU KSZTA£T  
PRZEZ SWOJE CZYNY. 

SPÓJRZ W ŒWIAT, WE ŒWIATA KSZTA£T, 
A DOJRZYSZ SWOJE WINY”.

 St. Wyspiañski „Powrót Odysa”

yœl zawarta w Mp r z y t o c z o n y m  
w y ¿ e j  c y t a c i e  j e s t  
dominuj¹c¹ na zajêciach 
specjalistycznych Sekcji 
Przyrodoznawstwa w 
SUTW w Nowym S¹czu. 
T e m a t y k a  z a j ê æ  
specjalistycznych w 

minionym roku akademickim by³a tak 
ró¿norodna, by zainteresowa³a biologa, ekologa, 
chemika czy fizyka. Przypomnieliœmy sobie, ¿e 
œrodowisko przyrodnicze to uk³ad ró¿nych 
elementów wzajemnie wp³ywaj¹cych na siebie. 
Dominacja cz³owieka nad przyrod¹ jest 
uwarunkowana biologicznie. Je¿eli cz³owiek 
ochrania przyrodê, to nie czyni tego dla niej samej, 
ale dla siebie. Dobra przyrody s¹ wiêc 
fundamentem ludzkiej egzystencji. Z prognoz 
specjalistów wynika, ¿e œrodowisko cz³owieka na 
ca³ej ziemi ulega ci¹g³ej degradacji, a tym samym 
staje siê niekorzystnym dla jego ¿ycia i zdrowia. 
Musimy wszyscy zrozumieæ prawdê, ¿e cz³owiek 
nie jest panem, a tylko elementem przyrody, ¿e nie 
on tworzy prawa natury, tylko musi siê im 
podporz¹dkowaæ i wreszcie, ¿e „póty ludzkoœci 
póki przyrody”. Zajêcia specjalistyczne 
rozbudzi³y w nas zainteresowanie problemami 
œrodowiska, miejscem i rol¹ w nim cz³owieka. 
Utrwalaj¹c sobie wiedzê opanowaliœmy 
umiejêtnoœci dostrzegania wy¿szych wartoœci 
œrodowiska. Zrozumieliœmy, ¿e w edukacji 
ekologicznej nale¿y widzieæ znakomit¹ podstawê 
do ukszta³towania innego stylu ¿ycia, nowego 
wspó³istnienia cz³owieka w harmonii ze 
œrodowiskiem, z ca³¹ przyrod¹.

nteresuj¹c¹ przygod¹ by³y wyjazdy edukacyjne  Ido Ogrodu Botanicznego (tutaj ciekaw¹ 
prelekcjê wyg³osi³ dr Marek Polañski) i Muzeum 
Przyrodniczego w Krakowie. W ogrodzie 
ujrzeliœmy wieloletnie i ciekawe okazy drzew, 
krzewów, kwiatów, a w muzeum wspania³e okazy 
istot ¿yj¹cych w morzach i oceanach œwiata. 
Pozosta³y niezatarte wspomnienia i wspania³e 
zdjêcia wykonane przez pana Antoniego £opucha 
(s³uchacza naszej Sekcji). Szlakiem w 
Popradzkim Parku Krajobrazowym poprowadzi³ 
nas dyrektor tego Parku mgr in¿. Tadeusz 
Wieczorek. Las, pole, ³¹ka, doniczka z roœlin¹, 

staw, akwarium to piêtrowoœæ w przyrodzie i 
wp³yw cz³owieka na ¿ycie roœlin i zwierz¹t. 
Wa¿nym elementem odœwie¿enia wiedzy by³o 
zagadnienie roli pomników przyrody, rezerwatów, 
parków narodowych, ich definicja, liczebnoœæ, 
zanieczyszczenia py³owe, gazowe i biologiczne 
oraz ich skutki chorobotwórcze. 

Do tematu „Natura 2000 jako forma ochrony 
przyrody” wprowadzi³ nas prof. dr hab. Jerzy 
Staszkiewicz z Instytutu Botaniki PAN w 
Krakowie. Zapoznaliœmy siê z obszarami 
chronionego krajobrazu w regionie S¹decczyzny 
atrakcyjnymi okazami roœlin i kwiatów, które 
stanowi¹ cenn¹ wartoœæ œrodowiskow¹ i 
turystyczn¹. Obejmuj¹ tereny o krajobrazie 
charakterystycznym dla danego regionu, czêsto 
wzbogacane pami¹tkami kultury. Zabronione jest 
fizyczne i chemiczne zanieczyszczanie 
œrodowiska na obszarze chronionego krajobrazu. 
Ciekawostk¹ jest to, ¿e niespotykane pojedyncze 
okazy roœlin i kwiatów nie wystêpuj¹ce w innych 
regionach kraju, znajduj¹ siê w³aœnie w naszym 
regionie. 

 problem systemu opracowywania prognoz Wdotycz¹cych zanieczyszczenia œrodowiska 
S¹decczyzny, oparty na pomiarach iloœci py³ów, 
gazów na okreœlonym terenie czyli tzw. 
monitoringu wprowadzi³ nas dr W³odzimierz 
Lupa. 

Chorobotwórcze dzia³anie zatrutego œrodowiska 
przedstawiono nam poprzez ska¿on¹ wodê, 
powietrze, glebê i ¿ywnoœæ. 

Zanieczyszczenia wody powstaj¹ miêdzy innymi 
przez odprowadzanie œcieków do zbiorników 
wodnych, zanieczyszczeñ wyp³ukanych z 
wysypisk do wód wg³êbnych oraz ska¿enie 
radioaktywne. 

Zanieczyszczenie  powiet rza  powoduje  
wprowadzanie do atmosfery py³ów, gazów, spalin 
pojazdów i py³ów chemicznych oraz ska¿enia 
radioaktywne. 

Zanieczyszczenia gleby spowodowane s¹ ha³dami 
odpadów, œciekami, nadmiernym zapyleniem oraz 
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Mi³¹ niespodziank¹ 
by³ poczêstunek, w 
owianej legend¹ 
kabaretu „Zielony 
Balonik”, kawiarni 
„Jama Michaliko-
wa”, zafundowany 
przez anonimo-
wego S¹deczanina. 
Do wyboru: kawa, 
herbata i wspania³y 
tort. G³ównie liczy³ 
siê nastrój, miejsce 
i wystrój lokalu; 
wisz¹ce na œcianach 
rysunki, karykatury 

i lalki szopki krakowskiej przenios³y nas w okres 
M³odej Polski.

osileni na „duchu i ciele” idziemy na symboliczne Pspotkanie z „ma³ego wzrostu, o s³abym wzroku” 
ale wielkiego talentem i duchem, Janem Matejk¹ do 
Jego domu, przy ulicy Floriañskiej 41. Muzeum 
powsta³o wkrótce po œmierci artysty. Gromadzi obrazy, 
szkice i zbiory, które s³u¿y³y Matejce jako 
dokumentacja do dzie³ historycznych.

Przechodz¹c przez pomieszczenia mieszkalne; 
salon z piêknymi meblami weneckimi zakupionymi 
przez Matejków w czasie ich podró¿y poœlubnej do 

W³och (przyjmowano tu cesarza Austrii Franciszka 
Józefa w czasie jego pobytu w Krakowie), sypialnie, 
pracowniê z zachowanymi sztalugami i rekwizytami, 
odnosi siê wra¿enie, ¿e Artysta za chwilê si¹dzie do 
malowania lub odpocznie w fotelu, ¿e jest blisko nas.
Niezapomniane prze¿ycia mimo i¿ wiêkszoœæ 
uczestników wyjazdu zwiedza³a te miejsca nie jeden 
raz.

a zakoñczenie pobytu w Krakowie, odwiedzamy NOœrodek Kultury Japoñskiej „Manggha” 
utworzony przez Andrzeja Wajdê i jego ¿onê Krystynê 
Zachwatowicz.

ardzo mi³a atmosfera w czasie wyjazdu stworzona Bprzez kierowniczkê wycieczki p. Aniê, przynios³a 
wszystkim uczestnikom tak potrzebny relaks i 
odskoczniê od trudów i trosk codziennego ¿ycia. 
Zapomnieliœmy te¿ ca³kowicie o naszym „trzecim 
wieku”. Wszystkim, którzy przyczynili siê do 
zorganizowania wyjazdu, sk³adamy serdeczne 
podziêkowania. Gor¹ce dziêki!

El¿bieta Pachoñ

Cz³onek Rady Programowej

Sekcji Kulturoznawstwa II Roku SUTW

rzydziestoosobowa grupa Sekcji Medycznej i TProfilaktyki Zdrowia 28 listopada 2005 r. 
pojecha³a do Stró¿ - miejscowoœci le¿¹cej w 
gminie Grybów (województwo ma³opolskie), na 
malowniczym szlaku Beskidu S¹deckiego i 
Beskidu Niskiego.

Celem by³o zwiedzenie: Centrum Szkoleniowo - 
Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio i Gospodarstwa 
Pasiecznego „S¹decki Bartnik”.

ajpierw zatrzymaliœmy siê w Centrum NSzkoleniowo - Rehabilitacyjnym im. Ojca 
Pio, gdzie byliœmy goœcinnie przyjêci przez 
dyrektora, pana Zygmunta Fryczka. W trakcie  
spotkania poznaliœmy historiê powstania Fundacji 
Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym, jej cele, 
osi¹gniêcia i potrzeby.

Fundacja zosta³a powo³ana z inicjatywy pana 
Stanis³awa Koguta (aktualnie senatora RP) 17 

marca 1998 r. i zarejestrowana 27 maja 1998 r. w 
S¹dzie Rejonowym w Warszawie. Powsta³a w celu 
n ie s i en ia  pomocy  n iepe ³nosprawnym,  
wymagaj¹cym specjalistycznego leczenia w 
po³¹czeniu z prowadzeniem edukacji na poziomie 

WYJAZD S£UCHACZY SEKCJI MEDYCZNEJ 
I PROFILAKTYKI ZDROWIA II ROKU SUTW DO STRÓ¯

Fot.: Anna Totoñ

Fot.: archiwum Centrum 
Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego w Stró¿ach 
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asza „edukacja” zaczyna siê ju¿ ... w Nowym NS¹czu. Jak to zwykle bywa czêsto nie zwracamy 
uwagi na obiekty, które codziennie mijamy. 
D³ugoletnia, wytrawna przewodniczka turystyki, p. 
W³adys³awa G³uc informuje o pomniku - obelisku 
poœwiêconym „Sybirakom” znajduj¹cym siê na 
skwerze przy ul. Tarnowskiej (most na rzece 
Kamienicy te¿ nosi ich nazwê). Docieraj¹ do nas 
wiadomoœci geograficzne dotycz¹ce np. d³ugoœci rzek: 
Kamienicy (35 km) i Dunajca (247 km). W Zabe³czu 
mijamy cmentarz ¿o³nierzy z czasów I wojny 
œwiatowej i grotê wzorowan¹ na s³ynnej grocie z 
Lourdes, z figur¹ œw. Bernadetty.
Przewodniczka wyjaœnia pochodzenie nazwy 
Wielog³owy. Wed³ug legendy mia³ tutaj w jaskini 
mieszkaæ smok, potwór o „wielu g³owach”.

iêknie w s³oñcu b³yszczy Ptaf la  wody Jeziora  
R o ¿ n o w s k i e g o ,  k i e d y  
wspinamy siê serpentynami 
na wzniesienie dziel¹ce 
dolinê Dunajca od tej, któr¹ p³ynie ma³a £ososina.

a górze widzimy skromny, drewniany koœció³ek Np.w. œw. Justa - „œwiêtego”, którego pró¿no 
szukaæ w ksiêdze œwiêtych i b³ogos³awionych Koœcio³a 
Katolickiego. Mówi siê o nim raczej pustelnik. 
Podobno ¿y³ tu ongiœ pustelnik Justyn - Just. Dok³adnie 
nie wiadomo kiedy i sk¹d przyby³. Jedna wersja g³osi, 
¿e z Francji, inna, uparcie powtarza, ¿e by³ „polskiego 
rodu królewskiego” a pope³nione z³e czyny sk³oni³y go 
do pokuty na pustkowiu. Legenda g³osi, ¿e pomaga³ 
ludziom zab³¹kanym w lesie lub œnie¿nej zamieci, 
przewozi³ przez wezbrane potoki, pomaga³ biednym - 
czyni³ dobro. Cichy, œwiêty Just, który i dzisiaj chroni i 
strze¿e tê ziemiê.

as³uchaliœmy siê w opowiadanie p. Totoñ oparte o Zprzekazy rodzinne o powodziach, o tym, jak co 
roku Dunajec wylewa³ zatapiaj¹c pola i domostwa 
zanim w latach 1936-1941 wybudowano zaporê wodn¹ 
w Ro¿nowie a póŸniej w Czchowie. Wielka powódŸ 
1934 r. przynios³a na falach rzeki, prawie ca³y 
drewniany koœció³, który mieszkañcy Jurkowa 
wy³owili z rzeki i postawili na skrzy¿owaniu dróg. 
Œwi¹tynia p.w. Przemienienia Pañskiego stoi do 
dzisiaj.

eszcze s³uchamy informacji o starym grodzie JCzchów, o romañskim, obronnym koœciele w 
Gnojniku z XIV w., o browarze w Brzesku - Okocimiu, 
³¹cznie z podaniem etymologii nazwy „Okocim” - „tu 
siê okocim”, tu urodzi siê nasze potomstwo, i ju¿ 
jesteœmy na obwodnicy za Brzeskiem.

oranek coraz piêkniejszy a my wêdrujemy w Pmyœlach za treœci¹ legendy o inkaskiej ksiê¿niczce 
Uminie, jej skarbie, zamku w Niedzicy i Tropsztynie, 
barwnie opowiadanej przez p. W³adys³awê.

unktualnie o godz. 10. pukamy do bramy Muzeum PNarodowego w Sukiennicach; podzieleni na 2. 
grupy przypominamy sobie dzieje powstania Muzeum 
Narodowego, gromadzenia zbiorów, historiê 
malarstwa polskiego XVIII i XIX w. wraz z burzliwymi 
kolejami ¿ycia artystów: Canaletta, M. Bacciarellego, 
M.  S tach iewicza ,  J .  Malczewsk iego ,  W.  
Podkowiñskiego, P. Micha³owskiego, J. Matejki, H. 
S i e m i r a d z k i e g o ,  J .  C h e ³ m o ñ s k i e g o ,  H .  
Rodakowskiego, A. Grottgera, M. i A. Gierymskich, 
Józefa Brandta i in.

Zal¹¿kiem zbiorów by³ obraz Henryka 
Siemiradzkiego „Pochodnie Nerona” ofiarowany 
przez autora w roku 1879, a Muzeum oficjalnie otwarto 
w 1883 r.

Oprowadzaj¹cy, zgodnie z zasadami edukacji 
artystycznej, omawiali wybrane dzie³a i g³ówne 
kierunki w sztukach plastycznych XVIII i XIX w.

d godz. 12. ogl¹damy bezcenne zbiory w Muzeum OCzartoryskich, których gromadzenie rozpoczê³a 
ksiê¿na Izabela z Flemingów Czartoryska, w roku 
1801. Zbiory obejmuj¹: sztukê staro¿ytn¹, malarstwo 
europejskie, zbrojowniê, europejskie rzemios³o 
artystyczne, gabinet rycin i archiwalia. Muzeum od 
roku 1991 jest pod patronatem Fundacji Ksi¹¿¹t 
Czartoryskich.

Bezcenn¹ per³¹ w zbiorach jest obraz Leonarda 
da Vinci „Dama z ³asiczk¹” (albo z gronostajem), który 
mo¿na godzinami kontemplowaæ. Zarówno urodê 
m³odziutkiej Cecylii Galleroni, s³awnej nie tylko z 
piêknoœci, lecz 
tak¿e rozumu i 
wszechstronnego 
w y k s z t a ³ c e n i a  
(równie piêknie 
gra³a na lutni jak 
w³ada³a jêzykiem 
³aciñskim); jak i 
przede wszystkim 
genialny rysunek, 
rymuj¹cy siê w 
kilku poziomach, 
np. zwrot g³owy i 
uk³ad r¹k, sk³on 
cia³a modelki i 
zwierz¹tka.

Fot.: Anna Totoñ

Fot.: Anna Totoñ
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Mi³¹ niespodziank¹ 
by³ poczêstunek, w 
owianej legend¹ 
kabaretu „Zielony 
Balonik”, kawiarni 
„Jama Michaliko-
wa”, zafundowany 
przez anonimo-
wego S¹deczanina. 
Do wyboru: kawa, 
herbata i wspania³y 
tort. G³ównie liczy³ 
siê nastrój, miejsce 
i wystrój lokalu; 
wisz¹ce na œcianach 
rysunki, karykatury 

i lalki szopki krakowskiej przenios³y nas w okres 
M³odej Polski.

osileni na „duchu i ciele” idziemy na symboliczne Pspotkanie z „ma³ego wzrostu, o s³abym wzroku” 
ale wielkiego talentem i duchem, Janem Matejk¹ do 
Jego domu, przy ulicy Floriañskiej 41. Muzeum 
powsta³o wkrótce po œmierci artysty. Gromadzi obrazy, 
szkice i zbiory, które s³u¿y³y Matejce jako 
dokumentacja do dzie³ historycznych.

Przechodz¹c przez pomieszczenia mieszkalne; 
salon z piêknymi meblami weneckimi zakupionymi 
przez Matejków w czasie ich podró¿y poœlubnej do 

W³och (przyjmowano tu cesarza Austrii Franciszka 
Józefa w czasie jego pobytu w Krakowie), sypialnie, 
pracowniê z zachowanymi sztalugami i rekwizytami, 
odnosi siê wra¿enie, ¿e Artysta za chwilê si¹dzie do 
malowania lub odpocznie w fotelu, ¿e jest blisko nas.
Niezapomniane prze¿ycia mimo i¿ wiêkszoœæ 
uczestników wyjazdu zwiedza³a te miejsca nie jeden 
raz.

a zakoñczenie pobytu w Krakowie, odwiedzamy NOœrodek Kultury Japoñskiej „Manggha” 
utworzony przez Andrzeja Wajdê i jego ¿onê Krystynê 
Zachwatowicz.

ardzo mi³a atmosfera w czasie wyjazdu stworzona Bprzez kierowniczkê wycieczki p. Aniê, przynios³a 
wszystkim uczestnikom tak potrzebny relaks i 
odskoczniê od trudów i trosk codziennego ¿ycia. 
Zapomnieliœmy te¿ ca³kowicie o naszym „trzecim 
wieku”. Wszystkim, którzy przyczynili siê do 
zorganizowania wyjazdu, sk³adamy serdeczne 
podziêkowania. Gor¹ce dziêki!

El¿bieta Pachoñ

Cz³onek Rady Programowej

Sekcji Kulturoznawstwa II Roku SUTW

rzydziestoosobowa grupa Sekcji Medycznej i TProfilaktyki Zdrowia 28 listopada 2005 r. 
pojecha³a do Stró¿ - miejscowoœci le¿¹cej w 
gminie Grybów (województwo ma³opolskie), na 
malowniczym szlaku Beskidu S¹deckiego i 
Beskidu Niskiego.

Celem by³o zwiedzenie: Centrum Szkoleniowo - 
Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio i Gospodarstwa 
Pasiecznego „S¹decki Bartnik”.

ajpierw zatrzymaliœmy siê w Centrum NSzkoleniowo - Rehabilitacyjnym im. Ojca 
Pio, gdzie byliœmy goœcinnie przyjêci przez 
dyrektora, pana Zygmunta Fryczka. W trakcie  
spotkania poznaliœmy historiê powstania Fundacji 
Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym, jej cele, 
osi¹gniêcia i potrzeby.

Fundacja zosta³a powo³ana z inicjatywy pana 
Stanis³awa Koguta (aktualnie senatora RP) 17 

marca 1998 r. i zarejestrowana 27 maja 1998 r. w 
S¹dzie Rejonowym w Warszawie. Powsta³a w celu 
n ie s i en ia  pomocy  n iepe ³nosprawnym,  
wymagaj¹cym specjalistycznego leczenia w 
po³¹czeniu z prowadzeniem edukacji na poziomie 

WYJAZD S£UCHACZY SEKCJI MEDYCZNEJ 
I PROFILAKTYKI ZDROWIA II ROKU SUTW DO STRÓ¯
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asza „edukacja” zaczyna siê ju¿ ... w Nowym NS¹czu. Jak to zwykle bywa czêsto nie zwracamy 
uwagi na obiekty, które codziennie mijamy. 
D³ugoletnia, wytrawna przewodniczka turystyki, p. 
W³adys³awa G³uc informuje o pomniku - obelisku 
poœwiêconym „Sybirakom” znajduj¹cym siê na 
skwerze przy ul. Tarnowskiej (most na rzece 
Kamienicy te¿ nosi ich nazwê). Docieraj¹ do nas 
wiadomoœci geograficzne dotycz¹ce np. d³ugoœci rzek: 
Kamienicy (35 km) i Dunajca (247 km). W Zabe³czu 
mijamy cmentarz ¿o³nierzy z czasów I wojny 
œwiatowej i grotê wzorowan¹ na s³ynnej grocie z 
Lourdes, z figur¹ œw. Bernadetty.
Przewodniczka wyjaœnia pochodzenie nazwy 
Wielog³owy. Wed³ug legendy mia³ tutaj w jaskini 
mieszkaæ smok, potwór o „wielu g³owach”.

iêknie w s³oñcu b³yszczy Ptaf la  wody Jeziora  
R o ¿ n o w s k i e g o ,  k i e d y  
wspinamy siê serpentynami 
na wzniesienie dziel¹ce 
dolinê Dunajca od tej, któr¹ p³ynie ma³a £ososina.

a górze widzimy skromny, drewniany koœció³ek Np.w. œw. Justa - „œwiêtego”, którego pró¿no 
szukaæ w ksiêdze œwiêtych i b³ogos³awionych Koœcio³a 
Katolickiego. Mówi siê o nim raczej pustelnik. 
Podobno ¿y³ tu ongiœ pustelnik Justyn - Just. Dok³adnie 
nie wiadomo kiedy i sk¹d przyby³. Jedna wersja g³osi, 
¿e z Francji, inna, uparcie powtarza, ¿e by³ „polskiego 
rodu królewskiego” a pope³nione z³e czyny sk³oni³y go 
do pokuty na pustkowiu. Legenda g³osi, ¿e pomaga³ 
ludziom zab³¹kanym w lesie lub œnie¿nej zamieci, 
przewozi³ przez wezbrane potoki, pomaga³ biednym - 
czyni³ dobro. Cichy, œwiêty Just, który i dzisiaj chroni i 
strze¿e tê ziemiê.

as³uchaliœmy siê w opowiadanie p. Totoñ oparte o Zprzekazy rodzinne o powodziach, o tym, jak co 
roku Dunajec wylewa³ zatapiaj¹c pola i domostwa 
zanim w latach 1936-1941 wybudowano zaporê wodn¹ 
w Ro¿nowie a póŸniej w Czchowie. Wielka powódŸ 
1934 r. przynios³a na falach rzeki, prawie ca³y 
drewniany koœció³, który mieszkañcy Jurkowa 
wy³owili z rzeki i postawili na skrzy¿owaniu dróg. 
Œwi¹tynia p.w. Przemienienia Pañskiego stoi do 
dzisiaj.

eszcze s³uchamy informacji o starym grodzie JCzchów, o romañskim, obronnym koœciele w 
Gnojniku z XIV w., o browarze w Brzesku - Okocimiu, 
³¹cznie z podaniem etymologii nazwy „Okocim” - „tu 
siê okocim”, tu urodzi siê nasze potomstwo, i ju¿ 
jesteœmy na obwodnicy za Brzeskiem.

oranek coraz piêkniejszy a my wêdrujemy w Pmyœlach za treœci¹ legendy o inkaskiej ksiê¿niczce 
Uminie, jej skarbie, zamku w Niedzicy i Tropsztynie, 
barwnie opowiadanej przez p. W³adys³awê.

unktualnie o godz. 10. pukamy do bramy Muzeum PNarodowego w Sukiennicach; podzieleni na 2. 
grupy przypominamy sobie dzieje powstania Muzeum 
Narodowego, gromadzenia zbiorów, historiê 
malarstwa polskiego XVIII i XIX w. wraz z burzliwymi 
kolejami ¿ycia artystów: Canaletta, M. Bacciarellego, 
M.  S tach iewicza ,  J .  Malczewsk iego ,  W.  
Podkowiñskiego, P. Micha³owskiego, J. Matejki, H. 
S i e m i r a d z k i e g o ,  J .  C h e ³ m o ñ s k i e g o ,  H .  
Rodakowskiego, A. Grottgera, M. i A. Gierymskich, 
Józefa Brandta i in.

Zal¹¿kiem zbiorów by³ obraz Henryka 
Siemiradzkiego „Pochodnie Nerona” ofiarowany 
przez autora w roku 1879, a Muzeum oficjalnie otwarto 
w 1883 r.

Oprowadzaj¹cy, zgodnie z zasadami edukacji 
artystycznej, omawiali wybrane dzie³a i g³ówne 
kierunki w sztukach plastycznych XVIII i XIX w.

d godz. 12. ogl¹damy bezcenne zbiory w Muzeum OCzartoryskich, których gromadzenie rozpoczê³a 
ksiê¿na Izabela z Flemingów Czartoryska, w roku 
1801. Zbiory obejmuj¹: sztukê staro¿ytn¹, malarstwo 
europejskie, zbrojowniê, europejskie rzemios³o 
artystyczne, gabinet rycin i archiwalia. Muzeum od 
roku 1991 jest pod patronatem Fundacji Ksi¹¿¹t 
Czartoryskich.

Bezcenn¹ per³¹ w zbiorach jest obraz Leonarda 
da Vinci „Dama z ³asiczk¹” (albo z gronostajem), który 
mo¿na godzinami kontemplowaæ. Zarówno urodê 
m³odziutkiej Cecylii Galleroni, s³awnej nie tylko z 
piêknoœci, lecz 
tak¿e rozumu i 
wszechstronnego 
w y k s z t a ³ c e n i a  
(równie piêknie 
gra³a na lutni jak 
w³ada³a jêzykiem 
³aciñskim); jak i 
przede wszystkim 
genialny rysunek, 
rymuj¹cy siê w 
kilku poziomach, 
np. zwrot g³owy i 
uk³ad r¹k, sk³on 
cia³a modelki i 
zwierz¹tka.

Fot.: Anna Totoñ

Fot.: Anna Totoñ
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ospodarstwo Pasieczne „S¹decki Bartnik” Gto firma rodzinna Anny i Janusza 
Kasztelewiczów, dla których pszczelarstwo to 
coœ wiêcej ni¿ zawód i praca – to pasja i 
fascynacja pszczo³ami o wieloletniej tradycji.

Po³o¿one jest w Stró¿ach, ma³ej 
miejscowoœci na po³udniu Polski w sercu 
malowniczych gór Beskidu S¹deckiego. W 
rejonie tym rozstawione s¹ pasieki blisko 1000. 
pniowego gospodarstwa. Ta ekologicznie czysta 
okolica pozwala uzyskiwaæ najlepszej jakoœci 
miody, zarówno delikatne wiosenne, jak i ciemne 
spadziowe.

Firma rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1973 roku. 
Prowadzona pocz¹tkowo na niewielk¹ skalê 
nabra³a dynamizmu po roku 1989. Wszystko, co 
dzieje siê w „Bartniku”, ma zwi¹zek z szeroko 
pojêtym pszczelarstwem.

W pasiekach gospodarstwa pozyskuje siê 
wysokiej jakoœci miody odmianowe oraz inne 
produkty pszczele: py³ek kwiatowy, mleczko 
pszczele, wosk, propolis oraz pierzgê. Wêdrówki 
z pszczo³ami na coraz to inne „pastwiska 
pszczele” gwarantuj¹ wysok¹ wydajnoœæ miodu 
z jednego ula.

Gospodarstwo Pasieczne „S¹decki 
B a r t n i k ”  p r o w a d z i  r ó w n i e ¿  s k u p ,  
uszlachetnianie, konfekcjonowanie i sprzeda¿ 
wszelkich produktów pszczelich. Dziêki 
doskonale wyposa¿onemu laboratorium i 
wykwalifikowanym pracownikom, jakoœæ 
produktów dorównuje wymogom œwiatowym. 
Logo „Bartnika” na produktach œwiadczy o 
wysokiej jakoœci towarów, które znajduj¹ 
uznanie nie tylko wœród polskich konsumentów, 
ale docieraj¹ do Stanów Zjednoczonych i krajów 
UE.

Konsekwentnie od szeregu lat w³aœciciele 
staraj¹ siê równie¿ dbaæ o wspó³pracuj¹cych z 

gospodarstwem pszczelarzy. Z myœl¹ o nich 
prowadz¹ hodowlê i chów wysokiej jakoœci 
matek pszczelich w uznanej pasiece zarodowej. 
Dystrybuuj¹ dobrej klasy sprzêt pszczelarski. 
Fachowi pracownicy pasieki oraz zapraszani 
specjaliœci szkol¹, udzielaj¹ zainteresowanym 
porad i pomocy w prowadzeniu w³asnych pasiek.

Od 2000 roku wizytówk¹ firmy jest 
Muzeum Pszczelarstwa,  dostêpne dla 
zwiedzaj¹cych przez ca³y rok, gromadz¹ce zbiór 
unikatowych k³ód,  u l i  f iguralnych i  
skrzynkowych, zabytkowych przyrz¹dów 
pszczelarskich. To tu goœcie firmy zdobywaj¹ 
wiedzê o ¿yciu pszczelego spo³eczeñstwa, 
odwiecznym zwi¹zku pszczo³y i cz³owieka, o 
kulturze pszczelarskiej dawniej i dziœ. Licznie 
odwiedzaj¹ca „S¹deckiego Bartnika” m³odzie¿ 
szkolna na warsztatach pszczelarskich 
zaprzyjaŸnia siê z pszczo³ami i aktywnie poznaje 
tajemnice œwiata pszczó³. 

Ponadto firma od kilku lat wydaje ksi¹¿ki i 
produkuje filmy o tematyce pszczelarskiej, w 
tym poradniki dla fachowców, pozycje na temat 
zdrowotnych walorów produktów pszczelich, 
albumy, reprinty, a nawet filmy szkoleniowe.

Gospodarstwo organizuje corocznie w 
pierwsz¹ niedzielê lipca „Biesiady u Bartnika”, 
przyci¹gaj¹ce tysi¹ce mi³oœników pszczó³ i 
miodu. Wyk³ady naukowe, prezentacje 
najnowszych osi¹gniêæ, liczne degustacje, 
kiermasze i wystêpy artystyczne s³u¿¹ 
popularyzacji tematyki pszczelarskiej, jak 
równie¿ regionu.

„S¹decki Bartnik” bierze czynny udzia³ w 
p r e s t i ¿ o w y c h  i m p r e z a c h  h a n d l o w o -
wystawienniczych w Polsce i za granic¹, m. in. w 
MTP - Poznañ, SIAL - Pary¿, Grüne Woche - 
Berlin, INTER MIÓD - Moskwa, ANUGA - 
Kolonia. Od 1995 roku uczestniczy w 
Miêdzynarodowych Kongresach Pszczelarzy 
„Apimondia”, odnosz¹c licz¹ce siê sukcesy: 
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Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjne po³o¿one jest na 

malowniczym szlaku Beskidu S¹deckiego i Beskidu Niskiego. Centrum 

wyposa¿one jest w salê konferencyjn¹ na 80 osób, która dysponuje aparatur¹ techniczn¹ do 

obs³ugi spotkañ oraz salê kameraln¹ na spotkania okazjonalne.

Zak³ad Rehabilitacji Leczniczej jest nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem. Gabinety i sale 

przeznaczone dla pacjentów s¹ klimatyzowane i monitorowane. Budynek posiada podjazdy 

dla osób niepe³nosprawnych, rampê wjazdow¹ oraz sieæ wind do transportu wewnêtrznego 

pacjentów. Baza sprzêtowa skompletowana zosta³a w oparciu o urz¹dzenia 

najnowoczeœniejsze w kraju, posiadaj¹ce certyfikaty œwiadectwa bezpieczeñstwa i jakoœci. 

Zak³ad oferuje fachow¹ opiekê lekarsk¹. Prowadzi leczenie rehabilitacyjne w ramach 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organizuje turnusy rehabilitacyjne i turnusy 

wypoczynkowe.

Trzon Zak³adu stanowi kilka specjalistycznych pracowni: kinezyterapia, magnetoterapia, 

laseroterapia, elektroterapia, krioterapia, hydroterapia i hipoterapia.

Fundacja Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym
Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjne i Zak³ad Rehabilitacji Leczniczej
im. Ojca Pio w Stró¿ach
Kontakt: tel. (0-18) 445 43 41
fax (0-18) 449 85 60 
www.fpon.com.pl
e-mail: centrum@ston.com.pl
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przedszkolnym i szkolnym, a tak¿e zawodowym. 
Bardzo du¿ym osi¹gniêciem Fundacji by³o 
otwarcie 1 lutego 2002 r. Centrum Szkoleniowo - 
Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio. Na turnusach 
rehabilitacyjnych przebywaj¹ dzieci, m³odzie¿, 
doroœli, osoby starsze i niepe³nosprawne z 
dysfunkcjami narz¹du ruchu, s³uchu, wzroku, ze 
schorzeniami uk³adu kr¹¿enia i neurologicznymi. 
Po spotkaniu w sali konferencyjnej zwiedziliœmy 
ca³y obiekt: czêœæ hotelow¹, lecznicz¹ i 
r ek reacy jn¹ .  Zachwyc i l i œmy  s i ê  j ego  
nowoczesnym wyposa¿eniem.

Fot.: archiwum Centrum 
Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego w Stró¿ach 

astêpnie pojechaliœmy do Gospodarstwa NPasiecznego „S¹decki Bartnik” pañstwa A. i 
J. Kasztelewiczów. Zwiedziliœmy Muzeum i 
Skansen Pszczelarski im. Bogdana Szymusika. 
Dowiedzieliœmy siê, ¿e podstawowa dzia³alnoœæ 
„S¹deckiego Bartnika” to skup, uszlachetnianie, 
konfekcjonowanie i sprzeda¿ produktów 
pszczelich. Produkty te eksportowane s¹ równie¿ 
do Stanów Zjednoczonych i krajów EWG, gdzie 
ciesz¹ siê dobr¹ opini¹ ze wzglêdu na wysok¹ 
jakoœæ. W Bartniku spotykamy siê z dr. med. 
Jerzym Gal¹. W sposób ciekawy, a zarazem 
humorystyczny omawia³ znaczenie produktów 
pszczelich  w  ¿ywieniu i lecznictwie.

W  s k l e p i e  n a  t e r e n i e  g o s p o d a r s t w a  
pokupowaliœmy: miody, pierzgê, propolis, 
mleczko i miody pitne, tradycyjny trunek dawnych 
S³owian.

 drodze powrotnej dzieliliœmy siê Wwra¿eniami. Wielu z nas ma ochotê i zamiar 
s k o r z y s t a æ  w  p r z y s z ³ o œ c i  z  t u r n u s u  
rehabilitacyjnego w Centrum Szkoleniowo - 
Rehabilitacyjnym w Stró¿ach.

Lucyna Bieniek
S³uchaczka Sekcji Medycznej 

i Profilaktyki Zdrowia II Roku SUTW
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Spotkania z przyrod¹ S³uchaczy 
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Szlakami Beskidu S¹deckiego

Fot.: Wanda Wczeœny, Wies³aw Wczeœny, Zofia Szeligiewicz



Wyjazd edukacyjny S³uchaczy I roku S¹deckiego UTW do 

Muzeum Regionalnego w Piwnicznej–Zdroju i Starym S¹czu

Fot.: Antoni £opuch
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Wyjazd edukacyjny S³uchaczy I roku S¹deckiego UTW do 

Muzeum Regionalnego w Piwnicznej–Zdroju i Starym S¹czu

Fot.: Antoni £opuch
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Wyk³ad doc. dra hab. n. med. Ryszarda Gajdosza – Dyrektora Instytutu Zdrowia 
PWSZ w Nowym S¹czu

27 paŸdziernika 2005 r., 

MCK „Sokó³”

Spotkanie autorskie S³uchaczy SUTW 
z Redaktorem Zbigniewem Œwiêchem 

3 listopada 2005 r., MCK „Sokó³”

Zajêcia specjalistyczne dla S³uchaczy I i II roku SUTW
Sekcji Przyrodoznawstwa 

Fot.: Antoni £opuch
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ospodarstwo Pasieczne „S¹decki Bartnik” Gto firma rodzinna Anny i Janusza 
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wysokiej jakoœci miody odmianowe oraz inne 
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z pszczo³ami na coraz to inne „pastwiska 
pszczele” gwarantuj¹ wysok¹ wydajnoœæ miodu 
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Gospodarstwo Pasieczne „S¹decki 
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uszlachetnianie, konfekcjonowanie i sprzeda¿ 
wszelkich produktów pszczelich. Dziêki 
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wykwalifikowanym pracownikom, jakoœæ 
produktów dorównuje wymogom œwiatowym. 
Logo „Bartnika” na produktach œwiadczy o 
wysokiej jakoœci towarów, które znajduj¹ 
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specjaliœci szkol¹, udzielaj¹ zainteresowanym 
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pszczelarskich. To tu goœcie firmy zdobywaj¹ 
wiedzê o ¿yciu pszczelego spo³eczeñstwa, 
odwiecznym zwi¹zku pszczo³y i cz³owieka, o 
kulturze pszczelarskiej dawniej i dziœ. Licznie 
odwiedzaj¹ca „S¹deckiego Bartnika” m³odzie¿ 
szkolna na warsztatach pszczelarskich 
zaprzyjaŸnia siê z pszczo³ami i aktywnie poznaje 
tajemnice œwiata pszczó³. 

Ponadto firma od kilku lat wydaje ksi¹¿ki i 
produkuje filmy o tematyce pszczelarskiej, w 
tym poradniki dla fachowców, pozycje na temat 
zdrowotnych walorów produktów pszczelich, 
albumy, reprinty, a nawet filmy szkoleniowe.

Gospodarstwo organizuje corocznie w 
pierwsz¹ niedzielê lipca „Biesiady u Bartnika”, 
przyci¹gaj¹ce tysi¹ce mi³oœników pszczó³ i 
miodu. Wyk³ady naukowe, prezentacje 
najnowszych osi¹gniêæ, liczne degustacje, 
kiermasze i wystêpy artystyczne s³u¿¹ 
popularyzacji tematyki pszczelarskiej, jak 
równie¿ regionu.

„S¹decki Bartnik” bierze czynny udzia³ w 
p r e s t i ¿ o w y c h  i m p r e z a c h  h a n d l o w o -
wystawienniczych w Polsce i za granic¹, m. in. w 
MTP - Poznañ, SIAL - Pary¿, Grüne Woche - 
Berlin, INTER MIÓD - Moskwa, ANUGA - 
Kolonia. Od 1995 roku uczestniczy w 
Miêdzynarodowych Kongresach Pszczelarzy 
„Apimondia”, odnosz¹c licz¹ce siê sukcesy: 
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wyposa¿one jest w salê konferencyjn¹ na 80 osób, która dysponuje aparatur¹ techniczn¹ do 

obs³ugi spotkañ oraz salê kameraln¹ na spotkania okazjonalne.

Zak³ad Rehabilitacji Leczniczej jest nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem. Gabinety i sale 

przeznaczone dla pacjentów s¹ klimatyzowane i monitorowane. Budynek posiada podjazdy 

dla osób niepe³nosprawnych, rampê wjazdow¹ oraz sieæ wind do transportu wewnêtrznego 

pacjentów. Baza sprzêtowa skompletowana zosta³a w oparciu o urz¹dzenia 

najnowoczeœniejsze w kraju, posiadaj¹ce certyfikaty œwiadectwa bezpieczeñstwa i jakoœci. 

Zak³ad oferuje fachow¹ opiekê lekarsk¹. Prowadzi leczenie rehabilitacyjne w ramach 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organizuje turnusy rehabilitacyjne i turnusy 

wypoczynkowe.

Trzon Zak³adu stanowi kilka specjalistycznych pracowni: kinezyterapia, magnetoterapia, 

laseroterapia, elektroterapia, krioterapia, hydroterapia i hipoterapia.

Fundacja Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym
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im. Ojca Pio w Stró¿ach
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„S¹deckiego Bartnika” to skup, uszlachetnianie, 
konfekcjonowanie i sprzeda¿ produktów 
pszczelich. Produkty te eksportowane s¹ równie¿ 
do Stanów Zjednoczonych i krajów EWG, gdzie 
ciesz¹ siê dobr¹ opini¹ ze wzglêdu na wysok¹ 
jakoœæ. W Bartniku spotykamy siê z dr. med. 
Jerzym Gal¹. W sposób ciekawy, a zarazem 
humorystyczny omawia³ znaczenie produktów 
pszczelich  w  ¿ywieniu i lecznictwie.
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 czerwcu 2005 Wroku w ramach 
w y k ³ a d ó w  
specjalistycznych grupa 
s ³ u c h a c z y  S e k c j i  
P r z y r o d o z n a w s t w a  
z o r g a n i z o w a ³ a  
wycieczkê do Ogrodu 
B o t a n i c z n e g o  w  
K r a k o w i e .  W y j a z d  

edukacyjny w liczbie oko³o 20 osób by³ bardzo 
udany, zwiedziliœmy bowiem wiele ciekawych 
osobliwoœci przyrodniczych, które znajduj¹ siê w 
krakowskim ogrodzie.

Wyjechaliœmy autobusem z Nowego S¹cza 
rano, gdy¿ byliœmy umówieni w Krakowie na 
godz. 10.00 przed budynkiem Dworca G³ównego. 
Stamt¹d wyruszyliœmy w komplecie do Ogrodu 
Botanicznego. Przed wejœciem czeka³ na nas pan 
dr Marek Polañski - adiunkt Collegium Medicum 
UJ - wyk³adowca analityki medycznej - obecnie 
pracownik ochrony œrodowiska. Po przywitaniu i 
przedstawieniu ca³ej grupy przez kole¿ankê 
Bogumi³ê Oleksy, pan Doktor zapozna³ nas krótko 
z histori¹ i dniem dzisiejszym Ogrodu 
Botanicznego.

amo ju¿ wejœcie na dziedziniec ogrodu Sstwarza mi³¹ atmosferê, gdy¿ cz³owiek styka 
siê z przepiêkn¹ przyrod¹, która wyj¹tkowo 
nastraja bardzo pozytywnie a wchodz¹c ju¿ w g³¹b 
ogrodu ka¿dy z nas by³ zachwycony coraz to 
innymi i ciekawymi okazami kwiatów i drzew 
oraz zió³ rzadko spotykanych na co dzieñ. Si¹pi¹cy 
deszcz nie przeszkadza³ ani prowadz¹cemu, ani 
uczestnikom, którzy s³uchali tego, co mia³ do 
powiedzenia doktor Polañski (a mówi³ bardzo 

ciekawie i szczegó³owo opisywa³ niektóre roœliny, 
ich rozwój i znaczenie w ¿yciu codziennym i w 
medycynie).

Wiadomo, ¿e temat nauk przyrodniczych 
jest bardzo rozleg³y, tote¿ prowadz¹cy stara³ siê w 
skrócie omówiæ tylko pewne zagadnienia 
poniewa¿ czas naszego pobytu w ogrodzie by³ 
ograniczony. Zainteresowani wyk³adem zadawali 
pytania dotycz¹ce niektórych gatunków roœlin, 
chc¹c jeszcze bli¿ej poznaæ ich znaczenie.

eœli chodzi o roœlinnoœæ Ogrodu Botanicznego Jto reprezentuje on florê europejsk¹ i 
egzotyczn¹, a okazem szczególnie piêknym i 
wartym obejrzenia jest D¹b Jagielloñski. 
Bogactwo roœlinnoœci sprawia, ¿e z wyj¹tkiem 
zimy o ka¿dej porze roku ogród mieni siê 
barwami, taki te¿ obraz mia³a nasza grupa 
podziwiaj¹c ró¿ne kolory. Do szczególnie mi³ych 
zak¹tków nale¿¹ ska³ki w pobli¿u palmiarni: tutaj 
wzd³u¿ w¹skich dró¿ek i na s³onecznych tarasach 
kwitn¹ i pachn¹ najprzeró¿niejsze odmiany flory 
górskiej piêknie wkomponowane w miniaturowy 
krajobraz. Uwagê nasz¹ zwróci³a palmiarnia, w 
której wœród szelestu spadaj¹cych liœci, kropel 
wody prze¿yliœmy spotkanie z egzotyk¹ ciep³ych 
krajów.

Ogród Botaniczny jest zabytkiem i podlega 
œcis³ej ochronie, niczego tutaj nie mo¿na niszczyæ i 
zrywaæ, dlatego te¿ zwraca siê uwagê zw³aszcza 
m³odzie¿y aby bezmyœlnie nie niszczy³a 
niezwyk³ej roœlinnoœci.

eœli zaœ idzie o historiê ogrodu, to nale¿y Jzwróciæ uwagê na fakt, ¿e powsta³ on na terenie 
stanowi¹cym niegdyœ w³asnoœæ Czartoryskich, 
potem zakonu jezuitów, po kasacie zakonu w 1773 

WRA¯ENIA Z WYJAZDU EDUKACYJNEGO 
DO OGRODU BOTANICZNEGO W KRAKOWIE
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z³oty medal za album „Ule i Pasieki w Polsce”, 
srebrny medal za miody pitne otrzymane w 
Durbanie w RPA oraz z³oty medal za stoisko i 
br¹zowy za film o tematyce pszczelarskiej 
przyznane w Antwerpii.

Dynamizm rozwoju firmy zaowocowa³ 
równie¿ nadaniem w³aœcicielowi tytu³u 
„Agrobiznesmena Roku 1998”.

S t a r a n n o œ æ  d o b o r u  p r o d u k t ó w ,  
konsekwentna walka o najwy¿sz¹ jakoœæ 
oferowanych towarów pozwoli³a uzyskaæ 

Certyfikat Najwy¿szej Jakoœci Europejskiego 
Instytutu Jakoœci, który by³ poprzedzony 
wdro¿eniem w roku 2001 systemów zarz¹dzania 
jakoœci¹ ISO 9001 i 14001, jak równie¿ systemu 
HACCP.

Wszystko, czym zajmuje siê „S¹decki 
Bartnik”, podporz¹dkowane jest umacnianiu 
w³asnej marki, propagowaniu pszczelarstwa, 
pielêgnowaniu najœwietniejszych tradycji 
polskiego bartnictwa poprzez dzia³alnoœæ 
edukacyjn¹ i kulturotwórcz¹.

Od 1 marca br. rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Klub Komputerowy 
S¹deckiego UTW dla s³uchaczy, którzy ukoñczyli kursy komputerowe 
i chc¹ nadal doskonaliæ swoje umiejêtnoœci.

Opiekunem Klubu Komputerowego jest pan Jaros³aw Handzel – 
Dyrektor Klubu S¹deckiego – Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³eczno – 
Gospodarczych  Klub  S¹decki.

Z ramienia S¹deckiego UTW opiekê sprawuje pani El¿bieta 
Pachoñ.
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Zapraszamy w ka¿d¹ œrodê w godz. od 14.00 do 17.00 
do Klubu S¹deckiego w Nowym S¹czu przy ul. Wyspiañskiego 22.
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 czerwcu 2005 Wroku w ramach 
w y k ³ a d ó w  
specjalistycznych grupa 
s ³ u c h a c z y  S e k c j i  
P r z y r o d o z n a w s t w a  
z o r g a n i z o w a ³ a  
wycieczkê do Ogrodu 
B o t a n i c z n e g o  w  
K r a k o w i e .  W y j a z d  

edukacyjny w liczbie oko³o 20 osób by³ bardzo 
udany, zwiedziliœmy bowiem wiele ciekawych 
osobliwoœci przyrodniczych, które znajduj¹ siê w 
krakowskim ogrodzie.

Wyjechaliœmy autobusem z Nowego S¹cza 
rano, gdy¿ byliœmy umówieni w Krakowie na 
godz. 10.00 przed budynkiem Dworca G³ównego. 
Stamt¹d wyruszyliœmy w komplecie do Ogrodu 
Botanicznego. Przed wejœciem czeka³ na nas pan 
dr Marek Polañski - adiunkt Collegium Medicum 
UJ - wyk³adowca analityki medycznej - obecnie 
pracownik ochrony œrodowiska. Po przywitaniu i 
przedstawieniu ca³ej grupy przez kole¿ankê 
Bogumi³ê Oleksy, pan Doktor zapozna³ nas krótko 
z histori¹ i dniem dzisiejszym Ogrodu 
Botanicznego.

amo ju¿ wejœcie na dziedziniec ogrodu Sstwarza mi³¹ atmosferê, gdy¿ cz³owiek styka 
siê z przepiêkn¹ przyrod¹, która wyj¹tkowo 
nastraja bardzo pozytywnie a wchodz¹c ju¿ w g³¹b 
ogrodu ka¿dy z nas by³ zachwycony coraz to 
innymi i ciekawymi okazami kwiatów i drzew 
oraz zió³ rzadko spotykanych na co dzieñ. Si¹pi¹cy 
deszcz nie przeszkadza³ ani prowadz¹cemu, ani 
uczestnikom, którzy s³uchali tego, co mia³ do 
powiedzenia doktor Polañski (a mówi³ bardzo 

ciekawie i szczegó³owo opisywa³ niektóre roœliny, 
ich rozwój i znaczenie w ¿yciu codziennym i w 
medycynie).

Wiadomo, ¿e temat nauk przyrodniczych 
jest bardzo rozleg³y, tote¿ prowadz¹cy stara³ siê w 
skrócie omówiæ tylko pewne zagadnienia 
poniewa¿ czas naszego pobytu w ogrodzie by³ 
ograniczony. Zainteresowani wyk³adem zadawali 
pytania dotycz¹ce niektórych gatunków roœlin, 
chc¹c jeszcze bli¿ej poznaæ ich znaczenie.

eœli chodzi o roœlinnoœæ Ogrodu Botanicznego Jto reprezentuje on florê europejsk¹ i 
egzotyczn¹, a okazem szczególnie piêknym i 
wartym obejrzenia jest D¹b Jagielloñski. 
Bogactwo roœlinnoœci sprawia, ¿e z wyj¹tkiem 
zimy o ka¿dej porze roku ogród mieni siê 
barwami, taki te¿ obraz mia³a nasza grupa 
podziwiaj¹c ró¿ne kolory. Do szczególnie mi³ych 
zak¹tków nale¿¹ ska³ki w pobli¿u palmiarni: tutaj 
wzd³u¿ w¹skich dró¿ek i na s³onecznych tarasach 
kwitn¹ i pachn¹ najprzeró¿niejsze odmiany flory 
górskiej piêknie wkomponowane w miniaturowy 
krajobraz. Uwagê nasz¹ zwróci³a palmiarnia, w 
której wœród szelestu spadaj¹cych liœci, kropel 
wody prze¿yliœmy spotkanie z egzotyk¹ ciep³ych 
krajów.

Ogród Botaniczny jest zabytkiem i podlega 
œcis³ej ochronie, niczego tutaj nie mo¿na niszczyæ i 
zrywaæ, dlatego te¿ zwraca siê uwagê zw³aszcza 
m³odzie¿y aby bezmyœlnie nie niszczy³a 
niezwyk³ej roœlinnoœci.

eœli zaœ idzie o historiê ogrodu, to nale¿y Jzwróciæ uwagê na fakt, ¿e powsta³ on na terenie 
stanowi¹cym niegdyœ w³asnoœæ Czartoryskich, 
potem zakonu jezuitów, po kasacie zakonu w 1773 

WRA¯ENIA Z WYJAZDU EDUKACYJNEGO 
DO OGRODU BOTANICZNEGO W KRAKOWIE
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z³oty medal za album „Ule i Pasieki w Polsce”, 
srebrny medal za miody pitne otrzymane w 
Durbanie w RPA oraz z³oty medal za stoisko i 
br¹zowy za film o tematyce pszczelarskiej 
przyznane w Antwerpii.

Dynamizm rozwoju firmy zaowocowa³ 
równie¿ nadaniem w³aœcicielowi tytu³u 
„Agrobiznesmena Roku 1998”.

S t a r a n n o œ æ  d o b o r u  p r o d u k t ó w ,  
konsekwentna walka o najwy¿sz¹ jakoœæ 
oferowanych towarów pozwoli³a uzyskaæ 

Certyfikat Najwy¿szej Jakoœci Europejskiego 
Instytutu Jakoœci, który by³ poprzedzony 
wdro¿eniem w roku 2001 systemów zarz¹dzania 
jakoœci¹ ISO 9001 i 14001, jak równie¿ systemu 
HACCP.

Wszystko, czym zajmuje siê „S¹decki 
Bartnik”, podporz¹dkowane jest umacnianiu 
w³asnej marki, propagowaniu pszczelarstwa, 
pielêgnowaniu najœwietniejszych tradycji 
polskiego bartnictwa poprzez dzia³alnoœæ 
edukacyjn¹ i kulturotwórcz¹.

Od 1 marca br. rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Klub Komputerowy 
S¹deckiego UTW dla s³uchaczy, którzy ukoñczyli kursy komputerowe 
i chc¹ nadal doskonaliæ swoje umiejêtnoœci.

Opiekunem Klubu Komputerowego jest pan Jaros³aw Handzel – 
Dyrektor Klubu S¹deckiego – Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³eczno – 
Gospodarczych  Klub  S¹decki.

Z ramienia S¹deckiego UTW opiekê sprawuje pani El¿bieta 
Pachoñ.
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Zapraszamy w ka¿d¹ œrodê w godz. od 14.00 do 17.00 
do Klubu S¹deckiego w Nowym S¹czu przy ul. Wyspiañskiego 22.
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o by³ niezwyk³y pomys³. A jego realizacja Tprzeros³a nasze oczekiwania. Kilka osób z 
Sekcji Medycznej i Profilaktyki Zdrowia spotka³o 
siê z inn¹ grup¹ osób „Trzeciego Wieku”.

 s t y c z n i a  2 0 0 6  r .  o d w i e d z i l i œ m y  5pensjonariuszy Domu Opieki Spo³ecznej w 
Muszynie. Spotkanie zainicjowa³a pani Bo¿ena 
Hudzik - dyrektor Domu Opieki Spo³ecznej.

rzyjêto nas bardzo ciep³o i serdecznie. W Pœwietlicy czeka³a na nas grupa oko³o 
dwudziestu osób. Starosta sekcji pani Lidia Zaj¹c 
przedstawi³a zakres dzia³alnoœci S¹deckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nastêpnie ka¿da z 

nas w kilku s³owach 
opowiedzia³a o tym, 
jak obecnoœæ na 
zajêciach SUTW 
wp³ynê³a na jej 
¿ycie. Mówi³yœmy 
o  d z i a ³ a l n o œ c i  

ró¿nych sekcji, o ciekawych wyk³adach, o 
zorganizowanych konkursach, olimpiadach i 
weso³ych wycieczkach. Przy kawie i s³odyczach 
rozmowy przebiega³y w rodzinnej atmosferze. 
Pensjonariusze równie¿ opowiadali nam o swoim 
¿yciu w domu. Maj¹ przygotowanych du¿o 
atrakcji, z których chêtnie korzystaj¹. Ponadto 
maj¹ zapewnion¹ ca³odobow¹ opiekê medyczn¹ i 
rehabilitacyjn¹. Czuj¹ siê bezpiecznie. Wokó³ 

ODWIEDZINY W MUSZYNIE
budynków znajduje siê ³adny park, w którym 
chêtnie od wiosny do jesieni wypoczywaj¹.

Jedna z mieszkanek - pani Wanda - oprowadzi³a 
nas po oœrodku, pokaza³a piêkn¹ kaplicê, wystawê 
prac pensjonariuszy, wygodne pokoje, jadalnie, 
sale telewizyjne.

 mojej pamiêci pozostanie obraz, który Wzosta³ namalowany przez pana Franciszka, 
gdy¿ wyró¿nia³ siê z kolekcji obrazów 
niesamowit¹ gam¹ barw. Czas mija³ nieub³aganie 
szybko.  Po¿egnal iœmy siê  zapraszaj¹c 
pensjonariuszy DOS na nasze zajêcia SUTW.

12 stycznia 2006 r. odby³ siê bardzo 
interesuj¹cy wyk³ad „Zrozumieæ emocje i 
budowaæ motywacje” prowadzony przez pani¹ dr 
Halinê Tomalsk¹ z WSB - NLU.

ardzo ucieszy³a nas obecnoœæ na wyk³adzie Bpani Bo¿eny Hudzik - dyrektor Domu Opieki 
Spo³ecznej w Muszynie wraz z pensjonariuszami. 
Przed wyk³adem pani Dyrektor zapozna³a nas z 
problematyk¹ zarz¹dzania i organizacji Domu 
Opieki Spo³ecznej.

Bardzo cieszymy siê z nawi¹zania relacji, 
które bêd¹ kontynuowane.

Ma³gorzata Œwierad

S³uchaczka Sekcji Medycznej 

i Profilaktyki Zdrowia

II Roku SUTW

CO NAM DAJE TRADYCJA I S¥DECKI 
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

y b ó r  k u l t u r o z n a w s t w a  n i e  b y ³  Wprzypadkowy gdy¿ w jego tradycji, blasku 
i uroku wzrasta³am niemal od ko³yski. Ojciec mój 
by³ w latach 1918–1920 kapelmistrzem I Pu³ku 
Strzelców Podhalañskich w Nowym S¹czu. Od 
najm³odszych lat uczy³ nas gry na ró¿nych 
instrumentach. Piêciu synów za³o¿y³o zespó³ 
muzyczny „BRACI MORDARSKICH”, a cztery 
c ó r k i  u t w o r z y ³ y  z e s p ó ³  „ S I O S T R Y 
MORDARSKIE”.

a¿demu nowonarodzonemu cz³onkowi Knaszej rodziny (a by³o nas dziewiêcioro), 
zgodnie z tradycj¹, Ojciec do pierwszej k¹pieli 

wrzuca³ „na szczêœcie” srebrn¹ monetê, która by³a 
symbolem dostatku i wynagrodzenia za pracê. 
Potem akuszerka ubiera³a maleñstwo w now¹ 
wyprawkê i wk³ada³a je do ko³yski, do której 
podchodzi³ ojciec i na beciku k³ad³ skrzypce, by 
kolejny potomek nie wy³ama³ siê z rodzinnych 
tradycji muzycznych, które obecnie kontynuuje 
ju¿ pi¹te pokolenie rodu Mordarskich. Nastêpnie 
ca³uj¹c dziecko w czo³o, g³oœno wypowiada³ 
formu³kê:

„Kochaj Ojczyznê, muzykê, piêkno i 
przyrodê – a na pewno i TY bêdziesz na tym 
œwiecie kochane”.
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roku ca³a posiad³oœæ przesz³a na w³asnoœæ 
Akademii Krakowskiej.

W miarê jak ogród zacz¹³ siê powiêkszaæ, 
jego plan ulega³ zmianie wg kanonów 
wspó³czesnej mody. Jeszcze dzisiaj widaæ 
pozosta³oœci pierwotnego za³o¿enia ogrodowego 
w jego  na js ta rsze j  czêœc i  w pobl i¿u  
Obserwatorium Astronomicznego w postaci 
klombów, strzy¿onych szpalerów i prostok¹tnych 
rabat, które mogliœmy podziwiaæ.

Dalszy jednak obszar ma charakter 
naturalnego parku angielskiego, zgodnie z 
panuj¹cym w XIX wieku duchem romantyzmu.

rzeba nam te¿ wiedzieæ, ¿e Ogród Botaniczny Tpowsta³ w 1738 r. jako placówka naukowa, 
zreformowanej ju¿ wówczas Akademii 
Krakowskiej (uniwersytetu), przy ogrodzie zosta³ 
otwarty gabinet mineralogiczny, a ca³¹ opiekê nad 
tymi placówkami powierzono znanemu 
przyrodnikowi i  mineralogowi Janowi 
Jaœkiewiczowi, który od 1782 r. kierowa³ pierwsz¹ 
w Polsce Katedr¹ Chemii.

 cztery lata póŸniej przy ogrodzie powsta³o WO b s e r w a t o r i u m  A s t r o n o m i c z n e ;  
uk ie runkowanie  wspó³czesne j  ucze ln i  
krakowskiej na nauki œcis³e i przyrodnicze 
uœwiadamia nam, jak œcis³y zwi¹zek mia³ 
wówczas w Europie kierunek, który nazywamy 
oœwieceniem. Opiera³ on poznanie œwiata na 
samodzielnym wysi³ku rozumu, wykorzystuj¹c  
znajomoœæ praw przyrody i ekonomii dostrzega³ 
koniecznoœæ reform spo³ecznych (tzw. KuŸnia 
Ko³³¹tajowska). W Krakowie w³aœnie ta ideologia 
wzbogacona by³a w postaci nowoczesnych 
placówek naukowych (m. in. Ogród Botaniczny, 
Obserwatorium Astronomiczne, pierwszy polski 
szpital kliniczny), jak i podejmowane ró¿nego 
rodzaju prace badawcze. W roku 1981 ods³oniêto 
tablicê pami¹tkow¹ dla uczczenia prof. Bogumi³a 
Paw³owskiego, który by³ wybitnym botanikiem, 

zas³u¿onym pedagogiem, autorem a¿ 150 prac 
naukowych.

Samo Obserwatorium Astronomiczne 
powsta³o w roku 1787, staraniem Jana 
Œniadeckiego, matematyka i astronoma, w 
Krakowie astronomia mia³a bowiem chlubne 
tradycje: w roku 1745 zakupiono pierwszy 
teleskop. Budowa obserwatorium i jego 
wyposa¿enie by³o olbrzymim krokiem naprzód, 
budynek zaprojektowa³ arch. warszawski (St. 
Zawadzki).

Nadal s¹ tu prowadzone prace naukowe, st¹d 
t e ¿  r o z b r z m i e w a  c o d z i e n n i e  j a k ¿ e  
charakterystyczny radiowy sygna³ podawany w 
po³udnie przed hejna³em. Drugie obserwatorium 
wyposa¿one w najnowsz¹ aparaturê znajduje siê 
poza miastem w Forcie Ska³a.

 tak nasza wêdrówka po Ogrodzie Botanicznym Ipowoli dobieg³a koñca, jeszcze ca³a grupa 
zachwyca³a siê kolorami kwiatów, a niektórzy 
nawet zakupili dla siebie rozsady, które na miejscu 
mo¿na by³o sobie wybraæ.  Serdecznie 
po¿egnaliœmy siê z naszym przewodnikiem dr. 
Markiem Polañskim i ju¿ sami udaliœmy siê do 

M u z e u m  
Przyrodniczego  
znajduj¹cego siê 
nieco dalej przy 
u l i c y  œ w .  
S e b a s t i a n a .  

Powsta³o ono niedawno, ale nale¿y do 
najwiêkszego Oceanarium w Polsce; spotkaæ tu 
mo¿na mnóstwo bajecznie kolorowych ryb i wiele 
innych zwierz¹t z mórz tropikalnych ca³ego 
œwiata. Oceanarium da³o nam mo¿liwoœæ 
prze¿ycia wspania³ej morskiej przygody i 
podwodnej podró¿y po ró¿nego rodzaju rafach 
koralowych. P³ywaj¹ tu bowiem ¿ywe zwierzêta w 
64. tysi¹cach litrów wody m. in. z Oceanu 
Indyjskiego, Spokojnego, Morza Czerwonego, jak 
i afrykañskich jezior Tanganiki i Malawi.

o¿na powiedzieæ, ¿e nasz wyjazd by³ Mprawdziw¹ wielk¹ przygod¹ z przyrod¹; 
robiliœmy sobie zdjêcia na tle rzadko spotykanych 
okazów i z zadowoleniem zakoñczyliœmy pobyt w 
Muzeum Przyrodniczym. Wszystkie wiadomoœci 
po³¹czone z mi³¹ atmosfer¹ pozostan¹ na d³ugo w 
naszej pamiêci.

Roman Pacholarz
uczestnik wyjazdu studyjnego

Wicestarosta Sekcji Przyrodoznawstwa  
II Roku SUTW
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gdy¿ wyró¿nia³ siê z kolekcji obrazów 
niesamowit¹ gam¹ barw. Czas mija³ nieub³aganie 
szybko.  Po¿egnal iœmy siê  zapraszaj¹c 
pensjonariuszy DOS na nasze zajêcia SUTW.

12 stycznia 2006 r. odby³ siê bardzo 
interesuj¹cy wyk³ad „Zrozumieæ emocje i 
budowaæ motywacje” prowadzony przez pani¹ dr 
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œwiecie kochane”.
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roku ca³a posiad³oœæ przesz³a na w³asnoœæ 
Akademii Krakowskiej.
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Obserwatorium Astronomicznego w postaci 
klombów, strzy¿onych szpalerów i prostok¹tnych 
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rzeba nam te¿ wiedzieæ, ¿e Ogród Botaniczny Tpowsta³ w 1738 r. jako placówka naukowa, 
zreformowanej ju¿ wówczas Akademii 
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otwarty gabinet mineralogiczny, a ca³¹ opiekê nad 
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 cztery lata póŸniej przy ogrodzie powsta³o WO b s e r w a t o r i u m  A s t r o n o m i c z n e ;  
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zas³u¿onym pedagogiem, autorem a¿ 150 prac 
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zachwyca³a siê kolorami kwiatów, a niektórzy 
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M u z e u m  
Przyrodniczego  
znajduj¹cego siê 
nieco dalej przy 
u l i c y  œ w .  
S e b a s t i a n a .  

Powsta³o ono niedawno, ale nale¿y do 
najwiêkszego Oceanarium w Polsce; spotkaæ tu 
mo¿na mnóstwo bajecznie kolorowych ryb i wiele 
innych zwierz¹t z mórz tropikalnych ca³ego 
œwiata. Oceanarium da³o nam mo¿liwoœæ 
prze¿ycia wspania³ej morskiej przygody i 
podwodnej podró¿y po ró¿nego rodzaju rafach 
koralowych. P³ywaj¹ tu bowiem ¿ywe zwierzêta w 
64. tysi¹cach litrów wody m. in. z Oceanu 
Indyjskiego, Spokojnego, Morza Czerwonego, jak 
i afrykañskich jezior Tanganiki i Malawi.

o¿na powiedzieæ, ¿e nasz wyjazd by³ Mprawdziw¹ wielk¹ przygod¹ z przyrod¹; 
robiliœmy sobie zdjêcia na tle rzadko spotykanych 
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Roman Pacholarz
uczestnik wyjazdu studyjnego

Wicestarosta Sekcji Przyrodoznawstwa  
II Roku SUTW
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najpierw namalujê Matkê Bosk¹ Bolesn¹ z 
Czarnego Potoku jako proœbê czy wotum za 
poprawê mojego zdrowia.

hcê uœwiadomiæ czytelnikom, jak ogromn¹ Csi³ê potrafi wzbudziæ w nas sztuka. Pod jej 
wp³ywem odzyska³am utracon¹ energiê, radoœæ 
¿ycia, zaczê³am inaczej patrzeæ na swoje 
cierpienie, na œwiat, równie¿ na nadchodz¹c¹ 
„trzeci¹ m³odoœæ”.

Zaczê³am malowaæ w 1998 r. i czyniê to do dzisiaj. 
Bra³am udzia³ w kilku wystawach zbiorowych i 
indywidualnych w Starym S¹czu, Krakowie i 
Tarnowie. W 2003 r. w Europejskiej Szkole 
Kszta³cenia Korespondencyjnego w Poznaniu 
ukoñczy³am kurs „Akademii Rysunku”.

le to nie koniec niespodzianek, jakie ostatnio Amnie spotka³y. To, ¿e zapisa³am siê na SUTW 
to jest zrz¹dzenie Bo¿e. W listopadzie jedziemy z 
Kulturoznawstwa do Piwnicznej i Starego S¹cza, 
by podziwiaæ zbiory muzeów regionalnych. I oto 
w Piwnicznej spotykamy poetkê Czarnych Górali 
- Wandê £omnick¹-Dulak, która recytuje nam 
swoje wiersze.

Doznajê wtedy kolejnego olœnienia. Stwierdzam, 
¿e mi³oœæ, któr¹ mam w sobie do ukochanej 
Ojcowizny powinnam nie tylko „wymalowaæ”, ale 
równie¿ „wypisaæ” w strofach wierszy. Po 
powrocie do domu piszê swój pierwszy wiersz pt. 
„Spacer”.

ak wygl¹da pokrótce mój artystyczny T¿yciorys.

iem, i¿ wielu s³uchaczy zajmuje siê wmalarstwem, rzeŸb¹, poezj¹, haftem,  
wykonuje swetry i inne piêkne rzeczy, zwracam 
siê z proœb¹ do Redakcji Biuletynu SUTW, by 
powo³aæ do ¿ycia „Galeriê Dojrza³ej III 
M³odoœci”. Poka¿my m³odym na co nas staæ,  
zatrzymajmy ¿ycie w ramionach sztuki. 

Uwa¿am, ¿e artyœci s¹ sol¹ Ziemi!, tej 
Akademickiej Ziemi!

Ma³gorzata Ogorza³y

Cz³onek Rady Programowej

Sekcji Kulturoznawstwa I Roku SUTW

Modlitwa

Oddechem rozkwit³ych piwonii 

Wlej we mnie upojenie

Krzykiem odlatuj¹cych kaczek

WzbudŸ we mnie ekstazê 

Uœciskiem z³ocistych obr¹czek

Nasyæ mnie spe³nieniem

 Szczêœcie

Wyrwana szponom lêku

Z jaskiñ podœwiadomoœci,

Nie licz¹c mrowisk dni,

Unoszê siê jak Pegaz 

W soczystym powietrzu,

Wiosn¹ - pêczniejê k³¹czami perzu

Po wyszczerbionych miedzach,

Latem - obrastam zielonym kukaniem,

Jesieni¹ na sztangach drzew malujê z³ote myœli

A zim¹ - sikoreczk¹ szczebiocê w karmniku

Jestem!

Jestem!

Jestem znów szczêœliwa!

Ma³gorzata Ogorza³y
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Praca plastyczna Ma³gorzaty Ogorza³y
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ARTYŒCI SOL¥ AKADEMICKIEJ ZIEMI!

Teraz kolejno do niemowlêcia podchodzi³o 
rodzeñstwo i ca³uj¹c je w czo³o serdecznie wita³o 
nowego cz³onka rodziny. Dy¿uruj¹cy przy dziecku 
(siostry i bracia) do snu œpiewali mu ko³ysanki, 
pieœni patriotyczne i religijne dlatego maleñstwo 
wczeœniej umia³o je zaœpiewaæ ni¿ zapisaæ.

rugim czynnikiem wp³ywaj¹cym na Dumi³owanie muzyki by³y domowe próby 
septetu muzycznego przygrywaj¹cego podczas 
seansu w niemym kinie. Ojciec opracowywa³ 
podk³ad muzyczny i æwiczy³ wraz z zespo³em pod 
dachem rodzinnego domu. Nic wiêc dziwnego, ¿e 
nasze zmys³y by³y od najm³odszych lat przepojone 
wspania³¹ muzyk¹. Matka przekazywa³a nam 
wiedzê na temat folkloru, zwyczajów i obrzêdów 
ludowych. Zachêca³a nas do szycia strojów 
(baœniowych i regionalnych), wykonywania 
ozdób choinkowych i dekoracyjnych. Stroje by³y 
bardzo przydatne gdy¿ wykorzystywaliœmy je w 
trakcie przedstawieñ, które ojciec jako nauczyciel 
czêsto organizowa³ i „zatrudnia³” nas w 
charakterze aktorów.

d dzieciñstwa wpajano nam mi³oœæ do OOjczyzny, regionu, rodziny, historii, kultury. 
Ogromn¹ rolê  w kszta³ towaniu uczuæ 
patriotycznych pe³ni³ Zwi¹zek Harcerstwa 
Polskiego, który wszczepia³ nam dumê z 
narodowego god³a, flagi, uczy³ w³aœciwej postawy 
w czasie s³uchania i œpiewania HYMNU 
POLSKIEGO.

d u k a c j a  Ew y m a g a  
sporego wysi³ku, 
œ w i a d o m o œ c i  i  
konieczna jest w 
sytuacji tzw. kryzysu 
nowoczesnoœci gdy¿ 
œwiat DZIŒ – tak 
znacznie odbiega od 
œwiata – WCZORAJ 
i  z d ¹ ¿ a  d o  
nieprzewidywalnego 
– JUTRO.

S z c z e g ó l n i e  
cz³owiek starszy 
powinien siê uczyæ, 
by lepiej zrozumieæ siebie, innych i otaczaj¹cy go 
œwiat. 

o przejœciu na emeryturê mamy mo¿liwoœæ Prealizacji aktywnoœci edukacyjnej w ró¿nych 
formach. Dla mnie istotna okaza³a siê dzia³alnoœæ 
kulturalna, która zajmuje w moim ¿yciu coraz 
wiêcej miejsca. Biorê udzia³ w konkursach, 
wystawach, wernisa¿ach, prelekcjach, kursach 
jêzyków obcych – jednym s³owem pragnê 
po¿ytecznie i ciekawie spêdzaæ wolne chwile w 
jesieni ¿ycia.

Kazimiera Mordarska-£agan
S³uchaczka Sekcji Kulturoznawstwa

I Roku SUTW

w MBWA. Ostatnio w moim ¿yciu wydarzy³o siê 
coœ szczególnego - zaczê³am pisaæ wiersze.

hcia³am podzieliæ siê ze s³uchaczami SUTW Cbardzo osobistymi prze¿yciami, które 
doprowadzi³y do tego, ¿e malujê ju¿ od oœmiu lat, a 
wiersze piszê od dwóch miesiêcy.

Jak to zwykle w ¿yciu bywa, moja pasja 
artystyczna zosta³a uœpiona prawie na dwadzieœcia 
lat przez wybrany z koniecznoœci zawód oraz rolê 
matki i ¿ony. Ale zdarzy³o siê tak, ¿e kilkanaœcie 
lat temu bardzo powa¿nie zachorowa³am. 
Choroba ci¹gnie siê do dnia dzisiejszego. Na 
pocz¹tku myœla³am, ¿e ju¿ nic dobrego i 
ciekawego w ¿yciu nie mo¿e mnie spotkaæ. A¿ 
nadszed³ taki moment, w którym zda³am sobie 
sprawê, ¿e ¿ycie przecieka mi przez palce - 
bezowocnie i bezpowrotnie.

Wtedy pomyœla³am o radoœci, jak¹ w m³odoœci 
dawa³a mi moja twórczoœæ. Postanowi³am, ¿e 

estem s³uchaczk¹ I roku SUTW Sekcji JKulturoznawstwa. Z wykszta³cenia jestem 
pielêgniark¹, ale moj¹ pasj¹ jest malarstwo, 
rysunek i grafika. Zapisa³am siê na SUTW z 
ogromn¹ nadziej¹, ¿e bêdê mog³a pog³êbiæ swoj¹ 
wiedzê i umiejêtnoœci artystyczne. Dlatego z 
niecierpliwoœci¹ czekam na warsztaty artystyczne 

Fot.: Antoni £opuch
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 czasach, kiedy Wc z ³ o w i e k  w  
p o d e s z ³ y m  w i e k u  
odsuwany jest w cieñ 
¿ y c i a  s p o ³ e c z n e g o ,  
p o w o ³ a n i e  d o  
dzia³alnoœci S¹deckiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku jest jednym z 
n a j w s p a n i a l s z y c h  

pomys³ów, jaki siê zrodzi³ w Nowym S¹czu. 
Grupa wra¿liwych i m¹drych ludzi, na czele z 
Pani¹ Wies³aw¹ Borczyk, pomyœla³a o tym, jak 
polepszyæ jakoœæ ¿ycia ludziom na emeryturze, jak 
im pomóc starzeæ siê powoli i zdrowo.

UTW daje swoim s³uchaczom szansê Sposzerzenia wiedzy, poznawania wielu 
ciekawych ludzi nauki, kultury i sztuki. Daje 
mo¿liwoœæ uczestnictwa w atrakcyjnych 
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zajêciach, wycieczkach, spotkaniach, koncertach i 
wystawach.

Spotkania ze znajomymi z okresu 
aktywnoœci zawodowej te¿ przysparzaj¹ wiele 
radoœci.

Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e s³uchacze 
mog¹ rozwijaæ siê zgodnie z indywidualnymi 
upodobaniami i realizowaæ wiele pragnieñ, na 
które wczeœniej brakowa³o czasu.

taroœæ jest nieunikniona, ale dziêki SUTW Smo¿emy polepszyæ jej jakoœæ umys³ow¹ i 
fizyczn¹. Æwiczenie szarych komórek, to nie 
jedyny trening. Æwiczenia fizyczne w wodzie 
ciesz¹ siê równie¿ du¿ym powodzeniem. 40-
o s o b o w a  g r u p a  p r o w a d z o n a  p r z e z  
doœwiadczonego instruktora, równie¿ s³uchacza 
naszego Uniwersytetu, poprawia stan swojego 
zdrowia, sprawnoœæ fizyczn¹ i kondycjê ruchow¹.

SENIORZY, KORZYSTAJCIE Z DOBRODZIEJSTW 

SWOJEGO WIEKU!
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• Wprowadzenie systemu punktów ECTS w 
Instytucie Technicznym.

• Organizacja Kolegium Rektorów Szkó³ Wy¿szych 
Krakowa w Nowym S¹czu.

• Organizacja spotkania rektorów akademickich 
szkó³ wy¿szych, urodzonych w Nowym S¹czu lub 
okolicach „S¹deczanie w gronostajach”.

• Udzia³ pracowników PWSZ w zespole redakcyjnym 
„Krakowskich Studiów Ma³opolskich”.

• O r g a n i z a c j a  
k o n k u r s u  
matematycznego dla 
d z i e c i  s z k ó ³  
podstawowych. 

• Otrzymanie Karty 
Erasmus University 
Charter na lata 2003-
2007.

• Organizacja XVII 
S z k o ³ y  H i s t o r i i  
Matematyki.

• Patronat naukowy 
n a d  S ¹ d e c k i m  
U n i w e r s y t e t e m  
Trzeciego Wieku.

• Organizacja Sekcji Podstaw Technologii Polskiej 
Akademii Nauk – Komitet Budowy Maszyn.

• Udzia³ w XVI Forum Ekonomicznym.

• Udzia³ w Œwiatowej Olimpiadzie Informatycznej.

• Uruchomienie studenckiego telefonu zaufania 
„Miêdzy nami”.

spó³praca z zagranic¹W
PWSZ w Nowym S¹czu wspó³pracuje z 

uczelniami zagranicznymi, tj.:

- Kaliningradzkim Pañstwowym Uniwersytetem w 
Rosji,

- Sankt-Petersburskim Uniwersytetem Architektury i 
Budownictwa w Rosji,

- Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Zittau – Goerlitz w 
Niemczech,

- Uniwersytetem w Preszowie.

Wspó³praca polega g³ównie na wymianie 
studentów i kadry dydaktycznej, organizacji wspólnych 
projektów naukowych, uczestnictwie w seminariach i 
spotkaniach akademickich czy wymianie publikacji 
naukowych oraz projektów akademickich. Ponadto 
Uczelnia utrzymuje sta³e kontakty z w³adzami 
samorz¹dowymi miasta Unna w Niemczech.

Fot.: Juliusz Jaroñczyk

Wyk³ad Rektora PWSZ w Nowym S¹czu 
prof. dra hab. Andrzeja Ba³andy w SUTW
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WSZ w Nowym S¹czu jest uczelni¹ pañstwow¹ Putworzon¹ rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 
dnia 16 czerwca 1998 r. jako jedna z pierwszych uczelni 
tego typu w Polsce. Dzia³alnoœæ sw¹ rozpoczê³a z 
dniem 1 lipca 1998 r. Studia dzienne Pañstwowej 
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu s¹ 
bezp³atne i trwaj¹, w zale¿noœci od wybranego 
kierunku, 3 b¹dŸ 3,5 roku. Uczelnia prowadzi tak¿e 
studia w systemie niestacjonarnym, a tak¿e studia 
podyplomowe. 

spó³praca ze œrodowiskiem – jest wa¿nym Welementem dzia³alnoœci Uczelni. Zarówno 
pracownicy, jak i studenci aktywnie uczestnicz¹ w 
wielu przedsiêwziêciach, m. in.:

- pomoc dydaktyczna z zakresu przedmiotów: 
matematyki, jêzyka polskiego i angielskiego 
dzieciom z S¹deckiego Oœrodka Interwencji 
Kryzysowej,

- o rgan i zac j a  l i c znych  imprez  i  z abaw 
okolicznoœciowych dla dzieci,

- udzia³ na zasadzie wolontariatu w organizacjach 
spo³ecznych,

- in ic jowan ie ,  wspó ³o rgan izowanie  o raz  
uczestniczenie w wa¿nych imprezach i  
uroczystoœciach na terenie miasta i gminy Nowy 
S¹cz.

W ramach wspó³pracy ze œrodowiskiem PWSZ 
utrzymuje kontakty z:

- Urzêdem Miasta Nowego S¹cza,

- S¹deckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,

- S¹deckim Oœrodkiem Interwencji Kryzysowej,

- M³odzie¿owym Centrum Wolontariatu SURSUM  
CORDA,

- O œ r o d k i e m  A d a p t a c y j n o  –  M i s y j n y m  
„MAGNIFICAT”,

- Popradzkim Parkiem Krajobrazowym,

- Centrum Informacji Europejskiej,

- Zespo³em Szkó³ Ekonomicznych w Nowym S¹czu,

- Komend¹ Miejsk¹ Policji w Nowym S¹czu,

- Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa w Tyliczu,

- Inkubatorem Przedsiêbiorczoœci w Nowym S¹czu.

oraz wiêcej studentówC
W wyniku przeprowadzonych egzaminów 

wstêpnych we wrzeœniu 1998 r. na pierwszym roku 

PAÑSTWOWA WY¯SZA SZKO£A ZAWODOWA W NOWYM S¥CZU

studiów w PWSZ w Nowym S¹czu 
rozpoczê³o naukê 385 studentów na 
studiach stacjonarnych i 73 na 
studiach niestacjonarnych.

W roku akademickim 
2005/2006 na Uczelni studiuje 
³¹cznie 4044 studentów, z czego: 
2904 osób na studiach stacjonarnych, 1140 osób na 
studiach niestacjonarnych.

Powy¿sze dane wskazuj¹, ¿e s¹ to w wiêkszoœci 
studenci bezp³atnych studiów stacjonarnych. 
Wiêkszoœæ osób studiuj¹cych w PWSZ pochodzi z 
Nowego S¹cza i okolicznych powiatów, jednak spor¹ 
grupê stanowi¹ tak¿e studenci z innych regionów 
Ma³opolski i spoza województwa ma³opolskiego.

Na Uczelni studiuje równie¿ 120 s³uchaczy studiów 
podyplomowych.

adra naukowo – dydaktycznaK
PWSZ funkcjonuje w oparciu o œcis³¹ 

wspó³pracê z wieloma uczelniami i placówkami 
naukowymi, m. in. z:

- Uniwersytetem Jagielloñskim w Krakowie,

- Akademi¹ Pedagogiczn¹ w Krakowie,

- Akademi¹ Wychowania Fizycznego w Krakowie,

- Politechnik¹ Krakowsk¹,

- Akademi¹ Rolnicz¹ w Krakowie,

- Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Krakowie.

Kadrê Uczelni w roku akademickim 2005/2006 
stanowi:

- 15 profesorów tytularnych,

- 23 doktorów habilitowanych,

- 87 doktorów,

- 146 magistrów reprezentuj¹cych specjalnoœci 
naukowe zgodne z profilem kszta³cenia w 
poszczególnych instytutach.

ybrane formy dzia³alnoœci pozadydaktycznejW
• Cykl spotkañ „Goœcie Rektora”.

• Organizacja cyklicznych wyk³adów „S¹deckie 
Konwersatorium Naukowe” pod patronatem prof. 
dra hab. Andrzeja Ba³andy.

Fot.: archiwum PWSZ w Nowym S¹czu

Inauguracja roku akademickiego 2005/2006 
w PWSZ w Nowym S¹czu

Fot.: archiwum PWSZ w Nowym S¹czu

Instytut Jêzyków Obcych PWSZ w Nowym S¹czu 
(tutaj s³uchacze SUTW ucz¹ siê jêzyka angielskiego)
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Medal Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata, 
który otrzyma³ piwniczanin - Micha³ £omnicki za 
pomoc ludnoœci ¿ydowskiej oraz odznaczenia 
¿o³nierzy pochodz¹cych z tej miejscowoœci za ich 
odwagê  i  zaanga¿owanie  w  wa lce  z  
n i e p r z y j a c i e l e m .  N i e z w y k l e  w i e l k i m  
zainteresowaniem cieszy³a siê unikatowa w skali 
kraju kolekcja sprzêtu narciarskiego. Ofiarodawc¹ 
jest prof. dr hab. Zygmunt Bielczyk. Kolekcja 
stanowi przegl¹d myœli twórczej wielu pokoleñ w 
poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ technicznych w 
niekoñcz¹cej siê ewolucji sprzêtu narciarskiego. 
Wystawa ta pokaza³a jak narty w ci¹gu wieków 
zmienia³y siê, ulepszano je i przystosowywano do 
potrzeb cz³owieka. Kolekcja zawiera m. in. narty 
biegowe, skokowe, zjazdowe.

W czasie zwiedzania s³uchacze zadawali 
wiele pytañ oprowadzaj¹cym, a gdy wizyta w 
muzeum dobieg³a koñca, uczestnicy nie chcieli 
rozstaæ siê z tym wyj¹tkowym miejscem i z ¿alem 
opuœcili muzeum.

astêpnie s³uchacze pojechali do Starego NS¹cza, po³o¿onego w p³askim dnie Kotliny 
S¹deckiej, w wid³ach rzek Dunajca i Popradu.

Mimo niesprzyjaj¹cej aury, uczestnicy z 
wielkim zapa³em udali siê do Muzeum 
Regionalnego im. Seweryna Udzieli. Zwiedzanie 
rozpoczê³o siê od sal prezentuj¹cych historiê 
miasta i jego wybitnych przedstawicieli, jak œw. 
Kinga - patronka miasta i za³o¿ycielka klasztorów. 

Obecnie po wizycie Ojca Œwiêtego w Starym 
S¹czu 16 czerwca 1999 r. muzeum z dum¹ 
prezentuje pami¹tki po tym wydarzeniu, m. in. 
autograf Papie¿a Jana Paw³a II oraz pióro, którym 
zosta³ z³o¿ony, piêkne figury Kingi - Fundatorki i 
Ojca Œwiêtego, fotogramy z uroczystoœci, które 
uczestnicy wyjazdu mieli okazjê zobaczyæ.

Nastêpn¹ postaci¹ prezentowan¹ w muzeum jest 
wielka œpiewaczka Ada Sari (Jadwiga Szayer), 
której nagrania z g³osem œpiewaczki mogli 
wszyscy wys³uchaæ. Inne bardzo ciekawe postacie 
to Seweryn Udziela - etnograf, patron muzeum, 
Wiktor Bazielich - badacz dziejów Starego S¹cza, 
malarka krakowska - Bronis³awa Rychter-
Janowska, malarz - Czes³aw Lenczowski. Du¿ym 
zainteresowaniem wœród s³uchaczy cieszy³y siê 
pami¹tki po ks. Józefie Tischnerze oraz ks. p³k. 
Tadeuszu D³ubaczu - kapelanie Prezydenta RP 
Lecha Wa³êsy.

onadto muzeum posiada bogate zbiory Pmalarstwa œwieckiego i religijnego, œwi¹tki, 
kapliczki przydro¿ne, rzemios³o i garncarstwo, 
du¿e zbiory etnograficzne, które równie¿ zosta³y 
zaprezentowane wszystkim. Du¿e zaciekawienie 
wzbudzi³y równie¿ militaria (od mieczy 
œredniowiecznych, po pami¹tki z I i II wojny 
œwiatowej) oraz odznaczenia wojskowe.

Dziêki fachowej obs³udze przewodnickiej w 
muzeum s³uchacze SUTW zdobyli wiele cennych 
informacji o historii i kulturze Starego S¹cza.

o opuszczeniu muzeum wróciliœmy do PNowego S¹cza. Uwa¿am, ¿e wyjazd do 
Piwnicznej-Zdroju i Starego S¹cza stanowi³ dla 
wszystkich uczestników niezapomniane prze¿ycie 
i nowe doœwiadczenie w zetkniêciu z kultur¹ 
regionu.

Anna Kniedzia³owska

wolontariusz SUTW

Fot.: Antoni £opuch

Fot.: Antoni £opuch

Fot.: Antoni £opuch
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WYJAZD EDUKACYJNY 
- –PIWNICZNA ZDRÓJ  STARY S¥CZ

 grudnia 2005 r. odby³ siê wyjazd do 7Piwnicznej-Zdroju i Starego S¹cza, który mia³ 
na celu zwiedzanie muzeów i zapoznanie siê z 
lokaln¹ kultur¹ tych miejscowoœci.

 pierwszej kolejnoœci s³uchacze SUTW Wudali siê do Piwnicznej-Zdroju, która 
zadziwia swym urokliwym po³o¿eniem w dolinie 
Popradu prze³amuj¹cego siê przez pasma Beskidu 
S¹deckiego, co sprawia, ¿e miasto otoczone jest ze 
wszystkich stron pasmami górskimi.

o przyjeŸdzie do miasta s³uchacze zwiedzili PMuzeum Regionalne gdzie zostali przywitani 
bardzo serdecznie. Pan Edward Grucela - kustosz 
Muzeum, cz³onek Towarzystwa Mi³oœników 
Piwnicznej - przedstawi³ wszystkich cz³onków 
Zarz¹du Muzeum, a nastêpnie zaprosi³ s³uchaczy 
na pyszny poczêstunek z domowym ciastem, 
kaw¹, herbat¹ i owocami. Uczestnicy byli 
zachwyceni wspania³ym przyjêciem. Z 
ogromnym zainteresowaniem s³uchali opowieœci 
o dziejach miasta i ¿yciu mieszkañców. S³uchacze 
mieli równie¿ okazjê obejrzeæ wiele ciekawych 
eksponatów, wa¿nych dla poznania przesz³oœci 
miasteczka m. in. makiety m³ynów, œwiderni. Ich 
precyzyjne wykonanie umo¿liwia nie tylko 

obejrzenie ich na zewn¹trz i wewn¹trz, ale równie¿ 
pozwala poznaæ sposób dzia³ania. Poniewa¿ 
wiêkszoœæ mieszkañców trudni³a siê rolnictwem, 
pasterstwem oraz flisactwem muzeum posiada te¿ 
bardzo wiele eksponatów zwi¹zanych z tymi 
dziedzinami ¿ycia, które s³uchacze SUTW mieli 
mo¿liwoœæ zobaczyæ. W zbiorach muzealnych 
znajduj¹ siê równie¿ stroje Czarnych Górali, 
instrumenty muzyczne oraz wspania³e prace 
ludowych artystów, na które zwrócono uwagê 
p o d c z a s  o p r o w a d z a n i a  p o  m u z e u m .  
Zaprezentowane zosta³y równie¿ pami¹tki z 
okresu II wojny œwiatowej. Znajduje siê tu m. in. 
strój wiêŸniarski z obozu koncentracyjnego, 

anie i Panowie nie tylko wykonuj¹ æwiczenia Pw wodzie, ale równie¿ p³ywaj¹ i korzystaj¹ z 
zabiegów hydroterapii. Zajêcia odbywaj¹ siê na 
basenie w Nowym S¹czu przy ul. Nadbrze¿nej o 
godz. 9.00 rano w ka¿d¹ sobotê. Maj¹c do wyboru 
b³ogie lenistwo, czy zajêcia na basenie, starsze 
panie wybieraj¹ zdecydowanie to drugie. Wstaj¹ 
wczeœnie rano, by spotkaæ siê w grupie, 
poæwiczyæ, pop³ywaæ, skorzystaæ z ró¿nych 

mo¿liwoœci technicznych basenu i spaliæ trochê 
kalorii.

ystematyczne uczestniczenie w zajêciach i Smi³a atmosfera tam panuj¹ca, relaksuj¹ oraz 
odsuwaj¹ na chwilê problemy ¿ycia codziennego. 
Wspólne zabawy i wzajemna ¿yczliwoœæ, 
pozwalaj¹ wróciæ do domu w dobrym nastroju, z 
pozytywnym nastawieniem do ¿ycia i otoczenia.
Wszystko to, o czym piszê, zawdziêczamy 
Zarz¹dowi SUTW i przychylnoœci Dyrekcji oraz 
Pracowników p³ywalni.

Seniorzy, korzystajcie z dobrodziejstw 
swojego wieku, bo gdy dzieci wyfrun¹ z gniazda, 
jest wreszcie czas na ulubione rozrywki.

Janina Teresa Szczepanik
S³uchaczka Sekcji Kulturoznawstwa

II Roku SUTW

Fot.: Janina Teresa Szczepanik

Fot.: Antoni £opuch
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kapliczki przydro¿ne, rzemios³o i garncarstwo, 
du¿e zbiory etnograficzne, które równie¿ zosta³y 
zaprezentowane wszystkim. Du¿e zaciekawienie 
wzbudzi³y równie¿ militaria (od mieczy 
œredniowiecznych, po pami¹tki z I i II wojny 
œwiatowej) oraz odznaczenia wojskowe.

Dziêki fachowej obs³udze przewodnickiej w 
muzeum s³uchacze SUTW zdobyli wiele cennych 
informacji o historii i kulturze Starego S¹cza.

o opuszczeniu muzeum wróciliœmy do PNowego S¹cza. Uwa¿am, ¿e wyjazd do 
Piwnicznej-Zdroju i Starego S¹cza stanowi³ dla 
wszystkich uczestników niezapomniane prze¿ycie 
i nowe doœwiadczenie w zetkniêciu z kultur¹ 
regionu.

Anna Kniedzia³owska

wolontariusz SUTW

Fot.: Antoni £opuch

Fot.: Antoni £opuch

Fot.: Antoni £opuch

27

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III

WYJAZD EDUKACYJNY 
- –PIWNICZNA ZDRÓJ  STARY S¥CZ

 grudnia 2005 r. odby³ siê wyjazd do 7Piwnicznej-Zdroju i Starego S¹cza, który mia³ 
na celu zwiedzanie muzeów i zapoznanie siê z 
lokaln¹ kultur¹ tych miejscowoœci.

 pierwszej kolejnoœci s³uchacze SUTW Wudali siê do Piwnicznej-Zdroju, która 
zadziwia swym urokliwym po³o¿eniem w dolinie 
Popradu prze³amuj¹cego siê przez pasma Beskidu 
S¹deckiego, co sprawia, ¿e miasto otoczone jest ze 
wszystkich stron pasmami górskimi.

o przyjeŸdzie do miasta s³uchacze zwiedzili PMuzeum Regionalne gdzie zostali przywitani 
bardzo serdecznie. Pan Edward Grucela - kustosz 
Muzeum, cz³onek Towarzystwa Mi³oœników 
Piwnicznej - przedstawi³ wszystkich cz³onków 
Zarz¹du Muzeum, a nastêpnie zaprosi³ s³uchaczy 
na pyszny poczêstunek z domowym ciastem, 
kaw¹, herbat¹ i owocami. Uczestnicy byli 
zachwyceni wspania³ym przyjêciem. Z 
ogromnym zainteresowaniem s³uchali opowieœci 
o dziejach miasta i ¿yciu mieszkañców. S³uchacze 
mieli równie¿ okazjê obejrzeæ wiele ciekawych 
eksponatów, wa¿nych dla poznania przesz³oœci 
miasteczka m. in. makiety m³ynów, œwiderni. Ich 
precyzyjne wykonanie umo¿liwia nie tylko 

obejrzenie ich na zewn¹trz i wewn¹trz, ale równie¿ 
pozwala poznaæ sposób dzia³ania. Poniewa¿ 
wiêkszoœæ mieszkañców trudni³a siê rolnictwem, 
pasterstwem oraz flisactwem muzeum posiada te¿ 
bardzo wiele eksponatów zwi¹zanych z tymi 
dziedzinami ¿ycia, które s³uchacze SUTW mieli 
mo¿liwoœæ zobaczyæ. W zbiorach muzealnych 
znajduj¹ siê równie¿ stroje Czarnych Górali, 
instrumenty muzyczne oraz wspania³e prace 
ludowych artystów, na które zwrócono uwagê 
p o d c z a s  o p r o w a d z a n i a  p o  m u z e u m .  
Zaprezentowane zosta³y równie¿ pami¹tki z 
okresu II wojny œwiatowej. Znajduje siê tu m. in. 
strój wiêŸniarski z obozu koncentracyjnego, 

anie i Panowie nie tylko wykonuj¹ æwiczenia Pw wodzie, ale równie¿ p³ywaj¹ i korzystaj¹ z 
zabiegów hydroterapii. Zajêcia odbywaj¹ siê na 
basenie w Nowym S¹czu przy ul. Nadbrze¿nej o 
godz. 9.00 rano w ka¿d¹ sobotê. Maj¹c do wyboru 
b³ogie lenistwo, czy zajêcia na basenie, starsze 
panie wybieraj¹ zdecydowanie to drugie. Wstaj¹ 
wczeœnie rano, by spotkaæ siê w grupie, 
poæwiczyæ, pop³ywaæ, skorzystaæ z ró¿nych 

mo¿liwoœci technicznych basenu i spaliæ trochê 
kalorii.

ystematyczne uczestniczenie w zajêciach i Smi³a atmosfera tam panuj¹ca, relaksuj¹ oraz 
odsuwaj¹ na chwilê problemy ¿ycia codziennego. 
Wspólne zabawy i wzajemna ¿yczliwoœæ, 
pozwalaj¹ wróciæ do domu w dobrym nastroju, z 
pozytywnym nastawieniem do ¿ycia i otoczenia.
Wszystko to, o czym piszê, zawdziêczamy 
Zarz¹dowi SUTW i przychylnoœci Dyrekcji oraz 
Pracowników p³ywalni.

Seniorzy, korzystajcie z dobrodziejstw 
swojego wieku, bo gdy dzieci wyfrun¹ z gniazda, 
jest wreszcie czas na ulubione rozrywki.

Janina Teresa Szczepanik
S³uchaczka Sekcji Kulturoznawstwa

II Roku SUTW

Fot.: Janina Teresa Szczepanik

Fot.: Antoni £opuch

26

Uczestnicy konkursu sprawnoœciowego



SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III

PIEŒÑ GÓRAMI NATCHNIONA
Zachowaj we mnie Panie
trzepot orlich skrzyde³
wiarê trwalsz¹ nad granit
chmury pod stopami
w¹sk¹ œcie¿kê nadziei
na surowe piêkno
anio³y mgie³ p³yn¹ce
nad ciszy pe³nymi turniami
Zachowaj we mnie Panie
Ÿród³o co wod¹ g³êbinn¹
do ust pragnieniem trawionych
z wysoka sp³ywa stromo
œwit znacz¹cy gór szczyty
niepojêt¹ jasnoœci¹
krzyk wiatru na prze³êczy
przeciêty ska³ zadum¹

Ty Któryœ jest Wszechmocny
Który nie masz granic
mnie racz zachowaæ na wiecznoœæ
kosodrzewin¹ u niebieskiej grani

PIEŒÑ CISZ¥ NAPE£NIONA
Markowi Stêpniowi

Niech w nas nie gaœnie
cisza co jutrzni¹ p³yn¹c¹

œwiat³o spokoju wlewa
w poranione wnêtrza

ruchliwy zgie³k niepokój
oddajmy innym galaktykom
planetê dobra
odnajduj¹c w przemijania rzece
ze s³ów niewypowiedzianych
spleciona nadzieja
ocali w nas przeczyst¹
b³ogos³awion¹ codziennoœæ

cisza jest wielkim g³osem
przystañmy w milczeniu
w gór zachwycie próbuj¹c
odkryæ zielone serce piêkna

MOJA TY ZIEMIO
Januszowi Wiœniewskiemu

Moja ty górsko ziemio
na mapie serca Cie sukom
i z te mi³oœci do Ciebie
sprawiom sie jedlom bukom.

Ty stajes œrybelnem œwitaniem
w têcowyk gór koronie
na ³¹kak przemijanio
pasies s³onecne konie.

W konory smreków modrzeni
wplotos chmur bio³e ³oktusy
na skrzypcak brzózek wygrywos
wszystko co jes w moi dusy.

Chodze po twoik œciyzkak
zielonem nieba skrajem
i moje banuwanie
leœnem echom rozdaje.

Królowo polne œlicoty
sumem Dunajca Poprodu
p³ynies bez mojom pamiêæ
ziemio serdecnyk œladów.

Wanda £omnicka-Dulak

29

anda £omnicka-Dulak od dzieciñstwa zwi¹zana z Kosarzyskami i Piwniczn¹. Debiutowa³a w W1987 roku. Wyda³a nastêpuj¹ce zbiory poezji: Modl¹ siê ze mn¹ ³¹ki (1993), Œladem 
serdecznym (1993), Œcie¿k¹ zachodz¹cego s³oñca (1994), Po niewidzialnej stronie têczy (1996), 
W królestwie buków (1999). Pisze tak¿e gwar¹ górali nadpopradzkich (m. in. felietony gwarowe 
w lokalnej gazecie „Znad Popradu”). Jest autork¹ tekstu do albumu Pieniny barwy gór (2003) oraz 
pieœni na powitanie i po¿egnanie Ojca Œwiêtego w Starym S¹czu i utworów na p³ycie S¹deckie kwiaty. 
Laureatka wielu konkursów literackich (m. in. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana 
Pocka, Konkursu Poezji Religijnej w LudŸmierzu, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na wiersz 
o tematyce górskiej, Mistrzostw Polski w Poezji w kategorii Szukamy Talentów Wsi). W roku 1999 
otrzyma³a Nagrodê Ministra Kultury i Sztuki im. Oskara Kolberga za zas³ugi dla kultury ludowej.

WIERSZE (WYBRANE)

Fot.: Antoni £opuch
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SPOTKANIE ANDRZEJKOWE

radycja - to czêœæ kultury narodowej i wobec Tp o w y ¿ s z e g o  s t w i e r d z e n i a ,  S e k c j a  
K u l t u r o z n a w s t w a  S U T W  „ m u s i a ³ a ”  
zorganizowaæ zwyczajowy wieczór andrzejkowy - 
dla pañ! Tak, tylko dla pañ, bo to od stuleci œwiêto 
dziewcz¹t i kobiet. Zwyczaj ten uroczo zosta³ 
przedstawiony w operze Stanis³awa Moniuszki 
„Straszny dwór”.

Stara to sprawa jak œwiat, a przynajmniej jak 
ludzkoœæ - odgadywanie przysz³oœci, wró¿enie o 
przysz³ych losach swego ¿ycia. Bo ju¿ ... 
staro¿ytni Rzymianie wró¿yli!

 teraz niezale¿nie od wieku, ka¿dy I(przynajmniej dla zabawy) pragnie dowiedzieæ 
siê, co go czeka.

„W wiliê œwiêtego Andrzeja

Jest dla dziewcz¹t nadzieja”

inne przys³owie polskie z XVIII w., g³osi:

„W wigiliê œwiêtego Andrzeja

spe³niona moja nadzieja”.

roczy wieczór andrzejkowy w Miejskim UOœrodku Kultury przy Al. Wolnoœci w 
Nowym S¹czu zorganizowa³y pe³ne energii i 
m³odzieñczego zapa³u panie: Halina Komar i 

J o l a n t a  K i e r e s  ( p o m a g a ³ y  t e ¿  i n n e  
przedstawicielki p³ci piêknej).

rzy kawie, herbacie, ciasteczkach, a tak¿e Pnaparstku nalewek w³asnego wyrobu (np. 
znakomita nalewka z pigwy) wró¿ono „na 
potêgê”. Wszystkich przychodz¹cych wita³a 
urocza Cyganka, w przebraniu której niewiele 
domyœla³o siê statecznej pani dr stomatolog 
Jolanty Kieres.

Przepowiadano przysz³oœæ z rêki, z kart (p. 
Hejmo), z daty urodzenia i znaków zodiaku (H. 
Machaj); ka¿dy otrzyma³ zalakowany liœcik z 
wró¿b¹ dla siebie. Bagatela! Organizatorki 
przygotowa³y oko³o 70 liœcików!!

Pomys ³owoœæ  we  wró¿bach  by ³a  
przeogromna i trudno je wszystkie wyliczyæ. 

W przerwie zaczê³y siê chóralne œpiewy 
popularnych pieœni ¿o³nierskich z czasów 
L e g i o n ó w  P i ³ s u d s k i e g o ,  i  o k r e s u  I I  
Rzeczypospolitej. Teksty zosta³y przygotowane i 
rozdane uczestnikom przez p. Annê Totoñ.

szystkim uczestnikom impreza sprawi³a Wogromn¹ radoœæ, dostarczy³a rozrywki, a 
byæ mo¿e komuœ da³a odpowiedŸ na pytanie:

„co te¿ dla niej siê kryje

poza ciemn¹ przysz³ych losów zas³on¹?”

El¿bieta Pachoñ

Cz³onek Rady Programowej

Sekcji Kulturoznawstwa II Roku SUTW

30 listopada 2005 r.

Fot.: Anna Totoñ

Fot.: Anna Totoñ

Fot.: archiwum SUTW
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Wanda £omnicka-Dulak
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anda £omnicka-Dulak od dzieciñstwa zwi¹zana z Kosarzyskami i Piwniczn¹. Debiutowa³a w W1987 roku. Wyda³a nastêpuj¹ce zbiory poezji: Modl¹ siê ze mn¹ ³¹ki (1993), Œladem 
serdecznym (1993), Œcie¿k¹ zachodz¹cego s³oñca (1994), Po niewidzialnej stronie têczy (1996), 
W królestwie buków (1999). Pisze tak¿e gwar¹ górali nadpopradzkich (m. in. felietony gwarowe 
w lokalnej gazecie „Znad Popradu”). Jest autork¹ tekstu do albumu Pieniny barwy gór (2003) oraz 
pieœni na powitanie i po¿egnanie Ojca Œwiêtego w Starym S¹czu i utworów na p³ycie S¹deckie kwiaty. 
Laureatka wielu konkursów literackich (m. in. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana 
Pocka, Konkursu Poezji Religijnej w LudŸmierzu, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na wiersz 
o tematyce górskiej, Mistrzostw Polski w Poezji w kategorii Szukamy Talentów Wsi). W roku 1999 
otrzyma³a Nagrodê Ministra Kultury i Sztuki im. Oskara Kolberga za zas³ugi dla kultury ludowej.

WIERSZE (WYBRANE)

Fot.: Antoni £opuch
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SPOTKANIE ANDRZEJKOWE

radycja - to czêœæ kultury narodowej i wobec Tp o w y ¿ s z e g o  s t w i e r d z e n i a ,  S e k c j a  
K u l t u r o z n a w s t w a  S U T W  „ m u s i a ³ a ”  
zorganizowaæ zwyczajowy wieczór andrzejkowy - 
dla pañ! Tak, tylko dla pañ, bo to od stuleci œwiêto 
dziewcz¹t i kobiet. Zwyczaj ten uroczo zosta³ 
przedstawiony w operze Stanis³awa Moniuszki 
„Straszny dwór”.

Stara to sprawa jak œwiat, a przynajmniej jak 
ludzkoœæ - odgadywanie przysz³oœci, wró¿enie o 
przysz³ych losach swego ¿ycia. Bo ju¿ ... 
staro¿ytni Rzymianie wró¿yli!

 teraz niezale¿nie od wieku, ka¿dy I(przynajmniej dla zabawy) pragnie dowiedzieæ 
siê, co go czeka.

„W wiliê œwiêtego Andrzeja

Jest dla dziewcz¹t nadzieja”

inne przys³owie polskie z XVIII w., g³osi:

„W wigiliê œwiêtego Andrzeja

spe³niona moja nadzieja”.

roczy wieczór andrzejkowy w Miejskim UOœrodku Kultury przy Al. Wolnoœci w 
Nowym S¹czu zorganizowa³y pe³ne energii i 
m³odzieñczego zapa³u panie: Halina Komar i 

J o l a n t a  K i e r e s  ( p o m a g a ³ y  t e ¿  i n n e  
przedstawicielki p³ci piêknej).

rzy kawie, herbacie, ciasteczkach, a tak¿e Pnaparstku nalewek w³asnego wyrobu (np. 
znakomita nalewka z pigwy) wró¿ono „na 
potêgê”. Wszystkich przychodz¹cych wita³a 
urocza Cyganka, w przebraniu której niewiele 
domyœla³o siê statecznej pani dr stomatolog 
Jolanty Kieres.

Przepowiadano przysz³oœæ z rêki, z kart (p. 
Hejmo), z daty urodzenia i znaków zodiaku (H. 
Machaj); ka¿dy otrzyma³ zalakowany liœcik z 
wró¿b¹ dla siebie. Bagatela! Organizatorki 
przygotowa³y oko³o 70 liœcików!!

Pomys ³owoœæ  we  wró¿bach  by ³a  
przeogromna i trudno je wszystkie wyliczyæ. 

W przerwie zaczê³y siê chóralne œpiewy 
popularnych pieœni ¿o³nierskich z czasów 
L e g i o n ó w  P i ³ s u d s k i e g o ,  i  o k r e s u  I I  
Rzeczypospolitej. Teksty zosta³y przygotowane i 
rozdane uczestnikom przez p. Annê Totoñ.

szystkim uczestnikom impreza sprawi³a Wogromn¹ radoœæ, dostarczy³a rozrywki, a 
byæ mo¿e komuœ da³a odpowiedŸ na pytanie:

„co te¿ dla niej siê kryje

poza ciemn¹ przysz³ych losów zas³on¹?”

El¿bieta Pachoñ

Cz³onek Rady Programowej

Sekcji Kulturoznawstwa II Roku SUTW

30 listopada 2005 r.

Fot.: Anna Totoñ

Fot.: Anna Totoñ

Fot.: archiwum SUTW



Rektor WSB-NLU 
zaprosi³ s³uchaczy S¹deckiego UTW

Rektor WSB-NLU 
zaprosi³ s³uchaczy S¹deckiego UTW

PORADNIA PRAWNA SUTW!PORADNIA PRAWNA SUTW!
Porady obywatelskie dla S³uchaczy SUTW

odbywaæ siê bêd¹ w terminach: 
27 III 2006
24 IV 2006
29 V 2006
26 VI 2006

w godz.: 12:00 – 13:00
w Sekretariacie SUTW

Porad udzielaæ bêdzie pani mgr Wanda Zygner – 
prawnik, specjalista w zakresie porad obywatelskich
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„Warto byæ przyzwoitym”
spotkanie z prof. W³adys³awem Bartoszewskim

Rektor WSB-NLU dr Krzysztof Paw³owski zaprosi³ s³uchaczy 

S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na kolejne spotkanie 

w ramach Instytutu Kisiela. Goœciem Instytutu by³ prof. W³adys³aw 

Bartoszewski - m¹¿  stanu, wybitny polityk, dzia³acz spo³eczny, historyk, 

dziennikarz, pisarz. Temat spotkania po³¹czono z promocj¹ ksi¹¿ki 

W. Bartoszewskiego „WARTO BYÆ PRZYZWOITYM”. Spotkanie autorskie 

poprowadzi³ Ojciec Maciej Ziêba OP, profesor, cz³onek Papieskiej 

Akademii Teologicznej, dziennikarz, za³o¿yciel i dyrektor Instytutu Tertio 

Millennio w Krakowie. Spotkanie odby³o siê 22 lutego 2006 r. o godz.18.00 

w sali 010 C w siedzibie Szko³y przy ulicy Zielonej 27.

Serdecznie dziêkujemy Panu Rektorowi dr. Krzysztofowi 

Paw³owskiemu za umo¿liwienie s³uchaczom S¹deckiego UTW udzia³u 

w spotkaniu.
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SEKCJA MEDYCZNA I PROFILAKTYKI ZDROWIA

Samorz¹d S³uchaczy

Starosta Sekcji - Miko³aj Gondek
Wicestarosta Sekcji - Matylda Wêgrzyn
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego - Jadwiga Bochenek

Rada Programowa Sekcji

1. Stanis³aw Elster
2. Rozalia Jasiñska
3. Danuta Majerska
4. Janina Marczyk-Musia³
5. Bogumi³a Migacz

Samorz¹d S³uchaczy

Starosta Sekcji - Maria Harcu³a
Wicestarosta Sekcji - Leszek Opara
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego - Micha³ Kowalczyk

Samorz¹d S³uchaczy

Starosta Sekcji - Franciszek Bielak
Wicestarosta Sekcji - El¿bieta Kudlik
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego - Krystyna Sobczyk

SK£ADY SAMORZ¥DÓW S£UCHACZY 
SEKCJI I ROKU SUTW

SEKCJA KULTUROZNAWSTWA

SEKCJA PRZYRODOZNAWSTWA

Rada Programowa Sekcji

1. Lucyna Baran
2. Maria Migacz-Mróz
3. Ma³gorzata Ogorza³y
4. Zofia Olszowska 
5. W³adys³awa Witek

Rada Programowa Sekcji

1. Cecylia Filip
2. Helena Krówczyñska
3. Helena Solarczyk
4. Halina Szczygie³
5. Henryk Szczygie³

Samorz¹d S³uchaczy

Starosta Sekcji - El¿bieta Zieliñska
Wicestarosta Sekcji - Izabela Wojnarowska
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego - Barbara Olszanecka

-SEKCJA SPO£ECZNO EKONOMICZNA

Rada Programowa Sekcji

1. Stanis³aw Berdysz
2. Wiktor Czartoryski
3. Maria Dobrowolska
4. Maria Dzieœlewska
5. Lucyna Sieja 
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Inicjatywa ma na celu:
- podniesienie jakoœci dzia³alnoœci Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

- dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych,

- upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do osób starszych poprzez wsparcie dzia³alnoœci UTW.

Formy realizacji programu:
Program realizowany jest poprzez:

1. przeprowadzenie konkursu grantowego,

2. stworzenie platformy wspó³pracy s³u¿¹cej wymianie informacji i doœwiadczeñ miêdzy uniwersytetami, w sk³ad której wejd¹:

• specjalistyczne wydawnictwo (biuletyn kwartalny),

• warsztaty,

• cykliczne konferencje,

• niniejsza strona internetowa.

Na stronie znajd¹ Pañstwo miêdzy innymi:

- opis dzia³alnoœci wybranych Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

- informacje o najwa¿niejszych wydarzeniach dotycz¹cych UTW ich s³uchaczy i seniorów,

- informacje o kolejnych konkursach grantowych realizowanych w ramach programu,

- forum internetowe, które umo¿liwi interaktywn¹ komunikacjê pomiêdzy cz³onkami UTW i ich przedstawicielami,

- bazê aktualnie dzia³aj¹cych UTW, na bie¿¹co aktualizowan¹.

Chcemy by strona ta stanowi³a pomost pomiêdzy Uniwersytetami ca³ej Polski dla porozumienia siê, wymiany myœli, spostrze¿eñ i 
informacji. 

Zapraszamy serdecznie do wspó³tworzenia strony www.utw.pl 

Odbiorcy programu:
Oferta programowa skierowana jest do Uniwersytetów Trzeciego Wieku dzia³aj¹cych na terenie ca³ej Polski, do ich s³uchaczy i 

seniorów.

Okres realizacji programu:
Przebieg realizacji programu jest nastêpuj¹cy:

• zima/wiosna: og³oszenie konkursu grantowego,

• jesieñ: spotkania w formie konferencji,

• dodatkowe konkursy grantowe, realizowane w zale¿noœci od puli grantów.

Realizator programu:
Realizatorem programu jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloñskiego z siedzib¹ w Krakowie, której g³ównym 

celem jest wspieranie dzia³añ edukacyjnych najstarszej uczelni w Polsce - Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloñskiego

ul. Karmelicka 34, 31-131 Kraków, tel: (012) 634 47 90

Patronat honorowy:
Patronat Honorowy nad programem „Uniwersytety Trzeciego Wieku” obj¹³ Minister Edukacji Narodowej.

Sponsorzy:

Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci 

G³ówny sponsor programu. Jej misj¹ jest dzia³anie na rzecz umacniania spo³eczeñstwa obywatelskiego, 
demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i 
spo³ecznego, a tak¿e dzielenie siê polskimi doœwiadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy 
Œrodkowowschodniej. Sw¹ dzia³alnoœæ Fundacja opiera na historycznych osi¹gniêciach polskiego 
spo³eczeñstwa w procesie przemian ustrojowych rozpoczêtych w roku 1989.

Fundacja oferuje granty oraz na inne sposoby wspomaga organizacje pozarz¹dowe i inicjatywy lokalnych 
spo³ecznoœci. Wspiera m³odych liderów, którzy wkrótce stan¹ przed wyzwaniami nowego stulecia. Dzia³a na rzecz równych szans startu 
¿yciowego i zawodowego oraz reform w dziedzinie edukacji, administracji publicznej i s³u¿by zdrowia, a tak¿e wspiera przemiany 
systemowe oraz rozwój obszarów wymagaj¹cych szczególnej pomocy, w tym zw³aszcza terenów wiejskich.

Fundacja PZU 

Partner finansowy programu. Jej celem jest wspieranie nowatorskich inicjatyw s³u¿¹cych podniesieniu 
jakoœci ¿ycia spo³ecznego oraz rozwojowi indywidualnemu. Sw¹ pomoc oferuje organizacjom pozarz¹dowym 
prowadz¹cym dzia³alnoœæ w obszarze programowym Fundacji obejmuj¹cym edukacjê, pomoc spo³eczn¹, 
kulturê i sztukê oraz ochronê zdrowia.

 PROGRAM „UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU”

POLSKO-AMERYKAÑSKA
FUNDACJA WOLNOŒCI

P O L I S H - A M E R I C A N
FREEDOM FOUNDATION

fundacja



Inauguracja roku akademickiego 2005/2006 
w S¹deckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

6 paŸdziernika 2005 r., 
Sala im. L. Lipiñskiego, MCK „Sokó³” w Nowym S¹czu

Spotkanie noworoczne
Rady Programowo - Naukowej, Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej 

i Samorz¹du S³uchaczy SUTW
19 stycznia 2006 r. 

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu
Patronat Naukowy S¹deckiego UTW 

 dr Zdzis³awa Zac³ona, prof. PWSZ
Prorektor ds. Nauki, Wspó³pracy i Rozwoju

 prof. dr hab. Andrzej Ba³anda
Rektor PWSZ

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu sprawuje patronat naukowy nad dzia³alnoœci¹ 
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rektor PWSZ prof. dr hab. Andrzej Ba³anda jest cz³onkiem Rady Programowo-Naukowej, a Prorektor dr 
Zdzis³awa Zac³ona, prof. PWSZ jest konsultantem naukowym S¹deckiego Uniwesytetu Trzeciego Wieku.

Pracownicy naukowi PWSZ w ramach wspó³pracy z SUTW prowadz¹ wyk³ady oraz zajêcia na kursach 
komputerowych, jêzyka angielskiego, pierwszej pomocy przedmedycznej. PWSZ organizuje równie¿ 
konwersatoria, w których mog¹ tak¿e uczestniczyæ  s³uchacze S¹deckiego UTW.

Wydawca:
S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym S¹czu

Zespó³ redakcyjny:
Wies³awa Borczyk

Anna Listwan

Wies³awa Panicz – Sekretarz Zespo³u Redakcyjnego

Zdjêcia:
archiwum Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego w Stró¿ach (s. 15, 16), archiwum MCK „Sokó³” (s. 11), archiwum PWSZ w Nowym 
S¹czu (s. 24), archiwum – „S¹decki Bartnik” (s. 17, 18), archiwum SUTW (s. 28), Juliusz Jaroñczyk (s. 25, wk³adka), Antoni £opuch (s. 3, 
4, 5, 9, 19, 20, 22, 26, 27, 29, wk³adka), Ryszard Nowaczyk (s. 1, 13, 19), Renata Palmowska (s. 22), Andrzej Rams (s. 23), Janina Teresa 
Szczepanik (s. 26), Zofia Szeligiewicz (wk³adka), Anna Totoñ (s. 14, 15, 28), Wanda Wczeœny (wk³adka), Wies³aw Wczeœny (wk³adka)

Zdjêcia na ok³adce:
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Adres Redakcji:
S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym S¹czu

33-300 Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 31, II p.
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Wyk³ad audytoryjny dra n. med. Karola Wierzbickiego
z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantologii 

Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego
dzia³aj¹cego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw³a II
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Chór „Scherzo”




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	OKLADKA.pdf
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

	W1.pdf
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4


