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W Y¯SZA S ZKO£A B IZNESU
N A T I O N A L - L O U I S     U N I V E R S I T Y

S³uchacze S¹deckiego UTW 
w INSTYTUCIE KISIELA WSB-NLU w Nowym S¹czu

Przyzwoitoœæ wed³ug prof. W³adys³awa Bartoszewskiego: op³aca siê, czy warto? Komu nale¿y 
wybaczaæ?

Instytut Kisiela w Wy¿szej Szkole Biznesu NLU w Nowym S¹czu goœci³ w œrodê 22 lutego 2006 r. 
wybitnego mê¿a stanu W³adys³awa Bartoszewskiego. Promowa³ swoj¹ ksi¹¿kê „Warto byæ 
przyzwoitym”. Uczelnia goœci³a równie¿ dominikanina, profesora i cz³onka Papieskiej Akademii 
Teologicznej o. Macieja Ziêbê, który prowadzi³ konferencjê. Wyj¹tkowo liczne grono s³uchaczy, wœród 
których by³a znaczna grupa s³uchaczy S¹deckiego UTW, przekona³o siê od pierwszego kontaktu z t¹ 
niezwyk³¹ postaci¹, ¿e warto tak ¿yæ, ¿eby mieæ tak wysoko podniesione czo³o, wspaniale wygl¹daæ 
i zachwycaj¹co, z pasj¹ mówiæ o swoich prze¿yciach.

Wyk³ad profesora W³adys³awa Bartoszewskiego Barbara Szczepanek w imieniu S³uchaczy SUTW 
dziêkuje za wyk³ad Fot.: red. Wojciech Chmura (Dziennik Polski)

Fot.: Maria Ogórek
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Szanowni Pañstwo,
Drodzy S³uchacze S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dwa lata dzia³alnoœci S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobiegaj¹ koñca.

Pierwsi absolwenci otrzymaj¹ w dniu 29 czerwca 2006 r. dyplomy potwierdzaj¹ce ich aktywny udzia³ 
w czterosemestrowym programie edukacyjnym obejmuj¹cym wyk³ady audytoryjne i specjalistyczne 
oraz zajêcia seminaryjne w ramach sekcji kulturoznawstwa, nauk medycznych i profilaktyki 
zdrowia, nauk spo³eczno-ekonomicznych i przyrodoznawstwa.

Wielu spoœród S³uchaczy bra³o udzia³ tak¿e w zajêciach fakultatywnych takich jak kursy jêzyka 
angielskiego, jêzyka esperanto, kursy komputerowe.

Wyjazdy edukacyjne krajowe i zagraniczne przybli¿y³y nam kulturê i historiê odwiedzanych 
regionów. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê ze S³uchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszycach 
w S³owacji. Uczestniczyliœmy w konwersatoriach organizowanych przez Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê 
Zawodow¹ w Nowym S¹czu oraz w spotkaniach z ciekawymi ludŸmi w Instytucie Kisiela w WSB -
NLU w Nowym S¹czu. W Biuletynach S¹deckiego UTW S³uchacze prezentowali w³asne prace.

W czasie dodatkowych zajêæ ukierunkowanych na podnoszenie sprawnoœci fizycznej poprzez 
æwiczenia na basenie, gimnastykê grupow¹ wiele osób poprawi³o swoj¹ kondycjê i samopoczucie. 
Wycieczki krajoznawcze po Ziemi S¹deckiej oprócz celów poznawczych wspaniale integrowa³y 
œrodowisko S¹deckiego UTW.

Wszystkim S³uchaczom Zarz¹d sk³ada wyrazy uznania.

Realizacja celów naszego Stowarzyszenia nie by³aby mo¿liwa bez wsparcia, ogromnej 
¿yczliwoœci i pomocy wielu Osób, Instytucji i Organizacji, które towarzyszy³y nam od powstania 
inicjatywy utworzenia S¹deckiego UTW, a których nie sposób wymieniæ na jednej stronie ...

 Szczególne podziêkowania sk³adamy w³adzom samorz¹dowym S¹decczyzny - Panu Staroœcie 
Nowos¹deckiemu Janowi Golonce i Radzie Powiatu wraz z jej Przewodnicz¹cym Panem Wies³awem 
Bast¹, Prezydentowi Miasta Nowego S¹cza Panu Józefowi A. Wiktorowi oraz Marsza³kowi 
Województwa Ma³opolskiego Panu Januszowi Sepio³owi i Przewodnicz¹cemu Sejmiku Panu 
Witoldowi Koz³owskiemu za objêcie patronatem organizacyjnym naszego przedsiêwziêcia.

Sk³adamy wyrazy wdziêcznoœci Panu Dyrektorowi Antoniemu Malczakowi, który goœci³ nas w ka¿dy 
czwartek, w piêknym gmachu MCK „Sokó³”; Dyrektorowi MBWA Panu Krzysztofowi Kulisiowi oraz 
Dyrektorowi Muzeum Okrêgowego Panu Wac³awowi Kawiorskiemu i pracownikom tych instytucji 
dziêkujemy za wspó³pracê w realizacji programu edukacyjnego.

Wyrazy g³êbokiego szacunku i podziêkowania sk³adamy rektorom i pracownikom naukowym 
uczelni patronackich - Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz PWSZ i WSB - NLU w Nowym S¹czu za 
przekazywan¹ nam wiedzê, ¿yczliwoœæ i wyrozumia³oœæ.

Przekazuj¹c kolejny, pi¹ty numer Biuletynu S¹deckiego UTW, ostatni w tym roku 
akademickim, ¿yczymy przyjemnej lektury oraz udanych wakacji.
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W JAKI SPOSÓB ZACHOWAÆ M£ODOŒÆ – 
SPRAWNOŒÆ INTELEKTUALN¥ I DOBRE 

SAMOPOCZUCIE

dr Barbara Warczak Uniwersytet Jagielloñski Instytut Fizyki 
PWSZ w Nowym S¹czu

Inteligencja
Cecha umys³u warunkuj¹ca sprawnoœæ czynnoœci 
poznawczych takich jak myœlenie,
rozwi¹zywanie problemów.
Od inteligencji zale¿y sprawne korzystanie z 
nabytej wiedzy, a tak¿e skuteczne zachowanie siê 
wobec nowych sytuacji i zadañ. 

Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 2002

tó¿ z nas nie chce byæ inteligentny i bogaty Kw przymioty tej¿e cechy a¿ do koñca? Jestem 
pewna, ¿e nie ma takiego cz³owieka. Postarajmy 
siê zatem odpowiedzieæ na kilka pytañ. Pierwsze 
z nich, podstawowe; czy jest to mo¿liwe? 
Pozosta³e, równie wa¿ne, co robiæ aby zachowaæ 
sprawny umys³ i dobre samopoczucie? Pewn¹ 
wskazówkê da³ nam Albert Einstein, który zwyk³ 
mawiaæ: „Najwa¿niejsze, abyœmy nigdy nie 
przestali zadawaæ pytañ [...]”, uwa¿a³ bowiem, ¿e 
zadawanie pytañ i poszukiwanie odpowiedzi na 
nie jest najwa¿niejsz¹ cech¹ naszej aktywnoœci 
umys³owej gwarantuj¹c¹ zachowanie m³odoœci.

Za pewn¹ obiektywn¹ miarê inteligencji we 
wspó³czesnym œwiecie uwa¿a siê iloraz inteli-
gencji – IQ. W ramach pomiarów bada siê 
i wartoœciuje procesy pojmowania, rozumowania 
oraz formu³owania wniosków. Takie parametry, 
uznane za elementy pomiaru tego ilorazu 
wprowadzi³ Alfred Binet (1857-1911), a sam 
pomiar jest domen¹ pracy psychologów od co 
najmniej 100 lat. 

W ostatnich 25. latach psychologia 
o t r z y m a ³ a  o d  p r z e d s t a w i c i e l i  n a u k  
przyrodniczych,  przede wszystkim od 
neurobiologów, fizyków i chemików, nowe 
narzêdzia do badania sposobu funkcjonowania 
mózgu. W oparciu o wyniki tych badañ ustalono, 
i¿ dwa za³o¿enia przyjête przez Bineta s¹ 
nieprawdziwe, zgodnie z którymi:

1. Inteligencja ka¿dego z nas jest okreœlona 
w chwili przyjœcia na œwiat i odt¹d siê nie zmienia.

2. Umiejêtnoœci werbalne i matematyczne 
stanowi¹ konieczny sk³adnik inteligencji.

Odnoœnie pierwszego za³o¿enia, wspó³czesne 

badania (m.in. Buzan, Machado, Wenger) 
pokaza³y, ¿e jedynie oko³o 48% inteligencji 
stanowi inteligencja genetyczna. Oznacza to, ¿e 
ci¹gle mo¿emy siê rozwijaæ, korzystaj¹c z tego, ¿e 
oko³o 52% inteligencji to inteligencja nabyta 
poprzez æwiczenia (opieka prenatalna,  
œrodowisko, edukacja). Nie mniej interesuj¹cym 
odkryciem naukowym jest mnogoœæ inteligencji, 
utwierdza nas bowiem w przekonaniu, ¿e mo¿emy 
zmieniaæ swoje zainteresowania, realizowaæ 
marzenia, naœladowaæ mistrzów, poniewa¿ talent, 
a raczej jego znacz¹ca czêœæ, jest rzecz¹ nabyt¹!

Dzisiejsza nauka przekazuje nam, i¿ nale¿y 
rozwijaæ nasz¹ inteligencjê wrodzon¹, ale warto 
równie¿ pracowaæ nad pozosta³ymi talentami. 
A jest w czym wybieraæ, istnieje bowiem co 
najmniej siedem typów inteligencji (Howard 
Gardner „Frames of mind”, 1983):

I. logiczno-matematyczna, jako dominuj¹ca, 
reprezentowana np. przez Isaaca Newtona, Mariê 
Sk³odowsk¹-Curie, Mariana Smoluchowskiego... 
Jeœli j¹ posiadamy jako wrodzon¹, charakteryzuje 
nas umi³owanie precyzji oraz abstrakcyjnego 
myœlenia,

II. jêzykowa – posiadali j¹ jako dominuj¹cy dar np. 
William Szekspir, Adam Mickiewicz, Czes³aw 
Mi³osz, dlatego jêzykiem pos³ugiwali siê nie tylko 
sprawnie lecz tak¿e twórczo,

III. przestrzenno – mechaniczna – np. inteligencja 
Micha³a Anio³a, czy wybitnego architekta 
Richarda Buckminstera Fullera. Jeœli chcemy j¹ 
rozwijaæ,  myœlmy obrazowo, æwiczmy 
korzystanie z map, diagramów... ,

IV. muzyczna – posiadali j¹ jako dar natury 
Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, 
George Gershwin, Ella Fitzgerald. Cecha 
charakteru, która jej towarzyszy, to wra¿liwoœæ 
emocjonalna,

V. cielesno-ruchowa – Muhammad Ali, Otylia 
Jêdrzejczak i wszyscy Ci, których cechuj¹ wybitne 
uzdolnienia manualne, zami³owanie do 
uprawiania sportu, ruchliwoœæ,

VI. interpersonalna (spo³eczna) – Nelson 
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Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, 
George Gershwin, Ella Fitzgerald. Cecha 
charakteru, która jej towarzyszy, to wra¿liwoœæ 
emocjonalna,

V. cielesno-ruchowa – Muhammad Ali, Otylia 
Jêdrzejczak i wszyscy Ci, których cechuj¹ wybitne 
uzdolnienia manualne, zami³owanie do 
uprawiania sportu, ruchliwoœæ,

VI. interpersonalna (spo³eczna) – Nelson 
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Mandela, Lech Wa³êsa, królowa El¿bieta I. Jeœli 
³atwo nawi¹zujemy kontakt z ludŸmi, mamy talent 
medialny, niew¹tpliwie posiadamy tê inteligencjê!

V I I .  i n t r a p e r s o n a l n a  ( s a m o w i e d z a ) .  
Najwspanialszymi przedstawicielami tego talentu 
s¹ Matka Teresa, Jan Pawe³ II. Talent ten mo¿na 
rozpoznaæ po wewnêtrznej motywacji wszelkich 
dzia³añ oraz ogromnej wiedzy o samym sobie.

A b y  u w i e r z y æ  w  t o ,  ¿ e  k a ¿ d y  
z wymienionych typów talentu mo¿na rozwijaæ, 
przeanalizujmy choæby pobie¿nie informacje 
o naszym mózgu, a przekonamy siê, ¿e ukryty jest 
w nim bezgraniczny potencja³ i tylko od nas 
zale¿y, w jakim zakresie z niego skorzystamy. Nie 
jest bowiem kwesti¹ wiary, lecz faktów 
naukowych, ¿e nasz mózg dzia³a sprawniej ni¿ na 
ogó³ s¹dzimy! Ma znacznie wiêksze mo¿liwoœci 
ni¿ najlepszy komputer – przyswaja siedem 
informacji w czasie ka¿dej minuty bez ograniczeñ, 
a¿ do koñca ¿ycia. W miarê up³ywu czasu nie 
„starzeje siê”, lecz jest coraz sprawniejszy, stawia 
nam jednak warunek – musi byæ ci¹gle 
intensywnie u¿ywany! Dbajmy o niego, jest 
unikatowy, jest po prostu nasz! Na Ziemi ¿yje 
szeœæ miliardów osób, od pocz¹tku istnienia homo 
sapiens na Ziemi ¿y³o nas ju¿ 90 miliardów i ani 
jednej powtórki! Czy to nie fascynuj¹ce? Ka¿dy z 
nas rodzi siê z innymi uzdolnieniami, posiada inny 
sposób wyra¿ania siebie, inne DNA, inne 
marzenia, potrafi tworzyæ nieskoñczenie wiele 
wzorców myœlowych (po³¹czeñ synaptycznych).

Kim jest geniusz? Jakie cechy posiada? Na 
u¿ytek tego wyk³adu pos³u¿ê siê moj¹ 
subiektywn¹ opini¹: geniusz to cz³owiek 
wszechstronnie utalentowany. Jego umys³ cechuje 
zrównowa¿ony rozwój wszystkich inteligencji 
(talentów). Zgadzam siê z podzielan¹ przez wielu 

opini¹, i¿ najznakomitszym przyk³adem geniuszu 
jest cz³owiek Renesansu - Leonardo da Vinci 
(Rafael Santi na obrazie „Szko³a ateñska”, 
przedstawi³ Platona i jego ucznia Arystotelesa. 
Modelem postaci Platona by³ Leonardo da Vinci – 
zdj. s. 5). Jakie cechy posiada³ Leonardo, które 
z nich, i w jakim celu, powinniœmy w sobie 
rozwijaæ dla zachowania m³odoœci i dochowania 
wiernoœci swemu kulturowemu dziedzictwu?

Niew¹tpliwie najwa¿niejsza z nich to 
ciekawoœæ (curiosita), poniewa¿ to w³aœnie ona 
jest motorem wiedzy, m¹droœci, odkrywczoœci, 
oraz pragnieniem ci¹g³ej nauki. Jak¿e to zbie¿ne z 
tym, do czego zachêca³ nas Albert Einstein! 
Leonardo da Vinci zwyk³ mawiaæ „Pragnienie 
wiedzy jest cech¹ ludzi dobrych”. Kolejna - 
empiryzm, to konsekwentne sprawdzanie wiedzy 
drog¹ doœwiadczeñ, wytrwa³oœæ i gotowoœæ do 
uczenia  s iê .  Ta cudowna œwiadomoœæ 
(podbudowana naukowo), ¿e œwiat jest 
poznawalny i odkrycie przez Galileusza metody 
naukowej otworzy³o przed ludŸmi nowe 
mo¿liwoœci intelektualne.Przeniesienie metody 
naukowej na schemat kszta³towania planów 
w³asnego rozwoju daje poczucie podmiotowoœci, 
pozwala zaplanowaæ drogê pozwalaj¹c¹ na 
osi¹ganie wymarzonego celu, porz¹dkuje ludzk¹ 
aktywnoœæ nadaj¹c jej sens.

Leonardo da Vinci wskazywa³ na jeszcze 
jedn¹ wartoœæ dan¹ nam przez naturê – zmys³y 
i nakazywa³ dba³oœæ o ich wyostrzanie. Twierdzi³ 
bowiem, ¿e „Wszelka nasza wiedza ma pocz¹tek 
w naszych zmys³ach, przede wszystkim wzroku”. 
Jak w to nie wierzyæ! Dziesi¹tki ludzi nie 
dostrzega têczy na niebie, fascynuj¹cych s³upów 
œwiat³a na faluj¹cej wodzie, romantycznych 
gwiazd, które tak cudownie (jednoczeœnie 

z  pe ³nym poszanowan iem in fo rmac j i  
przekazywanych przez naturê i zawartych 
w uk³adzie gwiazd, kszta³cie ksiê¿yca czy obrazie 
planet) przedstawia³ na swych obrazach Vincent 
van Gogh („GwiaŸdzista noc” , 1889, Museum of 
Modern Art., Nowy Jork; „Gwiazdy nad 
Rodanem”, 1888, Pary¿, Musee d’Orsay – zdj. 
w tekœcie s.4). 

Otwartoœæ na poznanie zwi¹zana jest 
z zaakceptowaniem w nauce (w poznaniu) 
paradoksu i niepewnoœci. Van Gogh twierdzi³: 
„Nie ograniczaj swego natchnienia i wyobraŸni, 
nie stawaj siê niewolnikiem w³asnego modelu”. 
B¹dŸ otwarty na nowe, b¹dŸ ciekawy nowego! 
Szukaj równowagi miêdzy nauk¹ a sztuk¹, logik¹ a 
wyobraŸni¹, bo tylko takie podejœcie umo¿liwi Ci 
myœlenie ca³ym mózgiem. To z kolei prowadzi do 
poznania i rozumienia wiêzi ³¹cz¹cych wszystkie 
rzeczy i zjawiska, czyli myœlenia systemowego.

Czy ci¹g³e zmagania z poznawalnym 
uwolni¹ nas od stresów, chwilowych spadków 
dobrej formy psychicznej, sezonowych smutków 
i przygnêbienia? Pewnie nie, lecz i w tej materii 
mo¿na sobie pomóc! Jest taki „œrodek leczniczy” 
o niebiañskim smaku, który w zale¿noœci od 
upodobañ mo¿emy piæ w postaci aromatycznego, 
pysznego napoju lub jeœæ rozp³ywaj¹ce siê 
w ustach (tak, dok³adnie w temperaturze 370C) 
kosteczki. W³aœciwoœci ziaren, które s¹ Ÿród³em 
sukcesu czekolady, bo o niej mowa, odkryli 
Aztekowie. Po odkryciu Ameryki przez 
Krzysztofa Kolumba, za spraw¹ Hernana Cortesa, 
ziarna kakaowca trafi³y na dwór króla Hiszpanii 
Karola V, a nieco póŸniej na dwór francuski 
Ludwika XIII. Tam te¿ wypicie rano gor¹cej 
czekolady sta³o siê nie tylko przejawem dba³oœci 
o swoje zdrowie, ale tak¿e by³o oznak¹ dobrego 
smaku.

Co takiego zawiera ziarno teobroma, czyli 
w jêzyku Azteków „jad³o bogów”? Dlaczego 
napój Azteków, przyrz¹dzany z tych ziaren, 
dodawa³ si³ ¿o³nierzom Cortesa, chroni³ ich przed 
wyczerpaniem i utrat¹ ducha? Wreszcie, kiedy my 
powinniœmy siêgn¹æ po kawa³ek czekolady, aby 
bez wyrzutów sumienia, z dobrym skutkiem 
nacieszyæ siê jej  smakiem? W jakich 
okolicznoœciach mamy wielk¹ ochotê to zrobiæ? 
Czekolada, lecz tylko gorzka, zawieraj¹ca 
dostatecznie du¿o kakao – co najmniej 60%, jest 
dobrym lekarstwem na wyczerpanie nerwowe, 
apatiê (zawiera magnes i fosfor), anemiê, s³aby 
apetyt oraz poprawienie sprawnoœci intelektualnej 
(zawiera teobrominê).

Sk¹d te cudowne skutki, co na te zalecenia 
nauka? Czekolada zawiera wêglowodany, które 
powoduj¹, ¿e we krwi pojawia siê serotonina – 
neuroprzekaŸnik, który stabilizuje samopoczucie. 
Jej sk³adnikiem jest tak¿e t³uszcz roœlinny 
zawieraj¹cy endorfiny – znane „usprawniacze” 
myœlenia wprawiaj¹ce nas w dobry nastrój (jak to 
wspaniale idzie w parze!). I na koniec – w sk³ad 
czekolady wchodz¹ flawonoidy – antyutleniacze, 
chroni¹ce cholesterol przed utlenieniem a nasz 
organizm przed mia¿d¿yc¹. Kto by pomyœla³, tyle 
dobrego w kosteczce gorzkiej czekolady! 

Ale to jeszcze nie koniec. Czy nie jest godne 
wyjaœnienia, ¿e czekolada sta³a siê wspania³ym, 
symbolicznym prezentem podczas zalotów? Ten 
fakt ma swoje korzenie w biochemii mi³oœci. Otó¿, 
podczas zauroczenia p³ci¹ przeciwn¹, mózg 
inicjuje produkujê fenyletylaminy. Ten sam 
zwi¹zek chemiczny pojawia siê w mózgu po 
zjedzeniu kawa³ka czekolady! A wiêc darczyñca 
liczy na ma³e oszustwo – czekoladowy zawrót 
g³owy i przychylne spojrzenie partnera! 
Pamiêtajmy – te cudowne w³aœciwoœci ma tylko 
gorzka czekolada i to jedzona z umiarem – na 
lekarstwo, w przeciwnym razie, wszystko pójdzie 
w brzuszek i w biodra, a to zamiast radoœci 
przyniesie stres. £akomczuchom polecam, aby 
wraz z kosteczk¹ czekolady, przygotowali sobie 
szklankê wody. Woda wypita po zjedzeniu porcji 
czekolady st³umi ich niepohamowane pragnienie 
spa³aszowania ca³ej tabliczki! Smacznego i na 
zdrowie!
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Mandela, Lech Wa³êsa, królowa El¿bieta I. Jeœli 
³atwo nawi¹zujemy kontakt z ludŸmi, mamy talent 
medialny, niew¹tpliwie posiadamy tê inteligencjê!

V I I .  i n t r a p e r s o n a l n a  ( s a m o w i e d z a ) .  
Najwspanialszymi przedstawicielami tego talentu 
s¹ Matka Teresa, Jan Pawe³ II. Talent ten mo¿na 
rozpoznaæ po wewnêtrznej motywacji wszelkich 
dzia³añ oraz ogromnej wiedzy o samym sobie.

A b y  u w i e r z y æ  w  t o ,  ¿ e  k a ¿ d y  
z wymienionych typów talentu mo¿na rozwijaæ, 
przeanalizujmy choæby pobie¿nie informacje 
o naszym mózgu, a przekonamy siê, ¿e ukryty jest 
w nim bezgraniczny potencja³ i tylko od nas 
zale¿y, w jakim zakresie z niego skorzystamy. Nie 
jest bowiem kwesti¹ wiary, lecz faktów 
naukowych, ¿e nasz mózg dzia³a sprawniej ni¿ na 
ogó³ s¹dzimy! Ma znacznie wiêksze mo¿liwoœci 
ni¿ najlepszy komputer – przyswaja siedem 
informacji w czasie ka¿dej minuty bez ograniczeñ, 
a¿ do koñca ¿ycia. W miarê up³ywu czasu nie 
„starzeje siê”, lecz jest coraz sprawniejszy, stawia 
nam jednak warunek – musi byæ ci¹gle 
intensywnie u¿ywany! Dbajmy o niego, jest 
unikatowy, jest po prostu nasz! Na Ziemi ¿yje 
szeœæ miliardów osób, od pocz¹tku istnienia homo 
sapiens na Ziemi ¿y³o nas ju¿ 90 miliardów i ani 
jednej powtórki! Czy to nie fascynuj¹ce? Ka¿dy z 
nas rodzi siê z innymi uzdolnieniami, posiada inny 
sposób wyra¿ania siebie, inne DNA, inne 
marzenia, potrafi tworzyæ nieskoñczenie wiele 
wzorców myœlowych (po³¹czeñ synaptycznych).

Kim jest geniusz? Jakie cechy posiada? Na 
u¿ytek tego wyk³adu pos³u¿ê siê moj¹ 
subiektywn¹ opini¹: geniusz to cz³owiek 
wszechstronnie utalentowany. Jego umys³ cechuje 
zrównowa¿ony rozwój wszystkich inteligencji 
(talentów). Zgadzam siê z podzielan¹ przez wielu 

opini¹, i¿ najznakomitszym przyk³adem geniuszu 
jest cz³owiek Renesansu - Leonardo da Vinci 
(Rafael Santi na obrazie „Szko³a ateñska”, 
przedstawi³ Platona i jego ucznia Arystotelesa. 
Modelem postaci Platona by³ Leonardo da Vinci – 
zdj. s. 5). Jakie cechy posiada³ Leonardo, które 
z nich, i w jakim celu, powinniœmy w sobie 
rozwijaæ dla zachowania m³odoœci i dochowania 
wiernoœci swemu kulturowemu dziedzictwu?

Niew¹tpliwie najwa¿niejsza z nich to 
ciekawoœæ (curiosita), poniewa¿ to w³aœnie ona 
jest motorem wiedzy, m¹droœci, odkrywczoœci, 
oraz pragnieniem ci¹g³ej nauki. Jak¿e to zbie¿ne z 
tym, do czego zachêca³ nas Albert Einstein! 
Leonardo da Vinci zwyk³ mawiaæ „Pragnienie 
wiedzy jest cech¹ ludzi dobrych”. Kolejna - 
empiryzm, to konsekwentne sprawdzanie wiedzy 
drog¹ doœwiadczeñ, wytrwa³oœæ i gotowoœæ do 
uczenia  s iê .  Ta cudowna œwiadomoœæ 
(podbudowana naukowo), ¿e œwiat jest 
poznawalny i odkrycie przez Galileusza metody 
naukowej otworzy³o przed ludŸmi nowe 
mo¿liwoœci intelektualne.Przeniesienie metody 
naukowej na schemat kszta³towania planów 
w³asnego rozwoju daje poczucie podmiotowoœci, 
pozwala zaplanowaæ drogê pozwalaj¹c¹ na 
osi¹ganie wymarzonego celu, porz¹dkuje ludzk¹ 
aktywnoœæ nadaj¹c jej sens.

Leonardo da Vinci wskazywa³ na jeszcze 
jedn¹ wartoœæ dan¹ nam przez naturê – zmys³y 
i nakazywa³ dba³oœæ o ich wyostrzanie. Twierdzi³ 
bowiem, ¿e „Wszelka nasza wiedza ma pocz¹tek 
w naszych zmys³ach, przede wszystkim wzroku”. 
Jak w to nie wierzyæ! Dziesi¹tki ludzi nie 
dostrzega têczy na niebie, fascynuj¹cych s³upów 
œwiat³a na faluj¹cej wodzie, romantycznych 
gwiazd, które tak cudownie (jednoczeœnie 

z  pe ³nym poszanowan iem in fo rmac j i  
przekazywanych przez naturê i zawartych 
w uk³adzie gwiazd, kszta³cie ksiê¿yca czy obrazie 
planet) przedstawia³ na swych obrazach Vincent 
van Gogh („GwiaŸdzista noc” , 1889, Museum of 
Modern Art., Nowy Jork; „Gwiazdy nad 
Rodanem”, 1888, Pary¿, Musee d’Orsay – zdj. 
w tekœcie s.4). 

Otwartoœæ na poznanie zwi¹zana jest 
z zaakceptowaniem w nauce (w poznaniu) 
paradoksu i niepewnoœci. Van Gogh twierdzi³: 
„Nie ograniczaj swego natchnienia i wyobraŸni, 
nie stawaj siê niewolnikiem w³asnego modelu”. 
B¹dŸ otwarty na nowe, b¹dŸ ciekawy nowego! 
Szukaj równowagi miêdzy nauk¹ a sztuk¹, logik¹ a 
wyobraŸni¹, bo tylko takie podejœcie umo¿liwi Ci 
myœlenie ca³ym mózgiem. To z kolei prowadzi do 
poznania i rozumienia wiêzi ³¹cz¹cych wszystkie 
rzeczy i zjawiska, czyli myœlenia systemowego.

Czy ci¹g³e zmagania z poznawalnym 
uwolni¹ nas od stresów, chwilowych spadków 
dobrej formy psychicznej, sezonowych smutków 
i przygnêbienia? Pewnie nie, lecz i w tej materii 
mo¿na sobie pomóc! Jest taki „œrodek leczniczy” 
o niebiañskim smaku, który w zale¿noœci od 
upodobañ mo¿emy piæ w postaci aromatycznego, 
pysznego napoju lub jeœæ rozp³ywaj¹ce siê 
w ustach (tak, dok³adnie w temperaturze 370C) 
kosteczki. W³aœciwoœci ziaren, które s¹ Ÿród³em 
sukcesu czekolady, bo o niej mowa, odkryli 
Aztekowie. Po odkryciu Ameryki przez 
Krzysztofa Kolumba, za spraw¹ Hernana Cortesa, 
ziarna kakaowca trafi³y na dwór króla Hiszpanii 
Karola V, a nieco póŸniej na dwór francuski 
Ludwika XIII. Tam te¿ wypicie rano gor¹cej 
czekolady sta³o siê nie tylko przejawem dba³oœci 
o swoje zdrowie, ale tak¿e by³o oznak¹ dobrego 
smaku.

Co takiego zawiera ziarno teobroma, czyli 
w jêzyku Azteków „jad³o bogów”? Dlaczego 
napój Azteków, przyrz¹dzany z tych ziaren, 
dodawa³ si³ ¿o³nierzom Cortesa, chroni³ ich przed 
wyczerpaniem i utrat¹ ducha? Wreszcie, kiedy my 
powinniœmy siêgn¹æ po kawa³ek czekolady, aby 
bez wyrzutów sumienia, z dobrym skutkiem 
nacieszyæ siê jej  smakiem? W jakich 
okolicznoœciach mamy wielk¹ ochotê to zrobiæ? 
Czekolada, lecz tylko gorzka, zawieraj¹ca 
dostatecznie du¿o kakao – co najmniej 60%, jest 
dobrym lekarstwem na wyczerpanie nerwowe, 
apatiê (zawiera magnes i fosfor), anemiê, s³aby 
apetyt oraz poprawienie sprawnoœci intelektualnej 
(zawiera teobrominê).

Sk¹d te cudowne skutki, co na te zalecenia 
nauka? Czekolada zawiera wêglowodany, które 
powoduj¹, ¿e we krwi pojawia siê serotonina – 
neuroprzekaŸnik, który stabilizuje samopoczucie. 
Jej sk³adnikiem jest tak¿e t³uszcz roœlinny 
zawieraj¹cy endorfiny – znane „usprawniacze” 
myœlenia wprawiaj¹ce nas w dobry nastrój (jak to 
wspaniale idzie w parze!). I na koniec – w sk³ad 
czekolady wchodz¹ flawonoidy – antyutleniacze, 
chroni¹ce cholesterol przed utlenieniem a nasz 
organizm przed mia¿d¿yc¹. Kto by pomyœla³, tyle 
dobrego w kosteczce gorzkiej czekolady! 

Ale to jeszcze nie koniec. Czy nie jest godne 
wyjaœnienia, ¿e czekolada sta³a siê wspania³ym, 
symbolicznym prezentem podczas zalotów? Ten 
fakt ma swoje korzenie w biochemii mi³oœci. Otó¿, 
podczas zauroczenia p³ci¹ przeciwn¹, mózg 
inicjuje produkujê fenyletylaminy. Ten sam 
zwi¹zek chemiczny pojawia siê w mózgu po 
zjedzeniu kawa³ka czekolady! A wiêc darczyñca 
liczy na ma³e oszustwo – czekoladowy zawrót 
g³owy i przychylne spojrzenie partnera! 
Pamiêtajmy – te cudowne w³aœciwoœci ma tylko 
gorzka czekolada i to jedzona z umiarem – na 
lekarstwo, w przeciwnym razie, wszystko pójdzie 
w brzuszek i w biodra, a to zamiast radoœci 
przyniesie stres. £akomczuchom polecam, aby 
wraz z kosteczk¹ czekolady, przygotowali sobie 
szklankê wody. Woda wypita po zjedzeniu porcji 
czekolady st³umi ich niepohamowane pragnienie 
spa³aszowania ca³ej tabliczki! Smacznego i na 
zdrowie!
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przepisów i ka¿dej decyzji w³adz publicznych. 
Podstawê lobbingu stanowi prawdziwa i rzeczowa 
informacja przygotowana z regu³y w formie 
ekspertyzy. Stanowi ona zasadnicz¹ przes³ankê 
dzia³añ na rzecz argumentacji i mo¿e powodowaæ 
okreœlone korzyœci dla przedsiêbiorstwa.

Informacja decyduje o nowym usytuowaniu 
i dzia³aniu cz³owieka w organizacji. W tym 
kontekœcie pe³ni rolê czynnika motywacyjnego, 
poniewa¿ o zachowaniu cz³owieka decyduj¹ m.in. 
zakres i struktura posiadanych przez niego 
informacji o rzeczywistoœci, tworz¹cych sieæ 
poznawcz¹, która kszta³tuje siê podczas ca³ego 
¿ycia. Naciski na wymianê informacji, na 
koniecznoœæ dzielenia siê ni¹ w przedsiêbiorstwie 
– prowadz¹ do stworzenia klimatu promowania 
zaanga¿owania pracowników w procesie 
podejmowania decyzji. Osi¹ganie tego efektu 
p r o w a d z i  d o  i s t o t n e g o  w z m o c n i e n i a  
identyfikowania siê pracownika z organizacj¹, a w 
dalszej  konsekwencji  do usprawnienia 
wykonywanej pracy.

Informacje „zagospodarowywane”,  
przyswajane przez pracownika we wspó³czesnym 
przedsiêbiorstwie, s¹ podstaw¹ budowania 
ogromnego obszaru wiedzy, która staje siê 
w³asnoœci¹ nie tylko organizacji, lecz w³asnoœci¹ 
obecn¹ w œwiadomoœci pracowników. Staje siê to 
wa¿nym elementem wartoœciuj¹cym pracownika 
i jest podstaw¹ okreœlania wartoœci rynkowej 
przedsiêbiorstwa. Dowodem na to jest chocia¿by 
firma Microsoft, która posiada wartoœæ rynkow¹ 
200 mld dolarów przy wartoœci kapita³u 15 mld 
dolarów. Natomiast General Motors i Ford, 
najwiêksze przedsiêbiorstwa przemys³owe, przy 
³¹cznej wartoœci aktywów równej 500 mld 
dolarów osi¹gaj¹ wartoœæ rynkow¹ równ¹ 127 mld 
dolarów. Jest to wynik rosn¹cej roli kapita³u 
intelektualnego, którego podstaw¹ jest wiedza. 
Rolê owej wiedzy bardzo trafnie przedstawi³ ju¿ 
Diogenes w znamiennym twierdzeniu: „Wiedza 
jest dla m³odych rozs¹dkiem, dla wiekowych 
pociech¹, dla biednych bogactwem, dla bogatych 
ozdob¹”.

Efekt rosn¹cej roli informacji w zarz¹dzaniu 
wspó³czesnym przedsiêbiorstwem potêgowany 
jest poprzez rozwój technologii informacyjnej 
(IT). Stwarza to nowe wyzwania i mo¿liwoœci, 
wyra¿aj¹ce siê m.in. w sposobach dostêpu do 
informacji, konstruowaniu nowych us³ug, 
produktów, itp. Technologia informacyjna staje siê 
medium rozwoju nowych form komunikacji 

p o m i ê d z y  o r g a n i z a c j a m i ,  k l i e n t a m i ,  
kooperantami. Za jej posrednictwem mo¿na 
s t o s o w a æ  w i d e o p o c z t ê ,  o d b y w a æ  
wideokonferencje oraz udostêpniaæ informacje 
z ró¿nych Ÿróde³ i dokonywaæ wielu operacji 
finansowych na du¿e odleg³oœci. Coraz 
powszechnie jsze  s ta je  s iê  s tosowanie  
elektronicznego systemu p³atnoœci, tj. rozliczeñ 
f inansowych bez  obiegu dokumentów 
papierowych. Szacuje siê, ¿e oko³o 80 % operacji 
finansowych realizowanych jest w sposób 
elektroniczny. Taka sytuacja powoduje, ¿e granice 
wspó³czesnej organizacji, jak nigdy wczeœniej, 
f l u k t u u j ¹  i  z a c i e r a j ¹  s i ê .  O k r e œ l o n a  
czasoprzestrzeñ traci sens, zanikaj¹ granice 
miêdzy tym, co rzeczywiste a wirtualne.

Rozwój technologii informacyjnej prowadzi 
do powstania nowego typu organizacji – 
organizacji wirtualnej. S³owo „wirtualny” 
pochodzi od ³aciñskich s³ów: virtualis, czyli 
skuteczny i – virtis, czyli moc. „Wirtualny” 
oznacza zatem teoretycznie mo¿liwy do 
zaistnienia.

Przedsiêbiorstwo wirtualne to taki model 
przedsiêbiorstwa, w którym nast¹pi³o po³¹czenie 
zasobów wspó³pracuj¹cych ze sob¹ firm, 
przeznaczonych do realizacji wspólnego 
przedsiêwziêcia, celu, który ma za zadanie 
przyniesienie im korzyœci wiêkszych ni¿ wtedy, 
gdyby dzia³a³y w sposób tradycyjny. Po³¹czenie 
zasobów sta³o siê mo¿liwe dziêki funkcjonowaniu 
globalnych sieci informacyjnych i du¿ych baz 
danych. 

Koncepcja przedsiêbiorstwa wirtualnego 
stwarza okazjê do wykorzystania licznych 
mo¿liwoœci. Mo¿na do nich zaliczyæ: handel, 
w tym obrót nieruchomoœciami, turystykê – 
nabywanie ofert biur podró¿y, us³ugi, w tym 
bankowe, konsulting, projektowanie systemów 
informatycznych. Pojawi³o siê tak¿e pojêcie 
e-biznesu dla okreœlenia ca³ej dzia³alnoœci 
gospodarczej zwi¹zanej z funkcjonowaniem 
przedsiêbiorstw wirtualnych.

Wspó³czesny œwiat nie mo¿e obyæ siê bez 
informacji, ale informacja dokonuje gwa³townych 
przemian w sposobie  funkcjonowania  
spo³eczeñstw, biznesu i pojedynczego cz³owieka. 
W istocie mo¿na zatem mówiæ o e-spo³eczeñstwie 
i e-cz³owieku. 

INFORMACJA W DOBIE GLOBALIZACJI

dr hab. Miros³aw Kwieciñski, 
prof. PWSZ Instytut Ekonomiczny,
Zak³ad Organizacji i Marketingu PWSZ

bserwacja wspó³czesnego sposobu Ofunkcjonowania spo³eczeñstw prowadzi do 
wniosku, i¿ nast¹pi³o wiele istotnych zmian. Ich 
cech¹ charakterystyczn¹ jest odejœcie od 
tradycyjnej dominacji przemys³u na rzecz 
informacji. Wiek XXI nazywa siê czêsto wiekiem 
informacji i wiedzy. Przemiany te ju¿ teraz 
w  s p o s ó b  w i d o c z n y  d o s t r z e g a n e  s ¹  
w przedsiêbiorstwach. Tak¿e polskie podmioty 
coraz liczniej uwzglêdniaj¹ wagê informacji 
i wiedzy w swojej strategii dzia³ania. 
Problematyka ta staje siê przedmiotem licznych 
obrad naukowców i praktyków na konferencjach i 
sympozjach.

Czym zatem jest informacja, skoro zajmuje 
wspó³czeœnie tyle uwagi. Wiêkszoœæ badaczy 
zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ skupia siê 
g³ównie na wyjaœnieniu istoty informacji jako 
produktu. Przyjmuj¹ oni najczêœciej, ¿e 
informacja stanowi treœæ o okreœlonym znaczeniu 
o czymœ, dla kogoœ i ze wzglêdu na coœ, wyra¿on¹ 
za  pomoc¹ znaków jêzykowych lub/ i  
pozajêzykowych. Za pomoc¹ informacji istnieje 
mo¿liwoœæ opisania zdarzeñ, stanów rzeczy czy 
obiektów z punktu widzenia przesz³oœci, 
teraŸniejszoœci i przysz³oœci.

Informacja mo¿e byæ zatem rozpatrywana 
z jednej strony jako szczególny rodzaj „produktu” 
powsta j¹cego w rezul tac ie  okreœ lonej  
dzia³alnoœci, a z drugiej – jako zasób znajduj¹cy 
s i ê  w  p o s i a d a n i u  d a n e j  o r g a n i z a c j i .  
Zapotrzebowanie na informacjê jest pochodn¹ 
braku lub niedostatku jakiegoœ czynnika, 
niezbêdnego dla prawid³owego zachowania lub 
dzia³ania, a co za tym idzie – dla koniecznego 
funkcjonowania i rozwoju ka¿dej instytucji.

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na 
potrzebê odró¿nienia informacji jako „produktu”, 
od danych. Dane s¹ tymi elementami informacji, 
które traktowane z osobna same nie posiadaj¹ 
wartoœci informacyjnej. Aby dane sta³y siê 
informacj¹ musz¹ zostaæ poddane odpowiedniej 
obróbce, w wyniku której nabieraj¹ sensu, nios¹c 
okreœlon¹ wiedzê i staj¹c siê przydatnymi. Taki 

stan rzeczy osi¹ga siê realizuj¹c wiele dzia³añ – 
tworz¹cych proces – w rezultacie których jest siê 
poinformowanym.

W zwi¹zku z powy¿szym przyjmuje siê, ¿e 
informacja jako proces oznacza uporz¹dkowany 
zbiór kolejnych, wzajemnie uzale¿nionych zmian 
stanów danych lub informacji wejœciowych, 
zachodz¹cych pod wp³ywem splotu dzia³añ 
uczestnicz¹cych w tym procesie wykonawców 
i stosowanych przez nich œrodków technicznych, 
zmierzaj¹cych do uzyskania „wytworu” w postaci 
informacji  zabezpieczaj¹cych potrzeby 
okreœlonego u¿ytkownika.

R o l a  i n f o r m a c j i  w  z a r z ¹ d z a n i u  
wspó³czesnym przedsiêbiorstwem wydaje siê byæ 
decyduj¹ca w uzyskaniu przez nie sukcesu. Jest 
warunkiem powodzenia organizacji i jej 
przetrwania w burzliwym otoczeniu. Podnosi do 
rangi najwiêkszego znaczenia zarz¹dzanie 
strategiczne w przedsiêbiorstwie. Powoduje 
potrzebê wytworzenia wielu wa¿nych narzêdzi 
zwi¹zanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem 
i rozpowszechnianiem informacji. Jednym z nich 
jest wywiad gospodarczy. Jego rola wi¹¿e siê 
zatem z funkcj¹ wspó³tworzenia strategii 
przedsiêbiorstwa.

R o l a  i n f o r m a c j i  w  z a r z ¹ d z a n i u  
wspó³czesnym przedsiêbiorstwem wydaje siê byæ 
jeszcze nie do koñca doceniana przez mened¿erów 
i badaczy opisuj¹cych jej znaczenie. Informacja 
jes t  wszechobecna w funkcjonowaniu  
przedsiêbiorstwa. Przede wszystkim wi¹¿e siê 
z projektowaniem jego d³ugookresowej 
dzia³alnoœci. Jest ogromnie wa¿na w bie¿¹cej 
r e a l i z a c j i  s t r a t e g i i  p r z e d s i ê b i o r s t w a  
i wykorzystywana równie¿ jako spoiwo wa¿nego 
narzêdzia oddzia³ywania na kszta³t jego otoczenia. 
Narzêdziem tym jest lobbing gospodarczy. 
W praktyce oznacza on prowadzon¹ na rzecz 
przedsiêbiorstw (i/lub ich zwi¹zków) dzia³alnoœæ 
polegaj¹c¹ na dokonywaniu posuniêæ maj¹cych 
wp³yn¹æ bezpoœrednio lub poœrednio na procesy 
opracowywania i wprowadzania w ¿ycie albo 
interpretowania œrodków prawnych, norm, 
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przepisów i ka¿dej decyzji w³adz publicznych. 
Podstawê lobbingu stanowi prawdziwa i rzeczowa 
informacja przygotowana z regu³y w formie 
ekspertyzy. Stanowi ona zasadnicz¹ przes³ankê 
dzia³añ na rzecz argumentacji i mo¿e powodowaæ 
okreœlone korzyœci dla przedsiêbiorstwa.

Informacja decyduje o nowym usytuowaniu 
i dzia³aniu cz³owieka w organizacji. W tym 
kontekœcie pe³ni rolê czynnika motywacyjnego, 
poniewa¿ o zachowaniu cz³owieka decyduj¹ m.in. 
zakres i struktura posiadanych przez niego 
informacji o rzeczywistoœci, tworz¹cych sieæ 
poznawcz¹, która kszta³tuje siê podczas ca³ego 
¿ycia. Naciski na wymianê informacji, na 
koniecznoœæ dzielenia siê ni¹ w przedsiêbiorstwie 
– prowadz¹ do stworzenia klimatu promowania 
zaanga¿owania pracowników w procesie 
podejmowania decyzji. Osi¹ganie tego efektu 
p r o w a d z i  d o  i s t o t n e g o  w z m o c n i e n i a  
identyfikowania siê pracownika z organizacj¹, a w 
dalszej  konsekwencji  do usprawnienia 
wykonywanej pracy.

Informacje „zagospodarowywane”,  
przyswajane przez pracownika we wspó³czesnym 
przedsiêbiorstwie, s¹ podstaw¹ budowania 
ogromnego obszaru wiedzy, która staje siê 
w³asnoœci¹ nie tylko organizacji, lecz w³asnoœci¹ 
obecn¹ w œwiadomoœci pracowników. Staje siê to 
wa¿nym elementem wartoœciuj¹cym pracownika 
i jest podstaw¹ okreœlania wartoœci rynkowej 
przedsiêbiorstwa. Dowodem na to jest chocia¿by 
firma Microsoft, która posiada wartoœæ rynkow¹ 
200 mld dolarów przy wartoœci kapita³u 15 mld 
dolarów. Natomiast General Motors i Ford, 
najwiêksze przedsiêbiorstwa przemys³owe, przy 
³¹cznej wartoœci aktywów równej 500 mld 
dolarów osi¹gaj¹ wartoœæ rynkow¹ równ¹ 127 mld 
dolarów. Jest to wynik rosn¹cej roli kapita³u 
intelektualnego, którego podstaw¹ jest wiedza. 
Rolê owej wiedzy bardzo trafnie przedstawi³ ju¿ 
Diogenes w znamiennym twierdzeniu: „Wiedza 
jest dla m³odych rozs¹dkiem, dla wiekowych 
pociech¹, dla biednych bogactwem, dla bogatych 
ozdob¹”.

Efekt rosn¹cej roli informacji w zarz¹dzaniu 
wspó³czesnym przedsiêbiorstwem potêgowany 
jest poprzez rozwój technologii informacyjnej 
(IT). Stwarza to nowe wyzwania i mo¿liwoœci, 
wyra¿aj¹ce siê m.in. w sposobach dostêpu do 
informacji, konstruowaniu nowych us³ug, 
produktów, itp. Technologia informacyjna staje siê 
medium rozwoju nowych form komunikacji 

p o m i ê d z y  o r g a n i z a c j a m i ,  k l i e n t a m i ,  
kooperantami. Za jej posrednictwem mo¿na 
s t o s o w a æ  w i d e o p o c z t ê ,  o d b y w a æ  
wideokonferencje oraz udostêpniaæ informacje 
z ró¿nych Ÿróde³ i dokonywaæ wielu operacji 
finansowych na du¿e odleg³oœci. Coraz 
powszechnie jsze  s ta je  s iê  s tosowanie  
elektronicznego systemu p³atnoœci, tj. rozliczeñ 
f inansowych bez  obiegu dokumentów 
papierowych. Szacuje siê, ¿e oko³o 80 % operacji 
finansowych realizowanych jest w sposób 
elektroniczny. Taka sytuacja powoduje, ¿e granice 
wspó³czesnej organizacji, jak nigdy wczeœniej, 
f l u k t u u j ¹  i  z a c i e r a j ¹  s i ê .  O k r e œ l o n a  
czasoprzestrzeñ traci sens, zanikaj¹ granice 
miêdzy tym, co rzeczywiste a wirtualne.

Rozwój technologii informacyjnej prowadzi 
do powstania nowego typu organizacji – 
organizacji wirtualnej. S³owo „wirtualny” 
pochodzi od ³aciñskich s³ów: virtualis, czyli 
skuteczny i – virtis, czyli moc. „Wirtualny” 
oznacza zatem teoretycznie mo¿liwy do 
zaistnienia.

Przedsiêbiorstwo wirtualne to taki model 
przedsiêbiorstwa, w którym nast¹pi³o po³¹czenie 
zasobów wspó³pracuj¹cych ze sob¹ firm, 
przeznaczonych do realizacji wspólnego 
przedsiêwziêcia, celu, który ma za zadanie 
przyniesienie im korzyœci wiêkszych ni¿ wtedy, 
gdyby dzia³a³y w sposób tradycyjny. Po³¹czenie 
zasobów sta³o siê mo¿liwe dziêki funkcjonowaniu 
globalnych sieci informacyjnych i du¿ych baz 
danych. 

Koncepcja przedsiêbiorstwa wirtualnego 
stwarza okazjê do wykorzystania licznych 
mo¿liwoœci. Mo¿na do nich zaliczyæ: handel, 
w tym obrót nieruchomoœciami, turystykê – 
nabywanie ofert biur podró¿y, us³ugi, w tym 
bankowe, konsulting, projektowanie systemów 
informatycznych. Pojawi³o siê tak¿e pojêcie 
e-biznesu dla okreœlenia ca³ej dzia³alnoœci 
gospodarczej zwi¹zanej z funkcjonowaniem 
przedsiêbiorstw wirtualnych.

Wspó³czesny œwiat nie mo¿e obyæ siê bez 
informacji, ale informacja dokonuje gwa³townych 
przemian w sposobie  funkcjonowania  
spo³eczeñstw, biznesu i pojedynczego cz³owieka. 
W istocie mo¿na zatem mówiæ o e-spo³eczeñstwie 
i e-cz³owieku. 

INFORMACJA W DOBIE GLOBALIZACJI

dr hab. Miros³aw Kwieciñski, 
prof. PWSZ Instytut Ekonomiczny,
Zak³ad Organizacji i Marketingu PWSZ

bserwacja wspó³czesnego sposobu Ofunkcjonowania spo³eczeñstw prowadzi do 
wniosku, i¿ nast¹pi³o wiele istotnych zmian. Ich 
cech¹ charakterystyczn¹ jest odejœcie od 
tradycyjnej dominacji przemys³u na rzecz 
informacji. Wiek XXI nazywa siê czêsto wiekiem 
informacji i wiedzy. Przemiany te ju¿ teraz 
w  s p o s ó b  w i d o c z n y  d o s t r z e g a n e  s ¹  
w przedsiêbiorstwach. Tak¿e polskie podmioty 
coraz liczniej uwzglêdniaj¹ wagê informacji 
i wiedzy w swojej strategii dzia³ania. 
Problematyka ta staje siê przedmiotem licznych 
obrad naukowców i praktyków na konferencjach i 
sympozjach.

Czym zatem jest informacja, skoro zajmuje 
wspó³czeœnie tyle uwagi. Wiêkszoœæ badaczy 
zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ skupia siê 
g³ównie na wyjaœnieniu istoty informacji jako 
produktu. Przyjmuj¹ oni najczêœciej, ¿e 
informacja stanowi treœæ o okreœlonym znaczeniu 
o czymœ, dla kogoœ i ze wzglêdu na coœ, wyra¿on¹ 
za  pomoc¹ znaków jêzykowych lub/ i  
pozajêzykowych. Za pomoc¹ informacji istnieje 
mo¿liwoœæ opisania zdarzeñ, stanów rzeczy czy 
obiektów z punktu widzenia przesz³oœci, 
teraŸniejszoœci i przysz³oœci.

Informacja mo¿e byæ zatem rozpatrywana 
z jednej strony jako szczególny rodzaj „produktu” 
powsta j¹cego w rezul tac ie  okreœ lonej  
dzia³alnoœci, a z drugiej – jako zasób znajduj¹cy 
s i ê  w  p o s i a d a n i u  d a n e j  o r g a n i z a c j i .  
Zapotrzebowanie na informacjê jest pochodn¹ 
braku lub niedostatku jakiegoœ czynnika, 
niezbêdnego dla prawid³owego zachowania lub 
dzia³ania, a co za tym idzie – dla koniecznego 
funkcjonowania i rozwoju ka¿dej instytucji.

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na 
potrzebê odró¿nienia informacji jako „produktu”, 
od danych. Dane s¹ tymi elementami informacji, 
które traktowane z osobna same nie posiadaj¹ 
wartoœci informacyjnej. Aby dane sta³y siê 
informacj¹ musz¹ zostaæ poddane odpowiedniej 
obróbce, w wyniku której nabieraj¹ sensu, nios¹c 
okreœlon¹ wiedzê i staj¹c siê przydatnymi. Taki 

stan rzeczy osi¹ga siê realizuj¹c wiele dzia³añ – 
tworz¹cych proces – w rezultacie których jest siê 
poinformowanym.

W zwi¹zku z powy¿szym przyjmuje siê, ¿e 
informacja jako proces oznacza uporz¹dkowany 
zbiór kolejnych, wzajemnie uzale¿nionych zmian 
stanów danych lub informacji wejœciowych, 
zachodz¹cych pod wp³ywem splotu dzia³añ 
uczestnicz¹cych w tym procesie wykonawców 
i stosowanych przez nich œrodków technicznych, 
zmierzaj¹cych do uzyskania „wytworu” w postaci 
informacji  zabezpieczaj¹cych potrzeby 
okreœlonego u¿ytkownika.

R o l a  i n f o r m a c j i  w  z a r z ¹ d z a n i u  
wspó³czesnym przedsiêbiorstwem wydaje siê byæ 
decyduj¹ca w uzyskaniu przez nie sukcesu. Jest 
warunkiem powodzenia organizacji i jej 
przetrwania w burzliwym otoczeniu. Podnosi do 
rangi najwiêkszego znaczenia zarz¹dzanie 
strategiczne w przedsiêbiorstwie. Powoduje 
potrzebê wytworzenia wielu wa¿nych narzêdzi 
zwi¹zanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem 
i rozpowszechnianiem informacji. Jednym z nich 
jest wywiad gospodarczy. Jego rola wi¹¿e siê 
zatem z funkcj¹ wspó³tworzenia strategii 
przedsiêbiorstwa.

R o l a  i n f o r m a c j i  w  z a r z ¹ d z a n i u  
wspó³czesnym przedsiêbiorstwem wydaje siê byæ 
jeszcze nie do koñca doceniana przez mened¿erów 
i badaczy opisuj¹cych jej znaczenie. Informacja 
jes t  wszechobecna w funkcjonowaniu  
przedsiêbiorstwa. Przede wszystkim wi¹¿e siê 
z projektowaniem jego d³ugookresowej 
dzia³alnoœci. Jest ogromnie wa¿na w bie¿¹cej 
r e a l i z a c j i  s t r a t e g i i  p r z e d s i ê b i o r s t w a  
i wykorzystywana równie¿ jako spoiwo wa¿nego 
narzêdzia oddzia³ywania na kszta³t jego otoczenia. 
Narzêdziem tym jest lobbing gospodarczy. 
W praktyce oznacza on prowadzon¹ na rzecz 
przedsiêbiorstw (i/lub ich zwi¹zków) dzia³alnoœæ 
polegaj¹c¹ na dokonywaniu posuniêæ maj¹cych 
wp³yn¹æ bezpoœrednio lub poœrednio na procesy 
opracowywania i wprowadzania w ¿ycie albo 
interpretowania œrodków prawnych, norm, 



SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III

8 9

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III

JAK KORZYSTAÆ Z KOMPUTERA?

 XVIII ks. Benedykt Chmielowski Ww swoim dziele uwa¿anym za pierwsz¹ 
encyklopediê pisa³: koñ jaki jest, ka¿dy widzi. 
Dzisiaj w erze spo³eczeñstwa informacyjnego 
mo¿na powiedzieæ: czym jest komputer, ka¿dy 
wie. Prawie ka¿dy z nas widzia³ w swoim ¿yciu 
komputer. Wraz z wejœciem wielu krajów, w tym 
Polski, na wysoki etap rozwoju technologicznego 
komputery sta³y siê codziennoœci¹ w naszym 
¿yciu. Towarzysz¹ nam nie tylko w pracy, ale 
i w domu. Obs³uga komputera sta³a siê jedn¹ 
z podstawowych umiejêtnoœci niezbêdnych w 
¿yciu na równi z pisaniem i czytaniem. Czy 
potrafimy jednak korzystaæ z mo¿liwoœci, jakie 
daje nam komputer?

Maj¹c ju¿ kilkuletnie doœwiadczenie 
w nauce efektywnej obs³ugi komputera mogê 
stwierdziæ, ¿e problem umiejêtnego stosowania 
komputera dotyczy osób w ka¿dym wieku. 
Oczywiœcie przyczyny tego s¹ bardzo ró¿ne. 
W przypadku osób starszych problemem by³a 
dostêpnoœæ do komputerów przed laty i czêsto jest 
nadal. Z drugiej strony osoby m³ode maj¹ce od 
kilku lat ³atwy dostêp do komputerów s¹ nieraz tak 
zanurzone w grach komputerowych, ¿e równie¿ 
dla nich poprawna edycja tekstu czy korzystanie 
z arkusza kalkulacyjnego jest problemem. 
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podzieliæ siê 
z osobami zainteresowanymi t¹ tematyk¹ kilkoma 
spostrze¿eniami które, mam nadziejê, u³atwi¹ nie 
tylko pierwsze kroki na komputerze. 

Aby poznaæ tajniki komputera nie wolno siê 
go obawiaæ. Wiele osób nie chc¹c nic uszkodziæ 
bardzo nieœmia³o i z ogromnymi obawami próbuje 
cokolwiek zrobiæ na komputerze. Wbrew pozorom 
nie jest ³atwo zepsuæ jakiœ element zestawu 
komputerowego. Najgorsze, co mo¿emy 
niechc¹cy zrobiæ, to pozmieniaæ ró¿ne ustawienia, 
straciæ to, nad czym pracujemy, czy usun¹æ jakieœ 
pliki. Jeœli mamy komputer tylko dla siebie, to nie 
stanowi to wiêkszego problemu, gdy¿ w³aœciwie 
wszystkie te zmiany s¹ odwracalne. W przypadku, 
gdy to nie tylko nasz komputer mo¿e pojawiæ siê 
problem, jednak mogê powiedzieæ, ¿e od pocz¹tku 
moich zajêæ na SUTW, czyli od listopada 2005 nie 
pojawi³ siê ¿aden powa¿niejszy problem zwi¹zany 
z obs³ug¹ komputerów, a przecie¿ w grupie 
pocz¹tkuj¹cej w ubieg³ym semestrze by³o sporo 
osób, które wziê³y do rêki klawiaturê i myszkê po 
raz pierwszy. Tak wiêc wystarczy zwyk³a 

ostro¿noœæ i nic siê z³ego nie 
wydarzy.

Bardzo wa¿ne 
jest czytanie wszel-
kich komunikatów 
oraz  informacj i .  
Wiêkszoœæ progra-
mów jest tak zbudowa-
na, ¿e w trakcie ich dzia³ania wyœwietlaj¹ siê 
podpowiedzi. Warto z nich korzystaæ, gdy¿ jak siê 
wielokrotnie na naszych zajêciach okaza³o, 
podpowiedzi informowa³y nas np. co siê stanie po 
wybraniu danej opcji w edytorze, jaka jest funkcja 
danego przycisku. By³o to nieraz kluczem do 
wykonania rozmaitych modyfikacji tekstu czy 
obrazu. Zachêcam równie¿ do korzystania z opcji 
„pomoc” i czytanie wszelkich materia³ów tam 
zamieszczonych. S¹ tam po to, by je otwieraæ 
i u¿ywaæ. 

Nawet najlepszy nauczyciel i najlepszy kurs 
nie s¹ w stanie nauczyæ nas wszystkiego, co nam 
jest potrzebne. Sam wielokrotnie uczy³em siê 
obs³ugi programów metod¹, która polega³a na 
tym, ¿e w³¹cza³em kolejne opcje i patrzy³em jaki 
jest efekt ich dzia³ania. Jest to metoda bardzo 
skuteczna i szybka. Na potwierdzenie, ¿e jest to 
powszechna praktyka dodam, ¿e wiele osób, które 
znam, potrafi³o nauczyæ siê w ten sposób obs³ugi 
zarówno programu graficznego, obszernego 
pakietu do analizy danych, czy nawet ca³ej 
podstawowej obs³ugi komputera. Zachêcam 
pañstwa do samodzielnej nauki w³aœnie w ten 
sposób. Oczywiœcie warto jest najpierw jak 
najwiêcej przeczytaæ na temat interesuj¹cego nas 
zagadnienia.

Bardzo czêstym b³êdem, jaki pope³niaj¹ 
osoby ucz¹ce siê, jest próba nauki na pamiêæ, bez 
zrozumienia. W d³u¿szej perspektywie okazuje 
siê, ¿e taka nauka nic nie daje. Moim zdaniem 
nale¿y staraæ siê wszystko zrozumieæ, chocia¿ 
wiem, ¿e nie wszystko jest od razu jasne i ³atwe. 
Na pewno zajmie to wiêcej czasu, wymaga 
sporego wysi³ku, ale wiedzê zdobyt¹ w ten sposób 
nie jest ³atwo zapomnieæ. Poza tym ta metoda 
nauki ma jeszcze wiele zalet. Przede wszystkim 
rozumiej¹c to, co robimy i stosuj¹c wczeœniej 
podane wskazówki, mo¿emy bardzo ³atwo 
nauczyæ siê pos³ugiwaæ nowszymi wersjami 
znanych nam ju¿ programów, lub nawet innymi 

programami. Jest to bardzo cenna umiejêtnoœæ, 
która procentuje z ka¿dym dniem pracy przy 
komputerze.

Aby komputer nie by³ dla nas tajemniczym 
tworem, potrzebna jest jeszcze jedna rzecz: chêæ 
nauki. O tym piszê na koñcu, gdy¿ wydaje mi siê, 
¿e ka¿dy, kto czyta ten artyku³ tak¹ chêæ posiada. 
Czêsto jednak drobne pocz¹tkowe niepowodzenia 
zniechêcaj¹ do nauki. Nie wolno siê jednak 
poddawaæ. O tym, ¿e komputer i jego 
zastosowania warto poznaæ nie muszê Pañstwa 
przekonywaæ. I nie zgadzam siê z argumentami 
wielu osób, równie¿ s³uchaczy SUTW, ¿e „to ju¿ 
g³owa nie ta” albo, ¿e „nie te lata”. Cieszê siê 
bardzo, ¿e takie stwierdzenia staj¹ siê coraz mniej 
popularne. Œwiadczy o tym m.in. ogromne 
zainteresowanie, jakim ciesz¹ siê wszelkie kursy 
komputerowe, zarówno w SUTW, jak i poza nim. 
W zesz³ym semestrze w SUTW prowadzi³em kurs 

komputerowy dla osób pocz¹tkuj¹cych, a obecnie 
prowadzê kurs dla osób zaawansowanych i muszê 
przyznaæ, ¿e od pierwszych zajêæ zarówno w tym, 
jak i poprzednim semestrze, jestem mile 
zaskakiwany zarówno poziomem wiedzy 
Kursantów, jak i szybkoœci¹, z jak¹ przyswajaj¹ 
nowy materia³. Wszyscy wed³ug mnie nauczyli siê 
podstawowej obs³ugi komputera. Myœlê, ¿e jest to 
najlepsza zachêta dla wszystkich osób 
zainteresowanych komputerami oraz dowód na to, 
¿e w ka¿dym wieku mo¿na siê tego nauczyæ. 

Zapraszam Pañstwa serdecznie zarówno na 
kursy komputerowe, do klubu komputerowego, 
jak i na stronê internetow¹ SUTW www.sutw.pl, 
gdzie znajd¹ Pañstwo ró¿ne przydatne informacje, 
które powsta³y na potrzeby prowadzonego przeze 
mnie kursu.

in¿. Grzegorz Jasiñski
absolwent PWSZ w Nowym S¹czu

S£UCHACZE S¥DECKIEGO UNIWERSYTETU 

TRZECIEGO WIEKU W INSTYTUCIE KISIELA 

WY¯SZEJ SZKO£Y BIZNESU – NLU W NOWYM S¥CZU

nstytut Kisiela w Wy¿szej Szkole Biznesu NLU Iw Nowym S¹czu goœci³ 22 lutego 2006 r. 
wybitnego Polaka, mê¿a stanu prof. W³adys³awa 
Bartoszewskiego. Promowa³ on swoj¹ ksi¹¿kê 
„Warto byæ przyzwoitym”. Konferencjê prowadzi³ 
dominikanin, profesor i cz³onek Papieskiej 
Akademii Teologicznej o. Maciej Ziêba. 
W wyj¹tkowo licznym gronie publicznoœci by³a 
znaczna grupa s³uchaczy S¹deckiego UTW.

Prof. W³adys³aw Bartoszewski – by³y ¿o³nierz 
AK, wiêzieñ Oœwiêcimia, minister spraw 
zagranicznych w wolnej Polsce, pisarz, 

dziennikarz – przekona³ 
s ³ u c h a c z y  o d  
pierwszego kontaktu, ¿e 
warto tak ¿yæ, ¿eby mieæ 
wysoko podniesione 
c z o ³ o ,  w y g l ¹ d a æ  
wspaniale, z wielk¹ 
pasj¹ mówiæ o swoich 
prze¿yciach. Porusza³ 
bardzo istotne kwestie 
odwo³uj¹ce s iê  do 
moralnoœci. Postawi³ 
istotne pytanie: „op³aca 
siê, czy warto byæ przyzwoitym?”

W lutym 2006 r. profesor W³adys³aw 
Bartoszewski skoñczy³ 84 lata. W ksi¹¿ce „Warto 
byæ przyzwoitym” da³ œwiadectwo swojego ¿ycia. 
Mówi o dzieciñstwie, okresie szkolnym, brutalnie 
przerwanej m³odoœci gdy maj¹c 18 lat znalaz³ siê 
w Auschwitz. Potem cudowne ocalenie, nie 
rozumie dlaczego on ¿yje, a inni ju¿ nie. Pomoc 
duchow¹ znajduje u ksiêdza Jana Zieji, który 
mówi: „Bóg chcia³, ¿ebyœ wyszed³. Dlatego ci¹¿y 
na tobie obowi¹zek. Musisz œwiadczyæ to, co 
prze¿y³eœ, bo widzia³eœ co znaczy bezradnoœæ, 

Fot.: Anna Totoñ
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JAK KORZYSTAÆ Z KOMPUTERA?

 XVIII ks. Benedykt Chmielowski Ww swoim dziele uwa¿anym za pierwsz¹ 
encyklopediê pisa³: koñ jaki jest, ka¿dy widzi. 
Dzisiaj w erze spo³eczeñstwa informacyjnego 
mo¿na powiedzieæ: czym jest komputer, ka¿dy 
wie. Prawie ka¿dy z nas widzia³ w swoim ¿yciu 
komputer. Wraz z wejœciem wielu krajów, w tym 
Polski, na wysoki etap rozwoju technologicznego 
komputery sta³y siê codziennoœci¹ w naszym 
¿yciu. Towarzysz¹ nam nie tylko w pracy, ale 
i w domu. Obs³uga komputera sta³a siê jedn¹ 
z podstawowych umiejêtnoœci niezbêdnych w 
¿yciu na równi z pisaniem i czytaniem. Czy 
potrafimy jednak korzystaæ z mo¿liwoœci, jakie 
daje nam komputer?

Maj¹c ju¿ kilkuletnie doœwiadczenie 
w nauce efektywnej obs³ugi komputera mogê 
stwierdziæ, ¿e problem umiejêtnego stosowania 
komputera dotyczy osób w ka¿dym wieku. 
Oczywiœcie przyczyny tego s¹ bardzo ró¿ne. 
W przypadku osób starszych problemem by³a 
dostêpnoœæ do komputerów przed laty i czêsto jest 
nadal. Z drugiej strony osoby m³ode maj¹ce od 
kilku lat ³atwy dostêp do komputerów s¹ nieraz tak 
zanurzone w grach komputerowych, ¿e równie¿ 
dla nich poprawna edycja tekstu czy korzystanie 
z arkusza kalkulacyjnego jest problemem. 
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podzieliæ siê 
z osobami zainteresowanymi t¹ tematyk¹ kilkoma 
spostrze¿eniami które, mam nadziejê, u³atwi¹ nie 
tylko pierwsze kroki na komputerze. 

Aby poznaæ tajniki komputera nie wolno siê 
go obawiaæ. Wiele osób nie chc¹c nic uszkodziæ 
bardzo nieœmia³o i z ogromnymi obawami próbuje 
cokolwiek zrobiæ na komputerze. Wbrew pozorom 
nie jest ³atwo zepsuæ jakiœ element zestawu 
komputerowego. Najgorsze, co mo¿emy 
niechc¹cy zrobiæ, to pozmieniaæ ró¿ne ustawienia, 
straciæ to, nad czym pracujemy, czy usun¹æ jakieœ 
pliki. Jeœli mamy komputer tylko dla siebie, to nie 
stanowi to wiêkszego problemu, gdy¿ w³aœciwie 
wszystkie te zmiany s¹ odwracalne. W przypadku, 
gdy to nie tylko nasz komputer mo¿e pojawiæ siê 
problem, jednak mogê powiedzieæ, ¿e od pocz¹tku 
moich zajêæ na SUTW, czyli od listopada 2005 nie 
pojawi³ siê ¿aden powa¿niejszy problem zwi¹zany 
z obs³ug¹ komputerów, a przecie¿ w grupie 
pocz¹tkuj¹cej w ubieg³ym semestrze by³o sporo 
osób, które wziê³y do rêki klawiaturê i myszkê po 
raz pierwszy. Tak wiêc wystarczy zwyk³a 

ostro¿noœæ i nic siê z³ego nie 
wydarzy.

Bardzo wa¿ne 
jest czytanie wszel-
kich komunikatów 
oraz  informacj i .  
Wiêkszoœæ progra-
mów jest tak zbudowa-
na, ¿e w trakcie ich dzia³ania wyœwietlaj¹ siê 
podpowiedzi. Warto z nich korzystaæ, gdy¿ jak siê 
wielokrotnie na naszych zajêciach okaza³o, 
podpowiedzi informowa³y nas np. co siê stanie po 
wybraniu danej opcji w edytorze, jaka jest funkcja 
danego przycisku. By³o to nieraz kluczem do 
wykonania rozmaitych modyfikacji tekstu czy 
obrazu. Zachêcam równie¿ do korzystania z opcji 
„pomoc” i czytanie wszelkich materia³ów tam 
zamieszczonych. S¹ tam po to, by je otwieraæ 
i u¿ywaæ. 

Nawet najlepszy nauczyciel i najlepszy kurs 
nie s¹ w stanie nauczyæ nas wszystkiego, co nam 
jest potrzebne. Sam wielokrotnie uczy³em siê 
obs³ugi programów metod¹, która polega³a na 
tym, ¿e w³¹cza³em kolejne opcje i patrzy³em jaki 
jest efekt ich dzia³ania. Jest to metoda bardzo 
skuteczna i szybka. Na potwierdzenie, ¿e jest to 
powszechna praktyka dodam, ¿e wiele osób, które 
znam, potrafi³o nauczyæ siê w ten sposób obs³ugi 
zarówno programu graficznego, obszernego 
pakietu do analizy danych, czy nawet ca³ej 
podstawowej obs³ugi komputera. Zachêcam 
pañstwa do samodzielnej nauki w³aœnie w ten 
sposób. Oczywiœcie warto jest najpierw jak 
najwiêcej przeczytaæ na temat interesuj¹cego nas 
zagadnienia.

Bardzo czêstym b³êdem, jaki pope³niaj¹ 
osoby ucz¹ce siê, jest próba nauki na pamiêæ, bez 
zrozumienia. W d³u¿szej perspektywie okazuje 
siê, ¿e taka nauka nic nie daje. Moim zdaniem 
nale¿y staraæ siê wszystko zrozumieæ, chocia¿ 
wiem, ¿e nie wszystko jest od razu jasne i ³atwe. 
Na pewno zajmie to wiêcej czasu, wymaga 
sporego wysi³ku, ale wiedzê zdobyt¹ w ten sposób 
nie jest ³atwo zapomnieæ. Poza tym ta metoda 
nauki ma jeszcze wiele zalet. Przede wszystkim 
rozumiej¹c to, co robimy i stosuj¹c wczeœniej 
podane wskazówki, mo¿emy bardzo ³atwo 
nauczyæ siê pos³ugiwaæ nowszymi wersjami 
znanych nam ju¿ programów, lub nawet innymi 

programami. Jest to bardzo cenna umiejêtnoœæ, 
która procentuje z ka¿dym dniem pracy przy 
komputerze.

Aby komputer nie by³ dla nas tajemniczym 
tworem, potrzebna jest jeszcze jedna rzecz: chêæ 
nauki. O tym piszê na koñcu, gdy¿ wydaje mi siê, 
¿e ka¿dy, kto czyta ten artyku³ tak¹ chêæ posiada. 
Czêsto jednak drobne pocz¹tkowe niepowodzenia 
zniechêcaj¹ do nauki. Nie wolno siê jednak 
poddawaæ. O tym, ¿e komputer i jego 
zastosowania warto poznaæ nie muszê Pañstwa 
przekonywaæ. I nie zgadzam siê z argumentami 
wielu osób, równie¿ s³uchaczy SUTW, ¿e „to ju¿ 
g³owa nie ta” albo, ¿e „nie te lata”. Cieszê siê 
bardzo, ¿e takie stwierdzenia staj¹ siê coraz mniej 
popularne. Œwiadczy o tym m.in. ogromne 
zainteresowanie, jakim ciesz¹ siê wszelkie kursy 
komputerowe, zarówno w SUTW, jak i poza nim. 
W zesz³ym semestrze w SUTW prowadzi³em kurs 

komputerowy dla osób pocz¹tkuj¹cych, a obecnie 
prowadzê kurs dla osób zaawansowanych i muszê 
przyznaæ, ¿e od pierwszych zajêæ zarówno w tym, 
jak i poprzednim semestrze, jestem mile 
zaskakiwany zarówno poziomem wiedzy 
Kursantów, jak i szybkoœci¹, z jak¹ przyswajaj¹ 
nowy materia³. Wszyscy wed³ug mnie nauczyli siê 
podstawowej obs³ugi komputera. Myœlê, ¿e jest to 
najlepsza zachêta dla wszystkich osób 
zainteresowanych komputerami oraz dowód na to, 
¿e w ka¿dym wieku mo¿na siê tego nauczyæ. 

Zapraszam Pañstwa serdecznie zarówno na 
kursy komputerowe, do klubu komputerowego, 
jak i na stronê internetow¹ SUTW www.sutw.pl, 
gdzie znajd¹ Pañstwo ró¿ne przydatne informacje, 
które powsta³y na potrzeby prowadzonego przeze 
mnie kursu.

in¿. Grzegorz Jasiñski
absolwent PWSZ w Nowym S¹czu

S£UCHACZE S¥DECKIEGO UNIWERSYTETU 

TRZECIEGO WIEKU W INSTYTUCIE KISIELA 

WY¯SZEJ SZKO£Y BIZNESU – NLU W NOWYM S¥CZU

nstytut Kisiela w Wy¿szej Szkole Biznesu NLU Iw Nowym S¹czu goœci³ 22 lutego 2006 r. 
wybitnego Polaka, mê¿a stanu prof. W³adys³awa 
Bartoszewskiego. Promowa³ on swoj¹ ksi¹¿kê 
„Warto byæ przyzwoitym”. Konferencjê prowadzi³ 
dominikanin, profesor i cz³onek Papieskiej 
Akademii Teologicznej o. Maciej Ziêba. 
W wyj¹tkowo licznym gronie publicznoœci by³a 
znaczna grupa s³uchaczy S¹deckiego UTW.

Prof. W³adys³aw Bartoszewski – by³y ¿o³nierz 
AK, wiêzieñ Oœwiêcimia, minister spraw 
zagranicznych w wolnej Polsce, pisarz, 

dziennikarz – przekona³ 
s ³ u c h a c z y  o d  
pierwszego kontaktu, ¿e 
warto tak ¿yæ, ¿eby mieæ 
wysoko podniesione 
c z o ³ o ,  w y g l ¹ d a æ  
wspaniale, z wielk¹ 
pasj¹ mówiæ o swoich 
prze¿yciach. Porusza³ 
bardzo istotne kwestie 
odwo³uj¹ce s iê  do 
moralnoœci. Postawi³ 
istotne pytanie: „op³aca 
siê, czy warto byæ przyzwoitym?”

W lutym 2006 r. profesor W³adys³aw 
Bartoszewski skoñczy³ 84 lata. W ksi¹¿ce „Warto 
byæ przyzwoitym” da³ œwiadectwo swojego ¿ycia. 
Mówi o dzieciñstwie, okresie szkolnym, brutalnie 
przerwanej m³odoœci gdy maj¹c 18 lat znalaz³ siê 
w Auschwitz. Potem cudowne ocalenie, nie 
rozumie dlaczego on ¿yje, a inni ju¿ nie. Pomoc 
duchow¹ znajduje u ksiêdza Jana Zieji, który 
mówi: „Bóg chcia³, ¿ebyœ wyszed³. Dlatego ci¹¿y 
na tobie obowi¹zek. Musisz œwiadczyæ to, co 
prze¿y³eœ, bo widzia³eœ co znaczy bezradnoœæ, 
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upodlenie i œmieræ. Masz byæ œwiadkiem z³a, 
pod³oœci ale równie¿ wielkoœci i dobra, którego 
dozna³eœ”.

Na jednym ze spotkañ ze studentami na 
pytanie o to,  czy wybacza Niemcom, 
odpowiedzia³, ¿e nie wybacza sprawcom, tylko 
ludziom, którzy siê od zbrodni od¿egnuj¹. Wed³ug 
niego wybaczanie jest aktem dwustronnym: ktoœ 
powinien najpierw wyznaæ, ¿e mu przykro 
i przeprasza.

Zdumienie i podziw s³uchaczy budzi fakt, ¿e 
cz³owiek, który prze¿y³ wiele koszmarów 
zachowa³ w sobie tyle energii, pogodê ducha, 
niezwyk³e poczucie humoru i wiarê w ludzi.

Przy toczê  te raz  recenz jê  ks i¹¿k i  
W³adys³awa Bartoszewskiego „Warto byæ 
przyzwoitym” zamieszczon¹ przez wydawnictwo 
„W drodze”, której autorem jest dziennikarz 
Sylwester Strza³kowski (http://gloria24.pl).

„Historia jest nauczycielk¹ ¿ycia. A nauczycielk¹ 
historii jest... ksi¹¿ka. „Warto byæ przyzwoitym” 
W³adys³awa Bartoszewskiego uczy i historii, 
i ¿ycia.

Prof. Bartoszewski by³ niezwyk³ym œwiadkiem 
XX wieku. To jeden z tych nielicznych, o których 
mo¿na we wspó³czesnej Polsce powiedzieæ: m¹¿ 
stanu. I cz³owiek pojednania. By³ wiêŸniem 
Auschwitz, ratowa³ ¯ydów w czasie wojny, 
kilkakrotnie uwiêziony po wojnie przez 
komunistów, internowany w stanie wojennym. 
By³ ¿o³nierzem AK i wspó³twórc¹ podziemnego w 
PRL Towarzystwa Kursów Naukowych – ¿eby 
wymieniæ tylko nieliczne, ale charakterystyczne 
e lementy jego biograf i i .  Doœwiadczy³  
okrucieñstwa XX wieku i by³ œwiadkiem 
cierpienia innych. Te doœwiadczenia rozgrywa³y 
siê g³ównie w trójk¹cie: Polacy, Niemcy, ¯ydzi. 
I w³aœnie pojednanie polsko-niemieckie i polsko-

¿ydowskie sta³o siê mottem jego publicznego 
¿ycia. W swojej autobiografii pisze o setkach 
„spotkañ z Niemcami w RFN i u nas w Polsce 
z m³odzie¿¹, z publicystami i reporterami, 
z pra³atami, biskupami, z artystami”. W³aœnie te 
spotkania by³y pomostami do wzajemnego 
zrozumienia i przebaczenia. Bartoszewski pisze, 
¿e kiedy – jako jeden z nielicznych – zosta³ 
zwolniony z Oœwiêcimia, „powsta³a drêcz¹ca 
œwiadomoœæ: ja ¿yjê, a oni umarli. (...) Skoro ¿yjê, 
to oznacza zobowi¹zanie, ¿e powinienem coœ 
sensownego dla ludzi zrobiæ”. I ca³a reszta ¿ycia 
Profesora to wype³nianie tego zobowi¹zania.

Publikacjê „Warto byæ przyzwoitym” mo¿na 
podzieliæ na dwie czêœci. Pierwsza to biografia 
i autobiografia Bartoszewskiego. Obszerny szkic 
jego portretu zamieszcza tu Andrzej Friszke. 
Potem sam Profesor prowadzi nas prost¹, ale 
wci¹gaj¹c¹ opowieœci¹ przez swoje ¿ycie. To 
jednoczeœnie ¿ycie Polski. Bartoszewski znany 
jest z potoczystej mowy, porywaj¹cej i niezwykle 
szybkiej. I tak te¿ czyta siê tê lekturê. Opisuje on 
rzeczywistoœæ okupacyjn¹, potem peerelowsk¹ 
z w³asnej perspektywy, nie przyt³acza wiêc 
nadmiarem informacji, który móg³by staæ siê 
pokus¹ zawodowego przecie¿ historyka. Z drugiej 
strony w lapidarnym doœæ opisie jest tyle realizmu, 
¿e czytaj¹c zaczynamy czuæ to, co czuæ musia³ 
wtedy autor.

W drugiej czêœci ksi¹¿ki znajdujemy teksty 
ró¿nych wyst¹pieñ Bartoszewskiego w Polsce i za 
granic¹, w których mówi i jako historyk, i jako m¹¿ 
stanu w³aœnie. (W³aœciwie wydawca podzieli³ 
ca³oœæ na trzy czêœci, jednak druga i trzecia s¹ 
formalnie zbie¿ne – zawieraj¹ wspomniane teksty 
wyst¹pieñ).

Czy jednak tytu³ „Warto byæ przyzwoitym” 
nie jest za ryzykowny jak na autobiografiê? Kto 

przyzwoity ma odwagê sam o sobie powiedzieæ: 
„jestem przyzwoity”? Kto jednak s³ysza³ prof. 
Bartoszewskiego, ten nie ma w¹tpliwoœci, ¿e to 
skromny cz³owiek. Odwa¿ny w mówieniu 
prawdy, odwa¿ny w decyzjach i ca³ym ¿yciu, ale 
skromny. Tytu³ pochodzi od pierwszego 
niemieckiego wydawcy tej biografii. I trzeba 
przyznaæ, ¿e treœæ publikacji udowadnia, ¿e godna 
jest tego tytu³u. Bo ¿ycie Bartoszewskiego 
udowadnia, ¿e warto byæ przyzwoitym. W jednej z 
recenzji jego ksi¹¿ki znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e 
prof. Bartoszewski „potrafi mówiæ jêzykiem 
wartoœci”. Rzeczywiœcie, czytamy autobiografiê, 
widzimy przed oczyma sceny z bolesnej czêœci 
historii ojczyzny, a w sercu czujemy jakiœ spokój. 
S p o k ó j ,  k t ó r y  z a p e w n e  p o c h o d z i  
z uporz¹dkowania, z przyzwoitoœci w³aœnie. 
W naszych czasach, kiedy nawet ludzie uchodz¹cy 
za autorytety usi³uj¹ udowodniæ, ¿e wszyscy byli 
unurzani w mrocznej przesz³oœci i nikt nie jest 
niewinny, publikacja ta przywraca wiarê, ¿e nie 
tylko warto, ale i mo¿na byæ przyzwoitym. I to 
odnosi siê nie tylko do przesz³oœci, ale i do 
rozliczeñ z ni¹. „Sprawiedliwoœæ – tak, 
œwiadectwo tego, co by³o – tak. Ale zemsta – nie! 
Uczucie zemsty w³adaj¹ce mœcicielem przynosi 
wiêksze szkody jemu samemu ni¿ temu, kto pada 

jego ofiar¹, poniewa¿ w uczuciu zemsty nie mo¿na 
ju¿ odnaleŸæ siebie samego. Zemsta jest nie do 
p r z y j ê c i a  w  k a t e g o r i a c h  m y œ l e n i a  
chrzeœcijañskiego”.

Jeszcze raz – w imieniu S³uchaczy 
S¹deckiego UTW – sk³adam serdeczne 
podziêkowania Panu Rektorowi dr Krzysztofowi 
Paw³owsk iemu  za  umo¿ l iw ien ie  nam 
uczestnictwa w tym niezwyk³ym spotkaniu 
z niezwyk³ym cz³owiekiem.

Barbara Szczepanek
Cz³onek Zarz¹du SUTW

DELEGACJA U3V Z KOSZYC
 dniach 21–22 marca 2006 S¹decki WUniwersytet Trzeciego Wieku goœci³ 

w Nowym S¹czu delegacjê Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku dzia³aj¹cego w Technicznym 
Uniwersytecie w Koszycach. Spotkanie mia³o na 
celu nawi¹zanie miêdzynarodowej wspó³pracy 
w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych. 
W Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej 
w Nowym S¹czu, która sprawuje patronat 
naukowy nad SUTW, odby³y siê rozmowy 
w czasie których obie strony przedstawi³y swoje 
doœwiadczenia oraz zaproponowa³y ró¿norodne 
formy wspó³pracy (wyjazdy edukacyjne, 
spotkania integracyjne, wspólne seminaria, itp.)

PWSZ reprezentowali rektor prof. dr hab. 
Andrzej Ba³anda, cz³onek Rady Programowo-
Naukowej S¹deckiego UTW i prorektor PWSZ 
prof. dr Zdzis³awa Zac³ona, konsultant naukowy 
S¹deckiego UTW. S¹decki UTW: Prezes Zarz¹du 
Wies³awa Borczyk i Wiceprezes Zarz¹du 
Zbigniew Piekarski. Uniwersytet Techniczny 

w Koszycach: Prorektor prof. doc. dr Vladimir 
Penjak i Dyrektor U3V w Koszycach Katarina 
Kovaèova.

Przedstawiciele S¹deckiego UTW byli 
goœæmi U3V w Koszycach w maju br. Zosta³o 
przygotowane Porozumienie o wspó³pracy 
p o m i ê d z y  P W S Z  w  N o w y m  S ¹ c z u  
a Uniwersytetem Technicznym w Koszycach, 
w którym uwzglêdniono równie¿ warunki 
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upodlenie i œmieræ. Masz byæ œwiadkiem z³a, 
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spotkania by³y pomostami do wzajemnego 
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œwiadomoœæ: ja ¿yjê, a oni umarli. (...) Skoro ¿yjê, 
to oznacza zobowi¹zanie, ¿e powinienem coœ 
sensownego dla ludzi zrobiæ”. I ca³a reszta ¿ycia 
Profesora to wype³nianie tego zobowi¹zania.

Publikacjê „Warto byæ przyzwoitym” mo¿na 
podzieliæ na dwie czêœci. Pierwsza to biografia 
i autobiografia Bartoszewskiego. Obszerny szkic 
jego portretu zamieszcza tu Andrzej Friszke. 
Potem sam Profesor prowadzi nas prost¹, ale 
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W drugiej czêœci ksi¹¿ki znajdujemy teksty 
ró¿nych wyst¹pieñ Bartoszewskiego w Polsce i za 
granic¹, w których mówi i jako historyk, i jako m¹¿ 
stanu w³aœnie. (W³aœciwie wydawca podzieli³ 
ca³oœæ na trzy czêœci, jednak druga i trzecia s¹ 
formalnie zbie¿ne – zawieraj¹ wspomniane teksty 
wyst¹pieñ).

Czy jednak tytu³ „Warto byæ przyzwoitym” 
nie jest za ryzykowny jak na autobiografiê? Kto 

przyzwoity ma odwagê sam o sobie powiedzieæ: 
„jestem przyzwoity”? Kto jednak s³ysza³ prof. 
Bartoszewskiego, ten nie ma w¹tpliwoœci, ¿e to 
skromny cz³owiek. Odwa¿ny w mówieniu 
prawdy, odwa¿ny w decyzjach i ca³ym ¿yciu, ale 
skromny. Tytu³ pochodzi od pierwszego 
niemieckiego wydawcy tej biografii. I trzeba 
przyznaæ, ¿e treœæ publikacji udowadnia, ¿e godna 
jest tego tytu³u. Bo ¿ycie Bartoszewskiego 
udowadnia, ¿e warto byæ przyzwoitym. W jednej z 
recenzji jego ksi¹¿ki znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e 
prof. Bartoszewski „potrafi mówiæ jêzykiem 
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UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU 
W S£OWACJI

Nie starzeje siê ten, kto jest ciekawy…

œwiata, ludzi, wszystkiego…

akie motto przyœwieca s³uchaczom SUTW, Tktórzy zainteresowani s¹ wszystkim, tak¿e 
sprawami organizacji podobnych uniwersytetów 
w innych krajach.

Mieliœmy okazjê goœciæ (22 marca br.) na 
zajêciach komputerowych w Klubie S¹deckim 
(Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Spo³eczno 
-Gospodarczych) przy ul. Wyspiañskiego 22, 
doc RNDr (pisownia s³owacka) Vladimira 
Penjaka – prorektora do spraw organizacyjnych 
Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, który 

temat korzystania ze œrodków pomocowych. 
Goœcie s³owaccy zapoznali siê z programem 
grantowym dla UTW finansowanym przez 
Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci.

Rektor Uniwersytetu Technicznego w Koszycach 
przedstawi³ organizacjê kszta³cenia ustawicznego 
osób starszych w S³owacji.

Polsko-S³owackie spotkanie partnerów 
dzia³aj¹cych na rzecz osób starszych jest 
znacz¹cym krokiem w integracji spo³ecznoœci 
miêdzynarodowych pañstw Europy Œrodkowo-
Wschodniej.

Wies³awa Borczyk 
Prezes Zarz¹du SUTW

wspó³pracy pomiêdzy UTW w Koszycach 
i Nowym S¹czu.

Delegacja z Koszyc spotka³a siê tak¿e 
z Antonim Malczakiem, dyrektorem MCK Sokó³, 
gdzie odbywaj¹ siê wyk³ady S¹deckiego UTW 
oraz ze s³uchaczami SUTW w czasie zajêæ 
w Klubie Komputerowym przy ul. Wyspiañskiego 
22, w lokalu Klubu S¹deckiego.

Goœcie z Koszyc uczestniczyli w spotkaniu 
z przedstawicielami UTW z ca³ej Polski, 
w Oœrodku Rehabilitacyjnym w Stró¿ach 
k. Nowego S¹cza, w którym odbywa³o siê 
szkolenie zorganizowane przez Fundacjê dla UJ na 

przedstawi³, w ogólnych zarysach, organizacjê 
edukacji w S³owacji.

Uniwersytety Trzeciego Wieku dzia³aj¹ tam 
przy wy¿szych uczelniach. Ogó³em jest ich 5: 
w Bratys³awie, Koszycach, Nitrze, Preszowie 
i ̄ ylinie.

W Koszycach „Záujmore Stúdium Tretieho 
Veku” czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku, dzia³a 
od 12 lat przy Uniwersytecie Technicznym, 
a ponadto patronat naukowy sprawuj¹: 
Uniwersytet P.J.Šafañka w Koszycach, 
Uniwersytet Weterynaryjny w Koszycach 
i Gospodarczy Wydzia³, filia w Koszycach EU 
z Bratys³awy.

Cykl nauki jest trzyletni, obejmuje 6 semestrów, 
a w semestrze 28 godzin zajêæ, które odbywaj¹ siê 
jeden lub dwa razy w miesi¹cu. S³uchacze 
posiadaj¹ ksi¹¿eczki, coœ w rodzaju studenckiego 
indeksu, zawieraj¹ce informacjê o studiach, 
tematykê zajêæ poszczególnych semestrów, 
terminy egzaminów testowych i przepisy 
organizacyjne.

Pierwszy rok studiów obejmuje tematykê 
ogóln¹, a dopiero na drugim roku s³uchacze 
wybieraj¹ specjalistyczny kierunek. Na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Koszycach s¹ 
to: informatyka, ekonomia i gospodarka, 
budownictwo i architektura, psychologia, 
cz³owiek – zdrowie – sposób ¿ycia, weterynaria, 
medycyna, prawo.

Przez dwa la ta  s tudenci-seniorzy 
uczestnicz¹ w specjalistycznych wyk³adach, 
otrzymuj¹ zaliczenia, a pod koniec ka¿dego 
semestru zdaj¹ egzamin testowy. Zakoñczenie 
studiów i wrêczenie dyplomów odbywa siê 
w maju. W tym roku uroczystoœæ rozdania 
dyplomów mia³a miejsce 26 maja w Auli Maxima 
Uniwersytetu Technicznego.

S¹dzê, ¿e interesuj¹ce bêdzie przytoczenie 
przynajmniej kilku wybranych tematów:

I tak – z ekonomii na II roku: „Rozwój 
e k o n o m i c z n y c h  t e o r i i ” ,  a  n a  I I I  r .  
„Miêdzynarodowy marketing”, „System bankowy 
w S³owacji”;

- z psychologii na II r. „Przedmiot psychologii 
jako nauka”, „Pamiêæ a uczenie”, na III r. 
„Psychologia konfliktów”;

- zdrowie II r. „Anatomia ludzkiego cia³a”, 
„Joga”, III r. „Trzeci wiek – zdrowie i aktywnoœæ”,

- weterynaria II r. „Anatomia i fizjologia 

zwierz¹t”,  „Choroby zakaŸne zwierz¹t  
domowych”, III r. „Mleko owcze i wyrób 
z owczego sera”

- medycyna II r. – „Wybrane zagadnienia 
z anatomii cz³owieka”, „Choroby infekcyjne 
wieku starszego”, III r. „Poziom ¿ycia na S³owacji 
i jego wp³yw na stan zdrowotny obywateli”

- prawo II r. „Prawo pañstwowe na S³owacji”, III r. 
„Papiery w³asnoœciowe”, „Umowa o dzie³o”.

W rozmowach ze s³uchaczami, a raczej 
s³uchaczkami (gdy¿ na I roku studiów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszycach jest 
tylko 3 mê¿czyzn a 52 kobiety) zazdroszczono 
nam przede wszystkim wycieczek edukacyjnych, 
oraz tego, ¿e nie mamy zaliczeñ, egzaminów 
i testów.

Pani Katarina Kovaèova prowadz¹ca 
sprawy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ko-
szycach poinformowa³a nas, ¿e podobn¹ strukturê 
organizacyjn¹ zajêæ i problematykê maj¹ inne 
uniwersytety Trzeciego Wieku, z tym, ¿e ka¿dy 
uwzglêdnia w opracowywanych programach 
specyfikê danego regionu kraju.

Jeszcze kilka s³ów o Uniwersytecie 
Technicznym w Koszycach, który czêœæ s³uchaczy 
SUTW mia³a okazjê zwiedziæ 12 maja 2006 r., 
dziêki niezwyk³ej uprzejmoœci, goœcinnoœci 
i serdecznego do nas stosunku pana prorektora 
doc. dr. Vladimira Penjaka.

Pocz¹tki tego Uniwersytetu siêgaj¹ roku 
1937, kiedy to powsta³a Wy¿sza Szko³a 
Techniczna dr. Milana Rastislava Štefanika. Po 
wielu zmianach organizacyjnych, dzisiaj jest to 
uczelnia kszta³c¹ca ok. 12 tys. studentów studiów 
stacjonarnych, na kierunkach: górnictwo, 
metalurgia,  budownictwo,  elektryczny,  
informatyka, technologia, komunikacja, 
ekonomia oraz artystycznych, jak grafika, 
p las tyka ,  mala rs two i tp .  Uniwersy te t  
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UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU 
W S£OWACJI
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O godz. 8.35 ju¿ jesteœmy na Prze³êczy 
Dujava (sedlo Dujava 553 m n.p.m.), gdzie od 
1994 r. czynne jest przejœcie graniczne Konieczna-
Becherov. Na samej Prze³êczy znajduje siê 
cmentarz nr 47 z I wojny œwiatowej, na którym 
pochowano 80. Austriaków.

Pierwsza miejscowoœæ za granic¹ to 
Becherov, XV-wieczna wioska, czêsto pustoszona 
przez najazdy, miêdzy innymi polskie, gdy¿ by³a 
to pierwsza osada po stronie wêgierskiej 
(S³owacja przez d³ugie lata nale¿a³a do Korony 
Wêgierskiej).

Na lewo od g³ównej drogi wiedzie 
odga³êzienie do oœrodka narciarskiego 
Regetówka. Wje¿d¿amy w w¹sk¹ dolinê miêdzy 
Stebnick¹ Magur¹ (900 m n.p.m.) z lewej, 
a Jedlicz¹ (629 m n.p.m.) z prawej i po tej stronie 
ogl¹damy ruiny Zborowskiego Zamku, zwanego 
inaczej Makowickim, który od XIV w. pe³ni³ rolê 
stra¿nicy na granicy polsko-wêgierskiej. Dolin¹ 
rzeki Kamieniec przez D³ugie £¹ki, Bardejowskie 
Kupele – znane z wód mineralnych ju¿ od XIII w., 
do których przyje¿d¿a³a austriacka cesarzowa, 
Sissi (El¿bieta – ¿ona Franciszka Józefa, której 

piêkny pomnik mo¿na ogl¹daæ w parku 
Zdrojowym), wje¿d¿amy do Bardejova nad rzek¹ 
Tepla. Piêkne, przypominaj¹ce nasz Kazimierz 
nad Wis³¹, miasteczko, którego pocz¹tki siêgaj¹ 
XIII w., ogl¹damy niestety tylko z okien autokaru.

Pilot zachêca, aby tu przyjechaæ i zobaczyæ 
piêkny rynek z ratuszem, ale przede wszystkim 
katolicki koœció³ œw. Idziego z XIV w., z 11. 
gotyckimi skrzyd³owymi o³tarzami z XV i XVI w. 
Znajduje siê tu jedyna w S³owacji ekspozycja, 
prezentuj¹ca dzie³a sztuki sakralnej wschodniego 
obrz¹dku. Mo¿na ogl¹daæ oko³o 200 ikon z XVI – 
XIX w. malowanych na drewnie i p³ótnie. 
Muzeum ikon mieœci siê przy Radnièné námesti 
27.

Za Bardejowem droga wchodzi w w¹sk¹ 
dolinê miêdzy wzgórzami Bania i Han ov, mijamy 
wioski o zwartej zabudowie i wiekowej 
przesz³oœci; Klušov (z XIV w.), Koby³y (XIII w.), 
Ros³awice z romañskim koœcio³em z XIII w., 

è

Tulèik i Kapušany z ruinami zamku, zbudowanego 
ok. 1270 r., a zburzonego na rozkaz cesarza w 1715 
r. i odt¹d pozostaj¹cym w ruinie. Pod¹¿amy 
autostrad¹ do Koszyc, gdzie o godz. 11.00 mamy 
spotkanie ze s³uchaczami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Koszycach. W Uniwersytecie 
Technicznym oczekiwa³ nas prorektor ds. 
organizacyjnych doc. dr hab. Vladimir Penjak, 
który w marcu na zaproszenie Prezesa Zarz¹du 
SUTW goœci³ w Nowym S¹czu. W tym miejscu 
trzeba nadmieniæ, ¿e w S³owacji uniwersytety 
trzeciego wieku usytuowane s¹ przy wy¿szych 
szko³ach.

Pan Vladimir Penjak i s³owaccy studenci 
U3V bardzo serdecznie nas przyjêli, szybko 
prze³amano pocz¹tkowe onieœmielenie, tym 
bardziej, ¿e dosyæ ³atwo mo¿na siê porozumieæ.

wspó³pracuje z wieloma wy¿szymi uczelniami 
technicznymi w œwiecie, w tym z polskimi: 
Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie 
i Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ 
w Nowym S¹czu, a st¹d… ju¿ krok do nas, do 

RELACJA Z WYJAZDU EDUKACYJNEGO 
PO S£OWACJI – MAJ 2006 R.

(religii moj¿eszowej), ¿o³nierze ró¿nych 
narodowoœci: Niemcy, Austriacy, Rosjanie, 
Polacy i innych nacji wchodz¹cych wówczas 
w sk³ad Monarchii Austro-Wêgier. Na jednym 
z cmentarzy (w okolicy Regetowa) napis g³osi: 
„Nie p³aczcie, ¿e tak daleko jesteœmy od ludzi, ale 
nas najwczeœniej wita s³oñce i najpóŸniej ¿egna”. 
Cmentarz usytuowany jest wysoko, na samym 
szczycie wzgórza.

Jedziemy dolin¹ miêdzy pasmem Ubocz 
a Kiczor¹, widaæ Pieniny Gorlickie, a nasza trasa 
wiedzie wzd³u¿ zalewu Klimkówka, powsta³ego 
w wyniku przegrodzenia zapor¹ rzeki Ropy. 
Zalew, znany nam z filmu „Ogniem i mieczem”, 
w którym z powodzeniem „udawa³” Dniepr!!, 
piêknie siê prezentuje w s³oñcu, otoczony ze 
wszystkich stron górami.

Towarzyszy nam od dawna widoczna z kilku 
punktów góra Che³m, która od strony wsi Brunary 
wygl¹da jak œpi¹cy niedŸwiedŸ. Ogl¹damy 
odnowiony dwór w Ropie i przez Uœcie Gorlickie, 
Kwiatoñ, G³adyszów kierujemy siê na Zdyniê. 
Tutaj na uwagê zas³uguje cerkiew, na cmentarzu 
grób z 3. krzy¿ami, œwiêtego prawos³awnego, 
Sandowycza, który pocz¹tkowo by³ ksiêdzem 
greckokatolickim, a póŸniej duchownym 
prawos³awnym. Zdynia znana jest ponadto 
z corocznych spotkañ kulturalnych £emków.

nane powiedzenie g³osi, ¿e „podró¿e Zkszta³c¹”. Potwierdza to ka¿da wycieczka 
edukacyjna organizowana przez SUTW. 
Przekonaliœmy siê o tym dobitnie, tak¿e w czasie 
woja¿u po S³owacji, 12 i 13 maja 2006 r.

Przy wspania³ej pogodzie, w radosnych 
nastrojach grupa ok. 50. osób, s³uchaczek 
i s³uchaczy SUTW, nowoczesnym autokarem, 
wyrusza z parkingu przy Al. Wolnoœci, ¿egnana 
serdecznymi ¿yczeniami dobrej podró¿y przez 
pani¹ Prezes SUTW mgr Wies³awê Borczyk.

Kierujemy siê ul. Lwowsk¹ na Grybów i jak 
zwykle, wzbogacamy swoj¹ wiedzê ju¿ od rogatek 
Nowego S¹cza. Przewodnik pan Wac³aw 
Gutowski opowiada o planach rozbudowy 
s k a n s e n u ,  c z y l i  S ¹ d e c k i e g o  P a r k u  
Etnograficznego. O Ptaszkowej, Grybowie, 
pobliskim Paszynie, w którym ks. Nitka zachêca³ 
ludzi do rzeŸbienia w drewnie, o drodze, która 
biegnie miêdzy pasmami Beskidu Niskiego 
a Pogórzem Ciê¿kowickim. Za Grybowem 
wje¿d¿amy w Beskid Niski, który kojarzy siê nam 
z ludnoœci¹ ³emkowsk¹, jej kultur¹, uroczymi 
drewnianymi cerkiewkami otoczonymi 
starodrzewem i prawie 400. cmentarzami z czasów 
I wojny œwiatowej (1914 – 1918). Na cmentarzach 
tych, zagubionych w leœnej g³uszy, zgodnie le¿¹ 
katolicy, prawos³awni, wyznawcy mozaizmu 

SUTW, gdy¿ PWSZ w Nowym S¹czu sprawuje 
patronat naukowy nad naszym uniwersytetem.

G³ówny gmach Uniwersytetu Technicznego 
(Technika Univerzita) w Koszycach, w którym 
odbywaj¹ zajêcia s³uchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, znajduje siê przy ul. Letniej 9. 
Ca³y kompleks budynków powsta³ych w ró¿nych 
okresach czasu, zamykaj¹ ulice: Letnia, 
B. Nemcovej, Wa³sonowa, Komeñskiego. Area³ 
uniwersytecki liczy kilka ha, a co ciekawe, 
w obrêbie uniwersyteckiego miasteczka, znajduje 
siê budynek starej, nieczynnej gorzelni z XIX w. 
który w przysz³oœci bêdzie zaadaptowany na cele 
edukacyjne.

mgr El¿bieta Pachoñ
II rok Sekcja Kulturoznawstwa 

Cz³onek Zarz¹du SUTW
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S³uchaczki SUTW i s³owackie kole¿anki z I roku UTW w Koszycach
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Pan Vladimir Penjak i s³owaccy studenci 
U3V bardzo serdecznie nas przyjêli, szybko 
prze³amano pocz¹tkowe onieœmielenie, tym 
bardziej, ¿e dosyæ ³atwo mo¿na siê porozumieæ.

wspó³pracuje z wieloma wy¿szymi uczelniami 
technicznymi w œwiecie, w tym z polskimi: 
Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie 
i Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ 
w Nowym S¹czu, a st¹d… ju¿ krok do nas, do 

RELACJA Z WYJAZDU EDUKACYJNEGO 
PO S£OWACJI – MAJ 2006 R.

(religii moj¿eszowej), ¿o³nierze ró¿nych 
narodowoœci: Niemcy, Austriacy, Rosjanie, 
Polacy i innych nacji wchodz¹cych wówczas 
w sk³ad Monarchii Austro-Wêgier. Na jednym 
z cmentarzy (w okolicy Regetowa) napis g³osi: 
„Nie p³aczcie, ¿e tak daleko jesteœmy od ludzi, ale 
nas najwczeœniej wita s³oñce i najpóŸniej ¿egna”. 
Cmentarz usytuowany jest wysoko, na samym 
szczycie wzgórza.

Jedziemy dolin¹ miêdzy pasmem Ubocz 
a Kiczor¹, widaæ Pieniny Gorlickie, a nasza trasa 
wiedzie wzd³u¿ zalewu Klimkówka, powsta³ego 
w wyniku przegrodzenia zapor¹ rzeki Ropy. 
Zalew, znany nam z filmu „Ogniem i mieczem”, 
w którym z powodzeniem „udawa³” Dniepr!!, 
piêknie siê prezentuje w s³oñcu, otoczony ze 
wszystkich stron górami.

Towarzyszy nam od dawna widoczna z kilku 
punktów góra Che³m, która od strony wsi Brunary 
wygl¹da jak œpi¹cy niedŸwiedŸ. Ogl¹damy 
odnowiony dwór w Ropie i przez Uœcie Gorlickie, 
Kwiatoñ, G³adyszów kierujemy siê na Zdyniê. 
Tutaj na uwagê zas³uguje cerkiew, na cmentarzu 
grób z 3. krzy¿ami, œwiêtego prawos³awnego, 
Sandowycza, który pocz¹tkowo by³ ksiêdzem 
greckokatolickim, a póŸniej duchownym 
prawos³awnym. Zdynia znana jest ponadto 
z corocznych spotkañ kulturalnych £emków.

nane powiedzenie g³osi, ¿e „podró¿e Zkszta³c¹”. Potwierdza to ka¿da wycieczka 
edukacyjna organizowana przez SUTW. 
Przekonaliœmy siê o tym dobitnie, tak¿e w czasie 
woja¿u po S³owacji, 12 i 13 maja 2006 r.

Przy wspania³ej pogodzie, w radosnych 
nastrojach grupa ok. 50. osób, s³uchaczek 
i s³uchaczy SUTW, nowoczesnym autokarem, 
wyrusza z parkingu przy Al. Wolnoœci, ¿egnana 
serdecznymi ¿yczeniami dobrej podró¿y przez 
pani¹ Prezes SUTW mgr Wies³awê Borczyk.

Kierujemy siê ul. Lwowsk¹ na Grybów i jak 
zwykle, wzbogacamy swoj¹ wiedzê ju¿ od rogatek 
Nowego S¹cza. Przewodnik pan Wac³aw 
Gutowski opowiada o planach rozbudowy 
s k a n s e n u ,  c z y l i  S ¹ d e c k i e g o  P a r k u  
Etnograficznego. O Ptaszkowej, Grybowie, 
pobliskim Paszynie, w którym ks. Nitka zachêca³ 
ludzi do rzeŸbienia w drewnie, o drodze, która 
biegnie miêdzy pasmami Beskidu Niskiego 
a Pogórzem Ciê¿kowickim. Za Grybowem 
wje¿d¿amy w Beskid Niski, który kojarzy siê nam 
z ludnoœci¹ ³emkowsk¹, jej kultur¹, uroczymi 
drewnianymi cerkiewkami otoczonymi 
starodrzewem i prawie 400. cmentarzami z czasów 
I wojny œwiatowej (1914 – 1918). Na cmentarzach 
tych, zagubionych w leœnej g³uszy, zgodnie le¿¹ 
katolicy, prawos³awni, wyznawcy mozaizmu 

SUTW, gdy¿ PWSZ w Nowym S¹czu sprawuje 
patronat naukowy nad naszym uniwersytetem.

G³ówny gmach Uniwersytetu Technicznego 
(Technika Univerzita) w Koszycach, w którym 
odbywaj¹ zajêcia s³uchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, znajduje siê przy ul. Letniej 9. 
Ca³y kompleks budynków powsta³ych w ró¿nych 
okresach czasu, zamykaj¹ ulice: Letnia, 
B. Nemcovej, Wa³sonowa, Komeñskiego. Area³ 
uniwersytecki liczy kilka ha, a co ciekawe, 
w obrêbie uniwersyteckiego miasteczka, znajduje 
siê budynek starej, nieczynnej gorzelni z XIX w. 
który w przysz³oœci bêdzie zaadaptowany na cele 
edukacyjne.

mgr El¿bieta Pachoñ
II rok Sekcja Kulturoznawstwa 

Cz³onek Zarz¹du SUTW

15

Fot.: Barbara Gieroñ

S³uchaczki SUTW i s³owackie kole¿anki z I roku UTW w Koszycach

Fot.: Maria Ogórek

Fot.: Maria Ogórek

Fot.: Maria Ogórek
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rozeœmianych, rozbawionych maturzystów 
zbieraj¹c do kapelusza datki na bal maturalny. 
Takich grup na przestrzeni kilkunastu metrów 
naliczy³am 15. Mi³y to zwyczaj i nadaj¹cy miastu 
swoisty koloryt. 

Mijamy „Levocsky Dom” ul. Hlavna 65, 
gdzie w ogródku mo¿na napiæ siê dobrego piwa 
i zjeœæ smaczne knedliczki nadziewane 
szpinakiem lub bryndzowe haluszki.

Zamieszkaliœmy w hotelu „Kosmolt”. Jest to 
12. piêtrowy moloch, „mrówkowiec”, s¹ w nim 
windy bez drzwi, non-stop w ruchu, do których 
trzeba wskakiwaæ i wyskakiwaæ w biegu! 
Niew¹tpliwa atrakcja, ale nie dla nas! Czêœæ 
uczestników wycieczki idzie z baga¿em po 
schodach tak szybko i z tak¹ energi¹, ¿e zamiast 
zatrzymaæ siê na 5. piêtrze, gdzie mieliœmy pokoje, 
to posz³a… a¿ na 6. piêtro.

Piêkna pogoda towarzyszy³a nam 
i nastêpnego dnia w drodze do Prešova, trzeciego 
co do wielkoœci miasta S³owacji, centrum 
administracyjnego i gospodarczego okrêgu 
Szarisza. Miasto po³o¿one nad Torys¹ na 
skrzy¿owaniu dróg ³¹cz¹cych Tatry, Poprad 

i Lewoczê z Bardejowem oraz Pieniny i Star¹ 
Lubovlê z Koszycami. Wa¿ny punkt na drodze 
z Polski przez Wêgry na Ba³kany.

Miasto  rozwinê³o  s iê  w XIII  w.  
a zamieszkiwali je S³owacy, Wêgrzy (osada wokó³ 
koœcio³a œw. W³adys³awa), osadnicy niemieccy 
z Saksonii sprowadzeni przez Króla Belê IV. 
W 1299 r. otrzyma³o prawa miejskie. W XVII w. 
Preszów by³ przewa¿nie protestancki. W 1687 r. 
wybudowano Kolegium Ewangelickie, którego 
wyk³adowcy pozostawali pod wp³ywem znanego 
pedagoga  Jana  Amosa  Komeñsk iego ,  
mieszkaj¹cego w pobliskiej osadzie B³otny Potok.

Zwiedzany katolicki koœció³ œw. Miko³aja, 
piêkny przyk³ad póŸnego gotyku, jeden 
z najwiêkszych koœcio³ów wschodniej S³owacji 
(54,7 d³., szer. 34,4 m, wys. 16 m). W lewej nawie 
prezentowane s¹ skrzyd³a gotyckiego o³tarza z ok. 
1490 r. przedstawiaj¹ce sceny z ¿ycia 
œw. Miko³aja. Nasz¹ uwagê przykuwa budynek 
synagogi wybudowanej w stylu mauretañskim, 
w ci¹gu 18. miesiêcy a oddanej do u¿ytku w 1898 r. 
Katedrê œw. Jana Chrzciciela tylko ogl¹damy, gdy¿ 
odbywa siê nabo¿eñstwo celebrowane przez 
biskupa greckokatolickiego. Prešov jest jego 
siedzib¹.

Zagl¹damy jeszcze do Muzeum Wina 
(wstêp 60 ks) na rogu ul. Floriañskiej i G³ównej, 
gdzie mo¿na równie¿ zakupiæ bia³e, czerwone lub 
ró¿owe wino dobrej marki. Z Prešowa kierujemy 
siê na pó³noc i przez Sabinów, Šariš (tutaj znajduj¹ 
siê s³ynne browary) docieramy do zamku w Starej 
Lubovli. Zwiedzamy zamek oprowadzani przez 
lektora Mariana Cižinsky, mówi¹cego p³ynnie po 
polsku, ubranego w strój dworzanina z XVII w. 
Zamek zosta³ zbudowany jako pograniczna 
twierdza obronna, maj¹ca przede wszystkim 
broniæ terenów p³n. Wêgier przed zakusami 
Polaków, a tymczasem meandry historii s¹ nie do 
przewidzenia – przez 360 lat (od 1412 do 
pierwszego rozbioru Polski 1772) – nale¿a³ do 
Polski. Na podstawie traktatu zawartego 
8.11.1412 r. król Polski W³adys³aw Jagie³³o 
po¿yczy³ Zygmuntowi Luksemburskiemu 37 tys. 
kop groszy praskich pod zastaw zamku 
lubowelskiego i 13. miast Spisza. Do Polski 
nale¿a³y: Lubovla, Gniazda i Podoliniec.

Istnieje ma³o wiarygodny przekaz, ¿e zamek 
w Starej Lubovli zosta³ wybudowany ju¿ 
w pocz¹tkach XIII w. jako ma³a forteca rycerska 
i nale¿a³ do polskiego rodu Lubowlitów wchodz¹c 
w sk³ad Ziemi S¹deckiej. Z zamkiem zwi¹zanych 

Po wzajemnej wymianie informacji, zwiedziliœmy 
rozleg³y obszar Uniwersytetu Technicznego, 
i pojechaliœmy do centrum, najwiêkszego po 
Bratys³awie miasta S³owacji. Parkujemy obok 
budynku hotelu „Palace” (najtañsza doba 
hotelowa kosztuje tu 2000 koron s³owackich), 
w pobli¿u drugiego hotelu „Slavia”.

Polakom Koszyce kojarz¹ siê z Ludwikiem 
Wêgierskim i jego przywilejem dla polskiej 
szlachty, wydanym w 1374 r., który umo¿liwi³ 
objêcie tronu polskiego przez Jego córkê Jadwigê i 
rozpocz¹³ dwuwiekowe zwi¹zki dynastyczne 
Polski i Wêgier. To stare miasto, istniej¹ce ju¿ od 
XIII w., le¿¹ce na uczêszczanym szlaku 
handlowym z po³udnia Europy na pó³noc i zachód, 
jako pierwsze w Europie, w r. 1369, otrzyma³o 
w³asny herb, przedstawiaj¹cy ukoronowanego lwa 
otoczonego liliami andegaweñskimi. By³o 
partnerskim miastem Krakowa i g³ównym 

pani W³adys³awa G³uc, zarówno nasza kole¿anka 
z SUTW jak i przewodnik turystyczny. W celu 
zdobycia  pe³niejszej  wiedzy,  zarówno 
o Koszycach jak i S³owacji, odwiedzamy, jedno 
z  na j s t a r szych  w  S ³owac j i ,  Muzeum 
Wschodnios³owackie za³o¿one w 1872 r. pod 
nazw¹ Muzeum Górnokarpackie. Zgromadzono 
w nim blisko pó³ miliona okazów z dziedziny 
sztuki, rzemios³a artystycznego, historii, 
numizmatyki, etnografii, nauk przyrodniczych 
i fotografii.

Najbardziej ciekawy jest oddzia³ przy placu 
Maratonu Pokoju, w którym znajduje siê tzw. 
Koszycki Z³oty Skarb, czyli zbiór blisko 3. tys. 
z³otych monet z XV – XVII w. wybitych w 81. 
mennicach Europy, licz¹cy przesz³o 2 m z³oty 
renesansowy ³añcuch, zbiory numizmatyczne od 
II w. p.n.e. a¿ do 1953 r. oraz oko³o 1000 wyrobów 
z³otniczych sakralnych i œwieckich. Wchodzi siê 
do tego skarbca jak do sejfu bankowego i niejeden 
uczestnik nabi³ sobie guza, je¿eli w porê nie 
pochyli³ g³owy.

Po trudach zwiedzania udajemy siê na 
spacer ul. Hlavn¹, po której spaceruj¹ grupy 

miastem Pentopolitany, czyli zwi¹zku 5 miast 
wschodniej S³owacji. Piêkne, pe³ne zabytków 
i kwiatów miasto, z dawnym rynkiem o kszta³cie 
wrzeciona, obecnie ulica Hlavna, czyli G³ówna, 
w której centrum znajduje siê Katedra œw. 
El¿biety, Urbanowa Wie¿a z dzwonem œw. 
Urbana, kaplic¹ œw. Micha³a (dawniej cmentarn¹) 
i piêknymi fontannami, które wieczorem, bajkowo 
mieni¹ siê ró¿nymi kolorami.

Zwiedzamy gotyck¹ Katedrê œw. El¿biety 
budowan¹ od 1380 r. Charakterystyczna sylweta 
tej œwi¹tyni z dwiema nierównej wysokoœci 
wie¿ami, stanowi g³ówny punkt miasta. Unikalny 
na skalê œwiatow¹ jest g³ówny, gotycki o³tarz œw. 
El¿biety (tzw. Biblijnej, matki Jana Chrzciciela) 
z lat 1474 – 1477, na skrzyd³ach ozdobiony 48. 
malowid³ami tablicowymi. O zabytkach 
sakralnych Koszyc interesuj¹co opowiada³a nam 

Fot.: El¿bieta Pachoñ

Maturzyœci zbieraj¹cy datki na bal maturalny

Fot.: Maria Ogórek Fot.: Maria Ogórek

Fot.: Maria Ogórek

Fot.: Maria Ogórek

Lektor Marian Cižinsky w stroju dworzanina z XVII w. 

Zamek w Starej Lubovli



Fot.: Wies³aw Wczeœny

Wycieczki zorganizowane w ramach wspó³pracy 
Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego 

Oddzia³ „Beskid” w Nowym S¹czu – Ko³o Przewodników 
z S¹deckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

luty – czerwiec 2006 r. 

Lipnica Murowana – 9 kwietnia 2006 r. 
Niedziela Palmowa – Konkurs Palm Wielkanocnych

Fot.: Wanda Wczeœny

Fot.: Maria Ogórek



BESKID S¥DECKI
Pasmo Jaworzyny Krynickiej 5 lutego 2006 r. 

trasa: Rytro – Cyrla – Rytro
Pasmo Jaworzyny Krynickiej 12 marca 2006 r. 

trasa: Piwniczna Zdrój – Kicarz – M³odów

Jaworzyna Krynicka  – 4 czerwca 2006 r.
trasa: Czarny Potok – Jaworzyna Krynicka –

– zjazd gondol¹ do Czarnego Potoku

WYCIECZKI AUTOKAROWE
Wyjazd Edukacyjny SUTW Dolin¹ Popradu – 11 maja 2006 r. 

trasa: Nowy S¹cz – Piwniczna – Muszyna – Krynica – Nowy S¹cz

Muzeum w Piwnicznej - Zdroju

Wyjazd Edukacyjny SUTW 

– 30 maja 2006 r. 

trasa: Nowy S¹cz – Podegrodzie –

– Rogi – £¹cko

Rogi – galeria i pracownia Józefa Lizonia

Pasmo Radziejowej
Niemcowa – 7 maja 2006 r.

trasa: Kosarzyska – Jackowa Poœciel – Niemcowa – Polana Poczekaj 
(wizyta u Babci Ludwiki Nowakowej) – Kordowiec – M³odów

Pasmo Radziejowej
Przechyba – 30 kwietnia 2006 r.
trasa: Gaboñ – Ska³ka – Przechyba – Gaboñ

Fot.: Wies³aw Wczeœny

Fot.: Wies³aw Wczeœny



BESKID S¥DECKI
Pasmo Jaworzyny Krynickiej 5 lutego 2006 r. 

trasa: Rytro – Cyrla – Rytro
Pasmo Jaworzyny Krynickiej 12 marca 2006 r. 

trasa: Piwniczna Zdrój – Kicarz – M³odów

Jaworzyna Krynicka  – 4 czerwca 2006 r.
trasa: Czarny Potok – Jaworzyna Krynicka –

– zjazd gondol¹ do Czarnego Potoku

WYCIECZKI AUTOKAROWE
Wyjazd Edukacyjny SUTW Dolin¹ Popradu – 11 maja 2006 r. 

trasa: Nowy S¹cz – Piwniczna – Muszyna – Krynica – Nowy S¹cz

Muzeum w Piwnicznej - Zdroju

Wyjazd Edukacyjny SUTW 

– 30 maja 2006 r. 

trasa: Nowy S¹cz – Podegrodzie –

– Rogi – £¹cko

Rogi – galeria i pracownia Józefa Lizonia

Pasmo Radziejowej
Niemcowa – 7 maja 2006 r.

trasa: Kosarzyska – Jackowa Poœciel – Niemcowa – Polana Poczekaj 
(wizyta u Babci Ludwiki Nowakowej) – Kordowiec – M³odów

Pasmo Radziejowej
Przechyba – 30 kwietnia 2006 r.
trasa: Gaboñ – Ska³ka – Przechyba – Gaboñ

Fot.: Wies³aw Wczeœny

Fot.: Wies³aw Wczeœny



D¹browska Góra – 3 maja 2006 r.

trasa: D¹browa Szpital – D¹browska Góra – Kominowicka Góra – Librantowa

Fot.: Wies³aw Wczeœny

Fot.: Maria Ogórek
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rozeœmianych, rozbawionych maturzystów 
zbieraj¹c do kapelusza datki na bal maturalny. 
Takich grup na przestrzeni kilkunastu metrów 
naliczy³am 15. Mi³y to zwyczaj i nadaj¹cy miastu 
swoisty koloryt. 

Mijamy „Levocsky Dom” ul. Hlavna 65, 
gdzie w ogródku mo¿na napiæ siê dobrego piwa 
i zjeœæ smaczne knedliczki nadziewane 
szpinakiem lub bryndzowe haluszki.

Zamieszkaliœmy w hotelu „Kosmolt”. Jest to 
12. piêtrowy moloch, „mrówkowiec”, s¹ w nim 
windy bez drzwi, non-stop w ruchu, do których 
trzeba wskakiwaæ i wyskakiwaæ w biegu! 
Niew¹tpliwa atrakcja, ale nie dla nas! Czêœæ 
uczestników wycieczki idzie z baga¿em po 
schodach tak szybko i z tak¹ energi¹, ¿e zamiast 
zatrzymaæ siê na 5. piêtrze, gdzie mieliœmy pokoje, 
to posz³a… a¿ na 6. piêtro.

Piêkna pogoda towarzyszy³a nam 
i nastêpnego dnia w drodze do Prešova, trzeciego 
co do wielkoœci miasta S³owacji, centrum 
administracyjnego i gospodarczego okrêgu 
Szarisza. Miasto po³o¿one nad Torys¹ na 
skrzy¿owaniu dróg ³¹cz¹cych Tatry, Poprad 

i Lewoczê z Bardejowem oraz Pieniny i Star¹ 
Lubovlê z Koszycami. Wa¿ny punkt na drodze 
z Polski przez Wêgry na Ba³kany.

Miasto  rozwinê³o  s iê  w XIII  w.  
a zamieszkiwali je S³owacy, Wêgrzy (osada wokó³ 
koœcio³a œw. W³adys³awa), osadnicy niemieccy 
z Saksonii sprowadzeni przez Króla Belê IV. 
W 1299 r. otrzyma³o prawa miejskie. W XVII w. 
Preszów by³ przewa¿nie protestancki. W 1687 r. 
wybudowano Kolegium Ewangelickie, którego 
wyk³adowcy pozostawali pod wp³ywem znanego 
pedagoga  Jana  Amosa  Komeñsk iego ,  
mieszkaj¹cego w pobliskiej osadzie B³otny Potok.

Zwiedzany katolicki koœció³ œw. Miko³aja, 
piêkny przyk³ad póŸnego gotyku, jeden 
z najwiêkszych koœcio³ów wschodniej S³owacji 
(54,7 d³., szer. 34,4 m, wys. 16 m). W lewej nawie 
prezentowane s¹ skrzyd³a gotyckiego o³tarza z ok. 
1490 r. przedstawiaj¹ce sceny z ¿ycia 
œw. Miko³aja. Nasz¹ uwagê przykuwa budynek 
synagogi wybudowanej w stylu mauretañskim, 
w ci¹gu 18. miesiêcy a oddanej do u¿ytku w 1898 r. 
Katedrê œw. Jana Chrzciciela tylko ogl¹damy, gdy¿ 
odbywa siê nabo¿eñstwo celebrowane przez 
biskupa greckokatolickiego. Prešov jest jego 
siedzib¹.

Zagl¹damy jeszcze do Muzeum Wina 
(wstêp 60 ks) na rogu ul. Floriañskiej i G³ównej, 
gdzie mo¿na równie¿ zakupiæ bia³e, czerwone lub 
ró¿owe wino dobrej marki. Z Prešowa kierujemy 
siê na pó³noc i przez Sabinów, Šariš (tutaj znajduj¹ 
siê s³ynne browary) docieramy do zamku w Starej 
Lubovli. Zwiedzamy zamek oprowadzani przez 
lektora Mariana Cižinsky, mówi¹cego p³ynnie po 
polsku, ubranego w strój dworzanina z XVII w. 
Zamek zosta³ zbudowany jako pograniczna 
twierdza obronna, maj¹ca przede wszystkim 
broniæ terenów p³n. Wêgier przed zakusami 
Polaków, a tymczasem meandry historii s¹ nie do 
przewidzenia – przez 360 lat (od 1412 do 
pierwszego rozbioru Polski 1772) – nale¿a³ do 
Polski. Na podstawie traktatu zawartego 
8.11.1412 r. król Polski W³adys³aw Jagie³³o 
po¿yczy³ Zygmuntowi Luksemburskiemu 37 tys. 
kop groszy praskich pod zastaw zamku 
lubowelskiego i 13. miast Spisza. Do Polski 
nale¿a³y: Lubovla, Gniazda i Podoliniec.

Istnieje ma³o wiarygodny przekaz, ¿e zamek 
w Starej Lubovli zosta³ wybudowany ju¿ 
w pocz¹tkach XIII w. jako ma³a forteca rycerska 
i nale¿a³ do polskiego rodu Lubowlitów wchodz¹c 
w sk³ad Ziemi S¹deckiej. Z zamkiem zwi¹zanych 

Po wzajemnej wymianie informacji, zwiedziliœmy 
rozleg³y obszar Uniwersytetu Technicznego, 
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Fot.: El¿bieta Pachoñ

Maturzyœci zbieraj¹cy datki na bal maturalny

Fot.: Maria Ogórek Fot.: Maria Ogórek

Fot.: Maria Ogórek

Fot.: Maria Ogórek

Lektor Marian Cižinsky w stroju dworzanina z XVII w. 

Zamek w Starej Lubovli
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iêkny majowy poranek zgromadzi³ s³uchaczy PSUTW na placu przy Al. Wolnoœci w Nowym 
S¹czu. Uczestnicy wsiedli do luksusowego 
autokaru kierowanego przez Marka Je¿a. 
Przewodnikiem wycieczki by³ nasz kolega 
Wies³aw Wczeœny.

Z Nowego S¹cza jechaliœmy w kierunku 
Starego S¹cza ale ominêliœmy go jad¹c obwodnic¹ 
przez Barcice i Rytro, gdzie czêsto wieje silny 

wiatr pochodzenia fenowego. Widzieliœmy ruiny 
zamku w Rytrze, minêliœmy M³odów s³yn¹cy 
z dobrej wody mineralnej i wjechaliœmy na rynek 
w Piwnicznej-Zdroju licz¹cy ju¿ 658 lat.

Muzeum Regionalne zosta³o za³o¿one przez 
Towarzystwo Mi³oœników Piwnicznej a liczne 
eksponaty to czêsto dary okolicznych 
mieszkañców. Wys³uchaliœmy z uwag¹ prelekcji 
o dziejach Piwnicznej oraz informacji o licznie 

 pi¹tek 26 maja 2006 r o godz. 0,30 Wwyjechaliœmy z Nowego S¹cza. Ukraina 
powita³a nas pochmurnym niebem i takimi¿ 
samymi twarzami s³u¿b granicznych (pewno tak 
nakazuje im regulamin).

Wkrótce okaza³o siê, ¿e taka pogoda jest 
wymarzona na zwiedzanie. Czuliœmy siê œwie¿o 
i zdrowo. Kilkugodzinny postój na granicy te¿ nie 
popsu³ nam nastroju.

Droga do Lwowa, przez Moœciska, Sambor, 
Drohobycz i Stryj, okaza³a siê fatalna. Autokar 
pokonywa³ j¹ z prêdkoœci¹ do 40 km/godz. ale za 
to mogliœmy podziwiaæ widoki jakby z minionych 
stuleci. Nêdzne domy i zagrody, ogródki bez 

kwiatów i krzewów, a wokó³ bezkres le¿¹cej 
od³ogiem ziemi i tylko gdzieniegdzie uprawiany 
czarnoziem.

I choæ by³o pusto i smutno, to jak znaki nadziei 
wy³ania³y siê tu i ówdzie nowe domy, odnowione 
œwi¹tynie, a gdzieniegdzie budynki w trakcie 
budowy.

Lwów oczarowa³ mnie swoim piêknem 
i dostojeñstwem. Ka¿da ulica i zau³ek, ka¿dy dom 
i œwi¹tynia tchnie tu histori¹, t¹ wspania³¹ i piêkn¹, 
t¹ tragiczn¹, jak losy mieszkañców tego miasta i tej 
ziemi. Jak losy Polski i Polaków.

Hotelik, w którym zatrzymaliœmy siê, choæ 
niepozorny, okaza³ siê czysty i dobrze 
wyposa¿ony. Jedzenie wspania³e. Ludzie mili, 
serdeczni i ¿yczliwi. W czasie zwiedzania miasta 
pod koœcio³ami, spotykaliœmy starych, styranych 
¿yciem Polaków prosz¹cych o wsparcie – o grosz, 
o kanapkê. Czu³am siê zawstydzona tym, ¿e 
jestem lepiej ubrana, syta, a w torebce mam 
pieni¹dze na zakup artyku³ów, b¹dŸ co b¹dŸ, nie 
pierwszej potrzeby. Wiem, ¿e nie sposób im 
wszystkim pomóc, ale trzeba spróbowaæ.

W sobotê wieczorem, Lwowski Teatr Opery 
i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej, rozœwietlony 
i bogato zdobiony (niestety, nie zobaczyliœmy 
kurtyny Siemiradzkiego) zachwyci³ nas jedn¹ 
z najwspanialszych oper – „TRAVIAT¥” 
G I U S E P P E  V E R D I E G O .  B ê d z i e  t o  
niezapomniane wspomnienie, mam nadziejê, dla 
wszystkich uczestników spektaklu.

W niedzielê byliœmy na mszy œw. 
w przepiêknej Katedrze wype³nionej po brzegi 
rozmodlonymi Polakami. Uroczysta msza œw. 
z okadzeniami, z pok³onem 16 chor¹gwi 
i œpiewem chóru zrobi³a na mnie du¿e wra¿enie 
i szczerze wzruszy³a.

K o r z y s t a m y  z  p r o p o z y c j i  p i l o t a  
i odwiedzamy jeszcze Lubowelskie Kupéle, 
pijemy bardzo dobr¹ wodê mineraln¹, ogl¹damy 
tereny narciarskie i… ¿egnamy siê ze S³owacj¹ 
przez nowe przejœcie graniczne w Leluchowie.

Porz¹dkujemy wra¿enia, wiadomoœci 
i stwierdzamy, ¿e to, co najbli¿sze jest mniej 
znane. Przeje¿d¿amy czêsto tranzytem przez 
S³owacjê w drodze na po³udnie lub zachód 
Europy, ale nie przywi¹zujemy wagi do g³êbszego 
poznania jej historii i piêknych ciekawych 
zabytków. A zapewniam, ¿e warto zwiedziæ 
S³owacjê, która dzisiaj na zachodzie Europy 
postrzegana i reklamowana jest jako kraj dobrego, 
taniego i zdrowego jedzenia.

mgr El¿bieta Pachoñ
II rok Sekcja Kulturoznawstwa 

Cz³onek Zarz¹du SUTW

Lwów – Teatr Wielki (obecnie Teatr Opery i Baletu)

jest wiele historii i legend, ale przytoczê tylko 
dwie. Wiêziony tutaj Maurycy Beniowski uciek³ 
z zamku i wst¹pi³ do wojsk konfederatów 
barskich; wziêty do niewoli rosyjskiej zosta³ 
wywieziony na Kamczatkê, sk¹d uciek³ na Wyspy 
Kurylskie a potem przez Japoniê i Makao dotar³ na 
Madagaskar, gdzie w 1773 r. wybrano go królem.

Ciekawa jest historia oryginalnej chor¹gwi 
¿a³obnej, której mia³a przestraszyæ siê nawet 
œmieræ! Wywieszano j¹ w czasie zarazy lub 
oblê¿enia zamku. Zamek nale¿a³ do polskiego 
rodu magnackiego Lubomirskich, a ostatnim 
w³aœcicielem (przed II wojn¹ œwiatow¹) by³ Jan 
Zamojski ¿onaty z hiszpañski¹ ksiê¿niczk¹ de 
Bourbon, za której posag odbudowa³ zamek.

W czasach potopu szwedzkiego na zamku 
przechowywano polskie klejnoty koronne. 
Zarówno w historii, jak i kulturze Polski, zamek 
odegra³ wielk¹ rolê.

WYJAZD EDUKACYJNY DO STRYJA I LWOWA

Na popo³udnie pozosta³ nam ju¿ tylko, 
a w³aœciwie przede wszystkim, Cmentarz 
£yczakowski i Cmentarz Obroñców Lwowa – 
Orl¹t. Z bukiecikami kwiatów i zniczami w rêku, 
przekroczyliœmy bramê tej polskiej nekropolii.

Chwila refleksji i zadumy, szum drzew, œpiew 
ptaków i cichy szept modlitwy – Bo¿e, daj Im 
Szczêœcie Wieczne i spraw, niech na tym ma³ym 
skrawku polskiej ziemi, s³ysz¹ ojczyst¹ mowê po 
kres czasów...

PóŸnym popo³udniem ruszyliœmy w stronê 
granicy.  Tylko operatywnoœæ,  naszego 
wspania³ego przewodnika uchroni³a nas przed 
staniem na granicy do rana.

I tak z Bo¿¹ i ludzk¹ pomoc¹ dotarliœmy do 
Nowego S¹cza w poniedzia³ek o godz. 0:30, 
29 V 06 r.

Wycieczka i zwi¹zane z ni¹ prze¿ycia, 
pozostan¹ d³ugo w mojej pomiêci.

Organizatorom, sponsorom, kierowcy 
i przewodnikowi nale¿¹ siê s³owa uznania 
i podziêkowania.

 Ma³gorzata Bajorek 
II rok Sekcja Medyczna i Profilaktyki Zdrowia

Cz³onek Zarz¹du SUTW

Lwów – Cmentarz Orl¹t

Fot.: Maria Ogórek

Fot.: Maria Ogórek

Grupa s³uchaczy przed Muzeum w Starej Lubovli

Widok z zamku w Starej Lubovli
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s³uchaczy po raz pierwszy mia³o mo¿liwoœæ 
zwiedziæ znan¹ w kraju i na œwiecie placówkê 
naukow¹. 

Jerzy Serek
II rok Sekcji Przyrodoznawstwa
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pierwsza czêœæ poœwiêcona by³a zapoznaniu nas 
z aktualnym uk³adem planet, gwiazd, galaktyk, 
natomiast druga budowie wszechœwiata. Wyk³ad 
uzupe³niony by³ zdjêciami komet, asteroidów, 
planetoid.  Po wyk³adzie zwiedzaliœmy 
Obserwatorium Astronomiczne. Informacji 
dotycz¹cych prowadzonych tam badañ udziela³ 
jeden z pracowników naukowych Obserwatorium. 
By³o to uzupe³nienie wczeœniejszego wyk³adu. 
Kolejnym punktem wycieczki by³o zwiedzanie 
wystawy sprzêtu u¿ywanego w przesz³oœci 
w Obserwatorium i Planetarium. Dodatkowo 
zwiedzaliœmy dostêpne w tym okresie czêœci 
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. 
gen. Jerzego Ziêtka. Do Nowego S¹cza 
wróciliœmy o godzinie 20.00. By³y to ciekawe 
i bardzo interesuj¹ce zajêcia edukacyjne. Wielu 

INFORMACJA MA£OPOLSKIEGO BIURA WYSTAW 

ARTYSTYCZNYCH W NOWYM S¥CZU 

0 WSPÓ£PRACY Z SUTW

 ramach zajêæ kulturoznawczych WS¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ma³opolskim Biurze Wystaw 
Artystycznych w Nowym S¹czu,  przy 
ul. Szwedzkiej 2 odbywaj¹ siê zajêcia artystyczne 
prowadzone przez Klub Sztuki MBWA. 
ZaprzyjaŸnieni z Galeri¹ artyœci prowadz¹ 
warsztaty plastyczne, fotograficzne i zajêcia 
z zakresu historii sztuki. 

Celem wspó³pracy jest pomoc S³uchaczom 
pierwszego roku Sekcji Kulturoznawstwa SUTW 
2005/2006 w realizacji osobistych zainteresowañ 

zgromadzonych eksponatach,  a  t rzeba 
powiedzieæ, ¿e w dwóch salach Muzeum mieœci 
siê wiele pami¹tek. Wymieniê niektóre z nich, 
a mianowicie: narzêdzia do budowy chat, 
zamykania domostw, do prac domowych 
i gospodarczych np. siekiery, no¿e, strugi, 
skoblice, wid³y, haczyki do wyrywania zêbów; 
nosid³a, p³ugi, faski i drewniane brony, kosy, cepy, 
sita, ¿arna, ko³owrotki, narzêdzia do wyrobu 
wêdlin, wagi dziesiêtne, ró¿ne rodzaje lamp, 
¿elazek i wiele innych dzisiaj nieznanych 
sprzêtów.

W Muzeum znajduj¹ siê liczne rzeŸby 
Edwarda Gruceli przedstawiaj¹ce miniaturowy 
m³yn wodny, olejarniê i folusz oraz inne prace. 
Podziwialiœmy hafty pani Broniszewskiej, 
rzeŸbione w drewnie figury i kapliczki Antoniego 
Durlaka. Ca³¹ œcianê drugiej sali Muzeum zajmuje 
kolekcja nart, od najstarszych po nowoczesne, 
podarowana przez prof. Zygmunta Bielczyka.

W gablotach znajduj¹ siê stare sztandary, ubrania 
noszone przez górali, stra¿aków, ksiê¿y.

Salê zdobi¹ wieñce do¿ynkowe i szopka 
z figurami wyrzeŸbionymi w drewnie. Informacje 
o tych eksponatach przekazali nam z wielk¹ 
znajomoœci¹ tematu, pasjonaci tego miejsca 
i regionu, pani Barbara Talar i pan Józef D³ugosz.

Szkoda, ¿e tak wiele cennych przedmiotów musi 
byæ wystawione w dwóch niewielkich 
pomieszczeniach.

Z Piwnicznej pojechaliœmy tras¹ wœród 
majowej zieleni do Muszyny, przez ¯egiestów. 
Patrzyliœmy ze smutkiem na niszczej¹ce 
i nieczynne dawne budynki sanatoryjne. 
W Muszynie zwiedzaliœmy równie¿ Muzeum 
Regionalne. Kustosz p. Barbara Rucka 
opowiedzia³a o niektórych eksponatach miêdzy 
innymi o urz¹dzeniach do: wyrobu wina i jego 
transportu, farbowania i drukowania tkanin, 
wyrobu koronek klockowych, serów owczych 
i salcesonów. Uwagê nasz¹ przyku³a stara „szafa 
graj¹ca” i fotel bujany. Muzeum mieœci siê 
w dawnym zajeŸdzie staropolskim. Obok s¹ 
budynki gospodarcze dworu mieszcz¹cego siê po 
drugiej stronie ulicy Antoniego Kity. Na zalesionej 
górze mo¿na dostrzec ruiny zamku obronnego. 
Z Muszyny pojechaliœmy do uzdrowiska Krynicy-
Zdroju. Tutaj odwiedziliœmy s³ynny deptak, 
pijalniê wód mineralnych i podziwialiœmy pomnik 
Nikifora. By³ czas na krótki wypoczynek. 
Wypiliœmy kawê w jednym z licznych letnich 
ogródków. Nastêpnie przez £abow¹ i Nawojow¹ 
wróciliœmy do Nowego S¹cza.

Kol. Wies³aw Wczeœny informowa³ nas 
o mijanych pasmach gór, zabytkowych budynkach 
i i innych ciekawych obiektach. Pogoda dopisa³a. 
Wiêc wycieczka by³a udana, a uczestnicy 
zadowoleni. 

Krystyna Uczkiewicz
II rok Sekcja Przyrodoznawstwa

Rada Programowa 

WYJAZD EDUKACYJNY S£UCHACZY SEKCJI 
PRZYRODOZNAWSTWA DO CHORZOWA

 sobotê 22.04.06 r. grupa s³uchaczy SUTW Wwyjecha³a do Planetarium i Obser-
watorium Astronomicznego w Chorzowie. 
Wyjazd zorganizowany by³ przez Sekcjê 
Przyrodoznawstwa II roku, a dofinansowanie 
otrzymaliœmy z Urzêdu Miasta Nowego S¹cza 
w ramach realizacji zadania publicznego pn. 
aktywny program dla S³uchaczy S¹deckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Budowa 
wszechœwiata i wspó³zale¿noœci miêdzy 
galaktykami”.

Do Chorzowa jechaliœmy tras¹: Brzesko, 
Kraków, Katowice. Podczas przejazdu informacji 
o mijanych zabytkach udziela³ przewodnik pan 
W³adys³aw Kowalczyk. Po przyjeŸdzie do 

Chorzowa udaliœmy siê do Planetarium, gdzie 
uczestniczyliœmy w 2. godzinnym wyk³adzie. Jego 
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s³uchaczy po raz pierwszy mia³o mo¿liwoœæ 
zwiedziæ znan¹ w kraju i na œwiecie placówkê 
naukow¹. 

Jerzy Serek
II rok Sekcji Przyrodoznawstwa
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pierwsza czêœæ poœwiêcona by³a zapoznaniu nas 
z aktualnym uk³adem planet, gwiazd, galaktyk, 
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estem s³uchaczk¹ II roku SUTW Sekcji JPrzyrodoznawczej. Oprócz pog³êbiania wiedzy 
na ró¿norodne tematy (z przewag¹ przyrodniczej) 
postanowi³am poprawiæ swoj¹ kondycjê fizyczn¹. 
Przyczyny? Przyty³am, puch³y mi nogi w okolicy 
kostek, wchodz¹c na III piêtro mia³am zadyszkê,
a po badaniu stwierdzono u mnie wolno bij¹ce 
serce. Ponadto aby nie dopuœciæ do osteoporozy, 
lekarz zaleci³ mi æwiczenia fizyczne. Przyznam, ¿e 

RUCH TO ¯YCIE

traciæ na wadze, sylwetka wyzgrabnia³a, uby³o 
kilka cm w talii, nogi w kostkach przesta³y 
puchn¹æ, a serce bije tak dobrze, ¿e odstawi³am 
leki pobudzaj¹ce.

To s¹ naprawdê wspania³e zajêcia i moje 
wytrwa³e kole¿anki te¿ je lubi¹. Ka¿da przerwa 
w zajêciach przyjmowana jest z ¿alem.
Tutaj panuje mi³a atmosfera, prze³amujemy 
kompleksy,  re laksujemy s iê  f izycznie  

nie mia³am odwagi zapisaæ siê na gimnastykê 
w  r ó ¿ n e j  g r u p i e  w i e k o w e j .  D o p i e r o  
zorganizowanie grupy æwicz¹cej w basenie oraz 
w „Studio Ruchu i Urody-Wigor” prze³ama³o 
moje uprzedzenia. Rozpoczê³am regularne zajêcia 
i od 2. lat uczestniczê w programie „+50” 
dostosowanym do naszego wieku i mo¿liwoœci. 
Æwiczymy przy muzyce w piêknej lustrzanej sali 
pod kierunkiem fachowców wysokiej klasy, 
którzy mobilizuj¹ nas do pokonywania w³asnych 
s³aboœci. Z uwagi na to, ¿e posi³ek bardzo lekki 
nale¿y zjeœæ 2,5 godziny przed æwiczeniami a po 
zajêciach te¿ nie mo¿na siê najeœæ do syta, bo jelita 
i ¿o³¹dek s¹ obkurczone, powolutku zaczê³am 

i psychicznie. Zachêcam moje kole¿anki-
studentki do tych zajêæ. Wystarczy bawe³niana 
bluzeczka, przewiewne spodnie, obuwie sportowe 
(najlepiej adidasy na gumowym spodzie), 
przepaska p³ócienna na czo³o chroni¹ca przed 
potem – trochê odwagi – i do dzie³a!

Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i œrody 
od godz. 15.30-17.00 w sali æwiczeñ nad basenem 
w Krytej P³ywalni przy ul. Nadbrze¿nej. ¯yczê 
tym paniom, które zdecyduj¹ siê spróbowaæ – 
odwagi i wytrwa³oœci, bo tylko wtedy mo¿na 
osi¹gn¹æ cel jaki sobie postawicie.

Krystyna Uczkiewicz
II rok SUTW Sekcja Przyrodoznawstwa

Rada Programowa Sekcji

malarstwem, his-
tori¹ sztuki oraz 
fotografi¹.

W oparciu o po-
nad 45. letnie 
doœwiadczen ia  
M a ³ o p o l s k i e  
BWA, kieruj¹c 
siê aktualnymi 
potrzebami i ocze-
kiwaniami S³u-
chaczy SUTW, 

pragnie zachêciæ do obcowania ze sztuk¹ poprzez 
uczestnictwo w wernisa¿ach oraz imprezach 
oœwiatowych.

Ta wielop³aszczyznowa dzia³alnoœæ ma 
edukowaæ kulturalnie, kszta³tuj¹c S³uchacza 
SUTW jako œwiadomego odbiorcê kultury 
wysokiej i wyrabiaæ jego gust artystyczny.

W ramach warsztatów plastycznych 
rozwijamy zainteresowania osób dojrza³ych 
i prowadzimy je, tak jak do tej pory, pod 
kierunkiem specjalisty w tej dziedzinie – pani 
mgr Urszuli Gawron – absolwentki Uniwersytetu 
Œl¹skiego Wydzia³u Artystycznego w Cieszynie. 
Pani Gawron uzyska³a dyplom w pracowni grafiki 
warsztatowej prof. Eugeniusza Delekty. Artystka 
prowadzi zajêcia z zakresu rysunku, grafiki, 
projektowania i kompozycji.

Warsztaty  fotograf iczne prowadzi  
mgr Tomasz Oleksy – absolwent Akademii Sztuk 
Piêknych Wydzia³u Komunikacji Multimedialnej 
i Fotografii. Artysta prowadzi zajêcia z zakresu 
fotografii artystycznej, czarno-bia³ej, reporta-
¿owej, dokumentalnej i inscenizowanej.

Tematyka zajêæ jest ró¿norodna, dostosowana do 
potrzeb i zainteresowañ S³uchaczy.

Dla S³uchaczy Uniwersytetu proponujemy tak¿e 

cykle spotkañ zwi¹zanych z histori¹ sztuki. 
Ostatni wyk³ad dotyczy³ sylwetki twórczej 
Stanis³awa Wyspiañskiego i zosta³ wyg³oszony 
przez pani¹ dr Urszulê Bêczkowsk¹ – absolwentkê 
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Instytut Historii 
Sztuki, Wydzia³ Historyczny .

Wyg³aszane s¹ te¿ prelekcje nawi¹zuj¹ce do 
wystaw czasowych. Obserwujemy du¿e 
zainteresowanie formami pracy wystawienniczej, 
zaznajamiaj¹cymi S³uchaczy z polsk¹ i europejsk¹ 
kultur¹.

W czasie zajêæ prezentowane s¹ filmy 
oœwiatowe, przeŸrocza, plansze i makiety.

Uczestnictwo w wernisa¿ach, które co 
miesi¹c organizuje MBWA w Nowym S¹czu 
i  s p o t k a n i e  z  t w ó r c a m i ,  c i e k a w y m i  
osobowoœciami ze œwiata sztuki, daje równie¿ 
satysfakcjê S³uchaczom SUTW i mo¿liwoœæ 
czynnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym 
naszego Miasta.

Katarzyna Smoleñ
specjalista ds. oœwiatowych MBWA 

w Nowym S¹czu
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Fot.: archiwum MBWA w Nowym S¹czu

Fot.: Bogumi³a Wójcik

Fot.: Bogumi³a Wójcik

Fot.: Bogumi³a Wójcik
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fizyczna i spo³eczna osób starszych,

• Inspirowanie dzia³añ na rzecz œrodowiska 
ludzi starszych,

• Upowszechnianie wiedzy o Nowym S¹czu 
i S¹decczyŸnie.

W³adze Stowarzyszenia

Zarz¹d Stowarzyszenia w liczbie 9 osób zebra³ 
siê w 2005 r. 7 razy. Na posiedzeniach omawiano 
sprawy cz³onkowskie, programowo-edukacyjne, 
wspó³pracy z uczelniami wy¿szymi, instytucjami 
k u l t u r a l n o - o œ w i a t o w y m i ,  w y j a z d a m i  
edukacyjnymi oraz wnioski o dotacje. Niektóre 

towarzyszenie S¹decki Uniwersytet Trzeciego SWieku (SUTW) zosta³o zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze S¹dowym z dniem 
01.12.2004 r. i z t¹ dat¹ naby³o osobowoœæ prawn¹.

S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w okresie sprawozdawczym prowadzi³  
dzia³alnoœæ zgodnie ze statutem stowarzyszenia 
w nastêpuj¹cym zakresie:

• Edukacja w ró¿nych dziedzinach nauk, 
w ramach Programu edukacyjnego SUTW, 
opracowywanego na ka¿dy rok akademicki,

• Aktywizacja intelektualna, psychiczna, 

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI S¥DECKIEGO UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU Z SIEDZIB¥ W NOWYM S¥CZU ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU.

DZIA£ALNOŒÆ S¥DECKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU W 2005 r. 

MALARSTWO MOJA PASJA

es tem emerytowanym nauczycie lem Jwychowania fizycznego. Na S¹deckim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku pog³êbiam swoj¹ 
wiedzê w Sekcji Medycznej i Profilaktyki 
Zdrowia.

Moje zainteresowanie malarstwem zaczê³o 
siê ju¿ wczeœniej. Chêtnie ogl¹da³em wystawy 
i prace malarskie, ale malowaæ nie próbowa³em. 
Zawsze by³em wra¿liwy na piêkno krajobrazu 
i uroki przyrody. Ciekawe zak¹tki, zw³aszcza 
regionów podgórskich, przyci¹ga³y moj¹ uwagê. 
Postanowi³em wiêc swoje odczucia i obserwacje 
natury odzwierciedliæ w obrazach. By³o to jeszcze 
wtedy, kiedy by³em czynnym nauczycielem. 
Swoje  pejza¿e  pos tanowi³em pokazaæ  

w macierzystej szkole, organizuj¹c ma³¹ wystawê. 
Ze wzglêdu jednak na obowi¹zki zawodowe 
i ogrom pracy spo³ecznej by³em zmuszony 
zaprzestaæ malowania.

W roku 1990 przeszed³em na emeryturê. Po 
bardzo aktywnym okresie ¿ycia nast¹pi³a pustka. 
Czu³em siê Ÿle ze swoim nadmiarem czasu. Na 
szczêœcie nie trwa³o to d³ugo. Œwiêty Miko³aj 
przyniós³ mi pod choinkê komplet farb olejnych. 
Postanowi³em znowu malowaæ.

Moja domowa galeria zaczê³a zwracaæ 
uwagê rodziny i przyjació³. Kilka prac znalaz³o 
nawet chêtnych nabywców, co mnie upewni³o, ¿e 
moje prace mog¹ siê ludziom podobaæ. Ta 
skromna twórczoœæ zaczê³a mi dawaæ du¿o 
radoœci.

W 2005 roku zosta³em przyjêty do 
Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych. Bra³em 
udzia³ w kilku wystawach zbiorowych i jednej 
indywidualnej pod tytu³em „Moje Pejza¿e”.

Pejza¿om poœwiêcam najwiêcej uwagi, 
poniewa¿ chcê utrwaliæ w ramach obrazu to, co 
w naturze przemija a co robi na mnie du¿e 
wra¿enie.

Adam Szczepanik 
Cz³onek Zarz¹du SUTW

Prace Adama Szczepanika zamieszczone zosta³y na ok³adce 
Biuletynu.

S¥DECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
CZY TRZECIEJ M£ODOŒCI.

Z KUJAWIANKI LASZKA S¥DECKA

p³ywa szybko ¿ycie, Ujak potok p³ynie 
czas… Jakie to banalne 
i jak¿e prawdziwe.

Dopiero co rozpoczyna³am 
studia na Uniwersytecie 
T r z e c i e g o  W i e k u  
w Nowym S¹czu a ju¿ 
koñczy siê drugi rok 
spotkañ audytoryjnych, 

specjalistycznych, kursów jêzykowych, 
komputerowych, kszta³towania figury, tzn. 
æwiczeñ gimnastycznych na basenie. Zbli¿a siê 
koniec spotkañ towarzyskich (np. „andrzejki”), 
wycieczek krajowych i  zagranicznych, 
autokarowych i pieszych po Ziemi S¹deckiej, 
grillowanie kie³basek i œpiewów przy ognisku. 
Nadchodzi koniec wernisa¿y, zwiedzania wystaw, 
rozmów w filmowym klubie dyskusyjnym, 
spotkañ z przyjació³mi, kolegami i znajomymi na 
korytarzach, w salach wyk³adowych, holu 
i w kawiarence „Soko³a” oraz MOK-u, zwyk³ego 
„dzieñ dobry”, „czeœæ”, „co s³ychaæ”, „jak 
zdrówko” – bo przecie¿ obcych i nieznajomych 
o to nie pytamy i nie tak siê z nimi witamy.

Na lektoratach jêzyków obcych mo¿na by³o 
zauwa¿yæ d¹¿noœæ do tego, aby siê wyró¿niæ 
i rywalizacjê o bycie „naj”, tym bardziej, ¿e na 
Uniwersytecie nie zdaje siê egzaminów, wiêc nie 
ma stresu w walce o prymat.

Podobno nigdy nie jest tak dobrze, aby nie 
mog³o byæ lepiej. Tym „lepiej” dla mnie jest 
mo¿liwoœæ studiowania na drugim kierunku po 
ukoñczeniu pierwszego, trzecim po ukoñczeniu 
drugiego itd., a¿ do utraty tchu, na ile komu starczy 
si³ i chêci. Tych ostatnich mam niewyczerpany 
zapas i dlatego przy dobrym zdrowiu od 
paŸdziernika rozpocznê naukê na drugim kierunku 
studiów.

Przez dwa lata by³am s³uchaczk¹ kul-
turoznawstwa. Wybór kierunku nie by³ 
przypadkowy. Nie jestem rodowit¹ mieszkank¹ 
Nowego S¹cza ani „Laszk¹ S¹deck¹”, 
i w przeciwieñstwie do mojego œp. mê¿a, który 

nazywany góralem natychmiast ripostowa³ „Jo nie 
górol, jo Lach S¹decki”, z dziada pradziada jestem 
Kujawiank¹.

Ponad 30. lat mieszkaliœmy i pracowaliœmy 
w Œwiêtokrzyskiem. Zaabsorbowanie prac¹, 
prowadzenie domu, wychowywanie dzieci nie 
pozwoli³o mi bli¿ej poznaæ s¹deckiej rodziny, 
zwyczajów i obyczajów Lachów. Po œmierci mê¿a 
losy rzuci³y mnie do Nowego S¹cza. Wówczas 
zapragnê³am bli¿ej poznaæ S¹decczyznê; piêkno 
jej przyrody, fascynuj¹ce zabytki i mieszkañców 
„krainy bogatej w piêkno i talenty”. Wiedzê 
czerpa³am z „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika 
Polskiego” i „RTK”. Z prasy i mediów 
dowiedzia³am siê o zagranicznych i krajowych 
uniwersytetach trzeciego wieku. Zazdroœci³am 
pewnemu Anglikowi, który w wieku 90 lat uzyska³ 
dyplom uniwersytecki. Ja te¿ tego zapragnê³am. 
Do dziewiêædziesi¹tki zosta³o mi jeszcze sporo lat, 
¿eby tylko starczy³o dla mnie kierunków studiów. 
W moim wieku bycie „wiecznym studentem” to 
powód do dumy, podczas gdy w okresie pierwszej 
m³odoœci okreœlenie to nie przynosi³o zaszczytu.

Dziêki temu, ¿e rozpoczê³am naukê 
w S¹deckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 
mia³am mo¿liwoœæ przyswajania, uzupe³niania 
i rozszerzania wiedzy, wyci¹gania wniosków, 
formu³owania myœli, wypowiadania w³asnych 
s¹dów, dzielenia siê posiadan¹ wiedz¹ z innymi, 
rozwijania sprawnoœci mówienia w jêzyku 
ojczystym oraz jêzykach obcych na lektoratach, w 
tym esperanto. To szczególny sposób gimnastyki 
mózgu.

Od¿y³am, powesela³am, poradoœnia³am (mój 
neologizm). Dlatego proponujê Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Nowym S¹czu nazwaæ 
„uniwersytetem trzeciej m³odoœci”.

Pani Prezes Wies³awie Borczyk oraz 
wszystkim Tym, którzy umo¿liwili  mi 
przeprowadzenie kuracji  odm³adzaj¹cej 
w Uniwersytecie – DZIÊKUJÊ.

Zenona Dynowska 
II rok SUTW Sekcja Kulturoznawstwa

Ze zbiorów autora
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2005/2006 rozpoczê³o ³¹cznie 737 s³uchaczy na I 
i II roku. Po analizie dokonanej w sekcjach na 
koniec 2005 roku stwierdzono, ¿e pewna grupa 
s³uchaczy nie uczêszcza na zajêcia w d³u¿szym 
okresie czasu, nie usprawiedliwiali oni swej 
nieobecnoœci, nie zap³acili sk³adek. Zarz¹d, po 
konsultacji ze starostami sekcji, podj¹³ decyzjê 
o wykreœleniu tych osób ze Stowarzyszenia. Stan 
cz³onków Stowarzyszenia na koniec roku 2005 
roku wynosi³ 664. Wszyscy s³uchacze op³acili 
sk³adki i posiadaj¹ legitymacjê s³uchacza.

Nadzór nad op³acalnoœci¹ sk³adek sprawuje 
Skarbnik Zarz¹du pani Bogumi³a Oleksy.

Sprawy programowe:

Patronat naukowy nad dzia³alnoœci¹ SUTW 
sprawuj¹ 3 uczelnie wy¿sze: Uniwersytet 
Jagielloñski, PWSZ i WSB- NLU w Nowym 
S¹czu, na podstawie porozumieñ.

W okresie od stycznia do czerwca 2005 
realizowano Program edukacyjny na rok 
akademicki 2004/05, przyjêty przez Zarz¹d, po 
pozytywnej opinii konsultanta naukowego pani 
prorektor Zdzis³awy Zac³ony w PWSZ. Program 
zosta³ zaakceptowany przez Radê Programowo-
Naukow¹. Z ramienia Zarz¹du wspó³pracê 
z uczelniami wy¿szymi koordynuj¹: Wies³awa 
Borczyk Prezes Zarz¹du i Barbara Szczepanek 
Cz³onek Zarz¹du

W roku akademickim 2004/2005 tj. od 
paŸdziernika 2004 do czerwca 2005 oraz w roku 
akademickim 2005/06 w okresie od paŸdziernika 
do grudnia 2005 odby³o siê 15 wyk³adów 
a u d y t o r y j n y c h  o r a z  p o  9  w y k ³ a d ó w  
specjalistycznych w 4 sekcjach na I i II roku. 
£¹cznie iloœæ godzin wyk³adów dla I i II roku 
wynosi³a 164. Wyk³ady mia³y miejsce w MCK 
„Sokó³” w Nowym S¹czu. Na podstawie 
porozumienia z Marsza³kiem Województwa 

Ma³opolskiego S¹decki UTW korzysta z sal 
w MCK Sokó³ nieodp³atnie.

Akademicki poziom wyk³adów zapewniali 
wyk³adowcy  ucze ln i  pa t ronack ich  t j .  
Uniwersytetu Jagielloñskiego, PWSZ i WSB -
NLU w Nowym S¹czu oraz naukowcy innych 
uczelni wy¿szych zapraszanych przez Zarz¹d 
SUTW. Wyk³ady specjalistyczne prowadzone 
by³y ponadto przez specjalistów z ró¿nych 
dziedzin np. lekarzy, dyrektorów instytucji 
kultury, historyków sztuki itp. Czêœæ wyk³adów 
prowadzona by³a bezinteresownie a czêœæ na 
podstawie umów o dzie³o.

Seminaria odbywa³y siê we wspó³pracy z PWSZ – 
pierwsza pomoc przedmedyczna, Muzeum 
Okrêgowym – dziedzictwo kulturowe, MBWA – 
salon sztuki, warsztaty malarskie, fotograficzne 
i teatralne.

Rektorzy s¹deckich uczelni patronackich 
zapraszali s³uchaczy SUTW na konferencje oraz 
konwersatoria organizowane w tych uczelniach.

Jako  za j êc ia  faku l ta t ywne  w  SUTW 
organizowane by³y kursy jêzyka angielskiego, 
jêzyka esperanto, kursy komputerowe, zajêcia 
w Klubie Komputerowym oraz w Dyskusyjnym 
Klubie Filmowym SUTW.

W kursie jêzyka angielskiego uczestniczy³o 
22 s³uchaczy.

W kursie jêzyka esperanto uczestniczy³o 46 osób 
(stopieñ podstawowy) – we wspó³pracy 
z Oddzia³em Polskiego Zwi¹zku Esperantystów 
w Nowym S¹czu i MOK. Kurs bezinteresownie 
prowadzi³y esperantystki, s³uchaczki SUTW, 
posiadaj¹ce uprawnienia – panie: Jolanta Kieres, 
Danuta Kowalska, Stanis³awa Krzywdziñska. 
Organizacjê kursu przygotowa³y panie: Halina 
Komar i Jolanta Kieres.

W kursach komputerowych uczestniczy³o 81osób 
(podstawy znajomoœci komputera) Nadzór nad 
koordynacj¹ zajêæ fakultatywnych sprawuje 
z ramienia Zarz¹du p. Zbigniew Piekarski 
Wiceprezes Zarz¹du.

Dla osób, które ukoñczy³y kurs komputerowy, 
z o r g a n i z o w a n o  w e  w s p ó ³ p r a c y  z e  
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw 
Spo³eczno-Gospodarczych KLUB S¥DECKI- 
Klub Komputerowy SUTW, w którym uczestniczy 
45 osób. Zajêcia w Klubie Komputerowym maj¹ 
na celu doskonalenie znajomoœci komputera, 
korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej. S¹ 

posiedzenia po³¹czone by³y z udzia³em Starostów 
Sekcji i Samorz¹dów Sekcji. Na posiedzenia 
Zarz¹du zapraszano konsultanta naukowego pani¹ 
prof. dr Zdzis³awê Zac³onê prorektora PWSZ 
w Nowym S¹czu. Zebrania Zarz¹du by³y 
protoko³owane. Za dokumentacjê odpowiedzialny 
jest sekretariat SUTW. Z ramienia Zarz¹du nadzór 
sprawuje El¿bieta Pyszczak – Sekretarz Zarz¹du. 
Zarz¹d pracuje bezinteresownie Obs³ugê bankow¹ 
Stowarzyszenia sprawuje Bank Spó³dzielczy 
w £¹cku, Punkt Obs³ugi Klientów w Nowym 
S¹czu V na podstawie umowy z dnia 27.12.2004 r. 
Obs³ugê ksiêgow¹ Stowarzyszenia wykonuje pan 
Stanis³aw Tokarczyk, na podstawie umowy 
zlecenia.

Zgodnie ze statutem oœwiadczenia maj¹tkowe 
i zobowi¹zania podpisuj¹ Prezes Zarz¹du 
i Wiceprezes lub Prezes Zarz¹du i jeden 
z cz³onków Zarz¹du dzia³aj¹cy ³¹cznie. W banku 
zosta³y z³o¿one wzory podpisów.

Wysokoœæ sk³adki cz³onkowskiej wynosi 2 z³ 
miesiêcznie. Sk³adka cz³onkowska jest ustalona 
przez Zebranie Za³o¿ycieli Stowarzyszenia 
zgodnie z ustaw¹ Prawo o stowarzyszeniach. 
Zmiany wysokoœci sk³adki dokonuje Walne 
Zebranie.

Cz³onkiem wspieraj¹cym Stowarzyszenia jest 
Powiat Nowos¹decki, zgodnie z uchwa³¹ Rady 
Powiatu podjêt¹  na wniosek Starosty  
Nowos¹deckiego. Z tego tytu³u Powiat 
przeznaczy³ na rzecz Stowarzyszenia w 2005 r. 
10 tys. z³

Patronat organizacyjny nad dzia³alnoœci¹ 
Stowarzyszenia sprawuje Starosta Nowos¹decki, 
Prezydent Miasta Nowego S¹cza oraz Marsza³ek 
Województwa Ma³opolskiego na podstawie 
porozumienia z Zarz¹dem SUTW.

Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby. Posiedzenia 
Komisji odbywa³y siê równolegle z posiedzeniem 

Zarz¹du. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej byli 
informowani na bie¿¹co o dzia³aniach 
podejmowanych przez Zarz¹d. Komisja 
Rewizyjna pracuje bezinteresownie.

Ponadto w ramach Stowarzyszenia dzia³a:

R a d a  P r o g r a m o w o - N a u k o w a  p o d  
przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza 
Aleksandra (UJ), która odby³a posiedzenia dwa 
razy w roku. Tematem posiedzeñ by³o omówienie 
spraw organizacyjnych i programowych, 
wspó³praca z uczelniami wy¿szymi i instytucjami 
wspó³realizuj¹cymi program edukacyjny. Rada 
akceptuje program edukacyjny na rok akademicki 
oraz ocenia jego realizacjê. Rada pracuje 
bezinteresownie.

Konsultant Naukowy S¹deckiego UTW – 
prorektor PWSZ w Nowym S¹czu prof. 
dr Zdzis³awa Zac³ona. Konsultant pracuje 
bezinteresownie.

Samorz¹d S³uchaczy – w sekcjach I i II roku 
zosta³y wybrane Samorz¹dy S³uchaczy, które maj¹ 
charakter opiniodawczo-doradczy dla w³adz 
stowarzyszenia. Samorz¹d s³uchaczy stanowi¹ 
starostowie, wicestarostowie, cz³onkowie s¹du 
kole¿eñskiego i rady programowe w ka¿dej sekcji.

S³uchacze S¹deckiego UTW

S³uchaczami SUTW s¹ emeryci, renciœci i starsze 
osoby bezrobotne, posiadaj¹ce co najmniej 
wykszta³cenie œrednie. Zapisy s³uchaczy na I rok 
odbywa³y siê we wrzeœniu 2004.

Rok akademicki rozpocz¹³ siê uroczyst¹ 
inauguracj¹ 28 paŸdziernika 2004. W okresie 
sprawozdawczym tj. od stycznia do czerwca 2005 
r. S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy³ 
466. Byli to s³uchacze I roku. We wrzeœniu 2005 r. 
po kolejnej rekrutacji zapisanych zosta³o do 
SUTW na I rok 271 osób. Rok akademicki 
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2005/2006 rozpoczê³o ³¹cznie 737 s³uchaczy na I 
i II roku. Po analizie dokonanej w sekcjach na 
koniec 2005 roku stwierdzono, ¿e pewna grupa 
s³uchaczy nie uczêszcza na zajêcia w d³u¿szym 
okresie czasu, nie usprawiedliwiali oni swej 
nieobecnoœci, nie zap³acili sk³adek. Zarz¹d, po 
konsultacji ze starostami sekcji, podj¹³ decyzjê 
o wykreœleniu tych osób ze Stowarzyszenia. Stan 
cz³onków Stowarzyszenia na koniec roku 2005 
roku wynosi³ 664. Wszyscy s³uchacze op³acili 
sk³adki i posiadaj¹ legitymacjê s³uchacza.

Nadzór nad op³acalnoœci¹ sk³adek sprawuje 
Skarbnik Zarz¹du pani Bogumi³a Oleksy.

Sprawy programowe:

Patronat naukowy nad dzia³alnoœci¹ SUTW 
sprawuj¹ 3 uczelnie wy¿sze: Uniwersytet 
Jagielloñski, PWSZ i WSB- NLU w Nowym 
S¹czu, na podstawie porozumieñ.

W okresie od stycznia do czerwca 2005 
realizowano Program edukacyjny na rok 
akademicki 2004/05, przyjêty przez Zarz¹d, po 
pozytywnej opinii konsultanta naukowego pani 
prorektor Zdzis³awy Zac³ony w PWSZ. Program 
zosta³ zaakceptowany przez Radê Programowo-
Naukow¹. Z ramienia Zarz¹du wspó³pracê 
z uczelniami wy¿szymi koordynuj¹: Wies³awa 
Borczyk Prezes Zarz¹du i Barbara Szczepanek 
Cz³onek Zarz¹du

W roku akademickim 2004/2005 tj. od 
paŸdziernika 2004 do czerwca 2005 oraz w roku 
akademickim 2005/06 w okresie od paŸdziernika 
do grudnia 2005 odby³o siê 15 wyk³adów 
a u d y t o r y j n y c h  o r a z  p o  9  w y k ³ a d ó w  
specjalistycznych w 4 sekcjach na I i II roku. 
£¹cznie iloœæ godzin wyk³adów dla I i II roku 
wynosi³a 164. Wyk³ady mia³y miejsce w MCK 
„Sokó³” w Nowym S¹czu. Na podstawie 
porozumienia z Marsza³kiem Województwa 

Ma³opolskiego S¹decki UTW korzysta z sal 
w MCK Sokó³ nieodp³atnie.

Akademicki poziom wyk³adów zapewniali 
wyk³adowcy  ucze ln i  pa t ronack ich  t j .  
Uniwersytetu Jagielloñskiego, PWSZ i WSB -
NLU w Nowym S¹czu oraz naukowcy innych 
uczelni wy¿szych zapraszanych przez Zarz¹d 
SUTW. Wyk³ady specjalistyczne prowadzone 
by³y ponadto przez specjalistów z ró¿nych 
dziedzin np. lekarzy, dyrektorów instytucji 
kultury, historyków sztuki itp. Czêœæ wyk³adów 
prowadzona by³a bezinteresownie a czêœæ na 
podstawie umów o dzie³o.

Seminaria odbywa³y siê we wspó³pracy z PWSZ – 
pierwsza pomoc przedmedyczna, Muzeum 
Okrêgowym – dziedzictwo kulturowe, MBWA – 
salon sztuki, warsztaty malarskie, fotograficzne 
i teatralne.

Rektorzy s¹deckich uczelni patronackich 
zapraszali s³uchaczy SUTW na konferencje oraz 
konwersatoria organizowane w tych uczelniach.

Jako  za j êc ia  faku l ta t ywne  w  SUTW 
organizowane by³y kursy jêzyka angielskiego, 
jêzyka esperanto, kursy komputerowe, zajêcia 
w Klubie Komputerowym oraz w Dyskusyjnym 
Klubie Filmowym SUTW.

W kursie jêzyka angielskiego uczestniczy³o 
22 s³uchaczy.

W kursie jêzyka esperanto uczestniczy³o 46 osób 
(stopieñ podstawowy) – we wspó³pracy 
z Oddzia³em Polskiego Zwi¹zku Esperantystów 
w Nowym S¹czu i MOK. Kurs bezinteresownie 
prowadzi³y esperantystki, s³uchaczki SUTW, 
posiadaj¹ce uprawnienia – panie: Jolanta Kieres, 
Danuta Kowalska, Stanis³awa Krzywdziñska. 
Organizacjê kursu przygotowa³y panie: Halina 
Komar i Jolanta Kieres.

W kursach komputerowych uczestniczy³o 81osób 
(podstawy znajomoœci komputera) Nadzór nad 
koordynacj¹ zajêæ fakultatywnych sprawuje 
z ramienia Zarz¹du p. Zbigniew Piekarski 
Wiceprezes Zarz¹du.

Dla osób, które ukoñczy³y kurs komputerowy, 
z o r g a n i z o w a n o  w e  w s p ó ³ p r a c y  z e  
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw 
Spo³eczno-Gospodarczych KLUB S¥DECKI- 
Klub Komputerowy SUTW, w którym uczestniczy 
45 osób. Zajêcia w Klubie Komputerowym maj¹ 
na celu doskonalenie znajomoœci komputera, 
korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej. S¹ 

posiedzenia po³¹czone by³y z udzia³em Starostów 
Sekcji i Samorz¹dów Sekcji. Na posiedzenia 
Zarz¹du zapraszano konsultanta naukowego pani¹ 
prof. dr Zdzis³awê Zac³onê prorektora PWSZ 
w Nowym S¹czu. Zebrania Zarz¹du by³y 
protoko³owane. Za dokumentacjê odpowiedzialny 
jest sekretariat SUTW. Z ramienia Zarz¹du nadzór 
sprawuje El¿bieta Pyszczak – Sekretarz Zarz¹du. 
Zarz¹d pracuje bezinteresownie Obs³ugê bankow¹ 
Stowarzyszenia sprawuje Bank Spó³dzielczy 
w £¹cku, Punkt Obs³ugi Klientów w Nowym 
S¹czu V na podstawie umowy z dnia 27.12.2004 r. 
Obs³ugê ksiêgow¹ Stowarzyszenia wykonuje pan 
Stanis³aw Tokarczyk, na podstawie umowy 
zlecenia.

Zgodnie ze statutem oœwiadczenia maj¹tkowe 
i zobowi¹zania podpisuj¹ Prezes Zarz¹du 
i Wiceprezes lub Prezes Zarz¹du i jeden 
z cz³onków Zarz¹du dzia³aj¹cy ³¹cznie. W banku 
zosta³y z³o¿one wzory podpisów.

Wysokoœæ sk³adki cz³onkowskiej wynosi 2 z³ 
miesiêcznie. Sk³adka cz³onkowska jest ustalona 
przez Zebranie Za³o¿ycieli Stowarzyszenia 
zgodnie z ustaw¹ Prawo o stowarzyszeniach. 
Zmiany wysokoœci sk³adki dokonuje Walne 
Zebranie.

Cz³onkiem wspieraj¹cym Stowarzyszenia jest 
Powiat Nowos¹decki, zgodnie z uchwa³¹ Rady 
Powiatu podjêt¹  na wniosek Starosty  
Nowos¹deckiego. Z tego tytu³u Powiat 
przeznaczy³ na rzecz Stowarzyszenia w 2005 r. 
10 tys. z³

Patronat organizacyjny nad dzia³alnoœci¹ 
Stowarzyszenia sprawuje Starosta Nowos¹decki, 
Prezydent Miasta Nowego S¹cza oraz Marsza³ek 
Województwa Ma³opolskiego na podstawie 
porozumienia z Zarz¹dem SUTW.

Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby. Posiedzenia 
Komisji odbywa³y siê równolegle z posiedzeniem 

Zarz¹du. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej byli 
informowani na bie¿¹co o dzia³aniach 
podejmowanych przez Zarz¹d. Komisja 
Rewizyjna pracuje bezinteresownie.

Ponadto w ramach Stowarzyszenia dzia³a:

R a d a  P r o g r a m o w o - N a u k o w a  p o d  
przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza 
Aleksandra (UJ), która odby³a posiedzenia dwa 
razy w roku. Tematem posiedzeñ by³o omówienie 
spraw organizacyjnych i programowych, 
wspó³praca z uczelniami wy¿szymi i instytucjami 
wspó³realizuj¹cymi program edukacyjny. Rada 
akceptuje program edukacyjny na rok akademicki 
oraz ocenia jego realizacjê. Rada pracuje 
bezinteresownie.

Konsultant Naukowy S¹deckiego UTW – 
prorektor PWSZ w Nowym S¹czu prof. 
dr Zdzis³awa Zac³ona. Konsultant pracuje 
bezinteresownie.

Samorz¹d S³uchaczy – w sekcjach I i II roku 
zosta³y wybrane Samorz¹dy S³uchaczy, które maj¹ 
charakter opiniodawczo-doradczy dla w³adz 
stowarzyszenia. Samorz¹d s³uchaczy stanowi¹ 
starostowie, wicestarostowie, cz³onkowie s¹du 
kole¿eñskiego i rady programowe w ka¿dej sekcji.

S³uchacze S¹deckiego UTW

S³uchaczami SUTW s¹ emeryci, renciœci i starsze 
osoby bezrobotne, posiadaj¹ce co najmniej 
wykszta³cenie œrednie. Zapisy s³uchaczy na I rok 
odbywa³y siê we wrzeœniu 2004.

Rok akademicki rozpocz¹³ siê uroczyst¹ 
inauguracj¹ 28 paŸdziernika 2004. W okresie 
sprawozdawczym tj. od stycznia do czerwca 2005 
r. S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy³ 
466. Byli to s³uchacze I roku. We wrzeœniu 2005 r. 
po kolejnej rekrutacji zapisanych zosta³o do 
SUTW na I rok 271 osób. Rok akademicki 
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i  Fundacja dla UJ w Krakowie ,  po 
przeprowadzonym konkursie grantowym 
udzieli³a dotacji na realizacje programu 
edukacyjnego dla SUTW na rok akademicki 
2005/6.

Liga Inicjatyw Powiatowych – Zwi¹zek 
Powiatów Polskich i Fundacja Bankowa 
L. Kronenberga – po przeprowadzonym 
ogólnopolskim konkursie na najciekawsze 
inicjatywy powiatowe – przyzna³a wyró¿nienie 
dla SUTW i nagrodê pieniê¿n¹ za projekt: „Jak 
zorganizowaæ u nas UTW”.

Powy¿sze dzia³ania S¹deckiego UTW pozwoli³y 
uzyskaæ dodatkowe œrodki na realizacje programu 
edukacyjnego oraz aktywizacjê s³uchaczy, 
poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowañ. 
Wszystkie zadania zosta³y wykonane w ca³oœci 
i rozliczone.

Informacje o dzia³alnoœci S¹deckiego UTW.

S¹decki UTW zamieszcza informacje o swej 
dzia³alnoœci na:

Stronie internetowej: www.sutw.pl oraz na 
3 tablicach og³oszeñ. Prowadzona jest tak¿e 
dokumentacja historyczna – Kronika S¹deckiego 
UTW. 

Nale¿y podkreœliæ dobr¹ wspó³pracê z mediami 
lokalnymi, które zamieszczaj¹ informacje o naszej 
dzia³alnoœci. Z ramienia Zarz¹du wspó³pracê 
z mediami koordynuje p. El¿bieta Pyszczak.

Poradnia Prawna SUTW

Zorganizowana zosta³a poradnia prawna SUTW, 
w ramach, której s³uchacze mog¹ uzyskaæ porady 
bezinteresownie. Poradnia dzia³a 1 raz 
w miesi¹cu; dy¿ury prawnika specjalisty ds. porad 
obywatelskich.

Organizacja sekretariatu SUTW.

Sekretariat obs³uguje 1 osoba zatrudniona oraz 
wolontariusze, studenci szkó³ patronackich a tak¿e 
s³uchacze SUTW. Lokal i czêœciowe wyposa¿enie 
biurowe u¿yczy³o Miasto i Powiat Nowos¹decki. 
Powiatowy Urz¹d Pracy w ramach umowy 
o utworzenie stanowiska pracy doposa¿y³ 
sekretariat w niezbêdny sprzêt biurowy. Ze 
œrodków PAFW zakupiono urz¹dzenie do 
prezentacji multimedialnych.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e bardzo wielu s³uchaczy 
aktywnie anga¿uje siê w dzia³alnoœæ SUTW, 
czyni¹c to bezinteresownie, co w znacznym 
stopniu umo¿liwia realizowanie poza wyk³adami 
ró¿norodnych zajêæ dodatkowych w SUTW.

W czasie Spotkania Noworocznego w styczniu 
2006 r. Rady Programowo-Naukowej, Zarz¹du 
i Komisji Rewizyjnej Samorz¹dy S³uchaczy 
zaprezentowa³y dzia³ania podejmowane w ka¿dej 
sekcji, co spotka³o siê z du¿ym uznaniem 
cz³onków Rady Programowo-Naukowej SUTW.

Nowy S¹cz, 30.03.2006 r.
Zarz¹d S¹deckiego UTW

r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ,  PMorgan&Stanley, Daimler-Chrysler, 
Goodyear, Ernst&Young, Pepsi-Cola General 
Bottlers, Boston Consulting Group, General 
Electric. Wszystkie te firmy obok marki, 
rozpoznawalnej w Europie i USA, ³¹czy coœ 
jeszcze – w ka¿dej z nich znaleŸli zatrudnienie 
absolwenci Wy¿szej Szko³y Biznesu - National-
Louis University z Nowego S¹cza.

- Mia³em to szczêœcie, ¿e edukacja, jak¹ 
otrzyma³em w Nowym S¹czu by³a dopasowana do 
moich póŸniejszych oczekiwañ zawodowych 
i z pewnoœci¹ pomog³a mi znaleŸæ siê w tym 
miejscu, w którym jestem dzisiaj. WSB-NLU 

nauczy³a mnie pracy w zespole, terminowoœci 
i umo¿liwi³a uczêszczanie na zajêcia prowadzone 
przez profesorów z Sid Craig School of Business 
oraz Villanowa University, co bardzo sobie ceniê – 
mówi Wojciech Melanowski, Business Process 
Leader Financial Management w Goodyear 
Dunlop Europe.

Z dyplomem w œwiat

Wy¿sza Szko³a Biznesu – National-Louis 
University powsta³a w 1992 roku w Nowym 
S¹czu. W ci¹gu kilku lat swojego istnienia, 
z niewielkiej szko³y wy¿szej o lokalnym zasiêgu 
i charakterze przekszta³ci³a siê w jedn¹ 
z najlepszych niepañstwowych uczelni w kraju. 

POLSKA SZKO£A, AMERYKAÑSKI DYPLOM 

pomoc¹ dla tych osób, które nie posiadaj¹ 
komputera lub Internetu w domu. Opiekê 
z ramienia SUTW sprawuje pani El¿bieta Pachoñ, 
cz³onek Zarz¹du.

Lektoraty oraz zajêcia na kursach komputerowych 
prowadzili wyk³adowcy szkó³ patronackich przy 
udziale studentów tych uczelni.

Dyskusyjny Klub Filmowy SUTW jest 
prowadzony wspólnie z MCK Sokó³. W zajêciach 
uczestniczy 40 osób.

Powy¿sze zajêcia fakultatywne s¹ kontynuowane 
równie¿ w 2006 r dla kolejnych grup s³uchaczy.

W zajêciach rekreacyjno-ruchowych, które 
odbywaj¹ siê na basenie w soboty od godz. 9.00 do 
10.30, uczestniczy³y 33 osoby. Zajêcia prowadzi³ 
s³uchacz SUTW p. Adam Szczepanik, cz³onek 
Zarz¹du. Organizowane by³y równie¿ wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze, które bezinteresownie 
prowadzi³ s³uchacz SUTW, przewodnik PTT 
p. Wies³aw Wczeœny. Informacje o zajêciach na 
basenie oraz wycieczkach w 2005 r. stanowi¹ 
za³¹czniki do nin. sprawozdania.

Wyjazdy edukacyjne:

W okresie sprawozdawczym organizowane by³y 
wyjazdy edukacyjne dla s³uchaczy SUTW

• Szlakiem Architektury Drewnianej,

• Muzea i galerie Krakowa,

• Ogród Botaniczny i Muzeum Przyrodnicze 

w Krakowie,

• Seminarium wyjazdowe do Pasierbca,

• Muzea Regionalne na S¹decczyŸnie -

Piwniczna i Stary S¹cz,

• Odwiedziny pensjonariuszy w Domu 

Pomocy Spo³ecznej w Muszynie,

• Wyjazd na Forum Gospodarcze w Krynicy 

Zdroju,

• Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne 

i Zak³ad Rehabilitacji Leczniczej im. Ojca 

PIO w Stró¿ach oraz Bartnik S¹decki 

w Stró¿ach.

Spotkania integracyjne

• Organizacja andrzejek- inicjatywa sekcji 
kulturoznawstwa

Wydane zosta³y 4 Biuletyny S¹deckiego UTW, 
w których opublikowano niektóre wyk³ady a tak¿e 
informacje dot.  dzia³alnoœci  instytucji  

realizuj¹cych zadania na rzecz osób starszych. 
S³uchacze SUTW opracowywali równie¿ 
materia³y w³asne do Biuletynu oraz dokumentacjê 
fotograficzn¹. W zespole redakcyjnym 
Biuletynów pracowa³y s³uchaczki SUTW: pani 
Anna Listwan, Barbara Szczepanek, El¿bieta 
Pyszczak, Wies³awa Misterka, Lidia Zaj¹c, Zyta 
Biliñska, Wies³awa Borczyk, Zofia Mróz, 
Ma³gorzata Bajorek oraz fotograficy-s³uchacze 
SUTW panowie: Antoni £opuch i Juliusz 
Jaroñczyk

Realizacja zadañ zleconych w ramach umów 
o udzielenie dotacji dla SUTW.

S¹decki UTW, w ramach dzia³alnoœci edukacyjnej 
i aktywizacji osób starszych realizowa³ zadania na 
podstawie umów o udzielenie dotacji. W tym 
zakresie zrealizowano zadania zlecone przez:

Powiat Nowos¹decki:

1. Upowszechnianie wiedzy – choroby 
cywilizacyjne,

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Miasto Nowy S¹cz

Edukacja ekonomiczna – wyjazd na Forum 
Gospodarcze w Krynicy Zdroju

Województwo Ma³opolskie

1. Dziedzictwo kulturowe u nas.

2. W salonie sztuki

Województwo Ma³opolskie – Regionalny 
Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie

1.  Znam swoje prawa

2. Kursy komputerowe – www.utw.pl

Udzia³  SUTW w konkursach

Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci 

Fot.: Antoni £opuch

(materia³ udostêpniony przez WSB-NLU w Nowym S¹czu)
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i  Fundacja dla UJ w Krakowie ,  po 
przeprowadzonym konkursie grantowym 
udzieli³a dotacji na realizacje programu 
edukacyjnego dla SUTW na rok akademicki 
2005/6.

Liga Inicjatyw Powiatowych – Zwi¹zek 
Powiatów Polskich i Fundacja Bankowa 
L. Kronenberga – po przeprowadzonym 
ogólnopolskim konkursie na najciekawsze 
inicjatywy powiatowe – przyzna³a wyró¿nienie 
dla SUTW i nagrodê pieniê¿n¹ za projekt: „Jak 
zorganizowaæ u nas UTW”.

Powy¿sze dzia³ania S¹deckiego UTW pozwoli³y 
uzyskaæ dodatkowe œrodki na realizacje programu 
edukacyjnego oraz aktywizacjê s³uchaczy, 
poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowañ. 
Wszystkie zadania zosta³y wykonane w ca³oœci 
i rozliczone.

Informacje o dzia³alnoœci S¹deckiego UTW.

S¹decki UTW zamieszcza informacje o swej 
dzia³alnoœci na:

Stronie internetowej: www.sutw.pl oraz na 
3 tablicach og³oszeñ. Prowadzona jest tak¿e 
dokumentacja historyczna – Kronika S¹deckiego 
UTW. 

Nale¿y podkreœliæ dobr¹ wspó³pracê z mediami 
lokalnymi, które zamieszczaj¹ informacje o naszej 
dzia³alnoœci. Z ramienia Zarz¹du wspó³pracê 
z mediami koordynuje p. El¿bieta Pyszczak.

Poradnia Prawna SUTW

Zorganizowana zosta³a poradnia prawna SUTW, 
w ramach, której s³uchacze mog¹ uzyskaæ porady 
bezinteresownie. Poradnia dzia³a 1 raz 
w miesi¹cu; dy¿ury prawnika specjalisty ds. porad 
obywatelskich.

Organizacja sekretariatu SUTW.

Sekretariat obs³uguje 1 osoba zatrudniona oraz 
wolontariusze, studenci szkó³ patronackich a tak¿e 
s³uchacze SUTW. Lokal i czêœciowe wyposa¿enie 
biurowe u¿yczy³o Miasto i Powiat Nowos¹decki. 
Powiatowy Urz¹d Pracy w ramach umowy 
o utworzenie stanowiska pracy doposa¿y³ 
sekretariat w niezbêdny sprzêt biurowy. Ze 
œrodków PAFW zakupiono urz¹dzenie do 
prezentacji multimedialnych.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e bardzo wielu s³uchaczy 
aktywnie anga¿uje siê w dzia³alnoœæ SUTW, 
czyni¹c to bezinteresownie, co w znacznym 
stopniu umo¿liwia realizowanie poza wyk³adami 
ró¿norodnych zajêæ dodatkowych w SUTW.

W czasie Spotkania Noworocznego w styczniu 
2006 r. Rady Programowo-Naukowej, Zarz¹du 
i Komisji Rewizyjnej Samorz¹dy S³uchaczy 
zaprezentowa³y dzia³ania podejmowane w ka¿dej 
sekcji, co spotka³o siê z du¿ym uznaniem 
cz³onków Rady Programowo-Naukowej SUTW.
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W Ma³opolskim Centrum Kultury "Sokó³" w Nowym S¹czu odby³a siê 18 
lutego br. uroczysta gala, podczas której og³oszono wyniki dorocznego 

plebiscytu organizowanego przez S¹deck¹ Fundacjê Rozwoju Wsi i 
Rolnictwa oraz "Gazetê Krakowsk¹" pod honorowym patronatem Jana 

Golonki, Starosty Nowos¹deckiego i Józefa Antoniego Wiktora, 
Prezydenta Miasta Nowego S¹cza.

Kapitu³a plebiscytu na podstawie zg³oszeñ z ró¿nych œrodowisk, 
stowarzyszeñ, instytucji i firm ostatecznie nominowa³a do zaszczytnego 

tytu³u 11 osób. Wœród nich znalaz³a siê pani Wies³awa Borczyk, 
inicjatorka powo³ania w Nowym S¹czu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prezes Wies³awa Borczyk otrzyma³a z r¹k Prezydenta Józefa Antoniego 
Wiktora i Zygmunta Berdychowskiego, razem z innymi nominowanymi, 

bukiet ró¿ i honorowy dyplom oraz pami¹tkowy grawerton Starosty 
Nowos¹deckiego, który przekaza³ wicestarosta Mieczys³aw Kie³basa.

Fina³ plebiscytu na S¹deczanina Roku

WSB-NLU ukierunkowana jest na potrzeby 
studenta i maksymalne wykorzystanie jego 
potencja³u – twierdzi Krzysztof G³uc. Jego 
zdaniem, tym, co charakteryzuje absolwentów 
s¹deckiej Uczelni, jest otwartoœæ na œwiat, 
poczucie w³asnej wartoœci, którego bardzo czêsto 
brakuje m³odym ludziom, którzy dopiero 
rozpoczynaj¹ karierê zawodow¹.

W trakcie nauki studenci WSB-NLU 
przygotowuj¹ samodzielne projekty; analizuj¹ 
przypadki praktyczne i ucz¹ siê jêzyków obcych. 
Dodatkowo maj¹ mo¿liwoœæ kszta³cenia siê poza 
granicami Polski, miêdzy innymi: w Niemczech, 
Austrii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, 

Holandii i Norwegii (w ramach programu 
SOCRATES/ERASMUS). Do tej pory z tej 
sposobnoœci skorzysta³o 180.  studentów.

– Nasi studenci zachêcani s¹ do tego, aby 
szukaæ w³asnych dróg rozwoju i samodzielnie 
zdobywaæ doœwiadczenia. Wyk³adowcy nie maj¹ 
u nas monopolu na wiedzê, ale s¹ jedynie 
przewodnikami w dyskusji o problemach 
wspó³czesnego biznesu, polityki, czy informatyki 
–  doda je  Andrze j  Gwi¿d¿ ,  P rorek to r  
ds. Dydaktycznych.

Dziœ ma 4 tysi¹ce studentów, 4,5-hektarowy 
campus i ponad 50 milionów zainwestowanych 
z³otych. Jest sprawnie zarz¹dzan¹ firm¹, 
realizuj¹c¹ misjê kszta³cenia w oparciu 
o najwy¿sze œwiatowe standardy. 

Swoim studentom oferuje akredytowane 
przez North Central Association of Colleges and 
Schools w Chicago wysokiej jakoœci programy 
realizowane na kierunkach Zarz¹dzanie 
i Marketing (do wyboru z wyk³adowym jêzykiem 
polskim lub angielskim), Informatyka oraz MBA. 
Ich absolwenci, obok dyplomu polskiego, 
otrzymuj¹ amerykañskie dyplomy i tytu³y: 
Bachelor of Arts in Business Administration, 
Bachelor of Arts in Business Administration with 
Specialisation in International Business i Master 
of Business Administration, przyznawane przez 
uczelniê partnersk¹ National-Louis University 
z Chicago.

Szczególnym zainteresowaniem studentów 
zarówno z Polski jak i z zagranicy ciesz¹ siê studia 
z wyk³adowym jêzykiem angielskim, prowadzone 
na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing. 

- Nasi wyk³adowcy albo spêdzili sporo czasu 
ucz¹c na zagranicznych uczelniach, albo 
studiowali za granic¹ lub brali udzia³ 
w programach wymiany kadr dydaktycznych. 
WSB-NLU zatrudnia równie¿ kadrê z zagranicy, 
aby zapewniæ studentom mo¿liwoœæ kontaktu z jak 
najszersz¹ gam¹ kultur, œwiatopogl¹dów, a nawet 
akcentów – mówi Marcin Duszyñski Koordynator 
studiów w jêzyku angielskim.

-  P o ³ ¹ c z e n i e  k u l t u r  ( p o l s k i e j  
i amerykañskiej) jest w naszym przypadku 
wartoœci¹ dodan¹ i czymœ, co odró¿nia nas od 

innych szkó³ biznesu w Polsce. Wspó³praca z USA 
jest zatem spraw¹ priorytetow¹ – twierdzi 
Krzysztof G³uc Dyrektor ds. Wspó³pracy 
Miêdzynarodowej NLU – Posiadanie dwóch 
dyplomów przynosi naszym absolwentom 
znaczne korzyœci. Pierwszy z dokumentów 
rozpoznawany jest i uznawany na ca³ym œwiecie; 
drugi umo¿liwia podejmowanie pracy w ca³ej 
Europie.

Studia DePaul University w Nowym S¹czu

National-Louis University nie jest jedyn¹ 
uczelni¹ w USA, z któr¹ szko³a s¹decka zawar³a 
umowê o wspó³pracy. W listopadzie zesz³ego roku 
dosz³o do podpisania kolejnej, tym razem 
z DePaul University w Chicago. W ramach 
z a w a r t e g o  p o r o z u m i e n i a  a b s o l w e n c i  
prowadzonych w Nowym S¹czu dwuletnich 
studiów informatycznych otrzymuj¹ dyplom 
Master of Science in Computer Science, nadawany 
przez ten uniwersytet.

– DePaul ma jeden z najwiêkszych 
i najbardziej prê¿nych wydzia³ów informatyki 
w Stanach Zjednoczonych. Na grunt polski 
przenieœliœmy zarówno sam program nauczania, 
jak i sposoby prowadzenia kursów. Zajêcia ³¹cz¹ 
w sobie elementy tradycyjnego wyk³adu 
i æwiczeñ. Odbywaj¹ siê w ma³ych grupach, 
w nowoczeœnie wyposa¿onych laboratoriach – 
objaœnia Maciej Œlusarek Prodziekan ds. Studiów 
Informa-tycznych – to wszystko sprawia, ¿e nasi 
studenci dostaj¹ oferty pracy na d³ugo przed 
ukoñczeniem studiów. 

Otwartoœæ

– Jest wiele dobrych szkó³ wy¿szych 
w Polsce. Jednak nie ka¿da w takim stopniu, jak 

Archiwum WSB-NLU w Nowym S¹czu
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inicjatorka powo³ania w Nowym S¹czu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prezes Wies³awa Borczyk otrzyma³a z r¹k Prezydenta Józefa Antoniego 
Wiktora i Zygmunta Berdychowskiego, razem z innymi nominowanymi, 

bukiet ró¿ i honorowy dyplom oraz pami¹tkowy grawerton Starosty 
Nowos¹deckiego, który przekaza³ wicestarosta Mieczys³aw Kie³basa.

Fina³ plebiscytu na S¹deczanina Roku

WSB-NLU ukierunkowana jest na potrzeby 
studenta i maksymalne wykorzystanie jego 
potencja³u – twierdzi Krzysztof G³uc. Jego 
zdaniem, tym, co charakteryzuje absolwentów 
s¹deckiej Uczelni, jest otwartoœæ na œwiat, 
poczucie w³asnej wartoœci, którego bardzo czêsto 
brakuje m³odym ludziom, którzy dopiero 
rozpoczynaj¹ karierê zawodow¹.

W trakcie nauki studenci WSB-NLU 
przygotowuj¹ samodzielne projekty; analizuj¹ 
przypadki praktyczne i ucz¹ siê jêzyków obcych. 
Dodatkowo maj¹ mo¿liwoœæ kszta³cenia siê poza 
granicami Polski, miêdzy innymi: w Niemczech, 
Austrii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, 

Holandii i Norwegii (w ramach programu 
SOCRATES/ERASMUS). Do tej pory z tej 
sposobnoœci skorzysta³o 180.  studentów.

– Nasi studenci zachêcani s¹ do tego, aby 
szukaæ w³asnych dróg rozwoju i samodzielnie 
zdobywaæ doœwiadczenia. Wyk³adowcy nie maj¹ 
u nas monopolu na wiedzê, ale s¹ jedynie 
przewodnikami w dyskusji o problemach 
wspó³czesnego biznesu, polityki, czy informatyki 
–  doda je  Andrze j  Gwi¿d¿ ,  P rorek to r  
ds. Dydaktycznych.

Dziœ ma 4 tysi¹ce studentów, 4,5-hektarowy 
campus i ponad 50 milionów zainwestowanych 
z³otych. Jest sprawnie zarz¹dzan¹ firm¹, 
realizuj¹c¹ misjê kszta³cenia w oparciu 
o najwy¿sze œwiatowe standardy. 

Swoim studentom oferuje akredytowane 
przez North Central Association of Colleges and 
Schools w Chicago wysokiej jakoœci programy 
realizowane na kierunkach Zarz¹dzanie 
i Marketing (do wyboru z wyk³adowym jêzykiem 
polskim lub angielskim), Informatyka oraz MBA. 
Ich absolwenci, obok dyplomu polskiego, 
otrzymuj¹ amerykañskie dyplomy i tytu³y: 
Bachelor of Arts in Business Administration, 
Bachelor of Arts in Business Administration with 
Specialisation in International Business i Master 
of Business Administration, przyznawane przez 
uczelniê partnersk¹ National-Louis University 
z Chicago.

Szczególnym zainteresowaniem studentów 
zarówno z Polski jak i z zagranicy ciesz¹ siê studia 
z wyk³adowym jêzykiem angielskim, prowadzone 
na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing. 

- Nasi wyk³adowcy albo spêdzili sporo czasu 
ucz¹c na zagranicznych uczelniach, albo 
studiowali za granic¹ lub brali udzia³ 
w programach wymiany kadr dydaktycznych. 
WSB-NLU zatrudnia równie¿ kadrê z zagranicy, 
aby zapewniæ studentom mo¿liwoœæ kontaktu z jak 
najszersz¹ gam¹ kultur, œwiatopogl¹dów, a nawet 
akcentów – mówi Marcin Duszyñski Koordynator 
studiów w jêzyku angielskim.

-  P o ³ ¹ c z e n i e  k u l t u r  ( p o l s k i e j  
i amerykañskiej) jest w naszym przypadku 
wartoœci¹ dodan¹ i czymœ, co odró¿nia nas od 

innych szkó³ biznesu w Polsce. Wspó³praca z USA 
jest zatem spraw¹ priorytetow¹ – twierdzi 
Krzysztof G³uc Dyrektor ds. Wspó³pracy 
Miêdzynarodowej NLU – Posiadanie dwóch 
dyplomów przynosi naszym absolwentom 
znaczne korzyœci. Pierwszy z dokumentów 
rozpoznawany jest i uznawany na ca³ym œwiecie; 
drugi umo¿liwia podejmowanie pracy w ca³ej 
Europie.

Studia DePaul University w Nowym S¹czu

National-Louis University nie jest jedyn¹ 
uczelni¹ w USA, z któr¹ szko³a s¹decka zawar³a 
umowê o wspó³pracy. W listopadzie zesz³ego roku 
dosz³o do podpisania kolejnej, tym razem 
z DePaul University w Chicago. W ramach 
z a w a r t e g o  p o r o z u m i e n i a  a b s o l w e n c i  
prowadzonych w Nowym S¹czu dwuletnich 
studiów informatycznych otrzymuj¹ dyplom 
Master of Science in Computer Science, nadawany 
przez ten uniwersytet.

– DePaul ma jeden z najwiêkszych 
i najbardziej prê¿nych wydzia³ów informatyki 
w Stanach Zjednoczonych. Na grunt polski 
przenieœliœmy zarówno sam program nauczania, 
jak i sposoby prowadzenia kursów. Zajêcia ³¹cz¹ 
w sobie elementy tradycyjnego wyk³adu 
i æwiczeñ. Odbywaj¹ siê w ma³ych grupach, 
w nowoczeœnie wyposa¿onych laboratoriach – 
objaœnia Maciej Œlusarek Prodziekan ds. Studiów 
Informa-tycznych – to wszystko sprawia, ¿e nasi 
studenci dostaj¹ oferty pracy na d³ugo przed 
ukoñczeniem studiów. 

Otwartoœæ

– Jest wiele dobrych szkó³ wy¿szych 
w Polsce. Jednak nie ka¿da w takim stopniu, jak 
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29 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w MCK „Sokó³” w Nowym S¹czu w Sali 

im. L. Lipiñskiego odbêdzie siê uroczyste zakoñczenie pierwszej edycji S¹deckiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W czasie uroczystoœci nast¹pi wrêczenie dyplomów ukoñczenia SUTW S³uchaczom II roku. 

W godz. popo³udniowych w S¹deckim Parku Etnograficznym odbêdzie siê spotkanie 

absolwentów i wyk³adowców przy muzyce, grillu, wspominkach…

INFORMACJA 
o uroczystym zakoñczeniu zajêæ II roku

S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Piêkna jest s¹decka ziemia

Piêkna jest s¹decka ziemia
Piêkna nasza ukochana
Wokó³ lasy siê zieleni¹

Z pól wiatr niesie zapach siana.

Z³otych k³osów szumi¹ fale
Szumi wiatr po górskim lesie

Domy w kwietnych ton¹ sadach
Pieœñ s¹deck¹ echo niesie.

Kocha lud swój ojców ziemie
Chroni pieœni obyczaje
Szumi¹ fale Dunajcowe

O przesz³oœci naszej chwale

Niech szczêœliwie rosn¹ dzieci
Niech siê ¿ycie œwiat³em mieni
Niech nam s³oñce jasno œwieci

Na s¹deckiej naszej ziemi

mel. ludowa z repertuaru 
Zespo³u Regionalnego „S¹deczoki”

(autor nieznany)
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Szlakiem 
Architektury 
Drewnianej

W Y¯SZA S ZKO£A B IZNESU
N A T I O N A L - L O U I S     U N I V E R S I T Y

S³uchacze S¹deckiego UTW 
w INSTYTUCIE KISIELA WSB-NLU w Nowym S¹czu

Przyzwoitoœæ wed³ug prof. W³adys³awa Bartoszewskiego: op³aca siê, czy warto? Komu nale¿y 
wybaczaæ?

Instytut Kisiela w Wy¿szej Szkole Biznesu NLU w Nowym S¹czu goœci³ w œrodê 22 lutego 2006 r. 
wybitnego mê¿a stanu W³adys³awa Bartoszewskiego. Promowa³ swoj¹ ksi¹¿kê „Warto byæ 
przyzwoitym”. Uczelnia goœci³a równie¿ dominikanina, profesora i cz³onka Papieskiej Akademii 
Teologicznej o. Macieja Ziêbê, który prowadzi³ konferencjê. Wyj¹tkowo liczne grono s³uchaczy, wœród 
których by³a znaczna grupa s³uchaczy S¹deckiego UTW, przekona³o siê od pierwszego kontaktu z t¹ 
niezwyk³¹ postaci¹, ¿e warto tak ¿yæ, ¿eby mieæ tak wysoko podniesione czo³o, wspaniale wygl¹daæ 
i zachwycaj¹co, z pasj¹ mówiæ o swoich prze¿yciach.

Wyk³ad profesora W³adys³awa Bartoszewskiego Barbara Szczepanek w imieniu S³uchaczy SUTW 
dziêkuje za wyk³ad Fot.: red. Wojciech Chmura (Dziennik Polski)

Fot.: Maria Ogórek



Malarstwo Adama Szczepanika
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