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Drodzy S³uchacze
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Przekazujemy Pañstwu kolejne wydanie Biuletyn S¹deckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, w którym tematem wiod¹cym s¹ informacje o Szlaku Architektury
Drewnianej i zabytkowych obiektach architektury sakralnej, jakie zwiedzali
s³uchacze S¹deckiego UTW w czasie wyjazdu edukacyjnego w listopadzie br.
Zachêcamy równie¿ do lektury wszystkich innych materia³ów pisanych rêk¹
i sercem Pañstwa kolegów – równie¿ s³uchaczy SUTW.
¯yczymy przyjemnej lektury i zapraszamy do wspólnego redagowania
Biuletynu. Przypominamy, ¿e materia³y do Biuletynu mo¿na przekazywaæ do
Sekretariatu albo bezpoœrednio do Sekretarza Redakcji.
Grudzieñ to równie¿ czas, w którym "wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia"
Tak wiêc...

Z okazji nadchodz¹cych Œwiat Bo¿ego Narodzenia
Zarz¹d S¹deckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
sk³ada Pañstwu ¿yczenia radosnych i rodzinnych
Œwiat Bo¿ego Narodzenia.
Niech zbli¿aj¹ce siê Œwiêta spêdzone w gronie
najbli¿szych przynios¹ Pañstwu wiele ciep³a
i optymizmu, a nadchodz¹cy Nowy Rok 2007
niech bêdzie wype³niony zadowoleniem w ¿yciu osobistym
Wies³awa Borczyk
Prezes Zarz¹du
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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DZIÊKUJEMY
Zarz¹d i S³uchacze S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê
kadencj¹ w³adz samorz¹dowych województwa ma³opolskiego, powiatu nowos¹deckiego i miasta
Nowego S¹cza sk³adaj¹ Szanownym Paniom i Panom serdeczne podziêkowania za pomoc i wsparcie
udzielone przy organizacji i podjêciu dzia³alnoœci przez nasze Stowarzyszenie.
ród³em problemów osób starszych jest g³ównie trudnoœæ w dostosowaniu siê do
zachodz¹cych zmian, ich zrozumieniu, koncentracja na rolach wewn¹trzrodzinnych, brak
doœwiadczenia w funkcjonowaniu w spo³eczeñstwie obywatelskim. Dochodz¹ce do tego inne
ograniczenia, jak niski poziom wykszta³cenia, z³a sytuacja zdrowotna i finansowa, czêsto samotnoœæ, to
przyczyny niewielkiej aktywnoœci spo³ecznej osób starszych.
Dziêki zrozumieniu tych problemów, w³¹czenie siê w organizacjê Stowarzyszenia, udzielenie
pomocy finansowej i materialnej, ¿yczliwoœæ i osobiste zaanga¿owanie przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych mo¿liwa jest realizacja obywatelskiej inicjatywy - S¹decki Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
Aktualnie, prawie 600 s³uchaczy uczêszcza na wyk³ady prowadzone przez pracowników
naukowych uczelni patronackich - Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej i Wy¿szej Szko³y BiznesuNational Louis University w Nowym S¹czu oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Studenci
uczelni s¹deckich w³¹czyli siê do prowadzenia zajêæ komputerowych i lektoratów z jêzyka angielskiego i
niemieckiego, daj¹c wspania³y przyk³ad "³¹czenia pokoleñ" na Ziemi S¹deckiej. Wspó³praca z s¹deckimi
instytucjami, organizacjami i wieloma osobami, które wspomagaj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ zapewnia
S³uchaczom twórcze organizowanie czasu wolnego, kreuje nowy model osoby starszej - cz³owieka
nowoczesnego, który chce i potrafi aktywnie uczestniczyæ we wspó³czesnym œwiecie.
Pragniemy tak¿e serdecznie podziêkowaæ Dyrektorom i Pracownikom jednostek
organizacyjnych samorz¹du województwa, maj¹cych swoj¹ siedzibê w Nowym S¹czu – MCK " Sokó³",
Muzeum Okrêgowego oraz MBWA, bez których pomocy, ¿yczliwoœci i zaanga¿owania dzia³alnoœæ
S¹deckiego UTW nie mog³aby siê rozwin¹æ do obecnych rozmiarów.
W programie S¹deckiego UTW realizujemy tak¿e edukacjê obywatelsk¹, przybli¿aj¹c
S³uchaczom problematykê samorz¹du terytorialnego - zadania, organizacjê i funkcjonowanie jednostek
samorz¹dowych na S¹decczyŸnie oraz w Ma³opolsce
Nawi¹zujemy kontakty ze œrodowiskami Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju i za granic¹,
wydajemy kwartalnie Biuletyn S¹deckiego UTW, prowadzimy w³asn¹ stronê internetow¹:
www.sutw.pl, promuj¹c Ziemiê S¹deck¹, Ma³opolskê i jej mieszkañców.
Mamy te¿ pierwsze wspólne sukcesy tej wspó³pracy.
W czerwcu 2005 roku Stowarzyszenie S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Samorz¹d
Powiatu Nowos¹deckiego w ogólnopolskim konkursie Liga Inicjatyw Powiatowych zostali wyró¿nieni
za projekt utworzenia S¹deckiego UTW i jego organizacjê.
Sk³adaj¹c podziêkowania ¿yczymy wszystkim satysfakcji w dalszej pracy oraz wszelkiej
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.

Prezes Zarz¹du
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wies³awa Borczyk
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DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA
KARPAT POLSKICH I JEJ PREZENTACJA
W SKANSENACH POLSKI PO£UDNIOWEJ

Z

przyk³adem gotyckiego koœcio³a drewnianego na
Podkarpaciu by³ zbudowany w 1413 r. koœció³
w Libuszy ko³o Biecza, który zniszczony zosta³
w ponad 90% przez po¿ar w 1986 r., w ostatnich
latach odbudowany jedynie w stanie surowym.
Natomiast w pobliskiej Binarowej przetrwa³
w dobrej formie koœció³ z 1500 r., ze wspania³¹
polichromi¹ wewn¹trz, a nieco dalej na
po³udniowy zachód – koœció³ p.w. œw. Filipa
i Jakuba w Sêkowej z pierwszych lat XVI wieku,
nagrodzony medalem EUROPA NOSTRA za
wzorowy remont konserwatorski. Oba te koœcio³y,
wpisane na listê UNESCO, zachowa³y gotyckie,
storczykowe konstrukcje dachów i smuk³e
sylwety. Z podobnego okresu pochodzi koœció³ w
Kru¿lowej (1520 r.), który tak¿e zachowa³
gotyck¹, storczykow¹ konstrukcjê dachu, lecz
jego wie¿a i sygnaturka maj¹ ju¿ barokowe
zwieñczenia. Nieco na pó³noc od Kru¿lowej
zachowa³y siê dwa koœcio³y z podobnego okresu:
w Przydonicy (1527 r. – sylweta analogiczna
z koœcio³em w Bliznem) i w Podolu z pocz¹tku
XVI w. W obu œwi¹tyniach wystêpuj¹ XVIIIwieczne wie¿e z barokowymi zwieñczeniami.
Bardzo szlachetne sylwety (ze storczykowymi
konstrukcjami dachów i namiotowymi dachami na
wie¿ach) zachowa³y dwa koœcio³y na pó³nocnozachodnich stokach Beskidu Wyspowego:
w Szyku z pierwszej po³owy XVI wieku
i w Jod³owniku z 1585 r. A do jednych
z najciekawszych z tego okresu pochodzi koœció³
w Trybszu na Spiszu z 1567 r., ze wspania³¹
polichromi¹ wewn¹trz, 80 lat póŸniejsz¹. Jego
XVII – wieczna wie¿a zosta³a rozebrana w trakcie

ró¿nicowanie architektoniczne œwi¹tyñ na
terenie polskich Karpat to nie tylko kwestia
czasu ich powstania i stylu, ale tak¿e zwi¹zek
z odmiennoœci¹ etniczn¹, kulturow¹
i wyznaniow¹. Odniosê siê wy³¹cznie do zasobów
fizycznie istniej¹cych, aczkolwiek warto by³oby
tak¿e dla porównania wspomnieæ i te obiekty,
których ju¿ nie ma, ale przekazy ikonograficzne
daj¹ wyraŸny pogl¹d na ich istnienie i formê.
Œwi¹tynie karpackie – to koœcio³y i cerkwie.
Cerkwie g³ównie greckokatolickie, ale
tak¿e (rzadziej spotykane prawos³awne.
o najstarszych drewnianych zachowanych
koœcio³ów rzymskokatolickich nale¿y grupa
œwi¹tyñ podhalañskich na trasie od Kroœcienka do
NowegoTargu. Najstarszy z nich to powsta³y ok.
po³owy XV wieku koœció³ p.w. œw. Micha³a
Archanio³a w Dêbnie Podhalañskim – wpisany na
œwiatow¹ listê dóbr kultury UNESCO. Pozosta³e,
niewiele póŸniejsze, bo z pocz¹tku XVI wieku, to
koœcio³y w Harklowej, £opusznej i Grywa³dzie.
Ten ostatni z malownicz¹ sylwet¹, której charakter
nadaje daleko poza œciany wie¿y wysuniêta izbica.
Koœcio³y te s¹ nakryte dachami o jednej kalenicy
nad naw¹ i prezbiterium (wyj¹tek stanowi
Grywa³d), o konstrukcji storczykowej,
z zaskrzynieniami. Ich wie¿e, nieco póŸniejsze,
XVII-wieczne, maj¹ zwykle dachy namiotowoiglicowe. Wspomnian¹ grupê uzupe³nia koœció³ek
cmentarny œw. Anny w Nowym Targu, którego
czas powstania nie jest œciœle ustalony, ale mo¿na
przyj¹æ, ¿e powsta³ w XVI wieku, choæ nie
ustrzeg³ siê póŸniejszych przeróbek i nawarstwieñ
z XVII i XVIII wieku.
rzechodz¹c na wschodni¹ stronê omawianego
terenu Karpat nale¿y wymieniæ koœció³
Wniebowziêcia NMP i œw. Micha³a Archanio³a
w Haczowie miêdzy Krosnem a Brzozowem
o charakterystycznej wyd³u¿onej sylwecie,
z kalenic¹ wspóln¹ nad naw¹ i prezbiterium,
zbudowany ok. po³owy XV wieku., z wie¿¹ z 1624
r. posiadaj¹c¹ ju¿ wyraŸnie barokowe
zwieñczenie. Z pierwszej po³owy XVI wieku
pochodzi koœció³ w Trzcinicy ko³o Jas³a, ale
jednym z najstarszych, niemal podrêcznikowym
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obecnie w skansenie w Nowym S¹czu,
Pisarzowej, £ososinie Górnej, Czarnym Potoku
ko³o £¹cka, Mogilnie, S³opnicach – te dwa
ostatnie bezwie¿owe, Têgoborzu – przeniesiony
do Tabaszowej, a ca³kiem na zachodnim obrze¿u
omawianego obszaru – koœcio³y: w Wiœle Ma³ej
w Beskidzie Œl¹skim i Lachowicach w Beskidzie
¯ywieckim z wydatnymi, baniastymi
zwieñczeniami izbicowych wie¿. Na zakoñczenie
omawiania koœcio³ów XVIII-wiecznych nale¿y
zwróciæ uwagê na wyj¹tkowy w regionie zabytek –
koœció³ w Szalowej ko³o Gorlic, zbudowany
w roku 1739 r. Jest to jedyny na tym terenie
barokowy drewniany koœció³ trójnawowy
z dwoma wie¿ami we frontowej elewacji
zachodniej, zachowany bez ¿adnych
przekszta³ceñ i póŸniejszych nawarstwieñ. Tak¿e
przepiêkna architektura jego wnêtrza i ca³e
ruchome wyposa¿enie pochodzi z okresu
powstania koœcio³a, czyli koñca pierwszej po³owy
XVIII wieku.
a prze³omie XVIII i XIX w. rozpoczyna siê
na wiêksz¹ skalê budowa murowanych
œwi¹tyñ i coraz rzadziej fundowane s¹ koœcio³y
drewniane, choæ powstaj¹ one tak¿e przez XIX w.,
a równie¿ w XX stuleciu i nawet po II wojnie
œwiatowej, g³ównie na Podhalu. Z XX-wiecznych
koœcio³ów warto wymieniæ kaplicê na
Jaszczurówce w Zakopanem wg projektu
Stanis³awa Witkiewicza, koœcio³y projektowane
przez Zdzis³awa Mêczyñskiego w Wysowej
i K¹clowej, koœció³ w Wilkowisku, a tak¿e koœció³
z 1930 r. pod wezwaniem œw. Stanis³awa Biskupa
w £abowej o szlachetnej sylwecie dobrze
wpisuj¹cej siê w otaczaj¹cy krajobraz.
ównie¿ charakterystyczn¹ grup¹
drewnianych œwi¹tyñ karpackich by³y
cerkwie zwi¹zane z obrz¹dkiem wschodnim.
Zaczynaj¹c od najdalej na zachód wysuniêtych
cerkwi, napotykamy zachodnio³emkowskie

remontu w 1924 r., dziêki czemu odzyska³ on sw¹
pierwotn¹ sylwetê architektoniczn¹.
o najstarszych koœcio³ów z wieku XVII
nale¿y koœció³ z 1606 r. w Rabce,
o wyraŸnych ju¿ cechach barokowych, który od
okresu miêdzywojennego jest obiektem
muzealnym. Koœció³ pod wezwaniem œw. Rocha
w Nowym S¹czu – D¹brówce Polskiej datowany
jest na 1608 rok, choæ niektóre Ÿród³a podaj¹ datê
powstania na prze³om XVI/XVII wieku. Posiada
wie¿ê przebudowan¹ na pocz¹tku XX wieku
i póŸnorenesansow¹ polichromiê na stropie
kasetonowym. Wœród XVII –wiecznych
koœcio³ów (m.in. ma³y koœció³ek œw. Justa ko³o
Têgoborza, koœcio³y w Dobrej, Kamionce Ma³ej,
Chomranicach, £ukownicy i wiele innych) na
najwiêksz¹ uwagê zas³uguje koœció³ pod
wezwaniem œw. Jana Chrzciciela w Orawce na
Orawie, wzniesiony ok. 1650 r., jedyny drewniany
koœció³ na terenie polskiej Orawy. Wysok¹,
izbicow¹ wie¿ê nakrywa iglicowy dach otoczony
w naro¿nikach czterema mniejszymi wie¿yczkami
o podobnym zwieñczeniu. Nawê i d³ugie
prezbiterium (wraz z murowan¹ kaplic¹ z 1728
roku w jego przed³u¿eniu) nakrywa dach
o kalenicy na jednym poziomie. Ostatni kapitalny
remont tego koœcio³a, wraz z konserwacj¹
polichromii œcian, stropów i ca³ego ruchomego
wyposa¿enia przeprowadzony by³ w latach 19861998. Wiek XVII zamyka koœció³ z 1700 roku
w Bia³ce Tatrzañskiej, którego budow¹ kierowa³
majster ciesielski Jêdrzej Topór. Wysoki dach
o jednej kalenicy kryje nawê i prezbiterium, a dach
iglicowy – szkieletow¹ wie¿ê izbicow¹. Ostatni
remont koœcio³a to lata 1996-1998. Najliczniejsz¹
grupê drewnianych koœcio³ów, w wiêkszoœci
zachowanych bez ¿adnych przekszta³ceñ
i póŸniejszych nawarstwieñ, stanowi¹ koœcio³y
XVIII-wieczne: koœció³ek na wzgórzu Pi¹tkowa
ko³o Chabówki, koœcio³y w £ososinie Dolnej –
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œwi¹tynie, powsta³e na styku kulturowym
obrz¹dku wschodniego i ³aciñskiego i st¹d maj¹ce
wiele wspólnych cech architektonicznych
z koœcio³ami rzymskokatolickimi. Teren ten, to
wschodnia czêœæ Beskidu Niskiego. Spoœród
cerkwi, które przetrwa³y materialnie do naszych
czasów najczêœciej spotykamy cerkwie wie¿owe.
S¹ one rozplanowane na osi pod³u¿nej,
z prezbiterium orientowanym w kierunku
wschodnim, z³o¿one z trzech zasadniczych czêœci:
od zachodu kwadratowy babiniec umieszczony
pod wie¿¹ – dzwonnic¹, nastêpnie te¿
kwadratowa, lecz wyraŸnie wiêksza nawa
i zamykaj¹ce od wschodu mniejsze, kwadratowe
prezbiterium, do którego czasem od pó³nocy lub
od wschodu dobudowano zakrystiê.
sylwetce ich tak¿e czytelna jest zasada
trójdzielnoœci bry³y œwi¹tyni: od zachodu
najwy¿sza wie¿a nad babiñcem, œredniej
wysokoœci zwieñczenie dachu nad naw¹
i najni¿sze wreszcie – nad prezbiterium.
To charakterystyczne stopniowanie wysokoœci
poszczególnych czêœci œwi¹tyni wystêpuje na
ca³ym niemal terenie zachodniej
£emkowszczyzny.
ajwspanialszym architektonicznie
przyk³adem cerkwi zachodnio³emkowskiej
jest cerkiew pod wezwaniem œw. Parascewii
w Kwiatoniu, zbudowana przed rokiem 1700,
z wie¿¹ z lat 1743-1745 (obecnie koœció³
pomocniczy rzymskokatolickiej parafii w Uœciu
Gorlickim). Tak jak przewa¿aj¹ca czêœæ
zachodnio³emkowskich cerkwi, posiada ona
trójdzielne rozplanowanie na osi pod³u¿nej,
z³o¿one z trzech wczeœniej wymienionych czêœci.
Wszystkie z nich: nawa, babiniec i prezbiterium
posiadaj¹ zrêbow¹ konstrukcjê œcian, przy czym
w nawie i prezbiterium ich belki przechodz¹
w kilkukrotnie uskokowe sklepienia zamykaj¹ce
od góry ich wnêtrza, zaœ babiniec nakryty jest

p³askim, drewnianym stropem. Nad nim góruje
okraczaj¹ca go szkieletowa wie¿a, o wysmuk³ych
proporcjach i œcianach lekko zwê¿aj¹cych siê ku
górze, zakoñczona izbic¹. Nawa i prezbiterium
posiadaj¹ brogowe, uskokowe dach odpowiadaj¹ce swym kszta³tem uskokowym
sklepieniom wewn¹trz. Wszystkie trzy
zewnêtrzne czêœci architektoniczne cerkwi:
prezbiterium, nawa i wie¿a nad babiñcem
zakoñczone s¹ typowymi ju¿ dla okresu baroku
zwieñczeniami: gruszkowat¹ bani¹, latarni¹
i kulist¹ mankowiczk¹, z której wyrasta krzy¿. Ten
typ zwieñczeñ, niemal identyczny jak
w barokowych wie¿ach i sygnaturkach ³aciñskich
koœcio³ów karpackich, wystêpuje jako
charakterystyczny element w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci cerkwi na ca³ej £emkowszczyŸnie.
W niektórych obiektach mamy przyk³ady nieco
zredukowanych zwieñczeñ dachów i wie¿y
cerkwi, podobnie jak uskokowe sklepienia
zrêbowe ustêpuj¹ stropom p³askim (czasem
z wydatn¹ faset¹ – analogia do stropu
zwierciadlanego). Uskoki dachów brogowych
zmieniaj¹ nieraz swe proporcje – by wreszcie
w niektórych cerkwiach (na ogó³ póŸniejszych)
przyj¹æ formê dachu dwuspadowego. Jednak
zasada trójdzielnoœci wnêtrza i jej odbicia
w zewnêtrznej formie architektonicznej,
z zaakcentowaniem osobnymi zwieñczeniami dla
ka¿dej czêœci œwi¹tyni – wystêpuje w niemal
wszystkich drewnianych cerkwiach.
oza wymienion¹ cerkwi¹ w Kwiatoniu, do
najstarszych cerkwi zachodnio³emkowskich
nale¿¹ cerkwie w PowroŸniku z 1604 r.
(przeniesiona na obecne miejsce i przebudowana
w 1814 r.), w Owczarach (d.Rychwa³d – 1653 r.,
wie¿a z 1783 r.), Muszynce (1689 r.), Œwi¹tkowej
Wielkiej (1762 r.), Czarnej (1764 r.), Œwi¹tkowej
Ma³ej (1762 r.), Chyrowej (1770 r.) oraz Wysowej
(1779). Ale i cerkwie póŸniejsze, nawet te
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dzwonnic¹ murowan¹, parawanow¹. Najstarsze
zachowane przyk³ady tych cerkwi, to powsta³e na
pocz¹tku XIX wieku œwi¹tynie w Komañczy,
Turzañsku i Rzepedzi, nieco póŸniejsze, ju¿
z drugiej po³owy XIX w. – w Szczawnem,
Radoszycach, Wis³oku Wielkim.
ylweta cerkwi wschodnio³emkowskiej
wyró¿nia siê tym, ¿e dachy poszczególnych
czêœci œwi¹tyni i wieñcz¹ce je, baniaste wie¿yczki
z latarniami i makowiczkami s¹ najczêœciej na tym
samym poziomie.
a wschód od doliny Os³awy, w paœmie
Bieszczadów – zaczyna³a siê
Bojkowszczyzna. W obecnych granicach Polski
zachowa³ siê niewielki skrawek terenu
zamieszkiwanego niegdyœ przez Bojków, wiêc
tak¿e niewielka liczba cerkwi reprezentuje u nas
region. W œwi¹tyniach bojkowskich wystêpowa³
równie¿ trójdzielny uk³ad wnêtrza rozplanowany
na osi pod³u¿nej. Najwy¿sz¹ czêœci¹ jest tu nawa,
natomiast dachy nad babiñcem i prezbiterium s¹
zwykle obni¿one w stosunku do dachu czêœci
œrodkowej. Klasycznym przyk³adem z zachodniej
czêœci Bojkowszczyzny jest zachowana cerkiew
w Smolniku z 1791 roku. Ka¿d¹ z jej czêœci
nakrywa osobny brogowy dach poprzedzony
uskokiem œciany z w¹skim daszkiem, dachy
zwieñczone s¹ ma³ymi wie¿yczkami kopulastymi.
Ca³oœæ cerkwi w dolnej czêœci obiega
wspornikowo podparty daszek podcieniony
sobotów. Podobne by³y nieistniej¹ce ju¿ cerkwie
w Chrewcie (1670 r.), Boberce (1725
r.),Caryñskim (1778 r.), Stuposianach (1787 r.),
Wo³osatem (1873 r.). Nastarsz¹ drewnian¹
cerkwi¹ po³o¿on¹ na pograniczu Bojków i
Dolinian, jest cerkiew w Uluczu zbudowana na
pocz¹tku XVI wieku. Jej nawa nakryta potê¿n¹
bani¹ na niskim, oœmiobocznym tamburze,
poprzedzona dwoma rzêdami uskoków
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powstaj¹ce ju¿ w XIX w., wierne s¹ najczêœciej
kszta³towi starej sylwety architektonicznej (na
przyk³ad Andrzejówka, Milik, Mochnaczka, £osie
ko³o £abowej, Roztoka Wielka, Bogusza, Berest,
Hañczowa).
Wiek XX przyniós³ kilka nowych form
architektonicznych cerkwi na zachodniej
£emkowszczyŸnie, które nale¿y jednak
potraktowaæ jako "nowinkarskie". I tak na
przyk³ad cerkiew greckokatolicka w Krzywej,
gmina Sêkowa, nawi¹zuje do sylwety cerkwi
bojkowskich, bez wie¿y nad babiñcem, lecz
dzwonnic¹ wolno stoj¹c¹ obok, podobnie jak
powsta³e w zwi¹zku z tzw. schizm¹ tylawsk¹
cerkwie prawos³awne w Bartnem i Bodakach.
Natomiast ca³kiem zaskakuj¹c¹ formê dla tego
terenu ma cerkiew w G³adyszowie, zbudowana
w latach 1936-1938, o centralnym uk³adzie na tzw.
krzy¿u greckim, zwieñczona w œrodkowej czêœci
potê¿n¹ bani¹ na oœmiobocznym tamburze. Jest to
wyraŸne przeniesienie formy cerkwi huculskiej na
zachodni¹ £emkowszczyznê, bêd¹ce przejawem
p o s z u k i w a n i a t z w. n a r o d o w e g o s t y l u
ukraiñskiego. Podobne przyk³ady wystêpuj¹ tak¿e
na terenie po³o¿onym dalej na wschód.
a terenie wschodniej £emkowszczyzny
najbardziej typowe dla tego obszaru cerkwie
zachowa³y siê na jej wschodnim skraju w dolinie
rzeki Os³awy, która oddziela Beskid Niski od
Bieszczadów. S¹ to œwi¹tynie bezwie¿owe, tak¿e
rozplanowane na osi pod³u¿nej i z³o¿one z tych
samych trzech zasadniczych cz³onków, jak
omawiane poprzednio z tymi samymi
zwieñczeniami dachów poszczególnych czêœci
(w starszych cerkwiach dachów brogowych,
w póŸniejszych – dachów siod³owych o jednej
kalenicy). Przed cerkwi¹, na osi jej wejœcia, stoi na
ogó³ niewysoka dzwonnica wolno stoj¹ca tak¿e
drewniana, choæ póŸniej nieraz zastêpowano j¹
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z daszkami, wieloboczne prezbiterium nakryte
dachem siod³owym i od frontu babiniec
z szerokim trójspadowym dachem kryj¹cym tak¿e
dookolne soboty – to najcenniejszy przyk³ad
drewnianej cerkwi wschodniego Podkarpacia na
terenie Polski. Do najpiêkniejszych
architektonicznie bojkowskich cerkwi nale¿y
tak¿e niew¹tpliwie cerkiew w Równi z XVIII
wieku, która zachowuj¹c uk³ad cerkwi
bojkowskiej – wszystkie trzy swoje czêœci
sk³adowe ma nakryte baniastymi, szerokimi
kopu³ami. W pobliskiej Ustianowej Dolnej mamy
przyk³ad zupe³nie nietypowej dla tego terenu
cerkwi z 1792 r., która w ca³oœci nakryta jest
jednym dachem siod³owym, kalenicowym, z jedn¹
tylko niewielk¹ wie¿yczk¹ sygnaturki.
edn¹ z najcenniejszych pod wzglêdem walorów
architektonicznych, ale nietypow¹ dla
Bojkowszczyzny cerkwi¹ XVIII – wieczn¹ jest
cerkiewka z Rosolina w pow. Ustrzyckim (1750
r.), bli¿sza stylistycznie drewnianym, ³aciñskim
koœcio³om z Podkarpacia. Swi¹tynia jest
bezwie¿owa, ze zrêbowymi œcianami
o dekoracyjnych, schodkowanych naro¿ach.
Strzelisty, wielopo³aciowy dach z krótk¹ kalenic¹
i ma³¹ sygnaturk¹ od strony wejœcia podparty jest
na rysiach. Przewaga cech zachodnich
charakteryzuje równie¿ wnêtrze obiektu: formê
i dekoracjê o³tarzy, polichromie, brak
ikonostasu.Tak wyj¹tkow¹ formê i wystrój unicka
œwi¹tynia bojkowska zawdziêcza fundatorom
i w³aœcicielom wsi – polskiej rodzinie szlacheckiej
– którzy prawdopodobnie przy budowie cerkwi
zatrudniali katolickich cieœli i malarzy. Cerkiew
z Rosolina znajduje siê obecnie w muzeum
skansenowskim w Sanoku.
iekawym przyk³adem cerkwi na zachodniej
czêœci Bojkowszczyzny jest cerkiew z 1875
roku w Smereku, w której wszystkie trzy czêœci,
o typowych dla cerkwi bojkowskich brogowych
dachach z uskokami – zwieñczone s¹ baniastymi
wie¿yczkami, typowymi dla cerkwi ³emkowskich.
Od prze³omu wieków XIX i XX rozpoczyna siê
tendencja wprowadzania tzw. stylu narodowego,
którego przyk³adem mo¿e byæ cerkiew w Chmielu
(1906 r.),czy te¿ nieistniej¹ce ju¿ œwi¹tynie
w Lipiu i Bystrem, gdzie do uk³adu pod³u¿nego
wprowadzono transept, a œrodkowa czêœæ nakryta
jest du¿¹, baniast¹ kopu³¹ na oœmiobocznym
tamburze.
ca³ego omawianego terenu najmniej
zachowa³o siê cerkwi bojkowskich
i wschodnio³emkowskich. II wojna œwiatowa

i kilkuletnie powojenne walki na tym obszarze,
wysiedlenie mieszkañców i niezasiedlenie
opustosza³ych wsi, niszczenie i rozbieranie
jeszcze przez wiele lat nieu¿ytkowanych œwi¹tyñ –
wszystko to spowodowa³o, ¿e zasób zachowanych
cerkwi jest tu niewielki. I w³aœnie od terenu
zachodniej Bojkowszczyzny zapocz¹tkowano
ratowanie drewnianych cerkwi przez ich
translokacje do muzeów skansenowskich. Nie
sposób nie wymieniæ tu zas³ug Aleksandra
Rybickiego, twórcy Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku, do którego przeniós³
w 1960 r. opisan¹ wy¿ej cerkiewkê z Rosolina
przywracaj¹c jej pierwotny, zniekszta³cony
uprzednio kszta³t architektoniczny. W roku 1968
przeniesiono z Gr¹ziowej do sanockiego skansenu
kolejn¹, tym razem bardzo typow¹ bojkowsk¹
cerkiew z 1731 r. W póŸniejszym okresie w MBL
znalaz³ siê koœció³ rzymskokatolicki (1667 r.)
przeniesiony z B¹czala ko³o Jas³a, a w ostatnich
latach zmontowano cerkiew
zachodnio³emkowsk¹ (1801 r.) z Ropek w gminie
Uœcie Gorlickie.
rugim skansenem w obrêbie Karpat polskich,
w których znajduj¹ zabytkowe drewniane
obiekty sakralne, jest S¹decki Park Etnograficzny
w Nowym S¹czu, którego 30-lecie otwarcia dla
zwiedzaj¹cych w³aœnie mija, a którego realizacjê
rozpoczêto w 1969 r. Pierwszym obiektem
sakralnym przeniesionym do SPE by³a cerkiew
greckokatolicka pod wezwaniem œw. Dymitra
(1789 r.) z Czarnego w gminie Sêkowa.
Translokacja i monta¿ obiektu, zainicjowane
i w przewa¿aj¹cej czêœci sfinansowane przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Nowym S¹czu, przeprowadzone by³y w latach
1993-1996, a wykonawc¹ tych prac by³a firma
in¿yniera Józefa Hronowskiego z Nowego S¹cza.
Po wykonaniu prac wykoñczeniowych,
konserwacji polichromii, ikonostasu i o³tarzy
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sfinansowanych przez Muzeum Okrêgowe
w Nowym S¹czu w lipcu 2004 r., œwi¹tyniê
przywrócono do kultu i s³u¿y ona dziœ wiernym
obrz¹dku greckokatolickiego z Nowego S¹cza
i okolic. W okresie od paŸdziernika 2003 do
stycznia 2004 r. na zlecenie Muzeum Okrêgowego
w Nowym S¹czu Tatrzañska Firma Budowlana
Wojciecha Pawlikowskiego z Poronina rozebra³a,
przenios³a, zmontowa³a i zakonserwowa³a
drewniany koœció³ pod wezwaniem œwiêtych
Piotra i Paw³a (1739 r.) z £ososiny Dolnej ko³o
Nowego S¹cza. Po konserwacji piêciu o³tarzy,
XVIII-wiecznych konfesjona³ów i polichromii
œcian – we wrzeœniu 2004 roku koœció³ zosta³
ponownie wyœwiêcony i
w sezonie letnim
odbywaj¹ siê w nim nabo¿eñstwa.
ewnym ewenementem na terenie Ma³opolski
po³udniowej by³ drewniany zbór ewangelicki
zbudowany w 1784 roku w Stad³ach ko³o
Podegrodzia przez nap³ywaj¹cych tu osadników
niemieckich w ramach tzw. kolonizacji
józefiñskiej. Po II wojnie œwiatowej
nieu¿ytkowany obiekt niszcza³ i w 1957 roku
przeniesiono go do pobliskiego Œwiniarska,

P

przekszta³caj¹c na koœció³ rzymskokatolicki
i zmieniaj¹c zasadniczo jego formê
architektoniczna. Po po¿arze w 2003 r., gdy we wsi
zaawansowana ju¿ by³a budowa nowego koœcio³a,
na mocy porozumienia miêdzy Muzeum
Okrêgowym w Nowym S¹czu, Kuri¹ Diecezjaln¹
w Tarnowie i parafi¹ w Œwiniarsku –
postanowiono przenieœæ dawny zbór do
S¹deckiego Parku Etnograficznego przywracaj¹c
mu pierwotny kszta³t. Unikatowa na S¹decczyŸnie
œwi¹tynia ewangelicka bêdzie wa¿nym akcentem
maj¹cej powstaæ w pobli¿u wejœcia do skansenu
zrekonstruowanej, ulicowej zabudowy kolonistów
józefiñskich z Go³kowic Dolnych. Podobnie jak
przy koœciele z £ososiny – translokacjê,
konserwacje i monta¿ obiektu w SPE na zlecenie
Muzeum Okrêgowego wykona³a Tatrzañska
Firma Budowlana z Poronina. Przy monta¿u
obiektu, wed³ug wczeœniej opracowanego
projektu, usuniêto nawarstwienia z 1957 roku:
soboty obiegaj¹ce wokó³ œwi¹tyni, wysok¹ wie¿ê i
sygnaturkê na kalenicy dachu, natomiast
przywrócono empory obiegaj¹ce wnêtrze zboru
z pierwotnym kszta³tem chóru i nisk¹ wie¿ê
nakryt¹ szerok¹, baniast¹ kopu³¹ z iglicowym
dachem. Byæ mo¿e i ten obiekt w przysz³oœci
zostanie przywrócony do kultu i wraz
z u¿ytkowan¹ ju¿ cerkwi¹ z Czarnego i koœcio³em
z £ososiny Dolnej nie tylko bêdzie pe³niæ funkcjê
jednej z dominant architektonicznych, lecz tak¿e
wspó³tworzyæ rodzaj realnej "przestrzeni
ekumenicznej" w s¹deckim skansenie daj¹c
œwiadectwo dawnej ró¿norodnoœci kulturowej
i wyznaniowej regionu.
Zygmunt Lewczuk
Przedruk z "Zeszytów s¹decko-spiskich", tom 1, 2006
Fot.: Antoni £opuch

OBCHODY 11 LISTOPADA W S¥DECKIM UTW

Z

arz¹d SUITW stale poszukuje nowych form
dzia³alnoœci, bardziej interesuj¹cych ni¿
tradycyjne wyk³ady, pobudzaj¹cych intelektualnie
i emocjonalnie.
Na zajêcia II roku SUTW w dniu 9 listopada
2 0 0 6 r. , w r a m a c h o b c h o d ó w Œ w i ê t a
Niepodleg³oœci, zaproszono m³odzie¿ z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana D³ugosza w Nowym
S¹czu, która pod kierunkiem prof. historii
dr Micha³a Zac³ony zorganizowa³a naukow¹ sesjê
historyczn¹. Uczniowie z kó³ka historycznego
10
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przygotowali i wyg³osili referaty:
"Drogi Polaków do niepodleg³oœci w XIXw" –
Joanna D³ugosz; "Wk³ad nowos¹deckiej
m³odzie¿y w dzie³o odzyskiwania niepodleg³oœci
– Waldemar Klein; "Rola S¹deczan w walce
o odzyskanie niepodleg³oœci podczas II wojny
œwiatowej" – Inez Chladny i "Obchody
11 listopada" – Irena W¹sowicz.
W absolutnej ciszy, z napiêt¹ uwag¹ i wielkim
wzruszeniem, zebrani wys³uchali wiadomoœci,
a szczególnie tych, które dotyczy³y mniej znanych
epizodów historii walk o niepodleg³oœæ Polski na
Ziemi S¹deckiej.
Szczególn¹ atmosferê stwarza³o te¿ miejsce
spotkania, Ma³opolskie Centrum Kultury "Sokó³",
budynek zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ polskich
organizacji paramilitarnych, niepodleg³oœciowych
w czasach przed I wojn¹ œwiatow¹.
Historia odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê po 123 latach niewoli, a w przypadku
Nowego S¹cza i regionu po 148 latach zaborów,
przekazana zosta³a przez m³odych humanistów
z wielkim zaanga¿owaniem emocjonalnym.
S³uchacze SUTW konfrontowali zas³yszane fakty
z wiedz¹ przekazywan¹ przez rodzinn¹ tradycjê
i wspomnienia swoich rodziców czy dziadków.
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W kuluarach mo¿na by³o us³yszeæ opinie:
" Œ w i e t n y p o m y s ³ t a k i e j o rg a n i z a c j i " ;
"prze¿yliœmy piêkn¹ lekcjê historii"; "mamy
wspania³¹ m³odzie¿"; "uczniowie prezentowali
wysoki poziom wiedzy, z którego s³ynie I LO im.
J. D³ugosza".
Wyg³oszony na zakoñczenie sesji wyk³ad
d r M i c h a ³ a Z a c ³ o n y, z a w i e r a ³ p i ê k n e
i humanistyczne przes³anie, ¿e przysz³oœæ musi
opieraæ siê na fundamencie przesz³oœci, tradycji,
historii, a wiedza i doœwiadczenie starszych
w po³¹czeniu z m³odzieñczym entuzjazmem,
zapa³em i si³¹, s¹ warunkiem – sine qua non –
stworzenia lepszej przysz³oœci.
Wspó³praca z m³odzie¿¹ szkoln¹ jest piêknym
przyk³adem ³¹czenia pokoleñ i symbiozy ró¿nych
szczebli zdobywania i poszerzania wiedzy.
na zakoñczenie – pojawiaj¹ siê sporadycznie
w mediach pytania: "czy warto dziœ byæ
humanist¹?" S¹dzimy, ¿e to retoryczne pytanie!
Zapraszamy do lektury podsumowuj¹cej
i oceniaj¹cej pracê uczniów w wyg³oszonych
referatach.
El¿bieta Pachoñ
Cz³onek Zarz¹du SUTW

I

Fot. Antoni £opuch
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PO CO NAM ROCZNICE, OBCHODY, ŒWIÊTA,
CZYLI O MITACH I HISTORYCZNEJ RZECZYWISTOŒCI?
[…] Jesteœcie Pañstwo wszak¿e wa¿nymi
odbiorcami i wyj¹tkowymi s³uchaczami.
Pañstwa wiedza, doœwiadczenie, ¿yciowe
dokonania, powoduj¹ i¿ czujemy siê
dowartoœciowani mo¿liwoœci¹ prezentacji
w takim gronie.
Z dum¹ mo¿emy patrzeæ na tych m³odych
ludzi, którzy rozczytali siê w problematyce,
pragnêli zg³êbiæ zagadnienia odzyskania przez
s¹deck¹ spo³ecznoœæ niepodleg³oœci.
[…] Proszê Pañstwa, gdyby nie te
patriotyczne rodziny, te z nabo¿nym pietyzmem
przechowywane pami¹tki i pokoleniowe
przekazy, to ci¹g³e zadawanie obowi¹zku
pamiêtania nawet wtedy, kiedy nikt nie pamiêta; to
jak wygl¹da³oby nasze spo³eczeñstwo dzisiaj?
o nie s¹ slogany, nie s¹ to s³owa uk³adne,
piêknie brzmi¹ce, wypowiadane okazjonalnie
stosownie do nadarzaj¹cej siê okolicznoœci.
Proszê zwa¿yæ, Polski jako pañstwowego bytu na
mapach politycznych Europy nie by³o ponad 123
lata. S¹decczyzna pozostawa³a 148 lat poza
granicami pañstwa. To ponad piêæ pokoleñ
Polaków, którym nikt nie gwarantowa³, nie
zapewnia³, ¿e je¿eli dziad nie wybi³ siê na
niepodleg³oœæ to uda siê tego dokonaæ wnukowi.
Nie maj¹c w³asnego pañstwowego bytu,
musieliœmy siê nauczyæ bycia narodem
zorganizowanym gospodarczo, spo³ecznie,
politycznie i militarnie. To, ¿e kiedy zawodzi
irredenta, walka powstañcza, zbrojna, biæ siê nie
przestajemy, zmieniamy jedynie pole tej walki,
walczymy o szkolnictwo, o wiarê i godnoœæ
osobist¹. Czyni¹ to nawet ma³e dzieci, jak choæby
te z Wrzeœni, kiedy nie chc¹ za nauczycielem
powtarzaæ "unzere Fater" - wszystko to wiemy.
Niemniej zwróciæ musimy uwagê i na to, ¿e
uczyliœmy siê równie¿ bycia narodem
parlamentarnym, wysy³aj¹c w³asnych
przedstawicieli do Wiednia, czy do berliñskiego
parlamentu. A tworzenie w³asnej rodzimej
warstwy polskiego kapita³u, która myœli nie
internacjonalistycznie, nie globalnie, ale po
polsku, w tym jêzyku pisze i liczy, mimo i¿
pieni¹dz nie zna przynale¿noœci narodowej. Inne
narody na stworzenie warstwy rodzimej
narodowej inteligencji, mia³y niewspó³miernie
lepsze warunki. Nasz naród tworzy³ j¹ posy³aj¹c
w³asne dzieci nie na saksy, na dorobienie siê
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fortun, chocia¿ i tego nurtu spo³ecznej aktywnoœci
nie nale¿y lekcewa¿yæ i bagatelizowaæ. Nastêpne
pokolenie tej emigracji, "emigracji za chlebem",
bêdzie jednym g³osem we Francji, Belgii, czy
USA wo³aæ o woln¹ Ojczyznê.
ekarzy, pedagogów, adwokatów, in¿ynierów,
ale i malarzy, artystów i wojskowych
kszta³ciliœmy na wszystkich uniwersytetach
europejskich nie wy³¹czaj¹c rosyjskich, czy
niemieckojêzycznych szkó³ uniwersyteckich.
Z rozrzewnieniem, ale i dum¹, przeczyta³em
relacje Ewy Curie, córki Marii Curie Sk³odowskiej; "mama wyk³ada³a swobodnie po
francusku, angielsku, mówi³a po rosyjsku,
rozumia³a niemiecki, ale rachunki i obliczenia
prowadzi³a wy³¹cznie po polsku". Bez tych
Judymów, Bohatyrowiczów, Œlimaków, ale i bez
tworzenia nowoczesnej prasy, bez zorganizowania
siê w ró¿nego rodzaju towarzystwa, organizacje
spo³eczne jeszcze raz powtarzam nie tak
wygl¹da³aby dzisiaj nasza Ojczyzna.
roszê Pañstwa, czy nale¿ycie uœwiadamiamy
sobie fakt, i¿ to w³aœnie Polska ju¿ wolna
przyzna³a jako jedna z pierwszych w Europie
w 1918 roku prawa polityczne, w tym wyborcze,
kobietom.
Poszerzaliœmy zarówno sposób, jak i pola
walki o polskoœæ, ale równie¿ jako naród do tej
walki bycia Polakiem umieliœmy przekonaæ
wszystkie warstwy i stany spo³eczne.
o nie zabrzmi na tej sali, mam tak¹ nadziejê
patetycznie i fa³szywie, ale jest to
najszczersza prawda. M³odzie¿ od ojców i matek
uczy³a siê patriotyzmu, uczy³a siê bycia Polakami,
nie na chwilê, ale na ca³e swoje ¿ycie. Mi³oœci do
Ojczyzny nie tylko mo¿na, ale wprost trzeba siê
uczyæ. To musia³o wydaæ szczêsne i zbawienne
owoce. Zaiste wolnoœci nikt nam nie da³, nie
otrzymaliœmy j¹ trafnym zrz¹dzeniem losu;
"wys¹czyliœmy j¹ i z piersi, i z pieœni" - jak mówi
poeta. Trzy pañstwa rozbiorowe, trzy odmienne
systemy polityczne, ustrojowe, gospodarcze, trzy
ró¿ne obszary kultury, to z tej narodowej
beznadziei tworzyliœmy atuty naszego
przetrwania, stawaliœmy siê narodem wbrew
logice i historycznym rachubom.
Kiedy w niespe³na kilka dni stawaliœmy siê
wolnym krajem, kiedy walczyliœmy z ogromn¹
desperacj¹ o granice, jeszcze przecie¿ nie do
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koñca zbudowanego kraju przydawa³y siê te
cechy, które Polacy posiedli w czas niewoli. Ci
z dawnej Galicji wnieœli zdolnoœæ budowania
systemów administracyjnych, poszerzania
przestrzeni politycznej, tworzenia prawa.
Poznaniacy znajomoœæ nowoczesnego rolnictwa,
niemal wrodzon¹ gospodarnoœæ, oszczêdnoœæ,
rzutkoœæ i przedsiêbiorczoœæ. Królewiacy zaœ, tê
u³añsk¹ fantazjê, szczyptê nonszalancji i zdolnoœci
do samoorganizacji oraz dzia³ania w stresie,
bowiem posiadali nieograniczone wprost
mo¿liwoœci do improwizacji. Jak bardzo w³aœnie
te cechy okaza³y siê nieodzowne, przekonaliœmy
siê kiedy nale¿a³o dzia³aæ na wielu p³aszczyznach
równoczeœnie, kiedy nale¿a³o walczyæ z broni¹
w rêce i walczyæ politycznie, dzia³aæ w ró¿nych
miêdzynarodowych komisjach i tworzyæ zrêby
pañstwowoœci od podstaw.
Czy dzisiaj, w czasie kiedy nasz kraj jest wolny,
nadal nale¿y mówiæ i przypominaæ o narodowych
œwiêtach, rocznicach, wa¿nych narodowych
wydarzeniach? Margared Mead znana socjolog
i teoretyk kultury zaproponowa³a trzy typy kultur.
Pierwszy typ to kultura post figuratywna. Jest ona
oparta na tradycji, na autorytecie historii.
Podstawowa wiedza jest przechowywana
w pamiêci i przekazywana z pokolenia
w pokolenie. Dzieci wchodz¹ w ¿ycie doros³ych
i œwiat swój buduj¹ w oparciu o przekaz rodziców.
Przysz³oœæ jest zakotwiczana w przesz³oœci.
ultura konfiguratyna kszta³tuje siê w toku
zmian zachodz¹cych w ¿yciu jednego
pokolenia. Wiedza i doœwiadczenie starszego
pokolenia s¹ wa¿ne ale coraz bardziej trac¹ na
fundamentalnym znaczeniu. M³odzi ucz¹ siê od
swych rówieœników. Mój syn na temat
komputerów niewiele siê ode mnie dowie. Sw¹
wiedzê bêdzie czerpa³ od jemu podobnych
m³odych ludzi zainteresowanych informatyk¹.
Jutro zale¿ne jest ju¿ tylko od wczoraj.
ultura prefiguratywna, postindustrialna w tej
epoce zmiany s¹ na tyle gwa³towne, ¿e
rodzice ani nawet starsi rówieœnicy nie stanowi¹
autorytetu dla m³odego pokolenia, nie maj¹
¿adnych gotowych odpowiedzi, a m³odzie¿
wchodz¹ca w doros³oœæ sama wypracowaæ musi
sposoby przystosowania siê do nieznanej
rzeczywistoœci. Przysz³oœæ dzieje siê tu i teraz,
najczêœciej jest zaskoczeniem.
dniu 12 X br. odby³a siê dyskusja panelowa
w warszawskim Domu Dziennikarstwa.
Podczas dyskusji postawiono kilka tez i istotnych
pytañ, powiedzia³bym znamiennych pytañ:
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"Emigracja za chlebem, czy z chêci ucieczki od
bycia Polakiem?", "Jak i czy zatrzymaæ m³odzie¿
w Polsce?", nastêpna kwestia dyskutowana to
"Media miêdzy dum¹, a przyuczeniem do
wstydu".
zy zatem w takim œwiecie, który puka ju¿ do
naszej œwiadomoœci, jest jeszcze miejsce na
tradycjê, rodzinne przekazy, pouczenia. A mo¿e to
wszystko, co nazywamy historyczn¹ tradycj¹, to
ikony mitu – mitu, który opowiadaæ mo¿na na
ró¿ne sposoby? Zaœ w edukacji szkolnej, ale i tej
wynoszonej z rodzinnego domu nale¿y siê skupiæ
tylko na uczeniu umiejêtnoœci utylitarnych –
przydatnych ¿yciowo? Nale¿y znakomicie w³adaæ
jêzykiem angielskim, sprawnie pos³ugiwaæ siê
laptopem, najnowszej generacji komórk¹,
i swobodnie buszowaæ w Internecie i byæ
specjalist¹ w danej dziedzinie. Proszê Pañstwa
oczywiœcie nie mam nic przeciwko tym
umiejêtnoœciom, sam siê ich uczê i je przyswajam,
ale czy te umiejêtnoœci wystarcz¹ do bycia dobrym
przyjacielem, ale i ojcem, mê¿em, pracownikiem,
czy obywatelem?
Dlatego w³aœnie dziœ, w dramatyczny sposób
poszukujemy odpowiedzi na pytanie czy historia,
tradycja, przesz³oœæ i to¿samoœæ s¹ jeszcze komuœ
potrzebne? Czy to tylko zbêdny balast, którego
czym prêdzej powinniœmy siê pozbyæ? Pytanie to
ma jednak czysto retoryczny charakter. Nie
mo¿na, szczególnie dziœ, w czasach niepewnego
jutra, w okresie relatywizmu etycznego,
prawnego, kryzysu wartoœci i upadku autorytetów,
skazaæ m³odych ludzi na brak wyrazistych
drogowskazów i pozbawiæ ich moralnego,
etycznego kodeksu, który bêdzie regulowa³ ten
niewiadomy œwiat. Nie powinniœmy
uniemo¿liwiaæ im stawiania, znanych przecie¿
pytañ: Kto Ty jesteœ? Sk¹d Twój ród? Czym twa
ziemia? Te pytania to prosta filozoficzno –
historyczna refleksja, namys³ na problemem - sk¹d
przychodzisz? Gdzie twoje korzenie? Dok¹d
idziesz?
Koñcz¹c, pragnê Pañstwu, ale i sobie uzmys³owiæ
tê oczywistoœæ. To nie my Pañstwu dzisiaj
s³u¿yliœmy nasz¹ wiedz¹, interpretacj¹
i zaklinaniem historii w s³owo; ubieraniem jej
w obraz mityczny, który rozumiemy jako
eteryczny symbol, ulotny nastrój chwili
nieodzownie towarzysz¹cy opowiadaniu o
minionym czasie. Nie my Pañstwu dzisiaj
przypominamy starodawne dzieje. To Pañstwo
jesteœcie potrzebni nam, tym m³odym ludziom,
którzy w Pañstwa losach, ¿yciowych postawach,
podejmowanych decyzjach, chc¹ ba nawet musz¹,
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przegl¹daæ w³asne wyobra¿enia i os¹dy, w³asne
prawid³a, które maj¹ nimi kierowaæ i wytyczaæ ich
losy.
ie da siê zbudowaæ spo³ecznoœci
w oderwaniu od tradycji, historii i jasno
okreœlonych norm i zasad. Nie mo¿e
funkcjonowaæ spo³ecznoœæ, której jedyn¹
pewnoœci¹ jest niepewnoœæ jutra. Nie mo¿na

N

równie¿ obedrzeæ narodu, czy tych lokalnych
nawet ma³ych spo³ecznoœci, z mitów,
legendarnych symboli – prostych ikon, które
bardzo wiele znacz¹, s¹ jak¿e czêsto czymœ, co jest
najwa¿niejsze w ¿yciu, co pozwala na nowo
podnieœæ siê i chcieæ ¿yæ!
dr Micha³ Zac³ona
Fragmenty wyk³adu dla s³uchaczy SUTW

JÊZYKOZNAWSTWO CZÊŒCI¥ NASZEGO ¯YCIA

J

êzykoznawstwo, podobnie jak filozofia jest
dyscyplin¹ naukow¹, która wykszta³ci³a siê
w momencie refleksji cz³owieka nad otaczaj¹cym
go œwiatem, podstawowymi zagadnieniami
egzystencjalnymi, takimi jak: powstanie œwiata,
istota boskoœci i cz³owieczeñstwa, zagadki
otaczaj¹cej nas natury. Jednostka ludzka jako
istota obdarzona rozs¹dkiem od zarania dziejów
zadawa³a sobie pytanie: Jak wykszta³ci³ siê jêzyk?
Co by³o pierwsze: Myœlenie czy jêzyk? Tak
zrodzi³o siê jêzykoznawstwo, które na przestrzeni
wieków obfitowa³o w wiele nurtów i przechodzi³o
swoist¹ ewolucjê, która trwa a¿ do dnia
dzisiejszego.

G

lottogonia, czyli teorie na temat genezy
jêzyka mówi¹ o boskiej etymologii jêzyka,
czego dowodem s¹ s³owa rozpoczynaj¹ce
Ewangeliê Œw. Jana: Na pocz¹tku by³o S³owo…
oraz historia Wie¿y Babel uzasadniaj¹ca istnienie
wielu wariantów jêzyka. Popularne s¹ równie¿
tezy podkreœlaj¹ce naturalny rodowód jêzyków,
tzn. rozwój jêzyka jako swoistej próby
naœladowania dŸwiêków natury oraz pochodzenie
jêzyka jako narzêdzia wyra¿ania naturalnych,
pierwotnych emocji, jak p³acz czy okrzyk bólu.
XVIII-wieczny filozof jêzyka Johann Gottfried
Herder twierdzi³, ¿e jêzyk wy³oni³ siê dziêki
rozumowej refleksji cz³owieka nad œwiatem.
Powsta³ w sposób naturalny, na drodze d³u¿szej
ewolucji psychiki ludzkiej jako niezbêdny element
do funkcjonowania wspólnoty spo³ecznej,
a nastêpnie uleg³ stopniowej konwencjonalizacji.
Wilhelm von Humboldt uwa¿a³ natomiast, ¿e
jêzyk wykszta³ci³ siê w sposób naturalny jako
symbol myœli. Niewyjaœniony do dziœ pozostaje
problem uprzednioœci jêzyka wzglêdem myœli
i odwrotnie.
14

Dokonuj¹c przegl¹du najwa¿niejszych
nurtów jêzykoznawstwa, nale¿y rozpocz¹æ
rozwa¿ania od staro¿ytnej Grecji. Naczelny
problem stanowi³o rozwi¹zanie kwestii, czy jêzyk
mo¿e byæ narzêdziem poznawania rzeczywistoœci.
Zawarto ów dylemat w relacji dwustronnej: jêzykrzeczywistoœæ, któr¹ póŸniej Arystoteles zast¹pi³
schematem trójdzielnym: jêzyk- myœlenierzeczywistoœæ. Wp³ywy lingwistycznej myœli
Arystotelesa mo¿na odnaleŸæ w najnowszych
nurtach jêzykoznawstwa wspó³czesnego. Niema³y
wk³ad do jêzykoznawstwa wnios³a nowo powsta³a
dyscyplina naukowa- logika. G³ównym
zagadnieniem natury lingwistycznej
w œredniowieczu by³ spór o uniwersalia,
polegaj¹cy na rozstrzygniêciu problemu, czy
zwi¹zek pomiêdzy wyrazami a ich desygnatami
jest umowny, czy te¿ naturalny. Istnia³y w tej
kwestii dwa przeciwne obozy: nominaliœci
i realiœci. W dobie renesansu dominowa³a teoria
mimesis, polegaj¹ca na wiernym odzwierciedlaniu
przez jêzyk otaczaj¹cej rzeczywistoœci. By³o to
odwo³anie do antycznej Poetyki Arystotelesa.
W XVII i XVIII wieku nast¹pi³ intensywny
rozwój racjonalizmu (we Francji) i empiryzmu
(w Anglii), co stanowi³o bazê dla rozwoju nauki
o jêzyku. Ponadto podejmowano próby stworzenia
uniwersalnej gramatyki i uniwersalnego jêzyka
"filozoficznego". W dobie baroku wykszta³ci³a siê
Gramatyka Port- Royal, dzia³aj¹ca w duchu
kartezjañskim. Natomiast w okresie oœwiecenia
wzros³o zainteresowanie sanskrytem, które
jeszcze bardziej pog³êbi³o siê w XIX wieku.
W XVII i XVIII wieku zaczêto badaæ jêzyki
w kontekœcie psychologicznym i socjologicznym.
Romantyzm w dziedzinie nauk lingwistycznych
pozostawa³ pod wp³ywem myœli Herdera
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i Humboldta, czego wyrazem jest traktowanie
jêzyka jako emanacji i przejawu "ducha narodu".
S¹dzono, ¿e poprzez badanie struktur werbalnych
mo¿na dotrzeæ do pierwotnej, prawdziwej duszy
narodu. Ta myœl od¿y³a w XX wieku w postaci
jêzykoznawstwa kognitywnego oraz polskiego
odpowiednika tego nowatorskiego nurtu:
Jêzykowego Obrazu Œwiata.

P

rze³om w jêzykoznawstwie stanowi³ XIX w.
nawi¹zuj¹cy do prze¿ywaj¹cych swój rozkwit
nauk przyrodniczych. Relacje panuj¹ce w œwiecie
przyrody oraz pojêcia charakterystyczne dla tej
dziedziny starano siê prze³o¿yæ na sferê jêzyka.
Adekwatny przyk³ad stanowi traktowanie jêzyka
jako "organizmu", czyli sumy wzajemnych
powi¹zañ i relacji pomiêdzy znakami. To
okreœlenie zosta³o zast¹pione w XX wieku
pojêciem "systemu".

N

a zakoñczenie tego krótkiego przegl¹du
historii jêzykoznawstwa nale¿y siê przyjrzeæ
jego najnowszym, wspó³czesnym nurtom.
Strukturalizm ma swoich dwóch g³ównych
przedstawicieli. Pierwszym z nich jest Ferdinand
de Saussure, który skupi³ siê na teorii znaku
jêzykowego, wyró¿niaj¹c w nim warstwê
brzmieniow¹ (signifiant) i pojêciow¹ (signifie).
Dokona³ równie¿ podzia³u na synchroniê
i diachroniê, a tak¿e dostrzeg³ w jêzyku relacje
syntagmatyczne i paradygmatyczne. Ponadto
zauwa¿y³ systemowy charakter jêzyka. Drugim
reprezentantem tego nurtu jest Roman Jakobson,
który zaj¹³ siê struktur¹ komunikatu jêzykowego.
Kolejnym popularnym nurtem jêzykoznawstwa
wspó³czesnego jest gramatyka generatywna
Noama Chomsky'ego, który d¹¿y³ do odkrycia
uniwersalnych struktur mentalnych w umyœle
native speakera (rodzimego u¿ytkownika jêzyka) i
próbowa³ je zawrzeæ w uniwersalnych strukturach
syntaktycznych. Warto zwróciæ uwagê na
pragmatykê jêzykow¹, która d¹¿y do tego, by
w³¹czyæ jêzyk w dziedzinê ¿ycia codziennego. Ten
nurt jêzykoznawstwa skupia siê na badaniu aktów
mowy, uwzglêdniaj¹c przede wszystkim intencjê
mówi¹cego. Ponadto zajmuje siê analiz¹
zachowañ jêzykowych w powi¹zaniu z "mow¹
cia³a" (gesty, mimika). Naczeln¹ maksymê
pragmatyki jêzykowej mog¹ stanowiæ s³owa
Ludwiga Wittgensteina: Nie pytaj o znaczenie,
pytaj o u¿ycie.
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ajbardziej popularne sta³o siê w ostatnich
latach jêzykoznawstwo kognitywne, które
zrodzi³o siê w latach 70 XX wieku w USA, a jego
czo³owi przedstawiciele to: Ronald Langacker,
George Lakoff, Eleanor Rosch. Na grunt jêzyka
polskiego zosta³o zaadaptowane pod nazw¹
Jêzykowego Obrazu Œwiata. Nurt ten w³¹czy³
i uczyni³ jêzyk czêœci¹ naszego codziennego ¿ycia,
bior¹c pod uwagê szeroko rozumiany kontekst
kulturowy, psychologiczny, spo³eczny, religijny, a
tak¿e polityczny, gospodarczy, a nawet
geograficzny. W centrum zainteresowania znalaz³
siê cz³owiek i jego umys³, st¹d kognitywiœci doszli
do wniosku, ¿e jêzyk i znaczenie ma charakter
antropocentryczny. Jêzykowy Obraz Œwiata bada
relacje pomiêdzy myœleniem a jêzykiem. Opiera
siê na przekonaniu, ¿e w jêzyku odbity jest
œwiatopogl¹d, mentalnoœæ danego narodu.
Jêzykowy Obraz Œwiata zawiera siê przede
wszystkim w systemie leksykalnym (np. s³owaklucze: Bóg, honor, ojczyzna wolnoœæ; s³owa
uwarunkowane kulturowo: bigos, barszcz,
powid³a). Badaj¹c struktury jêzykowe, mo¿emy
poznaæ kulturê danego narodu oraz jego system
wartoœci. Wa¿na dla kognitywistów jest tak¿e
obecnoœæ nadawcy w tekœcie i dyskursie, a wiêc to,
w jaki sposób podmiot mówi¹cy ujawnia siê
w jêzyku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jêzykoznawstwo
kognitywne przybli¿y³o lingwistykê zwyk³emu
u¿ytkownikowi jêzyka. Uczyni³o j¹ ³atwiejsz¹
i bardziej zrozumia³¹, dziêki udowodnieniu, ¿e
powstanie wszelkich wyra¿eñ jêzykowych opiera
siê na prostych i konkretnych prawach rz¹dz¹cych
nasz¹ percepcj¹.
Katarzyna Godek
Prowadzi cykl wyk³adów z jêzykoznawstwa

WARTO ZOBACZYÆ!!!
http://www.sutw.pl
http://www.utw.pl
http://www.edukacja.senior.pl
http://www.pozytek.gov.pl
http://www.malopolska.ngo.pl
http://www.ngo.pl
http://www.rops.krakow.pl

III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
,

MOJA EMERYTURA – DAR LOSU

W

szystko zale¿y od g³owy. Jakoœæ ¿ycia na
emeryturze równie¿. Trzeba wiedzieæ, ¿e
tzw. trzeci wiek mo¿e trwaæ tyle czasu, ile szumia³a
nasza m³odoœæ. I trzeba siê cieszyæ, ¿e tamte b³êdy
mamy ju¿ za sob¹ a teraz mo¿emy spokojnie
pouk³adaæ swoje relacje ze œwiatem i ludŸmi. I nie
trzeba traciæ nerwów na naprawianie spraw
kompletnie od nas niezale¿nych. Pozwólmy
nareszcie nieœæ siê ¿yciu. A przecie¿ ju¿ wiemy, ¿e
raz bêdzie w nim dobrze a raz nie bardzo.
Na emeryturê trzeba jednak¿e najpierw przejœæ.
U mnie to by³o tak.
Jeszcze we wrzeœniu nie myœla³am, ¿e rok
szkolny 98/99 bêdzie w mojej dzia³alnoœci
zawodowej rokiem ostatnim. By³ trzydziestym
pi¹tym pracy nauczyciela jêzyka polskiego
i piêtnastym kierowania szko³¹.
Zacz¹³ siê niby normalnie. Mo¿e tylko
bardziej ni¿ kiedykolwiek uœwiadamia³am sobie
mêcz¹c¹ powtarzalnoœæ czynnoœci, procedur, treœci.
Chyba te¿ coraz trudniej znosi³am sp³ywaj¹ce
z "góry" pomys³y, rozmijaj¹ce siê decyzje, terminy
"na wczoraj". Pojawia³y siê te¿ pewne zak³ócenia
w relacjach miêdzyludzkich. Ktoœ nie móg³
zrozumieæ. Ktoœ siê obrazi³, bo nie dosta³ nagrody.
Ktoœ mia³ pretensjê...
aczyna³am te¿ dostrzegaæ w³asne
niedoci¹gniêcia. Jeszcze go³ym okiem by³y
niewidoczne. Ale ja wiedzia³am, ¿e s¹. W jakiejœ te¿
chwili zaczê³am odczuwaæ pragnienie trudnej do
okreœlenia wolnoœci. Jeszcze nadal wchodzi³am
o wpó³ do siódmej do szko³y. Jeszcze lubi³am tê
porann¹ chwilê, gdy by³a ju¿ obudzona.
Nauczyciele z dziennikami ruszali do klas.
Zaczyna³a siê pierwsza lekcja. Jeszcze czu³am siê o
tej porze dnia silna i sprawcza. Coraz czêœciej
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nawiedza³a mnie jednak myœl o odejœciu. Moja
kadencja koñczy³a siê dopiero za dwa lata, ale
przecie¿ wspaniale jest móc decydowaæ o sobie. I to
zmêczenie. Kiedyœ podnios³am g³os na konferencji
a nie powinnam. Innym razem zawieruszy³y siê
wa¿ne papiery. Có¿ z tego, ¿e siê znalaz³y. Nie
powinny gin¹æ i tyle. Mo¿e wiêc warto z w³asnej
woli i w zgodzie z natur¹ przejœæ do nastêpnego
etapu ¿ycia. Mo¿e doœæ wiecznego poœpiechu,
blokowania emocji i ciê¿kiej g³owy po powrocie do
domu. Nie chcia³am te¿ znaleŸæ siê w sytuacji, któr¹
teoria zarz¹dzania nazywa "wypadaniem z roli".
Zna³am podobne przypadki. By³y smutne i niedobre
dla zarz¹dzanych. A tymczasem wchodzi³a reforma
i szko³ê nale¿a³o w niej mocno osadziæ. Potrzeba
zdwojonych si³, pomys³ów i odwagi. A jeœli nie
sprostam? Stworzê dyskomfort nauczycielom,
m³odzie¿y, rodzicom? Nie mog³abym tego zrobiæ.
A poza tym chcia³am przeczytaæ parê wa¿nych
ksi¹¿ek. Pozmieniaæ trochê w mieszkaniu, ¿eby
by³o mi³o i wygodnie. Uporz¹dkowaæ domowe
archiwum. Muszê te¿ nareszcie wzi¹æ siê za siebie i
¿yæ bardziej ni¿ dot¹d racjonalnie.
ak umotywowana z³o¿y³am pewnego dnia
wizytê mojemu prze³o¿onemu. Spodoba³a mu
siê moja argumentacja. Wys³ucha³am parê mi³ych
zdañ. Uwa¿a³am, ¿e zrobi³am tylko to, co nale¿a³o.
Ciocia Stasia mawia³a w takich razach, "tak trzeba".
Te s³owa oznacza³y normê, obowi¹zek, poziom.
Odchodzi³am ze szko³y w sposób w pewnym
sensie przyjemny. Z zachowaniem dystansu. No
có¿. By³am tylko jej szóstym dyrektorem, a za
chwilê bêdzie siódmy. C est la vie!
Poza rutynowym porz¹dkowaniem
i finalizowaniem szkolnych spraw, zaanga¿owa³am
siê w postêpowanie, które mia³o ustanowiæ mojego
nastêpcê. Bardzo zale¿a³o mi na pomyœlnej
przysz³oœci mojej szko³y. Spe³ni³y siê te pragnienia.
Dziœ raduje mnie jej bujne ¿ycie, rozmaitoœæ,
kreatywnoœæ.
Tak wiêc spokojnie odesz³am sobie na
zas³u¿on¹ emeryturê. Najpierw zajê³am siê
mieszkaniem. Przemeblowa³am pokój dzienny.
Sypialniê urz¹dzi³am meblami z przyjaznego
cz³owiekowi brzozowego drewna. A ¿ó³ta tapeta,
groszkowe zas³ony i kwiaty sprawiaj¹, ¿e ka¿dego
ranka budzê siê jak w s³onecznym ogrodzie.
Powoli zaczê³am porz¹dkowaæ od lat nie tykane
wnêtrza szuflad i pó³ek. Z ich zakamarków
powyci¹ga³am zapomniane skarby. Jakieœ
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sczernia³e sreberka. Szyde³kowe serwetki. Pami¹tki
z wakacji. Zaczê³am te¿ wchodziæ w czas wielkiego
odkrywania nie doœwiadczanych dot¹d
przyjemnoœci. Tak na przyk³ad by³o ze sprz¹taniem.
W domu rodzinnym jakoœ siê od niego wywija³am i
czêœciej ni¿ ja sprz¹ta³a moja m³odsza siostra. Przy
podziale obowi¹zków w naszym domu sprz¹tanie
wybra³ m¹¿. Po jego œmierci porz¹dkami zajmowa³
siê syn. Gdy pod koniec wakacji 99 Jerzy
wyprowadzi³ siê do swojego z Anetk¹ mieszkania,
przysz³o mi siê zmierzyæ z problemem. Zabra³am
siê do niego bardzo serio. Najpierw zapozna³am siê
z bogatym asortymentem œrodków czystoœci
i wybra³am odpowiednie. Nastêpnie przy u¿yciu
stosownych œciereczek, g¹bek i szczotek zabra³am
siê do racjonalnie zaplanowanych czynnoœci.
Stopniowo pó³ki, blaty, drzwiczki nabiera³y mi³ej
œwie¿oœci. A jak bardzo po takiej pracy smakowa³a
fili¿anka kawy. W ten sposób odkry³am
przyjemnoœæ sprz¹tania.
wrzeœnia 99 przemkn¹³ prawie niepostrze¿enie.
Chyba pomyœla³am, ¿e od szóstego roku ¿ycia
stawia³ mnie ten dzieñ na bacznoœæ, a teraz
nareszcie nie. ¯e przez ca³e lata stara³am siê jak
najlepiej wywi¹zywaæ z obowi¹zków rodzinnych,
zawodowych, spo³ecznych. Skoro teraz mog³am siê
od nich zdystansowaæ, to wypada skorzystaæ z tego
dobrodziejstwa i nareszcie zrobiæ coœ dla siebie.
Zaczê³am od tego, ¿e na kuchennej szafce
umieœci³am cytat z ukochanego poety: "Niechaj inni
za ³by chodz¹ a ja siê dziwujê". To mia³o byæ
oparcie. Odciêcie siê od wszelkiej nienormalnoœci.
Ze stanem ducha by³o wiêc nieŸle. Gorzej
z obiecywanym sobie zdrowym trybem ¿ycia.
Ju¿ na starcie by³am przegrana.
Z papierosami. Pali³am z upodobaniem od czasów
studenckich. Latami w zaciszu gabinetu ³ama³am
ustawê o szkole jako strefie bezdymnej. A teraz,
w domu ju¿ bez najmniejszego skrêpowania pali³am
coraz wiêcej, oszukuj¹c siê, ¿e to tylko "lajty". Nie,
nie mog³am tak¹ siebie zaakceptowaæ w moim
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lepszym ¿yciu. Zaczê³am pragn¹æ nie paliæ.
W poprzednim zabieganiu odrzuca³am wszelk¹
myœl o zagro¿eniach wypisywanych na paczkach
papierosów. Nie mia³am na to czasu. Nie mia³am
g³owy. Nie chcia³o mi siê. Palenie tak wspaniale
odprê¿a³o. Powoli gromadzi³am w sobie jednak
argumenty do walki z przemo¿nym uzale¿nieniem.
o by³a prawdziwa batalia! I odnios³am sukces.
Nowy rok 2000 powita³am jako cz³owiek
niepal¹cy. Radowa³a mnie si³a wytrwania. Poczucie
wyzwolenia. Przebudzenia bez nikotynowego
niesmaku i chrypki.
M³odoœæ jest rozrzutna. Za nic ma up³ywaj¹cy
czas. My umiemy go ceniæ. Smakowaæ dni.
I dostrzegaæ przyjemnoœci. Dla mnie s¹ to i zwyk³e
domowe prace.
I wyprawy na "maœlany rynek"
po sery, owoce i kwiaty. I obiady dla najbli¿szych.
I œwiegotanie mojego wnuka Witka-Sprytka.
I sma¿enie konfitur. I miniaturowy ogródek pod
oknem mojego blokowego mieszkania, a w nim
pyszne liœcie funkii, nasturcje i pn¹ca fasola.
ubiê nieœpiesznie spo¿ywane œniadania
i lekturê codziennej gazety. Lubiê dni
s³oneczne, ale i ¿yciodajny, spokojny deszcz. Lubiê
kawiarniane spotkania z "Formacj¹", któr¹ stanowi
szeœæ dam. Fantastycznych, z dystansem do siebie i
¿ycia. Ale to osobna historia.
I te¿ jest przyjemnoœæ szczególna. Otó¿, gdy
w moim niedu¿ym mieœcie robi siê trochê duszno,
pakujê "jednodniow¹" torbê i ruszam do Krakowa.
Zanurzam siê w miasto, w którym dawno temu
prze¿y³am piêæ wspania³ych lat. Wst¹piê do
Katedry Wawelskiej. Uklêknê pod czarnym
krzy¿em. Postojê przy sarkofagach naszych królów.
Przemierzê dawne szlaki. "Go³êbnik", AB. Barek
kawowy "Rio", gdzie pochylone nad fili¿ankami
posiwia³e g³owy jakby kogo przypomina³y?
Wracam innym cz³owiekiem. Umocniona
niezmiennoœci¹ miejsc. Wracam z europejskiego
miasta, w którym s³ychaæ obce jêzyki.
W kawiarniach szmer rozmów, a muzykê tylko
w tle.
reszcie czytanie. Uwielbiam mieæ kilka
pozaczynanych ksi¹¿ek i przenosiæ siê do
ró¿nych œwiatów. Odkry³am te¿ na nowo magiê
ciemnej sali kinowej i tê chwilê po skoñczonym
seansie, gdy siê jeszcze jest w œrodku filmowego
obrazu. Jak w latach wysiadywanych w kinie
"Sztuka".
Rzeczywiœcie zabra³am siê te¿ za
porz¹dkowanie domowego archiwum. Przez wiele
lat tonê³am w dokumentach, listach, fotografiach,
wycinkach prasowych. Powoli czas przesz³y
uk³ada³ siê w segregatorach, teczkach i albumach.
Roboty by³o du¿o, ale przyjemnoœci wiêcej.
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Przywo³ane emocje dzia³aj¹ tak odœwie¿aj¹co.
W³aœnie z tego dotykania przesz³oœci wziê³o siê
moje pisarstwo przeznaczone dla rodziny. Nie s¹ to
ksi¹¿ki, raczej ksi¹¿eczki. Drukowane na
komputerze. Zdobione rysunkami i fotografiami.
Pierwsz¹ zatytu³owa³am Epitafium 2001. Jest
smutna, bo mówi o œmierci naszego rodzinnego
letniska. Zje¿d¿aliœmy do niego z dzieæmi. By³ las,
sad, ogród i dziadek-ogrodnik, który uczy³ wnuki
przyrody, najprawdziwiej. I nie ma ju¿ naszej
arkadii. Druga moja ksi¹¿eczka nosi tytu³ Obrazy
z przesz³oœci. Jest opowieœci¹ o dzieciñstwie
spêdzonym w starym dworze. O budzeniu siê
ciekawoœci œwiata w cieniu najpotê¿niejszych
jesionów i grabowej alei. Za pan brat z ¿abami
i œlimakami. Obecnie od d³u¿szego ju¿ czasu piszê
rodzinn¹ ksi¹¿kê kucharsk¹. Bêdzie w niej sporo
wspomnieñ. Bêdzie o babci Feli, cioci Stasi
i kochanym wujku Karolu. I o gotowaniu naszej
wspania³ej Mamusi. Bêdzie o kuchni zwyczajnej
i niecodziennej. W³aœnie opracowujê temat
zapomnianego ostatnio jedzenia piknikowego. Ma
byæ spo¿ywane w piêknej letniej scenerii, ³adnie
podane i tylko na zimno. Bez wszechobecnego
"gryla". Mam nadziejê, ¿e przyda siê moja
ksi¹¿eczka bliskim. A mo¿e nawet przyjacio³om?
or¹co zachêcam do spisywania rodzinnych
historii. Prze¿ytych lub zas³yszanych zdarzeñ.
Utrwalania postaci tych, którzy ju¿ odeszli. Nie
musi siê mieæ wielkiego talentu. Wydarzenia,
przygody, wyraziste portrety same siê pisz¹. A mo¿e
bajki dla wnuków? Oryginalne, zakorzenione
w bliskim ich œwiecie.
tego, co do tej pory napisa³am wygl¹da, ¿e
moje ¿ycie na emeryturze to nieustanne
przyjemnoœci i uciechy. A mam przecie¿ na swoim
koncie równie¿ przykroœci i rozczarowania. Tycz¹
oczywiœcie relacji z ludŸmi. Gdy jeszcze
pracowa³am, wielokrotnie powtarza³am sobie, ¿e
nie stanowisko czyni mnie osob¹. Powtarza³am te¿
ulubione dawne przys³owie – "D³u¿ej klasztora jak
przeora". A jednak mnie zaskoczyli. Najgorsze, ¿e
by³y to osoby doœæ mi bliskie. Zdarza³y mi siê te¿
zaproszenia, których nie powinnam traktowaæ
serio. Teraz, gdy s³yszê, ¿e ktoœ mnie zaprasza,
pytam z rozbawieniem – czy naprawdê? Mam te¿ za
sob¹ niezbyt udane odnawianie dawnych
kontaktów. Bardzo przed takimi wycieczkami
w przesz³oœæ przestrzegam. Mo¿e siê okazaæ, ¿e
ktoœ fantastyczny przed laty dziœ jest jakby z innej
planety. Nie wracajmy do ludzi, je¿eli dziel¹ nas
dziesi¹tki lat. Czas ich pozmienia³, pokiereszowa³.
Pozwólmy im odejœæ wraz z nasz¹ m³odoœci¹.
Pozostaæ z warkoczami, rozwichrzonymi
czuprynami, rokendrolem i tangiem "La
cumparsita".
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ziœ lepiej pielêgnowaæ sta³e przyjaŸnie
i znajomoœci. I nieustannie otwieraæ siê na
innych ludzi. Mimo ró¿nych doœwiadczeñ, nie mam
problemu z kontaktami. No, mo¿e jestem trochê
uwa¿niejsza. Kierujê siê tam, gdzie naprawdê mnie
chc¹. Chêtnie anga¿ujê siê w pomoc innym
ludziom. A to pomogê w przygotowaniu do matury z
polskiego. A to poczytam przedszkolakom.
A to upiekê pasztet dla przyjació³.
Jednak¿e lubiê wracaæ na swoj¹ wyspê. Nie
ma na niej utrapionego poœpiechu. S¹ ulubione pasje
i zajêcia. Na mojej wyspie nic nie muszê. Ale za
pewien czas znów przerzucam mosty na inne wyspy
i przyl¹dki.
A dla utrzymania dobrej kondycji w relacjach
z bliŸnimi zawiesi³am sobie w widocznym miejscu
cytaty z Modlitwy œw. Tomasza z Akwinu. Na
przyk³ad takie s³owa – "Panie... zachowaj mnie od
zgubnego mniemania, ¿e muszê coœ powiedzieæ na
ka¿dy temat i przy ka¿dej okazji. Odbierz mi chêæ
prostowania ka¿demu jego œcie¿ek". Albo takie –
"Zachowaj mnie mi³ym dla ludzi, choæ z niektórymi
z nich doprawdy trudno wytrzymaæ. Nie chcê byæ
œwiêtym, ale zgryŸliwi starcy to jedno ze szczytów
osi¹gniêæ szatana".
Je¿eli wiêc na emeryturze zachowamy ciekawoœæ
œwiata i uœmiech dla ludzi, je¿eli nie bêdziemy braæ
siebie przesadnie serio a dobry bóg da nam jakie
takie zdrowie, to b¹dŸmy pewni, ¿e otrzymaliœmy
od losu wspania³y dar!
Barbara Dêbicka
II miejsce - Ma³opolski Konkurs Literacki
"Ludzie znaj¹ mnie tylko z jednej, jesiennej strony".
Fot.: Archiwum SUTW
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JESIEÑ – TO NAJPIÊKNIEJSZA PORA ¯YCIA
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akie has³o powiesi³am nad ³ó¿kiem, kiedy 2 lata
temu postanowi³am "staæ siê" emerytk¹.
Wczeœniej, przez 15 lat prowadzi³am osobiœcie w³asne
biuro turystyczne z zaanga¿owaniem i radoœci¹, bo
mia³am to szczêœcie, ¿e mój zawód i wykonywana
praca by³y jednoczeœnie moim hobby.
Niestety, koszty dzia³alnoœci wci¹¿ ros³y, a ceny
imprez za nimi nie nad¹¿a³y, w wyniku morderczej
konkurencji wielkich biur krajowych i zagranicznych
potentatów turystycznych.
Dalsza praca w takich warunkach gwarantowa³a
raczej rosn¹ce stresy , a nie efekty finansowe, st¹d
decyzja:
koniec z obowi¹zkami s³u¿bowymi,
zaczynam nowy etap ¿yciowy - "odchodzê" na
emeryturê!
la osoby tak aktywnej jak ja, intensywnie
pracuj¹cej ca³e ¿ycie, by³a to zmiana szokuj¹ca
i wymaga³a przystosowania siê do nowej sytuacji.
Pierwsze 2 – 3 miesi¹ce po zamkniêciu biura
wcale mnie nie uszczêœliwi³y, zaczê³am wiêcej jeœæ (co
znaczy – przybieraæ na wadze) i nagle chorowaæ kr¹¿enie, wieñcówka, alergie... Okaza³o siê, ¿e mój
organizm potrzebuje obowi¹zków, dzia³ania, ruchu
fizycznego i zajêæ umys³owych.
Trzeba wiêc by³o zaplanowaæ dalsze ¿ycie tak,
aby darowany wraz z emerytur¹ wolny czas nie
obróci³ siê przeciwko mnie!
Najpierw wyklei³am i powiesi³am nad ³ó¿kiem
du¿y, kolorowy collage ze zdjêæ, ilustracji
gazetowych, hase³ reklamowych i moich "m¹droœci",
próbuj¹c przedstawiæ wizualnie swoje plany
i marzenia na temat przysz³ego ¿ycia emerytki.
Znalaz³a siê tutaj laurka od wnucz¹t, dla których
chcia³am mieæ wiêcej czasu, zdjêcia z wielkiego
zjazdu rodzinnego na Podhalu (36 osób), z letnich
spotkañ w ogrodzie i bo¿onarodzeniowych po
choink¹, pami¹tki z mego jubileuszu 60-lecia, kiedy
zebra³am osoby mi drogie i wa¿ne w moim ¿yciu przy
jednym stole.
Ale znalaz³o siê tutaj tak¿e zdjêcie prof. Jadwigi
Staniszkis, której m¹droœæ mi imponuje i inspiruje,
paleta farb mobilizuj¹ca do dzia³alnoœci artystycznej,
z³ota rybka z 3-ma ¿yczeniami (zdrowie, mi³oœæ,
zgoda), s³oñ totolotkowy (bo kto nie chce mieæ wiêcej
pieniêdzy?), has³a " Mierz si³y na zamiary!" i "Chudnij
w euforii!", a na œrodku, na pomarañczowym tle, te
wa¿ne s³owa :
"Jesieñ - to najpiêkniejsza pora ¿ycia".
Patrzê na nie, gdy siê budzê i przed zaœniêciem, ³aduj¹
mnie dobr¹ energi¹ na ca³¹ dobê, patrz¹c na nie
odmawiam codzienn¹ modlitwê, dziêkuj¹c Bogu za
wszystko, czym mnie obdarzy³ – za czas i miejsce
mojego ¿ycia, za zdrowe, porz¹dne dzieci i wspania³e
wnuki, za pracê, któr¹ kocha³am, za realizacjê marzeñ,
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kr¹g przyjació³, za mi³oœæ, na któr¹ nigdy za póŸno, za
ci¹gle ¿ywe pasje ¿yciowe i nowe Ÿród³a satysfakcji.

W

œrodowisku "m³odych inaczej".

Wiedzia³am, ¿e na pewno nie czeka mnie nudna
staroœæ, ale nie przypuszcza³am, ¿e stanê siê znowu
...studentk¹ , tym razem S¹deckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Oto jesieni¹ 2004 r., z inicjatywy
energicznej prawniczki Starostwa Powiatowego
w Nowym S¹czu, p. Wies³awy Borczyk, zosta³
powo³any SUTW. Jako absolwentka UJ – zadba³a ona
o organizacjê naukowego patronatu Uniwersytetu
Jagielloñskiego nad tym przedsiêwziêciem,
zapraszaj¹c do Rady Programowej tak¿e w³adze
Uczelni nowos¹deckich: WSB – NLU oraz PWSZ.
Patronat organizacyjny podjê³y w³adze
samorz¹dowe województwa, powiatu, miasta, do
dyspozycji dostaliœmy piêkne sale wyk³adowe
w Ma³opolskim Centrum Kultury "Sokó³", programy
specjalistyczne mog³y byæ realizowane w placówkach
kulturalnych miasta – MBWA, MOK, Muzeum
Okrêgowym i inn.
ainteresowanie ze strony spo³eczeñstwa N. S¹cza
przesz³o wszelkie oczekiwania – na pierwszy rok
zapisa³o siê 480 osób, za³o¿ono nawet listê
rezerwow¹! Najsilniejsza Sekcja – Kulturoznawstwo
œci¹gnê³a 140 chêtnych, oprócz niej powo³ano Sekcje
: Przyrodoznawstwa, Spo³eczno – Ekonomiczn¹, oraz
Nauk Medycznych i Profilaktyki Zdrowia.
Ja wybra³am Kulturoznawstwo, lecz prawdê
mówi¹c, gdyby wyk³ady nie odbywa³y siê
jednoczeœnie, uczêszcza³abym na wszystkie zajêcia!
Spotka³am tutaj wiele kole¿anek z okresu pracy
w Urzêdzie Wojewódzkim, tak¿e przyjació³ ze
œrodowiska turystycznego, kole¿anki – esperantystki
i wiele osób, których nie podejrzewa³abym nawet
o zainteresowania powa¿n¹ tematyk¹ wyk³adów na
uniwersyteckim poziomie.
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Nagle znalaz³am siê w ogromnej grupie
rówieœników, ¿¹dnych nie tylko wiedzy - oni
potrzebowali kontaktu z innymi ludŸmi,
potwierdzenia, ¿e nie musz¹ ¿yæ na marginesie
wydarzeñ lokalnych tylko z racji swego wieku. Bo s¹
to ludzie nadal aktywni, sprawni intelektualnie, o du¿ej
wiedzy i doœwiadczeniu ¿yciowym, a którzy – nie ze
swej winy - zostali odstawieni na boczne tory.
aanga¿owanie tej spo³ecznoœci okaza³o siê
zadziwiaj¹ce, podziw budzi frekwencja na
wyk³adach, gdy nawet ogromna sala kinowa MCK jest
wype³niona po brzegi, zajêcia specjalistyczne
i seminaryjne tak¿e przyci¹gaj¹ imponuj¹c¹ liczbê
osób, a oprócz tego nasi s³uchacze uczestnicz¹
w kursach komputerowych, ucz¹ siê jêzyków, maj¹
zajêcia plastyczne, fotograficzne, teatralne, spotkania
autorskie, Dyskusyjny Klub Filmowy, rekreacjê na
basenie, wêdrówki piesze i wycieczki autokarowe!
Niemo¿liwe jest aby ktokolwiek ze s³uchaczy mia³
k³opoty z wyborem zajêæ dla siebie z tak bogatej
oferty!
Nawet podczas studiów na AE w Krakowie, nie
czu³am siê tak bardzo zwi¹zana ze swoim "rokiem",
tak zaanga¿owana w dzia³alnoœæ i dumna z "naszych"
(czyt. SUTW) osi¹gniêæ, tym bardziej, ¿e podjê³am siê
tak¿e pracy w samorz¹dzie Sekcji Kulturoznawstwa,
jako vice-przewodnicz¹ca.
W³aœnie w czerwcu ukoñczy³am 2-letni cykl
wyk³adów na tematy kultury, a ju¿ od jesieni
rozpoczynam naukê w Sekcji Medycznej i Profilaktyki
Zdrowotnej, co na pewno mi siê przyda, zwa¿ywszy,
¿e w 2007 r. skoñczê 70 lat!

Z

P

owrót do Esperanta.

W najtrudniejszym okresie mojego ¿ycia, kiedy
w³aœciwie zawali³ siê mój ca³y œwiat (niemo¿noœæ
wykonywania pracy zgodnie z kwalifikacjami
z powodu represji politycznych po 1981r., rozwód
z mê¿em tu¿ przed "srebrn¹" rocznic¹, przygnêbiaj¹ca
codziennoœæ stanu wojennego) czu³am siê stara
i nikomu niepotrzebna, chocia¿ nie skoñczy³am
wówczas jeszcze 50 lat. To potwierdza tezê, ¿e staroœæ
to stan ducha, nie cia³a.
Wówczas natknê³am siê na informacjê
o Esperanto - jêzyku miêdzynarodowym, którego
znajomoœæ umo¿liwiæ mia³a kontakty ze œwiatem,
chocia¿by korespondencyjnie.
Mia³am wiele szczêœcia, bo jako pierwszego
esperantystê spotka³am niezwyk³ego cz³owieka, prof.
Aleksandra Grelê, który nie tylko nauczy³ mnie jêzyka,
lecz tak¿e wszczepi³ mi idee Zamenhofa – twórcy tego
jêzyka z przed 100 lat.
Pamiêtam tê beznadziejê szarej rzeczywistoœci z
pocz¹tku lat 80-tych, do której nagle wdar³ siê inny
œwiat, bo ju¿ w trakcie kursu zaczê³am otrzymywaæ
listy od esperantystów z ró¿nych kontynentów! To
by³o niepojête dla mnie, przedstawicielki pokolenia
20

wychowanego za ¿elazn¹ kurtyn¹, bez paszportu
i mo¿liwoœci podró¿owania i znaj¹cej tylko jêzyk
"obowi¹zkowy" – czyli ruski, ¿e mogê swobodnie
porozumiewaæ siê na wszystkie tematy ( chocia¿
prawdopodobnie listy by³y cenzurowane) w jêzyku
esperanto, którego nauczy³am siê w ci¹gu paru
tygodni!
tak pierwsze esperanckie kontakty i przyjaŸnie - to
urzêdnik bankowy z Belgii, nauczyciel z Kanady,
student z Iranu, bibliotekarz uniwersytecki z Chin,
wyk³adowca uniwersytecki z Anglii, emeryt ze
Szwecji, dzia³acz opozycyjny z Litwy i pracownica
wielkich Zak³adów Przemys³owych na Uralu.
Tacy byli moi pierwsi korespondenci i dziêki nim
pojê³am znaczenie i rolê Esperanta w komunikacji
miêdzynarodowej. Nagle wszystko sta³o siê mo¿liwe,
a tym jednym jêzykiem, logicznym, ³atwym i piêknym
– mog³am rozmawiaæ z mieszkañcami ró¿nych
krajów!
`
Po 1986 r. re¿im trochê popuœci³, za³o¿y³am
w N. S¹czu filiê bydgoskiego biura Esperantotur i ju¿
przed Jubileuszowym Œwiatowym Kongresem
Esperanta w Warszawie w 1987 r. zorganizowa³am
pierwsz¹ imprezê turystyczn¹ miêdzynarodow¹, rajd
w Tatrach i Pieninach, na któr¹ przybyli esperantyœci
z 5 kontynentów! Najwiêcej by³o uczestników
z H o l a n d i i i L i t w y, a l e p r z y b y ³ o t a k ¿ e
3 Australijczyków! Powodzenie tej imprezy zachêci³o
mnie do starañ o utworzenie samodzielnego Oddzia³u
Esperantoturu, lecz nicjatywê zablokowa³a bezpieka,
zaniepokojona moj¹ ³atwoœci¹ nawi¹zywania
kontaktów.
Trzeba by³o poczekaæ jeszcze dwa lata, a¿ do
1989 r., kiedy ju¿ bez przeszkód stworzy³am w³asne
biuro turystyczne "Korlando", co znaczy po
esperancku :
Kraj Serca /lando de koro/.
adszed³ okres prze³omu, sukcesów zawodowych,
ogromnej pracy przy budowie firmy od podstaw,
nauka dzia³alnoœci w warunkach wolnej konkurencji
i porz¹dkowanie prywatnego ¿ycia.
Esperanto zostawi³am sobie " na deser", poch³onê³a
mnie dzia³alnoœæ gospodarcza, pomaga³am tworzyæ
lokalne struktury samorz¹du gospodarczego,
tworzy³am i realizowa³am ambitne programy
turystyczne, rozwija³am firmê.
Trwa³o to ca³e 15 lat, gdy moje kontakty
esperanckie to by³a tylko korespondencja i rzadkie
spotkania z esperantystami.
W tym czasie przeminêli wa¿ni ludzie z naszego
ruchu, œwietni, utalentowani dzia³acze, a stagnacja
i brak pomys³ów na dzia³alnoœæ klubu, zniechêci³a
resztê cz³onków. Na pierwszym, po tylu latach,
spotkaniu w Klubie zasta³am tylko 4 kole¿anki! One
by³y najwytrwalsze, spotyka³y siê co tydzieñ,
prenumerowa³y i wymienia³y prasê, ale prawdziwy
klub z przed lat ju¿ nie istnia³.

I
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Po powrocie do domu, pop³aka³am ze z³oœci,
a potem – przez pamiêæ naszych wielkich, s¹deckich
esperantystów jak: prof. Chodakowski, prof.Grela, ks.
dr. Jan Kos, Maria Kosiaty (uczennica córki
Zamenhofa, Lidii) i "wieczna sekretarka – kronikarka"
Stanis³awa Tyrkiel - postanowi³am odbudowaæ
œrodowisko esperanckie w Nowym S¹czu!
Przekona³am Zarz¹d SUTW do wprowadzenia
zajêæ esperanckich do programu fakultatywnego,
a kole¿anki klubowe do prowadzenia darmowych
kursów
dla s³uchaczy
naszego uniwersytetu.
Stworzyliœmy 3 grupy lektorskie, po ok.20 osób, MOK
u¿yczy³ nam gratis pomieszczeñ lekcyjnych, program
kursu stworzy³a nam nasza utalentowana kole¿anka
klubowa (t³umaczka
literatury, autorka kursu
komputerowego Esperanta). Po paru miesi¹cach
okaza³o siê, ¿e stworzyliœmy najsilniejszy,
najaktywniejszy zespó³ poœród s³uchaczy SUTW,
udowadniaj¹c, ¿e nasz kurs Esperanta, to nie tylko
nauka jêzyka, lecz tak¿e przyjaŸni, tolerancji,
wspó³dzia³ania. Organizowaliœmy piêkne imprezy
i spotkania okolicznoœciowe, manifestuj¹c przy ka¿dej
okazji swoja przynale¿noœæ do ruchu esperanckimi
symbolami (za³.nr.1), nawi¹zaliœmy kontakty
z przyjaznymi nam mediami, opisuj¹cymi nasze
dzia³ania i sukcesy.
Odnowa ruchu esperanckiego w mieœcie i regionie
oraz szansa na kolejne kursy i nowych adeptów ju¿ od
jesieni, to kolejne Ÿród³o mojej satysfakcji.
Obecnie realizujê projekt w³asny nie mniej
wa¿ny, dzia³aj¹c z upowa¿nienia EEU czyli
Europejskiej Unii Esperanckiej. Oto po raz pierwszy
uda³o siê wprowadziæ temat problemów jêzykowych
w UE na Forum Ekonomiczne w Krynicy 8 wrzeœnia
2006r., gdzie moderatorem naszego panelu
dyskusyjnego bêdzie eurodeputowana Ma³gorzata
Handzlik, a wœród panelistów m.in. znajdzie siê
ekonomistka œwiatowej rangi, dr Barbara Despiney
z Sorbony.
Temat dyskusji to "Polityka Jêzykowa – jaki
model dla Europy?" w oparciu o konkluzje
tzw.Raportu prof. Grina z Genewy.
Takie przedsiêwziêcie to wiele miesiêcy pracy,
lecz ogromna satysfakcja i oczywiœcie presti¿ dla
naszego klubu. Zaprosiliœmy tak¿e na Forum
Ekonomiczne wa¿ne osoby ze œrodowiska
esperanckiego Polski.
Otrzymaliœmy te¿ zgodê na w³asne stoisko
informacyjne, szykujemy ulotki w kilku jêzykach, do
obs³ugi sci¹gamy dzia³aczy Polskiej M³odzie¿y
Esperanckiej z klubu dzia³aj¹cego przy Uniwersytecie
Warszawskim.
Fakt, ¿e my, przedstawiciele "Trzeciego
Wieku", œwietnie dogadujemy siê z m³odzie¿¹
esperanck¹, zadziwia wszystkich, bo niezbyt wiele jest
przyk³adów wspó³pracy miêdzypokoleniowej. Nam
uda³o siê zorganizowaæ ju¿ imprezê "studencko21

emeryck¹", teraz wspólne FE, a zim¹ kolejna impreza
w N. S¹czu!

N

owe pasje i zainteresowania.

Niespodziewanie otrzyma³am impuls do spróbowania
swoich si³ w twórczoœci artystycznej, gdy kole¿anka
podarowa³a mi album o malowaniu akwarelami.
Obejrza³am, przeczyta³am, kupi³am farby i zaczê³am
malowaæ.
Okaza³o siê, ¿e malujê dobrze, ale kopie, nie
odwa¿y³am siê stworzyæ cos w³asnego, pomimo, ze
min¹³ ju¿ rok. Lubiê malowaæ, ale jeszcze brak mi
pomys³u na twórczoœæ oryginaln¹, na "w³asny znak
firmowy", który odró¿nia³by moje prace od innych.
S¹dzê, ¿e do tego trzeba skupienia wewnêtrznego,
którego mi brakuje, bo ci¹gle nowe pomys³y
organizacyjne wymagaj¹ natychmiastowych dzia³añ.
Tak wiêc moje malarstwo, to kopie innych obrazów lub
fotografii, lecz mam nadziejê, ¿e kiedyœ to siê zmieni
i znajdê w³asny styl.
Natomiast na pewno moim znakiem firmowym
s¹ œwietne nalewki z wierszykami. Ka¿dy trunek ma
swoja historiê opisan¹ rymowank¹ na etykiecie.
Œwiadomie nie piszê tu o poezji, bo tê moj¹ twórczoœæ
nale¿a³oby nazwaæ wierszoklectwem, które jednak
daje mi wiele radoœci, wprowadza weso³oœæ podczas
spotkañ towarzyskich, gdy mogê zaproponowaæ
kieliszeczek nalewki z ogrodowych specja³ów
z dowcipnym wierszykiem. Tych wierszyków
uzbiera³by siê ju¿ tomik! Powróci³am tak¿e do
produkcji wina, szczególnie z dzikiej ró¿y "Rosa
Canina" – oczywiœcie z wierszowan¹ etykiet¹!
Czasem "pope³niam" tak¿e wierszyki dot.
wydarzeñ ¿ycia rodzinnego, jak np. ten z zaproszenia
na imieniny w ogrodzie (za³. nr.2).

P

odsumowanie.

Zamiast martwiæ siê faktem, ¿e zawartoœæ szklanki
naszego ¿ycia siêga poni¿ej po³owy naczynia, radujmy
siê faktem, ¿e to, co w niej zosta³o, to trunek
znakomity, który dojrzewa³ wiele dziesiêcioleci,
zyskuj¹c jedyny, niepowtarzalny smak i bukiet,
nieporównywalny z ¿adnym innym eliksirem,
bezcenny - jak obecnoœæ ka¿dego z nas na tej ziemi.
Radujmy siê ka¿dym darowanym dniem
i kochajmy: ludzi, zwierzêta, kwiaty, drzewa, ob³oki na
niebie... Ale tak¿e kochajmy piêkne idee
sprawiedliwoœci, tolerancji, przyjaŸni, pokoju i w
miarê naszych mo¿liwoœci - anga¿ujmy siê we
wcielanie ich w ¿ycie.
To jest moja recepta na satysfakcjê z udanego ¿ycia.
Halina Komar
Wyró¿nienie - Ma³opolski Konkurs Literacki
"Ludzie znaj¹ mnie tylko z jednej, jesiennej strony".

Fot.: Ma³gorzata Szl¹zak
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SAMORZ¥D S£UCHACZY I ROKU
SEKCJA MEDYCZNA I PROFILAKTYKA ZDROWIA
Starosta Sekcji: Michalina Czapla
Wicestarosta Sekcji: Janina Bocheñska
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego: Janina Kwarta
Rada Programowa Sekcji:
1. Zofia Piekarz
2. Zofia Laskosz
3. Halina Nowicka
4. Maria Szling
5. Weronika Fa³owska
SEKCJA PRZYRODOZNAWSTWO
Starosta Sekcji: Jolanta Kieres
Wicestarosta Sekcji: Krystyna Nosal
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego: Ewa G³odkiewicz
Rada Programowa Sekcji:
1. Zdzis³awa Kotarba
2. Maria Halina Starzyk
3. Wies³aw W¹tek
4. Urszula Piwowarczyk
5. Krystyna Kohmann
6. Karol Mitlewski
7. Anna Totoñ
SEKCJA SPO£ECZNO-EKONOMICZNA
Starosta Sekcji: Roman Pacholarz
Wicestarosta Sekcji: Jan B¹k
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego: Halina Hejmej
Rada Programowa Sekcji:
1. Jolanta Lelito
2. Aleksander Osiowski
3. Tadeusz Szudek
4. Krzysztof Jedliñski
5. Izabela Garbacik
SEKCJA KULTUROZNAWSTWO
Starosta Sekcji: Jerzy Serek
Wicestarosta Sekcji: Edward Maler
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego: Krystyna Stefañska
Rada Programowa Sekcji:
1. Krystyna Uczkiewicz
2. Zofia Mróz
3. Barbara Truchan
4. Gra¿yna Jeleñ
5. Julia Babiarz
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Dobrze o nas mówili…
Dobrze nam ¿yczyli…
Polskie Radio Program I przekaza³o s³uchaczom SUTW serdeczne
pozdrowienia, ¿yczenia dalszych ciekawych zajêæ, wycieczek edukacyjnych,
integruj¹cych spotkañ i mi³ej, ¿yczliwej atmosfery w naszym uniwersytecie.
W czasie nocnej audycji nadawanej z 14 na 15 listopada 2006r, do dyskusji na
temat samotnoœci w³¹czy³a siê nasza kole¿anka p. Janina Borejszo, proponuj¹c jako
skuteczne remedium na samotnoœæ – uczestnictwo w zajêciach SUTW. Przekazana
przez ni¹ informacja o naszej dzia³alnoœci wzbudzi³a du¿e zainteresowanie zarówno
wœród radios³uchaczy jak i dziennikarzy P.R.
Nasz¹ studentkê p. Iwonê Kasprzak odwiedzi³y s³uchaczki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Poznania. Po lekturze kilku zeszytów "Biuletynu SUTW" wyrazi³y zachwyt i podziw dla
tak ciekawego i piêknie graficznie opracowanego periodyku. Z ¿alem stwierdzi³y, ¿e "u nas nie
ma ¿adnych wydawnictw".
El¿bieta Pachoñ
Cz³onek Zarz¹du SUTW

Halina Komar <korlando@o2.pl
Jadwiga Banach <jadban@wp.pl
vojdan2 <vojdan2@rtk.net.pl>, <krystendera@interia.pl>,
<jola11k@neostrada.pl>, Asia Zaczek <a_zacz@o2.pl>
Pi¹tek, 10 Listopada 2006 11:54

Oto fotki z UTW w Malborku, który jest dziesiêciokrotnie mniejszy, dzia³a przy miejskim domu kultury,
ale ludzie s¹ fajni i chc¹ sie rozwijaæ, a¿ nie mogli uwierzyæ, ze SUTW ma tak bogaty program i tak¹
liczebnoœæ, bo ich ogranicza w³aœnie brak odpowiednich warunków lokalowych. Jednak okaza³o siê, ¿e
jest na to rada, bo nawet w tym samym budynku jest miejska sala posiedzeñ i wystarczy zmieniæ
godziny zajêæ, aby z niej korzystaæ!
Nasze biuletyny, które zawioz³am w prezencie od Zarz¹du SUTW bêd¹ dla nich wskazówk¹ i pomoc¹
programow¹. Spotka³am siê z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ i wdziêcznoœci¹ z ich strony, a dzia³alnoœæ
naszego uniwersytetu bardzo im zaimponowa³a. Warto by³o poœwiêciæ te dwie nocki i dwa dni /oraz
pieni¹¿ki!/, aby zachêciæ tych ludzi do rozwiniêcia skrzyde³ ale tak¿e wprowadzenia esperanta do
swojego programu. Tak wiêc mamy nowych przyjació³ w Malborku, goœcinnych esperantystów na czele
z Edwardem Kozyr¹, Wiesi¹ Maciejczak, Halin¹ Szczepaniak, lecz tak¿e wspania³¹ Teresê ¯elazo,
która ambitnie dyryguje tamtejszym UTW i planuje jego dalszy rozwój - tak¿e przy naszej pomocy.
Z pocz¹tku skorzystaj¹ z zawiezionych przeze mnie biuletynów SUTW, które zawieraj¹ wskazówki
programowe modelowe dla tego rodzaju dzia³alnoœci.Ponadto poprosili mnie o propozycjê wizyty
w regionie, czyli ¿e przygotujemy im wycieczkê po S¹decczyŸnie! Jest to pierwszy efekt naszej
dzia³alnoœci na rzecz promocji regionu! Halina
Fot.: Archiwum SUTW
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FRAGMENTY WYWIADU DLA RADIA KRAKÓW
"Jedni s¹ zawsze m³odzi, drudzy s¹ wiecznie starzy,
to kwestia charakteru, a nie kalendarzy..."
/cyt. Jan Sztaudynger/
Wywiad radiowy z dnia 16 listopada 2006. przeprowadzony przez redaktorkê Radia Kraków, cz³onka
jury konkursu literackiego dla seniorów, zorganizowanego przez ROPS w Krakowie.
Pani red. Danuta Urbanik przyjecha³a do Nowego S¹cza, zainteresowana prospo³ecznym
charakterem wyró¿nionej w tym konkursie pracy zg³oszonej przez s³uchaczkê SUTW Halinê Komar.
Chcia³a spotkaæ ludzi ze œrodowiska opisanego w pracy konkursowej oraz poznaæ tutejsze warunki,
sprzyjaj¹ce – jak wynika z opracowania – zadziwiaj¹cej aktywnoœci przejawianej przez spo³ecznoœæ
ludzi "trzeciego wieku".
Podczas spotkania w "Piwnicy pod Soko³em", a póŸniej, bardziej kameralnie, w domu w £azach
Biegonickich, pani redaktor przeprowadzi³a kolejno rozmowy ze wszystkimi uczestnikami spotkania:
Prezesk¹ Zarz¹du SUTW, s³uchaczkami bêd¹cymi jednoczeœnie dzia³aczkami esperanckimi, a nawet
z przedstawicielkami m³odzie¿y akademickiej PWSZ, która w³aœnie rozpoczê³a swoj¹ przygodê
z Esperantem poprzez kursy jêzyka miêdzynarodowego, prowadzone przez nasze kole¿anki,
s³uchaczki SUTW. Za³¹czone fotografie pokazuj¹ radosn¹, bezpoœredni¹ atmosferê tego spotkania:

O SUTW, jako bazie wszechstronnej aktywnoœci
ä
starszego pokolenia S¹decczyzny, o wa¿nej roli
spo³ecznej naszego Uniwersytetu, daj¹cemu szansê
nam wszystkim na
ustawiczne
dokszta³canie
i dowartoœciowanie ¿ycia w podesz³ym wieku ...
Wies³awa Borczyk

ä O niezwyk³oœci otaczaj¹cych j¹ ludzi "m³odych

charakterem", kole¿anek z SUTW i esperantystek, ich
radoœci ¿ycia, d¹¿eniach do samodoskonalenia,
wzajemnej serdecznoœci i gotowoœci dawania siebie
innym....
Halina Komar

ä
O tym, jak jej ¿ycie zmieni³o Esperanto, dziêki

któremu zwiedzi³a prawie wszystkie kontynenty i ma
przyjació³ na ca³ym œwiecie, z którymi spotyka siê na
Kongresach Esperanta - co roku w innym punkcie
globu...
Jolanta Kieres
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ä
O ubieg³orocznym kursie Esperanta, po którym

pojecha³a latem na Œwiatowy Kongres Esperanta do
Florencji, gdzie swobodnie porozumiewa³a siê w tym
jêzyku z uczestnikami z ró¿nych stron œwiata...
Stanis³awa Zaczek

ä O wspólnych doœwiadczeniach podczas tworzenia na

S¹decczyŸnie struktur samorz¹du gospodarczego
i wieloletniej dzia³alnoœci w Radzie SPiG, oraz
wynik³ej st¹d 16 – letniej przyjaŸni, która j¹ w koñcu
sprowadzi³a do SUTW i Esperanta ...
Alicja Skalska

ä
O Halinie, jako przyjació³ce-esperantystce

o nieokie³znanym temperamencie, któr¹ to cechê
potwierdzaj¹ wszyscy. Tacy zapaleñcy jak ona s¹
sprawcami wielkich wydarzeñ w skali lokalnej
i globalnej. Potrafi³a z niczego stworzyæ œwietnie
prosperuj¹c¹ 15 lat firmê turystyczn¹, natomiast ju¿
w drugim dniu emerytury zaczê³a dzia³aæ znowu
w naszym Klubie, o¿ywiaj¹c dzia³alnoœæ do tego
stopnia, ¿e obecnie jesteœmy postrzegani w polskiej
i œwiatowej organizacji jako "s¹decki fenomen"!
Zapala, inspiruje, zmusza do dzia³ania. Kochamy j¹.
Krystyna Stendera
ä O ciep³ej atmosferze i

¿yczliwoœci na kursach
Esperanta prowadzonych dla studentów PWSZ,
opowiadaj¹ uczestniczki tych kursów, prowadzonych
przez nasze kole¿anki – wolontariuszki Jolantê Kieres
i Danutê Kowalsk¹...
studentki PWSZ

ä
O "£¹czeniu pokoleñ - naszej specjalnoœci" , gdzie
przy jednym stole zasiadaj¹ starsze panie i piêkne
studentki PWSZ
Halina Komar
Fot.: Antoni £opuch
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TRZECIA ROCZNICA POWSTANIA SUTW

W

trzeci¹ (ju¿!) rocznicê powstania
S¹deckiego Uniwersytetu III Wieku, 28
paŸdziernika br. w przepiêknej jesiennej scenerii,
spotkaliœmy siê z tej okazji, na wspólnej zabawie
przy ognisku na Falkowej. Ten cudowny zak¹tek
znalaz³ i doprowadzi³ nas do niego pan Wies³aw
Wczeœny, znany nam wszystkim przewodnik
i inicjator wycieczek dla s³uchaczy SUTW.
ogoda wspania³a, by³o bardzo ciep³o, jak na tê
porê roku i bajecznie kolorowo, a humory,
jak¿eby inaczej, od pocz¹tku dopisywa³y. Sto³y
ugina³y siê, zastawione wszelkim jad³em
i napitkami przyniesionymi przez uczestników
zabawy, ognisko p³onê³o zapraszaj¹c do sma¿enia
kie³basek, a dwie wspania³e panie akordeonistki p. Alicja Skalska i p Gra¿yna Lulek umila³y nam
ca³e spotkanie muzyk¹. Grze i œpiewom nie by³o
koñca.
W takt muzyki rusza³y korowody wokó³ ogniska,
tañczono parami i solo, uk³adano nowe piosenki.
Znad ogniska, niespodziewanie, zacz¹³ roznosiæ

P
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siê aromat pieczonych kasztanów jadalnych, które
wyhodowa³a we w³asnym ogrodzie i piek³a dla nas
pani Zosia Sus, i…po które zaczê³a siê ustawiaæ
kolejka smakoszy. By³y tak¿e toasty – na zdrowie
naszej Pani "Rektor", za pomyœlnoœæ wszystkich
s³uchaczy SUTW, za w³adze Nowego S¹cza,
dziêki którym powo³ano SUTW – ¿e wymieniê te
najwa¿niejsze.
trakcie, Pani Prezes Wies³awa Borczyk,
przedstawi³a nam plan dzia³alnoœci
w nadchodz¹cym roku akademickim
z uwzglêdnieniem kursów, szkoleñ, wycieczek,
a nawet æwiczeñ gimnastycznych i zajêæ na
basenie. W dyskusji by³y g³osy z propozycjami
nowych dzia³añ, jak i uznania i podziêkowania za
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, za wiedzê, której nam
dostarczaj¹ ciekawe wyk³ady, za mo¿liwoœæ
zwiedzania kraju z przewodnikami i bycia
w miejscach jeszcze nieznanych, bo albo nie by³o
czasu, albo mo¿liwoœci, za wyjazd do Lwowa, za
udostêpnienie nauki jêzyków obcych i obs³ugi
komputera, za…za wszystko, co nam daje nasz
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Uniwersytet. By³y te¿, a jak¿e wspominki, trzy Jak¿e integruj¹ce s¹ takie spotkania, topniej¹ lody,
lata, to ju¿ kawa³ek historii…i…nutka zadumy nie nikn¹ bariery, stajemy siê przyjació³mi.
ominê³a naszego grona…
Korzystajmy z tego póki mo¿na!
wszystko to dokumentowa³, ³api¹c w locie
Krystyna Stendera
najciekawsze chwile pan Antoni £opuch,
Fot.: Antoni £opuch
nasz uniwersytecki fotograf, który jest z nami
zawsze i wszêdzie, a tak¿e Pan Juliusz Jaroñczyk
z Krynicy, którego piêkne zdjêcia podziwiamy
w wydawnictwach SUTW.
rudno by³o siê rozstaæ, ale zapada³ zmierzch
i piosenk¹ "Up³ywa szybko ¿ycie"
zakoñczyliœmy nasze ognisko. Rozstawaliœmy siê
jednak pe³ni optymizmu, bo zamys³em naszych
w³adz uczelnianych jest organizowanie takich
imprez co roku, w³aœnie w dniu 28 paŸdziernika,
w ka¿d¹ rocznicê powstania SUTW.

A

T

WYJAZD EDUKACYJNY DO KRAKOWA – WAWEL
Trasa wycieczki: Nowy S¹cz – Kraków
Cel wycieczki: zwiedzanie Wawelu

P

rzyjechaliœmy do Krakowa o godz. 11.20.
Rozpoczêliœmy zwiedzanie Wawelu od
krótkiego rysu historii wzgórza wawelskiego. Ze
wzglêdu na du¿¹ liczbê osób (ponad 40)
podzielono nas na dwie grupy, ja nale¿a³am do
pierwszej. Sympatyczna, ³adna przewodniczka
przekaza³a nam garœæ wiadomoœci o Wzgórzu
Wawelskim. Dowiedzieliœmy siê, ¿e ju¿ sto
tysiêcy lat p.n.e. wzgórze by³o zamieszka³e. Od
po³owy XIX wieku rezydowali tutaj w³adcy

polscy. W 1000 roku by³ tu oœrodek biskupstwa.
Szczególny rozkwit dla Wawelu przypada na
panowanie dynastii Piastów i Jagiellonów, w XIV
i XVI wieku. Zamek wawelski by³ kilkakrotnie
niszczony. W 1796 roku zosta³ przez armiê
austriack¹ zamieniony na koszary. Wtedy to
Katedra sta³a siê nekropoli¹ królewsk¹ i zyska³a
charakter panteonu narodowego. Od ponad 60 lat
zamek wawelski jest muzeum dokumentuj¹cym
dzieje i bogactwa kultury dawnej Polski.
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K

atedra na Wawelu

zajmuje wyj¹tkow¹ pozycjê w dziejach Polski
i narodu polskiego, to od niej rozpoczêliœmy
wêdrówkê po Wawelu. G³ówny o³tarz Katedry,
miejsce koronacji królów polskich. Ostatnia
koronacja króla Zygmunta Augusta trwa³a a¿
3 dni. Podziwialiœmy wystrój architektoniczny
i rzeŸbiarski, malowid³a œcienne, witra¿e, kraty
ozdobne, sarkofagi, pomniki nagrobne. Sarkofag
króla W³adys³awa Jagie³³y, najcenniejsza pod
wzglêdem artystycznym rzeŸba XV wieku
w Europie Œrodkowej. Nagrobek króla
W³adys³awa Warneñczyka. Poœrodku katedry
relikwie œwiêtego Stanis³awa g³ównego patrona
Polski. Srebrna ozdobna trumna przykuwa wzrok.
Grób œwiêtego Stanis³awa od stuleci pe³ni funkcjê
"O³tarza Ojczyzny": Pomnik nagrobny Stefana

Batorego, sarkofag króla Kazimierza Wielkiego,
który tak du¿o zdzia³a³ dla Polski. Nagrobek króla
Jana Olbrachta, pierwszy w Polsce renesansowy
pomnik nagrobny. Zatrzymaliœmy siê nieco d³u¿ej
przy sarkofagu królowej Jadwigi. Piêkny
nagrobek z bia³ego karraryjskiego marmuru
wykonany w Rzymie.
W kaplicy Zygmuntowskiej zwiedzaliœmy
nagrobki króla Zygmunta I Starego i Zygmunta
Augusta, nagrobek króla Kazimierza
Jagielloñczyka. Ogl¹daliœmy pomnik króla
Micha³a Korybuta Wisniowieckiego i Jana III
Sobieskiego. D³u¿szy czas zatrzymaliœmy siê przy
o³tarzu Pana Jezusa Ukrzy¿owanego. Jest to
gotycka rzeŸba od stuleci otoczona szczególn¹
czci¹ wiernych, jako wizerunek Jezusa s³yn¹cy
³askami. Tutaj przy tym o³tarzu bardzo czêsto
modli³a siê królowa Jadwiga i dost¹pi³a wizji
Ukrzy¿owanego Jezusa, który do niej przemówi³.
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Przy tym o³tarzu bardzo czêsto modli³ siê nasz
Ojciec Œwiêty Jak Pawe³ II, który siedmiokrotnie
odwiedzi³ Katedrê w czasie swojego pontyfikatu.
Zwiedzaliœmy kryptê marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Poœrodku krypty znajduje siê
modernistyczny, mosiê¿ny sarkofag z zw³okami
marsza³ka. Nad trumn¹ wizerunek Matki Boskiej
Ostrobramskiej, a w urnie ziemia pobrana z grobu
matki w Wilnie. W korytarzu przed krypt¹
marsza³ka uamieszczono w niszy urnê z ziemi¹
pomordowanych polskich oficerów w Katyniu.
Maleñkimi schodami zeszliœmy w podziemia
katedry. Tutaj znajduj¹ siê sarkofagi naszych
wieszczów narodowych, dumy Polaków. Sarkofag
Adama Mickiewicza na pierwszym planie, w g³êbi
sarkofag Juliusza S³owackiego, a w niszy urna z
ziemi¹ z paryskiej mogi³y poety Cypriana Kamila
Norwida. Zwiedzaliœmy wie¿ê Zygmuntowsk¹.
Tutaj znajduje siê najstarszy dzwon w Polsce –
dzwon Zygmunta. Dzwon wa¿y 11 ton, a œrednica
jego wynosi 260 centymetrów. Dzwon Zygmunta
dzwoni tylko z okazji najwa¿niejszych œwi¹t
koœcielnych i narodowych oraz nadzwyczajnych
wydarzeñ.
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œw. Stanis³awa, miecz koronacyjny królów
polskich. Ogl¹daliœmy równie¿ salê z paradn¹
broni¹ i odzieniem. Na szczególna uwagê
zas³uguj¹ pa³asze, bu³awy, szyszaki.

K

S

karbiec
znajduje siê w pó³nocno – wschodniej czêœci
z a m k u Wa w e l s k i e g o . J e s t o n j e d n ¹
z najwa¿niejszych kolekcji zabytkowych
kosztownoœci w Œrodkowej Europie. Skarbiec
œwiadczy o potêdze dawnej Polski. W nim
znajduj¹ siê naczynia ozdobne, misy, puchary,
dzbany, kielichy, czarki, zegary, medaliony,
miecze koronacyjne, p³aszcze kawalerskie,
miniaturowe portrety.

omnaty królewskie, ostatni etap naszej
wêdrówki po Wawelu.

Ogl¹daliœmy tutaj wystrój komnat, sufity,
malowid³a œcienne, meble, portrety, kilimy,
ozdobne piece, arrasy i gobeliny. I tutaj
ciekawostka: czym ró¿ni siê gobelin od arrasu –
tylko sposobem wykonania i rodzajem nici. Przy
arrasach u¿ywa siê nici z³otych. Ogl¹daliœmy
skrzynie, które pe³ni³y wiele funkcji u¿ytecznych;
schowka, miejsca do spania i te¿ do pisania.

Na szczególn¹ uwagê poœród eksponatów skarbca
zas³uguje kielich fundacji Kazimierza Wielkiego,
naczynie w kszta³cie or³a, pucharek w kszta³cie
stateczku, puchary ze skorup orzechów
koksowych i srebra z kolekcji Radziwi³³ów,
o³tarzyk pochodz¹cy ze zbiorów Potockich, dzban Zwiedzaliœmy salê poselsk¹, koronacyjn¹,
z elementami Orderu Or³a Bia³ego, misa balow¹, komnatê pod g³owami z XIV wieku. W tej
w kszta³cie kosza, medalion Kapitu³y Or³a komnacie z ca³ego wystroju sufitu ozdobionego
g³owami pozosta³o tylko 30. Jedna g³owa ma
zakneblowane usta. Legenda g³osi, ¿e kiedy król
og³osi³ niesprawiedliwy wyrok g³owa przemówi³a
i król rozkaza³ zakneblowaæ jej usta. Wracaj¹c do
gobelinów, którymi ozdobione s¹ œciany komnat,
to one najczêœciej przedstawiaj¹ mitologiczne
sceny. W komnatach na szczególn¹ uwagê
zas³uguje obraz Matki Bo¿ej karmi¹cej dzieci¹tko
Jezus.
Wzbogaceni wiadomoœciami historycznymi,
dokonaniami naszych królów – monarchów,
bogactwem znajduj¹cym siê w skarbcu, dumni ze
skarbów narodowych znajduj¹cych siê na
Wawelu, zmêczeni lecz szczêœliwi wróciliœmy
wieczorem do Nowego S¹cza.
Notatkê sporz¹dzi³a uczestniczka wycieczki
Alicja Barañska
Fot.: Antoni £opuch
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PIERWSZA POMOC – ZAJÊCIA PRAKTYCZNE

W

dniu 24 kwietnia 2006r ordynator Szpitala
w Nowym S¹czu dr Stanis³aw Malinowski
wyg³osi³ dla s³uchaczy I-go roku sekcji medycznej
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wyk³ad pt. "Nag³a Œmieræ Sercowa - Pierwsza
Pomoc". Chyba najistotniejsz¹ z przekazanych
informacji by³a ta, i¿ w przypadku nag³ej œmierci
sercowej mo¿na chorego uratowaæ jeœli przyst¹pi

spoczywa na osobach bêd¹cych w pobli¿u, czêsto
najbli¿szej rodzinie. I dlatego tak wa¿ne staje siê
nabycie odpowiednich umiejêtnoœci.
konsekwencji wyg³oszonego wyk³adu,
jako jego dalszy ci¹g grupa s³uchaczy
naszego Uniwersytetu odby³a w dniu 27 maja
2006r w Instytucie Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej

W

siê do udzielania pomocy najdalej do 3...5 minut po tym czasie z powodu braku tlenu zaczynaj¹ siê
w mózgu nieodwracalne zmiany, mózg zaczyna
obumieraæ. Z faktu i¿ w ¿adnym kraju, z nawet
najlepiej zorganizowan¹ s³u¿b¹ ratownicz¹ s³u¿by
te w wiêkszoœci przypadków nie s¹ w stanie

Szkole Zawodowej w Nowym S¹czu teoretyczne
i praktyczne przeszkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy w przypadkach nag³ej œmierci
sercowej, ran, z³amañ, krwotoków ...
Przeszkolenie to we wspania³y sposób prowadzili
studenci Instytutu Magdalena Wójcik i Jakub
Duda wraz ze swoimi wyk³adowcami dyr. mgr
Dorot¹ Ogonowsk¹ i mgr Halin¹ Potok, którym to
osobom i Instytutowi S¹decki Uniwersytet
przybyæ w tym czasie do chorego wynika, i¿ ciê¿ar Trzeciego Wieku sk³ada t¹ drog¹ wielkie
udzielenia pierwszej pomocy, ratowania ¿ycia podziêkowania.
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P

rzedstawione zdjêcia s¹ fotograficzn¹ relacj¹
z odbytego przez naszych s³uchaczy
przeszkolenia.
Miko³aj Gondek
Starosta Sekcji Medycznej
i Profilaktyki Zdrowia
Fot.: Miko³aj Gondek

CO BÊDZIE...
Owocuj¹ nawi¹zane przed rokiem kontakty
naszych s³uchaczy z Polsk¹ M³odzie¿¹
Esperanck¹: po wspólnie zorganizowanym ze
studentami z Uniwersytetu Warszawskiego
i UAM z Poznania tzw. AGO – TAGO (Dzieñ
Czynu) w WSB-NLU, w tym roku ci sami
organizatorzy zaplanowali w naszym mieœcie
ju¿ AGO – SEMAJNO, czyli Tydzieñ Dzia³ania!
Znowu zjedzie tutaj m³odzie¿,
a w miêdzynarodowej grupie znajd¹ siê
przedstawiciele a¿ 17 krajów, nie tylko
europejskich, lecz tak¿e odleg³ych
i egzotycznych, z Ameryki P³d., Afryki i Azji.
W ramach wspó³pracy oraz nawi¹zanej przed
rokiem przyjaŸni, pomagaj¹ organizatorom nasze
s³uchaczki – esperantystki, które zdobywaj¹
sponsorów na realizacjê programu oraz
dostosowuj¹ propozycje organizatorów programu
do miejscowych warunków.
Bêdzie to pierwsza, tak du¿a i miêdzynarodowa
grupa aktywnych, m³odych dzia³aczy, która
przyjedzie do Nowego S¹cza. Traktujemy ten
fakt, jako powa¿ne wyzwanie i mo¿liwoœæ
rozpoczêcia realizacji naszych za³o¿eñ
programowych – Promocji Regionu poprzez
Esperanto!
Chcemy zaprezentowaæ goœciom nie tylko walory
przyrodnicze i historyczno – kulturowe Ziemi
S¹deckiej, lecz tak¿e goœcinnoœæ i serdecznoœæ
mieszkañców tej ziemi. Marzymy, aby ta impreza
sta³a siê m o d e l e m dla corocznych, podobnych
imprez organizowanych przez m³odzie¿
w ró¿nych krajach.
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Dla potrzeb tej imprezy, przy wspó³udziale
SUTW m.in. wydana zosta³a esperancka wk³adka
do niniejszego Biuletynu "S¹decko – Krynicki
Szlak Architektury Drewnianej", a Wydzia³
Rozwoju UM Nowego S¹cza obieca³ zap³aciæ za
autokary na wycieczkê tym szlakiem dla naszych
goœci.
Do programu w³¹czaj¹ siê tak¿e inne placówki
i instytucje kulturalne:
CIM "KANA" udostêpnia salê na uroczyste
otwarcie i wieczór zapoznawczy,
MOK na Wieczór Narodowy – Dzieñ Folkloru,
MCK "SOKÓ£" na Festiwal Kulturalno –
Jêzykowy, a Burmistrz Starego S¹cza sponsoruje program w swoim mieœcie i kulig
w Barcicach!
Tak¿e dla tej m³odzie¿y przygotowany zosta³
s p o ³ e c z n i e jednokartkowy, sk³adany folderek
esperancki "Ziemia S¹decka", aby mogli wróciæ
do domu z materia³ami promocyjnymi i
rozpowszechniæ je w swoim œrodowisku.
Opracowanie /Anna Totoñ, Danuta Kowalska/ ,
koszty druku pokry³y nasze kole¿anki Jola
Kieres, Danuta Kowalska, Halina Komar,
czêœciowo u¿yto sk³adek PZE.
Zapraszamy s³uchaczy SUTW na spotkanie z
goszcz¹c¹ u nas m³odzie¿¹ ze œwiata, w dniu 30
grudnia, godz.15- 17 w Sali Sichrawy MCK
"Sokó³", gdzie odbêdzie siê Festiwal Kulturalno –
Jêzykowy.
Halina Komar
Sekcja Medyczna i Profilaktyki Zdrowia
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WARTO PRZECZYTAÆ!!!
1. Wojciech Cejrowski – "Gringo wœród dzikich plemion".
Jest to ksi¹¿ka przygodowa i podró¿nicza. M¹dra, pe³na humoru i ciekawostek. Jest to tak¿e album
niezwyk³ych fotografii z wypraw w najdziksze rejony œwiata. Nie zawsze mamy okazjê zobaczyæ
wszystko osobiœcie, z ksi¹¿k¹ Wojciecha Cejrowskiego w rêku, mamy wra¿enie, ¿e odwiedzamy te
wszystkie miejsca osobiœcie.
2. Maria Konopnicka – " Listy do Ignacego Wasi³owskiego".
Listy autorki do stryja stanowi¹ nieocenione Ÿród³o do poznania ówczesnego ¿ycia literacko – polityczno
– kulturalnego. Bardzo osobiste zwierzenia poetki pozwalaj¹ zobaczyæ j¹ jako prawdziwego cz³owieka z
krwi i koœci.
3. Zadie Smith – "O piêknie".
Nowa powieœæ Zadie Smith opowiada historiê dwóch rodzin, a poprzez tê opowieœæ
z dystansem i humorem porusza najwa¿niejsze tematy wspó³czesnoœci: zagadnienia to¿samoœci, rasy,
globalizmu, fanatyzmu religijnego.
4. Eric – Emanuel Schmidt – "Oskar i Pani Ró¿a".
Piêkna, m¹dra i niepozbawiona humoru opowieœæ o tym, jak pokonaæ strach, lêk, odnaleŸæ wiarê i nie
poddaæ siê w obliczu nieszczêœcia. Powieœæ dla ka¿dego, kto szuka mi³oœci, zrozumienia i kocha
drugiego cz³owieka.
5. Anna Gabryœ – "Salony krakowskie".
Historia salonów prowadzonych przez znane krakowskie rodziny, takie jak: Potoccy, Czartoryscy i
Estreicherowie. Obraz ¿ycia kulturalnego, miejsc, w których rodzi³a siê myœl polityczna, spo³eczna,
toczy³y siê wa¿ne rozmowy na temat literatury, muzyki, sztuki.
6. Ken Follett – "Filary ziemi".
Akcja rozgrywa siê w œredniowiecznej Anglii. Mamy XII wiek, trwa wojna domowa, konflikty na tle
religijnym, spory o sukcesjê na angielskim tronie. Ciekawie napisana powieœæ historyczna.
7. Joanna Siedlecka – "Ob³awa".
Autorka ksi¹¿ek "Czarny Ptasior", "Wypominki". W ksi¹¿ce "Ob³awa" podaje przera¿aj¹ce wiadomoœci o
przeœladowaniach pisarzy PPR –u przez SB.
8. Nicole Krauss – "Historia mi³oœci".
Niezapomniana historia ludzi, którzy dziêki pewnej ksi¹¿ce prze¿yli swe najpiêkniejsze chwile. "Historia
mi³oœci" jest dzie³em uniwersalnym, osadzonym jednak mocno w ¿ydowskiej historii, doœwiadczeniu i
losie.
9. Borys Akunin – "Powieœæ szpiegowska".
Borys Akunin, autor kilku powieœci szpiegowskich, mistrz zaskakuj¹cej intrygi, stworzy³ sw¹ now¹
historiê, dziej¹c¹ siê w czasie II wojny œwiatowej. Jest rok 1941. Planuj¹c atak na ZSRR, Niemcy chc¹
uzyskaæ efekt ca³kowitego zaskoczenia. Czy plan siê powiedzie?
Co przeszkodzi w wykonaniu zadania? Powieœæ szpiegowska Borysa Akunina odpowie na postawione
pytania.
10. Tomasz Lis – "Polska g³upcze!".
Jeden z najwybitniejszych w Polsce dziennikarzy telewizyjnych zna politykê od podszewki. Tomasz Lis
potrafi pisaæ o aktualnych wydarzeniach politycznych w sposób lekki, swobodny, ale pe³en b³yskotliwego
humoru.
11. Micha³ Komar – "W³adys³aw Bartoszewski. Wywiad rzeka".
Wywiad – rzeka, to swoiste podsumowanie niezwyk³ego ¿ycia, anegdoty, refleksje, wyznania. Wywiad
przeprowadzony z Profesorem przez Micha³a Komara to ciekawy kawa³ek historii, to fragmenty rozmów
w audycjach na antenie I programu Polskiego Radia.
S¹decka Biblioteka Publiczna

www.sbp.nowysacz.pl
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