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Szanowni Państwo,
Drodzy Słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Dobiega końca kolejny rok akademicki w Sądeckim UTW.W dniu 14 czerwca br. Słuchacze II
roku( druga edycja SUTW ) odbiorą dyplomy potwierdzające ich uczestnictwo w wykładach, kursach
językowych i komputerowych oraz rozmaitych zajęciach warsztatowych, rekreacyjno-ruchowych i
integracyjnych. Słuchacze I roku kończą zajęcia 31 maja br.
Nazwa Uniwersytet pochodzi od słowa „univeritas” co oznacza wspólnotę. Uniwersytet
powstaje, gdy staje się wspólnotą. To wspólnota profesorów i studentów, słuchaczy którzy przyjmują
podstawowe wartości akademickie jakimi są :bycie razem, w poszukiwaniu prawdy i ku
wewnętrznemu, własnemu doskonaleniu się, bez względu na wiek.
W takim duchu spotykamy się już od 3 lat w Sądeckim UTW tworząc społeczność akademicką
Trzeciego Wieku
Dyplom Sądeckiego UTW to swoisty symbol wyrażający głęboki sens szeroko rozumianej
aktywności intelektualnej, społecznej i fizycznej osób starszych, które z pasją i zaangażowaniem chcą
jak najlepiej poznać i zrozumieć to co dzieje się na świecie, w kraju i w naszej małej ojczyźnieSądecczyźnie. Chcą ze sobą przebywać - być razem i dla innych.
Jako przesłanie do kontynuowania naszej aktywności niech posłużą następujące sentencje:
• W zdrowym ciele zdrowy duch,
• Musisz żyć dla innych jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie ( Seneka),
• Korzystaj z każdego dnia (Horacy)
• Bezczynność nie daje odpoczynku
• W pracy cnota i życie,
• Tylko człowiek, który przez cale życie pracował, ma prawo powiedzieć : żyłem (J.W. Goethe)
• I mówię do was; wstań, nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach, wyprostuj się, wstań i idź
(Jan Paweł II)
Przekazując Państwu kolejny numer naszego Biuletynu życzę miłej i pożytecznej lektury w
czasie wakacyjnej przerwy i zapraszam na zajęcia od października.

Wiesława Borczyk
Prezes Zarządu
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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WYKŁADY

POMAGAMY SĄDECKIM SENIOROM
– EDUKACJA I PROFILAKTYKA ZDROWIA
wykładowca. Starość jest naturalnym etapem
naszego życia. Patrzymy na nią z niepewnością,
trochę się jej boimy, ponieważ często
utożsamiamy ją z chorowaniem i samotnością.
Warto jednak wiedzieć, że wiele osób dożywa
sędziwego wieku w dobrej kondycji i poczuciu
zadowolenia z życia. Obraz starości w dużej
mierze zależy od sposobu postrzegania jej przez
nas samych. Podkreślił, że tworzenie warunków
„dobrej starości” ma szeroki kontekst społeczny i
ekonomiczny. Wykłady cieszyły się dużym
zainteresowaniem sądeckich seniorów, którzy
mieli również możliwość konsultacji
z profesorem Kocembą problemów zdrowotnych.
Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach dotacji
dla Sądeckiego UTW dofinansował
zorganizowanie wykładów.
W zaproszeniu prof. J. Kocemby do Nowego
Sącza wsparła Sądecki UTW pani lek. med. Anna
Węgrzyńska specjalista chorób wewnętrznych
i geriatrii, która udziela osobom w podeszłym
wieku konsultacji geriatrycznej w nowo otwartej
Poradni Geriatrycznej w Centrum Medycznym
Biegonice.
Informacja dla pacjentów: Poradnia
Geriatryczna mieści się w Nowym Sączu przy ul.
Węgierskiej 188 tel.0 18 442 90 99.
Konsultacje są bezpłatne. Trzeba mieć jedynie
skierowanie od lekarza rodzinnego.

Fot. Antoni Łopuch

prof. dr hab. n. med. Józef Kocemba, Collegium Medicum UJ Kraków

W

zrost liczby ludzi w starszym wieku to
zjawisko demograficzne, które będzie się
nasilało i do tego trzeba się przygotować.
W czwartek Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku gościł wybitnego specjalistę geriatrii
i chorób wewnętrznych prof. dra hab. nauk
medycznych Józefa Kocembę, wieloletniego
ordynatora Oddziału InternistycznoGeriatrycznego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Profesor J. Kocemba jest znanym nie tylko w kraju
propagatorem ”dobrej starości”.
Od wielu lat staram się wzbudzać
w społeczeństwie zainteresowanie problemami
osób starszych dla których czasy nie są łatwe a
przecież proces starzenia się człowieka jest
nieuniknioną koniecznością – mówił

Wiesława Borczyk
Prezes Sądeckiego UTW

Fot. Antoni Łopuch

Fot. Antoni Łopuch
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NIE MA CZASU NA PESYMIZM!
Pesymizm jest przywilejem młodych.
W starszym wieku nie ma na to czasu.
Winston Churchill

Fot. Antoni Łopuch

wielopoziomowy i w wielu przejawach zależny od
psychiki, uwarunkowań społecznych etc. Proces
ten, jak sądzą u niektórych rozpoczyna się
w momencie narodzin. Mówią tak ci, którzy
pesymistycznie uważają, że człowiek urodził się
jedynie po to, aby kiedyś umrzeć – zapominając
przy tym o: miłości, pracy, doświadczeniu –
o wszystkim tym, co jest piękne i dobre i czego
sami doświadczamy oraz ofiarowujemy innym.
Gerontologia uważa, że procesy starzenia
rozpoczynają się u człowieka w wieku średnim,
a ich intensywność wzrasta wraz z upływem lat,
aby doprowadzić nas do starości (wieku
starczego) będącego ostatnim etapem naszej
ziemskiej wędrówki.
Prof. Józef Kocemba, wybitny geriatra,
podaje następujące umowne okresy życia
człowieka 1):
0 - 29 lat Okres młodości (wiek rozwojowy
– wiek edukacji)
30 - 59 lat Okres dojrzałości (wiek średni –
wiek produkcyjny)
Okres starości wg Światowej Organizacji Zdrowia
(60-120 lat) dzieli się na trzy fazy:
60 – 74 lat
Starość wczesna (wiek podeszły –
wiek III)
75 – 89 lat
Starość pośrednia (faza starości
pełnej)
90 i więcej lat S t a r o ś ć p ó ź n a ( f a z a
długowieczności)
tarzenie może przebiegać fizjologicznie
i wtedy mówimy o starzeniu się
prawidłowym, bez powikłań chorobowych.
Najczęściej jednak starzenie związane jest
z procesami chorobowymi i wtedy mamy do
czynienia ze starzeniem patologicznym,
przyspieszonym przez przewlekłe schorzenia.
Niezależnie od typu starzenia w miarę upływu lat
następuje ograniczenie sprawności człowieka
i zdolności do samodzielnej egzystencji.
Odnotowujemy to jako fakt i nie traktujemy jako
dopustu Bożego, tak po prostu jest, że większość
ludzi w zaawansowanym wieku w mniejszym lub
większym stopniu potrzebuje wsparcia ze strony
innych ludzi. Na pocieszenie, jeśli ktoś go
koniecznie potrzebuje, warto zauważyć, że nie jest

lek. med. Anna Węgrzyńska, Centrum Medyczne Biegonice,
Poradnia Geriatryczna

P

esymizmu, o czym powszechnie wiadomo,
należy unikać jak ognia. Niebezpieczny jest
nie tylko nasz własny pesymizm, to postawa, którą
można się „zarazić” od innych. Najlepiej byłoby
prezentować postawę optymistyczną, ale jakie to
trudne, tego nikomu nie trzeba tłumaczyć.
Panuje przekonanie, że wraz z upływem lat coraz
trudniej cieszyć się życiem, odczuwać radości
i satysfakcje. Czy tak musi być, czy nie ma
sposobu na to, aby prezentować postawę
optymistyczną?
Spróbujmy przyjrzeć się zagadnieniom
związanym ze starzeniem się, popatrzmy na nie
oczami realisty i nazwijmy rzeczy po imieniu. Nie
po to, aby straszyć niedołężną przyszłością, ale
aby po opisaniu zjawiska poszukać jego
pozytywnych stron (tak, tak – one też istnieją!) –
więc piszę jako optymistka (inaczej trudno byłoby
mi być lekarzem) dla optymistów.
Zamierzam w cyklu artykułów spróbować
najpierw opisać i zdefiniować zjawisko, aby
później zająć się kilkoma wybranymi
zagadnieniami, które mają szczególnie istotny
wpływ na komfort życia u ludzi w starszym wieku
(sen i bezsenność, aktywność, dieta, menoi andropauza, relacje społeczne i in.). Jeśli moje
artykuły zainteresują Państwa, chętnie odpowiem
na pytania, oczekuję również na sugestie, co do
dalszych tematów.
a dobry początek nazwijmy rzeczy po
imieniu!
Starzenie się należy postrzegać jako normalny,
trwający latami, nie dający się zatrzymać ani
cofnąć proces fizjologiczny zachodzący
w każdym żywym organizmie. Człowiek nie jest
tu wyjątkiem, aczkolwiek u człowieka, bardziej
niż u innych stworzeń proces ten jest
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to jedyny okres, kiedy człowiek oczekuje pomocy.
Pomijając występujące w różnych okresach życia
choroby i wypadki losowe, takim okresem jest
dzieciństwo, szczególnie wczesne.
koro zrobiliśmy pierwszy krok i nazwaliśmy
proces starzenia po imieniu spróbujmy się
zastanowić, co charakteryzuje ten proces.
Przewodnikiem będzie nam cytowany już
uprzednio prof. J.Kocemba2).
Otóż uważa on, że proces ten jest powszechny.
Podlegamy mu wszyscy i od początku cywilizacji
próbujemy temu zaradzić. Mity i legendy pełne są
eliksirów młodości i tajemnych sposobów na
nieśmiertelność. I rzeczywiście w pewnym sensie
rozwój medycyny i poprawa warunków życia
stanowi pewną namiastkę eliksiru, który znacznie
wydłużył średnią długość życia. Czy wiecie
Państwo, że na początku XX wieku ludzie żyli
średnio ok. 40 lat.
Ta powszechność ma jeszcze inny walor –
nieuchronność i brak wyjątków od cyklu życia
mógłby być w świadomym społeczeństwie
sposobem na skuteczne wyeliminowanie
dyskryminacji osób starszych w życiu
społecznym.
Starzenie przebiega jednokierunkowo i w sposób
ciągły, mówimy, że ma charakter progresywny,
czasu nie daje się cofnąć.
Kolejna cecha to długotrwałość. Jak już
wspominałam, niektórzy przyjmują, że starzejemy
się wręcz od niemowlęctwa, ale częściej
zakładamy, że początek starzenia to zmiany
pojawiające się w narządach i układach ok. 40
dekady życia. Cecha ta powoduje również, że w
trakcie tych zwykle, co najmniej kolejnych 40 lat
zrazu nie zauważamy lub lekceważymy pierwsze
jej objawy, nie podejmujemy leczenia
zapobiegawczego i pozwalamy na swobodny
rozwój schorzeń, które z kolei wraz z upływem lat
czynią nasze starzenie patologicznym i znacznie je
przyspieszają (cukrzyca, choroby serca etc.).
Dalej prof. Kocemba mówi o trójwymiarowości
procesu starzenia, bo z jednej strony ludzie są w
przyrodzie coraz starszym gatunkiem, po wtóre
starzejemy się w sposób zindywidualizowany,
charakterystyczny dla samego siebie, ale jest
i trzeci wymiar. Jest nim demograficzne starzenie
się populacji obserwowane na przykład w skali
państwa.
Starzenie przebiega w kilku płaszczyznach,
najważniejsze z nich to płaszczyzny biologiczna,
psychologiczna oraz społeczno-socjalna.

Czy starzenie jest mierzalne? Specjaliści twierdzą,
że tak. W życiu codziennym często słyszymy:
„Mam tyle lat, na ile się czuję”, a to zależy od
własnego samopoczucia. Czy miernikiem może
być wygląd zewnętrzny? Raczej tak, chociaż
współczesna kosmetologia i chirurgia plastyczna
mogą w znacznym stopniu zafałszować
rzeczywistość. Różnice widać tu także, kiedy
porównujemy twarze osób, które pracowały pod
gołym niebem z ludźmi pracującymi w bardziej
komfortowych warunkach. Bardziej mierzalny
jest wiek biologiczny i skala sprawności fizycznej,
a na koniec pozostaje jeszcze wiek kalendarzowy
oparta na dacie urodzenia – stąd możliwość m.in.
wyliczania średniej długości życia.
Kolejne cechy to inwolucyjność (odwrotność
ewolucyjności) objawiające się przede wszystkim
osłabieniem zdolności naprawczych
i przystosowawczych, spadek naturalnej
obronności i złożona etiologia, czyli wielość
przyczyn starzenia się. Zwykle wymienia się dwie
grupy przyczyn. Pierwsza odwołuje się do naszego
genomu i wynika z dziedziczenia
i indywidualnych cech, jak np. metabolizm. Druga
grupa to czynniki modyfikujące starzenie się. Jako
najważniejsze prof. Kocemba wymienia:
- czynniki osobnicze (choroby, kalectwo,
otyłość, zaburzenia regulacyjne);
- czynniki środowiskowe i styl życia
(powietrze, woda, radiacja, dieta, alkohol,
tytoń, leki i inne uzależnienia);
- stres;
- życie zawodowe, rodzinne, towarzyskie.
Proces starzenia cechuje się również zwartością
ontogenetyczną, tzn. jest nierozerwalną częścią
prowadzącą organizm od narodzin do śmierci.
I ostatnią cechą wymienianą w prezentowanej
pracy jest możliwość podjęcia działań
prewencyjnych.
więc można oddziaływać na przyczyny i sam
przebieg procesu starzenia się. Wprawdzie
jeszcze nie mamy wpływu na kompleks
dziedziczonych cech (można powiedzieć z punktu
widzenia rozwoju gatunku, że na szczęście), ale
już na nawyki dotyczące metabolizmu możemy
oddziaływać skutecznie. Redukując ilość
spożywanej żywności i właściwie dobierając jej
jakość redukujemy ryzyko chorób
cywilizacyjnych (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,
miażdżyca).
Mówi się także o prewencji osłonowej skupiającej
się na czynnikach przyspieszających starzenie.
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Należą do nich: mała aktywność fizyczna, używki
i nadużywanie leków, stany chorobowe,
zaniedbania higieniczne, również osamotnienie
i brak kontaktu ze środowiskiem.
Prewencja korekcyjna z kolei „maskując starość”
poprawia samopoczucie (medycyna estetyczna
i kosmetologia), różnorakie metody usprawniania
czynnościowego narządów i układów przynoszą
wymierne korzyści funkcjonalne.
okrótce opisaliśmy zjawisko, teraz pora zająć
się sposobami na jak najdłuższe zachowanie
witalności i optymizmu, ale o tym w następnym
spotkaniu.

Geriatra-

P

lekarz specjalista zajmujący się
geriatrią, w swoich działaniach
wykorzystuje wiedzę nie tylko
z zakresu medycyny, szczególnie
pomocna jest psychologia; często
koordynuje leczenie prowadzone
przez innych specjalistów
zajmujących się pacjentem bardzo
wąsko.

Literatura:
1) Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.),
Geriatria z elementami gerontologii ogólnej.
Podręcznik dla lekarzy i studentów, VIA
MEDICA, Gdańsk 2006
2) Hayflick L., Jak i dlaczego się starzejemy,
Książka i Wiedza, Warszawa 1998
3) Medina, J.J., Zegar życia. Dlaczego się
starzejemy? Czy można cofnąć czas? Prószyński
i Ska, Warszawa 2001
4) WHO, Sztuka starzenia się, Polskie
Towarzystwo Gerontologiczne 1993

Słowniczek pojęć:
Gerontologia- interdyscyplinarna dziedzina
nauki o starzeniu się i starości,
łączy w sobie wiedzę z zakresu
biologii, genetyki i medycyny;
korzysta z socjologii, psychologii i
demografii.
Geriatriadziedzina medycyny zajmująca się
fizjologicznymi i patologicznymi
aspektami starzenia się człowieka Opracowanie: lek. med. Anna Węgrzyńska - lekarz
oraz problemami klinicznymi rodzinny, internista i specjalista geriatra
(od 1993r), Centrum Medyczne Biegonice
starszego wieku.

CHOROBY SERCA I NACZYŃ

C

horoby serca i naczyń stanowią najczęstszą
przyczynę zgonu w Polsce. Skuteczność ich
leczenia zależy od szybkiego rozpoznania
i natychmiastowej interwencji. Dlatego głównym
celem utworzenia przez Intercard Sp. z o.o. na
bazie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu
Oddziału Kardiologii Inwazyjnej , Elektroterapii
i Angiologii
jest zapewnienie diagnostyki
i leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej,
miażdżycy tętnic obwodowych oraz zaburzeń
rytmu i przewodzenia serca dla pacjentów z terenu
miasta Nowego Sącza oraz powiatów
nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego.
ferowane świadczenia medyczne
w nowosądeckim oddziale obejmują :
całodobowe zabiegi ratujące życie, leczenie
ostrych stanów wieńcowych na oddziale
intensywnej terapii kardiologicznej ( zawał serca,
niestabilna choroba wieńcowa), diagnostykę
i terapię z zakresu kardiologii i radiologii
inwazyjnej czyli koronarografię i angiografię

tętnic obwodowych, koronaroplastykę
i angioplastykę tętnic obwodowych (szyjnych,
biodrowych, udowych) z wykorzystaniem
implantacji stentów, wszczepienia stymulatorów
serca ,badanie nieinwazyjne EKG, UKG, Holter,
test wysiłkowy. Zabiegi te nie wymagają długich
hospitalizacji (kilku- dniowy pobyt w oddziale)

Fot. Antoni Łopuch

O

lek. med. Renata Korpak-Wysocka, Bernadeta Stafin – Intercard
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oraz umożliwiają szybką rehabilitację i powrót do
pełnej aktywności życiowej.
sługi świadczone w Oddziale Kardiologii
Inwazyjnej NZOZ realizowane są w ramach
kontraktów objętych umową z NFZ i są dla
chorych bezpłatne.
Oddział dysponuje przestronnymi salami chorych
wyposażonymi w węzły sanitarne, poddziałem
intensywnej opieki kardiologicznej, nowoczesną
pracownią badań inwazyjnych, a w planach jest
utworzenie specjalistycznej poradni
kardiologicznej.
la pacjentów obecność Oddziału oznacza
dostęp do nowoczesnych usług medycznych,
a przede wszystkim znacznego zmniejszenia

śmiertelności spowodowanej świeżym zawałem
serca. Warunkiem jednak uzyskania tego wyniku
jest jak najszybsze dotarcie do naszego oddziału
w przypadku wystąpienia objawów zawału serca.
26 kwietnia dzięki zaproszeniu Pani Prezes
Wiesławy Borczyk na wykłady sekcji medycznej
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani
Ordynator Renata Korpak – Wysocka
zaprezentowała funkcjonowanie Oddziału
Kardiologii Inwazyjnej.

U

Opracowała: Bernadeta Stafin
Pielegniarka Oddziałowa
Oddziału Kardiologii Inwazyjnej,
Elektroterapii i Angiologii – Nowy Sącz

D

BADANIA

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET UCZESTNICZĄCYCH
W ZAJĘCIACH
SĄDECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

M

C

harakterystyczną cechą społeczeństw końca
XX wieku i początku XXI wieku jest proces
starzenia się społeczeństwa. Zwiększająca się
długość ludzkiego życia i wzrost liczby ludzi w
starszym wieku to zjawisko demograficzne, które
w miarę upływu lat będzie się nasilało. By osoby
starsze mogły pozostać sprawne fizycznie
i psychicznie należy zachęcać je do podejmowania
aktywności ruchowej.
Aktywność fizyczna należy do najważniejszych
czynników wpływających na stan zdrowia,
samopoczucie, jakość i długość ludzkiego życia.
Ruch towarzyszy człowiekowi przez całe życie.
To dzięki niemu następuje rozwój fizyczny,
psychiczny i społeczny.
To dzięki niemu także możliwe jest pozostanie
sprawnym przez długie lata. Aktywność fizyczna
podejmowana systematycznie pozwala na
uzyskanie lub utrzymanie takiego poziomu
wydolności i sprawności fizycznej, który
umożliwia
jak najdłuższą samodzielność
ruchową osoby starszej.
ystematyczna aktywność ruchowa może także
uchronić osoby starsze od wielu problemów
zdrowotnych. Korzystnie wpływa na utrzymanie
odpowiedniej masy ciała, poprawę ruchomości
stawów, zwiększenie pojemności minutowej
serca, utrzymuje siłę mięśniową a także ogranicza
ryzyko upadków.

ała aktywność fizyczna natomiast jest jedną
z głównych przyczyn występowania
chorób cywilizacyjnych. Spacer, pływanie czy
jazda na rowerze nadal ustępują miejsca biernym
formom spędzania czasu wolnego, takim jak np.
oglądanie telewizji. Brak aktywności ruchowej ma
równie szkodliwy wpływ na zdrowie jak wysoki
poziom cholesterolu czy palenie tytoniu.
Ważnym podkreślenia jest fakt, iż osłabienie
sprawności psychofizycznej osób starszych nie
jest związane, jak powszechnie się uważa
z procesem starzenia się lecz głównie
z ograniczeniem ruchu czyli tzw. siedzącym
trybem życia. Odpowiednio dobrana
i systematycznie podejmowana aktywność
ruchowa opóźnia procesy starzenia się organizmu
i polepsza jakość życia osób starszych. Pomimo
wielu przekonujących badań dotyczących
znaczącej roli systematycznej aktywności
fizycznej i zmiany stylu życia w opóźnianiu
procesu starzenia się i występowaniu
niesprawności, osoby starsze niełatwo podejmują
systematyczną aktywność ruchową.
omocna w tym obszarze jest działalność
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które
w zakresie swojej działalności edukacyjnej mają
wpływ na kształtowanie świadomości
i przekazanie wiedzy o znaczeniu i roli aktywności
ruchowej w życiu osób starszych.

S

P
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Przykładem może być działalność Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który za swoje
cele i zadania stawia sobie edukację osób
starszych, włączenie ich do systemu kształcenia
ustawicznego, propagowanie wartościowego
sposobu życia, opartego na rozwoju
zainteresowań, aktywności społecznej i fizycznej.
Udział w zajęciach Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, przyjęcie na siebie obowiązków
słuchacza, dokonanie wyboru określonej formy
zajęć, planowanie własnego czasu powoduje, że
osoby starsze odnajdują sens realizacji celów
i zadań życiowych.
czestnictwo w Sądeckim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku mobilizuje zarówno
psychicznie jak i fizycznie oraz ma wpływ na
wzrost aktywności życiowej. Poznanie nowych
osób zbliżonych wiekiem, o podobnych
zainteresowaniach i problemach, nawiązanie
znajomości czy nawet przyjaźni przeciwdziała
samotności osób starszych i ich marginalizacji
społecznej. Udział w zajęciach to także możliwość
realizacji młodzieńczych marzeń, które dla wielu
osób dotychczas nie były do pogodzenia z życiem
zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.
celu zbadania aktywności ruchowej kobiet
uczestniczących w zajęciach Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak również
określenia czynników wpływających na
tę
aktywność przebadano grupę 100 kobiet –
słuchaczek Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, zamieszkujących miasto Nowy Sącz jak
i powiat nowosądecki. Badana grupa obejmowała
kobiety w wieku od 50 do 81 lat i więcej, w tym:
– panie w wieku 50-55 lat stanowiły 20%
ankietowanych,
– panie w wieku 56-60 lat stanowiły 30%
ankietowanych,
– panie w wieku 61-65 lat stanowiły 31%
ankietowanych,
– panie w wieku 66-80 lat stanowiły 16%
ankietowanych,
– panie w wieku 81 i więcej stanowiły 3%
ankietowanych.
Ankietowane posiadają wykształcenie średnie
(42%), niepełne wyższe (27%) i wyższe (31%).
Pytania ankietowe na które odpowiadały
słuchaczki Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku dotyczyły podejmowanej aktywności
ruchowej przed rozpoczęciem uczestnictwa
w zajęciach Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, obecnie podejmowanej aktywności

ruchowej jak i częstotliwości podejmowania
aktywności ruchowej. Pytania te dotyczyły także
preferencji w wybieranych formach aktywności
ruchowej oraz ich wpływu na samopoczucie
uczestniczek.
Poniżej przykładowe pytania ankietowe:
• Czy przed rozpoczęciem uczestnictwa
w zajęciach Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku podejmowała Pani
aktywność ruchową?
• Czy uczestnicząc w zajęciach Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku podejmuje
Pani aktywność ruchową?
• Co stanowi barierę w zaangażowaniu
się/pełnym zaangażowaniu się Pani
w aktywność ruchową?
 brak czasu
 bariery zdrowotne
 kwestie finansowe
 brak motywacji
 nie uważam zajęć ruchowych za rzecz bardzo
ważną
 inne (jakie?).......
 brak barier
• Jakie formy aktywności ruchowej Pani
podejmuje?
 spacery
 tenis stołowy
 bieganie
 tenis ziemny
 aerobik
 badminton
 gimnastyka indywidualna  pilatess
 gimnastyka w wodzie
 joga
 pływanie
 gry zespołowe
 jazda na rowerze
 praca w ogródku
 jazda konna
 north walking
 wspinaczka
 inne (jakie?) ..........................................
• Jak często podejmuje Pani aktywność
ruchową?
 codziennie
 3-4 razy w tygodniu  raz na miesiąc
 1-2 razy w tygodniu  rzadziej
 raz na 2 tygodnie
• Jakie są motywy podejmowania przez Panią
aktywności ruchowej?
 zachowanie i poprawa zdrowia
 poprawa wydolności fizycznej
 rozładowanie stresów
 sprawia mi to przyjemność
 kształtowanie sylwetki  zalecenia lekarza
 spędzanie czasu ze znajomymi

U

W
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 okazja do sprawdzenia siebie
 poprawa samopoczucia inne (jakie?).............
• Z kim najchętniej podejmuje Pani aktywność
ruchową?
 sama
 z rodziną
 ze znajomymi
• Czy korzysta Pani z zajęć z zakresu
aktywności ruchowej w ramach Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku ?
 Tak,
 Nie
jakich?................................................................
o wypełnieniu i oddaniu ankiet przez 100
słuchaczek, Na podstawie zebranych
informacji można, sformułować następujące
wnioski:
• Kobiety uczestniczące w zajęciach Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku można
podzielić się na trzy grupy. Najliczniejszą
grupę stanowią Panie, które podejmowały
aktywność fizyczną przed rozpoczęciem
uczestnictwa w zajęciach na Sądeckim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku i kontynuują
ją - 69%. Panie, które podjęły aktywność
ruchową w związku z uczestnictwem
w zajęciach Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku stanowią 25%. Natomiast
6% ankietowanych stanowią Panie, które nie
podejmowały aktywności fizycznej przed
zapisaniem się do Sądeckiego UTW i nadal jej
nie podejmują.
• Bariery zaangażowania się (względnie
pełnego zaangażowania się) w aktywność
ruchową postrzegane są przez 43 ankietowane.
Grupę tą stanowią w większości badane Panie
nie podejmujące aktywności fizycznej w ogóle
i rozpoczynające podejmowanie aktywności
wraz z rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Najczęściej Panie te wskazywały jako bariery
„brak motywacji”(10%), „brak czasu”(9%)
i „kwestie finansowe” (9%). 12 kobiet, które
podejmowały wcześniej aktywność fizyczną
i kontynuowały ją, za barierę swojej
aktywności fizycznej wskazywały „barierę
zdrowotną”. Jednak pomimo jej występowania
nie zaprzestały aktywności fizycznej.
Pozostałe 57 ankietowanych nie wskazało
żadnych barier zaangażowania się
w aktywność ruchową. Grupę tą stanowią
Panie, które podejmowały aktywność fizyczną
przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ją
kontynuują.

• Ankietowane podejmujące aktywność
ruchową przed rozpoczęciem uczestnictwa w
zajęciach Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przywiązują większą wagę
do
systematycznych zajęć ruchowych. W tej
grupie 96,3% podejmuje aktywność ruchową
codziennie lub 3-4 razy w tygodniu. Zaś
kobiety rozpoczynające aktywność ruchową
wraz z rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
podejmują aktywność fizyczną znacznie
rzadziej.
• Najczęściej podejmowanymi formami
aktywności ruchowej przez ankietowane są:
spacery (29% odpowiedzi), praca w ogrodzie
(16% odpowiedzi) i gimnastyka indywidualna
(14% odpowiedzi).
• Najczęściej wskazywane motywy
podejmowania aktywności ruchowej to:
„zachowanie i poprawa zdrowia” (22%
odpowiedzi), „poprawa wydolności fizycznej”
(15% odpowiedzi) oraz odpowiedź „sprawia
mi to przyjemność” (15% odpowiedzi).
• Badane osoby najchętniej podejmują
aktywność fizyczną ze znajomymi (45%
odpowiedzi) i z rodziną (33% odpowiedzi), zaś
mniej chętnie samodzielnie (22%
odpowiedzi).
• Większość ankietowanych korzysta z zajęć
z zakresu aktywności fizycznej w ramach
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
głównie w formie udziału w wycieczkach
turystyczno – krajoznawczych (68%
aktywnych ruchowo).
• Większość ankietowanych uważa też, iż
uczestnictwo w zajęciach Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku miało
pozytywny wpływ na ich aktywność ruchową
(86% kobiet).
odsumowując można stwierdzić, iż
ankietowane – słuchaczki Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku cechuje duża
aktywność ruchowa, która w pozytywny sposób
wpływa na ich stan zdrowia i samopoczucia.

P

P

Opracowanie ankiety i wyników badań
dokonałam pod kierunkiem dr Wandy Kuleszy
w Instytucie Nauk Humanistycznych Zakład
Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie.
Małgorzata Borczyk
Absolwentka AWF Kraków
Instruktor zajęć na basenie dla słuchaczy
Sądeckiego UTW (wolontariuszka)
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HISTORIA TO MY

KRÓTKA HISTORIA GRODU
NAD DUNAJCEM I KAMIENICĄ – CZ II

P

ozostańmy na moment wewnątrz sali im.
Stanisława Małachowskiego, sali obrad
nowosądeckiego ratusza. Strop sali kasetonowy,
neorenesansowy. Pod stropem cztery cenne
malowidła Piotra Sitzmana Karwosieckiego
ukończone dla nowego ratusza w 1911r. Na nich
uwieczniona historia naszego miasta od momentu
założenia do czasów Jana III Sobieskiego i jego
wizyty w Nowym Sączu po wiktorii wiedeńskiej.
W 2000 roku przeprowadzono gruntowne prace
konserwatorskie tych malowideł.
W dwóch kątach sali duże kaflowe piece z godłami
Orła Białego na kafelkach, które w czasie okupacji
niemieckiej przezornie były zatynkowane.

N

ad stołem prezydialnym pod godłem Orła
wprowadzony, po wielkiej batalii, na nowo
herb miasta ze św. Małgorzatą. Poprzedni herb
z wizerunkiem austriackiego rycerza w bramie był
do 1 lutego 1988 r. Batalię o właściwy herb miasta,
który był od momentu założenia (1292r.),
rozpoczął w 1962 r. znany sądecki dokumentalista,
z zamiłowania historyk naszego miasta,
zegarmistrz Henryk Dobrzański.
Kiedy decyzja o zmianie herbu wreszcie zapadła,
poproszono nowosądeckiego artystę malarza
Józefa Pogwizda o namalowanie według opinii
znanego heraldyka prof. Mariana Gumowskiego
herbu, który został wprowadzony w działalność
wszystkich urzędów w mieście.
Był taki okres, że w sali obrad pod godłem Orła
wisiał portret Władysława Gomółki.
10

Do 1940 roku w sali obrad wisiały portrety
burmistrzów miasta, które można dzisiaj
podziwiać w nowosądeckim muzeum.
Wychodząc z sali rzućmy okiem na przepiękną
kopię obrazu Matki Boskiej Sykstyńskiej wiszącą
na tylnej ścianie sali, która po wielu perypetiach
uroczyście powróciła z powrotem na swoje
miejsce 25 czerwca 1990 roku. Nazwana jest
Matką Boską Magistracką. Podarował ją dla
sądeckiego ratusza w 1913 roku burmistrz
Władysław Barbacki, a namalował ją mało znany
malarz Stanisław Janowski, drugi mąż znanej
pisarki Gabrieli Zapolskiej.
ychodząc z sali obrad znajdujemy się
w odnowionym z pietyzmem westybulu,
który został po dokładnej rekonstrukcji oddany do
użytku na początku 2007 roku i przez parter
wychodzimy na płytę rynku.
Przed nami widok na trzeci z kolei w dziejach
naszego miasta ratusz. Pierwszy był ulokowany
w pobliżu kolegiaty, po drugim są ślady
wyeksponowane przy głazie „przystanek czasu”,
obecny ma już ponad 100 lat. Gdy przyjrzymy się
dokładnie 38 herbom umieszczonym w tzw.
nadokniach gmachu ratusza, dociera do nas
świadomość wielkiej świetności naszego miasta
na przestrzeni wieków w tej części Polski. Każdy
herb przedstawia miasto, z którym Nowy Sącz

W
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utrzymywał kontakty handlowe. Autorem
wszystkich fryzów okiennych był Stanisław
Wójcik, który w naszym mieście przebywał,
zaproszony przez ówczesne władze miasta,
w latach 1897-99 i o którym będzie okazja jeszcze
opowiedzieć.
Osobny podziw budzi ratuszowy zegar –
mechanizm z 60-cio kilogramowymi
obciążnikami, sprowadzony w 1901 roku z Pragi,
którym od momentu zainstalowania opiekuje się
ród zegarmistrzów Dobrzańskich. Nad zegarem
iglica z Orłem, który w 1991 roku otrzymał
królewską koronę.
owosądecki rynek o powierzchni 1920 m2,
długości 160 m, szerokości 120 m, w 1971
roku z fundacji burmistrza miasta Johana
Johanidesa został wyłożony kamieniami. Po rynku
w Krakowie jest drugim co do wielkości rynkiem
w Małopolsce. Do 1945 roku i jeszcze długo po
wojnie na rynku były kramy, odbywały się
jarmarki, potem był też dworzec PKS-u, a dorożki
konne spełniały rolę taksówek.

R

ynek dookoła otoczony jest zwartą zabudową
kamienic, a z naroży rynku wybiega 8 ulic.
Dawniej były to domy drewniane, ale po groźnym
pożarze miasta w 1894 roku władze miasta
nakazały budować domy z cegły i kamienia. Stąd
w każdej kamienicy najstarszą część stanowi
piwnica, przeważnie kamienna, zabytkowa.
Każda z kamienic ma swoją historię, miały też
różnych właścicieli. Np. kamienica pod numerem
10, nazwana jest „Domem Jerzego Tymowskiego”

N

W 1966 roku rynek wyłożono płytami, ścięto
jeden z kasztanów, co bardzo oburzyło bezsilnych
mieszkańców, a w miejsce ściętego drzewa
zamontowano dziwaczną fontannę, która rzadko
spełniała swą funkcję, a była wręcz zbiornikiem na
śmieci. W ostatnim czasie rynek wzbogacił się
Jerzy Tymowski był postacią niezwykłą. Barwnie
o pomnik Jana Pawła II, a obok niego umieszczono
i szczegółowo jego pracę, jako rajcy w radzie
grającą fontannę.
miasta, oraz kupca handlującego prawie we
wszystkich znaczących miastach ówczesnej
Polski, opisał ks. Jan Cygański w II tomie jego
dzieła pt.: „Historya Nowego Sącza”. Jerzy
Tymowski pozostawił po sobie diariusz kupiecki,
w którym szczegółowo opisuje swoje życie, także
ówczesny Nowy Sącz, zwłaszcza od strony
faktorii kupieckiej, którą sam prowadził, ale są
również skrupulatnie, systematycznie opisane
inne sprawy miasta. Czasami swymi notatkami
czytającego zadziwia, czasami rozśmiesza, jest to
bardzo cenny dokument życia naszego miasta.
11
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Jerzy Tymowski pochodził z Grybowa. Do
Nowego Sącza przybył w 1599 roku. Gdy umiera
mu żona, żeni się powtórnie z córką rajcy
sądeckiego Andrzeja Adamowicza – Krystyną,
która bardzo często wspiera męża finansowo,
cytuję „…do płacenia flisakom utrudniał mu
nieraz brak gotówki, jak np. w 1613 roku,
z którego kłopotu wybawiła go żona Krystyna
pożyczając mu 183 złp.” Dalsze zapiski wciąż
dokumentują, że „... grosza mu nigdy nie
szczędziła”. Sam Jerzy Tymowski do interesów
miał tęgą głowę i pociągał do swej branży innych
sądeckich kupców. Zachował się ciekawy opis
handlu miedzią, którą sprowadzał z Lewoczy,
spławiał do Gdańska albo dostarczał na słynne
lubelskie jarmarki. Warunki układów w jego
handlowaniu bywały różne, jak np. ten z 1620
z Wacławem Grabką: „Ma bydź: moje pieniądze
a Grabczyna praca, zyskiem napoły się dzielić”.
Albo: „… wracając z Gdańska nakupili sukna, stal
rakuską, którą sprzedawał za węgierską”…. czyli
tzw. „frikanty-płyty graniaste grubości 3 i pół cala,
wielkość po 20 cali w kwadrat, ważące po 2 i pół
cetnara, które cięto na kawałki, a pod młotem
nabierały elastyczności”.
mierając w 1631 roku pozostawia rodzinie
znaczny majątek. Jego syn Jan Tymowski po
ukończonych studiach w Akademii Krakowskiej
od 1648 roku zostaje rektorem sądeckiej Szkoły
Kolegiackiej, która mieściła się w budynku
narożnym przy ul. Św. Ducha i ul. Kościelnej
(obecnie ks. kardynała Wyszyńskiego).
Obecnie w kamienicy pod nr 10 znajduje się jedna
z największych śródmiejskich piwnic
z późnogotyckimi portalami okrągłołukowymi
o powierzchni użytkowej 100 m2 gdzie urządzona
jest restauracja „Kupiecka”, a nad nią piwiarnia
„Okocim”.

U

Na piętrze kamienicy obok innych instytucji jest
siedziba Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
19 marca 2007 roku w dniu patrona wszystkich
rzemieślników odbyła się w salach sądeckiego
„Sokoła” jubileuszowa uroczystość 120-lecia
powstania Cechu Wielkiego w naszym mieście,
poprzedzona równie uroczystą mszą św.
w Bazylice Mniejszej pw. św. Małgorzaty.
bok w kamienicy pod nr 12, której
właścicielem był najpierw Piotr Raczyński,
a potem Mojżesz Wolf, w lokalu własności Urzędu
Miasta od 30 marca 2006 roku urzęduje „Galeria
Sandecjana”.
Powstanie takiego punktu było od dawna
oczekiwane i jest potrzebne nie tylko dla
przyjeżdżających do naszego miasta turystów, ale i
dla jego mieszkańców. Od początku istnienia
funkcjonuje pod patronatem KANY czyli
Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży i ma
udostępnione do sprzedaży wiele prac ludzi
związanych z różnoraką sztuką, a celem galerii
jest: „promowanie twórców i ich dzieł związanych
z naszym miastem, Sądecczyzną,
a w szczególności młodych talentów”. Mimo
maleńkich dwóch pomieszczeń organizowane są
również wystawy prac autorskich bardzo ciepło
przyjmowane przez odwiedzających galerię. Dla
informacji nadmienię, że KANA powstała 3 lutego
2004 roku, a jej siedziba znajduje się przy
ul. Św. Kunegundy 12a.
c.d.n.

O

Opracowała z materiałów opublikowanych na
temat historii miasta Nowego Sącza
Anna Totoń
Członek Rady Programowej
Sekcji Przyrodoznawstwa I rok
Zdjęcia, kartki są z domowego archiwum A.Totoń.

DLA DUCHA…

„CIEKAWI LUDZIE SĄ WŚRÓD NAS” Cz.II

T

ermin marcowej prezentacji wielostronnej
twórczości plastycznej Pani Heleny
Zimowskiej nie był przypadkowy. Został
zaproponowany przez „studentkę” II roku
kulturoznawstwa na ostatnie wykłady przed
Świętami Wielkanocnymi ze względu na znaczące
miejsce, jakie wśród jej dokonań artystycznych
zajmują maleńkie arcydzieła – pisanki.
12

Wykonywane tradycyjną techniką według
własnych wzorów przyniosły autorce znaczące
nagrody: II nagrodę w Regionalnym Konkursie na
Pisankę Ludową w Tarnowie w 2003 roku
i I nagrodę w roku 2005.
Zarówno obrazy jak i pisanki prezentowała pani
Helenka na indywidualnych wystawach w Bochni,
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
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Pięknych w „Willi Maryi” i w zabytkowych
piwnicach Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu.
Dlaczego w Bochni? Pani Helena Zimowiska –
córka Ziemi Bocheńskiej urodziła się w Starym
Wiśniczu, a w 1968 roku ukończyła Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu
(kierunek: ceramika). Niedługo potem wyszła za
mąż i zaniechała na długie lata oficjalnej
działalności artystycznej.
Do systematycznej pracy twórczej powróciła po
trzydziestu latach. Od 2002 roku należy do
sądeckiego TPSP z siedzibą w Nowym Sączu.
Uczestniczyła w plenerach w Bieczu, Nowym
Wiśniczu i Starej Lubowni oraz w wystawach
poplenerowych organizowanych przez TPSP.
Brała udział w XIII i XIV Konkursie Plastyki
Klubów Twórczych w Nowym Sączu, w których
zdobyła nagrody i w XXVII Konkursie
Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Nowym
Targu, gdzie otrzymała wyróżnienie.
15 marca br. ta niebywale skromna i urocza
artystka z tremą właściwą debiutantom
zaprezentowała nam swój niemały już dorobek
twórczy zatytułowany: „Twarze i pejzaże”.
„Tytuł ten niezupełnie odpowiada tematyce prac,
brzmi też troszkę banalnie, mimo to wyraźnie
określa pole zainteresowań malarskich autorki,
gdzie znajdujemy krajobrazy i portrety.
Dodawszy do tego nieco „użytkowe” pastelki,
przedstawiające przedmioty brane „z zasięgu
ręki”, otrzymamy zestaw tematów wziętych
z życia. W taki naturalny sposób twórczość staje
się rodzajem pamiętnika, zapisem przeżyć i
wrażeń”.

Fot. Antoni Łopuch

(z lewej) Helena Zimowska – artysta malarz

Tak definiuje twórczość pani Heleny jej syn –
Witold Zimowski podkreślając, że jest to
„spojrzenie nieobiektywne”. Nieobiektywne, ale
niezwykle wnikliwe i pokrywające się z naszym
odbiorem tego, co zaprezentowała nam artystka.
Ze znawstwem historyka sztuki p. Witold pisze
dalej o pracach bliskiej sobie osoby: …” W tych
pozornie realistycznych pracach łatwo dostrzec
egzystencjonalny osad – nie ma tu łatwej ucieczki
od trudnego, codziennego doświadczenia.
Z drugiej strony mamy poszukiwanie ukojenia,
z nim wiążą się próby ukazania piękna świata
wiązanego z głębią osobistego doświadczenia.
Szczególne zainteresowanie autorki budzą rzeczy
ulotne: mgły, refleksy świetlne, błyski na lustrze
wody, cienie”… „Spojrzenie autorki rzadko
kieruje się bezpośrednio na przedstawiane obiekty,
częściej pozostaje utkwione poza nimi,
w przestrzeni. A przestrzeń ta ujawnia się
w rzeczywistości malarskiej – fizycznie
i metafizycznie – poprzez światło. Ku jej ciepłu
kieruje się uwaga”…
To ciepło, które emanuje z obrazów p.Heleny
Zimowskiej jest w niej i promieniuje na
wszystkich mających szczęście spotkać ją na swej
drodze.
statnie spotkanie ze sztukę naszych artystek –
studentek II roku Kulturoznawstwa miało
miejsce w kwietniu przed wykładem dr Haliny
Tomalskiej.
Chętnie przystała na moją prośbę p. Małgorzata
Ogorzały, bo w ten sposób zamknęła
zapoczątkowany przez siebie cykl prezentacji
własnego dorobku twórczego słuchaczy SUTW.
Rozpoczęła krótkim wykładem z dziedziny
malarstwa. Na przykładzie realistycznego pejzażu
widzianego z okien własnego domu i kolejnych
obrazów pokazała proces artystycznych
przekształceń od realizmu do abstrakcji. Zadanie

Fot. Antoni Łopuch

O

(z prawej) Helena Zimowska – artysta malarz
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córce we włosy wplatać
kokardy – motyle

Fot. Antoni Łopuch

Pod ciepłą ścianą domu
psią budę postawić
miskę mleka dla kota
karmnik dla sikorek
pierwszy zachwyt wykrzyczeć
nad synowskim krokiem
męską dłonią wystrzelić
srebrny wina korek
„Zakrystianka z Kwiatonia”
mgr inż. Zygmuntowi Lewczukowi

Spieszcie się – uzdolnione palce rusztowań
Utrwalajcie malujcie złóćcie
Małgorzata Ogorzały – artysta malarz

to wykonała etapami poprzez odrzucanie faktury,
upraszczanie kształtów geometrycznych,
pomijanie światłocienia, przedstawianie
przedmiotu nienaturalnej wielkości, scalanie
wszystkich kształtów na rzecz plamy i koloru, oraz
budowanie tych przedmiotów z innych elementów
plastycznych.
Zniknęła trema z pierwszej prezentacji.
Świadoma swej wiedzy i umiejętności w sposób
przejrzysty i jasny p. Małgosia wyłożyła istotę
działań artysty.
Rok dzielący pierwsze i ostatnie wystąpienie
przed tym samym audytorium przyniósł sukcesy
w uprawianych przez naszą artystkę dziedzinach.
Za cykl wierszy wysłany na VII
Ogólnopolski Konkurs Poetycki pod hasłem
„Nasz czas 2006” otrzymała wyróżnienie i prawo
druku swoich utworów w almanachu poetyckim
zatytułowanym „Błękitny gotyk słowa”, do
którego zaprojektowała też szatę graficzną
okładki. 30 egzemplarzy tej książki rozeszło się
wśród studentów naszego kierunku, a autorka
grafik objaśniła nam ich symbolikę i przeczytała
pięknie kilka swoich wierszy:
„Rzeczy najważniejsze”

Spieszcie się świetlistookie kwiaty
Napełniające gromadnie sękate ikebany ścian
Spieszcie się rozmodlone pszczoły
Woskujcie girlandy gontów
Nacierajcie propolisem belki
Bo zakrystiana w pląsach wyobraźni
Już myje szoruje odkurza
Pierze krochmali prasuje
Układa nakrywa rozkwieca
Cała w rumianych kropelkach potu
I niesfornych kosmykach pragnień
Bez wytchnienia bez opamiętania
Rozpędzona i rozmiłowana
Na paluszkach cichuteńko – tup – tup
Byleby nie poplątać świeżo uwitych haftów
Nie strącić z baldachimu złotych pąków świętości
Nie pobudzić z uśpienia wszystkich świętych
w niebie
Radosnym krzykiem carskich wrót
Bo tylko pozornie dzielą świat na dwie połowy!
„Nadzieja na wiosnę”

Irenie i Jackowi ze schroniska na Cyrli

Elżbiecie Ogorzały

Jak dobrze mieć na świecie
własny skrawek ziemi
wsadzić palmę truskawkę
świetliste żonkile
dziką jabłoń zaszczepić
czereśnię dla szpaków

Makowico!
Ty wielkanocna babo w granatowym gorsecie
Wyszywanym cekinami jodeł
Zdejmij śnieżną zapaskę
Przywdziej kwiaciastą spódnicę i zieloną kamizelę
14
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Bo słońce grzeje już żarem chlebnego pieca
Zaspy pościągały serdaki
Dotleniają płuca południowym wiatrem
Sople i sopelki zeskoczyły z dachów
Potokami biegną na wyścigi do kapryśnych rzek
Marchewkowe nosy bałwanów
Gospodynie kroją do rosołów
A ja w wyobraźni
Przystrajam już wielkanocne koszyki
I marzę o wędrówkach szlakami Makowicy

T

o nie jedyny sukces p. Małgorzaty Ogorzały.
Ten rok przyniósł jej nagrodę w dziedzinie,
która miała służyć wspomaganiu prezentacji
twórczości plastycznej – fotografice. P. Małgosia
zgłosiła się na kurs fotograficzny i pracowała na
pożyczonym od prowadzącego starym „zenicie”.
Zmysł artystyczny pozwolił jej na szersze,
ciekawsze widzenie świata.
Na ogłoszony Ogólnopolski Konkurs pt.
„Rak to wielka sztuka żyć od nowa”
zorganizowany przez Federację Stowarzyszeń
„Amazonki” Polska, Unię Onkologii i ASP
w Warszawie nasza artystka wysłała cykl zdjęć,
w którym wykorzystała fakturę i symbolikę

drewna. Rezultat – imponujący – II nagroda i
aparat cyfrowy!
Małgorzata Ogorzały to także dobra
organizatorka. Dzięki jej zaangażowaniu w maju
odbyła się wystawa prac plastycznych i rękodzieła
w siedzibie MOK-u przy Alei Wolności.
Wszystkim artystkom życzymy dalszych
sukcesów i radości tworzenia.
Maria Harcuła
Starosta Sekcji Kulturoznawstwa II rok

„WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH I RĘKODZIEŁA
ARTYSTYCZNEGO SŁUCHACZY SUTW
W NOWYM SĄCZU – SEKCJA KULTUROZNAWSTWA”
17-31 maja 2007
NOTKI

BIOGRAFICZNE AUTORÓW PRAC

J

malarstwo, szaradziarstwo i książki.

anina Borejszo ur. 12.07.1933 r., zamieszkała
Nowy Sącz. Jest absolwentką Technikum
Ekonomicznego w Gliwicach. Jej pasją są robótki
na drutach oraz hafty krzyżykowe na kanwie oraz
czytanie różnych książek.
Swoich prac nigdy nie sprzedawała, robiła je dla
siebie oraz dzieci i wnuków.

Emerytowana nauczycielka nauczania
początkowego i wychowania przedszkolnego.
Hobby: kwiaty, książki.

Z

G

ofia Gad ur. 2.03.1946 w Stróżach.

J

oanna Górska ur. 31.08.1941 w Stróżach.

rażyna Kulig z domu Blewońska, ur.
w Kole, maluje od najmłodszych lat. Swój
Od 1967 do 1999 pracowała jako pielęgniarka warsztat malarski kształciła w Krakowie
środowiskowa w Ośrodku Zdrowia w Stróżach. w „Pałacu Pod Baranami” pod kierunkiem
Zainteresowania: uprawa roślin ozdobnych, prof. Jerzego Napieracza i Ludwika Pindla.
15
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Fot. Antoni Łopuch

Fot. Antoni Łopuch

Jej pasją jest głównie malowanie portretów.
Z wykształcenia jest kreślarzem budowlanym.
Do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Nowym Sączu należy od 1964r, w latach 20022006 udzielała się społecznie jako prezes, obecnie
wiceprezes. Miała dziesiątki wystaw
indywidualnych w kraju i za granicą. Namalowała
ponad 300 obrazów olejnych. Odznaczona jako
„Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministra
Kultury oraz Medalem 700-lecia Miasta Nowego
Sącza, Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Kultury
przez Prezydenta Państwa, Brązowym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Najwięcej ceni sobie fakt wybrania jej obrazu
„Św.Kingi” jako jedynego wizerunku do Księgi
Kanonizacyjnej i zatwierdzonego przez
Kongregację do Spraw Świętych w Watykanie.

rozwijała od 10 lat uwidaczniała na wystawach
indywidualnych i zbiorowych, regionalnych,
festiwalach, festynach i kiermaszach związanych
z wydarzeniami historycznymi. Otrzymała I, II, III
miejsca, wiele wyróżnień, kilka obrazów zostało
zakwalifikowanych do Muzeum Etnograficznego
w Krakowie i Warszawie, jeden obraz został
zaprezentowany jako ilustracja w książce z poezją
ks. Jana Twardowskiego. Jej obrazy znajdują się za
granicą w zbiorach prywatnych w USA, we
Włoszech i w Polsce.
Jest twórcą ludowym zarejestrowanym
w Zarządzie Głównym w Lublinie tj. STL. Jest
amatorem, korzysta z różnych form plastycznych
i kulturalnych.

M

ałgorzata Ogorzały ur. 22.03.1960 r.
w K r y n i c y. M i e s z k a n a s t a ł e
w Moszczenicy Wyżnej koło Starego Sącza. Jest
absolwentką
Liceum Medycznego Wydziału
ofia Mirek
Pielęgniarstwa w Nowym Sączu i Absolwentką
Od najmłodszych lat interesowała się plastyką, ale ESKK na kierunku : Akademia Rysunku.
upłynęło dużo czasu, zanim postanowiła wznowić Jej pasją jest malarstwo, rysunek, grafika oraz
i rozwinąć swoje umiejętności. Twórczość, którą poezja i fotografia. Debiutowała jako poetka

Z

Fot. Antoni Łopuch

Fot. Antoni Łopuch
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Twórczość Heleny Zimowskiej

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
SŁUCHACZY SUTW W NOWYM SĄCZU – SEKCJA KULTUROZNAWSTWA
17-31 MAJA 2007
W OBIEKTYWIE ANTONIEGO ŁOPUCHA

Małgorzata Ogorzały

Grażyna Kulig

Barbara Kościółek

Joanna Górska

Zofia Świdrak

Janina Borejszo

Zofia Mirek

Bernarda Stolarska

Jadwiga Tupik
Teresa Rogoń

Kazimiera Mordarska-Łagan

Zofia Gad

Józef Unold

Helena Zimowska

WYKŁADY AUDYTORYJNE I SPECJALISTYCZNE

prof. dr hab. n. med. Józef Kocemba Collegium Medicum UJ w Krakowie

lek. med. Renata Korpak-Wysocka INTERCARD – Dyrektor Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii – Nowy Sącz
Bernadeta Stafin – Pielęgniarka Oddziałowa

dr Halina Tomalska – Wyższa Szkoła BiznesuNational Louis University – Nowy Sącz
dr Witold Wiśniewski – Dyrektor
Naczelny Instytutu Lotniczego
– Warszawa

lek. med. Teresa Weber – anestezjolog,
specjalista z dziedziny medycyny
paliatywnej – Kraków

dr Stefan Florek – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa – Nowy Sącz

lek. med. Anna Węgrzyńska – Poradnia
Geriatryczna w Centrum Medycznym
– Biegonice

Małgorzata Ogorzały
– poetka, malarka i fotografik
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Fot. Antoni Łopuch

w marcu 2007 r. w Jastrzębiu Zdroju (wyd. TADAD) w Almanachu Poetyckim „Błękitny gotyk
słowa”.
Jest laureatką konkursu plastycznego – 2004 r.,
konkursu poetyckiego – 2006 r., konkursu
fotograficznego – 2007 r.

T

eresa Rogoń

Urodziła się w 1950r. w Brzeznej-Litaczu. Po
szkole podstawowej uczyła się w Liceum Technik
Sztuk Plastycznych w Tarnowie-specjalizacja
„Tkactwo artystyczne”. Potem ukończyła
Studium Reklamy i Aktywizacji Sprzedaży
w Warszawie.
Pracowała w swoim zawodzie w Zielonej Górze,
Wrocławiu i w Nowym Sączu. Od 1993r. jest na
stałej rencie. Teraz mając więcej czasu może zająć
się swoimi marzeniami. Chodzi na SUTW.
Nauczyła się obsługiwać komputer i internet. Robi
dużo zdjęć - zwłaszcza na wycieczkach. Poznaje
naszą Małą Ojczyznę.
W ubiegłym roku wysłała zdjęcia ze Starego Sącza
na konkurs pt. „ZOBACZ SKARB” do
Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
Jedno z jej zdjęć wejdzie w skład serii kart
pocztowych „Pierścień Św.Kingi”. Próbuje
również sił w malowaniu obrazów olejnych.

Posiada wykształcenie średnie techniczne –
technik ekonomista o specjalności ekonomika
i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych.
Gdy 7 lat temu przeszła na emeryturę
postanowiłam spłacić długi w stosunku do P.Boga
za ocalenie jej życia, a że pasja twórcza
towarzyszyła jej od najmłodszych lat, wiec zabrała
się do dzieła. Pierwszą pracą, jaką wykonała, była
figura Matki Bożej Fatimskiej wyrzeźbiona
w drewnie lipowym o wys. 90 cm, którą pokryła
polichromią z przeznaczeniem do kapliczki
w przydomowym ogrodzie.
W roku 2002 została członkiem
Towarzystwa Sztuk Pięknych w Nowym Sączu,
gdzie była do roku obecnego.
Ponieważ w większości to obrazy malowane na
szkle, a jest to sztuka ludowa, a dla niej sztuka
ludowa jest prawdziwym źródłem inspiracji,
ponieważ ważny jest tu nacisk na twórczy
indywidualizm własne rozwijanie tematu, toteż
postanowiła zrezygnować z członkostwa
Towarzystwa Sztuk Pięknych, a zostać członkiem
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W związku
z powyższym wysłała dokumenty i prace do
oceny, które są potrzebne do przyjęcia, do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych
w Lublinie.
Wyrzeźbiła i wymalowała w przeciągu 7 lat
kilkadziesiąt obrazów, które reprezentowała na
wystawie w Bielsku Białej, Nowym Targu,
Prudniku, Starym Sączu, Chełmcu i Zakopanem.
Jeden z nich znajduje się w Muzeum
Etnograficznym w Krakowie, wiele innych
w prywatnych zbiorach w kraju i zagranicą.
Kilkanaście przekazała na cele charytatywne dla
dzieci niepełnosprawnych. Otrzymała wiele

B

ernarda Stolarska z domu Trojan
z a m i e s z k a ł a w M y s t k o w i e p o w.
Nowosądecki. Urodziła się 07.08.1945 r.
w Mystkowie w rodzinie robotniczo-chłopskiej.
Jest córką Bartłomieja i Rozalii z domu Jasińska.
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Fot. Antoni Łopuch

nagród i dyplomów.
Obecnie jest słuchaczem II roku SUTW.

Z

ofia Świdrak

Urodzona 15.05.1933 r. w Białej Niżnej gmina
Grybów, wykształcenie ogólnokształcące.
Uczestniczka kursu plastycznego w Krakowie
„Pod Baranami”. W latach 50 pracę w „Cepeli”
w dziale lalki regionalne oraz kwiaty w Krakowie.
Z powodu choroby powróciła do domu. W 1951
zawarła związek małżeński, urodziła piątkę dzieci.
Dorabiała dziewiarstwem artystycznym, szyciem
dziecięcych stroików regionalnych
i przyozdabianiem ich. Była instruktorem prac
plastycznych w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Pracowała jako dyrektorka na zlecenie
Spółdzielczego Handlu Międzymiastowego.
Na stałe pracowała w MHD, mimo braku
surowców praca stanowiła dla niej ogromne
wyzwanie twórcze. W tym okresie na konkursach
wystaw sklepowych zdobywała nagrody
i uznanie. Oprócz DH „Merkury” i sklepów
w Nowym Sączu urządzała wystawy sklepów
w Krynicy, Gorlicach, Rabce i w Krakowie.
Do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
przystąpiła 1968 r. Po przejściu na rentę od 1982 r.
wchodziła do Zarządu TPSP jako II wiceprezes.
W latach 1983-1991 jako wiceprzewodnicząca
Klubu TPSP. W latach 1991-1993 jako
Przewodnicząca Klubu.
Przygotowała 12 wystaw konkursowych
w „Domu na Dołkach” w Starym Sączu. Poza tym
18 wystaw zbiorowych i poplenerowych
w Nowym Sączu, Szczawnicy, Krynicy, Gorlicach
i Warszawie („Stara Kordegarda”). W roku 1984 r.
organizowała udział twórców ludowych z terenu
18

województwa nowosądeckiego w Konkursie
Ogólnopolskim „Madonna w Sztuce Ludowej”.
W 1986 r. współorganizowała wspólnie z Muzeum
Okręgowym w Nowym Sączu wystawę malarstwa
w Smolanie w Bułgarii. W 1991 r. brała udział
i organizowała twórców Ogólnopolskim Biennale
Sztuk Plastycznych w Skawinie. Była
współorganizatorem plenerów malarskich
w Szczawnicy – Jaworkach i Czorsztynie
Maniowych, uczestnikiem plenerów osób
niepełnosprawnych w Myślcu n/Popradem oraz
w Krynicy – Czarnym Potoku. Łącznie brała
udział w 22 wystawach konkursowych,
17 zbiorowych, 7 poplenerowych,
2 zagranicznych, 2 biennale i 7 własnych.
Udział w Kongresie Towarzystw Kultury w
Lublinie oraz Krajowym Zjeździe Towarzystw
Kultury w Krakowie.
Udział w akcjach charytatywnych na rzecz
ofiar trzęsienia ziemi w Armenii, odbudowy
kościoła w Tropiu, Szpitala Matki Polki w Łodzi,
szpitala w Nowym Sączu, powodzian w Nowym
Sączu. Organizator środków na działalność
sądeckiego oddziału TPSP.
O t r z y m a ł a 4 0 d y p l o m ó w, 4 l i s t y
z podziękowaniami od Prezydentów m. Nowego
Sącza oraz Złotą Odznakę Zasłużona dla Miasta i
Gminy Stary Sącz.
W październiku1988 bohaterka programu
3 TVP Kraków poświęconego jej malarstwu.
Członek honorowy TPSP. Jej celem życiowym jest
dążenie do zaprezentowania światu bogactwa
i zdolności twórczych amatorów.

J

adwiga Tupik – patrz str. 28

Fot. Antoni Łopuch
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Skład Komisji:
Józef Pogwizd (prezes)
Barbara Adamowicz
Związek Polskich Artystów
Plastyków w Nowym Sączu
Małgorzata Ogorzały (organizator)

H

elena Zimowska

Urodziła się w Starym Wiśniczu, w powiecie
bocheńskim. W 1968 roku ukończyła Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu
(kierunek: ceramika). Wkrótce potem wyszła za
mąż.
Do malowania wróciła dopiero po 30 latach.
Wykonuje portrety i pejzaże, korzystając
z różnych technik. Uczy się i odkrywa je na nowo.
W 2002 roku, z dwuletnim dorobkiem,
zapisała się do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Nowym Sączu. Organizacja ta skupia
artystów amatorów i twórców ludowych (malarzy,
rzeźbiarzy, poetów, koronczarki, hafciarki)
i przyjaciół sztuk.
Biorę udział w organizowanych przez TPSP
wystawach poplenerowych, tematycznych
i konkursowych – ocenianych przez profesjonalne
jury.
Okresowo zajmuje się też wykonywaniem
pisanek – tradycyjną techniką skrobania
(najmłodsza technika – początek XIX w.) według
własnych wzorów. W w/w technice w 2006 i 2007
roku pisanki te zajęły I miejsce w Regionalnym
Konkursie na Pisankę Ludową w Tarnowie.
Prace swoje pokazywała też na autorskich
wystawach w Bochni w 2003 r., oraz w Nowym
Sączu w 2003 i 2004 roku.

K

azimiera Mordarska - Łagan

Pochodzi z rodziny uzdolnionej artystycznie.
Od 1950 r prowadzi zespół instrumentalnowokalny „Siostry Mordarskie”. W latach 1956-62
występuje w zespołach i orkiestrach grając na
kontrabasie, gitarze, berdzie, saksofonie,
19

skrzypcach. Opracowuje scenariusze widowisk
historycznych i jasełkowych projektując do nich
również scenografię i występując w nich. W latach
80-tych pracuje jako instruktor techniki
„MAKRAMY”. Pisze i wykonuje ballady ludowe
i gawędy.
Z okazji 700 lecia miasta Nowego Sącza
opracowuje na piśmie i kasecie video temat „VII
wieków Nowego Sącza w legendzie i faktach”.
Uprawia wiele dyscyplin z dziedziny plastyki:
gobeliny, grafika, haft, koronkarstwo, makramy,
malarstwo, metaloplastyka, papieroplastyka,
rzeźba ludowa, korzenioplastyka, dziewiarstwo
artystyczne i inne.
Jest laureatką licznych nagród i odznaczeń za
działalność artystyczną i patriotyczną (121) w tym
medale złote, srebrne, brązowe, nagrody rzeczowe
i pieniężne, z okazji 50-lecia TPSP w Nowym
Sączu nagroda im Ewy Harsdorf.
Będąc słuchaczem SUTW w latach 2005-2007
Sekcji Kulturoznawstwa, prowadzi kronikę przy
współpracy syna Tadeusza.

Fot. Antoni Łopuch

B

arbara Kosciółek

Urodziła się w Nowym Sączu, tutaj uczęszczała do
szkoły i zdała maturę. Tutaj również otrzymała
dyplom kreślarza. Uczęszczała do Koła
Plastycznego prowadzonego przez p. Ewę
Harsdorf. To od niej właśnie otrzymała pierwszą
propozycję wystawienia swoich prac. Były to
rysunki wykonane węglem oraz szkice postaci.
Od 2001 roku poświęca więcej czasu pracy
twórczej. Maluje akrylami lub pastelami.
Głównym tematem jej twórczości są kwiaty.
Autorka chętnie bierze udział w plenerach. Miała
wystawę indywidualną w Bochni i Willi Marya.
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„ZAJĘCIA W TEATRZE”

Fot. Antoni Łopuch

Słuchacze SUTW w MOK, Nowy Sącz

S

łuchacze I roku Sekcji Kulturoznawstwa mieli
w planie wiedzę z dziedziny teatru. Ponieważ
przewodniczę Radzie Programowej sekcji
i uczestniczę w wielu imprezach organizowanych
przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
zaproponowałam, aby zajęcia w dniu 12.04.2007
odbyć w sali teatralno - widowiskowej tej
placówki kulturalnej. Pani Marta Jakubowska dyrektor MOK i Janusz Michalik – kierownik
artystyczny bardzo życzliwie potraktowali mój
pomysł i po dokonaniu stosownych formalności
zaprosili słuchaczy SUTW w gościnne progi
MOK proponując bogaty program zajęć.
Janusz Michalik wprowadził widzów w teatralny
nastrój zaproponował obejrzenie monodramu
Amonity Muskari pt. „Podróż do Buenos Aires”
w wykonaniu młodej aktorki Weroniki Gogoli
(uczennicy I L.O.). Młoda, utalentowana
dziewczyna grała rolę starej kobiety opuszczonej
przez dorosłe dzieci, mającej objawy demencji
starczej i borykającej się z kłopotami codziennej

Fot. Antoni Łopuch
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egzystencji. Była to sztuka zmuszająca widza do
refleksji nad przemijającym życiem i nadchodzącą
starością, która „Panu Bogu się nie udała”.
Wspaniałą rolę i grę Weroniki Gogoli nagrodziły
gorące brawa słuchaczy i kwiaty wręczone na
scenie.
W drugiej części spotkania p. Janusz Michalik
zapoznał widzów z historią Teatru Robotniczego,
który działał w dawnym DKK, następnie grupy
teatralnej NSA i sceny młodzieżowej „M”
działających w ramach MOK. Ciekawie
opowiedział o różnych formach działalności
w ośrodku kultury mianowicie istniejących tu:
– „Cudoki Szeroki” – grupa teatru
dziecięcego,
– „Sądeczoki” – zespół tańca ludowego,
– „Sądecka Orkiestra Symfoniczna”,
– „Big Band”,
– „Tralalinki” – dziecięcy zespół wokalno –
taneczny ,
– Zespół tańca towarzyskiego,
– 2 zespoły rockowe,
– Zespół tańca dyskotekowego,
– „The Girls” – zespół wokalny,
– Warsztaty plastyczne,
– Klub Złotego Wieku.
a scenie MOK odbywa się „Jesienny
Festiwal Teatralny”, w czasie którego teatry
z całej Polski prezentują wiele sztuk teatralnych.
Działalność bardzo imponująca jak na nieliczny
personel ośrodka.
Muszę dodać, że p. Janusz Michalik to nie tylko
kierownik artystyczny, ale też wspaniały aktor

N
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i reżyser wielu przedstawień. I właśnie w tych
rolach obejrzeliśmy go w drugiej sztuce pt.:
„Takiej bajki nie było” autorstwa Wandy MajerPietraszak do muzyki Wojciecha Głucha. Była to
komedia – bajka dla dzieci i dorosłych, której
treść, piosenki, kolorowa scenografia i bardzo
dobre aktorstwo wprowadziło nas w miły,
wiosenny nastrój.
W imieniu widzów - słuchaczy SUTW serdecznie
podziękowaliśmy organizatorom za
bezinteresowne, życzliwe potraktowanie tych
zajęć, które wniosły bogate treści i przeżycia w tok
naszych studiów. Sądzę, że dalsza współpraca
z MOK przyniesie nam słuchaczom SUTW wielu

wspaniałych przeżyć artystycznych, na co bardzo
liczymy.
marca 2007r – Międzynarodowy Dzień
Kobiet. Zaprosiliśmy na koncert Aleksandrę
i Agnieszkę Świgut – dwie siostry utalentowane
wokalno-muzycznie. Ola akompaniowała siostrze
na fortepianie, a Agnieszka wykonała kilka
piosenek i recytowała swoje wiersze. Koncert
został przez słuchaczy sekcji przyjęty bardzo
gorącymi brawami i był miłym akcentem dla pań
w tym właśnie dniu.
Krystyna Uczkiewicz
Przewodnicząca Rady Programowej Sekcji
Kulturoznawstwa – I rok

8

…I DLA CIAŁA

„CZUJĘ SIĘ ZDROWSZA I SPRAWNIEJSZA”
Ze swoimi uniwersyteckim koleżankami rozmawia Janina Teresa Szczepanik
Czy w związku z systematycznym
uczestnictwem Pani w grupowych zajęciach na
pływalni wiążą się jakieś korzyści
i przyjemności, które sobie Pani bardzo ceni?
Grażyna Bieniasz: Odczuwam dużą poprawę
kondycji fizycznej i psychicznej. Czuję radość
z przebywania w grupie miłych pań i p. Adama,
który ćwiczenia prowadzi z wielkim
zaangażowaniem, wprowadzając elementy
humoru. Po zajęciach czuję się w pełni
zrelaksowana i odprężona.
Jadwiga Citak: Chodzę na gimnastykę już trzeci
rok. Mimo utrudnienia spowodowanego
dojeżdżaniem spoza Nowego Sącza, bardzo sobie
cenię ten rodzaj rehabilitacji. Możliwość
systematycznego ćwiczenia w grupie, mobilizuje

Fot. Janina Teresa Szczepanik

Zajęcia na basenie, prowadzący Adam Szczepanik

Jaką motywację miała Pani, by zapisać się na
gimnastykę w wodzie i uczestniczyć w zajęciach
już trzeci rok?. Jest to przecież związane
z wczesnym wstawaniem w sobotę oraz innymi
niedogodnościami.
Maria Reczyńska: Motywacji było wiele.
Chciałam usprawnić swoje ciało i cały organizm.
Ćwiczenia bardzo pomagają mi w walce z bólem
kręgosłupa. Nie ukrywam, że zajęcia na basenie
sprawiają mi również wielką przyjemność.
Wczesne wstawanie nie jest dla mnie żadnym
problemem, niezależnie od pory roku i dnia
tygodnia. Biegnę chętnie, by spotkać się z grupą
i swoim instruktorem.
21

Fot. Janina Teresa Szczepanik

Zajęcia na basenie, kwiaty dla instruktora
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pływanie i kontakt z wodą. Ma to również
pozytywny wpływ na moją kondycję umysłową
i samopoczucie. Wracam do domu zrelaksowana.
Czy prowadzący oraz ćwiczenia przez nich
stosowane odpowiadają Pani oczekiwaniom i co
nowego można jeszcze do nich wprowadzić?
Halina Ciosek: Oczywiście tak. Ćwiczenia są
różnorodne i wszechstronne. Atmosfera
wspaniała, humory dopisują. Dziwię się tylko, że
frekwencja czasem zawodzi. Przecież korzyści
Fot. Janina Teresa Szczepanik
z ćwiczeń w wodzie są tak ewidentne – lepsza
Zajęcia na basenie, prowadzący Adam Szczepanik
kondycja i przyjemność przebywania wśród
życzliwych sobie ludzi, mniej więcej w tym
i jednocześnie sprawia, że czuję się o wiele samym wieku.
sprawniejsza ruchowo i fizycznie. Dziękuję Janina Sus: Po trzech latach intensywnych
kierownictwu SUTW za umożliwienie mi takiego ćwiczeń jesteśmy w tak dobrej formie i kondycji
odpoczynku i rehabilitacji.
fizycznej, że chyba weźmiemy udział
w najbliższej Uniwersjadzie.
Czy umie Pani pływać? Czy planuje Pani
również w przyszłym roku akademickim Wszystkie moje rozmówczynie wyrażały się
spotykać się z nami? Jeśli tak, to jaka jest tego bardzo ciepło o swoich instruktorach.
motywacja, bo wiem, że nie dysponuje Pani Przekazały serdeczne podziękowania
dużą ilością wolnego czasu. Jest przecież Pani p. Małgorzacie Borczyk i p. Adamowi
bardzo zaangażowana w nauczanie esperanto Szczepanikowi za serdeczność, wyrozumiałość,
na naszej uczelni.
profesjonalizm i podzielenie się swoim wolnym
Stanisława Krzywdzińska:
Umiem pływać. czasem.
Janina Teresa Szczepanik
Ćwiczenia gimnastyczne i pływanie sprawiają, że
Słuchaczka SUTW
dobrze się czuję. Jestem bardziej sprawna, mniej
Fot.: Janina Teresa Szczepanik
odczuwam dolegliwości kręgosłupa. Lubię

RELACJA

MAJOWE SPOTKANIE Z PRZYRODĄ

Fot. Jolanta Kieres

przeznaczona dla wszystkich chętnych słuchaczy
SUTW. W ciągu tego weekendu, udało się nam
połączyć kilka różnych tematów:
Na piątek zaplanowaliśmy przygotowanie
prawdziwej, majówkowej jajecznicy – każdy
z uczestników dostarczył
jakieś produkty:
jajka,wędzonki, zieleninę. No i wyszła nam ta
jajecznica konkursowo!
Cała góra jajeczna okraszona rozmaitymi
kiełbaskami, boczkami, słoninką a obsypana
szczypiorkiem, lubczykiem, młodą pokrzywką…
Jak smakuje takie danie w majowy wieczór, nad
połyskującym
nurtem Popradu, wśród zieleni
Na ścieżce przyrodniczej w Dolinie Roztoki Ryterskiej
i z widokiem na zamek, nad którym wznosi się
dniach 11-13 maja 2007 odbyła się od podwójny krąg tęczy - my zapamiętamy na
dawna zapowiadana Majówka w Rytrze, zawsze, a ci, którzy nie byli z nami, niechaj już
z inicjatywy Esperantystów uniwersyteckich, lecz rezerwują miejsce na przyszłoroczną Majówkę!

W
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lekcji, stanowiącej przedłużenie tematu, niedawno
odbytej Konferencji „Natura 2000”.
niedzielę
skorzystaliśmy z opieki
przewodnickiej naszego kolegi Wieśka
Wcześnego, który tym razem przybył z Maćkiem
Zarembą, dla poprowadzenia nas dość forsownym
szlakiem od Życzanowa, przez Makowicę i Cyrlę
do zamku Ryterskiego. Dopisała pogoda, widoki
aż po Tatry i wspaniała atmosfera w 26- osobowej
grupie wytrwałych turystów…
Następna majówka za rok!

Fot. Jolanta Kieres

W

Na ścieżce przyrodniczej w Dolinie Roztoki Ryterskiej

W

sobotę, dla zaprawy przed trudniejszą
wycieczką na Makowicę – spacerkiem
udaliśmy się do Doliny Roztoki Ryterskiej,
poznaliśmy Ścieżkę
Przyrodniczą,
zorganizowaną przez sądecki Greenworks .
Tutaj, w nagrzanych wiosennym słońcem
bagiennych stawkach, kipi życie przedstawicieli
świata płazów i gadów, opisanych i pokazanych
na tablicach informacyjnych wzdłuż tego
przyrodniczego szlaku. W ten sposób nasza
koleżanka Jola Kieres, Starościna Sekcji
Przyrodoznawstwa, udzieliła nam praktycznej

Fot. Halina Komar

Tęcza nad Zamkiem Ryterskim

Komunikaty uniwersyteckich Esperantystów
1. Kursy Esperanto dla słuchaczy SUTW w 3-ch grupach : 2 grupy dla zaawansowanych i jedna dla
początkujących trwać będą do 20 czerwca 2007. Zakończenie tegorocznych kursów odbędzie się
23 czerwca w Paszynie, informacje szczegółowe przekażą lektorki.
Planowany jest bogaty program imprezy: puszczanie wianków, nocne szukanie kwiatu paproci,
zabawy przy ognisku, muzykowanie, śpiewy i tańce. Menu zapewniają sami uczestnicy - co
przyniesiemy, to będzie na stołach!
2. Kurs dla studentów PWSZ będzie kontynuowany od jesieni, nie zakończono programu kursu
I stopnia. Mamy nadzieję na utworzenie w październiku nowej grupy początkującej, a od lutego
2008 – rozpoczęcie zajęć kursu II stopnia dla obecnych kursantów.
3. Trwają zaawansowane prace nad organizacją tegorocznego Panelu na Forum Ekonomicznym
w Krynicy. Wybrany tytuł dyskusji to: ” EU – kryzys i szanse komunikacji językowej ”.
Moderatorem panelu będzie irlandzki dyplomata, Prezes Europa Esperanto Unio, dr Sean O’Riain,
a panelistami: dr Barbara Despiney - znana nam z ubiegłego roku, dr Michael Cwik – wysoki rangą
urzędnik z Dyrekcji Generalnej EU w Brukseli, dr Aida Ciżikaite – lingwistka z Uniwersytetu w
Kownie, Estsuo Miyoshi - Japończyk, Prezes Korporacji SWANY .
Trwają starania o ściągnięcie do naszego zespołu prof.Reinharda Seltena, niemieckiego laureata
Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Z Polski będzie profesor Witold Stępniewski, Prorektor
Politechniki Lubelskiej!
WAŻNE !!! Korzystając z pobytu naszych ważnych gości, zorganizujemy wykład w Sokole
w czwartek 6 września 2007. o godz.12-ej. Jeżeli przyjedzie laureat Nobla, to będzie spotkanie
z nim, albo z innym uczestnikiem panelu wymienionym powyżej.
Prosimy o zapisanie tej informacji w kalendarzach! Zapraszamy !
Halina Komar,
Prezes O/PZE w Nowym Sączu,
słuchaczka SUTW, Sekcja Medyczna i Profilaktyki Zdrowia
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KONFERENCJA „NATURA 2000
– OBSZAR CHRONIONY BESKIDU SĄDECKIEGO
12 kwietnia 2007 r w MCK „SOKÓŁ” odbyła się Konferencja "Natura 2000 - Obszar chroniony
Beskidu Sądeckiego" zorganizowana przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
oraz Polski Klub Ekologiczny - Klub w Krynicy-Zdroju.
imieniu organizatorów powitała uczestników Konferencji - Wiesława Borczyk Prezes
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Jolanta
Kieres Starosta Sekcji Przyrodoznawstwa Sądeckiego
UTW.
Moderatorami panelu byli:
Dr Danuta Reśko, wykładowca w PWSZ oraz Prezes Klubu
Ekologicznego w Krynicy
Tomasz Szczotka – v-ce prezes Klubu Ekologicznego
w Krynicy i członek Zarządu Okręgu
Panelistami byli:
Marek Władyka – Zarząd Główny Polskiego Klubu
Ekologicznego
Stanisław Michalik – Nadleśnictwo Nawojowa
Tadeusz Wieczorek – Dyrektor Popradzkiego Parku
Krajobrazowego
Zaszczycili nas swoją obecnością:
Jan Opiło – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Fot. Antoni Łopuch
Rolnictwa i Leśnictwa – Starostwo Powiatowe,
dr
Danuta
Reśko,
Prezes
Klubu
Ekologicznego
Uczniowie Technikum Leśnego w Starym Sączu wraz w Krynicy-Zdroju, wykładowca PWSZ
Nowy Sącz,
z opiekunami.
Tadeusz Wieczorek, Dyrektor Popradzkiego

W

Referaty uczestników konferencji zostały umieszczone na stronie: www.sutw.pl

Parku Krajobrazowego

„NATURA 2000"
Fragmenty prezentacji przedstawionej na Konferencji „NATURA 2000”
MAREK WŁADYKA
12 kwietnia 2007r w SUTW w Nowym Sączu.
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

W

drugiej połowie XX wieku człowiek zdał sobie sprawę, że jego działalność może być szkodliwa
dla otaczającego go świata. Okazało się, że zagrożenie zaczyna obejmować nie tylko gatunki
zwierząt i roślin, zaczęło obejmować cały świat, z samym człowiekiem włącznie.
Podjęto próby przeciwdziałania negatywnym zmianom w przyrodzie.
Gromadzono wiedzę i wprowadzono ograniczenia mające na celu ochronę świata naturalnego.
Wzrósł poziom wiedzy ekologicznej, środowisko zaczęto traktować systemowo– technika, gospodarka,
polityka i świat natury zaczęły się jawić jako jedność.
Aurelio Peccei
pomysłodawcą Klubu Rzymskiego - nieformalnego zrzeszenia 100
naukowców i przedstawicieli gospodarki z ponad 50 krajów.
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Raport Klubu Rzymskiego
Granice wzrostu definiowały nowy globalny ład gospodarczy i dotyczył problemów
energetycznych, zasobów naturalnych, celów ludzkości, wzrostu demograficznego oraz krajów
rozwijających.
[…]
Ani flora, ani fauna, ani zanieczyszczenia nie znają
pojęcia granicy! Jeżeli w jednym państwie ustawa
gwarantuje ochronę siedliska a w drugim nie,
a siedlisko leży w strefie przygranicznej – szkody
wyrządzone po jednej odbiją się echem
niezawodnie i po drugiej stronie
Przełomowe było uświadomienie i wprowadzenie
w życie zasady: aby skutecznie przeciwdziałać
negatywnym trendom w środowisku należy
tworzyć ponadnarodowe systemy aktywnej
ochrony przyrody.
• Początkowo polegało to na ujednolicaniu
praw wewnętrznych w tej materii, ale bez
zewnętrznego nakazu. Ustawy powstające
w jednych państwach stawały się
natchnieniem dla innych.
• Można powiedzieć, że państwa zaczęły się
zarażać wzajemnie różnymi pomysłami na
zwiększenie skuteczności ochrony przyrody.
• Na przykład, Air Pollution Control Act
uchwalony przez Kongres USA w 1955r miał
wpływ na podobną ustawę Parlamentu
Brytyjskiego z 1956r.
Opracowano raporty i międzynarodowe programy
badawcze w tym:
"Strategia zachowania przyrody świata – ochrona
żywych zasobów dla trwałego rozwoju"
przygotowanym przez IUCN (Unia Ochrony
Przyrody i Zasobów Naturalnych), UNEP oraz
WWF (Światowy Fundusz Przyrody) - które
tworzyły przesłanki formułowania powszechnych
norm międzynarodowych w ochronie środowiska.
Już nie kraje, ale krainy ekologiczne zaczęły
wyznaczać prawa. Spójność i skuteczność
ochrony środowiska zaczęła wzrastać. Państwa
już nie traktują spraw przyrody indywidualnie, ale
jako zagadnienie dotyczące zbiorowości państw
regionu, czy kontynentu.
owoływano pierwsze instytucje
i organizowano pierwsze konferencje
międzynarodowe.
Konferencja Sztokholmska (1972) zgromadziła
1200 delegatów ze 114 krajów pod hasłem "Tylko

P
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jedna Ziemia!". Była to pierwszą tego typu
konferencja międzynarodowa, stworzono tam
deklarację, która rozpoczęła prawdziwą
internacjonalizację ochrony środowiska.
Deklaracja Sztokholmska zawiera 26 zasad,
które powinny być respektowane przez strony. Jest
to obecnie dokument uznawany za swoistą
konstytucję międzynarodowego prawa
ochrony środowiska .
Powstawało, coraz więcej praw
międzynarodowych i powoływano kolejne
konferencje ujednolicając prawa na całym
świecie: Akt Końcowy z Helsinek z 1975r,
Konwencja Europejska podpisana 13 września
1979 r w Genewie przez 36 państw w sprawie
transgranicznych zanieczyszczeń atmosfery,
sformułowano normy dla ochrony Bałtyku, Morza
Śródziemnego i Morza Północnego.
statnim szczeblem ewolucji
międzynarodowej ochrony środowiska są
sieci ekologiczne.
Są to ponadpaństwowe działania mające na celu
zapewnić całkowitą spójność przyrody
i mechanizmów jej ochrony niezależnie od kraju,
w którym znajduje się dana część sieci.
Jest to ostatni krok w ujednolicaniu ochrony
przyrody – w swoim założeniu łączy w jedność to,
co człowiek fikcyjnie próbował dzielić granicami
państw.
W Europie utworzono trzy współpracujące ze
sobą sieci, których celem jest monitorowanie
i ochrona środowiska:
• EECONET
• CORINE
• NATURA 2000
EECONET ( European Ecological Network)
Jest próbą integracji w jeden system różnych
krajowych systemów ochrony przyrody
i międzynarodowych obiektów wyróżniających
się na mocy Konwencji Bolońskiej i Berneńskiej.
Sieć EECONET jest czymś na kształt układu
naczyń połączonych obejmujących w założeniu
całą Europę.
CORINE (Coordination of Information on the
Environment)

O
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Obszary OSO i SOO są od siebie niezależne
- w niektórych przypadkach ich granice mogą
pokrywać się lub być nawet identyczne.

Moderatorzy i paneliści konferencji „Natura 2000”

To system informacji na temat przyrody
nadzorowany przez Europejską Agencję
Środowiskową. Głównymi celami programu jest:
• realizacja polityki ekologicznej UE,
obejmująca ochronę bioróżnorodności,
• określenie kierunku polityki ochrony
przyrody UE
CORINE stanowi podstawę dla systemu obszarów
chronionych NATURA 2000 opartego na
europejskiej sieci ekologicznej EECONET.
NATURA 2000 jest zbiorem obszarów
chronionych, wyznaczonych według jednolitych
kryteriów w całej Unii Europejskiej, w taki sposób
by zachować na nich siedliska przyrodnicze i
gatunki, które zostały uznane za „ważne dla
Europy".
Podstawowym celem wprowadzania sieci
obszarów chronionych Natura 2000 jest
powstrzymanie wymierania gatunków zwierząt
i roślin na obszarze Unii Europejskiej.. […]
yróżnia się dwa typy obszarów Natura
2000:
Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):
- obszary wyznaczone na podstawie Dyrektywy
Ptasiej dla ochrony populacji dziko
występujących ptaków jednego lub wielu
gatunków, w granicach którego ptaki mają
korzystne warunki bytowania w ciągu całego
życia, w dowolnym jego okresie albo stadium
rozwoju.
Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):
- obszary ważne dla Wspólnoty Europejskiej,
wyznaczone na podstawie Dyrektywy
Siedliskowej, w celu trwałej ochrony siedlisk
przyrodniczych albo populacji zagrożonych
wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

W
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Obszary Natura 2000 tworzone są na podstawie
prawa europejskiego:
Dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
79/403/EWG zwanej dziś Dyrektywą Ptasią,
Dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
92/43/EWG, zwaną Dyrektywą Siedliskową.
[…] Dyrektywy nie narzucają sposobów ochrony
elementów sieci – pozostawia się to w gestii
danego państwa członkowskiego. Istotny jest
efekt, czyli utrzymanie typów siedlisk i populacji
gatunków w tzw. właściwym stanie ochrony
– i z tego państwa się muszą rozliczać.
ieć Natura 2000 jest z założenia niezależna od
Krajowego Systemu Obszarów Chronionych
i nie ma być jego częścią. W praktyce jednak,
obszary gromadzące „ważne dla Europy"
ekosystemy i gatunki, są z reguły zarazem
najcenniejszymi przyrodniczo obszarami, także
z krajowego punktu widzenia.
Wstępując do grona krajów zrzeszonych w Unii
Europejskiej, Polska wzięła na siebie obowiązek
wdrożenia obowiązujących w niej aktów
prawnych. Wśród wielu regulacji, wprowadzono
również wyżej omówione dyrektywy dotyczące
ochrony przyrody.
Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie
sieci Natura 2000 w Polsce jest ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004
r. Nr 92, poz. 880).

S

Fot. Antoni Łopuch

Fot. Antoni Łopuch

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA
SIECI NATURA 2000.

Uczestnicy konferencji „Natura 2000”
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WSPÓŁPRACA

KONFLIKT POKOLEŃ NIE ISTNIEJE!

T

Fot. Elżbieta Pyszczak

ytułowej tezy dowodzi w sposób oczywisty
współpraca słuchaczy SUTW i studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu.
Na linii uczeń Ö
nauczyciel nie ma żadnych
konfliktów, a wprost przeciwnie, jest pełne
zrozumienie i swoista przyjaźń.
Mirosława Rams, Karolina Czajka, Joanna
Wiktorek, Urszula Litwińska, Patrycja Opach,
Joanna Kozioł, Magdalena Szubryt – studentki
Instytutu Języków Obcych PWSZ, w ramach
praktyk zawodowych prowadzą zajęcia z języka
angielskiego i niemieckiego ze swoimi starszymi
kolegami z Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Wprawdzie na spotkanie ze mną przyszły tylko
trzy młode lektorki, Joanna Wiktorek, Karolina
Czajka i Mirosława Rams, ale ich wypowiedzi są
reprezentatywne dla całej grupy (reszta osób
odbywa teraz praktyki poza Nowym Sączem).
Już wcześniej ich koledzy i koleżanki prowadzili
takie zajęcia. Z ich relacji wynikało, że mają tylko
miłe wspomnienia.
– Dla nas było to wyzwanie, a także jakaś
ciekawość. Na początku trudno było się
przyzwyczaić, ale z lekcji na lekcję było już tylko
lepiej – mówi Mirosława Rams.
Lektorki chwalą przede wszystkim
systematyczność, zaangażowanie, gorliwość
i szacunek im okazywany przez „studentów
trzeciego wieku”.
– Usprawiedliwiają swoje nieobecności,
przynoszą słowniki i inne wydawnictwa, dociekają
ich przydatności w nauce. Ciągle chcą wiedzieć
więcej, lepiej, skrupulatnie wszystko notują –

Mirosława Rams i Karolina Czajka podczas prowadzenia
zajęć z języka angielskiego
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Fot. Elżbieta Pyszczak

Słuchacze SUTW podczas nauki języka angielskiego (grupa początkująca)

mówi Joanna Wiktorek.
Jest też lekki dystans z racji różnicy wieku jaka
dzieli nauczycielki i uczniów. Dziewczyny
twierdzą, że łatwiej byłoby się porozumiewać,
gdyby obie strony mogły zwracać się do siebie po
prostu po imieniu. Taki jest zwyczaj w Anglii.
Bezpośredni kontakt wcale nie jest oznaką braku
szacunku.
Karolina Czajka twierdzi, że „starsi” doceniają ich
wiedzę i chcą z niej korzystać. Ona z kolei stara się
im przybliżyć także kulturę, tradycję i zwyczaje
kraju skąd wywodzi się język obcy, którego
nauczają.
Zdarzają się także sytuacje zabawne, śmieszne.
Podopieczni potrafią zachowywać się jak dzieci,
np. wykłócają się o swoje miejsca w sali, nie daj
Bóg, aby ktoś usiadł na czyimś miejscu, czy nie
chcą sobie nawzajem pożyczać notatek. Odpada
też praca w grupach, bo robi się tak głośno, że nie
sposób pracować, w ogóle uwielbiają głośno
mówić.
– Wtedy delikatnie upominamy, prosimy
o ciszę…
Jednak relacje między nauczającymi
i nauczycielami są bardzo serdeczne. Lektorki są
obdarowywane miłymi prezencikami na święta,
Dzień Kobiet i przy różnych innych okazjach.
Joanna Wiktorek wspomina jak jedna z jej
uczennic myślała, że jest córką jej dobrego
znajomego, a okazuje się, że to już kolejne
pokolenie. Ten znajomy to dziadek Joasi.
Równie sympatycznie, o swoich nauczycielkach,
mówią słuchacze SUTW.
Pan Stanisław Golonka (I rok SUTW, sekcja
kulturoznawstwa) mówi z entuzjazmem: – Panie
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z pasją przekazują nam swoją wiedzę. Zazdroszczę
im wiedzy i urody. Młodość jest cudowna. Uczę się
i napawam swoje oczy miłym widokiem. Zaczynam
od zera i bardzo się staram, bo nie mogę znieść
tego, że w Radiu czy na kanałach obcojęzycznych
TV niczego nie rozumiem.
Jego słowa potwierdza Zbigniew Brach (II rok
SUTW, sekcja ekonomiczna), i dodaje:
– Szczególnie „brakowało mi języka”, gdy
wyjechałem na Kubę. To bardzo trudne, człowiek
jest wtedy taki bezradny.
Z kolei Anna Żurowicz (I rok SUTW, sekcja
medyczna) zrozumiała, że musi się uczyć języka
angielskiego, by móc rozmawiać ze swoimi
wnukami w Londynie. – Jestem bardzo
zadowolona z tych lekcji. Jednak stale mam jeszcze
kłopoty z prawidłową wymową, trudniej jest też z
pisaniem, ale już potrafię się jako tako
porozumieć.
Z argumentacją koleżanki zgadza się Barbara
Stanek (I rok SUTW, sekcja medyczna), z tą tylko
różnicą, że wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych,
gdzie osiadł jej syn.
– Synowa nie zna polskiego więc ja muszę
nauczyć się angielskiego, by się z nią jakoś

Joanna Wiktorek, Mirosława Rams, Karolina Czajka,
lektorki języka angielskiego i niemieckiego
na SUTW Nowy Sącz

porozumiewać, a bardzo mi odpowiada sposób
w jaki uczą nas te młode osoby. Mamy do nich
matczyny stosunek, ale i szacunek do ich wiedzy.
zy może być piękniej? Konflikt pokoleń nie
istnieje. Przynajmniej w tym konkretnym
przypadku. Wiwat studenci w każdym wieku!

C

Elżbieta Pyszczak
Sekretarz Zarządu SUTW

REFLEKSJE

CO MI DAŁO STUDIOWANIE
NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU.

J

estem z pokolenia,
które dojrzewało
i wchodziło w życie
w okresie II wojny
światowej. Jako bardzo
młoda dziewczyna
wyszłam za mąż i w roku
1943 urodziłam mojego
pierworodnego, potem
jeszcze miałam dwoje
dzieci. Nigdy nawet nie
marzyłam o studiowaniu:
dom, rodzina, kłopoty bytowe zajmowały mi cały
mój „mały świat”. Całe życie bardzo dużo
czytałam, co uzupełniało moje wykształcenie. Z
czasem odchowałam dzieci, dorobiłam się
gromadki wnuków i wtedy nadszedł czas, aby
pomyśleć tez o sobie. Kiedy dowiedziałam się od
krewnej o możliwości studiowania w moim wieku,
i do tego w Nowym Sączu, owładnęło mną uczucie
zwątpienia: czy „starsza pani” do sobie radę nie
28

tylko umysłowo, ale też fizycznie z
obowiązującym programem, zajęciami…? Dzieci
namawiały mnie do podjęcia tego trudu, który
okazał się samą przyjemnością. Poznałam nowych
przesympatycznych ludzi, często dużo młodszych
ode mnie. Zaprzyjaźniłam się z jedną z
uczestniczek. Panie wprowadziły mnie w nowe
koła zainteresowań, w nowe kręgi ludzi
twórczych. Dowiedziałam się, że w moim wieku
mogę jeszcze być pożądanym kompanem – dama
do towarzystwa, mogę przyjemnie spędzać czas,
poznawać nowe rzeczy i stosować je
w swoim życiu. Forum ekonomiczne w Krynicy
uzmysłowiło mi, jak sobie radzić w sferze biznesu.
Uczestniczyłam w wycieczkach krajoznawczoturystycznych, a na dyskusyjny klub filmowy
czekałam z utęsknieniem, aby poznawać zdanie
innych na temat danego filmu i porównać go
z moim zdaniem. Mogłam poprawiać swoją
kondycję fizyczną na basenie, czułam się
potrzebna i młoda duchem.
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a wycieczkach, poznawałam nowe zabytki
naszego pięknego kraju, kulturę, obyczaje.
Uczyłam się malować, uczestniczyłam
w wernisażach, jakie odbywały się w galeriach
Nowego Sącza. Ciekawe wykłady zmuszały moje
szare komórki do intensywnej pracy. Prowadzenie
notatek sprawia mi przyjemność. Mam czas
bardzo intensywnie wypełniony, nie myślę
o moich dolegliwościach, tylko o następnych
zajęciach, o konieczności przeglądnięcia
literatury, przygotowanie się do zajęć.
W biuletynie o „moich studiach” są zdjęcia, na
których i ja jestem. Mogę wnukom pokazywać
jaka jestem dzielna, a oni podziwiają
i z niedowierzaniem, a także ze zdziwieniem
w oczach mówią: To naprawdę babcia!?”
ważam, że tego typu zajęcia dla osób
starszych są bardzo potrzebne. Obecnie,
kiedy ogromna rzesza osób przechodzi na
emeryturę w młodym wieku, kiedy są jeszcze
sprawni fizycznie, pełni energii i sił witalnych,
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mogą się wiele nauczyć. Wystarczy nimi
pokierować, a nie będą się czuły osobami
samotnymi, uzmysłowić im, jakie tkwią w nich
jeszcze możliwości.
udziom starszym powinno się stwarzać takie
możliwości, jakie oferuje UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU. Na pewno mniej to
kosztuje niż domy starców, wizyty u psychologów
czy psychiatrów. Społeczeństwa się starzeją,
rośnie ilość ludzi, którym trzeba będzie pomagać,
ale można te chwile – odwlec, dając ludziom
wiedzę, zmusić do wysiłku ich szare komórki, dać
trochę ruchu i chęć zaistnienia wśród innych.
W tym roku kończę mój kierunek, ale tak mi się
spodobał całokształt prowadzonych zajęć, jego
forma i treść, że chyba zapiszę się w roku
przyszłym na nowy kierunek.
DZIĘKUJĘ WAM!

L

Jadwiga Tupik (84 lata)

PORADY

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH - CZ.II
WYBRANE METODY DZIAŁANIA SPRAWCÓW WOBEC OSÓB STARSZYCH
Sprawcy dostają się do mieszkań pod różnymi pretekstami np. z prośbą o wodę czy sprzedając
artykuły przemysłowe. Często przedstawiają się jako listonosz, policjant, pracownik ZUS-u,
opieki społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo innej
instytucji. Sprawcami kradzieży czy oszust na szkodę osób starszych są najczęściej młodzi ludzie,
którzy wcześniej szczegółowo rozpoznają sytuację rodzinną i materialną ofiary.
Metoda „na wnuczka”
Sprawca dzwoni na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub
siostrzenica (głos w telefonie jest zniekształcony i ofiara myśli, iż dzwoni faktycznie ktoś z rodziny).
Tłumaczy „dziadkowi” lub „babci”, iż jest na giełdzie i ma okazję zakupu samochodu w atrakcyjnej
cenie. Na koniec rozmowy prosi o pożyczkę pieniężną. Oszust w pierwszej rozmowie telefonicznej lub
dzwoniąc jeszcze raz twierdzi, że nie może przyjechać po pieniądze podając jakiś błahy powód
i oświadcza, że wysyła po nie swojego dobrego znajomego lub kolegę (podając jego dane personalne).
Po jakimś czasie znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary po pożyczkę pieniężną.
Metoda „na kolegę”
Sprawca podaje się za kolegę syna lub córki właścicieli mieszkania. Swoją pewnością siebie
i informacjami, które posiada udaje mu się wprowadzić w błąd zaskoczoną osobę i wyłudzić od niej
pieniądze.
Metoda „na litość”
Do mieszkania puka osoba, która prosi o coś do jedzenia lub picia twierdząc, że niedawno zmarł jej
ojciec, a matka przebywa w szpitalu. Starsze osoby nie zastanawiając się ani przez chwilę nad
udzieleniem pomocy, przygotowują posiłek, a w tym czasie sprawca okrada mieszkanie.
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Fot. Antoni Łopuch

Metoda „na domokrążcę”
Domokrążca oferuje do sprzedaży tanie towary lub
też pojawia się przynosząc „dobrą nowinę”
o wygranej w różnego rodzaju konkursach lub
loteriach. Ludzie z reguły są „chciwi” na pieniądze
i stają się ofiarami własnej naiwności.
Metoda na pracownika opieki społecznej, urzędu
skarbowego, ZUS-u
Oszust podaje się za pracownika opieki społecznej,
urzędu skarbowego, ZUSu i przekonuje ofiarę, iż
otrzyma: świadczenia pieniężne lub materialne,
zwrot podatku, większą emeryturę lub rentę. Jednak,
Podkom. Iwona Janik-Hejmej, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu aby pieniądze te uzyskać ofiara musi wpłacić opłatę
manipulacyjną lub dać pieniądze na zakup znaczków skarbowych. Sumy te mogą być duże. Czasami
jednak działanie to ma na celu wskazanie miejsca, gdzie przechowywane są pieniądze w mieszkaniu.
Później złodziej prosi o podanie np. szklanki wody, a w tym czasie kradnie oszczędności. Jest to
zazwyczaj osoba wzbudzająca zaufanie, miła, elegancko ubrana.
Metoda na pracownika „pogotowia ratunkowego”
Sprawcy wchodzą do domu pod pretekstem, że są z pogotowia ratunkowego i przyjechali po pieniądze
na zakup krwi potrzebnej do przeprowadzenia operacji syna, który godzinę wcześniej uległ
wypadkowi w pracy. Zaskoczona i zdenerwowana ofiara ani przez moment nie zastanawia się nad
potwierdzeniem tych faktów przekazuje przestępcom pieniądze.
Metoda „na funkcjonariusza”
Oszust może także podszywać się pod funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej. Informuje nas, iż
ktoś z rodziny nie ma pieniędzy, aby zapłacić za mandat. Może też twierdzić, że ktoś z rodziny popełnił
przestępstwo lub jechał samochodem pod wpływem alkoholu. Sprawca sugeruje, iż sprawę można
załatwić polubownie poza „granicami prawa”. Chęć pomocy bliskim skłania ofiarę do wręczenia
pieniędzy „przebierańcom”.
To tylko niektóre z sytuacji mogących się przytrafić mieszkańcom Sądecczyzny. Pomysłowość
i fantazja przestępców tego typu zdarzeń nie zna granic.
DOBRE RADY!
W opisanych wyżej sytuacjach lub wobec podobnych zdarzeń starajmy się zawsze:
• potwierdzać fakty przekazywane nam przez nieznajomego lub nieznajomą,
• zadzwonić osobiście pod telefon komórkowy posiadany przez syna lub wnuka, aby przekonać się,
czy jego znajomy mówi prawdę,
• odroczyć w czasie przekazanie nieznanym osobom pieniędzy,
• podczas rozmowy ustalić, że pieniądze przekażemy wyłącznie członkowi rodziny, których ich
akurat potrzebuje,
• przebywać w tym samym pomieszczeniu mieszkania co nieznajomy,
• zażądać okazania legitymacji służbowej bądź dowodu osobistego, a najlepiej poprosić o numer
telefonu instytucji, którą nieznajomy reprezentuje,
• gdy masz jakiekolwiek wątpliwości, umów się z nieznajomą osobą na inny termin i sprawdź jej
wiarygodność.
ZAPAMIĘTAJ!
Pod żadnym pozorem nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz osobiście.
We wszystkich wyżej opisanych przypadkach prosimy o kontakt
z Policją dzwoniąc na numer alarmowy 997
Swoje uwagi i spostrzeżenia przekaż dzielnicowemu
Fragmenty opracowania: podkom. mgr Iwona Janik-Hejmej
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Plan zajęć Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na maj – czerwiec 2007 r.
Dzień

Temat

Godz.

Prowadzący

10.V

Czwartek

12.00-14.30

31.V

Czwartek

12.00

Uroczyste zakończenie roku
akademickiego 2006/2007 - I rok,
MCK „Sokół” Nowy Sącz

Prof. dr hab. Józef Kocemba

Wykłady audytoryjny –II rok

14.VI

Czwartek

12.00

Uroczyste zakończenie roku akademickiego
2006/2007 – II rok w MCK „Sokół”
Nowy Sącz, sala im. L. Lipińskiego.
Wręczenie honorowych
dyplomów ukończenia SUTW

17.VI

Niedziela

8.40

Wycieczka turystyczna z okazji
zakończenia roku akademickiego
2006/2007 II rok

Maciej Zareba,
Wiesław Wcześny

W miesiącu maju zajęcia seminaryjne zorganizowano w terenie w formie wycieczek edukacyjnych, i tak:
1. 17.05.2007 r.
Wieliczka,
2. 22.05.2007 r.
Ogród Botaniczny
3. 24-25.05.2007 r.
Lwów,
4. 24.05.2007 r.
Zakopane "Atma", Muzeum Tatrzańskie
5. 29.05.2007 r.
Stróże Ośrodek Rehabilitacyjny dla Niepełnosprawnych,
6. 30.05.2007 r.
Niepołomice - Galeria Sztuki Polskiej XIX w.oraz Muzeum Czartoryskich

Piękna jest sądecka ziemia

Kocha lud swój ojców ziemie
Chroni pieśni obyczaje
Szumią fale Dunajcowe
O przeszłości naszej chwale

Piękna jest sądecka ziemia
Piękna nasza ukochana
Wokół lasy się zielenią
Z pól wiatr niesie zapach siana.

Niech szczęśliwie rosną dzieci
Niech się życie światłem mieni
Niech nam słońce jasno świeci
Na sądeckiej naszej ziemi

Złotych kłosów szumią fale
Szumi wiatr po górskim lesie
Domy w kwietnych toną sadach
Pieśń sądecką echo niesie.

mel. ludowa z repertuaru
Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”
(autor nieznany)

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy na wycieczkę turystyczną w dniu 17 czerwca 2007 (niedziela) Nowosądeckie
Szlaki Spacerowe PTT, Szlak nr 5 - znaki niebieskie - Dąbrówka Polska.
/w programie zwiedzanie XVI w. drewnianego kosciółka/ - Majdan /najwyższa góra w granicach Miasta
Nowego Sącza/. Na trasie ognisko.
Wycieczka na zakończenie Roku Akademickiego SUTW 2006/2007.
Zbiórka uczestników: Nowy Sącz – Rynek – koło sklepu optyka, godz. 8.40 autobus miejski linii nr 24,
odjazd o godz. 8.45, następne przystanki – ul.Jagiellońska, ul.Kunegundy.
Zapraszamy słuchaczy I i II roku oraz sympatyków.
Maciej Zaręba i Wiesław Wcześny
Wakacje:
Wycieczki organizowane przez PTTK i PTT w każdą niedzielę

©
©
©
©
KONKURS! FOTO-ZAGADKA ©
©
©
©
Jeżeli wiesz, gdzie znajduje się ten budynek, znasz osiedle i ulicę jego usytuowania
to zapraszamy do sekretariatu. Dla pierwszej osoby która prawidłowo odpowie
na pytanie – nagroda niespodzianka.
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WARTO PRZECZYTAĆ!!!
1. Virginia Woolf – „Chwile wolności. Dziennik 1915 – 1941”.
Wyjątkowa publikacja jednej z najbardziej znaczących postaci literatury XX wieku, która wywarła
ogromny wpływ na kilka pokoleń współczesnych pisarzy. Przez całe swoje dorosłe życie pisarka
prowadziła dziennik. Na jego kartach znalazły się zapiski o jej twórczości i życiu osobistym. Dzienniki
Woolf to także dokument epoki, życia kulturalnego Londynu, środowisk artystycznych.
2. Andrzej Stasiuk – „Fado”.
„Fado” to zbiór esejów i krótszych tekstów Andrzeja Stasiuka opowiadających o Europie tej mniej znanej,
w powszechnej świadomości nieistniejącej. Andrzej Stasiuk opisuje ukryte terytoria, peregrynuje po
zaułkach europejskiej historii teraźniejszości.
3. Grażyna Kubica – „Siostry Malinowskiego czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku”.
Żyły na przełomie XIX i XX wieku – pisarki, malarki, uczone, lekarki – zdolne, znakomicie wykształcone,
piękne – prawie dziś zapomniane. Autorka wydobywa ich biografie z niepamięci i snuje opowieść o tym,
kim były, z jakich pochodziły rodzin, jak dojrzewały, jak zdobywały wiedzę, jak podróżowały i pracowały.
4. Marek Lasota – „Donos na Wojtyłę: Karol Wojtyła w teczkach bezpieki”.
Książka opowiada o inwigilacji kardynała Karola Wojtyły w czasie, gdy był klerykiem, potem księdzem
diecezji krakowskiej, a następnie jej zwierzchnikiem. Poznajemy metody „rozpracowania” duchownego.
5. Aleksaneder Dumas – „Kawaler de Sainte – Hermine”.
„Kawaler de Sainte – Hermine“ to ostatnia wielka powieść Aleksandra Dumasa. Oparta jest, jak to zwykle
u Dumasa, na bogatym materiale źródłowym: listach, pamiętnikach, wspomnieniach, zapiskach, głównie
tych postaci, które w sposób znaczący wpływały na losy ówczesnego świata.
6. Margaret Atwood – „Namiot”.
Najnowszy tom esejów, krótkich wierszy i szkiców pióra znanej kanadyjskiej autorki, laureatki licznych
prestiżowych nagród literackich. Niesamowite, dowcipne, osobiste oraz tchnące specyficznym
humorem, dotyczą wielu kwestii oddając charakter współczesnych czasów.
7. Nando Parrado – „Cud w Andach”.
Historia oparta na wydarzeniach autentycznych. Samolot lecący z Urugwaju do Chile rozbił się
w Andach. Trwającą 72 dni gehennę przeżyło 16 osób. Ogromna tragedia, rozpacz, ale również walka
o przetrwanie. Młodzi ludzie nie tracili ducha, szukają pomocy.
8. Umberto Eco – „Wahadło Foucaulta”.
Rzecz dzieje się współcześnie. Trójka młodych naukowców, posługując się zaawansowaną techniką
komputerową, próbuje, właściwie dla zabawy, odkryć tajemnicę zakonu templariuszy. Nieoczekiwanie
zostają wplątani w całą serię zagadkowych i niebezpiecznych zdarzeń.
9. Katarzyna Węglicka – „Wędrówki kresowe: gawędy o miejscach, ludziach i zdarzeniach”.
Autorka w swojej książce ukazała czytelnikowi miejsca, które są rzadko odwiedzane przez turystów.
Miejca dalej położone, mniej znane, a równie ciekawe, fascynujące.
Wilno i Lwów to miejsca często odwiedzane przez turystów, mimo to nie do końca odkryte.
10. Majgull Axelsson – „Dom Augusty”.
“Dom Augusty” to doskonale napisana proza, umiejętnie dawkująca realizm, baśniowość, liryzm i magię.
Majgull Axelsson świadomie nawiązuje do wielkich tradycji literatury szwedzkiej. Można jej powieść
nazwać sagą rodzinną, gdyż opowiada o czterech kolejnych pokoleniach tytułowej Augusty.
Sądecka Biblioteka Publiczna
www.sbp.nowysacz.pl

WARTO ZOBACZYĆ!!!
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
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KONFERENCJA NATURA 2000
– OBSZAR CHRONIONY BESKIDU SĄDECKIEGO
12 kwiecień 2007 r.

Jolanta Kieres – starosta Sekcji
Przyrodoznawstwa oraz
Wiesława Borczyk – prezes SUTW

dr Danuta Reśko, dr Marek Władyka, Tomasz Szczotka, Tadeusz Wieczorek,
Stanisław Michalik

Tadeusz Wieczorek – Dyrektor PPK i Jan Opiło –
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa – Starostwo Powiatowe

Moderatorzy konferencji dr Danuta Reśko, Tomasz Szczotka – Prezes i v-ce Prezes Klubu
Ekologicznego w Krynicy-Zdroju, Tadeusz Wieczorek – Dyrektor PPK

Tadeusz Wieczorek – Dyrektor
Popradzkiego Parku Krajobrazowego
Stanisław Michalik – Nadleśnictwo Nawojowa oraz Wiesława Borczyk – Prezes SUTW
Uczniowie Technikum Leśnego
w Starym Sączu z opiekunami

W trakcie wywiadu dla Radia „GALICJA”
i Telewizji Kablowej „INSAT”

FOTO DOKUMENT – ANNA TOTOŃ

KONKURS!
FOTO-ZAGADKA
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