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           Rozpoczynamy kolejny, czwarty rok akademicki na Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Nasza społeczność akademicka w roku 2007/8 liczy sześciuset słuchaczy.

        Szczególnie serdecznie witamy w naszym gronie nowych Słuchaczy .Gratulujemy dobrej decyzji.

         Pod naukową opieką uczelni patronackich – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , Wyższej 
Szkoły Biznesu - National Louis University oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – będziemy realizowali 
program edukacyjny uwzględniający problematykę kulturoznawczą, profilaktyczno-medyczną, 
społeczną i przyrodniczą. 

         Wyzwaniem stojącym przed Sądeckim UTW  będzie, w nowym roku akademickim, propagowanie 
rozwoju  aktywności fizycznej słuchaczy a także inspirowanie  działań na rzecz  osób starszych 
zamieszkujących   wsie i  miasteczka Sądecczyzny.

         Będziemy  kontynuować zajęcia na kursach języków obcych: angielskiego, niemieckiego 
i esperanto oraz doskonalić umiejętności obsługi komputera, dzięki czemu możemy w większym stopniu 
rozwijać  współpracę międzynarodową ze środowiskami  mieszkańców  miast i powiatów partnerskich 
samorządów Miasta  Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

         Nasze działania będą ukierunkowane również na integrację środowisk Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w kraju. W czasie Konferencji UTW w Płocku w dniach 11-12 września br. przedstawiłam  
projekt organizacji i funkcjonowania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Sądecki UTW  podjął się  koordynacji prac związanych z  utworzeniem Federacji. 

Wolę  przystąpienia do Federacji zgłosiło 30 stowarzyszeń  UTW. Zebranie założycielskie Federacji 
zaplanowano w grudniu, w Krakowie.

         Pomimo wakacji wielu członków naszego Stowarzyszenia  angażowało się  w różnego rodzaju 
działania jak np. organizacja panelu dyskusyjnego w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, 
przygotowanie kolejnego Biuletynu Sądeckiego UTW, przeniesienie siedziby Sekretariatu do nowego 
lokalu przy ul. Jagiellońskiej 18, organizowanie I Małopolskiego Rajdu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Beskidzie Sądeckim, zgłoszenie kandydatów do konkursu „Poza stereotypem” 
organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie, prowadzenie rekrutacji słuchaczy.

        O tych i innych działaniach możecie  Państwo przeczytać w  kolejnym Biuletynie Sądeckiego 
UTW, który  tradycyjnie, wydajemy co kwartał.

Życzymy przyjemnej lektury.
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WYRAZIĆ SIEBIE POPRZEZ JĘZYK

ŁEMKOWIE

 przedostatni weekend lipca, w Zdyni, Ww powiecie gorlickim świętowane były 
dwie ważne rocznice: 25-lecie „Watry” i 60-lecie 
Akcji „Wisła”. Na uroczystości przybyło tysiące 
Łemków z całego świata. Gościem honorowym 
był Wiktor Juszczenko - prezydent Ukrainy, 
a wszystko działo się w ramach organizowanej 
tu od lat „Łemkowskiej Watry”.

Doniosłym momentem tegorocznej 
„Watry”– Święta Kultury Łemkowskiej – była 
rocznica deportacji Łemków. Dla upamiętnienia 
tragedii wysiedlonych Iwan Krynicki- twórca 
Łemkowskiej Fundacji Oświatowej ufundował 
132- kilogramowy dzwon, na którym wyryto 
napis: ”Pamięci wygnania w 60. rocznicę Akcji 
„Wisła” 1947 – 2007 Łemkowszczyzna i nazwę 
„Dzwon Pokoju” w pięciu językach. Jako pierwszy 
w „Dzwon Pokoju” uderzył prezydent Juszczenko 
w asyście swojego syna Tarasa. Do Zdyni 
przyjechało ponad 10 tysięcy Łemków (tak jest co 
roku). Od wielu lat „Łemkowska Watra” jest 
przywołaniem całego dorobku kultury i tradycji 
Łemków i  świadec twem więz i ,  k tó ra  
nieprzerwanie łączy, na przekór wszystkim 
dziejowym próbom.

Właśnie to wszystko sprawiło, że 
zapragnęliśmy, aby słuchacze SUTW dowiedzieli 
się więcej o ich historii i zasiedzeniu na 
Sądecczyźnie. Przecież na wycieczkach, w ramach 
zajęć z kulturoznawstwa „Szlakiem architektury 
drewnianej”, oprócz zwiedzania kościółków w 
obrządku naszej wiary często podziwiamy 
urokliwe cerkiewki, w których swoje modły przed 
oblicze najwyższego wznoszą Łemkowie. 

Kim są Łemkowie, ich pochodzenie 
i liczebność.

Na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy 
Łemkowie mieszkali od stuleci. Fascynujące i  nie 
do końca jeszcze poznane są dziejowe drogi,

Władysław Graban
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Wykłady w okresie od października 2007 – maja 2008 r oraz kursy językowe i komputerowe będą sfinansowane  
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu „Środowiskowa i międzypokoleniowa 
integracja osób starszych w działalności Sądeckiego UTW”.

W miesiącach X – XI – XII  odbędzie się również przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
"Małopolski Festiwal Kultury Regionalnej".

podczas których kształtował się łemkowski język, 
kultura i tożsamość etniczna. Łemkowie na 
zawsze odcisnęli na tej ziemi swój ślad: tutaj byli, 
są i będą. „Encyklopedia Sądecka” podaje taką 
definicję: „Łemkowie - grupa etniczna 
zamieszkująca do 1947 roku wschodnie tereny 
Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego oraz 
tereny przylegle do Słowacji”.

Najbardziej uznaną w Polsce teorią 
powstania tej grupy etnicznej posiadającej własny 
język, własną kulturę i obyczaje, jest teoria tzw. 
migracji wołoskich. Zakłada ona, iż począwszy od 
XII wieku wzdłuż głównego grzbietu Karpat, 
terenów dzisiejszej Rumunii rozpoczęła się 
wędrówka pasterzy wołoskich (kolonizacja 
wołoska). Ludność ta mieszała się po drodze 
z ludami ruskimi zamieszkującymi tereny 
dzisiejszej Ukrainy, przejmując i adaptując ich 
religię oraz kulturę. Na tereny Polski migracje te 
dotarły na przełomie XIII i XIV wieku. W swojej 
wędrówce na zachód pasterze ci doszli aż do 
terenów Beskidu Śląskiego, jednak im dalej 
wkraczali oni na terytoria polskie, tym większy 
wpływ miały na nich obyczaje i tradycja ludności 
zamieszkującej te tereny. Ostatecznie z pasterzy- 
wędrowców przekształcili się w osiadłych 
rolników. W końcu XVI wieku istniała już 
większość wsi, które widać na XX-wiecznych 
mapach. Nazwa „łemko” pojawiła się 
w początkach XIX wieku i pochodzi od 
charakterystycznego dla ich języka „łem” (tylko).

Ludność ta zajmowała się głównie hodowlą bydła 
oraz rolnictwem, a także obróbką kamienia, 
handlem mazią i runem leśnym.

W okresie międzywojennym polską stronę Karpat 
zamieszkiwało ok. 150 tys. Łemków, w granicach 
powiatu nowosądeckiego, głównie w Dolinie 
Popradu, od Wierchomli, na wschód od Nowego 
Sącza, od wsi Królowa Ruska (obecnie Górna), na 
południe od Grybowa, od wsi Florynka, zaś przy 
trasie do Krynicy, od wsi Maciejowa. 
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• Bartne
• Bielanka
• Nowy Sącz
• Gorlice
• Muszyna
• Dubne
• Królowa Górna (dawniej Królowa Ruska)
• Bednarka

• Rozdziele
• Wysowa
• Regetów
• Konieczna

Elżbieta Pyszczak
Sekretarz Zarządu SUTW
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ows ta ło  wie le  różnorodnych  p rac  Pjęzykoznawczo-dialektologicznych na temat 
języka Łemków. Odwołując się do artykułu 
Michała Łesiowa, z językoznawczego punktu 
widzenia gwary łemkowskie (nazywane też 
zachodnio-karpackimi) należą do gwar karpacko-
ukraińskich, które z kolei wchodzą w skład 
dialektu południowo- zachodnio- ukraińskiego.

Gwara łemkowska intryguje nas swoim 
bogactwem oraz licznymi wpływami, jakim się 
poddała na przestrzeni wieków. W języku tej grupy 
etnicznej można dostrzec elementy archaiczne 
(stare) oraz zapożyczone, między innymi: 
słowackie, rumuńskie, polskie oraz węgierskie, 
a nawet niemieckie (co potwierdzają badania 
onomastów). Wynika to z łemkowskich wędrówek 
oraz kontaktów z różnymi kulturami. Wiele 
kontrowersji oraz dyskusji koncentruje się wokół 
problemu, czy traktować język Łemków jako 
odrębną odmianę języka, gwarę ukraińską, czy też 
zachodnią odmianę języka rusińskiego.  W tym 
miejscu przypomina się nam podobna kwestia 
związana z językiem kaszubskim, która nadal 
pozostaje nierozstrzygnięta. Sami Łemkowie 
często traktują swoją mowę jako „prawdywo 
ruśku”. 

Przejdźmy teraz do wyjaśnienia genezy 
pojęcia „Łemkowie”. Janusz Rieger w artykule 
„Łemkowie i ich język” potwierdza fakt językowy, 
że nazwa „łemko” była pierwotnie przezwiskiem, 
które nadawano ludziom używającym tego słowa 
(„łem”= „tylko”): Mam łem jednu korowu. 
W nauce określenie „Łemkowie” przyjęło się 
w XIX wieku.

 oparciu o prace językoznawcze (m.in. WJ. Riegera) wymienię niektóre z cech gwary 
łemkowskiej. Dotyczą one mowy starszego 
pokolenia (język młodszej generacji stale 
ewoluuje):

a. „pełnogłos”: sołoma, mołoko, moroz (pol. 
słoma, mleko, mróz);

b. spółgłoski „dż” i „cz” odpowiadające pol. „dz” 
i „c”: medża, nicz (pol. miedza, noc);

c. samogłoski „a” i „u” odpowiadające pol. 
„ę” i „ą”: pjat, stupa (pol. pięć, stępa);

d. początkowe „o” odpowiadające  pol. „je”: 
ożyna, ozero (pol. jeżyna, jezioro);

e. stały akcent na przedostatniej zgłosce (wpływ 
gwar małopolskich): ść’ina, der’ewo;

f. wymowa miękkich „s”, „z”, „c” jak w języku 
polskim, tj. „ś”, „ź”, „ć”:  śino, źile (pol. siano, 
ziele);

g. słownictwo (przykładowe słowa):

● buty- czerewiky;

● fartuch- zapaska;

● głowa- hołowa;

● grabie- hrabi;

● matka- maty;

● tani- tunij;

● tęcza- duha, smuha, tyncza;

● wilk- wowk;

● wódka- palunka, palinka;

● zamężna kobieta lub synowa- newista;

● ziemniaki- gruli, kompery, bandurky;

● źródło- studenka.

Podsumowując, język łemkowski nie 
stanowi jednolitego „tworu”. Jego wewnętrzne 
zróżnicowanie odbija mentalność i sposób 
patrzenia na świat tej grupy etnicznej. 
W s p ó ł c z e ś n i e  c o r a z  w i ę c e j  b a d a c z y  
i językoznawców poświęca uwagę gwarze 
łemkowskiej, o czym świadczą badania 
prowadzone na polskich uniwersytetach oraz 
powstające liczne prace naukowe na ten temat.

Prowadzący zajęcia z językoznawstwa
mgr Katarzyna Godek 

Czuże szanujte, lem o swoim ne zabywajte- o języku Łemków

GWARA ŁEMKOWSKA

ŁEMKOWSKI KRZYŻ

 
Rozpięty na siedem stron świata
z krzykiem wiatru w gwiazdach
ponad trzydzieści i trzy lata
czekasz

I pewnie już zapomniałeś
gdzie prawe ramię twoje
gdzie lewe
gdzie ojciec
a gdzie syn

Jednego pamięć nie traci
Amen

Z tomiku „SUCHY BADYL” – Petro MURIANKA

Władysław Graban

bolesne wspomnienia zmagań, prześladowań 
wynikających z nacjonalistycznego myślenia, 
a w końcu dramatycznych deportacji i wysiedleń. 
Ciągnęły się one falami, począwszy od wywózek 
na radziecki Wschód w 1939 roku, poprzez tak 
zwaną „wymianę ludności” między Polską  
a ZSRR, aż po Akcję Wisła, w wyniku której 
dziesiątki tysięcy Łemków zostało wywiezionych 
na ziemie zachodnie i północne Polski.  
Stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej 
zawsze jest nie do przyjęcia pod względem 
moralnym, ale Łemkowie mogą czuć się 
podwójnie pokrzywdzeni. Uderzenie w nich było 
tyleż bezwzględne, co ślepe, bo w ogromnej 
większości nie sympatyzowali z OUN-UPA i nie 
wspierali jej działań. Pamiętamy, że podczas II 
wojny światowej w takich łemkowskich wsiach 
jak Ruska Wola, Limanowa czy Muszynka polski 
ruch oporu mógł z powodzeniem organizować 
punkty przerzutowe na zachód.

Znani Łemkowie

• Andy Warhol – amerykański malarz, syn 
łemkowskich emigrantów (nazwisko rodowe: 
Warchola);

• Nikifor Krynicki (Epifaniusz Dworniak) – malarz 
prymitywista;

• Iwan Rusenko – pisarz łemkowski;

• Petro Murianka – poeta piszący w języku 
łemkowskim.

Większe skupiska Łemków – miejscowości w woj. 
małopolskim
• Łosie
• Krynica
• Nowica
• Zdynia
• Gładyszów
• Hańczowa
• Uście Gorlickie (dawniej Uście Ruskie)

Według ostatniego spisu powszechnego z 2002 
roku w Polsce żyje ok. 6 tys. Łemków, z czego ok. 
10 proc. mieszka na Łemkowszczyźnie. Do Polski, 
z różnych powodów, m.in. na Watrę, przyjeżdżają 
Łemkowie z wielu krajów świata. Sami Łemkowie 
szacują swoją liczbę na dziesięciokrotnie większą 
niż w spisie, tj. ok. 60 tys.

Wyznanie

Ludy osiadłe na Łemkowszczyźnie 
pierwotnie były prawosławne. Po unii brzeskiej,
w XVII wieku tutejsza cerkiew prawosławna 
zmieniła się w cerkiew grekokatolicką. Łemkowie 
byli więc prawie wyłącznie grekokatolikami i taki 
stan rzeczy trwał do tzw. schizmy tylawskiej 
(1926-1934), gdy ok. 18 tys. Łemków, głównie we 
wsiach zachodniej części Beskidu Niskiego 
powróciło do wiary przodków – prawosławia. 
Większość Łemków pozostaje jednak wiernymi 
ukraińskiej cerkwi greckokatolickiej. 

Historia najnowsza

Na terenie Polski od wieków ludzie różnych 
języków, wiar i kultur żyli na ogół w zgodnej 
symbiozie, ale XX stulecie zburzyło ten ład. 
W pamięci najstarszych pokoleń pozostały
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ę część historii naszego miasta rozpoczynam akcentem patriotycznym. Z płyty Rynku przejdźmy na Tul. Dunajewskiego do kamienicy pod nr 10. Była ona własnością ówczesnego burmistrza miasta: 
Władysława Barbackiego, który w dniach od 13 do 26 grudnia 1914 r gościł u siebie (wówczas jeszcze 
brygadiera) Józefa Piłsudskiego wraz z jego sztabem.

Fakt ten  w 1933 r upamiętnił Związek Legionistów i Związek Strzelecki 
w Nowym Sączu, fundując tablicę pierwszemu Marszałkowi Polski. 
Doskonałą okazją do zamontowania jej na narożu tej kamienicy 
i zorganizowania wielkich uroczystości patriotycznych stała się 15 
rocznica Odrodzenia Państwa Polskiego.

Z nakazu władz okupanta tablicę zdjęto, a potem zaginęła. Władze 
komunistyczne zabroniły nawet wspominać o postaci Marszałka 
Piłsudskiego.

Gdy nastał rok 1981 i „Solidarność”, sądeczanie po raz pierwszy 
upomnieli się o przywrócenie tablicy na poprzednie miejsce. Zamierzenia 
te zrealizowano dzięki staraniom przewodników PTTK, zwłaszcza Pani 
Ireny Styczyńskiej, którzy tablicę ufundowali, wiernie, bo według 
archiwalnego zdjęcia, odtworzyli (w czym bardzo pomogła im zakładowa 
„ S o l i d a r n o ś ć ”  
ZNTK).

W 71. rocznicę 
powrotu Polski na 
mapę polityczną 
E u r o p y ,  

a w pierwszym po 1939 roku oficjalnym dniu uczczenia 
Święta Niepodległości – 11 Listopada 1989 r, tablica 
uroczyście, z udziałem władz miasta, przewodników 
i ogromnej rzeszy społeczeństwa miasta ponownie 
została odsłonięta.

Odsłonięcia  tabl icy dokonał  senior  ruchu 
przewodników – Witold Tokarski wraz z kapitanem 
Romanem Zaziemskim (jednym z ostatnich wówczas 
żyjących z I Pułku Strzelców Podhalańskich) 
i przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej 
Kazimierzem Sasem.

Po ceremonii odsłonięcia sądeccy przewodnicy 
(niektórzy na tę uroczystość przyszli ze swoimi 
dziećmi) pozowali na tle tablicy do historycznego 
zdjęcia.

Wcześniej na płycie rynku, przed sądeckim Ratuszem 
zostało odprawione bardzo uroczyste nabożeństwo w 
intencji Ojczyzny przez ks. Bpa Józefa Gucwę, ks. 
Stanisława Lisowskiego, ks.Stanisława Czachora 

KRÓTKA HISTORIA GRODU 
NAD DUNAJCEM I KAMIENICĄ – CZ. III

HISTORIA TO MY

grafika – Wojciech Szpineter

w asyście licznych przybyłych księży z innych sądeckich parafii. 
Rynek był wypełniony po brzegi tłumem wiernych.

 następnych latach nie zapomniano o składaniu kwiatów Ww rocznicowe Święta Niepodległości przed tablicą Marszałka 
i trwa to do dzisiaj, czego dowodem jest zdjęcie z dnia 15 sierpnia 2007 
roku.

Wróćmy z powrotem do Rynku. Mijamy opisaną wcześniej (cz.II) 
galerię „Sandecjana” (zdj.nr 5) i zatrzymujemy się przed kamienicą 
pod nr 14.

Przed II wojną światową kamienica należała do Szymona Rosenberga 
i mieściło się w niej znane Stowarzyszenie Powroźników z Radymna.

Po wojnie kamienica stała się własnością miasta. Początkowo została 
oddana na Centralę Tekstylną, potem na Dom Kultury Dziecka 
i Młodzieży (założony w 1952 roku), a od 1968 roku była siedzibą 
Młodzieżowego Domu Kultury, a po rozbudowaniu od 31 stycznia 
2002 r dodatkowo mieści się w niej Dziecięca Galeria im. Stanisława 
Szafrana. Galeria ta powstała dzięki wielkiej operatywności dyrektora 
Jerzego Gutowskiego, który przy ogromnym wsparciu sponsorów, 

władz miasta otworzył ją na 
n ikomu n iepot rzebnym 
s t r y c h u ,  n a  k t ó r y m  
dodatkowo powstały jeszcze plastyczne pracownie. Galeria z wielką 
pompą została otworzona podczas świętowania jubileuszu 50-lecia 
Młodzieżowego Domu Kultury, a wstęgę przecinał przewodniczący 
Honorowego Komitetu Budowy: senator Andrzej Chronowski wraz 
z małżonką zmarłego artysty Zofią Szafran oraz ich wnuczka Zuzią. 
W tym samym dniu na frontowej ścianie kamienicy została odsłonięta 
tablica poświęcona tej galerii. To przedsięwzięcie stanowiło spełnienie 
marzeń przez całe życie rozkochanego w pracy z dziećmi oraz 
młodzieżą, pedagoga, malarza Stanisława Szafrana. Artysta pozostawił 
po sobie ogromny dorobek swej pracy. Uprawiał malarstwo, rysunek 
oraz grafikę. Był absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Z 
wielkim szacunkiem podkreślał, że był uczniem prof. Rudzkiej-
Cybisowej. Oprócz zaangażowania się w działalność w różnych 
stowarzyszeniach artystycznych wielokrotnie organizował 
i uczestniczył w aukcjach na rzecz dzieci potrzebujących różnorodnej 
pomocy.

 świadomości sądeczan pozostała pamięć człowieka wrażliwego Wna piękno oraz koloryt otaczającego nas świata. Zachwycała go 
przede wszystkim przyroda i ludzie. We wszystkich i we wszystkim 

chciał widzieć tylko dobro, serdeczność dla bliźniego, a negatywna ocena drugiej osoby była dla niego 
niemożliwa. Ponadto  był On człowiekiem o wielkiej charyzmie, a na dodatek niepoprawnym romantykiem. Tę 
postawę, uczucie przekazywał swoim uczniom w sądeckich szkołach, w Młodzieżowym Domu Kultury, a także 
swoim przyjaciołom.

Minęło 10 lat, gdy od nas odszedł i trudno mi dzisiaj 
powiedzieć, czy był lepszym człowiekiem czy 
artystą, bo w obydwóch dziedzinach wiódł prym 
i spełniał się w najwyższym stopniu.

amienic otaczających rynek sądecki wraz Kz ratuszem jest 31. O każdej z nich można by 
wyszukać różne ciekawostki, przypomnieć 
o ludziach w nich żyjących. Niektóre z nich były 
„skrzynkami kontaktowymi” Ruchu Oporu podczas 
okupacji.

Przyjrzyjmy się przez chwilę kamienicy pod nr 27. 
Na początku XVIII wieku była w niej apteka, 
założona przez Dionizego Wójcikiewicza–



6 7

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

ę część historii naszego miasta rozpoczynam akcentem patriotycznym. Z płyty Rynku przejdźmy na Tul. Dunajewskiego do kamienicy pod nr 10. Była ona własnością ówczesnego burmistrza miasta: 
Władysława Barbackiego, który w dniach od 13 do 26 grudnia 1914 r gościł u siebie (wówczas jeszcze 
brygadiera) Józefa Piłsudskiego wraz z jego sztabem.

Fakt ten  w 1933 r upamiętnił Związek Legionistów i Związek Strzelecki 
w Nowym Sączu, fundując tablicę pierwszemu Marszałkowi Polski. 
Doskonałą okazją do zamontowania jej na narożu tej kamienicy 
i zorganizowania wielkich uroczystości patriotycznych stała się 15 
rocznica Odrodzenia Państwa Polskiego.

Z nakazu władz okupanta tablicę zdjęto, a potem zaginęła. Władze 
komunistyczne zabroniły nawet wspominać o postaci Marszałka 
Piłsudskiego.

Gdy nastał rok 1981 i „Solidarność”, sądeczanie po raz pierwszy 
upomnieli się o przywrócenie tablicy na poprzednie miejsce. Zamierzenia 
te zrealizowano dzięki staraniom przewodników PTTK, zwłaszcza Pani 
Ireny Styczyńskiej, którzy tablicę ufundowali, wiernie, bo według 
archiwalnego zdjęcia, odtworzyli (w czym bardzo pomogła im zakładowa 
„ S o l i d a r n o ś ć ”  
ZNTK).

W 71. rocznicę 
powrotu Polski na 
mapę polityczną 
E u r o p y ,  

a w pierwszym po 1939 roku oficjalnym dniu uczczenia 
Święta Niepodległości – 11 Listopada 1989 r, tablica 
uroczyście, z udziałem władz miasta, przewodników 
i ogromnej rzeszy społeczeństwa miasta ponownie 
została odsłonięta.

Odsłonięcia  tabl icy dokonał  senior  ruchu 
przewodników – Witold Tokarski wraz z kapitanem 
Romanem Zaziemskim (jednym z ostatnich wówczas 
żyjących z I Pułku Strzelców Podhalańskich) 
i przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej 
Kazimierzem Sasem.

Po ceremonii odsłonięcia sądeccy przewodnicy 
(niektórzy na tę uroczystość przyszli ze swoimi 
dziećmi) pozowali na tle tablicy do historycznego 
zdjęcia.

Wcześniej na płycie rynku, przed sądeckim Ratuszem 
zostało odprawione bardzo uroczyste nabożeństwo w 
intencji Ojczyzny przez ks. Bpa Józefa Gucwę, ks. 
Stanisława Lisowskiego, ks.Stanisława Czachora 

KRÓTKA HISTORIA GRODU 
NAD DUNAJCEM I KAMIENICĄ – CZ. III

HISTORIA TO MY

grafika – Wojciech Szpineter

w asyście licznych przybyłych księży z innych sądeckich parafii. 
Rynek był wypełniony po brzegi tłumem wiernych.
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Jerzego Gutowskiego, który przy ogromnym wsparciu sponsorów, 

władz miasta otworzył ją na 
n ikomu n iepot rzebnym 
s t r y c h u ,  n a  k t ó r y m  
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fundatora kościółka przy Starym Cmentarzu. Nosiła wówczas nazwę: „Apteka pod Czarnym Orłem”. W latach 
30-tych XX wieku rodzina Jaroszów odkupiła kamienicę i nadała jej nazwę „Apteka pod Białym Orłem”. 
Okupant po wkroczeniu do naszego miasta rozkazał, by „orły zrzucić na bruk” (apteka na parterze istnieje do 
dzisiaj, zmieniła tylko właściciela). Mieczysław Jarosz - właściciel apteki, podczas okupacji dostarczał Ruchowi 
Oporu lekarstwa oraz środki opatrunkowe. W sierpniu 1941 roku został rozstrzelany wraz z artystą malarzem 

Bolesławem Barbackim w Biegonicach.

Kamienica pod nr 30 do końca lat 80-tych XX 
wieku była własnością Zofii i Lucjana Ogórków. 
Wcześniej miała innych właścicieli, ale 
wspominam o niej z innego powodu. Legenda głosi, 
że ma ona połączenie podziemnymi tunelami 
z Bazyliką św. Małgorzaty. A może to nie legenda?

Jeszcze tylko parę zdań o jednej z największych 
kamienic w naszym mieście, czyli o narożnej 
z ul. Jagiellońską pod nr 2, zwanej popularnie 
„Ritterówką”.

Kubatura tej kamienicy wynosi 8,8 tys. m3. 
Jej nazwa związana jest z rodziną Ritterów, która 
weszła w jej posiadanie przed I wojna światową. 
Wcześniej od XVII wieku właścicielami kamienicy 
byli Kosterkiewiczowie. Józef Ritter - handlarz 

winem węgierskim, ożenił się z córką zmarłego właściciela.

Niektórzy słuchacze SUTW pamiętają elegancki sklep „Bławat polski” (jedyny polski sklep w Rynku) 
mieszczący się na parterze tej kamienicy. Miał wspaniałą renomę, jeśli chodzi o jakość towaru. Obecnie w części 
dawnego sklepu znajduje się antykwariat „Kolekcjoner”.

Na piętrze kamienicy, od strony Rynku i ul. Jagiellońskiej od 1979 r mieści się filia nowosądeckiego muzeum – 
„Galeria Marii Ritter”.

Poświecona jest zmarłej w 1976 r wspaniałej, zdolnej malarce, która, mając w perspektywie karierę profesora 
ASP, świadomie wybrała Nowy Sącz i na rzecz swojej, jak nazywała „Małej Ojczyzny”, działała przez całe swoje 
życie zarówno w dziedzinie kultury, sztuki, jak i dla mieszkańców Nowego Sącza, pełniąc wiele funkcji 
publicznych.

Postać ta jest niezwykle barwna, wspominamy Ją z wielkim uznaniem oraz szacunkiem i do dzisiaj otoczona jest 
legendą.

Żegnamy Rynek, lecz nie żegnamy sądeckiej Starówki. Jeżeli ten cykl interesuje słuchaczy SUTW, powrócimy 
do publikacji w następnych Biuletynach.

Opracowała z materiałów opublikowanych na  temat historii miasta Nowego Sącza 

Anna Totoń
Członek Rady Programowej Sekcji Przyrodoznawstwa

Zdjęcia, kartki są z domowego archiwum  A. Totoń.
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amochód zaparkował u stóp wzgórza. Wcale nie Sprzyjechał z daleka. Bywał w tym mieście od czasu 
do czasu. Zazwyczaj odwiedzał cmentarz. Przystawał 
między brzozą a modrzewiem, gdyż tam dobiegły kresu 
wątki historii rodzinnej. W załamaniu asfaltu 
gromadziła się woda. Ostrze błękitu przecinało kałużę, 
trwała żegluga zeschłych igieł. Na drodze gałązka 
z szyszką zastępowała komemoracyjny bukiet. 
Szorstki dotyk kamienia musiał mu wystarczać za 
uścisk ręki, szelest przegarnianych przez wiatr liści za 
słowa powitania. Wsłuchiwał się w ciszę, a potem 
podjął na nowo przechadzkę. Ze spatynowanych tablic 
cierpliwie odczytywał kronikę wydarzeń, na pół

NA PROGU JESIENI

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

sylabizować księgę przeznaczeń. Minął złowrogie  
mury, za którymi czaiła się przestrzeń przemocy. Dość 
osobliwa była to przemoc, gdyż zakład naukowy, 
liczący półtora wieku, łączył c. k. sklerotyczny dryl 
z ideologiczną opresją świeższej daty. Predylekcja do 
capstrzyków i akselbantów mieszała się z agitką 
i międzynarodówką. Przynajmniej drugiego 
z  dopustów nie należało brać na serio, co dawali do 
zrozumienia zdziwaczali belfrowie, figury przed wojną 
znaczne, profesorskie, którym przyszło boleśnie 
przeżywać pomniejszenie do wymiaru taniej siły 
nauczycielskiej. Najstraszniejszy był przymus 
stawiania się o ósmej rano. 

alej kino – iluzjon lepszego świata. Nie chciał Doddawać się podliczaniu wtajemniczeń 
estetycznych i erotycznych. Po przechytrzeniu łysego 
strażnika, który wcale nie wyglądał na anioła, ale 
wzbraniał przecież wstępu do raju, wkraczali na salę 
i już rozbudzeni, ciekawi, mogli spoglądać na zakazane 
cienie, które przesuwały się po ekranie. Gmach zmienił 
swój wygląd. Wydobyto przepych figur, gzymsów, 
pilastrów. Powrócił  dawny szyld: Polskie 
Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”, wówczas znany 
tylko wtajemniczonym. O pierwotnym przeznaczeniu 
budynku dowiedział się z albumu rodzinnego. 
Na pożółkłych kartach wąsaci panowie wykonywali 
wagi, stójki oraz przeciągania, tworzyli ze swych ciał 
misterne piramidy, by ćwiczyć czujność i gotowość. 
Do dziś na strychu przechowuje ważną pamiątkę. Jest 
nią podżarta przez mole zielona czamara 
z szamerunkami i sznurkami, z ażurową odznaką 
przedstawiającą drapieżnego ptaka wpisanego w koło.  

Same kroki nieomylnie wprowadziły go na 
znany trakt. Szedł tak, jakby wracał do domu. Wzrok 
skierował w górę. Podobnie jak wtedy, wypełniło go 
oczekiwanie: wyjrzy, nie wyjrzy, może jest gdzieś za 
firaną, może ukrywa się we framudze okna i sekretnie 
go obserwuje. Romeo ze zmarzniętymi uszami upajał 
się był samotnością. Przeszywał go słodki dreszcz 
niespełnienia. Inaczej, niż konkretni koledzy, poruszał

rzeważnie omijał centrum. Nigdy nie miał dość Pczasu, by zahaczyć o  miejsca dzieciństwa. Nie 
pragnął konfrontacji. Nie umiał wykrzesać 
zainteresowania. Opuszczała go odwaga. A może po 
prostu uważał, że jest jeszcze za wcześnie. Miasto na 
wzniesieniu, wybudowane w widłach dwóch rzek, 
niegdyś opiekuńcze ,i choć to złuda, zalecające się 
bogactwem życiowych możliwości, ale też 
nienawistne, gdyż tworzyło scenę dla licznych 
kompromitacji niewprawnego demiurga, teraz 
zdawało się obojętne, dalekie, wywabione ze znaczeń, 
czekające na odkrycie po latach. Zakola chodnika, 
galerie schodów. Piął się w górę, patrząc zrazu na dachy 
i korony drzew. W końcu z odmętów perspektywy 
wyłoniła się całość, znana przecież od dawna, ale jakże 
zmieniona.

Zaraz po lewej stronie, na krawędzi wzgórza 
remontowano samotny dom. Przez oczodoły 
wyszarpanych okien prześwitywał jasny obłok. Może 
powstanie tu rezydencja, może kolejna hurtownia. 
W zamierzchłej epoce często tędy przechodził, niosąc 
pod pachą maskę do nurkowania, należał bowiem do 
grona eksploratorów podwodnej krainy kiełbi. 
Wówczas nie przyszło mu do głowy, że atole i laguny 
Podbeskidzia staną się martwe, że nikt tam już nie 
będzie zażywać kąpieli.

azu pewnego w oknie wspomnianego domu Rdojrzał starego wiarusa, który - na przekór 
komunistycznym idolom - do czapki-maciejówki 
salutował stojącej na parapecie statuetce Komendanta. 
Jednoosobową manifestację urządził być może 
weteran walk, które toczyły się niedaleko od miasta. 
Zaledwie parę kilometrów. Wiarus może brał udział 
w boju I i V Batalionu pod. L., może uczestniczył 
w potyczce pod T., utarczce pod R.? Może eskortował 
do miasta rosyjskich jeńców? Trzymał wartę obok 
rozłupanej przez granat chałupy? Chłopiec z maską 
niewiele o tym wiedział, nie oglądał starych fotografii. 
Wiedziony zdrowym instynktem lekceważył 
przeszłość. Tak, był zastraszająco młody, a to 
ograniczało odbiór sceny. Nie poruszyła go milcząca 
liturgia, nie rozrzewnił patos wierności. Zlekceważył 
czułe oddanie, nie docenił gestu odwagi. Postać starca 
o rumianych policzkach lekkomyślnie umieścił 
w galerii miejscowych wariatów. Wrażliwy był tylko 
na komizm, wielbił groteskę. Duży wiarus 
i miniaturowy marszałek dawno rozpłynęli się 
w żywiole czasu. Jemu zaś, myślał o tym ze smutkiem, 
przypadła w udziale rola jedynego świadka prywatnej 
adoracji. 

Poszedł na wprost. Spojrzał w prawo 
i przypomniał sobie zakazane libacje na szkolnym 
boisku (unikał ludowych napojów, należał do 
snobistycznego towarzystwa, bywało, że pod 
przepisowym mundurkiem bon vivant przemycał 
butelkę rieslinga). Szkło krążyło wokół. Raczyli się 
łykami dorosłości. W górze świeciły zimne gwiazdy. 
Oni zaś,  wpatrując się w firmament, usiłowali

z a p o m n i a n y c h ,  p o w r a c a j ą c y c h  w  c h w i l i  

perypatetycznej zadumy. Przyjaciele domu, a także 

przygodni znajomi nadal mieszkali w sąsiedztwie. 

I gdyby nie ciężar płyt, gdyby nie solidność krat 

z kutego żelaza, i żal zwiędłych kwiatów, i plamy 

wypalonych świec, znicze bez stearyny jak 

spoczywające na dnie morza wraki, można by odnieść 

wrażenie, że niewiele się zmieniło, że towarzyskie 

bytowanie nadal jest możliwe. Szedł więc i wstawało w 

nim miasto. Nie to jednak pełne obcego gwaru, 

niepojętego ruchu, jaskrawej, nasyconej aktualności. 

Nie to jednak, nie to.
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Na piętrze kamienicy, od strony Rynku i ul. Jagiellońskiej od 1979 r mieści się filia nowosądeckiego muzeum – 
„Galeria Marii Ritter”.

Poświecona jest zmarłej w 1976 r wspaniałej, zdolnej malarce, która, mając w perspektywie karierę profesora 
ASP, świadomie wybrała Nowy Sącz i na rzecz swojej, jak nazywała „Małej Ojczyzny”, działała przez całe swoje 
życie zarówno w dziedzinie kultury, sztuki, jak i dla mieszkańców Nowego Sącza, pełniąc wiele funkcji 
publicznych.

Postać ta jest niezwykle barwna, wspominamy Ją z wielkim uznaniem oraz szacunkiem i do dzisiaj otoczona jest 
legendą.

Żegnamy Rynek, lecz nie żegnamy sądeckiej Starówki. Jeżeli ten cykl interesuje słuchaczy SUTW, powrócimy 
do publikacji w następnych Biuletynach.

Opracowała z materiałów opublikowanych na  temat historii miasta Nowego Sącza 

Anna Totoń
Członek Rady Programowej Sekcji Przyrodoznawstwa

Zdjęcia, kartki są z domowego archiwum  A. Totoń.
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amochód zaparkował u stóp wzgórza. Wcale nie Sprzyjechał z daleka. Bywał w tym mieście od czasu 
do czasu. Zazwyczaj odwiedzał cmentarz. Przystawał 
między brzozą a modrzewiem, gdyż tam dobiegły kresu 
wątki historii rodzinnej. W załamaniu asfaltu 
gromadziła się woda. Ostrze błękitu przecinało kałużę, 
trwała żegluga zeschłych igieł. Na drodze gałązka 
z szyszką zastępowała komemoracyjny bukiet. 
Szorstki dotyk kamienia musiał mu wystarczać za 
uścisk ręki, szelest przegarnianych przez wiatr liści za 
słowa powitania. Wsłuchiwał się w ciszę, a potem 
podjął na nowo przechadzkę. Ze spatynowanych tablic 
cierpliwie odczytywał kronikę wydarzeń, na pół

NA PROGU JESIENI

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

sylabizować księgę przeznaczeń. Minął złowrogie  
mury, za którymi czaiła się przestrzeń przemocy. Dość 
osobliwa była to przemoc, gdyż zakład naukowy, 
liczący półtora wieku, łączył c. k. sklerotyczny dryl 
z ideologiczną opresją świeższej daty. Predylekcja do 
capstrzyków i akselbantów mieszała się z agitką 
i międzynarodówką. Przynajmniej drugiego 
z  dopustów nie należało brać na serio, co dawali do 
zrozumienia zdziwaczali belfrowie, figury przed wojną 
znaczne, profesorskie, którym przyszło boleśnie 
przeżywać pomniejszenie do wymiaru taniej siły 
nauczycielskiej. Najstraszniejszy był przymus 
stawiania się o ósmej rano. 

alej kino – iluzjon lepszego świata. Nie chciał Doddawać się podliczaniu wtajemniczeń 
estetycznych i erotycznych. Po przechytrzeniu łysego 
strażnika, który wcale nie wyglądał na anioła, ale 
wzbraniał przecież wstępu do raju, wkraczali na salę 
i już rozbudzeni, ciekawi, mogli spoglądać na zakazane 
cienie, które przesuwały się po ekranie. Gmach zmienił 
swój wygląd. Wydobyto przepych figur, gzymsów, 
pilastrów. Powrócił  dawny szyld: Polskie 
Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”, wówczas znany 
tylko wtajemniczonym. O pierwotnym przeznaczeniu 
budynku dowiedział się z albumu rodzinnego. 
Na pożółkłych kartach wąsaci panowie wykonywali 
wagi, stójki oraz przeciągania, tworzyli ze swych ciał 
misterne piramidy, by ćwiczyć czujność i gotowość. 
Do dziś na strychu przechowuje ważną pamiątkę. Jest 
nią podżarta przez mole zielona czamara 
z szamerunkami i sznurkami, z ażurową odznaką 
przedstawiającą drapieżnego ptaka wpisanego w koło.  

Same kroki nieomylnie wprowadziły go na 
znany trakt. Szedł tak, jakby wracał do domu. Wzrok 
skierował w górę. Podobnie jak wtedy, wypełniło go 
oczekiwanie: wyjrzy, nie wyjrzy, może jest gdzieś za 
firaną, może ukrywa się we framudze okna i sekretnie 
go obserwuje. Romeo ze zmarzniętymi uszami upajał 
się był samotnością. Przeszywał go słodki dreszcz 
niespełnienia. Inaczej, niż konkretni koledzy, poruszał

rzeważnie omijał centrum. Nigdy nie miał dość Pczasu, by zahaczyć o  miejsca dzieciństwa. Nie 
pragnął konfrontacji. Nie umiał wykrzesać 
zainteresowania. Opuszczała go odwaga. A może po 
prostu uważał, że jest jeszcze za wcześnie. Miasto na 
wzniesieniu, wybudowane w widłach dwóch rzek, 
niegdyś opiekuńcze ,i choć to złuda, zalecające się 
bogactwem życiowych możliwości, ale też 
nienawistne, gdyż tworzyło scenę dla licznych 
kompromitacji niewprawnego demiurga, teraz 
zdawało się obojętne, dalekie, wywabione ze znaczeń, 
czekające na odkrycie po latach. Zakola chodnika, 
galerie schodów. Piął się w górę, patrząc zrazu na dachy 
i korony drzew. W końcu z odmętów perspektywy 
wyłoniła się całość, znana przecież od dawna, ale jakże 
zmieniona.

Zaraz po lewej stronie, na krawędzi wzgórza 
remontowano samotny dom. Przez oczodoły 
wyszarpanych okien prześwitywał jasny obłok. Może 
powstanie tu rezydencja, może kolejna hurtownia. 
W zamierzchłej epoce często tędy przechodził, niosąc 
pod pachą maskę do nurkowania, należał bowiem do 
grona eksploratorów podwodnej krainy kiełbi. 
Wówczas nie przyszło mu do głowy, że atole i laguny 
Podbeskidzia staną się martwe, że nikt tam już nie 
będzie zażywać kąpieli.

azu pewnego w oknie wspomnianego domu Rdojrzał starego wiarusa, który - na przekór 
komunistycznym idolom - do czapki-maciejówki 
salutował stojącej na parapecie statuetce Komendanta. 
Jednoosobową manifestację urządził być może 
weteran walk, które toczyły się niedaleko od miasta. 
Zaledwie parę kilometrów. Wiarus może brał udział 
w boju I i V Batalionu pod. L., może uczestniczył 
w potyczce pod T., utarczce pod R.? Może eskortował 
do miasta rosyjskich jeńców? Trzymał wartę obok 
rozłupanej przez granat chałupy? Chłopiec z maską 
niewiele o tym wiedział, nie oglądał starych fotografii. 
Wiedziony zdrowym instynktem lekceważył 
przeszłość. Tak, był zastraszająco młody, a to 
ograniczało odbiór sceny. Nie poruszyła go milcząca 
liturgia, nie rozrzewnił patos wierności. Zlekceważył 
czułe oddanie, nie docenił gestu odwagi. Postać starca 
o rumianych policzkach lekkomyślnie umieścił 
w galerii miejscowych wariatów. Wrażliwy był tylko 
na komizm, wielbił groteskę. Duży wiarus 
i miniaturowy marszałek dawno rozpłynęli się 
w żywiole czasu. Jemu zaś, myślał o tym ze smutkiem, 
przypadła w udziale rola jedynego świadka prywatnej 
adoracji. 

Poszedł na wprost. Spojrzał w prawo 
i przypomniał sobie zakazane libacje na szkolnym 
boisku (unikał ludowych napojów, należał do 
snobistycznego towarzystwa, bywało, że pod 
przepisowym mundurkiem bon vivant przemycał 
butelkę rieslinga). Szkło krążyło wokół. Raczyli się 
łykami dorosłości. W górze świeciły zimne gwiazdy. 
Oni zaś,  wpatrując się w firmament, usiłowali

z a p o m n i a n y c h ,  p o w r a c a j ą c y c h  w  c h w i l i  

perypatetycznej zadumy. Przyjaciele domu, a także 

przygodni znajomi nadal mieszkali w sąsiedztwie. 

I gdyby nie ciężar płyt, gdyby nie solidność krat 

z kutego żelaza, i żal zwiędłych kwiatów, i plamy 

wypalonych świec, znicze bez stearyny jak 

spoczywające na dnie morza wraki, można by odnieść 

wrażenie, że niewiele się zmieniło, że towarzyskie 

bytowanie nadal jest możliwe. Szedł więc i wstawało w 

nim miasto. Nie to jednak pełne obcego gwaru, 

niepojętego ruchu, jaskrawej, nasyconej aktualności. 

Nie to jednak, nie to.
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iasto Nowy Sącz prowadzi ożywioną Mi  w i e l o k i e r u n k o w ą  w s p ó ł p r a c ę  
międzynarodową. Kontakty te to tworzenie więzów 
kultury, wymiana doświadczeń, ale także konkretna 
oferta nowych przedsięwzięć w wielu dziedzinach. 
Panoramę tych relacji i oczekiwania, jakie wobec nich 
są stawiane prezentuje poniższa informacja – wskazuje 
ona jak wiele różnorodnych działań podejmowanych 
jest dla podkreślenia miejsca Nowego Sącza we 
współczesnej Europie i w świecie. W ramach 
współpracy partnerskiej realizowane są założenia 
umów partnerskich, w których zapisane są ustalenia 
dotyczące wzajemnych wizyt  związanych 
z współpracą partnerską i wymianą doświadczeń 
w kwestiach zawartych w umowach. Współpraca 
obejmuje m.in. spotkania o charakterze kulturalnym, 
jak również w dziedzinie edukacji, kultury i sportu oraz  
administracji samorządowej. W chwili obecnej Nowy 
Sącz posiada 20 partnerów zagranicznych, z 
których 10 to miasta partnerskie. Stałe, bliskie 
kontakty utrzymywane są z dziesięcioma z nich. 
Ponadto mamy 2 krajowe miasta partnerskie: Tarnów i 
Elbląg.

Współpracę z miastami zagranicznymi reguluje 
Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr 
LXXII/902/2006 z dnia 17.11.2006 roku w sprawie 
programu współpracy miasta Nowego Sącza 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2007 w obszarze „współpraca zagraniczna 
miasta” na realizację zadań priorytetowych.

espół ds. Kontaktów Międzynarodowych Zsporządza plan – harmonogram imprez i wizyt 
(wyjazdy zagraniczne oraz przyjazdy przedstawicieli 
zagranicznych) w ramach współpracy zagranicznej 
miasta Nowego Sącza. Przyjazdy i wyjazdy 
oficjalnych delegacji lub przedstawicieli uzależnione 
są od propozycji, zaproszeń, pism lub pobytów w/w

INFORMACJA O WSPÓŁPRACY MIAST NOWY SĄCZ–STRYJ
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najczęściej pochylać się z czułością nad każdym 
szczegółem. 

amierzał pisać powieść złożoną z takich Zi podobnych historyjek. Myślał o uporządkowaniu 
sterty odpadków, jakie zgromadziły się w pamięci. 
Kusiło go owo grzebanie się w materii czasu. Pociągały 
ekshibicje przesłonięte woalem formy. I może 
zasiadłby nad pustą kartką, gdyby nie deprymujący 
drobiazg, że prawie wszystkie teraźniejsze powieści 
powstają według wskazanych tu pobieżnie reguł. 

przedruk: ”Tygiel Kultury” 2000 nr 10-12, Łódź

prof. dr hab.  Wojciech Ligęza
wykład: Sekcja Kulturoznawstwa

w dzieciństwie się tu bawił. Drzewo rosło obok 
zielonego kiosku, w którym pan Pokuśnik sprzedawał 
krahle z cudownymi eliksirami, niedźwiedzie 
wypełnione słodką masą, miętówki w sreberkach. Za 
jednym pociągnięciem żywiołu symbolicznie 
skończyło się dzieciństwo.

Stał na pustym miejscu w nieszumie bezdrzewa. I tak 
przepowiadał sobie na progu jesieni: jeśli nie jesteś 
stąd, znikąd jesteś, jeśli zapomnisz, nie ma żadnej 
wartości, to co wiesz i co dane ci było przeżyć, jeśli 
rozproszyłeś się w szerokim świecie, niechaj sczezną 
światowe nauki. Wina twoja jest wielka, skoro 
wyparłeś się miejsca. Powinieneś tu powracać. Jak 

aglądał w zaułki, błąkał się bez wytyczonego Zplanu. I wciąż narastało w nim przypuszczenie, że 
nowy wystrój miasta jest dziełem Marsjan. Przed 
dawną pracownią pana Maliny, parającego się igłą 
i żelazkiem, na wysokość pierwszego piętra wystrzeliła 
złota rzeźba – najpewniej alegoria ubezpieczenia lub 
kredytu. Ponad schodkami, z których, mając za 
plecami swój zakład, pan Biustowicz zwykł z zadumą 
spoglądać w dal (szewc-filozof nie jest żadną 
osobliwością), piętrzył się jaskrawoczerwony portal 
z plastyku. W innym lokalu, po przeciwległej stronie, 
panowie Mojżeszek, Nornik i fioletowonosy Lapis 
uwijali się z nożyczkami, a na podłogę padały 
pokonane pukle. Tam również, jak i wszędzie, piętrzą 
się monitory, rozpierają chromy, wrzeszczą nikle, a na 
ulicę wypełza wszechobecny marmur. 

Gdzież są niegdysiejsze śniegi rzemiosła? Gdzie 
podziała się cnota skromności? Nie jest wykluczone, że 
posługiwał się okiem niechętnym. O co mu właściwie 
chodziło? O wyidealizowaną Galicję, która 
w rzeczywistości była brudna i smrodliwa? O parciany 
szyk a la’ soc - na szczęście zapomniany? Złościł się na 
czas za to, że upływa. Nie cieszyły go kute latarnie 
i ławki ustawione wzdłuż głównej ulicy-promenady. 
Po corso znów krążyli młodzi-zakochani (jakże ich 
wzajemne dotyki były zachłanne) oraz starsi-
zaabsorbowani (wzywały ich interesy, wiedzieli zatem, 
dokąd biegną). Tylko on nie potrafił usprawiedliwić 
swojej obecności. Zdążających było wielu, lecz on nie 
spotkał nikogo. Przewijał w głowie wyblakłą taśmę 
epizodów, które się tu rozegrały, lecz przebitki pamięci 
z innego życia nijak się miały do aktualnych spraw. Dał 
się unieść fali żalu. Upiory nie powinny spacerować 
w biały dzień. 

omimo najdzikszych wykwitów współczesnej Parchitektury miasto piękniało. W encyklopedii 
znalazł umieszczone obok siebie fotografie: jego 
miasto z otwartą perspektywą w stronę jezuickiej 
wieży i fragment Nowego Orleanu. Aż biła po oczach  
szpetna amerykańska tandeta. Odkrywał więc tutejszy 
urok eklektyzmu, zachwycał się prowincjonalną 
secesją. Promienie słońca oświetlały posąg króla. On 
patrzył na statuę, a król kamiennym spojrzeniem z góry 
ogarniał miasto. Ponad królewską koroną, na kopule 
wieńczącej dach, przekrzywiła się iglica. Jej opadanie 
przypominało więdnący kwiat, albo niemoc 
podstarzałego Casanovy.

Usiłował przypomnieć sobie miejscowe nazwy. 
Zwietrzałe – powracały z trudem.  Nie potrafił 
wydobyć imion z niebytu. Minął pałac, w którym 
mieści się bank, a dawniej ponad tympanonem 
komitetu straszyła przechodniów czerwona flaga. 
Przeszedł na drugą stronę ulicy i znalazł się na 
plantach. Wspominał noc, kiedy wichura zdarła dach 
z jego szkoły. Dach nabrał wiatru w blaszane żagle, 
pokonał w powietrzu sporą odległość i na koniec lotu 
ściął koronę wspaniałego bielana. Białodrzew ten miał 
dla niego specjalne znaczenie,  bo często 

się we mgle niewyjaśnionych sytuacji. Nigdy nie 
wyznał afektu, lecz poprzestawał na napomknieniach, 
na aluzjach. Albo przeniknie jego skomplikowaną 
duszę, albo cóż... trudno. Rzecz jasna okopał się na 
pozycjach straconych. Zatem trudno. Ona już nie 
wyjrzy. Istnieć będzie w tamtej bajce, w architekturze 
wykuszów i wieżyczek, łączącej mieszczański dom 
z zamkiem.

rzed nim kasztan. Kiedy wypuszczał pinakle Pkwiatów, wzrastała siła decybeli dobywanych 
z gigantofonu zawieszonego na grubym pniu: Tysiące 
rąk, miliony rąk, budujemy nowy dom, Marina, ach 
Marina, biedroneczki są w kropeczki, Bogdan, trzymaj 
się  – tak mijały lata. Brzęk talerzy i garnków, a także 
ćwiczone mozolnie gamy i pasaże, potęgowały 
kakofonię. Przeciągały tędy pierwszomajowe 
pochody. Wówczas gigantofon tak zapluwał się 
entuzjazmem, że nie można było rozróżnić słów. 

Brama domu była zamknięta. Ufortyfikowana 
domofonem. Do kogo zadzwonić, skoro wszystkie 
nazwiska obce. Nie przekroczy więc progu, nie 
wciągnie w nozdrza zapachu śmietnika i moczu, nie 
dotknie poręczy, po której dawno temu zjeżdżał 
z ponaddźwiękową szybkością, nie spojrzy 
z najwyższego piętra w dół klatki-studni. Stał tam 
niegdyś pod dachem świetlika, ułożonego w biało-
fioletową szachownicę szyb. Pragnął, tragiczny 
i cierpiący, z powodu Krysi, Basi czy Ani, już dobrze 
nie pamięta, spróbować lotu. Nie skoczył jednak, może 
z powodów książkowych. Uwielbiał czytać o tym, że 
zabił się młody, a nie wszystko jeszcze na ten temat 
zostało przezeń przeczytane. 

ygnaniec powinien pozostać na zewnątrz. WObserwował otoczenie, własne- nie- własne. 
Dom unowocześniono, jak wszystko wokół. Zamiast 
sklepiku modniarki pyszniła się witryna jubilera, 
a przyciemniane tafle przedzielała złota kolumna, jak 
złoty ząb wprawiony w skromną , lecz dobrze 
zharmonizowaną fasadę z ubiegłego przełomu 
wieków. Między kasztanem a domem, tam gdzie 
rozciągała się amerykańska preria, rozgrywały się 
gonitwy i pościgi, gdzie można było grać 
w zaimprowizowanego tenisa bez rakiet lub 
w staroświeckie serso, wyrósł przeszklony pawilon. 
Nieco dalej piętrzyły się przybudówki, nadbudówki, 
przewieszki, przewiązki, plomby, służące temu, by 
działać, handlować i żyć po nowemu. Miasto pęczniało 
od środka. Traciło wolną przestrzeń. Pączkowało. 
Uliczkę prowadzącą ku uskokowi terenu, który 
schodził ku położonej w dole stacyjce kolejowej, 
szczelnie zarosły samochody. Nagle pod powiekami 
przebiegł powidok. Ależ tak, to on, wypełniony wolą 
mocy, przemyka tamtędy, wspierając prawą nogę na 
kierownicy, lewą zaś na siodełku. I nie ma to już 
żadnego znaczenia, czy numer został biegle 
opanowany, czy też próby zakończyły się na podartych 
spodniach lub rozbitym łokciu. Zastanawiał się 
wielokrotnie, jak w ogóle udało mu się przeżyć. 

przedstawicieli w Polsce przy okazji wydarzeń, 
uroczystości lub w ich placówkach dyplomatycznych 
w Polsce. Przyjazdy i wyjazdy oficjalnych delegacji 
miast uzależnione są od rewizyt, propozycji, 
zaproszeń, pism otrzymanych od tut. urzędu lub 
organizacji i instytucji współpracujących na początku 
oraz na bieżąco w ciągu roku 2007. Przyjazdy 
i wyjazdy zagraniczne zależą od stworzonych stałych 
form współpracy, ich kształtu instytucjonalnego, 
struktury organizacyjnej oraz planowanych środków 
finansowych. Rola administracji miejskiej polega na 
inicjowaniu kontaktów oraz na późniejszym im 
„patronowaniu””, dlatego też współpraca 
pomiędzy konkretnymi instytucjami lub grupami 
społecznymi jest nadrzędnym celem partnerstwa 
miasta. Wiele instytucji kulturalnych, szkół, 
organizacji pozarządowych, klubów sportowych, 
artystów działających w Nowym Sączu prowadzi 
współpracę z miastami zagranicznymi według 
własnych priorytetów i celów, rok rocznie realizując 
dwustronną wymianę, która składa się na całościowy 
obraz współpracy zagranicznej miasta Nowego Sącza.

Zakres współpracy z miastami partnerskimi

Współpraca z miastami zagranicznymi i partnerskimi 
jest realizowana na podstawie umów o współpracy, 
które precyzują dziedziny wzajemnych kontaktów. 
Poniżej przedstawione zostały ogólne dziedziny 
określające zagraniczne kontakty Nowego Sącza:

Współpraca, realizacja przedsięwzięć, wymiana 
doświadczeń dotycząca przede wszystkim 
następujacyh dziedzin:

kultura i sztuka; edukacja; sport; promocja; integracja 
europejska, programy pomocowe; gospodarka 
komunalna, ochrona środowiska; współpraca 
gospodarcza; organizacje pozarządowe, administracja 
samorządowa.

STRYJ

Umowa partnerska pomiędzy Stryjem a Nowym 
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iasto Nowy Sącz prowadzi ożywioną Mi  w i e l o k i e r u n k o w ą  w s p ó ł p r a c ę  
międzynarodową. Kontakty te to tworzenie więzów 
kultury, wymiana doświadczeń, ale także konkretna 
oferta nowych przedsięwzięć w wielu dziedzinach. 
Panoramę tych relacji i oczekiwania, jakie wobec nich 
są stawiane prezentuje poniższa informacja – wskazuje 
ona jak wiele różnorodnych działań podejmowanych 
jest dla podkreślenia miejsca Nowego Sącza we 
współczesnej Europie i w świecie. W ramach 
współpracy partnerskiej realizowane są założenia 
umów partnerskich, w których zapisane są ustalenia 
dotyczące wzajemnych wizyt  związanych 
z współpracą partnerską i wymianą doświadczeń 
w kwestiach zawartych w umowach. Współpraca 
obejmuje m.in. spotkania o charakterze kulturalnym, 
jak również w dziedzinie edukacji, kultury i sportu oraz  
administracji samorządowej. W chwili obecnej Nowy 
Sącz posiada 20 partnerów zagranicznych, z 
których 10 to miasta partnerskie. Stałe, bliskie 
kontakty utrzymywane są z dziesięcioma z nich. 
Ponadto mamy 2 krajowe miasta partnerskie: Tarnów i 
Elbląg.

Współpracę z miastami zagranicznymi reguluje 
Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza nr 
LXXII/902/2006 z dnia 17.11.2006 roku w sprawie 
programu współpracy miasta Nowego Sącza 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2007 w obszarze „współpraca zagraniczna 
miasta” na realizację zadań priorytetowych.

espół ds. Kontaktów Międzynarodowych Zsporządza plan – harmonogram imprez i wizyt 
(wyjazdy zagraniczne oraz przyjazdy przedstawicieli 
zagranicznych) w ramach współpracy zagranicznej 
miasta Nowego Sącza. Przyjazdy i wyjazdy 
oficjalnych delegacji lub przedstawicieli uzależnione 
są od propozycji, zaproszeń, pism lub pobytów w/w

INFORMACJA O WSPÓŁPRACY MIAST NOWY SĄCZ–STRYJ

F
o

t.
 A

n
to

n
i Ł

o
p

u
ch

najczęściej pochylać się z czułością nad każdym 
szczegółem. 

amierzał pisać powieść złożoną z takich Zi podobnych historyjek. Myślał o uporządkowaniu 
sterty odpadków, jakie zgromadziły się w pamięci. 
Kusiło go owo grzebanie się w materii czasu. Pociągały 
ekshibicje przesłonięte woalem formy. I może 
zasiadłby nad pustą kartką, gdyby nie deprymujący 
drobiazg, że prawie wszystkie teraźniejsze powieści 
powstają według wskazanych tu pobieżnie reguł. 

przedruk: ”Tygiel Kultury” 2000 nr 10-12, Łódź

prof. dr hab.  Wojciech Ligęza
wykład: Sekcja Kulturoznawstwa

w dzieciństwie się tu bawił. Drzewo rosło obok 
zielonego kiosku, w którym pan Pokuśnik sprzedawał 
krahle z cudownymi eliksirami, niedźwiedzie 
wypełnione słodką masą, miętówki w sreberkach. Za 
jednym pociągnięciem żywiołu symbolicznie 
skończyło się dzieciństwo.

Stał na pustym miejscu w nieszumie bezdrzewa. I tak 
przepowiadał sobie na progu jesieni: jeśli nie jesteś 
stąd, znikąd jesteś, jeśli zapomnisz, nie ma żadnej 
wartości, to co wiesz i co dane ci było przeżyć, jeśli 
rozproszyłeś się w szerokim świecie, niechaj sczezną 
światowe nauki. Wina twoja jest wielka, skoro 
wyparłeś się miejsca. Powinieneś tu powracać. Jak 

aglądał w zaułki, błąkał się bez wytyczonego Zplanu. I wciąż narastało w nim przypuszczenie, że 
nowy wystrój miasta jest dziełem Marsjan. Przed 
dawną pracownią pana Maliny, parającego się igłą 
i żelazkiem, na wysokość pierwszego piętra wystrzeliła 
złota rzeźba – najpewniej alegoria ubezpieczenia lub 
kredytu. Ponad schodkami, z których, mając za 
plecami swój zakład, pan Biustowicz zwykł z zadumą 
spoglądać w dal (szewc-filozof nie jest żadną 
osobliwością), piętrzył się jaskrawoczerwony portal 
z plastyku. W innym lokalu, po przeciwległej stronie, 
panowie Mojżeszek, Nornik i fioletowonosy Lapis 
uwijali się z nożyczkami, a na podłogę padały 
pokonane pukle. Tam również, jak i wszędzie, piętrzą 
się monitory, rozpierają chromy, wrzeszczą nikle, a na 
ulicę wypełza wszechobecny marmur. 

Gdzież są niegdysiejsze śniegi rzemiosła? Gdzie 
podziała się cnota skromności? Nie jest wykluczone, że 
posługiwał się okiem niechętnym. O co mu właściwie 
chodziło? O wyidealizowaną Galicję, która 
w rzeczywistości była brudna i smrodliwa? O parciany 
szyk a la’ soc - na szczęście zapomniany? Złościł się na 
czas za to, że upływa. Nie cieszyły go kute latarnie 
i ławki ustawione wzdłuż głównej ulicy-promenady. 
Po corso znów krążyli młodzi-zakochani (jakże ich 
wzajemne dotyki były zachłanne) oraz starsi-
zaabsorbowani (wzywały ich interesy, wiedzieli zatem, 
dokąd biegną). Tylko on nie potrafił usprawiedliwić 
swojej obecności. Zdążających było wielu, lecz on nie 
spotkał nikogo. Przewijał w głowie wyblakłą taśmę 
epizodów, które się tu rozegrały, lecz przebitki pamięci 
z innego życia nijak się miały do aktualnych spraw. Dał 
się unieść fali żalu. Upiory nie powinny spacerować 
w biały dzień. 

omimo najdzikszych wykwitów współczesnej Parchitektury miasto piękniało. W encyklopedii 
znalazł umieszczone obok siebie fotografie: jego 
miasto z otwartą perspektywą w stronę jezuickiej 
wieży i fragment Nowego Orleanu. Aż biła po oczach  
szpetna amerykańska tandeta. Odkrywał więc tutejszy 
urok eklektyzmu, zachwycał się prowincjonalną 
secesją. Promienie słońca oświetlały posąg króla. On 
patrzył na statuę, a król kamiennym spojrzeniem z góry 
ogarniał miasto. Ponad królewską koroną, na kopule 
wieńczącej dach, przekrzywiła się iglica. Jej opadanie 
przypominało więdnący kwiat, albo niemoc 
podstarzałego Casanovy.

Usiłował przypomnieć sobie miejscowe nazwy. 
Zwietrzałe – powracały z trudem.  Nie potrafił 
wydobyć imion z niebytu. Minął pałac, w którym 
mieści się bank, a dawniej ponad tympanonem 
komitetu straszyła przechodniów czerwona flaga. 
Przeszedł na drugą stronę ulicy i znalazł się na 
plantach. Wspominał noc, kiedy wichura zdarła dach 
z jego szkoły. Dach nabrał wiatru w blaszane żagle, 
pokonał w powietrzu sporą odległość i na koniec lotu 
ściął koronę wspaniałego bielana. Białodrzew ten miał 
dla niego specjalne znaczenie,  bo często 

się we mgle niewyjaśnionych sytuacji. Nigdy nie 
wyznał afektu, lecz poprzestawał na napomknieniach, 
na aluzjach. Albo przeniknie jego skomplikowaną 
duszę, albo cóż... trudno. Rzecz jasna okopał się na 
pozycjach straconych. Zatem trudno. Ona już nie 
wyjrzy. Istnieć będzie w tamtej bajce, w architekturze 
wykuszów i wieżyczek, łączącej mieszczański dom 
z zamkiem.

rzed nim kasztan. Kiedy wypuszczał pinakle Pkwiatów, wzrastała siła decybeli dobywanych 
z gigantofonu zawieszonego na grubym pniu: Tysiące 
rąk, miliony rąk, budujemy nowy dom, Marina, ach 
Marina, biedroneczki są w kropeczki, Bogdan, trzymaj 
się  – tak mijały lata. Brzęk talerzy i garnków, a także 
ćwiczone mozolnie gamy i pasaże, potęgowały 
kakofonię. Przeciągały tędy pierwszomajowe 
pochody. Wówczas gigantofon tak zapluwał się 
entuzjazmem, że nie można było rozróżnić słów. 

Brama domu była zamknięta. Ufortyfikowana 
domofonem. Do kogo zadzwonić, skoro wszystkie 
nazwiska obce. Nie przekroczy więc progu, nie 
wciągnie w nozdrza zapachu śmietnika i moczu, nie 
dotknie poręczy, po której dawno temu zjeżdżał 
z ponaddźwiękową szybkością, nie spojrzy 
z najwyższego piętra w dół klatki-studni. Stał tam 
niegdyś pod dachem świetlika, ułożonego w biało-
fioletową szachownicę szyb. Pragnął, tragiczny 
i cierpiący, z powodu Krysi, Basi czy Ani, już dobrze 
nie pamięta, spróbować lotu. Nie skoczył jednak, może 
z powodów książkowych. Uwielbiał czytać o tym, że 
zabił się młody, a nie wszystko jeszcze na ten temat 
zostało przezeń przeczytane. 

ygnaniec powinien pozostać na zewnątrz. WObserwował otoczenie, własne- nie- własne. 
Dom unowocześniono, jak wszystko wokół. Zamiast 
sklepiku modniarki pyszniła się witryna jubilera, 
a przyciemniane tafle przedzielała złota kolumna, jak 
złoty ząb wprawiony w skromną , lecz dobrze 
zharmonizowaną fasadę z ubiegłego przełomu 
wieków. Między kasztanem a domem, tam gdzie 
rozciągała się amerykańska preria, rozgrywały się 
gonitwy i pościgi, gdzie można było grać 
w zaimprowizowanego tenisa bez rakiet lub 
w staroświeckie serso, wyrósł przeszklony pawilon. 
Nieco dalej piętrzyły się przybudówki, nadbudówki, 
przewieszki, przewiązki, plomby, służące temu, by 
działać, handlować i żyć po nowemu. Miasto pęczniało 
od środka. Traciło wolną przestrzeń. Pączkowało. 
Uliczkę prowadzącą ku uskokowi terenu, który 
schodził ku położonej w dole stacyjce kolejowej, 
szczelnie zarosły samochody. Nagle pod powiekami 
przebiegł powidok. Ależ tak, to on, wypełniony wolą 
mocy, przemyka tamtędy, wspierając prawą nogę na 
kierownicy, lewą zaś na siodełku. I nie ma to już 
żadnego znaczenia, czy numer został biegle 
opanowany, czy też próby zakończyły się na podartych 
spodniach lub rozbitym łokciu. Zastanawiał się 
wielokrotnie, jak w ogóle udało mu się przeżyć. 

przedstawicieli w Polsce przy okazji wydarzeń, 
uroczystości lub w ich placówkach dyplomatycznych 
w Polsce. Przyjazdy i wyjazdy oficjalnych delegacji 
miast uzależnione są od rewizyt, propozycji, 
zaproszeń, pism otrzymanych od tut. urzędu lub 
organizacji i instytucji współpracujących na początku 
oraz na bieżąco w ciągu roku 2007. Przyjazdy 
i wyjazdy zagraniczne zależą od stworzonych stałych 
form współpracy, ich kształtu instytucjonalnego, 
struktury organizacyjnej oraz planowanych środków 
finansowych. Rola administracji miejskiej polega na 
inicjowaniu kontaktów oraz na późniejszym im 
„patronowaniu””, dlatego też współpraca 
pomiędzy konkretnymi instytucjami lub grupami 
społecznymi jest nadrzędnym celem partnerstwa 
miasta. Wiele instytucji kulturalnych, szkół, 
organizacji pozarządowych, klubów sportowych, 
artystów działających w Nowym Sączu prowadzi 
współpracę z miastami zagranicznymi według 
własnych priorytetów i celów, rok rocznie realizując 
dwustronną wymianę, która składa się na całościowy 
obraz współpracy zagranicznej miasta Nowego Sącza.

Zakres współpracy z miastami partnerskimi

Współpraca z miastami zagranicznymi i partnerskimi 
jest realizowana na podstawie umów o współpracy, 
które precyzują dziedziny wzajemnych kontaktów. 
Poniżej przedstawione zostały ogólne dziedziny 
określające zagraniczne kontakty Nowego Sącza:

Współpraca, realizacja przedsięwzięć, wymiana 
doświadczeń dotycząca przede wszystkim 
następujacyh dziedzin:

kultura i sztuka; edukacja; sport; promocja; integracja 
europejska, programy pomocowe; gospodarka 
komunalna, ochrona środowiska; współpraca 
gospodarcza; organizacje pozarządowe, administracja 
samorządowa.

STRYJ

Umowa partnerska pomiędzy Stryjem a Nowym 
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1 4  c z e r w c a  2 0 0 7  r .  u r o c z y ś c i e  
zakończyliśmy trzeci rok istnienia SUTW. 
W spotkaniu galowym  w sali kina „Krokus” 
z absolwentami spotkali się przedstawiciele: władz 
miasta – wiceprezydent Bożena Jawor, władz 
powiatu – wicestarosta Mieczysław Kiełbasa, 
instytucji kulturalnych i oświatowych.

Dr Krzysztof Pawłowski: Rektor WSB- NLU 
w Nowym Sączu wygłosił bardzo interesujący 
wykład pt. „Globalizacja– szansa czy zagrożenie– 
jak Nowy Sącz może wpisać się we współczesne 
trendy w gospodarce światowej”.

Drugi wykład wygłosił Rudolf Borusiewicz– 
Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich. 
Temat: „Nowy wiek – nowa era – nowe wyzwania”.

W imieniu Zarządu Sądeckiego UTW podziękowania dla:

Urzędu Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego, Firmy „Foto- Mikron” p. Sylwestra 
Adamczyka, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Chrystiana”, Dyrektora Muzeum Okręgowego za przekazanie albumów, książek i wydawnictw 
promujących Ziemię Sądecką oraz dla najbardziej aktywnych słuchaczy i studentów, którzy prowadzili 
kursy komputerowe i językowe.

Podziękowania dla p. Marioli Pękali- Piekarskiej (kierownika sekretariatu) za zaangażowanie, 
wyrozumiałość i wrażliwość na potrzeby ludzi starszych.

TRZY LATA ISTNIENIA SUTW

rzemówienie Elżbiety Pachoń wygłoszone Pna zakończenie II roku - II edycji.

Sądecki  UniwersytetTrzeciegoWieku – 
„Uniwersytet dla ludzi młodych duchem” – jak nas 
określił Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - NLU 
dr. Krzysztof Pawłowski, czy jak nazywają nas 
potocznie „Akademia radości życia” – kończy 
3. rok swego istnienia, swej działalności.

Trzy lata to dużo czy mało? Już 3 lata! Czy 
dopiero?

Truizmem jest stwierdzenie, że czas jest pojęciem 
względnym, kategorią filozoficzną. Jego miarą 
jest treść, jaką go wypełniamy.

Geneza uniwersytetów trzeciego wieku 
sięga swymi korzeniami XIX w., kiedy to zaczęto 
w Anglii lansować tezę „ uniwersytetu otwartego”; 
wykładowcy – profesorowie wygłaszali wykłady 
poza murami uczelni. W Polsce pod zaborami, 
w XIX wieku, szybko przyjęto tę myśl i mieliśmy 
Uniwersytet Latający w Warszawie, uniwersytety 
regionalne (np. Kielce) i tzw. Niedzielne 
Uniwersytety Ludowe. Druga połowa XX w. to 
ogromne przyspieszenie rozwoju i przekonanie, że 
proces edukacji to proces ciągły ( od kolebki do 
grobu), to edukacja przez całe życie.

Kiedy 40 lat temu powstawał pierwszy 
uniwersytet trzeciego wieku w Tuluzie, we 
Francji, potem w Kanadzie, nikt nie przypuszczał, 
że będzie to proces masowy.

W Polsce pierwsze uniwersytety trzeciego wieku 
powstały w Warszawie i Krakowie, ale szybko 
okazało się, że są ogromną szansą dla mniejszych 
miejscowości, bo jak powiedział Jean Cocteau: 
„różnica pomiędzy małym a dużym miastem 
polega na tym, że w dużym można więcej 
zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć”.

owstanie SUTW zawdzięczamy grupie ludzi, Ppasjonatom, którzy propagowali ideę edukacji 
przez całe życie. Przyświecał im szczytny cel: 
propagowania stylu życia opartego na rozwoju 
zainteresowań ludzi starszych, mobilizację 
psychiczną i fizyczną seniorów, wzrost ich 
aktywności życiowej oraz włączenie ich w życie 
społeczne. Społeczeństwu potrzebni są zarówno 
ludzie młodzi jak i starsi.

Tak jak zawsze o wszystkim decyduje 
człowiek, gdyby nie myśl, idea przekształcona w 
czyn Wiesławy Borczyk, Barbary Szczepanek, 
Zyty Bilińskiej, Bogumiły Oleksy, Elżbiety 
Pyszczak, Zbigniewa  Piekarskiego i jeszcze wielu 
innych osób, które powołały do życia 
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, i przez 3 lata dzielnie i z sukcesami kierują 
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dr Krzysztof Pawłowski - Rektor WSB-NLU, 
Wiesława Borczyk - Prezes SUTW

Maria Harcułowa - Starosta Sekcji Kulturoznawstwa, 
Mariola Pękala - Kierownik Sekretariatu SUTW

realizowany przez Instytut Europa Karpat;

- uczestniczyli w seminarium „Produkt regionalny 
szansą rozwoju gospodarczego”;

- Dni Miasta Stryja;

- Uroczystości z okazji lokacji Miasta Nowego Sącza 
i wiele innych.

Ponadto władze Miasta Nowego Sącza 
wspierają Centrum Dydaktyczno-Wychowawcze dla 
Dzieci i Sierot w Stryju prowadzone przez polskiego 
księdza. W akcję włączają się również sądeccy 
przedsiębiorcy, np. firma PPH Ramek dostarczyła 
materiały niezbędne do wykonania mebli szkolnych 
dla Centrum.

Delegacja sądeczan przebywała w Stryju w pierwszych 
dniach czerwca tego roku. Podczas wizyty 
wymieniono doświadczenia z zakresu zarządzania 
gospodarką komunalną, działań i możliwości 
samorządów. Odbyło się także spotkanie z Rektorem 
Politechniki Lwowskiej, który zainteresowany jest 
współpracą z Nowym Sączem, a przede wszystkim z 
WSB-NLU.

Leszek Opara  
Sekcja Kulturoznawstwa

Materiały z Urzędu Miasta Nowego Sącza

Sączem została podpisana 15.12.1995r. Władze Miasta 
Stryja i Nowego Sącza zobowiązały się do wzajemnej 
współpracy przede wszystkim w dziedzinie:

- nawiązania relacji przemysłowych między 
przedsiębiorstwami, firmami, organizacjami;

- organizacji spotkań delegacji w dziedzinie kultury, 
oświaty, medycyny i sportu;

- rozwoju kontaktów między przedsiębiorcami 
różnych form własności;

- wymiany wśród fachowców w dziedzinie 
gospodarki narodowej;

- rozwoju turystyki;

- wymiany grup dzieci i młodzieży.

Zgodnie z umową partnerską władze miast 
partnerskich, przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy 
uczestniczyli w szeregu wydarzeń organizowanych w 
Nowym Sączu i Stryju. Brali oni udział m.in. w:

- „Agropromocji” w Nawojowej, na której to 
zaprezentował się również zespół ze Stryja 
„Dżerelce;

- „Od Dniestru do Dunajca tak wiele nas łączy. Dni 
Ukraińskie w Nowym Sączu” – projekt 

naszym uniwersytetem, nie byłoby na mapie 
kulturalnej Nowego Sącza takiej placówki.

Postawili oni uniwersytetowi jasno 
sprecyzowane cele:

 - upowszechnić wiedzę na najwyższym poziomie,

 - stworzyć warunki do samokształcenia „ dla 
autentycznych amatorów wiedzy”,

 - umożliwić dobry rozwój twórczy słuchaczy 
w różnych dziedzinach np. poezji, sztuce i innych 
dziedzinach,

 - zgromadzić ciekawych ludzi w środowisku,

 - stworzyć warunki do rekreacji i promować 
zdrowy styl życia, 

ełne poparcie dla tej inicjatywy wykazały Pmiejscowe władze, zarówno starosta 
nowosądecki Jan Golonka, jak i ówczesny 
prezydent Józef Antoni Wiktor oraz ówczesny 
Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz 
Sepiol, którzy z entuzjazmem odnieśli się do 
inicjatywy powołania SUTW i przez okres trzech 
lat uczestniczyli we wszystkich najważniejszych 
wydarzeniach SUTW.

Wszystkie instytucje kulturalne Nowego 
Sącza pospieszyły z deklaracją współpracy z nową 
uczelnią. Przede wszystkim MCK „ Sokół” z dyr. 
Antonim Malczakiem, Muzeum Okręgowe, BWA 
oraz  Biblioteka Miejska i Pedagogiczna, a także 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.

Patronat naukowy przyjęły: Uniwersytet 
Jagielloński, Nowosądecka Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa i Wyższa Szkoła Biznesu, 
a osobiście: prof. Tadeusz Aleksander - UJ, Rektor 
Krzysztof Pawłowski - WSB, Rektor Andrzej 
Bałanda i Prorektor Zdzisława Zacłona - PWSZ.

Wielu znanych naukowców, polityków 
i  p rzeds tawic ie l i  życ ia  ku l tu ra lnego ,  
pochodzących z Sądecczyzny zadeklarowało 
pomoc, stąd większość wykładowców to nasi 
„krajanie”, „swojacy”. To też jedna z dobrych 
stron naszego uniwersytetu; umożliwia „powrót 
po latach” byłym Sądeczanom i związanie ich na 
nowo z regionem, z mieszkańcami.

ylko w roku akademickim 2004/5, na 21 Twykładowców 14 to sądeczanie.

  Rozdanie dyplomów ukończenia SUTW (już 
drugiej edycji) absolwentom jest okazją do bardzo 
krótkiego podsumowania 3- letniej działalności.

 W zajęciach uczestniczyło ogółem ok.1200 
słuchaczy w wieku od 45 do 85 r. życia.

 I trochę statystyki. Nasze zajęcia to :

• 93 wykłady audytoryjne,
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1 4  c z e r w c a  2 0 0 7  r .  u r o c z y ś c i e  
zakończyliśmy trzeci rok istnienia SUTW. 
W spotkaniu galowym  w sali kina „Krokus” 
z absolwentami spotkali się przedstawiciele: władz 
miasta – wiceprezydent Bożena Jawor, władz 
powiatu – wicestarosta Mieczysław Kiełbasa, 
instytucji kulturalnych i oświatowych.

Dr Krzysztof Pawłowski: Rektor WSB- NLU 
w Nowym Sączu wygłosił bardzo interesujący 
wykład pt. „Globalizacja– szansa czy zagrożenie– 
jak Nowy Sącz może wpisać się we współczesne 
trendy w gospodarce światowej”.

Drugi wykład wygłosił Rudolf Borusiewicz– 
Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich. 
Temat: „Nowy wiek – nowa era – nowe wyzwania”.

W imieniu Zarządu Sądeckiego UTW podziękowania dla:

Urzędu Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego, Firmy „Foto- Mikron” p. Sylwestra 
Adamczyka, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Chrystiana”, Dyrektora Muzeum Okręgowego za przekazanie albumów, książek i wydawnictw 
promujących Ziemię Sądecką oraz dla najbardziej aktywnych słuchaczy i studentów, którzy prowadzili 
kursy komputerowe i językowe.

Podziękowania dla p. Marioli Pękali- Piekarskiej (kierownika sekretariatu) za zaangażowanie, 
wyrozumiałość i wrażliwość na potrzeby ludzi starszych.

TRZY LATA ISTNIENIA SUTW

rzemówienie Elżbiety Pachoń wygłoszone Pna zakończenie II roku - II edycji.

Sądecki  UniwersytetTrzeciegoWieku – 
„Uniwersytet dla ludzi młodych duchem” – jak nas 
określił Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - NLU 
dr. Krzysztof Pawłowski, czy jak nazywają nas 
potocznie „Akademia radości życia” – kończy 
3. rok swego istnienia, swej działalności.

Trzy lata to dużo czy mało? Już 3 lata! Czy 
dopiero?

Truizmem jest stwierdzenie, że czas jest pojęciem 
względnym, kategorią filozoficzną. Jego miarą 
jest treść, jaką go wypełniamy.

Geneza uniwersytetów trzeciego wieku 
sięga swymi korzeniami XIX w., kiedy to zaczęto 
w Anglii lansować tezę „ uniwersytetu otwartego”; 
wykładowcy – profesorowie wygłaszali wykłady 
poza murami uczelni. W Polsce pod zaborami, 
w XIX wieku, szybko przyjęto tę myśl i mieliśmy 
Uniwersytet Latający w Warszawie, uniwersytety 
regionalne (np. Kielce) i tzw. Niedzielne 
Uniwersytety Ludowe. Druga połowa XX w. to 
ogromne przyspieszenie rozwoju i przekonanie, że 
proces edukacji to proces ciągły ( od kolebki do 
grobu), to edukacja przez całe życie.

Kiedy 40 lat temu powstawał pierwszy 
uniwersytet trzeciego wieku w Tuluzie, we 
Francji, potem w Kanadzie, nikt nie przypuszczał, 
że będzie to proces masowy.

W Polsce pierwsze uniwersytety trzeciego wieku 
powstały w Warszawie i Krakowie, ale szybko 
okazało się, że są ogromną szansą dla mniejszych 
miejscowości, bo jak powiedział Jean Cocteau: 
„różnica pomiędzy małym a dużym miastem 
polega na tym, że w dużym można więcej 
zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć”.

owstanie SUTW zawdzięczamy grupie ludzi, Ppasjonatom, którzy propagowali ideę edukacji 
przez całe życie. Przyświecał im szczytny cel: 
propagowania stylu życia opartego na rozwoju 
zainteresowań ludzi starszych, mobilizację 
psychiczną i fizyczną seniorów, wzrost ich 
aktywności życiowej oraz włączenie ich w życie 
społeczne. Społeczeństwu potrzebni są zarówno 
ludzie młodzi jak i starsi.

Tak jak zawsze o wszystkim decyduje 
człowiek, gdyby nie myśl, idea przekształcona w 
czyn Wiesławy Borczyk, Barbary Szczepanek, 
Zyty Bilińskiej, Bogumiły Oleksy, Elżbiety 
Pyszczak, Zbigniewa  Piekarskiego i jeszcze wielu 
innych osób, które powołały do życia 
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, i przez 3 lata dzielnie i z sukcesami kierują 
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dr Krzysztof Pawłowski - Rektor WSB-NLU, 
Wiesława Borczyk - Prezes SUTW

Maria Harcułowa - Starosta Sekcji Kulturoznawstwa, 
Mariola Pękala - Kierownik Sekretariatu SUTW

realizowany przez Instytut Europa Karpat;

- uczestniczyli w seminarium „Produkt regionalny 
szansą rozwoju gospodarczego”;

- Dni Miasta Stryja;

- Uroczystości z okazji lokacji Miasta Nowego Sącza 
i wiele innych.

Ponadto władze Miasta Nowego Sącza 
wspierają Centrum Dydaktyczno-Wychowawcze dla 
Dzieci i Sierot w Stryju prowadzone przez polskiego 
księdza. W akcję włączają się również sądeccy 
przedsiębiorcy, np. firma PPH Ramek dostarczyła 
materiały niezbędne do wykonania mebli szkolnych 
dla Centrum.

Delegacja sądeczan przebywała w Stryju w pierwszych 
dniach czerwca tego roku. Podczas wizyty 
wymieniono doświadczenia z zakresu zarządzania 
gospodarką komunalną, działań i możliwości 
samorządów. Odbyło się także spotkanie z Rektorem 
Politechniki Lwowskiej, który zainteresowany jest 
współpracą z Nowym Sączem, a przede wszystkim z 
WSB-NLU.
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współpracy przede wszystkim w dziedzinie:

- nawiązania relacji przemysłowych między 
przedsiębiorstwami, firmami, organizacjami;

- organizacji spotkań delegacji w dziedzinie kultury, 
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- rozwoju kontaktów między przedsiębiorcami 
różnych form własności;

- wymiany wśród fachowców w dziedzinie 
gospodarki narodowej;

- rozwoju turystyki;

- wymiany grup dzieci i młodzieży.

Zgodnie z umową partnerską władze miast 
partnerskich, przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy 
uczestniczyli w szeregu wydarzeń organizowanych w 
Nowym Sączu i Stryju. Brali oni udział m.in. w:

- „Agropromocji” w Nawojowej, na której to 
zaprezentował się również zespół ze Stryja 
„Dżerelce;

- „Od Dniestru do Dunajca tak wiele nas łączy. Dni 
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naszym uniwersytetem, nie byłoby na mapie 
kulturalnej Nowego Sącza takiej placówki.

Postawili oni uniwersytetowi jasno 
sprecyzowane cele:

 - upowszechnić wiedzę na najwyższym poziomie,
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autentycznych amatorów wiedzy”,
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w różnych dziedzinach np. poezji, sztuce i innych 
dziedzinach,

 - zgromadzić ciekawych ludzi w środowisku,

 - stworzyć warunki do rekreacji i promować 
zdrowy styl życia, 

ełne poparcie dla tej inicjatywy wykazały Pmiejscowe władze, zarówno starosta 
nowosądecki Jan Golonka, jak i ówczesny 
prezydent Józef Antoni Wiktor oraz ówczesny 
Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz 
Sepiol, którzy z entuzjazmem odnieśli się do 
inicjatywy powołania SUTW i przez okres trzech 
lat uczestniczyli we wszystkich najważniejszych 
wydarzeniach SUTW.

Wszystkie instytucje kulturalne Nowego 
Sącza pospieszyły z deklaracją współpracy z nową 
uczelnią. Przede wszystkim MCK „ Sokół” z dyr. 
Antonim Malczakiem, Muzeum Okręgowe, BWA 
oraz  Biblioteka Miejska i Pedagogiczna, a także 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.

Patronat naukowy przyjęły: Uniwersytet 
Jagielloński, Nowosądecka Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa i Wyższa Szkoła Biznesu, 
a osobiście: prof. Tadeusz Aleksander - UJ, Rektor 
Krzysztof Pawłowski - WSB, Rektor Andrzej 
Bałanda i Prorektor Zdzisława Zacłona - PWSZ.

Wielu znanych naukowców, polityków 
i  p rzeds tawic ie l i  życ ia  ku l tu ra lnego ,  
pochodzących z Sądecczyzny zadeklarowało 
pomoc, stąd większość wykładowców to nasi 
„krajanie”, „swojacy”. To też jedna z dobrych 
stron naszego uniwersytetu; umożliwia „powrót 
po latach” byłym Sądeczanom i związanie ich na 
nowo z regionem, z mieszkańcami.

ylko w roku akademickim 2004/5, na 21 Twykładowców 14 to sądeczanie.

  Rozdanie dyplomów ukończenia SUTW (już 
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• 93 wykłady audytoryjne,
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ozpoczynamy już czwarty rok działalności SUTW, warto więc Rprzypomnieć wydarzenia z życia słuchaczy SUTW i zobaczyć 
tak jak w kalejdoskopie, że z małych elementów powstaje piękna 
całość.

18 czerwca 2004 r „Dziennik Nowosądecki” w artykule pt. „ Światło 
wiedzy dla sądeczan trzeciego wieku. Uniwersytet w Sokolni?” 
podaje wiadomość o spotkaniu Starosty Nowosądeckiego Jana 
Golonki, Prezydenta Miasta Nowego Sącza Józefa A. Wiktora, 
Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” Antoniego 
Malczaka i pomysłodawczyni utworzenia uczelni dla „wcześniej 
urodzonych” pełnomocnika d.s. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Nowym Sączu Wiesławy Borczyk,  z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszkiem 
Ziejką, w sprawie utworzenia Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

KALENDARIUM NA ROK AKADEMICKI 2004/2005 r.
(kalendarium z j. łac. chronologiczny zestaw wydarzeń)

1) wrzesień 2004 r. anons w „Dzienniku Polskim” z dn29.09.2004 r „Region informuje” o tworzeniu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Zapisy do 14 października 2004r. „Dziennik Nowosądecki” wydrukował też 
ankietę, którą można było przesłać na adres Uniwersytetu, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31. Zapisało się 440 osób; 340 
kobiet, 100 mężczyzn.

2) 26 października 2004 r. – zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wybór 
władz: Zarząd i Komisja Rewizyjna. Prezesem Zarządu wybrano Wiesławę Borczyk. 

3) 28 października 2004 r. – uroczyste otwarcie działalności SUTW w Nowym Sączu. Wykład inauguracyjny wygłosił 
prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Andragogiki na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat: „Tradycja i istota Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – 
edukacja ludzi starszych”.

4) 28 października 2004 r. – wykład audytoryjny dr med. Barbary Gryglewskiej – Wojewódzkiego Specjalisty ds. 
Geriatrii Collegium Medicum UJ. Temat: „Wielkie problemy geriatryczne– jak dłużej zachować młodość– czy 
możliwa jest prewencja starzenia”.

5) październik- listopad 2004 r. – organizacja pracy w sekcjach: kulturoznawstwa, nauk medycznych i profilaktyki 
zdrowia, społeczno-ekonomicznej oraz przyrodniczej. Tworzenie struktur organizacyjnych SUTW.

6) 25 listopada 2004 r. – wykład audytoryjny w sali im. L.Lipińskiego MCK „Sokół” rektora Wyższej Szkoły Biznesu- 
National Louis University w Nowym Sączu dr Krzysztofa Pawłowskiego. Temat: „Społeczeństwo otwarte na 
wiedzę.”

7) 25 listopada 2004 r. – wykład audytoryjny; prof.zw. dr hab. Julian Dybiec, historyk kultury i nauki, kierownik Zakładu 
Historii Oświaty i Kultury UJ. Temat: „Naukowe poznanie Sądecczyzny w XIX i XX w”.

8) 16 grudnia 2004 r.- wybory samorządów sekcji.

9) 16 grudnia 2004 r. – wykład audytoryjny; prof. dr hab. Andrzej Bałanda, rektor PWSZ w Nowym Sączu. Temat „Świat 
cząstek i atomów” – prezentacja multimedialna. - 16 grudnia 2004 r. – koncert kolęd dla słuchaczy SUTW 
w wykonaniu zespołu dziecięcego z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.

10) 27 stycznia 2005 r. – wykład audytoryjny; prof. dr hab. n.farmaceutycznych Artur Stojko– kierownik Katedry 
i Zakładu Higieny Bioanalizy i Badania Środowiska Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Temat: 
„Apiterapia – jej stan obecny i nadzieje na przyszłość”.

11)  styczeń 2005 r.– wykład audytoryjny; mgr Małgorzata Szlązak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Krakowie. Temat: „Wojewódzki program na rzecz osób starszych przyjęty przez Sejmik Województwa 
Małopolskiego 2004/2006r”.

12)  14 stycznia 2005 r.–  słuchacze SUTW uczestniczą w spotkaniu z aktorem, rektorem Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie prof. Jerzym Stuhrem w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego.

13)  27 stycznia 2005 r.– spotkanie opłatkowe członków Zarządu SUTW i Samorządów Sekcji z władzami miasta 
i powiatu. Podsumowanie działalności SUTW w I semestrze roku akademickiego 2004/2005r.

14) Luty 2005 r.- wykład audytoryjny; prof.zw. dr hab. Jacek Wojciechowski – kierownik Katedry Bibliotekarstwa 
w Instytucie Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa UJ. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.Temat: 
„Człowiek w wielokomunikacyjnym świecie”.

KALENDARIUM
 ciągu 3 lat istnienia, SUTW wypracował Wswój program, który ulega stałej 

modyfikacji. Każdy ze 130 istniejących w Polsce 
UTW ma własne priorytety programowe. 
Np. krakowski czy warszawski preferuje tematykę 
sensu stricte naukową. Słuchacze są zobowiązani 
do napisania jednej pracy pisemnej w semestrze 
w a r u n k u j ą c e j  d a l s z e  s t u d i o w a n i e .  
Na uniwersytecie na Słowacji słuchacze maja 
indeksy i zaliczenia.

Na Sądeckim UTW udało się osiągnąć 
względnie dobre proporcje między wiedzą 
z różnych dyscyplin naukowych, wiedzą 
obywatelską, profilaktyką zdrowia, zajęciami 
artystycznymi i rekreacyjnymi.

Sensownie w plan zajęć wkomponowane są 
wyjazdy edukacyjne, np. z okazji Roku Karola 
Szymanowskiego (2007 r.) wyjazd do muzeum 
jego imienia  w „Atmie” w Zakopanem.

Wszyscy słuchacze SUTW mogą być dumni 
z przyznanych naszemu uniwersytetowi wielu 
nagród i wyróżnień. Już w 2005 r., w Finale V 
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „LIGA 
Inicjatyw Powiatowych” SUTW otrzymał 
nagrodę odbieraną 12.07.2005 r., w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP przez delegację członków 
zarządu, Wiesławę Borczyk, Elżbietę Pyszczak 
i Barbarę Szczepanek.

yróżnieniem była nominacja p. Prezes do Wtytułu „Sądeczanina Roku 2005” 
i nominacja w konkursie „Ziarnko gorczycy”. 
W maju 2007 w Krakowie p. Prezes SUTW 
odebrała honorowe wyróżnienie „Amicus 
Hominum” ,  czy l i  „p rzy j ac i e l  l udz i ” .  
I rzeczywiście tytuł nagrody jest adekwatny do 
treści, jakie niesie w założeniu nasz uniwersytet:  
„jest przyjacielem dla nas”. I chyba największą 
zaletą uniwersytetu, naszej „akademii radości 
życia” są przyjacielskie, partnerskie stosunki 
między słuchaczami. Nieważne, czy ktoś jest 
młodszy czy starszy, nieważne, czy skończył 
studia wyższe kilkadziesiąt lat temu, czy 
legitymuje się dyplomem dojrzałości, łączą nas 
wspólne zainteresowania i chęć działania.

Dlatego, wzorem dzisiejszych anonsów, możemy 
rzucić przesłanie:

• Jeżeli ktoś szuka nowych wyzwań,

• Możliwości pogłębienia wiedzy,

• Samorealizacji i rozwijania umiejętności,

• Jeżeli chce spędzić ciekawie życie na 
emeryturze - niech zapisze się do SUTW.

Elżbieta Pachoń 
Członek Zarządu SUTW

• 118 zajęć w sekcjach, wykłady specjalistyczne,

• 6 kursów komputerowych pod egidą PWSZ 
w KANIE i Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych „Klub Sądecki”. 
Kursy te są szczególnie ważne, gdyż 
umożliwiły wielu z nas odnalezienie się 
w nowej technice. Nauczenie się podstaw 
obsługi komputera, korzystanie z Internetu 
i poczty elektronicznej, to włączenie nas 
w świat  naszych  dzieci i wnuków.

Dalej:

• 84 zajęcia z języka niemieckiego,
• 352 zajęcia z języka angielskiego - 3 grupy 

początkujące, 1 grupa zaawansowana, 
konwersacyjna,

• 5 kursów esperanto,
• Ok.150 zajęć rekreacyjnych 2 x w tygodniu,
• Ok. 90 zajęć na basenie 1 x w tygodniu,
• Ponad 30 wycieczek pieszych, turystycznych 

prowadzonych przez p. Wiesława Wcześnego,
• 22 wyjazdy edukacyjne (w tym 3 wyjazdy do 

Lwowa, 1 na  Słowację),
• 16 imprez edukacyjno-rozrywkowych,
• 7 zajęć seminaryjnych z językoznawstwa,
• 2  x  udz ia ł  w  p res t i żowym Forum 

Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.

Ponadto: udział w konwersatoriach naukowych 
organizowanych przez PWSZ, np. z Jerzym 
Stuhrem; udział w spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi w Instytucie Kisiela w WSB- NLU, 
np. z  prof. W. Bartoszewskim.

ylko w roku akademickim 2006/7, Twg kalendarium, jest 60 pozycji zajęć.

Liczby i dane w żadnej mierze nie przekażą 
ogromu pracy, zaangażowania wszystkich 
słuchaczy, ale szczególnie p. Prezes, członków 
Zarządu, samorządów sekcji. Żadna statystyka, 
a nawet słowa nie wyrażą innego wymiaru 
działalności naszego uniwersytetu.

Mam tu na myśli przeżycia związane z poznaniem 
nowych osób, zbliżonych wiekiem, o podobnych 
zainteresowaniach i problemach, integrację ze 
środowiskiem, włączenie do życia społecznego 
miasta, wspólne z młodzieżą szkolną obchody 
świąt narodowych, np. 11. listopada (2006 r.) - 
Święta Niepodległości.

Nie da się wymierzyć emocji, pozytywnych 
przeżyć, słowem „podniesienia na duchu” wielu, 
wielu słuchaczy, którzy często dopiero na naszym 
uniwersytecie realizowali swoje młodzieńcze 
marzenia.
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ozpoczynamy już czwarty rok działalności SUTW, warto więc Rprzypomnieć wydarzenia z życia słuchaczy SUTW i zobaczyć 
tak jak w kalejdoskopie, że z małych elementów powstaje piękna 
całość.

18 czerwca 2004 r „Dziennik Nowosądecki” w artykule pt. „ Światło 
wiedzy dla sądeczan trzeciego wieku. Uniwersytet w Sokolni?” 
podaje wiadomość o spotkaniu Starosty Nowosądeckiego Jana 
Golonki, Prezydenta Miasta Nowego Sącza Józefa A. Wiktora, 
Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” Antoniego 
Malczaka i pomysłodawczyni utworzenia uczelni dla „wcześniej 
urodzonych” pełnomocnika d.s. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Nowym Sączu Wiesławy Borczyk,  z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszkiem 
Ziejką, w sprawie utworzenia Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

KALENDARIUM NA ROK AKADEMICKI 2004/2005 r.
(kalendarium z j. łac. chronologiczny zestaw wydarzeń)

1) wrzesień 2004 r. anons w „Dzienniku Polskim” z dn29.09.2004 r „Region informuje” o tworzeniu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Zapisy do 14 października 2004r. „Dziennik Nowosądecki” wydrukował też 
ankietę, którą można było przesłać na adres Uniwersytetu, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31. Zapisało się 440 osób; 340 
kobiet, 100 mężczyzn.

2) 26 października 2004 r. – zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wybór 
władz: Zarząd i Komisja Rewizyjna. Prezesem Zarządu wybrano Wiesławę Borczyk. 

3) 28 października 2004 r. – uroczyste otwarcie działalności SUTW w Nowym Sączu. Wykład inauguracyjny wygłosił 
prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Andragogiki na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat: „Tradycja i istota Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – 
edukacja ludzi starszych”.

4) 28 października 2004 r. – wykład audytoryjny dr med. Barbary Gryglewskiej – Wojewódzkiego Specjalisty ds. 
Geriatrii Collegium Medicum UJ. Temat: „Wielkie problemy geriatryczne– jak dłużej zachować młodość– czy 
możliwa jest prewencja starzenia”.

5) październik- listopad 2004 r. – organizacja pracy w sekcjach: kulturoznawstwa, nauk medycznych i profilaktyki 
zdrowia, społeczno-ekonomicznej oraz przyrodniczej. Tworzenie struktur organizacyjnych SUTW.

6) 25 listopada 2004 r. – wykład audytoryjny w sali im. L.Lipińskiego MCK „Sokół” rektora Wyższej Szkoły Biznesu- 
National Louis University w Nowym Sączu dr Krzysztofa Pawłowskiego. Temat: „Społeczeństwo otwarte na 
wiedzę.”

7) 25 listopada 2004 r. – wykład audytoryjny; prof.zw. dr hab. Julian Dybiec, historyk kultury i nauki, kierownik Zakładu 
Historii Oświaty i Kultury UJ. Temat: „Naukowe poznanie Sądecczyzny w XIX i XX w”.

8) 16 grudnia 2004 r.- wybory samorządów sekcji.

9) 16 grudnia 2004 r. – wykład audytoryjny; prof. dr hab. Andrzej Bałanda, rektor PWSZ w Nowym Sączu. Temat „Świat 
cząstek i atomów” – prezentacja multimedialna. - 16 grudnia 2004 r. – koncert kolęd dla słuchaczy SUTW 
w wykonaniu zespołu dziecięcego z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.

10) 27 stycznia 2005 r. – wykład audytoryjny; prof. dr hab. n.farmaceutycznych Artur Stojko– kierownik Katedry 
i Zakładu Higieny Bioanalizy i Badania Środowiska Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Temat: 
„Apiterapia – jej stan obecny i nadzieje na przyszłość”.

11)  styczeń 2005 r.– wykład audytoryjny; mgr Małgorzata Szlązak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Krakowie. Temat: „Wojewódzki program na rzecz osób starszych przyjęty przez Sejmik Województwa 
Małopolskiego 2004/2006r”.

12)  14 stycznia 2005 r.–  słuchacze SUTW uczestniczą w spotkaniu z aktorem, rektorem Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie prof. Jerzym Stuhrem w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego.

13)  27 stycznia 2005 r.– spotkanie opłatkowe członków Zarządu SUTW i Samorządów Sekcji z władzami miasta 
i powiatu. Podsumowanie działalności SUTW w I semestrze roku akademickiego 2004/2005r.

14) Luty 2005 r.- wykład audytoryjny; prof.zw. dr hab. Jacek Wojciechowski – kierownik Katedry Bibliotekarstwa 
w Instytucie Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa UJ. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.Temat: 
„Człowiek w wielokomunikacyjnym świecie”.

KALENDARIUM
 ciągu 3 lat istnienia, SUTW wypracował Wswój program, który ulega stałej 

modyfikacji. Każdy ze 130 istniejących w Polsce 
UTW ma własne priorytety programowe. 
Np. krakowski czy warszawski preferuje tematykę 
sensu stricte naukową. Słuchacze są zobowiązani 
do napisania jednej pracy pisemnej w semestrze 
w a r u n k u j ą c e j  d a l s z e  s t u d i o w a n i e .  
Na uniwersytecie na Słowacji słuchacze maja 
indeksy i zaliczenia.

Na Sądeckim UTW udało się osiągnąć 
względnie dobre proporcje między wiedzą 
z różnych dyscyplin naukowych, wiedzą 
obywatelską, profilaktyką zdrowia, zajęciami 
artystycznymi i rekreacyjnymi.

Sensownie w plan zajęć wkomponowane są 
wyjazdy edukacyjne, np. z okazji Roku Karola 
Szymanowskiego (2007 r.) wyjazd do muzeum 
jego imienia  w „Atmie” w Zakopanem.

Wszyscy słuchacze SUTW mogą być dumni 
z przyznanych naszemu uniwersytetowi wielu 
nagród i wyróżnień. Już w 2005 r., w Finale V 
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „LIGA 
Inicjatyw Powiatowych” SUTW otrzymał 
nagrodę odbieraną 12.07.2005 r., w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP przez delegację członków 
zarządu, Wiesławę Borczyk, Elżbietę Pyszczak 
i Barbarę Szczepanek.

yróżnieniem była nominacja p. Prezes do Wtytułu „Sądeczanina Roku 2005” 
i nominacja w konkursie „Ziarnko gorczycy”. 
W maju 2007 w Krakowie p. Prezes SUTW 
odebrała honorowe wyróżnienie „Amicus 
Hominum” ,  czy l i  „p rzy j ac i e l  l udz i ” .  
I rzeczywiście tytuł nagrody jest adekwatny do 
treści, jakie niesie w założeniu nasz uniwersytet:  
„jest przyjacielem dla nas”. I chyba największą 
zaletą uniwersytetu, naszej „akademii radości 
życia” są przyjacielskie, partnerskie stosunki 
między słuchaczami. Nieważne, czy ktoś jest 
młodszy czy starszy, nieważne, czy skończył 
studia wyższe kilkadziesiąt lat temu, czy 
legitymuje się dyplomem dojrzałości, łączą nas 
wspólne zainteresowania i chęć działania.

Dlatego, wzorem dzisiejszych anonsów, możemy 
rzucić przesłanie:

• Jeżeli ktoś szuka nowych wyzwań,

• Możliwości pogłębienia wiedzy,

• Samorealizacji i rozwijania umiejętności,

• Jeżeli chce spędzić ciekawie życie na 
emeryturze - niech zapisze się do SUTW.

Elżbieta Pachoń 
Członek Zarządu SUTW

• 118 zajęć w sekcjach, wykłady specjalistyczne,

• 6 kursów komputerowych pod egidą PWSZ 
w KANIE i Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych „Klub Sądecki”. 
Kursy te są szczególnie ważne, gdyż 
umożliwiły wielu z nas odnalezienie się 
w nowej technice. Nauczenie się podstaw 
obsługi komputera, korzystanie z Internetu 
i poczty elektronicznej, to włączenie nas 
w świat  naszych  dzieci i wnuków.

Dalej:

• 84 zajęcia z języka niemieckiego,
• 352 zajęcia z języka angielskiego - 3 grupy 

początkujące, 1 grupa zaawansowana, 
konwersacyjna,

• 5 kursów esperanto,
• Ok.150 zajęć rekreacyjnych 2 x w tygodniu,
• Ok. 90 zajęć na basenie 1 x w tygodniu,
• Ponad 30 wycieczek pieszych, turystycznych 

prowadzonych przez p. Wiesława Wcześnego,
• 22 wyjazdy edukacyjne (w tym 3 wyjazdy do 

Lwowa, 1 na  Słowację),
• 16 imprez edukacyjno-rozrywkowych,
• 7 zajęć seminaryjnych z językoznawstwa,
• 2  x  udz ia ł  w  p res t i żowym Forum 

Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.

Ponadto: udział w konwersatoriach naukowych 
organizowanych przez PWSZ, np. z Jerzym 
Stuhrem; udział w spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi w Instytucie Kisiela w WSB- NLU, 
np. z  prof. W. Bartoszewskim.

ylko w roku akademickim 2006/7, Twg kalendarium, jest 60 pozycji zajęć.

Liczby i dane w żadnej mierze nie przekażą 
ogromu pracy, zaangażowania wszystkich 
słuchaczy, ale szczególnie p. Prezes, członków 
Zarządu, samorządów sekcji. Żadna statystyka, 
a nawet słowa nie wyrażą innego wymiaru 
działalności naszego uniwersytetu.

Mam tu na myśli przeżycia związane z poznaniem 
nowych osób, zbliżonych wiekiem, o podobnych 
zainteresowaniach i problemach, integrację ze 
środowiskiem, włączenie do życia społecznego 
miasta, wspólne z młodzieżą szkolną obchody 
świąt narodowych, np. 11. listopada (2006 r.) - 
Święta Niepodległości.

Nie da się wymierzyć emocji, pozytywnych 
przeżyć, słowem „podniesienia na duchu” wielu, 
wielu słuchaczy, którzy często dopiero na naszym 
uniwersytecie realizowali swoje młodzieńcze 
marzenia.
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sądeckiego”. 

37) 21 kwietnia 2005 r - zajęcia sekcji kulturoznawstwa w Muzeum Dawnej Synagogi. Prelekcja mgr Zbigniewa 
Wolanina o twórczości malarza- prymitywisty Nikifora z Krynicy.

38) 28 kwietnia 2005 r. –wykłady audytoryjne; 

1/ doc.dr hab. nauk medycznych Ryszard Gajdosz – dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu. Specjalista II  z anestezjologii i intensywnej terapii Collegium Medium UJ . Temat: 
„Jak radzić sobie z bólem”.

2/ prof. dr hab. Antoni Basta, Collegium Medicum UJ, kierownik Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

3/ dr med. Wojciech Kolawa – asystent prof. Antoniego Basty w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Onkologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Temat: „Choroby nowotworowe”. 

39)  12 maja 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji kulturoznawstwa; Jerzy Madeyski – historyk sztuki – wykładowca 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Temat: „Secesja – zagadnienia z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby 
i rzemiosła artystycznego”. 

40) Maj 2005 r. – wykład audytoryjny; mgr inż. Jan Golonka – Starosta Nowosądecki. Temat: „Strategia Rozwoju 
Powiatu Nowosądeckiego”.

41) 12 maja 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji społeczno- ekonomicznej; dr Janusz Pater – wykładowca w PWSZ 
w Nowym Sączu. Temat: „Uprawnienia osób starszych w świetle obowiązujących przepisów prawa”, cz.II.

42) 12 maja  2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji nauk medycznych i profilaktyki zdrowia; dr nauk medycznych 
Stanisław Malinowski– Ordynator Oddziału Internistyczno– Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego 
im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych; wykładowca w Instytucie 
Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Profilaktyka chorób trzeciego wieku”.

43)  12 maja 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; mgr inż.. Tadeusz Wieczorek – Dyrektor 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Temat: „Natura jako forma ochrony przyrody. Wprowadzenie obszaru „Natura 
2000” na przykładzie Ostoi Popradzkiej”.

44) 12 maja 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; prof.dr hab. Jerzy Staszkiewicz – Instytut 
Botaniki im. Władysława Szafera – Polska Akademia Nauk. Temat: „Formy ochrony przyrody w Polsce”.

45) 16 kwietnia i 14 maja 2005 r. – zajęcia seminaryjne dla słuchaczy sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia SUTW 
w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu w zakresie podejmowania podstawowych czynności ratowniczych 
w stanach zagrożenia życia, obrażeniach i uszkodzeniach ciała. Zajęcia prowadzili: dr nauk med. Andrzej Kohmann, 
lek.med. Ryszard Dominik, mgr pielęgn. Halina Potok.

46)  19 maja 2005 r. – wykład audytoryjny; Jerzy Madeyski – historyk sztuki – wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Temat: „Rodzimość a uniwersalizm”.

47) 24 maja 2005 r. – wyjazd studyjny słuchaczy SUTW „Szlakiem Architektury Drewnianej”, grupa I. Wykład 
w plenerze- mgr Robert Andrzej Ślusarek.

48)  Czerwiec 2005 r. – wykład audytoryjny; ks.prof. dr hab. Alojzy Drożdż – wykładowca w Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie, Wydział Teologiczny w Tarnowie. Temat: „Jan Paweł II nauczycielem moralności”.

49) Czerwiec 2005 r. – wykłady audytoryjne:

a/ Ryszard Kruk – Dyrektor Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Temat: „Amerykańskie inwestycje 
i programy pomocowe w Polsce w latach 1990-2005”.

b/ dr Zdzisława Zasłona – Prorektor PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Program edukacyjny SUTW”.

50) 7 czerwca 2005 r. – wyjazd studyjny „Szlakiem Architektury Drewnianej”, grupa II. Wykład w plenerze – mgr inż. 
Zygmunt Lewczuk – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.

51) 9 czerwca 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji kulturoznawstwa – mgr Barbara Szafran- historyk sztuki, 
specjalista ds. wystawienniczych MBWA w Nowym Sączu. Temat: „Impresjonizm – kierunek w sztuce II połowy 
XIX wieku”.

52)  9 czerwca 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia; lekarz medycyny Teresa 
Postronny- Niemiec; specjalista chorób wewnętrznych II° w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego 
w Nowym Sączu. Temat: „Cukrzyca i choroby nadciśnieniowe”.

53)  9 czerwca 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji społeczno- ekonomicznej; dr Janusz Pater– wykładowca 
w PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Uprawnienia osób starszych w świetle obowiązujących przepisów prawa”, cz.III.

54) 11 czerwca 2005 r – wyjazd studyjny słuchaczy sekcji przyrodoznawstwa do Ogrodu Botanicznego w Krakowie. 
Wykład wygłosił dr Marek Polański z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

55)  18- 19 czerwca 2005 r.– wyjazd grupy słuchaczy sekcji społeczno-ekonomicznej do Pasierbca– seminarium na temat 
relacji urząd- obywatel. W dyskusji wzięli również udział świeżo wyświęceni kapłani z Diecezji Radomskiej.

56) 23 czerwca 2005 r. – zajęcia w sekcji kulturoznawstwa w Parku Etnograficznym w Nowym Sączu prowadził 
mgr inż. arch. Zygmunt Lewczuk.

57) 25 czerwca 2005r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu odbyła się Spartakiada Ratownictwa 
Przedmedycznego. W Spartakiadzie wzięły udział 3 dwuosobowe zespoły słuchaczy SUTW.

15) 24 lutego 2005 r.- wykład audytoryjny; dr Janusz Pater, wykładowca w PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Prawa 
obywatela”, cz.I.

16) luty 2005 r. – prelekcja pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

17) luty 2005 r.– organizacja zajęć gimnastycznych dla słuchaczy SUTW.

18) 24 lutego 2005 r.– wykład audytoryjny; prof. dr hab. Wojciech Froehlich, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Pracowni Procesów Fluwialnych  „Homerka” we 
Frycowej. Temat: „Zapis testów z bronią jądrową i katastrofy w Czarnobylu w glebach i osadach dorzecza Dunajca”.

19)  25 lutego 2005 r.– słuchacze SUTW sekcji kulturoznawstwa uczestniczą w otwarciu wystawy „Obrazy Artystów 
Polskich z klasztoru Cystersów w Szczyrzycu” w Muzeum w Nowym Sączu.

20) 3 marca 2005 r. słuchacze sekcji kulturoznawstwa SUTW zwiedzają wystawę połączoną z prelekcją pt: „Pietas Et 
LITTERAE” – wpływ Kolegium Pijarów w Podolińcu na rozwój dawnego szkolnictwa”.

21) 10 marca 2005 r.- wykład specjalistyczny w sekcji kulturoznawstwa; mgr Wacław Kawiorski, Dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu. Temat: „Główne zagadnienia z zakresu dziedzictwa kulturowego. Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu– Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.

22) 10 marca 2005 r.- wykład specjalistyczny w sekcji społeczno- ekonomicznej; mgr Wanda Zygner, Powiatowy 
Rzecznik Konsumenta w Nowym Sączu. Temat: „Prawa konsumenckie”.

23) 10 marca 2005 r.- wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; prof. dr hab. Adam Szczygieł, Sadowniczy 
Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej. Temat: „Integrowana (proekologiczna) 
produkcja owoców”.

24) 10 marca 2005 r.- wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; dr Jan Danek, Prezes Zarządu Sadowniczego 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej. Temat: „Hodowla roślin 
sadowniczych, w szczególności malin i jeżyn”.

25) 10 marca 2005 r. - wykład specjalistyczny w sekcji nauki medyczne i profilaktyka zdrowia; lek. med. Irena 
Wieczorek, specjalista w Poradni Osteoporozy i Chorób Kostno- 
Stawowych NFOZ w Nowym Sączu. Temat: „Osteoporoza – choroba 
cywilizacyjna”.

26) 31 marca 2005 r. – wykład audytoryjny; dr Stanisław Węglarz, 
wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie. Temat: 
„Społeczna tożsamość w kulturowym kontekście na przykładzie 
Karpat”.

27) 31 marca 2005 r. - wykład audytoryjny;  dr  Janusz  Pater,  
wykładowca w PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Prawa 
obywatela w urzędzie i  administracji”, cz.II.

28)  k w i e c i e ń  2 0 0 5  r .  -  organizowane są warsztaty plastyczne, 
teatralne i z fotografii w MBWA w Nowym Sączu dla słuchaczy 
SUTW: 

- warsztaty plastyczne – prowadzi Katarzyna Lebdowicz– 
absolwentka Instytutu Wychowania Plastycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 

- warsztaty teatralne – mgr Barbara Margasińska – reżyser teatralny,

- warsztaty fotograficzne prowadzi Tomasz Oleksy – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział 
Komunikacji Multimedialnej, specjalność- fotografia.

29) 3 kwietnia 2005 r. – wspólna modlitwa różańcowa słuchaczy SUTW za Naszego Papieża Jana Pawła II przy Ołtarzu 
Papieskim w Starym Sączu. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37. 

30) 4 kwietnia 2005 r.– zajęcia grupy malarsko – plastycznej w MBWA w Nowym Sączu.

31)  5 kwietnia 2005 r. – zebranie Zarządu i Samorządów SUTW w Starostwie Powiatowym, uczczenie pamięci zmarłego 
Papieża Jana Pawła II oraz wpis w imieniu słuchaczy SUTW do Księgi Kondolencyjnej wyłożonej w nowosądeckim 
Starostwie. 

32)  14 kwietnia 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji kulturoznawstwa; dr Stanisław Węglarz – wykładowca na 
Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie. Temat: „Antropologia kulturowa na przykładzie Karpat – tradycja, 
wartości”.

33)  14 kwietnia 2005 r. - wykład specjalistyczny w sekcji społeczno- ekonomicznej; dr Janusz Pater wykładowca PWSZ 
w Nowym Sączu. Temat: „Uprawnienia osób starszych w świetle obowiązujących przepisów prawa”, cz.I.

34) 14 kwietnia 2005r. wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; dr inż. Włodzimierz Lupa. Temat: „Ochrona 
środowiska jako układ różnych elementów. Zagrożenie czystości regionu Sądeckiego”.

35)  14 kwietnia 2005 r. – wykład specjalistyczny; lek.med. Ryszard Dominik, Ordynator Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Temat: „Ratownictwo medyczne – 
pierwsza pomoc przedmedyczna”. 

36) 14 kwietnia 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; dr inż. Włodzimierz Lupa, długoletni 
Dyrektor Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Nowym Sączu; długoletni Dyrektor Oddziału Instytutu Ochrony 
Roślin w Nowym Sączu. Temat: „Ochrona środowiska jako układ różnych elementów. Zagrożenie czystości regionu 



LWÓW – MAJ 2007 r. (przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego)

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE – MAJ 2007 r. Fot.: Leszek Opara

Fot.: Andrzej Krawontka



ZAKOŃCZENIE I ROKU
30 MAJA 2007 r.

Dąbrówka Polska – 17 czerwca 2007 r.

Fot.: Antoni Łopuch

ABSOLWENCI 
SUTW 2005-2007

14 czerwca 2007 r.
Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch



ZAKOŃCZENIE I ROKU
30 MAJA 2007 r.

Dąbrówka Polska – 17 czerwca 2007 r.

Fot.: Antoni Łopuch

ABSOLWENCI 
SUTW 2005-2007

14 czerwca 2007 r.
Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Antoni Łopuch



FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY-ZDROJU – 5-8 września 2007 r.

FORUM MŁODYCH LIDERÓW W NOWYM SĄCZU
6 września 2007 r. MCK „Sokół”

ŚWIATOWY ZLOT SĄDECZAN – 21 lipica 2007 r. – Nowy Sącz, MCK „Sokół” 

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Andrzej Sochacki

Fot.: Antoni Łopuch

Fot.: Andrzej Sochacki

Fot.: Antoni Łopuch
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sądeckiego”. 

37) 21 kwietnia 2005 r - zajęcia sekcji kulturoznawstwa w Muzeum Dawnej Synagogi. Prelekcja mgr Zbigniewa 
Wolanina o twórczości malarza- prymitywisty Nikifora z Krynicy.

38) 28 kwietnia 2005 r. –wykłady audytoryjne; 

1/ doc.dr hab. nauk medycznych Ryszard Gajdosz – dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu. Specjalista II  z anestezjologii i intensywnej terapii Collegium Medium UJ . Temat: 
„Jak radzić sobie z bólem”.

2/ prof. dr hab. Antoni Basta, Collegium Medicum UJ, kierownik Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

3/ dr med. Wojciech Kolawa – asystent prof. Antoniego Basty w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Onkologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Temat: „Choroby nowotworowe”. 

39)  12 maja 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji kulturoznawstwa; Jerzy Madeyski – historyk sztuki – wykładowca 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Temat: „Secesja – zagadnienia z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby 
i rzemiosła artystycznego”. 

40) Maj 2005 r. – wykład audytoryjny; mgr inż. Jan Golonka – Starosta Nowosądecki. Temat: „Strategia Rozwoju 
Powiatu Nowosądeckiego”.

41) 12 maja 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji społeczno- ekonomicznej; dr Janusz Pater – wykładowca w PWSZ 
w Nowym Sączu. Temat: „Uprawnienia osób starszych w świetle obowiązujących przepisów prawa”, cz.II.

42) 12 maja  2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji nauk medycznych i profilaktyki zdrowia; dr nauk medycznych 
Stanisław Malinowski– Ordynator Oddziału Internistyczno– Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego 
im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych; wykładowca w Instytucie 
Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Profilaktyka chorób trzeciego wieku”.

43)  12 maja 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; mgr inż.. Tadeusz Wieczorek – Dyrektor 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Temat: „Natura jako forma ochrony przyrody. Wprowadzenie obszaru „Natura 
2000” na przykładzie Ostoi Popradzkiej”.

44) 12 maja 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; prof.dr hab. Jerzy Staszkiewicz – Instytut 
Botaniki im. Władysława Szafera – Polska Akademia Nauk. Temat: „Formy ochrony przyrody w Polsce”.

45) 16 kwietnia i 14 maja 2005 r. – zajęcia seminaryjne dla słuchaczy sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia SUTW 
w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu w zakresie podejmowania podstawowych czynności ratowniczych 
w stanach zagrożenia życia, obrażeniach i uszkodzeniach ciała. Zajęcia prowadzili: dr nauk med. Andrzej Kohmann, 
lek.med. Ryszard Dominik, mgr pielęgn. Halina Potok.

46)  19 maja 2005 r. – wykład audytoryjny; Jerzy Madeyski – historyk sztuki – wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Temat: „Rodzimość a uniwersalizm”.

47) 24 maja 2005 r. – wyjazd studyjny słuchaczy SUTW „Szlakiem Architektury Drewnianej”, grupa I. Wykład 
w plenerze- mgr Robert Andrzej Ślusarek.

48)  Czerwiec 2005 r. – wykład audytoryjny; ks.prof. dr hab. Alojzy Drożdż – wykładowca w Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie, Wydział Teologiczny w Tarnowie. Temat: „Jan Paweł II nauczycielem moralności”.

49) Czerwiec 2005 r. – wykłady audytoryjne:

a/ Ryszard Kruk – Dyrektor Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Temat: „Amerykańskie inwestycje 
i programy pomocowe w Polsce w latach 1990-2005”.

b/ dr Zdzisława Zasłona – Prorektor PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Program edukacyjny SUTW”.

50) 7 czerwca 2005 r. – wyjazd studyjny „Szlakiem Architektury Drewnianej”, grupa II. Wykład w plenerze – mgr inż. 
Zygmunt Lewczuk – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.

51) 9 czerwca 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji kulturoznawstwa – mgr Barbara Szafran- historyk sztuki, 
specjalista ds. wystawienniczych MBWA w Nowym Sączu. Temat: „Impresjonizm – kierunek w sztuce II połowy 
XIX wieku”.

52)  9 czerwca 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia; lekarz medycyny Teresa 
Postronny- Niemiec; specjalista chorób wewnętrznych II° w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego 
w Nowym Sączu. Temat: „Cukrzyca i choroby nadciśnieniowe”.

53)  9 czerwca 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji społeczno- ekonomicznej; dr Janusz Pater– wykładowca 
w PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Uprawnienia osób starszych w świetle obowiązujących przepisów prawa”, cz.III.

54) 11 czerwca 2005 r – wyjazd studyjny słuchaczy sekcji przyrodoznawstwa do Ogrodu Botanicznego w Krakowie. 
Wykład wygłosił dr Marek Polański z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

55)  18- 19 czerwca 2005 r.– wyjazd grupy słuchaczy sekcji społeczno-ekonomicznej do Pasierbca– seminarium na temat 
relacji urząd- obywatel. W dyskusji wzięli również udział świeżo wyświęceni kapłani z Diecezji Radomskiej.

56) 23 czerwca 2005 r. – zajęcia w sekcji kulturoznawstwa w Parku Etnograficznym w Nowym Sączu prowadził 
mgr inż. arch. Zygmunt Lewczuk.

57) 25 czerwca 2005r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu odbyła się Spartakiada Ratownictwa 
Przedmedycznego. W Spartakiadzie wzięły udział 3 dwuosobowe zespoły słuchaczy SUTW.

15) 24 lutego 2005 r.- wykład audytoryjny; dr Janusz Pater, wykładowca w PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Prawa 
obywatela”, cz.I.

16) luty 2005 r. – prelekcja pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

17) luty 2005 r.– organizacja zajęć gimnastycznych dla słuchaczy SUTW.

18) 24 lutego 2005 r.– wykład audytoryjny; prof. dr hab. Wojciech Froehlich, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Pracowni Procesów Fluwialnych  „Homerka” we 
Frycowej. Temat: „Zapis testów z bronią jądrową i katastrofy w Czarnobylu w glebach i osadach dorzecza Dunajca”.

19)  25 lutego 2005 r.– słuchacze SUTW sekcji kulturoznawstwa uczestniczą w otwarciu wystawy „Obrazy Artystów 
Polskich z klasztoru Cystersów w Szczyrzycu” w Muzeum w Nowym Sączu.

20) 3 marca 2005 r. słuchacze sekcji kulturoznawstwa SUTW zwiedzają wystawę połączoną z prelekcją pt: „Pietas Et 
LITTERAE” – wpływ Kolegium Pijarów w Podolińcu na rozwój dawnego szkolnictwa”.

21) 10 marca 2005 r.- wykład specjalistyczny w sekcji kulturoznawstwa; mgr Wacław Kawiorski, Dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu. Temat: „Główne zagadnienia z zakresu dziedzictwa kulturowego. Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu– Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.

22) 10 marca 2005 r.- wykład specjalistyczny w sekcji społeczno- ekonomicznej; mgr Wanda Zygner, Powiatowy 
Rzecznik Konsumenta w Nowym Sączu. Temat: „Prawa konsumenckie”.

23) 10 marca 2005 r.- wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; prof. dr hab. Adam Szczygieł, Sadowniczy 
Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej. Temat: „Integrowana (proekologiczna) 
produkcja owoców”.

24) 10 marca 2005 r.- wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; dr Jan Danek, Prezes Zarządu Sadowniczego 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej. Temat: „Hodowla roślin 
sadowniczych, w szczególności malin i jeżyn”.

25) 10 marca 2005 r. - wykład specjalistyczny w sekcji nauki medyczne i profilaktyka zdrowia; lek. med. Irena 
Wieczorek, specjalista w Poradni Osteoporozy i Chorób Kostno- 
Stawowych NFOZ w Nowym Sączu. Temat: „Osteoporoza – choroba 
cywilizacyjna”.

26) 31 marca 2005 r. – wykład audytoryjny; dr Stanisław Węglarz, 
wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie. Temat: 
„Społeczna tożsamość w kulturowym kontekście na przykładzie 
Karpat”.

27) 31 marca 2005 r. - wykład audytoryjny;  dr  Janusz  Pater,  
wykładowca w PWSZ w Nowym Sączu. Temat: „Prawa 
obywatela w urzędzie i  administracji”, cz.II.

28)  k w i e c i e ń  2 0 0 5  r .  -  organizowane są warsztaty plastyczne, 
teatralne i z fotografii w MBWA w Nowym Sączu dla słuchaczy 
SUTW: 

- warsztaty plastyczne – prowadzi Katarzyna Lebdowicz– 
absolwentka Instytutu Wychowania Plastycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 

- warsztaty teatralne – mgr Barbara Margasińska – reżyser teatralny,

- warsztaty fotograficzne prowadzi Tomasz Oleksy – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział 
Komunikacji Multimedialnej, specjalność- fotografia.

29) 3 kwietnia 2005 r. – wspólna modlitwa różańcowa słuchaczy SUTW za Naszego Papieża Jana Pawła II przy Ołtarzu 
Papieskim w Starym Sączu. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37. 

30) 4 kwietnia 2005 r.– zajęcia grupy malarsko – plastycznej w MBWA w Nowym Sączu.

31)  5 kwietnia 2005 r. – zebranie Zarządu i Samorządów SUTW w Starostwie Powiatowym, uczczenie pamięci zmarłego 
Papieża Jana Pawła II oraz wpis w imieniu słuchaczy SUTW do Księgi Kondolencyjnej wyłożonej w nowosądeckim 
Starostwie. 

32)  14 kwietnia 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji kulturoznawstwa; dr Stanisław Węglarz – wykładowca na 
Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie. Temat: „Antropologia kulturowa na przykładzie Karpat – tradycja, 
wartości”.

33)  14 kwietnia 2005 r. - wykład specjalistyczny w sekcji społeczno- ekonomicznej; dr Janusz Pater wykładowca PWSZ 
w Nowym Sączu. Temat: „Uprawnienia osób starszych w świetle obowiązujących przepisów prawa”, cz.I.

34) 14 kwietnia 2005r. wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; dr inż. Włodzimierz Lupa. Temat: „Ochrona 
środowiska jako układ różnych elementów. Zagrożenie czystości regionu Sądeckiego”.

35)  14 kwietnia 2005 r. – wykład specjalistyczny; lek.med. Ryszard Dominik, Ordynator Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Temat: „Ratownictwo medyczne – 
pierwsza pomoc przedmedyczna”. 

36) 14 kwietnia 2005 r. – wykład specjalistyczny w sekcji przyrodoznawstwa; dr inż. Włodzimierz Lupa, długoletni 
Dyrektor Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Nowym Sączu; długoletni Dyrektor Oddziału Instytutu Ochrony 
Roślin w Nowym Sączu. Temat: „Ochrona środowiska jako układ różnych elementów. Zagrożenie czystości regionu 
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olskie Towarzystwo Tatrzańskie,  Koło PPrzewodników Beskidzkich i Terenowych 
w ramach współpracy z Sądeckim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, społecznie, w roku akademickim 
2006/2007, w drugim semestrze zorganizowało dla 
słuchaczy i sympatyków 7 wycieczek, w tym 6 
górskich pieszych i 1 wycieczkę autokarową.

Tradycyjnie także w tym roku akademickim 
w ędrow a l i ś my  N ow os ądeck imi  S z l akami  
Spacerowymi PTT. Szlaki te składające się 
z 5 odcinków o łącznej długości 52,5 km otaczają 
kotlinę miasta Nowego Sącza, przebiegają łagodnymi

WYCIECZKI TURYSTYCZNE 
ROK AKADEMICKI 2006/2007

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu – Koło Przewodników
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

SPOTKANIA Z PRZYRODĄ

58) 30 czerwca 2005 r. – ostatnie zajęcia w roku akademickim 2004/2005 oraz wręczenie nagród laureatom konkursu na 

pracę „Szlakami Architektury Drewnianej”. Na konkurs wpłynęło 13 prac w kategoriach:

- prace plastyczne – 2

- fotografia z przesłaniem – 1

- reportaż ilustrowany – 6

- prace literackie – 4

59) W roku akademickim 2004- 2005 od kwietnia do czerwca raz  w tygodniu zajęcia rekreacyjne na basenie dla 15- 

osobowej grupy słuchaczy SUTW prowadził mgr Adam Szczepanik.

60)  12 lipca 2005 r. Warszawa – Finał V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu – Liga Inicjatyw Powiatowych 

organizowanego przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. W Sali 

Kolumnowej Sejmu RP Prezes SUTW mgr Wiesława Borczyk wraz z przedstawicielami Zarządu SUTW: Elżbietą 

Pyszczak, Barbarą Szczepanik, Bogumiłą Oleksy oraz Zbigniewem Piekarskim odebrali wyróżnienie i nagrodę dla 

SUTW.

61) 9-10 września 2005 r. słuchacze SUTW (40 osób) wzięli udział w XV Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. 

Uczestniczyli również w odsłonięciu pomnika krynickiego malarza- prymitywisty Nikifora. 

62) Turystyka: w roku akademickim 2004/2005 odbyło się 9 wycieczek nowosądeckimi szlakami spacerowymi 

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. Organizatorem i przewodnikiem 

wycieczek był p. Wiesław Wcześny.

Elżbieta Pachoń

Członek Zarządu SUTW

terenie byłej strzelnicy wojskowej, zapalono ognisko, 
przy którym pieczono i smażono na blasze pyszne 
kiełbaski i „krupnioki”. Celem wycieczki była 
najwyższa góra znajdująca się w granicach 
administracyjnych Miasta Nowego Sącza – Majdan 
(499 m.n.p.m.), skąd podziwialiśmy panoramę pasm 
górskich: Beskid Wyspowy, Pogórze Rożnowsko-
Cięzkowickie, Beskid Niski, Beskid Sądecki  - pasma 
Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej, tym razem Tatr 
nie udało się zobaczyć.

Przewodnik: Wiesław Wcześny.

Studenci i SUTW uczestniczyli także w  trudniejszych 
wycieczkach górskich w Pieniny i Beskid Sądecki.

4 lutego 2007 r. Pieniny Polskie i Słowackie

Szczawnica – Leśnica – Droga Pienińska – Czerwony 
Klasztor – most wiszący nad Dunajcem – Sromowce 
Niżne – Wąwóz Sobczański – Przełęcz Szopka 
(Chwała Bogu) – Krościenko. Wycieczka 
w warunkach zimowych.

Była to ogólna wycieczka zorganizowana przez koło 
przewodników PTT, w której uczestniczyło 50 osób, w 
tym 6 słuchaczy z SUTW. Część uczestników 
wycieczki zdobyła Trzy Korony (982m.n.p.m) –  
najwyższy szczyt Pienin Właściwych, a część 
zwiedzała Leśnice na Słowacji.

Przewodnicy: Marek Wojsław, Maciej Zaremba, 
Wiesław Wcześny.

13 maja 2007 r. Beskid Sądecki – Pasmo Jaworzyny 
Krynickiej.

Rytro Życzynów – osiedla Podmakowica – Makowica 
– Cyrla – Rytro zamek – Rytro.

Przy pięknej pogodzie 25 osób wzięło udział 
w wycieczce (w Życzanowie do sądeckiej grupy 
dołączyło 5 osób, uczestników spotkania słuchaczy 
SUTW w Rytrze w dniach od 11-13 maja) z ambitnym 
wejściem na Makowicę (948m.n.p.m.), najwyższą 
górę nad Rytrem. Uczestnicy wycieczki zmuszeni byli 
posprzątać miejsce przeznaczone na ognisko pod 
szczytem Makowicy, zaśmiecone przez pseudo- 
turystów, gdzie zapalono ognisko. Następnie szlakiem 
czerwonym Głównym Beskidzkim dotarliśmy do 

czerwone oraz częściowo szlakami PTTK żółtym 
i zielonym).

Marcinkowice – Łazy Marcinkowickie – Białowodzka 
Góra – Zamczysko – Tęgoborze.

W wiosennej słonecznej pogodzie 27 osób podziwiało 
wspaniałe widoki okolicznych gór: Beskidu 
Sądeckiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Niskiego, 
Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego oraz Tatr całych 
w bieli. Na górze Zamczysko, gdzie znajduje się skalny 
rezerwat ścisły, zaszczyciła wycieczkę swoją 
obecnością Pani Mariola, sekretarka SUTW z mężem i 
liczącą aż 8 miesięcy córeczką Olą. Na trasie zapalono 
ognisko. Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław 
Wcześny.

3 maja 2007 (Szlak nr 3 „Wschodni” cz. 1 znaki 
zielone).

Dąbrowa szpital – Dąbrowska Góra – Kuminowiecka 
Góra – Librantowa.

W tradycyjnej już 3 wycieczce wiosennej „3-cio 
majowej” na Dąbrowską Górę, przy cudownej 
pogodzie wzięło udział 7 osób. Przy kaplicy 
upamiętniającej pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II na 
Ziemi Sądeckiej 16 czerwca 1999r. uczestnicy 
wycieczki modlili się, śpiewając „Barkę”. Na 
zakończenie wycieczki pod Górą Kuminowiecką 
zapłonęło ognisko. Na całej trasie, w oddali, całe w 
śniegu towarzyszyły nam Tatry.

Przewodnik: Wiesław Wcześny

17 czerwca 2007 r. (Szlak nr 5 „Dąbrówka Polska – 
Majdan).

Dąbrówka Polska – Poręba Mała – Majdan.

Kolejna tradycyjna już 3 wycieczka na zakończenie 
roku akademickiego SUTW 2006/2007, w której przy 
upalnej pogodzie wzięło udział 36 osób (30 Pań i 6 
Panów). W Dąbrówce Polskiej zwiedzono zabytkowy 
drewniany (modrzewiowy) kościółek św. Rocha, 
uczestnicy wycieczki zaznajomili się z historią tego 
pięknego zabytku znajdującego się na Szlaku 
Turystycznym Architektury Drewnianej Woj. 
Małopolskiego, a na miejscowym cmentarzu 
odwiedziliśmy grób Stanisława Smagi - przewodnika i 
alpinisty, który zginął w Andach w 1998 r. Na trasie, na 

wzniesieniami Beskidu Wyspowego, Pogórza 
Rożnowsko-Ciężkowickiego, Beskidu Niskiego 
i Beskidu Sądeckiego. Szlaki te umożliwiają turystom 
oraz mieszkańcom Nowego Sącza odbywanie górskich 
wycieczek. Najwyższymi górami wszystkich 
odcinków są: Białowodzka Góra (583m.n.p.m.), szlak 
nr 1 „Zachodni”, znaki czerwone, Dąbrowska Góra 
(583m.n.p.m.) szlak nr 3 „Wschodni”, znaki zielone, 
z wspaniałymi widokami na Jezioro Rożnowskie, 
a najwyższą górą w granicach Miasta Nowego Sącza 
jest Majdan (499m.n.p.m), szlak nr 4 i 5.

Wycieczki Nowosądeckimi Szlakami Spacerowymi.

7 stycznia 2007r. (Szlak nr 1 „Zachodni” cz. 1 znaki 
czerwone i nr 2 „Chełmiec – Szcząb” znaki zielone)

Trzetrzewina – Szcząb – Chełmiec.

Mimo zimy kalendarzowej 18 - osobowa grupa 
wędrowała w warunkach jesiennych, bo w czasie 
padającego deszczu wycieczkę zakończyło ognisko 
w wiacie nad Chełmcem, gdzie powitano studencki 
nowy 2007 rok.

Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny

11 marca 2007 r. (Szlak nr 1 „Zachodni” cz. 2 znaki 
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olskie Towarzystwo Tatrzańskie,  Koło PPrzewodników Beskidzkich i Terenowych 
w ramach współpracy z Sądeckim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, społecznie, w roku akademickim 
2006/2007, w drugim semestrze zorganizowało dla 
słuchaczy i sympatyków 7 wycieczek, w tym 6 
górskich pieszych i 1 wycieczkę autokarową.

Tradycyjnie także w tym roku akademickim 
w ędrow a l i ś my  N ow os ądeck imi  S z l akami  
Spacerowymi PTT. Szlaki te składające się 
z 5 odcinków o łącznej długości 52,5 km otaczają 
kotlinę miasta Nowego Sącza, przebiegają łagodnymi

WYCIECZKI TURYSTYCZNE 
ROK AKADEMICKI 2006/2007

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu – Koło Przewodników
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

SPOTKANIA Z PRZYRODĄ

58) 30 czerwca 2005 r. – ostatnie zajęcia w roku akademickim 2004/2005 oraz wręczenie nagród laureatom konkursu na 

pracę „Szlakami Architektury Drewnianej”. Na konkurs wpłynęło 13 prac w kategoriach:

- prace plastyczne – 2

- fotografia z przesłaniem – 1

- reportaż ilustrowany – 6

- prace literackie – 4

59) W roku akademickim 2004- 2005 od kwietnia do czerwca raz  w tygodniu zajęcia rekreacyjne na basenie dla 15- 

osobowej grupy słuchaczy SUTW prowadził mgr Adam Szczepanik.

60)  12 lipca 2005 r. Warszawa – Finał V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu – Liga Inicjatyw Powiatowych 

organizowanego przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. W Sali 

Kolumnowej Sejmu RP Prezes SUTW mgr Wiesława Borczyk wraz z przedstawicielami Zarządu SUTW: Elżbietą 

Pyszczak, Barbarą Szczepanik, Bogumiłą Oleksy oraz Zbigniewem Piekarskim odebrali wyróżnienie i nagrodę dla 

SUTW.

61) 9-10 września 2005 r. słuchacze SUTW (40 osób) wzięli udział w XV Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. 

Uczestniczyli również w odsłonięciu pomnika krynickiego malarza- prymitywisty Nikifora. 

62) Turystyka: w roku akademickim 2004/2005 odbyło się 9 wycieczek nowosądeckimi szlakami spacerowymi 

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. Organizatorem i przewodnikiem 

wycieczek był p. Wiesław Wcześny.

Elżbieta Pachoń

Członek Zarządu SUTW

terenie byłej strzelnicy wojskowej, zapalono ognisko, 
przy którym pieczono i smażono na blasze pyszne 
kiełbaski i „krupnioki”. Celem wycieczki była 
najwyższa góra znajdująca się w granicach 
administracyjnych Miasta Nowego Sącza – Majdan 
(499 m.n.p.m.), skąd podziwialiśmy panoramę pasm 
górskich: Beskid Wyspowy, Pogórze Rożnowsko-
Cięzkowickie, Beskid Niski, Beskid Sądecki  - pasma 
Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej, tym razem Tatr 
nie udało się zobaczyć.

Przewodnik: Wiesław Wcześny.

Studenci i SUTW uczestniczyli także w  trudniejszych 
wycieczkach górskich w Pieniny i Beskid Sądecki.

4 lutego 2007 r. Pieniny Polskie i Słowackie

Szczawnica – Leśnica – Droga Pienińska – Czerwony 
Klasztor – most wiszący nad Dunajcem – Sromowce 
Niżne – Wąwóz Sobczański – Przełęcz Szopka 
(Chwała Bogu) – Krościenko. Wycieczka 
w warunkach zimowych.

Była to ogólna wycieczka zorganizowana przez koło 
przewodników PTT, w której uczestniczyło 50 osób, w 
tym 6 słuchaczy z SUTW. Część uczestników 
wycieczki zdobyła Trzy Korony (982m.n.p.m) –  
najwyższy szczyt Pienin Właściwych, a część 
zwiedzała Leśnice na Słowacji.

Przewodnicy: Marek Wojsław, Maciej Zaremba, 
Wiesław Wcześny.

13 maja 2007 r. Beskid Sądecki – Pasmo Jaworzyny 
Krynickiej.

Rytro Życzynów – osiedla Podmakowica – Makowica 
– Cyrla – Rytro zamek – Rytro.

Przy pięknej pogodzie 25 osób wzięło udział 
w wycieczce (w Życzanowie do sądeckiej grupy 
dołączyło 5 osób, uczestników spotkania słuchaczy 
SUTW w Rytrze w dniach od 11-13 maja) z ambitnym 
wejściem na Makowicę (948m.n.p.m.), najwyższą 
górę nad Rytrem. Uczestnicy wycieczki zmuszeni byli 
posprzątać miejsce przeznaczone na ognisko pod 
szczytem Makowicy, zaśmiecone przez pseudo- 
turystów, gdzie zapalono ognisko. Następnie szlakiem 
czerwonym Głównym Beskidzkim dotarliśmy do 

czerwone oraz częściowo szlakami PTTK żółtym 
i zielonym).

Marcinkowice – Łazy Marcinkowickie – Białowodzka 
Góra – Zamczysko – Tęgoborze.

W wiosennej słonecznej pogodzie 27 osób podziwiało 
wspaniałe widoki okolicznych gór: Beskidu 
Sądeckiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Niskiego, 
Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego oraz Tatr całych 
w bieli. Na górze Zamczysko, gdzie znajduje się skalny 
rezerwat ścisły, zaszczyciła wycieczkę swoją 
obecnością Pani Mariola, sekretarka SUTW z mężem i 
liczącą aż 8 miesięcy córeczką Olą. Na trasie zapalono 
ognisko. Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław 
Wcześny.

3 maja 2007 (Szlak nr 3 „Wschodni” cz. 1 znaki 
zielone).

Dąbrowa szpital – Dąbrowska Góra – Kuminowiecka 
Góra – Librantowa.

W tradycyjnej już 3 wycieczce wiosennej „3-cio 
majowej” na Dąbrowską Górę, przy cudownej 
pogodzie wzięło udział 7 osób. Przy kaplicy 
upamiętniającej pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II na 
Ziemi Sądeckiej 16 czerwca 1999r. uczestnicy 
wycieczki modlili się, śpiewając „Barkę”. Na 
zakończenie wycieczki pod Górą Kuminowiecką 
zapłonęło ognisko. Na całej trasie, w oddali, całe w 
śniegu towarzyszyły nam Tatry.

Przewodnik: Wiesław Wcześny

17 czerwca 2007 r. (Szlak nr 5 „Dąbrówka Polska – 
Majdan).

Dąbrówka Polska – Poręba Mała – Majdan.

Kolejna tradycyjna już 3 wycieczka na zakończenie 
roku akademickiego SUTW 2006/2007, w której przy 
upalnej pogodzie wzięło udział 36 osób (30 Pań i 6 
Panów). W Dąbrówce Polskiej zwiedzono zabytkowy 
drewniany (modrzewiowy) kościółek św. Rocha, 
uczestnicy wycieczki zaznajomili się z historią tego 
pięknego zabytku znajdującego się na Szlaku 
Turystycznym Architektury Drewnianej Woj. 
Małopolskiego, a na miejscowym cmentarzu 
odwiedziliśmy grób Stanisława Smagi - przewodnika i 
alpinisty, który zginął w Andach w 1998 r. Na trasie, na 

wzniesieniami Beskidu Wyspowego, Pogórza 
Rożnowsko-Ciężkowickiego, Beskidu Niskiego 
i Beskidu Sądeckiego. Szlaki te umożliwiają turystom 
oraz mieszkańcom Nowego Sącza odbywanie górskich 
wycieczek. Najwyższymi górami wszystkich 
odcinków są: Białowodzka Góra (583m.n.p.m.), szlak 
nr 1 „Zachodni”, znaki czerwone, Dąbrowska Góra 
(583m.n.p.m.) szlak nr 3 „Wschodni”, znaki zielone, 
z wspaniałymi widokami na Jezioro Rożnowskie, 
a najwyższą górą w granicach Miasta Nowego Sącza 
jest Majdan (499m.n.p.m), szlak nr 4 i 5.

Wycieczki Nowosądeckimi Szlakami Spacerowymi.

7 stycznia 2007r. (Szlak nr 1 „Zachodni” cz. 1 znaki 
czerwone i nr 2 „Chełmiec – Szcząb” znaki zielone)

Trzetrzewina – Szcząb – Chełmiec.

Mimo zimy kalendarzowej 18 - osobowa grupa 
wędrowała w warunkach jesiennych, bo w czasie 
padającego deszczu wycieczkę zakończyło ognisko 
w wiacie nad Chełmcem, gdzie powitano studencki 
nowy 2007 rok.

Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny

11 marca 2007 r. (Szlak nr 1 „Zachodni” cz. 2 znaki 



schroniska na Cyrli. Po dłuższym odpoczynku 
przeznaczonym na degustację potraw i napojów 
serwowanych przez gospodarzy schroniska i opalanie 
się, dotarliśmy drogą gospodarczą, trawersując 
Makowicę do ruin zamku rycerskiego, które 
zwiedziliśmy. Wycieczkę zakończyliśmy w Rytrze.

Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny.

Zorganizowano także wycieczkę autokarową dla 
słuchaczy i sympatyków SUTW.

1 kwietnia 2007.r Niedziela Palmowa.

Nowy Sącz – Lipnica Murowana – Dębno – Porąbka 
Uszewska.

1 kwietnia 2007 roku w Niedzielę Palmową Koło 
Przewodników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego- 
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu zorganizowało 
tradycyjną wycieczkę autokarową do Lipnicy 
Murowanej na Konkurs Palm Wielkanocnych.

Pogoda w tym dniu była wspaniała, było 
słonecznie i ciepło. W autokarze Pana Marka Jeża nie 
było wolnych miejsc, gdyż w wycieczce wzięło udział 
55 uczestników. Trasa podróży była następująca: 
wyjazd z Nowego Sącza o godz. 7.30, przejazd przez 
Limanową, Żegocinę do Lipnicy Murowanej 
(historycznego miasteczka na Pogórzu Wielickim, 
leżącego w granicach Wiślicko-Lipnickiego Parku 
Krajobrazowego). Głównym celem przyjazdu do tego 
miejsca był 49 Konkurs Palm Wielkanocnych. Z tej 
okazji na lipnickim rynku i przyległych ulicach 
zorganizowano wielki kiermasz sztuki ludowej 
połączony z degustacją wspaniałych wędlin i potraw 
regionalnych. Wielu uczestników wyjazdu wzięło 
udział w poświęceniu przywiezionych lub 
zakupionych na miejscu palm wielkanocnych. Miało to 
miejsce pod pomnikiem bł. Szymona, na lipnickim 
rynku.  W konkursie na najpiękniejszą i największą 
palmę zwyciężył okaz wykonany przez mieszkańca 
Lipnicy, mierzący ponad 30 metrów.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili także zabytki 
Lipnicy Murowanej, między innymi  najstarszy, 
drewniany gotycki kościółek Św. Leonarda, 
zbudowany w latach 1500-1502.

W Lipnicy Murowanej trwały przygotowania 
prowadzone przez ks. Zbigniewa Krasa do

Serdecznie zapraszamy na wycieczki w roku akademickim 2007/2008

• 28 października, na zakończenie sezonu wycieczkowego Koła Przewodników 
PTT – Feleczyn Wiata (gmina Łabowa),

• 4 listopada 2007 r.  – pierwsza wycieczka zorganizowana przez Koło 
Przewodników PTT dla SUTW w Beskid Sądecki (szczegóły w afiszach)
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 przyrodzie nieustannie trwa naturalny Wproces wymierania gatunków, któremu 
towarzyszy przeciwstawne zjawisko powstawania 
gatunków (specjacja).

Największa skala wymierania w minionych 
epokach:

1) permowo –triasowe – wyginęło 95-96% 
żyjących gatunków;  

2) kredowo – trzeciorzędowe – wyginęło 70% 
gatunków.

Współczesne wymieranie jest inne:

– człowiek jest jego przyczyną;

– proces ma charakter globalny i dotknął 
wszystkie grupy organizmów.

Główna przyczyna: rozwój przemysłu i procesy 
pochodne.

Często określa się to zjawisko jako „wielką 
eksterminację”.

Tempo obecnego wymierania gatunków 
wyprzedziło i to wielokrotnie, tempo powstawania, 
zagrażając równowadze układów biologicznych, 
nie tylko poszczególnych regionów, ale Ziemi jako 
całości. 

(Mirek, Piękoś-Mirek 1989)

Na świecie:

• spośród 270 tysięcy gatunków roślin 
naczyniowych 12% wyginęło lub jest 
zagrożonych;

• lista zagrożonych zwierząt obejmuje ponad 5 
tysięcy gatunków;

• w ostatnich 400 latach wyginęło co najmniej 86 
gatunków ssaków, 104 gatunki ptaków;

• z ssaków zagrożonych wyginięciem jest 25% 
żyjących gatunków, jak również 11% 
gatunków ptaków.

Zagrożenie  gatunków w Polsce:

• w ciągu ostatnich 150 lat wyginęło ok. 40 

gatunków roślin naczyniowych;

• w Czerwonej Księdze Roślin odnotowano 418 
gatunków ginących i zagrożonych (co 5-ty);

• 117 gatunków kręgowców jest rzadkich lub 
zagrożonych wyginięciem.

Rośliny naczyniowe ginące i zagrożone 
w Karpatach Polskich:

Flora Karpat polskich liczy około 1700 gatunków.

Z tej liczby wymarłych, ginących i zagrożonych 
jest ok. 450 gat. ( 28 % flory Karpat).

W systemie ocen kategorii zagrożenia zgodnym 
z zaleceniami IUCN, grupa ta przedstawia się 
następująco:

wymarłe Ex (Extinct)  – 35 gatunków 

wymierające – E (Endangered)– 68 gatunków

zagrożone – V (Vulnerable) – 119 gatunków

rzadkie – R (Rare)– 156 gatunków

o nieokreślonym zagrożeniu – I (Indeterminate)  
– 68 gatunków

W sumie – 446 gatunków

Wg „Wymarłe i ginące rośliny naczyniowe 
polskich Karpat”  - Zbigniew Mirek, Halina 
Piękoś-Mirkowa 1989.

dr Marian Szewczyk
wykład: Sekcja Przyrodoznawstwa

GINĄCE I ZAGROŻONE ROŚLINY 
NACZYNIOWE W KARPATACH POLSKICH

Przegibka - schludnica

uroczystości kanonizacji bł. Szymona z Lipnicy, która 
odbyła się 3 czerwca w Rzymie.

Z Lipnicy Murowanej udaliśmy się do Dębna, 
gdzie zwiedziliśmy dwie późnogotyckie budowle. 
Zamek, który jest jedyną dobrze zachowaną, 
średniowieczną budowlą tego rodzaju w południowej 
Polsce, został zbudowany w latach 1470-1480 na 
planie czworoboku z basztami, wykuszami oraz 
dziedzińcem. Mieści się tam muzeum wnętrz, 
reprezentujące różne style – jest tu kaplica gotycka, 
renesansowa sala rycerska, są także sale barokowe i 
rokokowe. Zamek otoczony jest parkiem z wieloma 
drzewami, stanowiącymi pomniki przyrody. Kościół 
pw. Św.  Małgorzaty został zbudowany z piaskowca w 
latach 1470-1504. Posiada drewnianą wieżę z XVIII w. 
Ta świątynia została ufundowana przez budowniczego 
zamku Jakuba Odrowąża Dębińskiego. Historię 
kościoła i ciekawostki z nim związane barwnie 
przedstawił nam ks. Rezydent Misjonarz Stanisław 
Pawłowski.

W drodze powrotnej na życzenie uczestników 
wycieczki zatrzymaliśmy się w Porąbce Uszewskiej, 
którą zwiedzaliśmy również w ubiegłym roku. Tutaj od 
1904 roku istnieje zbudowana Grota Matki Boskiej 
z Lourdes, która obecnie stanowi Sanktuarium. 
Po krótkim odpoczynku i posileniu się w miejscowej 
kawiarni udaliśmy się do Nowego Sącza. Na miejscu 
byliśmy o godzinie 17.15.

Reasumując, wycieczka była bardzo udana, a wielu 
uczestników mogło po raz pierwszy zwiedzić 
wspaniałe zabytki i piękne tereny leżące tak blisko 
Nowego Sącza. Każdy otrzymał opracowany Biuletyn 
wycieczkowy PTT w Nowym Sączu.

Przewodnik: Wiesław Wcześny

gółem w 7 wycieczkach zorganizowanych Ow drugim semestrze roku akademickiego SUTW 
2006/2007 wzięło udział 167 uczestników. Największą 
frekwencją wykazały się wśród słuchaczy SUTW Pani 
Jadwiga Śliwa – Joniec (udział w 4 wycieczkach), 
a wśród sympatyków Pani Wanda Wcześny (udział 
w 6 wycieczkach).

Tak jak w poprzednich latach, wycieczki organizowane 
przez koło przewodników PTT były bardzo atrakcyjną 
formą wypoczynku, o czym świadczy frekwencja. 
Uczestnicy mogli jeszcze lepiej poznać góry, przyrodę i 
zabytki naszego regionu, a każda wycieczka była 
miłym spotkaniem koleżeńskim.

W imieniu Koła Przewodników PTT serdecznie 
dziękujemy uczestnikom wycieczek. 

Przewodnicy: Maciej Zaremba i piszący te słowa 
Wiesław Wcześny.

Nowy Sącz 19 września 2007r.
foto: Wiesław Wcześny



schroniska na Cyrli. Po dłuższym odpoczynku 
przeznaczonym na degustację potraw i napojów 
serwowanych przez gospodarzy schroniska i opalanie 
się, dotarliśmy drogą gospodarczą, trawersując 
Makowicę do ruin zamku rycerskiego, które 
zwiedziliśmy. Wycieczkę zakończyliśmy w Rytrze.

Przewodnicy: Maciej Zaremba i Wiesław Wcześny.

Zorganizowano także wycieczkę autokarową dla 
słuchaczy i sympatyków SUTW.

1 kwietnia 2007.r Niedziela Palmowa.

Nowy Sącz – Lipnica Murowana – Dębno – Porąbka 
Uszewska.

1 kwietnia 2007 roku w Niedzielę Palmową Koło 
Przewodników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego- 
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu zorganizowało 
tradycyjną wycieczkę autokarową do Lipnicy 
Murowanej na Konkurs Palm Wielkanocnych.

Pogoda w tym dniu była wspaniała, było 
słonecznie i ciepło. W autokarze Pana Marka Jeża nie 
było wolnych miejsc, gdyż w wycieczce wzięło udział 
55 uczestników. Trasa podróży była następująca: 
wyjazd z Nowego Sącza o godz. 7.30, przejazd przez 
Limanową, Żegocinę do Lipnicy Murowanej 
(historycznego miasteczka na Pogórzu Wielickim, 
leżącego w granicach Wiślicko-Lipnickiego Parku 
Krajobrazowego). Głównym celem przyjazdu do tego 
miejsca był 49 Konkurs Palm Wielkanocnych. Z tej 
okazji na lipnickim rynku i przyległych ulicach 
zorganizowano wielki kiermasz sztuki ludowej 
połączony z degustacją wspaniałych wędlin i potraw 
regionalnych. Wielu uczestników wyjazdu wzięło 
udział w poświęceniu przywiezionych lub 
zakupionych na miejscu palm wielkanocnych. Miało to 
miejsce pod pomnikiem bł. Szymona, na lipnickim 
rynku.  W konkursie na najpiękniejszą i największą 
palmę zwyciężył okaz wykonany przez mieszkańca 
Lipnicy, mierzący ponad 30 metrów.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili także zabytki 
Lipnicy Murowanej, między innymi  najstarszy, 
drewniany gotycki kościółek Św. Leonarda, 
zbudowany w latach 1500-1502.

W Lipnicy Murowanej trwały przygotowania 
prowadzone przez ks. Zbigniewa Krasa do

Serdecznie zapraszamy na wycieczki w roku akademickim 2007/2008

• 28 października, na zakończenie sezonu wycieczkowego Koła Przewodników 
PTT – Feleczyn Wiata (gmina Łabowa),

• 4 listopada 2007 r.  – pierwsza wycieczka zorganizowana przez Koło 
Przewodników PTT dla SUTW w Beskid Sądecki (szczegóły w afiszach)
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 przyrodzie nieustannie trwa naturalny Wproces wymierania gatunków, któremu 
towarzyszy przeciwstawne zjawisko powstawania 
gatunków (specjacja).

Największa skala wymierania w minionych 
epokach:

1) permowo –triasowe – wyginęło 95-96% 
żyjących gatunków;  

2) kredowo – trzeciorzędowe – wyginęło 70% 
gatunków.

Współczesne wymieranie jest inne:

– człowiek jest jego przyczyną;

– proces ma charakter globalny i dotknął 
wszystkie grupy organizmów.

Główna przyczyna: rozwój przemysłu i procesy 
pochodne.

Często określa się to zjawisko jako „wielką 
eksterminację”.

Tempo obecnego wymierania gatunków 
wyprzedziło i to wielokrotnie, tempo powstawania, 
zagrażając równowadze układów biologicznych, 
nie tylko poszczególnych regionów, ale Ziemi jako 
całości. 

(Mirek, Piękoś-Mirek 1989)

Na świecie:

• spośród 270 tysięcy gatunków roślin 
naczyniowych 12% wyginęło lub jest 
zagrożonych;

• lista zagrożonych zwierząt obejmuje ponad 5 
tysięcy gatunków;

• w ostatnich 400 latach wyginęło co najmniej 86 
gatunków ssaków, 104 gatunki ptaków;

• z ssaków zagrożonych wyginięciem jest 25% 
żyjących gatunków, jak również 11% 
gatunków ptaków.

Zagrożenie  gatunków w Polsce:

• w ciągu ostatnich 150 lat wyginęło ok. 40 

gatunków roślin naczyniowych;

• w Czerwonej Księdze Roślin odnotowano 418 
gatunków ginących i zagrożonych (co 5-ty);

• 117 gatunków kręgowców jest rzadkich lub 
zagrożonych wyginięciem.

Rośliny naczyniowe ginące i zagrożone 
w Karpatach Polskich:

Flora Karpat polskich liczy około 1700 gatunków.

Z tej liczby wymarłych, ginących i zagrożonych 
jest ok. 450 gat. ( 28 % flory Karpat).

W systemie ocen kategorii zagrożenia zgodnym 
z zaleceniami IUCN, grupa ta przedstawia się 
następująco:

wymarłe Ex (Extinct)  – 35 gatunków 

wymierające – E (Endangered)– 68 gatunków

zagrożone – V (Vulnerable) – 119 gatunków

rzadkie – R (Rare)– 156 gatunków

o nieokreślonym zagrożeniu – I (Indeterminate)  
– 68 gatunków

W sumie – 446 gatunków

Wg „Wymarłe i ginące rośliny naczyniowe 
polskich Karpat”  - Zbigniew Mirek, Halina 
Piękoś-Mirkowa 1989.

dr Marian Szewczyk
wykład: Sekcja Przyrodoznawstwa
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Polsce, został zbudowany w latach 1470-1480 na 
planie czworoboku z basztami, wykuszami oraz 
dziedzińcem. Mieści się tam muzeum wnętrz, 
reprezentujące różne style – jest tu kaplica gotycka, 
renesansowa sala rycerska, są także sale barokowe i 
rokokowe. Zamek otoczony jest parkiem z wieloma 
drzewami, stanowiącymi pomniki przyrody. Kościół 
pw. Św.  Małgorzaty został zbudowany z piaskowca w 
latach 1470-1504. Posiada drewnianą wieżę z XVIII w. 
Ta świątynia została ufundowana przez budowniczego 
zamku Jakuba Odrowąża Dębińskiego. Historię 
kościoła i ciekawostki z nim związane barwnie 
przedstawił nam ks. Rezydent Misjonarz Stanisław 
Pawłowski.

W drodze powrotnej na życzenie uczestników 
wycieczki zatrzymaliśmy się w Porąbce Uszewskiej, 
którą zwiedzaliśmy również w ubiegłym roku. Tutaj od 
1904 roku istnieje zbudowana Grota Matki Boskiej 
z Lourdes, która obecnie stanowi Sanktuarium. 
Po krótkim odpoczynku i posileniu się w miejscowej 
kawiarni udaliśmy się do Nowego Sącza. Na miejscu 
byliśmy o godzinie 17.15.

Reasumując, wycieczka była bardzo udana, a wielu 
uczestników mogło po raz pierwszy zwiedzić 
wspaniałe zabytki i piękne tereny leżące tak blisko 
Nowego Sącza. Każdy otrzymał opracowany Biuletyn 
wycieczkowy PTT w Nowym Sączu.

Przewodnik: Wiesław Wcześny

gółem w 7 wycieczkach zorganizowanych Ow drugim semestrze roku akademickiego SUTW 
2006/2007 wzięło udział 167 uczestników. Największą 
frekwencją wykazały się wśród słuchaczy SUTW Pani 
Jadwiga Śliwa – Joniec (udział w 4 wycieczkach), 
a wśród sympatyków Pani Wanda Wcześny (udział 
w 6 wycieczkach).

Tak jak w poprzednich latach, wycieczki organizowane 
przez koło przewodników PTT były bardzo atrakcyjną 
formą wypoczynku, o czym świadczy frekwencja. 
Uczestnicy mogli jeszcze lepiej poznać góry, przyrodę i 
zabytki naszego regionu, a każda wycieczka była 
miłym spotkaniem koleżeńskim.

W imieniu Koła Przewodników PTT serdecznie 
dziękujemy uczestnikom wycieczek. 
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foto: Wiesław Wcześny
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gród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Opowstał z inicjatywy Komisji Edukacji 
Narodowej i liczy obecnie 9,4 ha. Usytuowany jest 
w starorzeczu Wisły, na bardzo żyznych madach 
wiślanych, w starej dzielnicy rekreacyjnej miasta 
Wesoła. Powstał on na terenie  XVIII- wiecznego 
Parku Pałacowego Czartoryskich, urządzonego w stylu 
francuskim. W budynku pałacowym Collegium 
Śn iadeck ich  mieśc i ło  s i ę  obse rwa to r ium 
astronomiczne Jana Śniadeckiego "arcykapłana 
umiejętności na całą Polskę i Litwę", odkrywcy na 
początku XIX w. planetoidy 1262 Sniadeckia.  
Obecnie jest to muzeum  Botaniczne.

Wchodząc do ogrodu po schodach pałacowych, 
mijamy ukryty między dereniami pomnik Józefa 
Warszewicza: znakomitego botanika, badacza 
i ogrodnika, który dzięki swojej sztuce ogrodniczej 
potrafił zaaklimatyzować szereg przywiezionych przez 
siebie egzotycznych gatunków roślin, w tym 
i przepięknej kolekcji storczyków umieszczonych 
w najstarszej szklarni Holenderce. Jest ona najniższą 
szklarnią, w której panują warunki tropikalne, 
a w basenie rosną nenufary. W niewiele większej 
Viktorii rośnie piękna Viktoria, której talerz  może 
unieść na wodzie 9- letnie dziecko. Znajduje się tu 
również dzbanecznik – dziw natury, którego kwiaty, 
a tym samym i owoce wyrastają z pnia. Szklarnie, 
dalsza Jubileuszowa, kryją osobliwości tych gatunków 
roślinne dinozaury, które przetrwały w swojej 
niezmienionej formie przez 280 mln lat. Są to sagowce 
ery mezozoicznej, przypominające palmy. Ich korzenie 
przypominają korale, ponieważ w nich żyją sinice, 
uważane za bakterie fotosyntetyczne, czyli mające 
podobną autonomię jak rośliny.

ychodząc ze szklarni, tuż przy pałacu Wnatrafiamy na rośliny biblijne. Jest to 
kontynuacja historii roślin. Roztaczają swoja woń 
w ten upalny dzień cyprysy i kwiaty judaszowca,  
krzewów Mojżesza i akacji. Idąc aleją, po prawej 
stronie przechodzimy przez charakterystyczny 
drzewostan arboretum: wyniosłe jesiony, czarne sosny,  
o bielistej korze i ciemnych igłach, wspaniałe 150- 
letnie miłorzęby, relikty epoki nagonasiennych. 
Dochodzimy do jeziorka starowiślnego z wysepką 
i rosnącym na nim Cyprysem błotnym. Kierując się 
w lewo, mijamy starodrzew dębowy i jesionowy, 
czarne sosny, rząd starych cyprysów,  Milin 
amerykański i Metasekwoję chińską, lipy, i Robinie 
pseudoakcję. W dali znajduje się podobny do klonu 
o nagiej korze platanowiec. Są to rośliny sadzone 
i pielęgnowane przez znakomitego ogrodnika Józefa 
Warszewicza. Szczególnej odnowy drzewostanu 

i krzewów dokonał Marian Raciborski na przełomie 
wieków. Wtedy to kolekcja wszystkich roślin sięgała 
10 tys. gatunków.

W palmiarniach oglądamy palmy daktylowe, 
bananowce oraz liany. Dochodzimy do starego 220 
letniego Dębu Jagiellońskiego, istniejącego tu od 
czasów narodzin parku francuskiego. Wracając w głąb 
ogrodu, przechodzimy obok kolekcji klonów, nawet w 
wydaniu miniaturowym. Następnie mijamy małe 
alpinarium, a w dole możemy oglądać rośliny 
modyfikowane genetycznie. W górze rosną kosaćce, 
których sok jest przyczyną powstawania mutacji 
genetycznych.  Zapobiega on rozdzielaniu 
chromosomów przy podziale komórki, a roślina 
uzyskuje jakby podwójną lub poczwórną moc.

rzechodzimy obok roślin leczniczych. A oto ich Pbogactwo: glistnik o walorach dezynfekujących 
i antyspastycznych, następnie babka (jej śluzy tonizują 
przewód pokarmowy i ułatwiają oddychanie), potem 
naparstnica i konwalia – o działaniu nasercowym; 
preparaty farmakologiczne z tych roślin testowane są 
na gołębiach, by ustalić dawkę stosowną dla człowieka. 
Kolejny rośliną leczniczą jest mydlnica lekarska, 
używana niegdyś przez nasze prababki do prania ze 
względu na środki pianotwórcze, a w lecznictwie jako 
ziele wykrztuśne ( rozbija śluz) i środek o działaniu 
moczopędnym. Mijając piękne azalie oraz krzewy 
kaliny, przechodzimy obok pięknych wiekowych 
buków. Ich twarde drewno służyło u zarania dziejów do 
produkcji fortepianów, do wyrobu płyty naciągającej 
struny. Wychodząc z ogrodu, zwracamy uwagę na 
kasztan jadalny. 

amiętajmy, że byliśmy w najstarszym w Polsce POgrodzie Botanicznym, niewiele młodszym od 
Ogrodu Botanicznego w Padwie, który szczyci się 
mianem najstarszego w Europie.

dr Marek Polański

WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO 
UJ W KRAKOWIE 

 roku akademickim 2006/2007 miałam Wprzyjemność prowadzenia warsztatów 
językoznawczych z grupą Słuchaczy SUTW. Zajęcia 
odbywały się od listopada do maja w wymiarze jednej 
godziny miesięcznie w czytelni Sądeckiej Biblioteki 
Pedagogicznej.

Skupiliśmy uwagę na krótkim przeglądzie 
histori i  nauki o języku,  a także nurtach 
językoznawstwa od starożytności po czasy 
współczesne. Naszym głównym celem nie było jednak 
zgłębianie zagadnień teoretycznych, ale doskonalenie 
własnego warsztatu pisarskiego. Przygotowywałam 
uczestników zajęć do napisania samodzielnej pracy, 
mającej kształt formalny pamiętnika bądź 
wspomnienia. Wykonywaliśmy różnorodne ćwiczenia 
stylistyczno-językowe, poświęcaliśmy czas lekturze 
rozmaitych form literackich, będących swoistą próbą 
przelania własnych doświadczeń życiowych na papier. 
Nasze wycieczki literacko-językowe stawały się 
bodźcem dla interesujących dyskusji i często 
rozmawialiśmy o tendencjach we współczesnym 
języku oraz ich przyczynach. 

ypowiedzi Słuchaczy dały mi wiele do myślenia Wi stały się inspiracją w mojej działalności 
naukowej. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem 
aktywności  uczestników moich zajęć. Prace przez nich 
napisane są naprawdę interesujące, zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i formalnym. Dla mnie 
stanowią one żywą lekcję historii. Wspomnienia 
dotyczą czasów wojny, okupacji, stanu wojennego, ale 
także naszych zwykłych ludzkich, codziennych 
doświadczeń. Opisują piękno przyrody, kreślą obraz 
intymnych przeżyć. Emanuje z nich prostota prawdy 
płynąca z wnętrza serca. Potwierdzają to słowa jednej 
ze Słuchaczek: Nie potrafię zmyślać. Opisuję po prostu 
to, co przeżyłam. To właśnie jest najpiękniejsze, że tego 
typu prace nie rażą sztucznością. Czyta się je 
z przyjemnością, a indywidualne style i formy 
poszczególnych osób są naprawdę zróżnicowane 

i wyszukane: od tych biograficznych, mających kształt 
dokumentu historycznego, poprzez opis przeżyć, 
doświadczeń, uroczystych chwil w życiu, aż po 
p o e t y c k i e  i  s u b t e l n e  o p i s y  k r a j o b r a z u  
korespondującego ze stanem duchowym mówiącego.

odsumowanie naszych zajęć stanowi konkurs na Pnajlepszą kartkę z pamiętnika: Pamięć zaklęta 
w słowach. Zwycięskie prace zostaną opublikowane 
w Biuletynie.

J e s t e m  u s a t y s f a k c j o n o w a n a  f a k t e m  
prowadzenia tych warsztatów. Bardzo miło 
współpracowało mi się ze Słuchaczami, którzy chętnie 
pracują, piszą prace, a przede wszystkim mają 
kreatywne pomysły. Cieszę się, że będę mogła 
kontynuować cykl tych zajęć w następnym roku 
akademickim.

Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć 
wypowiedzi uczestników dotyczące prowadzonych 
przeze mnie zajęć:

- B a r d z o  c h ę t n i e  c h o d z i ł a m  n a  z a j ę c i a  
z językoznawstwa. 

Niektórym osobom warsztaty te pomogły się 
„otworzyć” i zainspirowały je do opisania swojego 
życia lub szczególnych jego okresów:

- Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa w tych 
zajęciach. Dzięki nim stałam się bardziej otwarta 
i szczera. Nie boję się mówić i opisywać swoich 
przeżyć. 

Czasem stały się bodźcem do ujawnienia skrywanych 
do tej pory talentów.

edno jest pewne: język zaskakuje nas swoim Jbogactwem, nie tyle formy, co treści. To w nim 
odkrywamy obraz nas samych, naszych przeżyć oraz 
emocji i dzięki niemu utrwalamy piękno ulotnych, 
barwnych chwil.

Prowadzący zajęcia z językoznawstwa:

mgr Katarzyna Godek

WYRAZIĆ SIEBIE POPRZEZ JĘZYK

1. Zajęcia wprowadzające- przypomnienie tematyki zajęć z ubiegłego roku, przedstawienie programu zajęć na 
bieżący rok akademicki.

2. Redagujemy wspomnienie z okresu wakacyjnego lub z wybranej przez siebie wycieczki.

3. Czytamy poezję, elementy poetyki i teorii literatury-wzbogacanie warsztatu pisarskiego: techniki 
narracyjne, środki stylistyczne, zróżnicowanie struktur językowych.

4. Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny- ćwiczenia redakcyjne z tekstem.

5. Wspomnienia pisane gwarą.

6. Jak łączyć literaturę ze sztuką?

7. Wspomnienia i  pamiętniki związane z podróżami Polaków za granicę (zestawienie kultury polskiej
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gród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Opowstał z inicjatywy Komisji Edukacji 
Narodowej i liczy obecnie 9,4 ha. Usytuowany jest 
w starorzeczu Wisły, na bardzo żyznych madach 
wiślanych, w starej dzielnicy rekreacyjnej miasta 
Wesoła. Powstał on na terenie  XVIII- wiecznego 
Parku Pałacowego Czartoryskich, urządzonego w stylu 
francuskim. W budynku pałacowym Collegium 
Śn iadeck ich  mieśc i ło  s i ę  obse rwa to r ium 
astronomiczne Jana Śniadeckiego "arcykapłana 
umiejętności na całą Polskę i Litwę", odkrywcy na 
początku XIX w. planetoidy 1262 Sniadeckia.  
Obecnie jest to muzeum  Botaniczne.

Wchodząc do ogrodu po schodach pałacowych, 
mijamy ukryty między dereniami pomnik Józefa 
Warszewicza: znakomitego botanika, badacza 
i ogrodnika, który dzięki swojej sztuce ogrodniczej 
potrafił zaaklimatyzować szereg przywiezionych przez 
siebie egzotycznych gatunków roślin, w tym 
i przepięknej kolekcji storczyków umieszczonych 
w najstarszej szklarni Holenderce. Jest ona najniższą 
szklarnią, w której panują warunki tropikalne, 
a w basenie rosną nenufary. W niewiele większej 
Viktorii rośnie piękna Viktoria, której talerz  może 
unieść na wodzie 9- letnie dziecko. Znajduje się tu 
również dzbanecznik – dziw natury, którego kwiaty, 
a tym samym i owoce wyrastają z pnia. Szklarnie, 
dalsza Jubileuszowa, kryją osobliwości tych gatunków 
roślinne dinozaury, które przetrwały w swojej 
niezmienionej formie przez 280 mln lat. Są to sagowce 
ery mezozoicznej, przypominające palmy. Ich korzenie 
przypominają korale, ponieważ w nich żyją sinice, 
uważane za bakterie fotosyntetyczne, czyli mające 
podobną autonomię jak rośliny.

ychodząc ze szklarni, tuż przy pałacu Wnatrafiamy na rośliny biblijne. Jest to 
kontynuacja historii roślin. Roztaczają swoja woń 
w ten upalny dzień cyprysy i kwiaty judaszowca,  
krzewów Mojżesza i akacji. Idąc aleją, po prawej 
stronie przechodzimy przez charakterystyczny 
drzewostan arboretum: wyniosłe jesiony, czarne sosny,  
o bielistej korze i ciemnych igłach, wspaniałe 150- 
letnie miłorzęby, relikty epoki nagonasiennych. 
Dochodzimy do jeziorka starowiślnego z wysepką 
i rosnącym na nim Cyprysem błotnym. Kierując się 
w lewo, mijamy starodrzew dębowy i jesionowy, 
czarne sosny, rząd starych cyprysów,  Milin 
amerykański i Metasekwoję chińską, lipy, i Robinie 
pseudoakcję. W dali znajduje się podobny do klonu 
o nagiej korze platanowiec. Są to rośliny sadzone 
i pielęgnowane przez znakomitego ogrodnika Józefa 
Warszewicza. Szczególnej odnowy drzewostanu 

i krzewów dokonał Marian Raciborski na przełomie 
wieków. Wtedy to kolekcja wszystkich roślin sięgała 
10 tys. gatunków.

W palmiarniach oglądamy palmy daktylowe, 
bananowce oraz liany. Dochodzimy do starego 220 
letniego Dębu Jagiellońskiego, istniejącego tu od 
czasów narodzin parku francuskiego. Wracając w głąb 
ogrodu, przechodzimy obok kolekcji klonów, nawet w 
wydaniu miniaturowym. Następnie mijamy małe 
alpinarium, a w dole możemy oglądać rośliny 
modyfikowane genetycznie. W górze rosną kosaćce, 
których sok jest przyczyną powstawania mutacji 
genetycznych.  Zapobiega on rozdzielaniu 
chromosomów przy podziale komórki, a roślina 
uzyskuje jakby podwójną lub poczwórną moc.

rzechodzimy obok roślin leczniczych. A oto ich Pbogactwo: glistnik o walorach dezynfekujących 
i antyspastycznych, następnie babka (jej śluzy tonizują 
przewód pokarmowy i ułatwiają oddychanie), potem 
naparstnica i konwalia – o działaniu nasercowym; 
preparaty farmakologiczne z tych roślin testowane są 
na gołębiach, by ustalić dawkę stosowną dla człowieka. 
Kolejny rośliną leczniczą jest mydlnica lekarska, 
używana niegdyś przez nasze prababki do prania ze 
względu na środki pianotwórcze, a w lecznictwie jako 
ziele wykrztuśne ( rozbija śluz) i środek o działaniu 
moczopędnym. Mijając piękne azalie oraz krzewy 
kaliny, przechodzimy obok pięknych wiekowych 
buków. Ich twarde drewno służyło u zarania dziejów do 
produkcji fortepianów, do wyrobu płyty naciągającej 
struny. Wychodząc z ogrodu, zwracamy uwagę na 
kasztan jadalny. 

amiętajmy, że byliśmy w najstarszym w Polsce POgrodzie Botanicznym, niewiele młodszym od 
Ogrodu Botanicznego w Padwie, który szczyci się 
mianem najstarszego w Europie.

dr Marek Polański

WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO 
UJ W KRAKOWIE 

 roku akademickim 2006/2007 miałam Wprzyjemność prowadzenia warsztatów 
językoznawczych z grupą Słuchaczy SUTW. Zajęcia 
odbywały się od listopada do maja w wymiarze jednej 
godziny miesięcznie w czytelni Sądeckiej Biblioteki 
Pedagogicznej.

Skupiliśmy uwagę na krótkim przeglądzie 
histori i  nauki o języku,  a także nurtach 
językoznawstwa od starożytności po czasy 
współczesne. Naszym głównym celem nie było jednak 
zgłębianie zagadnień teoretycznych, ale doskonalenie 
własnego warsztatu pisarskiego. Przygotowywałam 
uczestników zajęć do napisania samodzielnej pracy, 
mającej kształt formalny pamiętnika bądź 
wspomnienia. Wykonywaliśmy różnorodne ćwiczenia 
stylistyczno-językowe, poświęcaliśmy czas lekturze 
rozmaitych form literackich, będących swoistą próbą 
przelania własnych doświadczeń życiowych na papier. 
Nasze wycieczki literacko-językowe stawały się 
bodźcem dla interesujących dyskusji i często 
rozmawialiśmy o tendencjach we współczesnym 
języku oraz ich przyczynach. 

ypowiedzi Słuchaczy dały mi wiele do myślenia Wi stały się inspiracją w mojej działalności 
naukowej. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem 
aktywności  uczestników moich zajęć. Prace przez nich 
napisane są naprawdę interesujące, zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i formalnym. Dla mnie 
stanowią one żywą lekcję historii. Wspomnienia 
dotyczą czasów wojny, okupacji, stanu wojennego, ale 
także naszych zwykłych ludzkich, codziennych 
doświadczeń. Opisują piękno przyrody, kreślą obraz 
intymnych przeżyć. Emanuje z nich prostota prawdy 
płynąca z wnętrza serca. Potwierdzają to słowa jednej 
ze Słuchaczek: Nie potrafię zmyślać. Opisuję po prostu 
to, co przeżyłam. To właśnie jest najpiękniejsze, że tego 
typu prace nie rażą sztucznością. Czyta się je 
z przyjemnością, a indywidualne style i formy 
poszczególnych osób są naprawdę zróżnicowane 

i wyszukane: od tych biograficznych, mających kształt 
dokumentu historycznego, poprzez opis przeżyć, 
doświadczeń, uroczystych chwil w życiu, aż po 
p o e t y c k i e  i  s u b t e l n e  o p i s y  k r a j o b r a z u  
korespondującego ze stanem duchowym mówiącego.

odsumowanie naszych zajęć stanowi konkurs na Pnajlepszą kartkę z pamiętnika: Pamięć zaklęta 
w słowach. Zwycięskie prace zostaną opublikowane 
w Biuletynie.

J e s t e m  u s a t y s f a k c j o n o w a n a  f a k t e m  
prowadzenia tych warsztatów. Bardzo miło 
współpracowało mi się ze Słuchaczami, którzy chętnie 
pracują, piszą prace, a przede wszystkim mają 
kreatywne pomysły. Cieszę się, że będę mogła 
kontynuować cykl tych zajęć w następnym roku 
akademickim.

Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć 
wypowiedzi uczestników dotyczące prowadzonych 
przeze mnie zajęć:

- B a r d z o  c h ę t n i e  c h o d z i ł a m  n a  z a j ę c i a  
z językoznawstwa. 

Niektórym osobom warsztaty te pomogły się 
„otworzyć” i zainspirowały je do opisania swojego 
życia lub szczególnych jego okresów:

- Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa w tych 
zajęciach. Dzięki nim stałam się bardziej otwarta 
i szczera. Nie boję się mówić i opisywać swoich 
przeżyć. 

Czasem stały się bodźcem do ujawnienia skrywanych 
do tej pory talentów.

edno jest pewne: język zaskakuje nas swoim Jbogactwem, nie tyle formy, co treści. To w nim 
odkrywamy obraz nas samych, naszych przeżyć oraz 
emocji i dzięki niemu utrwalamy piękno ulotnych, 
barwnych chwil.

Prowadzący zajęcia z językoznawstwa:

mgr Katarzyna Godek

WYRAZIĆ SIEBIE POPRZEZ JĘZYK

1. Zajęcia wprowadzające- przypomnienie tematyki zajęć z ubiegłego roku, przedstawienie programu zajęć na 
bieżący rok akademicki.

2. Redagujemy wspomnienie z okresu wakacyjnego lub z wybranej przez siebie wycieczki.

3. Czytamy poezję, elementy poetyki i teorii literatury-wzbogacanie warsztatu pisarskiego: techniki 
narracyjne, środki stylistyczne, zróżnicowanie struktur językowych.

4. Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny- ćwiczenia redakcyjne z tekstem.

5. Wspomnienia pisane gwarą.

6. Jak łączyć literaturę ze sztuką?

7. Wspomnienia i  pamiętniki związane z podróżami Polaków za granicę (zestawienie kultury polskiej
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FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY-ZDROJU

imo, że w Krynicy nie było złotej, polskiej Mjesieni, ale brzydka plucha, to tegoroczne Forum 
Ekonomiczne zaszczyciło wiele znakomitości ze 
świata polityki, ekonomii oraz kultury, m.in. 
Wicepremier RP Zyta Gilowska, b. Prezydent 
RP A. Kwaśniewski, a. Prezydent Republiki Czeskiej 
Vaclav Havel, Prezydent Budapesztu Gabor Demszky, 
Prezydent M. St. Warszawy Hanna Gronkiewicz- 
Waltz, b. Premier Rumunii Theodor Stolojan, 
b. Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz, b. Premier 
RP Marek Belka; ogółem 2 tys. uczestników. Byli też 
goście specjalni: Danuta Hübner - Komisarz  
ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska; z 
Portugalii   Jorge Sampaio– Wysoki Przedstawiciel 
ds. Współpracy Między Cywilizacjami, ONZ; 
Kateryna Juszczenko – Przewodnicząca Rady 
N a d z o r c z e j  M i ę d z y n a r o d o w e j  F u n d a c j i  
Charytatywnej Ukraina 3000, z Rumunii Sergiu Medar, 
z Mołdowii Igor Dodon – Minister Gospodarki 
i Handlu i z Niemiec prof. Reinhard Selten (ur. W 1930 
r. we Wrocławiu- ówczesnym Breslau; laureat nagrody 
Nobla), którego zaproszenie na Forum zaproponował 

Polski Związek Esperantystów – Oddział w Nowym 
Sączu. Przewodnicząca PZE, nasza koleżanka z SUTW 
Halina Komar nawiązała korespondencję z Profesorem 
R. Seltenem, nakłaniając Go do przyjęcia zaproszenia 
na XVII Forum Ekonomiczne i przyjazdu do Polski, 
Nowego Sącza i Krynicy. Dotarcie do p. prof. 
R. Seltena było niezwykle trudne, gdyż mimo to, że jest 
znany na świecie, nigdzie nie podaje swojego adresu. 

UCZESTNICZYMY I NIE TYLKO

Fot. Antoni Łopuch

Fot. Antoni Łopuch

Fot. Antoni Łopuch

z obcymi).

8. Piszemy recenzję ciekawego filmu.

9. Dyskusja nad tendencjami we współczesnym języku (język polityki, język potoczny itd.).

10. Ćwiczenia z zakresu językoznawstwa-porównanie dawnych form pamiętnikarskich ze współczesnymi. 

11. Współczesny dziennik i pamiętnik.

12. Ścieżka regionalno-historyczna:

a. wykład poświęcony zagadnieniom dialektologicznym pt. Ocalić od zapomnienia;

b. gwara lokalna;

c. charakterystyka gwary z okolic Nowego Sącza;

d. język lokalny a tradycja i obyczaj danego regionu;

e. ćwiczenia praktyczne: słuchanie oryginalnych tekstów gwarowych, czytanie bajek i legend ludowych oraz 
analiza najstarszych prawd ludowych;

f. elementy folkloru.

13. Metody: wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia redakcyjne, metoda zajęć praktycznych.

14. Proponowana literatura na zajęcia:

a. M. Nowakowski- Książę nocy;

b. T. Nowak- A jak królem, a jak katem będziesz;

c. J. W. Goethe- Cierpienia młodego Wertera;

d. Laclos- Niebezpieczne związki;

e. Z. Nałkowska- Dzienniki 1930-1939;

f. W. Broniewski- Pamiętniki 1918-1922;

g. K. Gałczyńska- Jak się te lata mylą;

h. Z. Kucówna- Zatrzymać czas;

i. Historie prawdziwe- współczesne dzienniki kobiet.

       Lista lektur może ulec zmianie lub zostać poszerzona na życzenie Słuchaczy.

to z poparciem p. Bono - Ministra Spraw 
Zagranicznych Włoch.

Prof. Reinhard Selten zaproponował wprowadzenie 
Esperanto jako pierwszego języka obcego w szkołach 
państw UE. Uzasadniał to łatwością uczenia się 
Esperanto, który umożliwi później szybkie 
opanowanie drugiego języka obcego. Zostało to 
naukowo udowodnione na podstawie testów 
szkolnych. Najpierw kilka krajów mogłoby 
wprowadzić traktat o nauczaniu Esperanto w szkołach, 
a potem można by ten traktat rozszerzyć na inne 
państwa. 

 dłuższej perspektywie tylko rozwiązanie Wpośrednie może być zaakceptowane, ponieważ 
UE nie może proponować rozstrzygnięcia 
niekorzystnego dla jakiegokolwiek kraju. Gdyby w UE 
posługiwano się jednym językiem, zaoszczędzono by 
w ten sposób 25 mld euro rocznie, a na bazie Esperanto 
mogłoby nastąpić harmonijne połączenie narodów.

Pani Barbara Despiney - Żochowska, pracownik 
naukowy z Francuskiego Centrum Badań Naukowych 
przy Sorbonie, podała na własnym przykładzie, jak 
pożyteczne może być Esperanto. Wyjechała z Polski do 
Francji w 1981r, znając jedynie esperanto. Warte 
podkreślenia jest to, że po roku już płynnie posługiwała 
się j. francuskim, a obecnie włada 5 językami. 
Nawiasem mówiąc, Barbara Despiney - Żochowska 
była już gościem naszego uniwersytetu w r. 2006. 
Należy zaznaczyć, że w panelu dyskusyjnym 
o wspólnym języku europejskim zasiedli obok siebie 
noblista– Niemiec prof. Reinhard Selten (urodzony w 
Breslau) i Polka Barbara Despiney - Żochowska 
(urodzona we Wrocławiu; obywatelka Francji).

O szerokim wachlarzu zainteresowań słuchaczy 
SUTW świadczy wybór paneli dyskusyjnych. Ogółem 
było 150 seminariów- tzw. paneli dyskusyjnych.

Wybrane przez słuchaczy SUTW:

1) Czy trzecia prezydencja Portugalii w UE będzie 
tak samo owocna jak dwie poprzednie?- 18 
słuchaczy SUTW;

2) Kultura Europy Środkowej i Wschodniej- łączy 

Wynika to z tego, że bardzo ceni sobie prywatność i ją 
ochrania. Zaproszenie do prof. R. Seltena dotarło „via 
Japonia” poprzez entuzjastę esperanto, japońskiego 
przemysłowca Etosu Miyoshi, również uczestnika 
XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

mpulsem do zaproszenia stało się przemówienie Iprof. R. Seltena, wygłoszone w Parlamencie 
Europejskim 9 maja 2007 r. w Dniu Europy, kiedy to 
świętując 50-lecie Traktatów Rzymskich, UE zaprosiła 
laureatów Nobla do wystąpienia w Parlamencie 
Europejskim. Prof. Reinhard Selten: matematyk, 
ekonomista i esperantysta; laureat nagrody Nobla w 
dziedzinie ekonomii (1994 r.) skoncentrował swoją 
uwagę na kształtowaniu tożsamości europejskiej. 
Podkreślając zadziwiająco szybką integrację Europy 
w dziedzinie ekonomicznej, szczególnie Unię 
Walutową, która okazała się wielkim sukcesem, 
stwierdził, że konieczna jest stymulacja zaistnienia 
silniejszej europejskiej tożsamości.  Europejczycy 
muszą nauczyć się widzieć siebie członkami Europy, 
muszą nauczyć się mówić o sobie: „Jestem 
Europejczykiem”. Utrudnieniem na drodze do 
silniejszej europejskiej tożsamości są bariery językowe 
wewnątrz Europy. Tym zagadnieniom poświęcił swoje 
wystąpienie na panelu dyskusyjnym w dniu 
7.09.2007r., w którym wzięła udział 39- osobowa 
grupa słuchaczy SUTW.

emat panelu brzmiał: „UE– kryzys i szanse Tkomunikacji językowej”. Moderatorem był Sean 
O’Riain– stały Przedstawiciel Rządu Irlandii 
w Brukseli, Prezes Europejskiej Unii Esperanckiej. 
Na wstępie zaznaczył humorystycznie, że więcej czasu 
na dyskusję w UE poświęca się bananom niż 
problemom językowym. Oficjalnie UE popiera 
wielojęzyczność: są 23 języki robocze, ale 
jednocześnie widzi zagrożenie dla tej wielojęzyczności 
poprzez hegemonię języka angielskiego, która 
przynosi Wielkiej Brytanii zyski 17 mld euro rocznie, z 
czego tylko 4 % trafia do budżetu Irlandii (wg raportu 
Grina).

remier Słowacji Czaplewicz wystąpił z inicjatywą, Pby politykę językową UE uczynić przedmiotem 
dyskusji na poziomie międzynarodowym. Spotkało się 
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imo, że w Krynicy nie było złotej, polskiej Mjesieni, ale brzydka plucha, to tegoroczne Forum 
Ekonomiczne zaszczyciło wiele znakomitości ze 
świata polityki, ekonomii oraz kultury, m.in. 
Wicepremier RP Zyta Gilowska, b. Prezydent 
RP A. Kwaśniewski, a. Prezydent Republiki Czeskiej 
Vaclav Havel, Prezydent Budapesztu Gabor Demszky, 
Prezydent M. St. Warszawy Hanna Gronkiewicz- 
Waltz, b. Premier Rumunii Theodor Stolojan, 
b. Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz, b. Premier 
RP Marek Belka; ogółem 2 tys. uczestników. Byli też 
goście specjalni: Danuta Hübner - Komisarz  
ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska; z 
Portugalii   Jorge Sampaio– Wysoki Przedstawiciel 
ds. Współpracy Między Cywilizacjami, ONZ; 
Kateryna Juszczenko – Przewodnicząca Rady 
N a d z o r c z e j  M i ę d z y n a r o d o w e j  F u n d a c j i  
Charytatywnej Ukraina 3000, z Rumunii Sergiu Medar, 
z Mołdowii Igor Dodon – Minister Gospodarki 
i Handlu i z Niemiec prof. Reinhard Selten (ur. W 1930 
r. we Wrocławiu- ówczesnym Breslau; laureat nagrody 
Nobla), którego zaproszenie na Forum zaproponował 

Polski Związek Esperantystów – Oddział w Nowym 
Sączu. Przewodnicząca PZE, nasza koleżanka z SUTW 
Halina Komar nawiązała korespondencję z Profesorem 
R. Seltenem, nakłaniając Go do przyjęcia zaproszenia 
na XVII Forum Ekonomiczne i przyjazdu do Polski, 
Nowego Sącza i Krynicy. Dotarcie do p. prof. 
R. Seltena było niezwykle trudne, gdyż mimo to, że jest 
znany na świecie, nigdzie nie podaje swojego adresu. 

UCZESTNICZYMY I NIE TYLKO
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z obcymi).

8. Piszemy recenzję ciekawego filmu.

9. Dyskusja nad tendencjami we współczesnym języku (język polityki, język potoczny itd.).

10. Ćwiczenia z zakresu językoznawstwa-porównanie dawnych form pamiętnikarskich ze współczesnymi. 

11. Współczesny dziennik i pamiętnik.

12. Ścieżka regionalno-historyczna:

a. wykład poświęcony zagadnieniom dialektologicznym pt. Ocalić od zapomnienia;

b. gwara lokalna;

c. charakterystyka gwary z okolic Nowego Sącza;

d. język lokalny a tradycja i obyczaj danego regionu;

e. ćwiczenia praktyczne: słuchanie oryginalnych tekstów gwarowych, czytanie bajek i legend ludowych oraz 
analiza najstarszych prawd ludowych;

f. elementy folkloru.

13. Metody: wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia redakcyjne, metoda zajęć praktycznych.

14. Proponowana literatura na zajęcia:

a. M. Nowakowski- Książę nocy;

b. T. Nowak- A jak królem, a jak katem będziesz;

c. J. W. Goethe- Cierpienia młodego Wertera;

d. Laclos- Niebezpieczne związki;

e. Z. Nałkowska- Dzienniki 1930-1939;

f. W. Broniewski- Pamiętniki 1918-1922;

g. K. Gałczyńska- Jak się te lata mylą;

h. Z. Kucówna- Zatrzymać czas;

i. Historie prawdziwe- współczesne dzienniki kobiet.

       Lista lektur może ulec zmianie lub zostać poszerzona na życzenie Słuchaczy.

to z poparciem p. Bono - Ministra Spraw 
Zagranicznych Włoch.

Prof. Reinhard Selten zaproponował wprowadzenie 
Esperanto jako pierwszego języka obcego w szkołach 
państw UE. Uzasadniał to łatwością uczenia się 
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państwa. 

 dłuższej perspektywie tylko rozwiązanie Wpośrednie może być zaakceptowane, ponieważ 
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Pani Barbara Despiney - Żochowska, pracownik 
naukowy z Francuskiego Centrum Badań Naukowych 
przy Sorbonie, podała na własnym przykładzie, jak 
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Należy zaznaczyć, że w panelu dyskusyjnym 
o wspólnym języku europejskim zasiedli obok siebie 
noblista– Niemiec prof. Reinhard Selten (urodzony w 
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O szerokim wachlarzu zainteresowań słuchaczy 
SUTW świadczy wybór paneli dyskusyjnych. Ogółem 
było 150 seminariów- tzw. paneli dyskusyjnych.

Wybrane przez słuchaczy SUTW:

1) Czy trzecia prezydencja Portugalii w UE będzie 
tak samo owocna jak dwie poprzednie?- 18 
słuchaczy SUTW;

2) Kultura Europy Środkowej i Wschodniej- łączy 

Wynika to z tego, że bardzo ceni sobie prywatność i ją 
ochrania. Zaproszenie do prof. R. Seltena dotarło „via 
Japonia” poprzez entuzjastę esperanto, japońskiego 
przemysłowca Etosu Miyoshi, również uczestnika 
XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

mpulsem do zaproszenia stało się przemówienie Iprof. R. Seltena, wygłoszone w Parlamencie 
Europejskim 9 maja 2007 r. w Dniu Europy, kiedy to 
świętując 50-lecie Traktatów Rzymskich, UE zaprosiła 
laureatów Nobla do wystąpienia w Parlamencie 
Europejskim. Prof. Reinhard Selten: matematyk, 
ekonomista i esperantysta; laureat nagrody Nobla w 
dziedzinie ekonomii (1994 r.) skoncentrował swoją 
uwagę na kształtowaniu tożsamości europejskiej. 
Podkreślając zadziwiająco szybką integrację Europy 
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wystąpienie na panelu dyskusyjnym w dniu 
7.09.2007r., w którym wzięła udział 39- osobowa 
grupa słuchaczy SUTW.

emat panelu brzmiał: „UE– kryzys i szanse Tkomunikacji językowej”. Moderatorem był Sean 
O’Riain– stały Przedstawiciel Rządu Irlandii 
w Brukseli, Prezes Europejskiej Unii Esperanckiej. 
Na wstępie zaznaczył humorystycznie, że więcej czasu 
na dyskusję w UE poświęca się bananom niż 
problemom językowym. Oficjalnie UE popiera 
wielojęzyczność: są 23 języki robocze, ale 
jednocześnie widzi zagrożenie dla tej wielojęzyczności 
poprzez hegemonię języka angielskiego, która 
przynosi Wielkiej Brytanii zyski 17 mld euro rocznie, z 
czego tylko 4 % trafia do budżetu Irlandii (wg raportu 
Grina).

remier Słowacji Czaplewicz wystąpił z inicjatywą, Pby politykę językową UE uczynić przedmiotem 
dyskusji na poziomie międzynarodowym. Spotkało się 
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Pana   Zygmunta Berdychowskiego
 Organizatora i Przewodniczącego Rady 

Programowej   

Forum Ekonomicznego
w Krynicy Zdroju

za możliwość uczestnictwa  w niezwykłych 
lekcjach o  budowaniu przyjaznego klimatu dla 
rozwoju współpracy pomiędzy państwami Unii 

Europejskiej i ich sąsiadami.

 Zarząd i Słuchacze
 Sądeckiego

 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nowy Sącz, wrzesień  2007

egoroczne, XVII już Forum Ekonomiczne w TKrynicy, zaplanowano aż na 3 000 osób, a 
zarówno zwiększona o ponad 1/3  ilość  uczestników, 
bogaty  program i zapowiedzeni, bardzo  ważni goście, 
miały świadczyć o jak najwyższej randze imprezy. 
Pomimo tego, że politycy  zgotowali nam w tym czasie 
rozwiązanie parlamentu, to wiele znakomitości ze 
świata  polityki, ekonomii, nauki i kultury (ludzi 
zaangażowanych politycznie) przybyło do Krynicy . 
Najważniejszą osobą  był  - po raz pierwszy w 17-
letniej historii FE - gość honorowy tego Forum 
- profesor Reinhard Selten, Laureat Nobla z dziedziny 
ekonomii!

ył on zaproszony  do  programu  panelu Borganizowanego po raz kolejny  przez nasze 
sądeckie środowisko  esperanckie,  na prośbę i w  
imieniu Europejskiej Unii Esperanckiej. 
Ogromnym  tegorocznym sukcesem  było 
przekonanie Laureata Nobla, Profesora  Seltena z 
Bonn, do przyjazdu na to Forum Ekonomiczne.  
Jak zwykle, zadziałało tutaj hasło: Esperanto,  gdyż  
Noblista jest osobą zaangażowaną w propagowanie 
Esperanta, co podkreślił nawet tuż po otrzymaniu 
Nagrody   Sztokholmskiej , w 1994 r.

Po przyjeździe na Sądecczyznę, Profesor Selten 
najpierw spotkał się z władzami Miasta Nowego Sącza, 
a później wystąpił w MCK „Sokół” w ramach Forum 
Młodych Liderów. Następnego dnia , w piątek 7 
września , brał udział aż w trzech programach:  rano  w 
Sesji Plenarnej XVII FE, w południe w panelu 
Europejskiej Unii Esperanckiej, a wieczorem wygłosił 
wykład na temat teorii gier, za którą otrzymał Nobla.

I  było to  najważniejsze wydarzenie   
ekonomiczne tego  Forum, bo chociaż nie przyszły na 
ten wykład „tłumy”, to dyskutanci i osoby 
zorientowane w temacie wręcz nie chciały wypuścić 
Profesora z sali i najchętniej dyskutowałyby do nocy!  
A wcześniej, w rozmowach  prywatnych, Profesor 
podkreślał, że Polska miała i ma szczęście  posiadać 
zdolnych matematyków. Chyba miał rację!   

ZNOWU  WIELKI  SUKCES!
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miejsce czterodniowe Forum Młodych Liderów 
w Nowym Sączu, w gmachu MCK „Sokół”. 
Na spotkania, seminaria oraz wykłady zaproszono 
znakomitych gości z „dużego” Forum w Krynicy.

Świetna inicjatywa, aby sprawami polityki, ekonomii 
i kultury zainteresować młodych, ściągnęła do Nowego 
Sącza przyszłych polityków z ponad 30 krajów, od 
Ukrainy po Turcję. W  większości byli to ludzie po 
studiach, już w jakimś stopniu zaangażowani, czy to 
w działalność w organizacjach pozarządowych, czy też 
w prace społeczne. Stroną organizacyjną powyższego 
forum zajęli się studenci z Wyższej Szkoły Biznesu– 
National Louis University w Nowym Sączu (rezultaty 
były doskonałe). 

 czwartek, 6 września 2007 r. w czasie panelu Wprowadzonego przez znanego dziennikarza z 
Brukseli Leopolda Ungera, słuchacze SUTW  
przysłuchiwali się dyskusji młodych liderów. 
Zaskakujące było wygłoszenie przez młodego 
Rosjanina pochwały obecnego reżimu w Rosji oraz jej 
prezydenta. Rozmówca przedstawił Putina jako 
„najważniejszy element stabilizacji politycznej 
i ekonomicznej Rosji”. Gościem młodych liderów był 
tego wieczoru prof. Reinhard Selen (noblista), już 
wcześniej przyjmowany przez władze miasta Nowego 
Sącza. Rozmowy, pytania oraz dyskusje trwały 
do późnego wieczora, a prof. Reinhard Selten był 
zachwycony zarówno miastem jak i młodzieżą.

Słuchacze SUTW obecni na Forum Ekonomicznym w 
Krynicy, w dniu 7 września 2007 r. wręczyli 
p. Zygmuntowi Berdychowskiemu – organizatorowi 
Forum, grawerton.

Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu SUTW

czy dzieli? – 14 słuchaczy;

3) UE – kryzys i szanse komunikacji językowej – 37 
słuchaczy;

4) Polityka historyczna w dobie postkomunizmu – 
14 słuchaczy;

5) Stosunki amerykańsko – rosyjskie po Putinie – 5 
słuchaczy;

6) Kobiety w polityce: nowy akcent na politycznej 
scenie – 7 słuchaczy;

7) Ciemna strona transformacji. Rola tajnych służb 
w przekształceniach instytucjonalnych w Europie 
Środkowo-Wschodniej - 2 słuchaczy;

8) Europejskie aspiracje Mołdawii: wyzwania 
i perspektywy – 9 słuchaczy;

9) Bezpieczeństwo energetyczne: problem 
techniczny, ekonomiczny czy polityczny?– 9 
słuchaczy;

10) Turcja i UE: wzajemne wpływy, wzajemne 
korzyści. – 6 słuchaczy;

11) Czarnomorska synergia UE. Nowa platforma dla 
współpracy w regionie – 6 słuchaczy;

12) Ukraina i Rosja w europejskich współrzędnych – 
9 słuchaczy;

13) Niezależność mediów w Azji Centralnej i na 
Kaukazie Południowym – 2 słuchaczy.

 dyskusji zabrała głos słuchaczka SUTW Anna WTotoń. Zapytała o środki, jakie podejmują rządy, 
holdingi, korporacje, aby zapewnić bezpieczeństwo 
dziennikarzom pracującym jako korespondenci 
w rejonach konfliktów zbrojnych. Usłyszała 
3 odpowiedzi: prezes holdingu Maltaz Gulaszwili 
z Gruzji: „nie słyszał o niebezpieczeństwach grożących 
dziennikarzom”; Jaromir Stetina - senator Republiki 
Czeskiej: „ryzyko niebezpieczeństwa jest wpisane 
w zawód dziennikarza – reportera”, a moderator – 
Claude Zullo z USA podziękował dyskutantce za 
troskę zwykłego człowieka o bezpieczeństwo 
dziennikarzy.

ównolegle z obradami Forum Ekonomicznego Rw Krynicy, w którym uczestniczyło ok. 2 tys. 
osób, a w ciągu 3 dni odbyło się 150 seminariów, miało 

Wykład był przeznaczony dla osób, które  wiedzą, że 
teoria gier jest najbardziej rozwiniętym działem teorii 
decyzji,gdyż zajmuje się logiczną analizą sytuacji 
konfliktu i kooperacji.
Jest teorią normatywną, tak jak teoria decyzji 
wieloaspektowych i teoria wyboru społecznego.  
Szuka odpowiedzi na pytanie, jak powinni zachować 
się uczestnicy gry w sytuacji pełnego lub częściowego 
konfliktu między nimi.
Tego wykładu powinni  wysłuchać  właśnie  politycy, 
którzy swoje decyzje zwykli opierać nie na rachunku  
ekonomicznym, lecz na… politycznym! Lub na 
telefonie! - takie opinie wyraził na ten temat 
najpopularniejszy polski ekonomista Robert 
Gwiazdowski /Centrum im. Adama Smitha, Rada 
Nadzorcza ZUS i inn/. Pan Gwiazdowski był 
najpilniejszym słuchaczem tego wykładu i 
najczęstszym dyskutantem. Bardzo ciekawym głosem 
w dyskusji  było wystąpienie przedstawiciela Komisji 
Patentowej UE, który zapytał  Profesora Seltena, czy 
widzi możliwość zastosowania języka neutralnego dla 
rozwiązania kilkunastoletniego konfliktu w łonie  UE, 
dotyczącego  wyboru języka do uregulowań  prawnych 
unijnej polityki patentowej.  Oczywiście odpowiedź 
Noblisty brzmiała „tak”!
W tym roku, tak jak w ubiegłym, Partnerem FE   
została Europejska Unia Esperancka /EEU/, 
a organizacją dyskusji zajął się Prezes EEU, dr Sean 
O’Riain, który  błyskotliwie i dowcipnie  poprowadził 
panel  pod tytułem:
„EU – szanse i kryzys komunikacji językowej”,   
a  oprócz  Noblisty, wzięli w nim udział następujący 
Esperantyści:
Moderator  -  dr Sean O’Riain, stały Przedstawiciel 
Rządu Irlandii w Brukseli, Prezes  Europejskiej 
Unii     Esperanta  -  Irlandia 
Dyskutanci:
– prof. Witold Stępniewski, Prorektor Politechniki 

Lubelskiej - Polska 
– dr  Barbara Despiney, prac. naukowy CNRS  

przy Sorbonie ,  przedstawicie l   UEA 
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najpierw spotkał się z władzami Miasta Nowego Sącza, 
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września , brał udział aż w trzech programach:  rano  w 
Sesji Plenarnej XVII FE, w południe w panelu 
Europejskiej Unii Esperanckiej, a wieczorem wygłosił 
wykład na temat teorii gier, za którą otrzymał Nobla.

I  było to  najważniejsze wydarzenie   
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ZNOWU  WIELKI  SUKCES!
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Fot. Antoni Łopuch
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Sącza przyszłych polityków z ponad 30 krajów, od 
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Elżbieta Pachoń
Członek Zarządu SUTW

czy dzieli? – 14 słuchaczy;
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 dyskusji zabrała głos słuchaczka SUTW Anna WTotoń. Zapytała o środki, jakie podejmują rządy, 
holdingi, korporacje, aby zapewnić bezpieczeństwo 
dziennikarzom pracującym jako korespondenci 
w rejonach konfliktów zbrojnych. Usłyszała 
3 odpowiedzi: prezes holdingu Maltaz Gulaszwili 
z Gruzji: „nie słyszał o niebezpieczeństwach grożących 
dziennikarzom”; Jaromir Stetina - senator Republiki 
Czeskiej: „ryzyko niebezpieczeństwa jest wpisane 
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28 29

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

Po raz pierwszy  został przeprowadzony plebiscyt 
internetowy wśród Esperantystów, gdzie w czterech 
kategoriach oceniano  zasługi dla Esperanta:  Przyjaciel 
Esperanta,  Debiut 2006,  Działacz Lokalny,  
Rozczarowanie Roku. Dyplomy dla zwycięzców 
z d e c y d o w a n o  w r ę c z y ć  p o d c z a s   c o r o c z n e j  
międzynarodowej imprezy ARKONES  /ARtystyczne 
KONfrontacje w ESperanto/, która odbyła się w Poznaniu 
w dniach 21/22/23 września 2007.

Aż w dwóch kategoriach zdobył laur Nowy Sącz:  PREZES 
SUTW  WIESŁAWA BORCZYK  ZDOBYŁA TYTUŁ 
„PRZYJACIEL ESPERANTA”, pokonując takie 
kandydatury jak prof. Geremek czy prof. Miodek! 

Nowo wybrana PREZES PZE  HALINA KOMAR  
UZYSKAŁA TYTUŁ „DEBIUT 2006”. To ona  
przywiozła oba dyplomy do Nowego Sącza. 

Arkones jest uznaną imprezą kulturalną, w której 
uczestniczą Esperantyści i Sympatycy Esperanta z całej 
Europy, a w tym roku byli także przedstawiciele z  3 krajów 
Afryki, z Korei  i Iranu.
W uzasadnieniu wyboru W.Borczyk podano, że chociaż nie 

jest Esperantystką, to jej działania umożliwiły rozwój  esperanckiej działalności  edukacyjnej i społecznej na 
SUTW, co dało efekty, zauważone nawet poza granicami kraju.
Fakt, że jest ona pomysłodawczynią i czynną organizatorką Ogólnopolskiej Federacji UTW, może być 
decydujący dla przekonania, że pokolenie III Wieku powinno 
uczyć się Esperanta, bowiem jest to jedyny język, możliwy do 
nauczenia się podczas rocznego kursu!
Także humanizm idei L.Zamenhofa: tolerancja, współpraca, 
przyjaźń – mogą otworzyć słuchaczom zupełnie nowe możliwości 
poznawania świata i zdobywania niezwykłych przyjaciół 
w najodleglejszych krajach. Esperanto jest lekiem na samotność 
i poczucie zbędności w starszym wieku.
Nasza Prezes, Wiesia Borczyk, to rozumie i dlatego 
wywalczyliśmy jej zwycięstwo w tym Ogólnokrajowym 
Plebiscycie Internetowym.

Na Krajowym Zjeździe Delegatów w Łodzi w dniu 15 września został wybrany 

nowy Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów. I tak, po 10 latach 

kierowania ruchem ze Śląska, skąd 

pochodziła większość poprzedniego 

ZG PZE, nową siedzibą władz 

związkowych stał się Nowy Sącz, 

bowiem zgodnie ze Stautem PZE, 

siedziba jest tam, gdzie zamieszkuje 

Prezes Stowarzyszenia. Nowym 

Prezesem została wybrana Halina 

Komar, czyli tutaj jest w tej chwili centrum krajowego ruchu 

esperanckiego! Wiceprezesem został Edward Kozyra z 

Malborka (na zdjęciu obok Haliny Komar, w jasnym garniturze).

GRATULACJE HALINA!!!

NASZE LAUREATKI

Prezentacja projektu utworzenia koalicji UTW
– Wiesława Borczyk SĄDECKI UTW

W dniach od 11-12 września 2007 odbyła się 
Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Zgłosiło się ponad 130 UTW.  
UTW działające w ramach stowarzyszeń podjęły 
inicjatywę utworzenia Federacji Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Spotkanie 
organizacyjne zaplanowano jeszcze w roku  2007 
w Krakowie. Sądecki UTW przygotował projekt 
Statutu Federacji i podjął się koordynacji prac 
związanych z utworzeniem Federacji. 

Pomoc organizacyjną zadeklarowała Fundacja 
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fot. A. Sochacki

Fot. A. Sochacki

Sączu i uczestniczka  E-kursu, prowadzonego przez  
Jolantę Kieres!

Obfitość ciekawych , 3-języcznych materiałów  
przyciągała uczestników FE  i gości,  nigdy nie 
widzieliśmy tylu i tak dobrze przygotowanych 
materiałów informacyjno – promocyjnych, dzięki 
wsparciu finansowemu  Esperanto Studies Foundation    
oraz UEA. 

nasze stoisko, umieszczone w doskonałym Amiejscu  i  świetnie przygotowane reklamowo, 
było najczęściej odwiedzanym miejscem  na forum i 
już w pierwszym  dniu  zabrakło podręczników w 
języku rosyjskim! A w czwartek, gdy obsługa poszła na 
kolację  /na górnej kondygnacji odbywał się bankiet/,  
zginęło kilka książek esperanckich i kasety „Esperanto 
Elektronike”, a nie ruszono cennych akcesorii 
komputerowych i innego sprzętu!  To wydarzenie  jest 
dla nas znaczące.
Nasze stoisko odwiedziły i rozmawiały o Esperanto 
z młodzieżową obsługą , następujące osobistości:
R. Gwiazdowski, L. Unger, K. Marcinkiewicz, 
A. Kwaśniewski, M. Płażyński a nawet  V. Havel – 
także Noblista, ale nie ekonomista. 
Czujemy się spełnieni, szczęśliwi, że uczyniliśmy 
kolejny krok w naszej działalności  dla Esperanta.
Ja , jako  autorka tych paneli  i osoba odpowiedzialna  
za ich przygotowanie  i  przebieg,  twierdzę, że  każdy  
wysiłek  jest wart takiego sukcesu  i zbiorowej 
satysfakcji z osiągniętego celu.
Zapraszamy na nowe kursy esperanta, które 
rozpoczynamy już od  listopada.  Dołączcie do nas!

Halina Komar – prezes  Zarządu Głównego PZE.
Zdjęcia z archiwum H. Komar

w UNESCO - Francja 

– dr Aida Cizikaite - lingvistka z Uniwersytetu w 
Wilnie, Katedra Humanistyki Kowno, 
p r z e d s t a w i c i e l k a  M i ę d z y n a ro d o w e g o  
Zrzeszenia Nauczycieli Esperanta - Litwa 

– Etsuo Miyoshi, Prezes Korporacji SWANY  -  
Japonia

Etsuo Miyoshi jest wielkim sponsorem  Esperanta,  
a promocję tego języka ustanowił jednym z celów 
życiowych:  na reklamę  Esperanta w ostatnich latach 
wydał już ok. 600 tys. euro  /czyli ponad 2 mln. 
złotych!/

Mieliśmy więc powody do dumy, że udało nam się 
ściągnąć do panelu  tak ważnych i interesujących ludzi, 
a nasze stoisko, przygotowane i  kierowane  przez 
Petera  Balaża ze Słowacji, obsługiwali   działacze 
Polskiej Młodzieży Esperanckiej:  Łukasz Żebrowski  
z Warszawy, Tobiasz Kaźmierski z Poznania 
i Agnieszka Święs - absolwentka  PWSZ  w Nowym 
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W dniu 18 lipca 2007 r. rozpoczęło swoją działalność Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, z siedzibą 
w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 18, tel. (018) 443 57 08, e-mail: pcwop@starostwo.nowy-sacz.pl
Zadania Centrum: 
● współdziałanie oraz wspieranie organizacji pozarządowych zgodnie z ich działalnością statutową w szczególności na 

rzecz rozwoju Powiatu Nowosądeckiego;
● tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonalnej organizacji 

pozarządowych 
● wspieranie procesu inkubowania organizacji pozarządowych.

Godziny otwarcia Centrum:
poniedziałek, środa, piątek: 8.00 – 15.00

wtorek, czwartek: 8.00 – 17.30

Koordynator Centrum  – mgr Wiesława Borczyk

POWIATOWE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W NOWYM  SĄCZU

ŚWIATOWY KONGRES ESPERANTA W JAPONII 

4-11 SIERPNIA 2007 r.

zięki Esperanto znalazłyśmy się z Jolą Kieres Dw  Japonii, gdzie w Yokohamie został 
zorganizowany tegoroczny  Kongres Światowy  
z głównym tematem: „Okcidento en Oriento – akcepto 
kaj rezisto”, co oznacza  próbę ustalenia, w jaki sposób  
Zachód jest postrzegany przez Wschód, co może zostać 
przyjęte, a co zdecydowanie odrzucone,  w spotkaniu  
tych dwóch odmiennych światów?!

ak więc, oprócz tygodniowych seminariów, Tspotkań dyskusyjnych, różnotematycznych 
wykładów i rozmaitych kursów – codziennie liczna 
grupa chętnych próbowała zgłębić także kongresowy 
temat, co okazało się bardzo trudne, ze względu np. na 
niemożność określenia: co to jest Wschód, bowiem 

poprzednie stereotypy w rodzaju Zachód = cywilizacja, 
Wschód = duchowość,  straciły aktualność i trudno 
dzisiaj mówić o brakach cywilizacyjnych Japonii, 
Hongkongu  czy Szanghaju!

 po Kongresie pojechałyśmy z wielkiej, Aultranowoczesnej Yokohamy na prowincję, do 
Ajabe i  Kameoki, zakosztować prawdziwie 
japońskiego życia – spania na matach, lekcji kaligrafii, 
parzenia herbaty, nauki tańca Aua,  malowania 
ceramiki i inn…W prezencie dostałyśmy kimona 
letnie, tzw. jukaty i „japonki” wyłamujące palce nóg. 
Przeżyłyśmy niezapomnianą przygodę, o której 
opowiemy podczas specjalnego spotkania na SUTW 
pt „Japońskie impresje”  na   bazie ponad 500 zdjęć .

 Już Was serdecznie zapraszamy.  

Halina i Jola
foto: Jolanta Kieres

omimo wakacji, nasz kalendarz imprez nadal jest Ppełen rozmaitych wydarzeń i nie ma takiego 

Z ŻYCIA SĄDECKICH STUDENTÓW III WIEKU 

tygodnia, aby nie odbylo się spotkanie, impreza, udział 
w jakimś  programie:

Tylko skończył się Sądecki Tydzień Aktywności Ciała 
i Umysłu w Rytrze  /3-10 czerwca/, a już 12-go czerwca 
odbyło się w MOK uroczyste wręczenie zaświadczeń 
ukończenia kursów Esperanta – podstawowego i 
konwersacyjnego, jak zwykle przy kawce, ciastku i 
lampce wina.

Potem 14 czerwca  uroczyście zakończyliśmy rok 
kolejnej nauki  /dla słuchaczy II roku/ na SUTW, 
wspaniałym wykładem Rektora WSB-NLU  
dr  Krzysztofa  Pawłowskiego i odśpiewaniem naszego  
hymnu „Piękna jest Sądecka Ziemia”  oraz wspólnym 
zdjęciem pod „Krokusem”. 

A w niedzielę 17 czerwca 2007 odwiedziliśmy  
Olszankę.

W dniach od 11-13.07.2007odbylo się w Cieszynie sympozjum naukowe organizowane przez Akademio Internacia 
de Sciencoj /Międzynarodowa Akademia Nauk San Marino/. Sądecki UTW otrzymał zaproszenie do uczestnictwa 
w Sesji. Dwie słuchaczki naszego Uniwersytetu poproszono o prowadzenie zajęć były to: Panie - HALINA KOMAR 
i JOLANTA KIERES.

Pani Halina Komar miała prelekcję o Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Przedstawiła  osiągnięcia "naszego" 
uniwersytetu - który tak prężnie działa dzięki zaangażowaniu przede wszystkiem pani Prezes W. Borczyk, ale także dzięki 
temu, że "studenci" włączyli się aktywnie do realizacji zadań. Mówiła także o roli, jaką odgrywa Esperanto wśród 
społeczności III wieku, podkreślając dydaktyczną i leczniczą rolę nauki języka Esperanto.

Wykładowca ze Studium Dziennikarskiego z Warszawy także podkreślał "odmładzającą umysł" rolę nauki języka.
J. Kieres przedstawiła lekcję  pokazową dla ludzi III wieku. Po tych prelekcjach były długie dyskusje, także w kuluarach oraz 
nadeszły propozycje modelowej demonstracji lekcji na innych Sesjach AIS.

 Jolanta Kieres
Starosta Sekcji Przyrodoznawstwa II rok

SYMPOZJUM NAUKOWE

Współpracownicy         – mgr Kamila Pierzga
                                        – mgr Wojciech Nalepa

BYLIŚMY TAM

Fot. S. Zaczek

Fot. S. Zaczek

Pojechało nas 20 osób /tyle zmieściło się do 
4 samochodów!/ na nabożeństwo, które odprawione 
zostało  w „Bazylice Najmniejszej” – jak żartobliwie 
nazywa Ksiądz Józef kaplicę w swoim domu. 

rzed nabożeństwem otrzymaliśmy wszyscy po Pegzemplarzu  liturgii Mszy Św. w języku 
Esperanto oraz wskazówki, które fragmenty, przez 
kogo i w jakiej kolejności należy  odczytać lub 
zaśpiewać.

I tak w tej malutkiej dziupli Boga, zalanej 
błęki tnym świat łem od okna z  witrażem  
przedstawiającym Najświętszą Maryję z Dzieciątkiem, 
przeżyliśmy  pełni wzruszeń  Mszę Świętą odprawioną 
przez naszego „Animzorganto”  - Duszpasterza.

otem nastąpił poczęstunek, który w tym Pgościnnym domu przygotowała siostra Księdza – 
pani  Józefa, a po nim, z „Samideanoj”  z Tarnowa 
i Mielca,  przeszliśmy do kapliczki  i tutaj, w zieleni 
leśnej,  pod obrazem Matki Bożej  z Dzieciątkiem  
i cudownym wizerunkiem Chrystusa, który niesie 
pokrzepienie strapionym i chorym – śpiewaliśmy 
szczerze i z entuzjazmem pieśni religijne.

Bóg był wokół nas, czuliśmy to w słońcu 
przeświecającym przez listowie, w śpiewie ptaków nad 
kapliczką, w dobrym spojrzeniu i uśmiechu naszego 
Duchowego Przewodnika.

róciliśmy  wyciszeni, oczyszczeni, naładowani Wpozytywną energią i szczęśliwi. Za te piękne 
chwile – Bogu niech będą dzięki i naszemu Krajowemu 
Duszpasterzowi, Ks. Józefowi Zielonce z Tarnowa.

Halina Komar  
Sekcja Medyczna i Profilaktyki Zdrowia

Jest takie niezwykłe miejsce w pobliżu nas, 
o którym niewielu wie, a tymczasem mogłoby 
stanowić np. cel  rodzinnych czy koleżeńskich, 
niedzielnych wycieczek „za miasto”, miejsce, gdzie 
odczuwa się wręcz fizycznie obecność Stwórcy, a pieśń 
religijna wita każdego, kto zbliży się do kapliczki 
z Maryją, umieszczoną w dużej, zielonej gwieździe.

To kapliczka w Olszance, niedużej wsi 
w pobliżu tzw. Mostu Gołkowickiego na Dunajcu, 
zbudowana została i znajduje się pod opieką ks. Józefa 
Zielonki, Krajowego Duszpasterza Esperantystów. 
Tutaj bowiem znajduje się dom rodzinny Księdza, 
który zaprosił delegację Esperantystów z Nowego 
Sącza, na Mszę Świętą w języku Esperanto  w niedzielę 
17 czerwca.
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SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, III
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rzecz rozwoju Powiatu Nowosądeckiego;
● tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonalnej organizacji 

pozarządowych 
● wspieranie procesu inkubowania organizacji pozarządowych.

Godziny otwarcia Centrum:
poniedziałek, środa, piątek: 8.00 – 15.00

wtorek, czwartek: 8.00 – 17.30

Koordynator Centrum  – mgr Wiesława Borczyk
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japońskiego życia – spania na matach, lekcji kaligrafii, 
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ceramiki i inn…W prezencie dostałyśmy kimona 
letnie, tzw. jukaty i „japonki” wyłamujące palce nóg. 
Przeżyłyśmy niezapomnianą przygodę, o której 
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tygodnia, aby nie odbylo się spotkanie, impreza, udział 
w jakimś  programie:

Tylko skończył się Sądecki Tydzień Aktywności Ciała 
i Umysłu w Rytrze  /3-10 czerwca/, a już 12-go czerwca 
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temu, że "studenci" włączyli się aktywnie do realizacji zadań. Mówiła także o roli, jaką odgrywa Esperanto wśród 
społeczności III wieku, podkreślając dydaktyczną i leczniczą rolę nauki języka Esperanto.
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leśnej,  pod obrazem Matki Bożej  z Dzieciątkiem  
i cudownym wizerunkiem Chrystusa, który niesie 
pokrzepienie strapionym i chorym – śpiewaliśmy 
szczerze i z entuzjazmem pieśni religijne.

Bóg był wokół nas, czuliśmy to w słońcu 
przeświecającym przez listowie, w śpiewie ptaków nad 
kapliczką, w dobrym spojrzeniu i uśmiechu naszego 
Duchowego Przewodnika.
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Halina Komar  
Sekcja Medyczna i Profilaktyki Zdrowia

Jest takie niezwykłe miejsce w pobliżu nas, 
o którym niewielu wie, a tymczasem mogłoby 
stanowić np. cel  rodzinnych czy koleżeńskich, 
niedzielnych wycieczek „za miasto”, miejsce, gdzie 
odczuwa się wręcz fizycznie obecność Stwórcy, a pieśń 
religijna wita każdego, kto zbliży się do kapliczki 
z Maryją, umieszczoną w dużej, zielonej gwieździe.

To kapliczka w Olszance, niedużej wsi 
w pobliżu tzw. Mostu Gołkowickiego na Dunajcu, 
zbudowana została i znajduje się pod opieką ks. Józefa 
Zielonki, Krajowego Duszpasterza Esperantystów. 
Tutaj bowiem znajduje się dom rodzinny Księdza, 
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Sącza, na Mszę Świętą w języku Esperanto  w niedzielę 
17 czerwca.
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SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, III

1. Olga Lipińska – „ Mój pamiętnik potoczny”. 
To zbiór felietonów, które Olga Lipińska publikuje od ponad dziesięciu lat na łamach pisma „ Twój Styl”. Z 
przekornym poczuciem humoru opisuje w nich nie tylko przeobrażenia polityczne i ich wpływ na 
rzeczywistość, życie artystyczne i przyjaciół, ale  również swój dom, najbliższą rodzinę, znajomych.

2. Olgierd Budrewicz – „Daleko, jeszcze dalej”.
         „Nie byłem wszędzie. Na to zabrakłoby życia. Bywałem natomiast daleko – na Antarktydzie, Alasce, wyspach 

Galapagos, w innych miejscach, gdzie przysłowiowy diabeł mówi dobranoc. Spotykałem tam ludzi 
niezwykłych, jak ci, których dostrzeżecie na kartach tej książki…”. Sam autor tak mówi o swojej książce. 
Może warto spróbować poznać te tajniki obcego nam świata.

3. Wacław Krupiński – „Głowy piwniczne”. 
       Książka powstała z rozmów z artystami Piwnicy. Pełna jest anegdot, humoru, niekiedy osobistych 

wspomnień.  Wzbogacona tekstami piosenek i monologów, zdjęciami i rysunkami piwnicznych artystów, w 
tym niepublikowanymi  dotąd rysunkami Grzegorza Turnaua.

4. Frances Mayes – „Rok w podróży. Dziennik pasjonatki”. 
       Autorka znana nam już z książki „Pod słońcem Toskanii” podróżuje po Europie, zwiedzając, rozkoszując się 

krajobrazami i regionalnymi przysmakami. Takie smakowanie różnych miejscowości opisuje właśnie w swej 
nowej książce.

5. Norman Davies –  „Europa. Między wschodem a zachodem”.
Zbiór szesnastu najnowszych esejów Normana Daviesa to niesamowita podróż po świecie historii, sztuki i 
literatury. Obiektywność, ciekawy punkt widzenia i umiejętność klarownego, bardzo przystępnego dla 
czytelnika przedstawienia swoich myśli i opinii.

6. Małgorzata Kalicińska – „Dom nad rozlewiskiem”. 
Wspaniała, pełna ciepła i życiowej mądrości opowieść o drodze, którą trzeba przebyć, by odnaleźć swoje 
miejsce na ziemi. W czasach, gdy wszystko idzie tak ciężko, kiedy czujecie się zmęczeni i nostalgiczni – 
zajrzyjcie nad Rozlewisko. Tam  odnajdziecie wspaniały dom , spokój, na chwilę zapomnicie o problemach.

7. Nicholas Sparks – „Od pierwszego wejrzenia”. 
Jeden z najpopularniejszych pisarzy Ameryki, oddaje do rąk czytelnika wspaniałą powieść romantyczną, o 
miłości, przyjaźni, wzajemnym zaufaniu dwojga młodych ludzi. Czy, aby na pewno do końca są wobec siebie 
szczerzy? Wciągająca  i poruszająca powieść o losach młodych ludzi.

8. Franceska Michalska – „Cała radość życia. Na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce”.
 Jest to opowieść o dziejach, które umykają dzisiejszej świadomości historycznej w Polsce.  Autorka 
opowiada o ukraińskich, a póżniej kazachskich szkołach tamtych lat, wyjątkowej, chyba najtrudniejszej, jaką 
można sobie wyobrazić praktyce medycznej na głębokiej prowincji Kazachstanu.

9. Ildefonso Falcones – „Katedra w Barcelonie”.
         Najpopularniejsza powieść hiszpańska ostatnich lat. „ Katedra w Barcelonie” to napisana z wielkim 

rozmachem powieść historyczna, fascynująca panorama średniowiecza, przedstawiająca blaski i cienie 
feudalnej Katalonii. Akcja książki toczy się w XIV wieku, w dobie religijnych niepokojów, nietolerancji i wojen. 
Namiętności, spiski , zdrady to wszystko można znaleźć w tej powieści. 

10. Bogusław Wołoszański – „Twierdza szyfrów”. 
 Akcja książki rozgrywa się pod koniec II wojny światowej. Znajdziemy tu doskonałe połączenie historii i 

sensacji. Zwarta treść, ciekawa akcja i to wszystko oparte na faktach.  Miłośnicy tematyki wojennej będą 
zadowoleni, gdy przeczytają tę książkę.

Sądecka Biblioteka Publiczna 
www.sbp.nowysacz.pl

WARTO PRZECZYTAĆ!!!

http://www.sutw.pl      

http://www.utw.pl      

http://www.edukacja.senior.pl

WARTO ZOBACZYĆ!!!
http://www.pozytek.gov.pl

http://www.malopolska.ngo.pl

http://www.ngo.pl

http://www.rops.krakow.pl



Projekt „Biuletyn SUTW – Kwartalnik promujący aktywność mieszkańców 
regionu Małopolski” zrealizowano przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego

CHATA ŁEMKOWSKACHATA ŁEMKOWSKA
TRZETRZEWINA – 
– CHEŁMIEC 07.01.2007 r.
TRZETRZEWINA – 
– CHEŁMIEC 07.01.2007 r.

PIENINY 07.02.2007 r.PIENINY 07.02.2007 r.

BIAŁOWODZKA GÓRA – 11.03.2007 r.BIAŁOWODZKA GÓRA – 11.03.2007 r.

DĘBNO, LIPNICA MUROWANA  – 01.04.2007 r.DĘBNO, LIPNICA MUROWANA  – 01.04.2007 r.

DĄBROWSKA GÓRA – 03.05.2007 r.DĄBROWSKA GÓRA – 03.05.2007 r.

CYRLA – 13.05.2007 r.CYRLA – 13.05.2007 r.MAJDAN – 17.06.2007 r.MAJDAN – 17.06.2007 r.

Fot.: Antoni Łopuch

Grafika: Władysław Graban

Fot.: Wiesław Wcześny

WYCIECZKI TURYSTYCZNE 2006-2007 r.WYCIECZKI TURYSTYCZNE 2006-2007 r.



FOTO DOKUMENT „POMNIKI PAMIĘCI NARODOWEJ” 

Fot.: Antoni Łopuch


