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Halina Komar będzie jedną z pierwszych bohaterek „Magazynu Aktywni 60+” nadawanego przez 

Telewizję Polską w paśmie regionalnym. Odcinek z sądecką esperantystką nagrywany był w weekend 
m.in. w Szkole Podstawowej w Rdziostwie, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu i w domu 
bohaterki.  

- Kilka dni temu skończyłam 76 lat i 
mimo takiego wieku wciąŜ Ŝyję aktywnie. 
Udzielam się w środowisku esperantystów, 
a takŜe w Sądeckim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Nie wyobraŜam sobie 
innego Ŝycia – mówi Halina Komar. – 
Moją osobą zainteresowali się producenci 
programu i zaproponowali mi w nim 
udział. Będę jedną z pierwszych seniorek 
XXI wieku, jakie zostaną przedstawione w 
serii „Magazyn Aktywni 60+” – dodaje. 
Halina Komar jest prezeską Oddziału 
Polskiego Związku Esperantystów w 
Nowym Sączu, prezeską Centrum 
Edukacji Międzykulturowej w Nowym 
Sączu, reprezentantką w Polsce 
Europejskiej Unii Esperanckiej z Brukseli, 

członkiem Samorządu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto działa w Stowarzyszeniu 
Społeczni-Kulturalnym DOM w Łazach Biegonickich, gdzie mieszka i w Lokalnej Grupie Działania 
„Brama Beskidu” w Starym Sączu. 

- Pokazuje, Ŝe osoba po 60, a tym bardziej po 70 nie jest skazana na Ŝycie w czterech ścianach. 
Trzeba korzystać z Ŝycia póki się jest zdrowym! – podkreśla. – Tak naprawdę to mogę powiedzieć, Ŝe 70 
procent mojej aktywności to esperanto. Uczę tego języka dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rdziostowie i 
stąd wizyta ekipy telewizyjnej w tej placówce – dodaje. 

Reporterzy Telewizji Polskiej szkołę odwiedzili w piątek (18 października). Podczas nagrywania 
programu w Rdziostowie uczniowie szkoły naleŜący do kółka esperanto przedstawili wiersz Aleksandra 
Fredry „Paweł i Gaweł” w języku esperanto, a na koniec występu podziękowali pani Halinie za zaraŜenie 
ich pasją do tego języka. W nagrywaniu programu uczestniczyły równieŜ panie Urszula Łabuda, dyrektor 
szkoły oraz Jolanta Kieres i Anna Wieczorek. 

- Starałam się pokazać wszystkie dziedziny mojej aktywności. Wspaniałą więź jaka moŜe się 
narodzić między seniorami a dziećmi i młodzieŜą. To waŜne, bo nam osobom starszym daje motywację do 
działania. Czujemy się potrzebni – podkreśla Komar.  

„Magazyn Aktywni 60+” to program, który nadawany jest w Telewizji Regionalnej, a powstaje z 
myślą o widzach tej grupy wiekowej. Dzięki niemu moŜemy poznać blaski i cienie bycia seniorem oraz 
niezwykłe osoby, które poprzez swoje pasje i aktywność działają dla dobra innych. 
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PS w tekście wkradł się błąd. W szkole języka esperanto uczy Jolanta Kieres (Halina Komar) 


