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„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni wdzięczną pamięcią żywych” 

 

28. 06. 20017 r. po ciężkiej chorobie do Wieczności Odszedł  

Śp. 

Marek Krochmal 
 urodzony 21. 05. 1955 r. w Dobrzechowie k. Strzyżowa 

     

          Do Wieczności Odszedł Człowiek wielkiego formatu – wielki wizjoner i 

inicjator wielu pomysłów  wdrożonych z Jego inicjatywy w naszym środowisku. 

Zmarły Kolega, to nieodżałowany Lider strzyżowskiej struktury naszego 

Związku, na którego wsparcie zawsze mogli liczyć wszyscy ci, którzy Go o to 

prosili.  Przez 42 lata swojego członkowstwa w PZN kilkakrotnie był we 

władzach  ZK PZN w Ropczycach, zaś po stworzeniu z Jego inicjatywy Koła w 

Strzyżowie dozgonnie nim kierował z wielkim sukcesem łącząc przez kilka 

kadencji pracę we własnym Kole PZN oraz we władzach naczelnych ZO 

Podkarpackiego PZN pełniąc w jego prezydium funkcję wiceprezesa ZO  PZN.  

             Będzie nam Ciebie bardzo brakować Marku ! 

   

Cześć Jego Pamięci ! 
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www.podkarpacki.pzn.org.pl 



3 
 

Sierpień 

 

           zboże – sierp – żęcie, to trójczłonowy zlepek słów, które 

przyczyniły się do uformowania takiej, a nie innej nazwy tego czasu w 

naszej kulturze i obyczajowości. 

           

          Kiedyś – przed stuleciami - w ten czas na polach „dzwoniły” 

sierpy żniwne „obsługiwane” przez kobiety; potem, gdy człowiek 

skonstruował kosę w te dni w łanach zbóż dało się zauważyć 

mężczyzn, którzy przy jej pomocy z odpowiednio sprofilowanym na 

kosisku częściowo płótnem pokrytym pałąkiem - tuż nad ziemią - 

„świstając” w ten sposób żęli, czyli wykaszali zboże. Z pokosów – 

czyli z pasów skoszonego zboża -  podbierały je  non stop pochylone 

kobiety, które powrósłem skręconym ze zboża  wiązały je w snopki, 

by u końca dnia ułożyć je w półkopki, aby nie zamokły, gdyby 

niespodziewanie nocą miał upaść deszcz. Dziś te same łany zbóż 

znikają w żarłocznych hederach kombajnów, które jednocześnie koszą 

i młócą to, z czego będziemy piec tegoroczny chleb wyręczając w tej 

ciężkiej pracy setki – jeśli nie tysiące - żniwiarzy. 

          Jak już wcześniej wspomniano sierpień swą nazwę wywodzi od 

starożytnego narzędzia żniwnego – sierpa -  i tylko u Słowian jest taki 

jego rodowód i - wręcz patronimiczna – geneza jego imienia. Dawne 

jego określenia, to sirzpień lub  stojaczka.  

          Jego łacińska nazwa – Augustus – nadana jest mu na cześć 

cesarza Oktawiana Augusta i pod takowym funkcjonuje w większości 

języków zachodniej, północnej i południowej Europy.     

 

          Przysłowia charakteryzujące ten czas: 

 

Na święty Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu ustaw. 

Na świętego Wawrzyńca (10 sierpnia) szykują się żencarze 

do wieńca. 
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Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz przynosi, to na Narodzenie 

Matki (8 września) rosi. 

Bartłomiej zwiastuje (24 sierpnia), jaka jesień następuje. 

Sierpień - lekarstwo od głodowych cierpień. 

Jeśli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegu długo zasiędzie. 

 

          W te dni będziemy wspominać: 

          1 sierpnia 1944 r. o godz. 17
00

 – Godzinie „W” - wybuchło 

Powstanie Warszawskie. Trwało 63 dni -  do 2 . X. 1944 r.  

          1 sierpnia – to Narodowy Dzień Pamięci Powstania 

Warszawskiego  

          1 sierpnia 1987 r. – zmarła Pola Negri (właśc. Apolonia 

Chałupiec) – polska aktorka, gwiazda kina niemego, zrobiła 

międzynarodową karierę w Niemczech i Hollywood. Jej filmy, to: 

„Oczy mumii Ma”, „Madame Dubarry” (ur. 1897 r.). 

          2 sierpnia 1897 r. – zmarł Adam Asnyk – poeta i dramaturg 

okresu realizmu, taternik, członek Rządu Narodowego w Powstaniu 

Styczniowym. Jego utwory: „Nad głębiami”, „Cała Rienzi” (ur. 1838 ) 

          2 sierpnia 1937 r. – w USA uchwalono „The Marihuana Tax 

Act” – akt prawny, który doprowadził do uznania marihuany i jej 

produktów ubocznych za nielegalne.   

          3 sierpnia 1527 r. – angielski żeglarz John Rut wysłany przez 

króla Henryka VIII w poszukiwaniu drogi z Europy do Azji przez 

Arktykę wysłał do króla pierwszy w historii list z kontynentu 

północnoamerykańskiego (z Nowej Funlandii) . 

          3 sierpnia 1952 r. - urodził się Zbyszek Godlewski – 

pracownik Stoczni Gdańskiej – zastrzelony w czasie wydarzeń 

grudniowych, bohater Ballady o Janku Wiśniewskim; uważany za  

symbol ofiar Grudnia 70’. Jego imię nosi m.in. jedna z ulic w 

Zielonej Górze, gdzie się urodził i spędził ostatnie w życiu wakacje. 

          3 sierpnia 1901 r. - urodził się Stefan Wyszyński – kardynał, 

prymas Polski, wybitny mąż stanu nazywany Prymasem Tysiąclecia. 

Kierował kościołem katolickim w Polsce  przez 33 lata – w tym trzy z 
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nich spędził w odosobnieniu - był internowany przez komunistów. 

Zmarł 28 maja 1981 r. (był to najtrudniejszy okres w dziejach powojennej Polski –  13 

maja 1981 dokonano zamachu na  Jan Pawła II, zaś 28 maja umarł chory prymas 

Tysiąclecia) 

          4 sierpnia 1992 r. – zmarł František Tomášek – arcybiskup 

Pragi, prymas Czech (ur. 1899 r.). 

          4 sierpnia 2007 r. – amerykańska agencja kosmiczna NASA 

wysłała w kierunku Marsa sondę PHOENIX, która niecały rok później 

wykryła na Marsie lód.   

           4 sierpnia 1961 r. – urodził się Barack Hussein Obama – 

amerykański polityk, od 2008 r. 44 prezydent USA. 

          5 sierpnia 1927 r. – urodził się Janusz Tazbir – historyk, 

specjalista w zakresie historii reformacji i kontrreformacji (zm. 2016 ). 

          5 sierpnia 1962 r. – w niejasnych okolicznościach zmarła 

Marilyn Monroe (właśc. Norma Jane Mortenson) – amerykańska 

aktorka, gwiazda kina lat 50-tych. Jej filmy: „Mężczyźni wolą 

blondynki”, „Pół żartem, pół serio” (ur. 1926 r.).   

          5 sierpnia 1931 r. – urodził się Janusz Majewski – reżyser 

filmowy,  twórca takich filmów, jak: „Sublokator”, Zazdrość i 

medycyna”, „Zaklęte rewiry”, „CK dezerterzy”, czy „Królowa Bona”.  

          6 sierpnia 1657 r. – zmarł Bohdan Zenobi Chmielnicki – 

hetman zaporoski, przywódca powstania Kozaków przeciwko 

Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku ( ur. 1595 r.). 

          6 sierpnia 1952 r. – urodził się Wojciech Fortuna – skoczek 

narciarski, pierwszy polski mistrz zimowych igrzysk olimpijskich w 

Sapporo w 1972 r.  

          6 sierpnia 1945 r. – na rozkaz prezydenta USA Harry'ego 

Trumana Amerykanie zrzucili na japońskie miasto Hiroszima – 

pierwszą w dziejach ludzkości - bombę atomową; trzy dni później -          

9 sierpnia - w podobny sposób unicestwili  miasto Nagasaki.      

          7 sierpnia 1877 r. – urodził się Urlich Salchow – szwedzki 

łyżwiarz figurowy, multimedalista, wynalazca skoku nazwanego jego 

imieniem (zm. 1949 r.). 
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          7 sierpnia 1972 r. - zakończyła się wyprawa Kon-Tiki z Peru 

na wyspy Polinezji kierowana  przez norweskiego podróżnika Thora 

Heyerdahla. 

          7 sierpnia 1957 r. – zmarł Oliver Hardy – amerykański aktor, 

jeden z członków duetu Flip i Flap („grubsza i większa” część duetu); 

razem nakręcili około 100 filmów (ur. 1892 r.). 

          8 sierpnia 1667 r. – zmarł Hieronim Radziejowski – 

podkanclerzy koronny, który przyczynił się do sprowadzenia 

Szwedów do Polski w 1655 r. (ur. 1612 r.). 

          8 sierpnia 1847 r. – zmarł Samuel Bogumił Linde – 

językoznawca, autor pierwszego słownika języka polskiego (ur. 1771 ). 

           8 sierpnia 1940 r. – to początek bitwy o Anglię – lotniczych 

zmagań z udziałem polskich dywizjonów myśliwskich 302 i 303 oraz 

polskich pilotów w jednostkach RAF. Bitwa trwała do 31. X. 1940 r.  

          9 sierpnia 1957 r. – na emigracji zmarł Konrad Tom – (właśc. 

Konrad Runowiecki) – autor tekstów piosenek i skeczy kabaretowych, 

aktor i scenarzysta; prywatnie mąż Zuli Pogorzelskiej (ur. 1887 r.).   

          9 sierpnia 1977 r. – Ministerstwo Administracji wydało 

zarządzenie zmieniające nazwy 120 miejscowości w  

południowowschodniej Polsce, zwykle brzmiących z ukraińska. Po 

protestach stare nazwy przywrócono w 1981 r. 

          10 sierpnia 1887 r. – urodził się Sam Warner – jeden z braci 

Warnerów – współzałożyciel wytwórni filmowej Warner Bros              

(zm. 1927 r.).  

          10 sierpnia 1937 r. – w Tokio zarejestrowano firmę Canon 

specjalizującą się w precyzyjnych wyrobach optycznych. 

          10 sierpnia 1947 r. – urodził się Drupi – właśc. Giampiero 

Anelli – włoski piosenkarz.  

          11 sierpnia 1892 r. – urodził się Władysław Anders – generał 

WP, uczestnik I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej, w 

czasie II wojny światowej wyprowadził Polskie Siły Zbrojne z ZSRR, 

w 1945 r. Wódz Naczelny; do śmierci na emigracji (zm. 1970 r.). 
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          11 sierpnia 1957 r. – zmarł Rudolf Weigl – biolog, wynalazca 

szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu (ur. 1883 r.). 

          12 sierpnia 1887 r. - urodził się Erwin Schrödinger – 

austriacki fizyk, twórca mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla 

(zm. 1961 r.).  
          12 sierpnia 1912 r. – urodził się Jerzy Edigey (właśc. Jerzy 

Korycki), autor kryminałów (zm. 1983 r.). 

          12 sierpnia 1982 r. – zmarł Henry Fonda – amerykański aktor; 

zagrał m.in. w filmach: „Grona gniewu”, „Dwunastu gniewnych 

ludzi”, czy „Nad złotym stawem” (ur. 1905 r.). 

          13 sierpnia -  Dzień Osób Leworęcznych 

          13 sierpnia 1977 r. – urodził się Michael Klim – australijski 

pływak polskiego pochodzenia, multimedalista olimpijski i mistrzostw 

świata.  

          13 sierpnia 1977 r. – zmarł Antoni Baraniak – arcybiskup 

poznański, sekretarz prymasów (ur. 1904 r.). 

          13 sierpnia 1952 r. - zmarł Wilm Hosenfeld – niemiecki oficer 

Wehrmachtu, kapitan, który w czasie II wojny światowej ocalił od 

śmierci polskiego pianistę i kompozytora żydowskiego pochodzenia 

Władysława Szpilmana. Pośmiertnie odznaczony Medalem 

Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata (ur. 1895 r.). 

          14 sierpnia 1926 r. – urodził się René Goscinny – francuski 

pisarz polskiego pochodzenia, współautor powieści o Mikołaju i 

komiksów o Asteriksie (zm. 1977 r.). 

          14 sierpnia 1947 r. – po oddzieleniu od muzułmańskich 

prowincji  brytyjskich Indii utworzono państwo Pakistan.  

          14 sierpnia 1980 r. - w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 

rozpoczął się strajk okupacyjny, na którego czele stanął Lech Wałęsa. 

Robotniczy zryw zapoczątkował „polski sierpień 80’ ” – największy 

po wojnie przełom polityczny w kraju. 

          15 sierpnia –  to Wniebowzięcie NMP – potocznie określane 

mianem  Matki  Boskiej  Zielnej oraz Dzień Wojska Polskiego 

obchodzony w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.   
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          W III Rzeczypospolitej  Polskiej czcimy  święto 15 sierpnia  na 

pamiątkę zwycięskiej bitwy wojsk odrodzonej Polski pod dowództwem 

marszałka Józefa Piłsudskiego nad wojskami bolszewickiej Rosji w 

tzw. bitwie o Warszawę.  Historycy zaliczają ją do jednej  z 18 

najważniejszych bitew w dziejach świata.  która  uniemożliwiła 

ekspansję komunizmu na zachód Europy.  Za to nasze zwycięstwo 

sowieci „zrewanżowali się”  wymordowaniem jeńców w  1940 r. w 

Katyniu, w Charkowie  i Miednoje  oraz zatrzymaniem radzieckiej 

ofensywy   w sierpniu 1944 na rzece Wiśle  z  chwilą wybuchu 

Powstania Warszawskiego. 

          15 sierpnia w polskiej obyczajowości,   to dzień,  który jest 

czasem obchodzenia świąt  patriotyczno – religijnych.  

          Święto przypadające 15 sierpnia dawniej obchodzono jako 

Dzień Matki Bożej Dożynkowej, bo zgodnie z agrarnym kalendarzem 

„Na Wniebowzięcie pokończone żęcie”. Obrzędowość ludowa wiąże 

ten dzień ze święceniem płodów rolnych i ziół będących symbolami 

bogactwa  przyrody i stąd druga popularna nazwa tego święta – 

Uroczystość Matki Boskiej Zielnej. Wnętrza kościołów ozdabiane są 

wiankami z ziół i kwiatów, kompozycjami roślinnymi z warzyw, 

owoców i runa leśnego. Jest to więc drugi dzień w roku – po oktawie 

Bożego Ciała – przeznaczony do święcenia ziół i kwiatów polnych.  

Wedle staropolskiego obyczaju, to zmarłym do trumny „podkładano 

ich garstkę pod głowę”. 

          15 sierpnia – Bitwa Warszawska -  to Victoria czysto polska (w 

innych uczestniczyły siły innych państw, np. pod Grunwaldem, czy 

Wiedniem). 

          W tym dniu Polacy obchodzą:  

- święto religijne 

- święto państwowe – rocznicę „Cudu nad Wisłą” 

- dzień narodowych sił zbrojnych - Dzień Wojska Polskiego    

          W dawnej Polsce mawiano, że „W dniu Matki Boskiej Zielnej 

każdy chodzi cielny” – czyli syty i najedzony.  Dzień Matki Boskiej 
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Zielnej był dniem wielkich dziękczynnych pielgrzymek. Najczęściej 

pielgrzymowano do Częstochowy  i Kalwarii  Zebrzydowskiej.  

 

          15 sierpnia 1317 r. –  król Władysław Łokietek nadał prawa 

miejskie Lublinowi. 

          16 sierpnia 1897 r. – początek wyprawy naukowej na 

Antarktydę na belgijskim statku BELGICA, w której obok m.in. 

Roalda Amundsena wzięli udział dwaj polscy badacze, tj. Henryk 

Arctowski i Antoni Dobrowolski.    

          16 sierpnia 1977 r. – zmarł Elvis Presley – amerykański 

piosenkarz i aktor zwany Królem Rock & Rolla. Legenda 

współczesnej popkultury. Jego największe przeboje, to: „Love me 

Tender”, „Jailhouse Rock”, czy „Blue Suede Shoes” (ur. 1935 r.).    

          16 sierpnia 1896 r. – nad rzeką Klondike na kanadyjskim 

terytorium Jukon odkryto złoża złota; pół roku później rozgorzała tam 

gorączka złota. 

          17 sierpnia 1996 r. – zmarł Witold Urbanowicz – polski pilot 

wojskowy, generał, dowódca Dywizjonu 303 (ur. 1908 r.). 

          17 sierpnia 1977 r. – w barwach ZSRR - radziecki lodołamacz 

atomowy NS ARKTIKA jako pierwszy statek dotarł do bieguna 

północnego.  

          18 sierpnia 1227 r. – zmarł Czyngis-chan (ur. jako Temudżyn) 

– Wielki Chan - twórca imperium mongolskiego  (ur. ok. 1155 r.). 

          18 sierpnia 1937 r. – urodził się Edward Stachura – polski 

poeta i  prozaik, najsłynniejszy z pokolenia „kaskaderów literatury”; 

napisał „Cała jaskrawość”, czy „Siekierezada” (zm. śmiercią 

samobójczą w 1979 r.).  

          18 sierpnia 1946 r. – urodziła się Irena Jarocka – popularna 

polska piosenkarka.  Jej piosenki, to np. „Gondolierzy znad Wisły”,  

„Motylem jestem”, czy „Odpływają kawiarenki” (zm. 2012 r.)  

          19  sierpnia 1587 r. – po śmierci Stefana Batorego szwedzki 

królewicz Zygmunt  III Waza – wnuk  Zygmunta Starego – został 

wybrany na króla Polski.      
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          19 sierpnia 1662 r. zmarł Blaise Pascal – francuski filozof, a 

także matematyk i fizyk, autor zbioru aforyzmów „Myśli” (ur. 1623 )  

          19 sierpnia 2007 r. – zmarła Mira Michałowska – pisarka i 

tłumaczka, autorka scenariusza „Wojny domowej” (ur. 1914 r. ).  

          20 sierpnia 1742 r. – urodził się Tadeusz Rejtan – szlachcic, 

poseł na Sejm Rozbiorowy. Zasłynął heroicznym protestem przeciwko 

zatwierdzeniu I rozbioru Polski (zm. 1780 r.). 

          20 sierpnia 1847 r. – urodził się Bolesław Prus (właśc. 

Aleksander Głowacki)  - pisarz okresu pozytywizmu oraz publicysta i 

działacz społeczny, kronikarz Warszawy, autor m.in. powieści 

„Lalka”, „Faraon”, czy nowel „Antek” i Kamizelka” (zm. 1912 r.). 

          21 sierpnia 1917 r. – urodził się Leonid Hurwicz – 

amerykański ekonomista polskiego pochodzenia, który w 2007 r. 

otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii (zm. 2008 r.). 

          21 sierpnia 2007 r. – na Mazurach szalał szkwał - był to czarny 

dzień w dziejach polskiej żeglugi śródlądowej. Wiatr o prędkości 

ponad 120 km/h  (12
0 

w skali Beauforta) zatopił kilkadziesiąt jachtów, 

śmierć poniosło 12 osób.   

          21 sierpnia 1850 r. - urodził się Ludwik Rydygier – jeden z 

najwybitniejszych chirurgów swojej epoki, autor nowych technik 

operacyjnych, twórca nowoczesnej gastrochirurgii (zm. 1920 r.). 

          22 sierpnia 1584 r. - zmarł Jan Kochanowski – 

najwybitniejszy poeta polskiego renesansu. Jest nazywany ojcem 

poezji polskiej, tworzył liryki, fraszki, hymny, treny oraz tragedię – 

„Odprawę posłów greckich” (ur. 1530 r.). 

          22 sierpnia 1877 r. – urodził się Stefan Ossowiecki – z 

wykształcenia inżynier, przed wojną słynny jasnowidz, na którego 

seansach bywali politycy i artyści – m.in.  Józef Piłsudski i Ignacy 

Paderewski (zm. 1944 r.). 

          23 sierpnia – to Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i 

Nazizmu - znany również jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki – 

święto obchodzone 23 sierpnia, zaproponowane przez Parlament Europejski w 

2008 roku w 70. rocznicę Paktu Ribbentrop-Mołotow. Święto ma być Dniem 

Pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych oraz czczenia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Mo%C5%82otow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BCim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Totalitaryzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autorytaryzm_%28ustr%C3%B3j%29
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ich pamięci w godny i bezstronny sposób. Obchody Dnia mają na celu 

upamiętnienie ofiar masowych deportacji i eksterminacji w czasach stalinizmu i 

nazizmu, a jednocześnie ściślejszego zakorzenienia demokracji i wzmocnienia 

pokoju i stabilizacji europejskiego kontynentu. 
          23 sierpnia 1926 r. – zmarł Rudolf Valentino – amerykański 

aktor włoskiego pochodzenia, pierwszy amant kina niemego (ur. 1895 ) 

           23 sierpnia 1367 r. – zmarł  Gil Alvarez de Albornoz – 

hiszpański kardynał, twórca budowli obronnych we Włoszech (ur. ok.  

1310 r.). 

          24 sierpnia 1989 r. - Sejm powołał Tadeusza Mazowieckiego  

na premiera  rządu PRL. 

          24 sierpnia 2007 r. – Sejm RP przyjął ustawę dotyczącą 

Systemu Schengen, dzięki któremu Polacy mogą podróżować bez 

kontroli paszportowych w obrębie państw sygnatariuszy.  

          25 sierpnia 1807 r. – zmarł Franciszek Dionizy Kniaźnin – 

poeta i dramaturg, autor m.in. „Erotyków” i opery „Cyganie” (ur. 1750) 

          25 sierpnia 1867 r. – zmarł Michael Faraday – brytyjski fizyk 

i chemik, samouk, autor wielu fundamentalnych odkryć naukowych 

(ur. 1791 r.).  

          25 sierpnia 1957 r. – urodzili się bracia Paweł i Grzegorz 

Skrzeczowie – polscy bokserzy – medaliści mistrzostw świata i 

Europy.  

          26 sierpnia 1956 r. – na Jasnej Górze około miliona wiernych 

złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego  - modlitwę napisaną 

przez prymasa Stefana Wyszyńskiego  uwięzionego w Komańczy w 

300 rocznicę Ślubów króla Jana Kazimierza.          

          26 sierpnia 1967 r. – zmarł Marian Walentynowicz – architekt 

i rysownik, w czasie II wojny światowej korespondent wojenny przy 

Dywizji gen. Maczka. Był prekursorem komiksu – twórcą postaci 

rysunkowych do utworów Kornela Makuszyńskiego: „Przygód 

Koziołka Matołka”, „Małpki Fiki-Miki”, „O wawelskim smoku”, czy 

„O Wandzie co nie chciała Niemca” (ur. 1896 r.).             

          26 sierpnia 1972 r. – zmarł Francis Chichester – brytyjski 

żeglarz i lotnik, autor wielu samotnych rejsów i przelotów, m.in. 

samotnie opłynął świat mając 66 lat (ur. 1901 r.).  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalinizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_%28polityka%29
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          27 sierpnia 1877 r. – urodził się Charles Rolls – angielski 

inżynier i biznesmen, wraz z Henrym Royce współzałożyciel firmy 

Rolls-Royce (zm. 1910 r.).   

         27 sierpnia 1896 r. – urodził się Jan Mazurkiewicz 

„Radosław” – generał WP, zastępca dowódcy Kedywu AK, uczestnik 

Powstania Warszawskiego, potem wiceprezes ZBOWiD (zm. 1988 r.). 

          27 sierpnia 1967 r. – zmarł Brian Epstein – dziennikarz i 

właściciel sklepu muzycznego w Liverpoolu ; opiekun, przyjaciel i 

menadżer zespołu „The Beatles” (ur. 1934 r. ).  

          27 sierpnia 1941 r. – urodził się Bohdan Stupka – ukraiński 

aktor (m.in. „Ogniem i mieczem”), minister kultury Ukrainy (zm. 2012) 

          28 sierpnia 1946 r. – w więzieniu w Gdańsku zostali 

zastrzeleni:  18-letnia sanitariuszka i łączniczka 5 Wileńskiej Brygady 

AK – Danuta Siedzikówna ps. „Inka” oraz żołnierz z tegoż oddziału  

- Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”.      

          28 sierpnia – to Święto Polskiego Lotnictwa obchodzone dla 

upamiętnienia zwycięstwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława 

Wigury w Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Berlinie              

w 1932 roku. 

          28 sierpnia 1927 r. – w Spale odbyły się pierwsze 

ogólnopolskie dożynki pod patronatem prezydenta RP Ignacego 

Mościckiego. Organizatorami byli: Centralny Związek Kółek 

Rolniczych oraz organizacje młodzieży wiejskiej i Związek Teatrów 

Ludowych, a uczestniczyło w nich około 10 tyś. osób.  

          29 sierpnia 1957 r. – urodził się Grzegorz Ciechowski – 

muzyk, kompozytor, autor tekstów i lider zespołu „Republika”.  

Stworzył przeboje: „Kombinat”, „Telefony”, „Ciało”, czy „Biała 

flaga”  (zm. 2001 r.). 

          29 sierpnia 1980 r. - w kopalni „Manifest Lipcowy”  w 

Jastrzębiu i innych zakładach na Śląsku wybuchł strajk. 

          29 sierpnia 1987 r. – zmarł Lee Marvin – amerykański aktor 

charakterystyczny, filmy z jego udziałem, to: „Kasia Ballou”, czy 

„Parszywa dwunastka” (ur. 1924 r.). 
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          29 sierpnia 1997 r. – Sejm uchwalił ustawę o ochronie danych 

osobowych. 

          30 sierpnia 1797 r. – urodziła się Mary Shelley – brytyjska 

pisarka, autorka powieści grozy, z których najbardziej znana, to 

„Frankenstein”, przeszła do historii gatunku (zm. 1851 r.).   

          30 sierpnia 1980 r. - w Szczecinie Międzyzakładowy Komitet 

Strajkowy i Komisja Rządowa podpisały porozumienie kończące 

strajk w tym regionie.  

          30 sierpnia 1997 r. – zmarł Ernest Willimowski – piłkarz 

polski i niemiecki, Górnoślązak. Do wybuchu II wojny światowej grał 

w reprezentacji Polski, po podpisaniu w jej trakcie volkslisty grał w 

klubach niemieckich i reprezentacji Niemiec (ur. 1916 r.).  

          31 sierpnia –  to Dzień  Solidarności i Wolności  
polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia

 
 w rocznicę 

podpisania porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia 

historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który 

zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy 

Środkowej i Wschodniej.           
          31 sierpnia 1980 r. - w Stoczni Gdańskiej podpisano 

porozumienie pomiędzy rządem i Międzyzakładowym Komitetem 

Strajkowym pod przewodnictwem Lecha Wałęsy – tzw. 

Porozumienia Sierpniowe, które doprowadziły do powstania NSZZ 

Solidarność (pierwszej w krajach komunistycznych organizacji 

związkowej) i zapoczątkowały proces wielkich przemian w Polsce , a 

potem w całym bloku wschodnim. 

          31 sierpnia 1997 r. – w wypadku samochodowym w Paryżu 

zginęła księżna Walii – Diana – w latach 1981-1996 żona księcia 

Karola, następcy tronu Wielkiej Brytanii (ur. 1. 07. 1961 r.). 
 

          Kończy się sierpień – czas zbioru zbóż, czy wspominania wielu 

zdarzeń i faktów, które wstrząsnęły Polską i światem przed naszym 

zaistnieniem, a nawet „za naszego żywota”, co pamiętamy z autopsji. 

          Kończy się miesiąc, który według mnie inauguruje 

trzymiesięczny okres, podczas którego będziemy mieli okazję 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_sierpniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/1980
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Wschodnia
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przeżywać wszystko to, co Polaków w trakcie ich trwania przykrego 

dotknęło w ten czas  w przeszłości. 

          Przed nami kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 

inauguracji roku szkolnego, podczas którego młodzież i dzieci będą 

dowiadywać się o tym wszystkim, o czym kilka zdań powyżej.   

 

Zygflor                                                                                  2017-03-10 
 

 

 

Kolejny sukces, albo: dobra passa trwa. 

 

          Używając sportowego określenia „Idąc za ciosem” – tym 

sposobem  kontynuując ubiegłoroczny zamysł – i w tym roku prezes 

jarosławskiej struktury PZN Ewa Bednarczyk ponownie podjęła się 

kontynuacji  ubiegłorocznej inicjatywy, czyli zorganizowania przed 

turystycznym sezonem 10-dniowego pobytu nad morzem – tym razem 

dla bardzo sporej grupy uczestników, czyli członków podkarpackiej 

struktury PZN, którzy pozytywnie zareagowali na Jej propozycję i 

inicjatywę, która udała się wedle starego porzekadła nie na „102 

fajerki”, ale na „105”, o czym Czytelnik dowie się wgłębiając się w 

dalszą treść tej relacji.  

        O swoim dotychczas - na pewno jednym z największych 

logistycznych przedsięwzięć - Ewa Bednarczyk w krótkiej rozmowie 

powiedziała: „Przygotowania do dopiero  co zakończonego wyjazdu 

do Ustronia Morskiego  rozpoczęliśmy już w listopadzie ub. r. Przed 

rokiem wybrałam się tam z grupą 27 osób w ten sposób odpowiadając 

na intratną propozycję Janusza Szafrana - właściciela obiektów 

wypoczynkowych w tymże kurorcie - przy okazji sondując na co tam w 

tym czasie można liczyć. Okazało się, że wszystkie obiekty p. Szafrana, 

czyli „Amber 1”, Amber 2” i „Bałtyk”, to DW spełniające wszystkie 

wymagania dzisiejszego klienta pod każdym względem jego 
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oczekiwań. Są nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone, poprzez co 

ich standard można porównać do trzygwiazdkowych hoteli.  

          W tym roku zdecydowaliśmy się jechać nad morze tuż po 

Wielkanocy licząc na to, że skorzystamy z jeszcze wiosennego słońca, 

jak i jodu, który uwalnia się w ten czas po krótkich burzach i 

sztormach. W sumie było 5 dni naprawdę słonecznych i nawet można 

było się poopalać, dopiero w dniu wyjazdu zaczęło lać, co można było 

uznać za objaw żalu i tkliwości Ustronia z powodu naszego wyjazdu. 

         Na początek w listopadzie zarezerwowałam tylko 80 miejsc, 

ponieważ na ten czas taki był odzew na moją propozycję. Dopiero 

potem w miarę upływu czasu – po Bożym Narodzeniu – zaczęły 

spływać nowe zgłoszenia, bo cóż to jest za pieniądz  - 550 zł  za 10 dni 

pobytu nad morzem! 

          Przewodnie hasło naszego turnusu, to „Każdy wypoczywa jak 

chce i wedle tego, na co ma ochotę”, co nie znaczy, że nie było 

względem nas  grupowych propozycji imprez od naszego 

organizatora.  Więc ludzie robili co chcieli; mogli spacerować po 

odległej o 50 m plaży, czytać książki, czy spacerować po kurorcie przy 

okazji wdychając nadmorskie powietrze.  

          W końcowym efekcie 24 kwietnia br.  do Ustronia Morskiego 

wyjeżdżaliśmy „w sile” 105 osób, co wymusiło przed wyjazdem na 

rzecz  właściciela obiektów realizację przedpłaty, abyśmy  mogli być 

względem niego wiarygodni.  
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          Po tym wszystkim wraz z mężem, który jak zwykle we wszystkim 

mi pomaga, stwierdzam, że rozmach przedsięwzięcia trochę nas 

przerósł i w porównaniu z poprzednimi inicjatywami był zamysłem 

przeogromnym. Wymagało to wielu inicjatyw, realizacji opłat, 

rezerwacji w przedziałach miejsc i cały czas „trzymanie ręki na 

pulsie” pomimo tego, że do czynienia mieliśmy z ludźmi dorosłymi, ale 

z niepełnosprawnością wymagającą stałego nadzoru i opieki.    

          Z powodu liczebności 

uczestników turnusu  na 

posiłki przybywaliśmy w 

dwóch grupach. Pomimo 

wszystko cały czas 

spotykaliśmy się wszędzie; 

bo i na spacerach i nad 

morzem, co sprawiło, że  

było sympatycznie, fajnie i 

sprzyjało  nawiązywaniu  nowych znajomości i  przyjaźni. 

          W trakcie pobytu właściciel naszych DW współuczestniczył przy 

organizacji w dwóch 

grupach wycieczki na trasie 

Ustroń – Świnoujście i 

Międzyzdroje .Uczestnicy 

indywidualnie w mniejszych 

grupach wyjeżdżali do 

Kołobrzegu na rejs statkiem 

wycieczkowym po Bałtyku . 

          Zorganizowano nam – 

można rzec - wieczorek powitalny, jak i pożegnalny na koszt 

właściciela pensjonatów, za co jesteśmy mu wdzięczni. Mam nadzieję, 

że ludzie powracając do domów do nich wieźli same dobre 

wspomnienia, drobne pamiątki oraz podreperowane zdrowie, o co w 

tym przedsięwzięciu tak naprawdę chodziło.  
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          W drodze powrotnej dotknęły nas komplikacje z powodu 

opóźnienia jazdy pociągu, co nawarstwiało się już od Gdyni i 

spowodowało, że  do Krakowa, gdzie była planowana przesiadka, 

przybyliśmy z 80 min opóźnieniem. Plusem w tym wszystkim było to, 

że po porozumieniu się z kierownikiem pociągu tenże spowodował to, 

że w Krakowie tyle czasu na nas oczekiwał pociąg jadący do 

Przemyśla.  W rewanżu za te niedogodności służby przewoźnika – na 

swój koszt – serwowały w trakcie jazdy bezpłatnie kawę, herbatę lub 

wodę, by potem pomóc przesiąść się do drugiego pociągu, zaś w 

trakcie dojazdu do miejsc zamieszkania sukcesywnie pomagać 

opuszczać pociąg, czy 

wynosić bagaże czyniąc to 

na naszą rzecz już od 

stacji Dębica, aż po 

Przemyśl. Taką pomocą 

służyły nam służby 

techniczne PKP, co w tym 

przypadku raczej dobrze 

świadczy o Inter City, czyli  

naszym przewoźniku.  

          Z perspektywy dwóch wyjazdów dochodzimy do wniosku, że 

jeśli się jeszcze zdecydujemy na organizację podobnego turnusu, to 

wyjedziemy w „sile” 50 osób, gdyż taka liczba uczestników zapewnia 

możliwość zapanowania nad tyloma ludźmi, daje  możliwość 

wspólnego uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach razem i tym 

samym stworzenie więzi wspomagających integrację i zżycie się takiej 

grupy pod jednym kierownictwem na 10 dni wspólnego 

biesiadowania, zwiedzania, spacerowania, czy po prostu razem  

przeżycia tego czasu nad morzem.  

          Z przyjemnością muszę podkreślić fakt poważnego nas 

potraktowania przez właściciela naszych DW, który wysłał po nas tuż 

przed 9
00

 25 kwietnia na dworzec w Ustroniu Morskim  dwa autokary 

wraz z pracownikami, którzy pomogli nam opuścić dworzec PKP w 
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Ustroniu Morskim,  załadować się do środków transportu, a potem 

rozlokować we wcześniej wymienionych DW, by po 10 dniach u nich 

pobytu wedle odwrotnej kolejności w dniu 5 maja br. tuż po godz. 7
00

 

zająć miejsca w wagonach 

pociągu odwożącego nas z nad 

morza na Podkarpacie, czyli do 

domu. Za to wszystko, czyli 

wymienioną pomoc, posiłki, 

profesjonalną obsługę oraz 

rzetelną  opiekę z serca dziękuję 

p. Januszowi Szafranowi oraz 

jego ludziom. 

          Mam nadzieję, że wszyscy 

uczestnicy relacjonowanej eskapady 

powinni w swoim gronie dzielić się 

podobnymi wspomnieniami, jak czynię 

to teraz, bo naprawdę było fajnie, w 

czym swój udział niewątpliwie miała 

aura, przyjazne względem nas 

nastawienie właściciela DW oraz jego  

personelu, czy z reguły już pozytywne 

nastawienie do wyjazdu nad morze 

wszystkich  uczestników turnusu.      

          Nie ukrywam, że mam wielką 

satysfakcję i z tego powodu, że z mojej 

propozycji wyjazdu nad morze 

skorzystała liczna, bo 32 -osobowa, 

grupa członków ze stalowowolskiego Koła PZN, która korzystając z 

dofinansowania swoich PCPR- ów swoim ludziom w ten sposób 

umożliwiła dotlenienie i przewietrzenie płuc, a przy okazji 

doinformowanie o wiedzę dotyczącą PZN, czy tematy związane z 

rehabilitacją i temuż podobną, a dotyczącą naszej 

niepełnosprawności.  
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          To dla nich codziennie Renata Stankiewicz organizowała 

poranną gimnastykę, doprowadziła do bardzo budującego mnie z 

moją skromną osobą ponad dwugodzinnego spotkania, w trakcie 

którego dzieliliśmy się wiedzą dotyczącą PZN oraz obawami 

dotyczącymi każdego z nas starając się na nie odpowiedzieć i w ten  

sposób rozwiać obawy nurtujące niektórych z nich. Z tego wynika, że 

ludzie są  spragnieni kontaktu z przedstawicielami tzw. naszej 

okręgowej „wierchuszki”, to o czymś zaświadcza i samo za siebie 

mówi. 

          10 dni, to naprawdę dosyć czasu, aby zadzierzgnąć więzy 

przyjaźni, by na poszczególnych dworcach PKP rozstawać się z łezką 

w oku i to chyba jest dla mnie najlepszą laurką i pozytywnym 

potwierdzeniem tego, że dla środowiska w przyszłości nadal jest warto 

coś takiego organizować i w tej formie ludziom  służyć”. – tyle zapisu 

ze skromnej wypowiedzi prezes Ewy Bednarczyk, której działalność 

w krótkich słowach jest naprawdę coraz trudniej spuentować i 

skomentować. Stąd taki tytuł opracowania, bo jakiż inny tej rozmowie 

można sprawiedliwie oddać? 

          Do przytoczonego  wywiadu „jak ulał” pasuje skromne 

stwierdzenie, że był to „kolejny sukces” duetu Ewy i Józefa 

Bednarczyków oraz całego jarosławskiego ZK PZN, który o ile nadal 

będzie tak pracował, to  jeszcze niejedno zdarzenie złotymi zgłoskami 

dopisze do  dalszych zdarzeń w ten sposób wzbogacając – lub nadal 

podtrzymując - dobrą passę własnych dokonań świadczonych na rzecz 
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środowiska nie tylko swojego, jak i całego regionu, czego z serca 

gratulujemy, za co Was podziwiamy i doceniamy.       

  

Zygflor                                                                                  2017-05-10 

 

 

          dla podkreślenia autentyczności wywiadu organizatorki turnusu 

przytaczam wypowiedzi kilku uczestników: 

 Elżbieta Guzowska – „Jestem bardzo zadowolona z tego, że w ten 

czas wyjechałam nad morze. Pobyt w Ustroniu Morskim, to dla mnie 

sama przyjemność oraz same pozytywy, gdyż była okazja do 

zwiedzenia atrakcyjnego regionu, zaczerpnięcia jodu – słowem 

wyciszenia i zrelaksowania się w gronie ludzi mi przyjaznych. Za 

umożliwienia mi przeżycia takich chwil jestem naprawdę wdzięczna 

Ewie Bednarczyk, która mnie do tego wyjazdu namówiła.             

Teresa Piecuch – prezes ZK PZN w Stalowej Woli – „Wszystko, z 

wyjątkiem czasu jazdy do i z  Ustronia Morskiego  – oceniam jako 

przedsięwzięcie pozytywnie. Śmiem twierdzić, że większość moich 

ludzi wróciła zadowolona. Zapewne przyczyniło się do tego 

dofinansowanie przedsięwzięcia, co od nas wymagało realizację 

porannej gimnastyki, zajęć rehabilitacyjnych, czy poglądowych 

dotyczących naszego środowiska. Teraz musimy otrzymane środki 

rozliczyć, bo tego wymagał projekt dofinansowujący wyjazd naszych 

ludzi nad morze.  Już w drodze powrotnej kilka osób deklarowało 

swoją chęć do przyszłorocznego wyjazdu z Ewą do Ustronia, co mówi 

samo za siebie”.  

 Zofia Brodzicka – prezes ZK PZN w Brzozowie –„Z pobytu nad 

morzem jestem bardzo zadowolona. Moją opinię – wraz z moimi 5 –

ma ludźmi -  budowałam na podstawie obserwacji  wspaniałej 

organizacji tego przedsięwzięcia przez Ewę i Jej męża, dobrego 

lokum, w którym byliśmy zakwaterowani oraz smacznym posiłkom 

serwowanym przez kucharzy.  W te dni dopisała nam aura oraz 

towarzystwo, z którym szybko zintegrowaliśmy się.   Z Ustronia 
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Morskiego wróciliśmy naprawdę bardzo zadowoleni, o czym z 

przyjemnością  będziemy rozpowiadać  w naszym środowisku”.    

Renata Stankiewicz – opiekunka 35-osobowej grupy ze 

stalowowolskiego Koła PZN –„Naprawdę było bardzo fajnie, bowiem 

dopisała pogoda, były naprawdę bardzo dobre warunki 

zakwaterowania i wyżywienia, a wszystko to zrealizowane w 

przepięknej nadmorskiej miejscowości.  

          Nasza grupa każdy dzień rozpoczynała poranną gimnastyką, zaś 

każdym wieczorem po plaży „biegiem po zdrowie”.  W międzyczasie 

realizowałyśmy zajęcia z orientacji przestrzennej, czynności dnia 

codziennego, czy przeciekawe spotkanie z vice prezes ZO PZN Ewą 

Bednarczyk, która przybliżyła nam niuanse prawne oraz nowinki 

techniczne związane z naszą niepełnosprawnością.  Oprócz dwóch 

głównych wycieczek na trasie Ustroń, Rewal, Kamień Pomorski, 

Międzyzdroje, Świnoujście, to sami z własnej inicjatywy wyjechaliśmy 

MKS-em do Kołobrzegu, zaś w inny dzień „zaliczyliśmy” spacerowym 

statkiem rejs po Bałtyku. Ludzie są naprawdę bardzo zadowoleni z 

tego wyjazdu i już zgłaszają akces uczestnictwa w tego typu 

przedsięwzięciu w przyszłym roku”.     

 

          Niegdyś stare porzekadło informowało, że impreza udała się na  

„102 fajerki *”; o tej  zrelacjonowanej powyżej można rzec, że udała 

się na  „105 fajerek”, bo tyluż w niej  wzięło udział uczestników.  

 

          fajerka – częściej fajerki - kilka wzajemnie opierających się na sobie 

dobrze dopasowanych żeliwnych obręczy  przykrywających otwór w żeliwnej 

płycie kuchennej. Można je zakładać i zdejmować z pomocą pogrzebacza w 

kształcie haczyka, czyli hakowato zagiętego drutu z rączką.  

          Czy stosując do tychże analogię tak nie można powiedzieć o wszystkich 

105 uczestnikach zrelacjonowanego turnusu w Ustroniu Morskim, jak i o jego 

inicjatorce i organizatorce?           
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13 maja 2017 r. 

           

          - to w naszym kręgu kulturowym i wyznaniowym obchody setnej 

rocznicy objawień Matki Bożej, która równo przed wiekiem w Fatimie 

ukazała się trójce małych dzieci, aby  za ich pośrednictwem w ten 

sposób dotrzeć do całej ludzkości w celu poruszenia jej sumienia, 

wzbudzenia w niej skruchy oraz pobudzenia do modlitwy. Uczyniła to 

poprzez wyrażenie względem Hiacynty i Franciszka Marto oraz Łucji 

Dos Santos życzenia: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła 

swe życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami” dodatkowo 

uzupełniając je o nakaz: „Niech ludzkość codziennie odmawia 

Różaniec  i pokutuje za grzechy”.   

           

          Równo sto lat po pierwszym objawieniu, czyli 13 maja 2017 r. 

– o czym wiem na pewno - o godz. 10
00

   zainaugurowano z tej okazji 

dwa modlitewne spotkania: pierwsze pod przewodnictwem papieża 

Franciszka w Fatimie, w trakcie którego do godności świętych 

podniósł Franciszka i Hiacyntę Marto – dwójkę dzieci – rodzeństwo,  

którym ukazała się Matka Boża – oraz drugie w Jarosławiu pod 

duchowym przewodnictwem ks. 

Mariana Bocho, który w ten czas 

wznosząc się na wyżyny swojego 

intelektu, jak i kapłańskiego 

posłannictwa,  w jarosławskiej 

kolegiacie w parafii p.w. Bożego 

Ciała w tym samym momencie 

inaugurował – już kolejno VI -  

Pielgrzymkę Diabetyków z  Podkarpacia do Matki Bożej Śnieżnej 

Królowej Rodzin. „Dobrze, że dziś razem jesteśmy w tym miejscu, że z 

nami jest Matka Boża w cudownej ikonie, dobrze, że możemy się 

razem modlić, wspólnie śpiewać i zastanawiać się nad tym, co do nas 

w tym szczególnym dniu mówi Bóg i czego w  najbliższym czasie od 

nas oczekuje. Starajmy się – sugerował - w rozważaniu tajemnic 
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objawień fatimskich dostrzec to, co pomoże nam spotkać się z Maryją 

i w ten sposób nasze serca napełnić Jej łaską”.   

           

          Program tegorocznej Pielgrzymki zrealizowano wedle planu: 

- godz. 10
00

 – powitanie 

 - godz.10
15 

– prelekcja diabetolog dr Jadwigi Bujny: „Określenie 

celów w leczeniu cukrzycy”    

- godz. 10
45 

– nabożeństwo Fatimskie – procesja wokół kościoła z 

figurką Matki Bożej Fatimskiej z różańcem    

- godz. 11
30

 -  część artystyczna – koncert Maryjny w wykonaniu 

                    Grażyny Jamińskiej 

- godz. 12
00

 -  Msza św. w intencji osób z cukrzycą i ich rodzin pod 

  przewodnictwem ks. dziekana Jana Jagustyna  

- ok. godz. 13
30 

– wysłuchano wystąpień zaproszonych gości, nastąpił 

moment poczęstunku 

 

          Wymowa szczególnej homilii, to uwrażliwienie nas na potęgę 

modlitwy, potrzebę zawierzenie Bogu wszystkich naszych spraw i 

problemów – w tym zdrowotnych – oraz potrzeba ofiarowania 

naszego cierpienia w jakiej intencji oraz zawierzenie naszych spraw 

Matce Chrystusa przy równoczesnym wsłuchaniu się we wszystko to, 

o co prosi i prosiła – chociażby w kontekście objawień fatimskich.  

          Przy okazji szczególny prezbiter uzmysłowił nam, czym w 

historii powszechnej oraz historii Kościoła jest rok 2017 poprzez 

przytoczenie kilku faktów; oto najważniejsze w tym roku dobre, jak i 

złe  rocznice ważne dla ludzkości, jak też Kościoła:   

  stulecie objawień fatimskich 

  300- lecie na Jasnej Górze koronacji obrazu Matki Bożej 

          Częstochowskiej (po raz pierwszy akt dokonany  poza 

         Watykanem) 

 100 - na rocznica śmierci Brata Alberta 

 200 - setna rocznica powstania masonerii – organizacji 

walczącej z Kościołem i wiarą 

 36 rocznica zamachu na Jana Pawła II 

 100 -lecie wybuch rewolucji bolszewickiej 
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 realizacja VI Pielgrzymki Diabetyków z Podkarpacia 

          Następnie skoncentrował się na omówieniu przesłania Objawień 

Fatimskich i w tym kontekście naszych indywidualnych zadań, aby 

ludzkość mogła uniknąć samozagłady oraz zapowiadanego bożego  

gniewu, jeśli nie zmieni swojego postępowania.  

          Kończąc szczególną homilię prosił i apelował, aby wszyscy 

wychodzący z tej świątyni od tej chwili mogli i powinni: 

-  mówić o fatimskim orędziu Matki Najświętszej 

- zawierzyć Jej siebie i swoje rodziny 

-  praktykować więcej pokuty 

- ukochać modlitwę różańcową 

          Przekonywał do zawierzenia Przenajświętszej swoich 

osobistych spraw, problemów naszych rodzin, Ojczyzny i świata. 

Udowadniał, że tylko taki moralny wewnętrzny ład i zawierzenie 

swojego życia Bogu mogło nam dać takie osobowości i takich 

świętych,  jak: św. Stanisław ze Szczepanowa, św. królewicz 

Kazimierz Jagiellończyk,  św. Jan Kanty, św. Kinga, św. Jadwiga, św. 

Stanisław Kostka, św. Józef Jan Pelczar, św. Andrzej Bobola, św. Jan 

Paweł II, błogosławiony Stefan Wyszyński, św. brat Albert, 

męczennik św. ojciec Kolbe, czy  jarosławianka - służebnica Boża 

Anna Jenke, która wiele godzin spędziła przed tym obrazem. 

          Namawiał do życia po Bożemu, to znaczy z Bogiem, wedle 

Jego przykazań i nakazów. Kończąc zawierzał nas wszystkich i nasze 

rodziny Jej opiece oraz sugerował, abyśmy w naszym szarym 

doczesnym życiu starali się być dla swych bliźnich „tak dobrzy, jak 

chleb”.  

      Jak zwykle -  w trakcie realizacji tegorocznej edycji Pielgrzymki 

nie zawiedli: uczestnicy przybyli z terenu całego regionu, jej 

organizatorzy, czyli ks. Marian Bocho wraz z Grzegorzem 

Graboniem – oraz cały aktyw tegoż Koła PSD. W tym roku 

współorganizatorem Pielgrzymki było również nowo powstałe w 

Jarosławiu stowarzyszenie „Diabetycy Powiatu Jarosławskiego” 
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pod przewodnictwem jego założycielki Marzeny Graboń, które 

współpracuje z jarosławskimi strukturami PSD. 

           

          W tym roku Uroczystości Honorowym Patronatem objęli: 

- poseł na Sejm RP – Anna Schmid-Rodziewicz 

- eurodeputowana do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta 

  Łukacijewska 

- Burmistrz Miasta Jarosławia – Waldemar Paluch 

- Starosta Powiatu Jarosławskiego – Tadeusz Chrzan 
          

          W tym dniu organizatorom - pomimo poprzedzających ją 

naprawdę wielu trudnych zlewnych  dni - sprzyjała  w miarę dobra 

pogoda, więc dopisała frekwencja (w modlitewnym spotkaniu 

uczestniczyli pielgrzymi przybyli m.in. z Rzeszowa, Krosna, Jasła, 

Przeworska, Leska, czy Lubaczowa),  co zaowocowało piękną liczbą 

osób uczestniczących w modlitewnym spotkaniu (wedle ks. Bocho 

około 500 osób).  Wśród uczestników Pielgrzymki gdzieniegdzie dało 

się zauważyć twarze znane mi z niegdyś istniejącej w naszym 

środowisku  Sekcji Niewidomych Diabetyków lub po prostu białe 

laski zdradzające z jakiego środowiska wywodzą się ich właściciele. 

 

          W kończącym modlitewne spotkaniu przemówieniu obaj 

organizatorzy Pielgrzymki, czyli ks. Marian Bocho oraz Grzegorz 

Graboń „od serca” – serdecznie dziękowali za przybycie i tym 

samym kontynuowanie tradycji oraz … zapraszali na przyszłoroczną, 

która wedle kalendarza ma wypaść w niedzielę. 
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          W tym roku imprezę medialnie obsługiwał przedstawiciel 

„Przewodnika” ora reporterka „Expressu Jarosławskiego”. 

 

 

Zygflor                                                                                  2017-05-14 

 

Ps.  

          Prelekcja diabetolog dr Jadwigi Bujny pt. „Określenie celów w 

leczeniu cukrzycy”, to dodatkowa 

korzyść z uczestnictwa w tegorocznej 

Pielgrzymce, której fachowość i 

„znajomość rzeczy” na tle dotychczas 

przeze mnie wysłuchiwanych w 

jarosławskiej świątyni wyróżniła się 

naprawdę wieloma walorami i cechami.    

          Był to niezwykle czytelny i 

nieskomplikowany dla przeciętnego 

odbiorcy  wykład  w przystępny sposób 

przybliżający sposoby i cele utrzymania 

odpowiednich poziomów cukru, cholesterolu, czy ciśnienia tętniczego 

krwi w borykaniu się z tą podstępną chorobą.   

          Celem leczenia cukrzycy – podkreśliła -  jest utrzymanie 

poziomu glukozy zbliżonego do normy tak bardzo, jak tylko możliwe 

przy unikaniu dużych spadków i dużych wzrostów jej poziomu.  Dobra 

kontrola cukrzycy oznacza osiągnięcie docelowych poziomów glukozy 

w określonych porach dnia. Uważa się – stwierdziła - , że takie 

wyrównanie najlepiej zapobiega występowaniu powikłań  tej choroby.    

          Podsumowując – spuentowała -, aby cukrzyca była dobrze 

wyrównana nie wystarczy tylko stosować leki; należy również 

prowadzić zdrowy tryb życia, zaś pod pojęciem  zdrowego trybu życia 

kryje się  odpowiednia dieta i - przede wszystkim - dużo ruchu.  

          A wiedzy, czy nowinek związanych z leczeniem cukrzycy nigdy 

za wiele…   
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Witryna poetycka 

          W sierpniowym kąciku poetyckim do przeanalizowania 

proponuję niezwykle refleksyjny utwór poruszający delikatny temat 

tzw. szczęścia, którego istotę lub definicję każdy z nas ma zbudowaną 

na podstawie własnych doświadczeń, czy też opowiadań osób 

postronnych, którym z reguły raczej nie wierzymy, bo tacy już jesteśmy 

i takaż w tej materii jest ludzka natura.   

          Zapraszam do lektury wyeksponowanego utworu i analizy 

definicji szczęścia wedle tego wszystkiego, o czym niezwykle celnie 

mówi  w nim jego autorka.    
 

       Opowieść o szczęściu 

 

Szukasz szczęścia gdzieś daleko, 

a masz na wyciągnięcie ręki. 

Na podłodze rozlane mleko  

i matka krzątająca się w kuchni. 

 

Kotek przeciąga się na przypiecku, 

piesek z miski wyjada. 

Całus mama daje dziecku,  

słoneczny promyk przez okno wpada. 

 

Chleb na stole pokrojony,  

matka masło na nim kładzie. 

Wspólny pacierz odmówiony  

za zdrowie, spokój i zgodę. 

 

Małe codzienne radości,  

rodzina, wspólny stół,  

tak wiele w życiu znaczą 

- będziesz pamiętał to po grób…                  autor wiersza:  Maria Słowik 
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                                             Fontanna – ukojeniem  

                                              w upojne wieczory i gorące dni. 

 


