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Wrzesień 

                     

          O wrześniu poetycko, acz realistycznie, można rzec:  

 

 „Puste już pole – pełno w stodole, bo zżęty kłos. 

Między brzozami, między brzozami – liliowy wrzos”. 

lub 

„Wrześniowe lasy, złote ściernisko, pajęcza nić … 

Hej borowiku w kapelusiku przestań się kryć!” 

           

          Zakończył się miesiąc sierpień kojarzony z wakacjami; 

niepostrzeżenie rozpoczął wrzesień utożsamiany z inauguracją  

nowego roku szkolnego, czyli wznowieniem kolejnego 

koedukacyjnego sezonu, który przysporzy wiedzy, wzbogaci 

osobowość, aby ponownie za kilka dobrze przepracowanych  miesięcy 

znowu  móc snuć wakacyjne plany, eskapady i podróże. 

          Wrzesień, to początek zbioru ziemiopłodów, czas kwitnienia 

wrzosów oraz „babiego lata”, które „daje znać”,  że rozpoczyna się 

złota polska jesień. Czaru chwili dodają majestatycznie przesuwające 

się po nieboskłonie malownicze „bałwaniaste” chmury tak 

charakterystyczne dla tej pory roku.   

          W te dni  - w myśl ludowego porzekadła: „Kiedy wrzesień, to 

już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń” -  powoli i niepostrzeżenie 

zmieniamy porę roku; zaś zgodnie z drugą mądrością ludu o treści:  

„Chodzi wrzesień po wrzosie i  zbiera grzyby po rosie, a gdy rosa już 

zginie, to rwie orzechy w leszczynie” rozpoczynamy tegoroczne 

grzybobranie, zbiór owoców, orzechów i płodów rolnych, których 

uprawę tak mocno utrudniała nam tegoroczna aura, czyli od zarania 

wiosny zmienne – niekiedy niekorzystne - warunki atmosferyczne. 

          W te dni  Rodacy  rozmiłowani w historii naszego Narodu będą 

wspominać  wojnę obronną  z 1939 r.; z tegoż samego sowiecką 

agresję z 17. IX., czy ostatnie dni walki Powstania Warszawskiego z 



4 
 

1944 r. oraz przypominać sobie miejsca z białymi brzozowymi 

krzyżami stawianymi we wrzosowiskach na mogiłach poległych 

żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie  Najjaśniejszej 

Rzeczpospolitej, a których groby można spotkać we wszystkich 

zakątkach naszego regionu.    

          Wrzesień, to kolejny  miesiąc w roku (ma 30 dni),  który ma 

patronimiczne pochodzenie swej  nazwy,  bowiem - w/g Aleksandra 

Brücknera - historyka literatury i kultury polskiej - wywodzi ją od  

wrzosu zwyczajnego lub pospolitego należącego do  wieloletniej 

rodziny wrzosowatych, która bardzo obficie kwitnie w ten czas w 

naszej strefie klimatycznej.  

           Dawniej  używano nazwy pajęcznik – prawdopodobnie 

określenie wywodziło się od nici babiego lata. Jego łacińska nazwa, 

to September (siódmy miesiąc), ponieważ wedle kalendarza 

rzymskiego takowa jest w nim jego kolejność i pod takim określeniem  

funkcjonuje w większości języków europejskich.  

 

             Przysłowia ludowe na te dni, to: 

 

Jaki pierwszy wrzesień – taka będzie jesień. 

Św. Regina – gałęzie ugina ( 7. 09. ) 

Siedzi pająk na grzędzie i babie lato przędzie. 

Pogoda na św. Nikodema, cztery niedziele deszczu nie ma ( 15.  09. ) 

Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. 

Wrześniem żaba się raduje, bo już bociek odlatuje. 

Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień. 

Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny. 

Skoro wrzesień, to już jesień 

 

          W te dni wspominamy: 

          1 września 1939 r. – hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia 

wojny zaatakowały Polskę; rozpoczęła się   II wojna światowa. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=September_%28miesi%C4%85c%29&action=edit&redlink=1
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          1 września – to Dzień Weterana – w tym dniu obchodzone polskie 

święto ustanowione decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  25 kwietnia 

1997 r.   W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają 

wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.
. 

          1 września 1835 r. – urodził się Rafał Józef Kalinowski 

(Ojciec Rafał) – święty, kapłan, zakonnik karmelita, uczestnik 

Powstania Styczniowego. Za udział w niepodległościowym zrywie 

aresztowany i skazany na karę śmierci zamienioną na 10 lat katorgi na 

Syberii. Jest patronem żołnierzy, orędownikiem w sprawach trudnych 

i beznadziejnych (zm. 1907 r.). 

          2 września 1945 r. – powstało Zrzeszenie „Wolność i 

Niezawisłość” (WiN) – organizacja kontynuująca działalność Armii 

Krajowej i Delegatury Sił Zbrojnych; działała do 1952 r.  

          2 września 1945 r. – na pokładzie amerykańskiego pancernika 

USS „Missouri” podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji 

Cesarstwa Japonii.   

          2 września 1987 r. – w Moskwie rozpoczął się proces 

niemieckiego pilota Mathiasa Rusta, który awionetką wylądował 

obok Placu Czerwonego.  

          3 września 1875 r. – urodził się Ferdinand Porsche – 

austriacki inżynier, konstruktor ponad 300 różnych pojazdów 

mechanicznych – w tym VW „garbusa” – samochodów osobowych i 

wyścigowych, ciężkich czołgów i ciągników artyleryjskich. Nazwisko 

Porsche’a - jako marka samochodów - pojawiła się dopiero 4 lata 

przed jego śmiercią. Zmarł w 1951 r.  

          3 września 1987 r. – zmarł Juliusz Rómmel – general dywizji 

Wojska Polskiego; w 1939 dowódca Armii „Łódź”. Jako jeden z 

nielicznych generałów II RP porozumiał się z władzami 

komunistycznymi. Formalnie przyjęty do LWP i przeniesiony w stan 

spoczynku (ur. 1881 r.).    

          4 września 1953 r. – Polskie Radio nadało pierwszą audycję z 

cyklu: „Przy muzyce o sporcie”. 
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          4 września 1997 r. – na antenie TVP 1 wyemitowano pierwszy 

odcinek teleturnieju „Jaka to melodia?” 

          4 września 1781 r. - hiszpańscy osadnicy założyli nad Oceanem 

Spokojnym Los Angeles – zwane „miastem aniołów” 

           5 września 1915 r. – zmarł Stanisław Witkiewicz – malarz i 

krytyk sztuki, prozaik, twórca tzw. stylu zakopiańskiego w 

architekturze (ur. 1851 r.). 

          5 września 1946 r. - urodził się Freddie Mercury – właśc. 

Farrokh Bulsara – brytyjski wokalista rockowy i autor tekstów, 

charyzmatyczny lider zespołu Queen. Jest uznawany za jednego z 

najlepszych wokalistów w historii muzyki popularnej. Autor takich 

utworów jak: Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, czy Show 

Must Go On ( zm. 1991 r.).  

          6 września 1580 r. - król Stefan Batory rozgromił wojska 

moskiewskie i zdobył twierdzę w Wielkich Łukach. 

          6 września 1831 r. - rozpoczęła się bitwa o Warszawę wojsk 

powstańczych z armią rosyjską zakończona 8 IX. 1831 r. Jej wynik 

przypieczętował klęskę Powstania Listopadowego. W czasie walk 

zginął dowodzący obroną Woli gen. Józef Sowiński (ur. 1777 r.), tym 

samym stając się jednym z bohaterów narodowych tamtej epoki, m.in. 

uwiecznił go Słowacki w wierszu „Sowiński w okopach Woli”.   

          6 września 1991 r. - Leningradowi przywrócono jego pierwotną 

nazwę – Sankt Petersburg obowiązującą do 1914 r. 

          7 września 1939 r. - kapitulowała dowodzona przez majora 

Henryka Sucharskiego bohaterska załoga Westerplatte. 

          7 września 1957 r. – po 10-dniach od wypłynięcia z Łeby 

zbudowana ze świerka tratwa „Nord” kapitana Andrzeja 

Urbańczyka dopłynęła do szwedzkiej wyspy Lilla Karlso – 

odległość 284 km .  

          8 września  Narodzenie NMP – MATKI BOSKIEJ SIEWNEJ 

Tego dnia wierni obrządku rzymskokatolickiego czczą Narodzenie 

NMP inaczej określane mianem  Matki Boskiej Siewnej. W tym dniu 

rolnicy  w  świątyniach  święcą tegoroczny materiał siewny, którego 
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użyją do jesiennych zasiewów.  Jest to jedno z najważniejszych świąt 

agrarnych obchodzonych w naszym kręgu kulturowym. 

           8 września 1920 r. - urodził się Lesław Bartelski – prozaik, 

krytyk literacki i publicysta. Był żołnierzem AK i uczestnikiem 

Powstania Warszawskiego (zm. 2006 r.). 

          8 września – to Światowy Dzień Walki z Analfabetyzmem  

          8 września 1895 r. – zmarł Adam Opel – niemiecki 

przemysłowiec, który w 1862 r. w Rüsselsheim założył fabrykę 

maszyn do szycia, a od 1866 r. produkował także rowery. Jego 

przedsiębiorstwo  zapoczątkowało historię firmy motoryzacyjnej Opel 

(ur. 1837 r.).  

          9 września 337 r. – synowie zmarłego cesarza Konstantyna I 

Wielkiego – Konstantyn II i Konstancjusz II i Konstans – podzielili 

pomiędzy siebie Cesarstwo Rzymskie. 

          9 września 1995 r. – zmarł Jerzy Kurczewski – dyrygent, 

założyciel i (w latach 1945 – 90) kierownik artystyczny chóru 

chłopięcego „Polskie Słowiki”. Od 1999 r. przyznawana jest nagroda 

jego imienia za dokonania związane z chóralistyką (ur. 1924 r.). 

          10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 

          10 września 1972 r. - na Igrzyskach Olimpijskich w 

Monachium polscy piłkarze  trenowani przez  Kazimierza 

Górskiego zdobyli zloty medal olimpijski – jedyny w historii 

polskiego futbolu. 

          10 września 1797 r. – urodził się Piotr Wysocki – pułkownik, 

zesłaniec, przywódca spisku podchorążych, który doprowadził do 

wybuchu Powstania Listopadowego. Odznaczony Krzyżem Złotym 

Orderu Virtuti Militari (zm. 1875 r.). 

          11 września 1777 r. – podczas bitwy pod Brandywine  - USA 

– gen. Kazimierz Pułaski uratował życie gen. Jerzemu 

Waszyngtonowi.  

          11 września  2001 r. - atak terrorystyczny na WTC  w Nowym 

Jorku  i na Pentagon w Waszyngtonie, w zamachach straciło życie 

prawie 3 tyś. osób. 
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          11 września 1927 r. – w ligowym meczu polskiej ekstraklasy 

Wisła Kraków pokonała TKS Toruń 15 : 0. Jest to dotychczas 

najwyższy wynik w historii polskiej ekstraklasy. 

          12 września 1939 r. - wojska hitlerowskie zaatakowały Lwów, 

obrona trwała do 22 września. 

          12 września 1897 r. – urodziła się Irène Joliot-Curie – córka 

Marii Skłodowskiej – Curie i  Pierre’a Curie - francuska fizyk, 

chemik, laureat Nagrody Nobla (zm. 1956 r.).  

          12 września 1917 r. – powstała Rada Regencyjna Królestwa 

Polskiego – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego 

zastępujący króla.  

          12 września 1957 r. – urodził się Hans Zimmer – niemiecki 

kompozytor – zdobył Oskara za muzykę do animowanego filmu 

Disneya „Król Lew”. Jest m.in. autorem muzyki do takich filmów, 

jak: „Gladiator”, „Karmazynowy przypływ”, czy „Incepcja”. 

          13 września 1637 r. – Cecylia Renata Habsburżanka – żona 

króla Władysława IV – w Warszawie została koronowana na królową 

Polski.  

          13 września 1857 r. – urodził się Michał Drzymała – chłop, 

który w latach 1904 – 1909 prowadził spór z administracją Królestwa 

Prus o pozwolenia na budowę domu. „Wóz Drzymały” – czyli jego  

słynny dom na kółkach – stał się symbolem walki z germanizacją w 

zaborze pruskim (zm. 1937 r.).   

          13 września 1917 r. – urodził się Tadeusz Orłowski – lekarz, 

pionier polskiej transplantologii, taternik, alpinista (zm. 2008 r.). 

          14 września 1737 r. – urodził się Michael Haydn – austriacki 

kompozytor, młodszy brat Josepha. W historii muzyki zapisał się z 

kompozycji muzyki kościelnej (zm. 1806 r.). 

          14 września 1877 r. – urodził się Tadeusz Sinko – filolog; 

profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego, członek PAU i 

PAN (zm. 1966 r.).   
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          14 września 1947 r. – urodził się Jerzy Aleksander 

Popiełuszko – błogosławiony Kościoła katolickiego, kapelan 

Solidarności (zamordowany w 1984 r.).    

          15 września 1777 r. – urodził się Henryk Lubomirski – 

polityk, mecenas sztuki, założyciel Muzeum Książąt Lubomirskich we 

Lwowie oraz Ordynacji Przeworskiej (zm. 1850 r.).  

          15 września 1907 r. – urodził się Wacław Karłowicz pseud. 

„ks. Andrzej Bobola” – przewodniczący Duszpasterzy Polski 

Walczącej (zm. 2007 r.). 

          15 września 1967 r. – premiera komedii filmowej „Sami swoi” 

w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.  

          16 września 1777 r. – urodził się Nathan Mayer Rothschild – 

brytyjski bankier pochodzenia żydowskiego (zm. 1836 r.). 

          16 września 1927 r. – urodził się Peter Falk – amerykański 

aktor utożsamiany z rolą tytułowego porucznika w serialu „Colombo” 

(zm. 2011 r.).  

          16 września 1977 r. – zakończono budowę pierwszego 

amerykańskiego wahadłowca „Enterprise”, który obecnie jest 

udostępniony dla zwiedzających na pokładzie lotniskowca „Interpid”.  

          17 września 1939 r. – bez określonego międzynarodowym 

prawem wypowiedzenia wojny – zbrojna napaść ZSSR na będącą od 1 

września 1939 r. w stanie wojny z III Rzeszą Polskę.    

          W historiografii radzieckiej był to „wyzwoleńczy pochód Armii Czerwonej 

na wschodnie rubieże II RP” (освободительный поход РККА), a w obecnej 

rosyjskiej – „polski pochód Armii Czerwonej" (польский поход Красной 

армии) lub „radziecka inwazja na Polskę" (советское вторжение в Польшу).  
W rzeczywistości był to „nóż w plecy” dla państwa  borykającego  się już z 

jednym najeźdźcom  i zemsta za przegraną polską kampanię roku 1920.   

          17 września – to Światowy Dzień Sybiraka 

          17 września 1777 r. – początek bitwy pod Saratogą w wojnie o 

niepodległość Stanów Zjednoczonych. Za budowę amerykańskich 

fortyfikacji polowych  odpowiadał Tadeusz Kościuszko.   
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          17 września 1857 r. – urodził się Konstantin Eduardowicz 

Ciołkowski – rosyjski uczony polskiego pochodzenia, twórca modelu, 

teorii ruchu i budowy rakiety kosmicznej (zm. 1935 r.).   

          18 września 1947 r. – w USA utworzono Centralną Agencję 

Wywiadowczą – CIA – oraz Radę Bezpieczeństwa Narodowego – RBN.   

          18 września 1987 r. – Jerzy Kukuczka – jako drugi himalaista 

w historii – zdobył Koronę Himalajów i Karakorum wspinając się na 

wszystkie 14 szczytów o wysokości ponad 8 tyś. m n.p.m..  

          19 września 1797 r. – urodził się January Suchodolski – 

malarz batalista okresu romantyzmu; uczestnik Powstania 

Listopadowego. M.in. walczył pod Wawrem, Grochowem i Iganiami 

(zm. 1875 r.).    

          19 września 1887 r. – urodził się Włodzimierz Krukowski – 

inżynier elektryk, metrolog, specjalista techniki licznikowej i 

pomiarów (zm. 1941 r.).  

          19 września 1897 r. -  zmarł Kornel Ujejski – poeta, publicysta 

społeczny. Uznano go za „ostatniego wielkiego poetę romantyzmu” 

(ur. 1823 r.).  

          20 września 1187 r. – wojska egipskiego sułtana Saladyna 

rozpoczęły oblężenie Jerozolimy. 

          20 września 1877 r. – urodził się Jan Wantuła – ślusarz 

hutniczy, pisarz ludowy, bibliofil. Jedynie ukończył trzyklasową 

szkołę, co nie przeszkodziło mu w propagowaniu czytelnictwa. Był 

członkiem Czytelni Ludowej w Cieszynie, spisał kroniki Goleszowa i 

Cieszyna. (zm. 1953 r.). 

          21 września 1457 r. – urodziła się Jadwiga Jagiellonka – 

królewna, księżniczka litewska, księżna bawarska, bowiem poślubiła 

księcia bawarskiego Jerzego Bogatego (zm. 1502 r.). 

          21 września 1947 r. – urodził się Don Felder – amerykański 

muzyk rokowy, wokalista, członek zespołu „The Eagles”. To on 

skomponował największy przebój zespoły pt. „Hotel California”. 
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          21 września 1947 r. – urodził się Stephen King –  amerykański 

pisarz, autor – głównie – literatury grozy, które przeszły do klasyki 

gatunku, jak np.: „Lśnienie”, czy „Miasteczko Salem”.  

          22 września – o godz. 22
02

 początek astronomicznej jesieni 

          22 września 1907 r. – urodził się Zbigniew Przybyszewski – 

komandor porucznik, w 1939 r. dowodził 31 baterią cyplową na Helu. 

Skazany i rozstrzelany w 1953 r. pod zarzutem szpiegostwa, w 1956 r. 

zrehabilitowany.    

          22 września 1957 r. – urodził się Nick Cave – właśc. Nicholas 

Edward Cave – australijski muzyk, poeta i aktor.  

          23 września 867 r. – współregent Cesarstwa Bizantyjskiego 

Bazyli I Macedończyk zamordował Michała III Metystesa i zasiadł 

na tronie cesarskim dając początek dynastii macedońskiej.  

          23 września 1877 r. – zmarł Urbain Le Verrier – francuski 

matematyk, astronom. Przewidział istnienie oraz obliczył parametry 

orbity Neptuna (ur. 1811 r.).   

          23 września 1976 r. – powstał Komitet Obrony Robotników – 

KOR. Jego organizatorami kierowała chęć zapewnienia pomocy 

prawnej, finansowej, lekarskiej i moralnej robotnikom 

prześladowanym w następstwie udziału w czerwcowym proteście w 

tymże roku, a także dla ich rodzin. Wśród założycieli KOR byli m.in.: 

Jerzy Andrzejewski, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Jacek 

Kuroń, Adam Michnik, Bogdan Borusewicz. 

          24 września 1817 r. – urodził się Władysław Bentkowski – 

uczestnik obu polskich powstań narodowych i rewolucji na Węgrzech 

(1848-1849), dziennikarz i polityk. Był zarządcą majątku Hipolita 

Cegielskiego (zm. 1887 r.).           

          24 września 1937 r. – urodził się Juliusz Lorenc – aranżer,  

kompozytor, pianista. Napisał takie przeboje, jak: „Wakacje z 

blondynką”, czy „Kwiat jednej nocy”. 

          24 września 1987 r. – zmarł Stanisław Łukaszewicz – inżynier 

mechanik, konstruktor. Wykorzystując stylizację Stanisława 

Panczakiewicza skonstruował nadwozie Syreny ( ur. 1923 r.). 
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          25 września 1867 r. – urodził się Jewgienij Ludwik Karłowicz 

Miller – generał armii rosyjskiej, dyplomata, przywódca wojskowej 

antykomunistycznej emigracji rosyjskiej na Zachodzie (zm. 1939 r.). 

          25 września 1887 r. – urodził się Stanisław Śliwiński – 

prawnik, jeden z autorów projektu Kodeksu Powstania Karnego z 

1928 r. (zm. 1959 r.).  

          25 września 1902 r. – urodziła się Hanka Ordonówna – pseud. 

Ordonka (właściwie Maria Anna Tyszkiewiczowa, z domu 

Pietruszyńska), polska piosenkarka, autorka wierszy oraz tekstów 

piosenek, tancerka i aktorka (zm. 8. 09. 1950 r. w Bejrucie). 

          26 września 1946 r. – zmarł Hugh John Lofting – brytyjski 

autor literatury dziecięcej, twórca cyklu książek o rozumiejącym 

mowę zwierząt doktorze Dolittle (ur. 1886 r.).   

          26 września 1957 r. – w teatrze na Broadwayu w Nowym Jorku 

odbyła się premiera musicalu „West Side Story” z  muzyką Leonarda 

Bernsteina.    

          27 września - obchodzimy Dzień Podziemnego Państwa 

Polskiego. To święto czcimy od 1998 r. w rocznicę zorganizowania w 

nocy z 26 na 27 września 1939 r. przez gen. Michała Karaszewicza –

Tokarzewskiego konspiracyjnej organizacji wojskowej – Służba 

Zwycięstwu Polski, której kadrę i dorobek przyjął na początku 1940 r. 

Związek Walki Zbrojnej przemianowany 14.02.1942 r. na Armię 

Krajową. 

          27 września 1939 r. - nastąpiło powołanie konspiracyjnej 

organizacji harcerskiej – „Szare Szeregi”. 

          27 września 1387 r. – hospodar mołdawski Piotr I złożył we 

Lwowie hołd lenny królowi Władysławowi II Jagielle i jego żonie 

Jadwidze Andegaweńskiej.  

          27 września 1533 r. – urodził się Stefan Batory – książę 

Siedmiogrodu, od 1576 r. król Polski (zm. 1586 r. ). 

          28 września 1934 r. – urodziła się Brigitte Bardot – słynna 

francuska aktorka filmowa. Od 1975 r. jest aktywną działaczką na 

rzecz ochrony zwierząt. 

          28 września 1947 r. – urodził się Wacław Oszajca – jezuita, 

teolog, dziennikarz, publicysta, poeta, duszpasterz akademicki, 

członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich, a także Rady Programowej Wschodniej 

Fundacji Kultury „Akcent”. 
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          28 września 1939 r. – to dzień kapitulacji Warszawy. Tegoż 

dnia w Moskwie ZSRR i Niemcy podpisały traktat „o granicy i 

przyjaźni” dotyczący podziału Polski. 

          29 września 1547 r. – urodził się Miguel de Cervantes y 

Saavedra – hiszpański pisarz, autor powieści „Przemyślny szlachcic 

Don Kichote z Manczy” (zm. 1616 r.).  
          29 września 1747 r. – urodził się Józef Rufin Wybicki – 

pisarz, polityk, autor słów polskiego hymnu narodowego – „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Odznaczono go Orderem Orła Białego, Orderem 

Św. Stanisława, Legią Honorową (zm. 1822 r.).   

         29 września 1943 r. – urodził się Lech Wałęsa – działacz 

związkowy i polityk, współzałożyciel i pierwszy przywódca 

„Solidarności”, prezydent RP, laureat w 1983 r. Pokojowej Nagrody 

Nobla. 

          30 września 1921 r. - przeprowadzono pierwszy w niepodległej 

Polsce Powszechny Spis Ludności. Wówczas Polskę zamieszkiwało 

27. 2 mln osób. 

          30 września 1007 r. – urodził się Djalâl ad-Dîn Rûmî – poeta, 

mistyk, teolog; twórca Zakonu wirujących derwiszy (zm. 1273 r.).    
 

          Kolejny raz wspólnie przeanalizowaliśmy zaprezentowane w 

powyższym zestawieniu fakty i zdarzenia.  

          Nieuchronnie zbliżamy się do jesieni, więc czas zacząć myśleć o 

zimie i robić związane z nią niezbędne zapasy. Przed nami jeszcze 

ładny październik, a potem listopadowe szarugi i - ewentualnie - 

piękny zimowy czas, na który - ku zdrowemu przeżyciu – potrzeba nam 

sporo witamin w postaci jarzyn i owoców rodzimego „chowu” . 

          Tak więc do roboty - gromadźmy wszystko co będzie niezbędne 

na długi zimowy czas, gdyż przed nami kilka „uśpionych” miesięcy i 

tym samym dość daleko do przysłowiowego przednówka.   

 

 

Zygflor                                                                                  2017-05-29 
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Nad Bałtyk „pędem” w „Pendolino”. 

            

          W tym roku troszkę szybciej, gdyż u zarania tegorocznego 

sezonu wakacyjnego, ZO PZN zorganizował turnus rehabilitacyjny 

dla naszych członków – już tradycyjnie -  nad morzem. O niuansach, 

czyli blaskach i cieniach tego przedsięwzięcia dyr. biura ZO PZN 

Małgorzata Musiałek – współorganizatorka turnusu – na temat jego 

przebiegu, procesu realizacji oraz osiągniętych efektach m.in. 

powiedziała:  

          „W tym roku nad morze „w sile” 43 – osób wywodzących się z 

naszego środowiska,  z 

rzeszowskiego dworca PKP 

pociągiem „Pendolino” relacji 

Rzeszów – Gdynia tuż po godz. 

6
00

 rano wyjechaliśmy 31 maja 

w ten sposób inaugurując 

przejazd nad Bałtyk 

osławionym pociągiem, z 

którego standardu oraz 

szybkości przemieszczenia się – 

jak się w konsekwencji okaże – 

byliśmy bardzo zadowoleni.   

          U zarania wyprawy na 

rzeszowskim dworcu PKP 

korzystając ze wsparcia 

funkcjonariuszy SOK 

bezproblemowo udało się nam 

dojść do wspomnianego pociągu 

przejściem służbowym, czyli górą 

peronu w ten sposób omijając przejścia podziemne, które są dla nas 

oczywistym utrudnieniem. Po ulokowaniu się w wagonach i zajęciu 

wyznaczonych miejsc naprawdę w sposób dotąd nam nie znany 

mknęliśmy „pędem” do Gdyni już sam przejazd zaliczając do jednej z 



15 
 

atrakcji tego turnusu.    Na gdyńskim dworcu PKP – oczywiście tego 

samego dnia  po 7-godzinnej jeździe „pędem” w Pendolino – 

wysiadaliśmy około 13
30

, by po 

jego opuszczeniu zasiąść w 

oczekującym na nas autokarze, 

który dowiózł nas do ośrodka 

„Dariusz” w Jastrzębiej Górze, 

w którym to zaraz w 2 lub 3-

osobowych pokojach z pełnym 

węzłem sanitarnym rozlokować 

się i „po odświeżeniu się” spożyć 

obiadokolację. Przed, jak i po 

posiłku, była kontynuowana wizyta u lekarza, który każdemu z nas 

zlecił zabiegi rehabilitacyjne, które sukcesywnie w trakcie pobytu w 

DW pobieraliśmy.      

          Codziennie towarzyszył nam KO-wiec w osobie emerytowanej 

wf-istki, p. Basi, która otaczała nas opieką od pierwszych godzin 

pobytu nad morzem. To ona każdego dnia pieszo lub wykorzystując 

nasze transportowe uprawnienia oprowadzała nas po najbliższej 

okolicy ośrodka lub przy wykorzystaniu ulg przejazdowych PKS-em 

zawiozła nas np. do Karwi, Władysławowa, Pucka i Cetniewa;  

natomiast na Hel  pojechaliśmy wynajętym autokarem na który 

złożyliśmy się. Tam też „zaliczyliśmy” rejs statkiem wycieczkowym po 

Zatoce Gdańskiej oraz weszliśmy do fokarium na moment karmienia 

fok. Przy okazji mogliśmy obserwować ich medyczne oględziny, czyli 

badanie brzucha, czy sprawdzanie im stanu uzębienia. Każdego dnia 

do południa były zabiegi, by po obiedzie „pod komendą” p. Basi móc 

poznawać w wymieniony sposób  bliższą i dalszą okolicę Jastrzębiej 

Góry.   

          Oczywiście nie było przymusu uczestniczenia w tego typu 

eskapadach,  ale w końcu po co jechało się na drugi koniec Polski, by 

teraz nie wykazywać chęci do poznawania tak odległego nam regionu 

i okolic?   Więc zawsze spora grupa ludzi towarzyszyła p. przewodnik 

w tym wszystkim, co na dany dzień nam zaproponowała.  
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          W DW urządzono nam wieczorek zapoznawczy oraz pożegnalny. 

Niewątpliwą atrakcją pierwszego z nich było w nim uczestnictwo 

rodowitego Kaszuba, która zaznajamiał nas z arkanami lokalnego 

języka, w nim wykonał nam kilka pieśni , czy też współuczestniczył w 

biesiadzie śpiewając wraz z nami szlagiery znane każdemu Polakowi 

bez względu na to, czy mieszka w górach, czy nad morzem.   

          Niewątpliwą atrakcją turnusu było ognisko, w trakcie którego 

piekliśmy kiełbaski oraz ponownie mieliśmy okazję przebywać i 

śpiewać z poznanym i przygrywającym  na akordeonie Kaszubem.  

          Z satysfakcją informuję, że dopisała nam pogoda – było fajnie, 

gdyż ciągle nie lało, co umożliwiało wszystkim chętnym grupowe lub 

indywidualne spacery. Wtedy jeszcze nie było zbyt dużo 

wczasowiczów, więc można było bez problemu iść gdzie kto chciał. 

        Mam cichą nadzieję, że wszyscy z pobytu nad Bałtykiem są 

zadowoleni, bo naprawdę wszystko nam sprzyjało począwszy od DW, 

a kończąc na p. Basi, która ofiarnie nam towarzyszyła od wczesnych 

godzin porannych, by kończyć ją  wraz z zachodem słońca.     

          Szkoda tylko, że z nad morza nie dane nam było powracać do 

samego Rzeszowa osławionym Pendolino (co z włoskiego oznacza 

„wahadełko”, wtedy wahadełko - patrząc z perspektywy Gdyni -  

wychyliłoby się w drugą stronę, czyli w kierunku Rzeszowa - i wtedy 
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Pendolino wedle definicji terminu naprawdę spełniłoby się w swej 

istocie), ponieważ nim tylko dojechaliśmy do Krakowa, zaś stamtąd w 

nasze strony pociągiem Inter City.   

          Plusy nieprzewidywanej przesiadki, to fakt odjazdów 

bezpośrednio z krakowskiego dworca BUS-ów i autobusów w kierunku 

Jasła i Krosna uczestników wywodzących się z tamtych stron, co 

przyczyniło się do tego,  że w porównywalnym czasie z nami 

mieszkańcami Rzeszowa i okolic ludzie z południa naszego regionu 

byli w porze naszego dojazdu do naszego miasta w tym samym czasie  

już w domach lub też tak jak i my w tym samym momencie do nich 

docierali.  

          Jeden z plusów tejże eskapady, to wzorcowa współpraca z naszą 

grupą służb PKP – w tym wypadku SOK -, której funkcjonariusze na 

rzeszowskim dworcu PKP  już we wczesnych godzinach nocnych 14 

czerwca oczekiwali przyjazdu z Krakowa naszego pociągu, aby nam 

pomóc opuścić wagony i przejść na teren dworca PKP. 
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          O minusach i momentach złych w trakcie tegorocznego pobytu 

w Jastrzębiej Górze lepiej nie mówić i ich wspominać, bo po cóż nimi 

sobie zaprzątać głowę i nimi  psuć raczej same dobre wspomnienia?” 

          Swoje wspomnienia, uwagi i spostrzeżenia Małgosia Musiałek 

zakończyła wielce życzeniowym stwierdzeniem: „Mam nadzieję, że 

99% uczestników naszego turnusu tegoroczny pobyt nad naszym 

morzem w Jastrzębiej Górze będzie wspominało jako wspaniały czas, 

który do przeżycia w tym roku dał im los; mam nadzieję, że wszyscy 

docenią to, że mieli okazję podreperować nadwątlone  zdrowie, 

nawdychać się jodu,  którego  w ten czas było tutaj pod dostatkiem. 

          Kończąc – od serca – pragnę serdecznie podziękować wszystkim 

„starym”, jak i „nowym” uczestnikom naszego turnusu za zaufanie, 

wierność i chęć wspólnego  z nami wyjazdu nad morze, co mówi samo 

za siebie.  Za te naprawdę szczere i budujące mnie międzyludzkie 

relacje jeszcze raz serdecznie dziękuję i od serca  pozdrawiam. 

          Za współpracę przy organizacji oraz realizacji turnusu jestem 

wdzięczna Alicji Niedużak oraz naszej instruktor KO, czyli p.  

Barbarze Chomickiej, która na naszą rzecz dwoiła się i troiła, abyśmy 

jak najwięcej zyskali w ten czas przebywając nad Bałtykiem” – tyle z 

przeciekawej telefonicznej relacji dyr. Małgorzaty Musiałek.  

 

          Pierwsza analiza powyższej rozmowy podpowiada, że dla 

organizatorów turnusów było to nowe doświadczenie, chociażby z 

powodu wykorzystania do podróżowania pociągu Pendolino. 

           Przy okazji rozszyfrowaliśmy ów z włoska brzmiący termin – 

nazwę -  oraz kolejny raz z satysfakcją musimy przyznać, że od 

jakiegoś czasu na wysokości zadania względem naszego środowiska 

stają służby pomocnicze PKP, za co z wdzięcznością i uznaniem 

należy im podziękować, zaś postawę  nagłośnić.  

          W imieniu wszystkich uczestników turnusu za tak wspaniale i 

twórczo przeżyty czas należy podziękować wszystkim powyżej 

wymienionym Paniom, czyli jego organizatorkom oraz  wszystkim 

pracownikom DW „Dariusz” na czele z jego właścicielem, jak i 
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personelem poczynając od kucharzy, a kończąc na rehabilitantach i p. 

Basi – niezapomnianego pracownika KO tego obiektu. 

 

 

Zygflor                                                                                  2017-06-20  

 

 

 

- krośnieńska „majówka” AD 2017 – relacja 

 
          Można rzec, że w tym roku „rzutem na taśmę”, gdyż dopiero 

30 maja br.  aktyw krośnieńskiego Koła PZN zrealizował już kolejno 

6 „majówkę” do miejsca kultu maryjnego umiejscowionego – można 

tak rzec - w zasięgu  ich wzroku, czyli niedalekiej okolicy. 

         W tym roku – prawdopodobnie z pobudek rodzinnych, wszak 

Sadowscy wywodzą się z tamtych stron - wybór padł na Starą Wieś k/ 

Brzozowa, w której to istnieje klasztor Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej oraz 

klasztor i jezuicka Bazylika p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
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Panny.   O ostatniej – jak się  

okazało niezwykle ciekawej 

eskapadzie – prezes Bogdan 

Sadowski m.in. powiedział: „W 

tym roku w tradycyjnej 

„majówce” udział  wzięło 37 

osób, które z miejsca zbiórki tuż 

obok krośnieńskiego dworca 

PKS 30 maja tuż po godz. 9
00

  

rano obierając azymut na 

nieodległy Brzozów po 

kilkudziesięciu minutach 

dojechała do Starej Wsi – 

miejsca niezwykle ciekawego dla 

każdego z nas z  wielu względów 

i powodów. Z relacji p. 

przewodnik, która obsługiwała 

naszą grupę,  dowiedzieliśmy się, 

że w  ołtarzu głównym bazyliki w 

Starej Wsi znajduje się cudowny obraz przedstawiający scenę 

Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP ukoronowany 8 września 1877 r. W 

tej chwili jest to kopia, gdyż oryginał „w tajemniczych 

okolicznościach” spłonął  w 1968 r. 11 sierpnia 2006 r. IPN oficjalnie 

potwierdził spalenie obrazów przez UB i zakwalifikował to wydarzenie 

jako zbrodnię komunistyczną. Sprawca podpalenia pozostał nieznany. 

Każdego roku w dniu 15 sierpnia tysiące pielgrzymów przybywa do 

stóp Maryi, by oddać jej cześć. Istnieje tu przeciekawe Muzeum 

Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej, a mieści się 

w późnobarokowym Sanktuarium Maryjnym w Starej Wsi. 

          W owej bazylice uczestniczyliśmy w odsłonięciu cudownego 

obrazu Matki Bożej oraz we Mszy św. odprawionej w intencji naszego 

środowiska. Następnie obejrzeliśmy owo cudo architektury sakralnej 

epoki polskiego baroku, a potem przebogate w eksponaty sakralne 

oraz misyjne Muzeum Ojców Jezuitów, którego eksponaty nas 

zadziwiły i wręcz zachwyciły.     

          Na zakończenie pobytu u jezuitów odbyliśmy pogłębiający nasze 

odczucia i religijną wrażliwość  po  – będącym ciągle w rozbudowie – 
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Ogrodzie Biblijnym, który w specyficzny sposób unaocznia to, co 

powinniśmy kojarzyć z lekturą Starego, jak i Nowego Testamentu.    

          W godzinach południowych odpoczywaliśmy od skwaru 

wzmacniając – regenerując -  siły posiłkiem w kawiarence „Pod 

Parnasem”. 

          Po południowej „sjeście” udaliśmy się do Domu Zakonnego 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 

Niepokalanie Poczętej, które w Starej Wsi są od 1863. Jest to 

zgromadzenie wywodzące 

się z Wielkopolski, a 

założone przez bł.  

Edmunda Bojanowskiego. 

Tamże zwiedziliśmy 

przyklasztorne Muzeum 

Misyjne oraz pomodlimy 

się przy grobie siostry 

Leonii Marii Nastał, do 

której prosząc o 

wstawiennictwo pielgrzymuje wiele osób prosząc o potrzebne łaski.   

          U końca wyczerpującego dnia w jednej z leśnych altan leżących 

na trasie naszego powrotu do domu zrealizowaliśmy integracyjny 

grill, który zregenerował nasze nadwątlone fizyczne siły, zaś w ten 
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czas „zrealizowana” przez niebiosa ulewa ochłodziła atmosferę, jak i 

powietrze, co podniosło 

komfort naszego powrotu 

do Krosna tuż przed 

odjazdem w teren 

ostatnich autobusów i 

BUS-ów umożliwiających 

powrót do domów 

członkom w 

krośnieńskiego Koła PZN 

z tzw. terenu. Z udanej 

majówki powracaliśmy 

pełni głębokich przeżyć duchowych i estetycznych”      

          Tyle z przeciekawej i obszernej telefonicznej relacji prezesa 

Bogdana Sadowskiego, która w swoisty sposób dla naszego 

środowiska odkrywa miejsce w regionie od jakiegoś czasu 

rozpropagowywane przez lokalne media i nie tylko.  

          Może warto jest pójść śladami „naszych” z Krosna i naocznie 

zobaczyć to, co ze swoimi podopiecznymi  zobaczył Bogdan, jak też 

reklamują foldery zachęcające do odwiedzenia naszego regionu, czyli 

Podkarpacia? 

 

 

Zygflor                                                                                  2017-06-04    

 
 

85 – e urodziny „Twardziela” 

           

          85 lat temu – 20 kwietnia 1932 r. we wsi Krzywa k. Sędziszowa 

Małopolskiego odległego od Ropczyc o około 17 km – u Majków  na 

świat przyszło dziecko, któremu na chrzcie dano imię Mieczysław.  

          Wśród żyjących już nie ma akuszerki lub kobiety z wioski 

przyuczonej do odbioru porodów, która to bezbłędnie mogłaby 

zinterpretować Jego pierwszy krzyk, który mógł być oznaką rozpaczy 

lub  zachwytu i aprobaty tego, że w końcu zaistniał „na tym łez 

padole”. 
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          Skrótowo mówiąc życie Go nie rozpieszczało i nadal nie 

rozpieszcza, ciągle raczyło ciężkimi razami, o czym pisałem  w 

listopadowym wydaniu „Przewodnika” w 2011 r., w którym to 

zamieszczono opracowanie p.t. „Twardziel”. Jego lektura najlepiej 

Wam przypomni i przedstawi szczególną sylwetkę dzisiejszego 

Jubilata. 

          Swoje 85 urodziny – jak przystało na rasowego społecznika -  

świętował w gronie swoich podopiecznych w trakcie obchodów tzw. 

wielkanocnego jajka, które już cyklicznie zorganizował dla swoich, 

czyli członków Koła PZN w Ropczycach. 

          Zapewne i w tym roku fakt 

kolejnych urodzin „Twardziela” 

uszedłby powszechnej uwadze, gdyby 

nie życzliwość i trzeźwość umysłu 

jednego ze współbiesiadników, który 

fakt Jego urodzin nie przeoczył, za co 

z serca dziękujemy. 

          Cóż w tym dniu życzyć tak 

znamienitemu, tak zasłużonemu, 

wiekowemu, spracowanemu  i 

skromnemu Jubilatowi?    

          Nim złożymy stosowne życzenia, 

to  z szacunkiem składamy Mu słowa podziwu i uznania za to 

wszystko, co realizuje od chwili, gdy zadebiutował jako lider 

ropczyckiej struktury PZN. Z przyzwoitości przypomnijmy, że w chwili 

objęcia funkcji prezesa był w wieku kardynałów i innych wysokich 

dostojników kościelnych predysponującego ich do przejścia na 

emeryturę.  

          Cóż więc szczególnego w tym dniu można życzyć tak znamienitej 

Osobie? 

          Składamy Ci więc Drogi Jubilacie bardzo prozaiczne, czyli 

zwyczajne, pospolite  życzenia; życzymy więc nie opuszczającego 

zdrowia, rozwiązania wszelkich nurtujących Cię problemów, 
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wdzięczności wszystkich tych, na rzecz których się udzielasz, 

błogosławieństwa Bożego oraz dalszej tak wspaniałej kondycji 

umożliwiającej tak twórcze i oddane sprawie życie, o czym Drogi 

Mieczysławie zaświadczają  Twoje dokonania oraz  wielka za to 

wszystko wdzięczność i uznanie innych… 

          I jeszcze jedno… niech ktoś z Twojego grona „zapatrzy się” w 

Twoją Osobę, abyś w bliżej nieokreślonej przyszłości mógł w 

odpowiednie ręce złożyć swój urząd z boku jeszcze przez długie lata 

móc z sympatią obserwować, jak kontynuuje i pomnaża  Twoje 

dziedzictwo… 

              

życzenia składają: 

 

- w imieniu stanu osobowego Okręgu Podkarpackiego PZN – prezes 

Ryszard Cebula 

- w imieniu Redakcji – Zygmunt Florczak 

 

Zygflor                                                                                  2017-04-20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.s. 

           W dowód wypowiedzianych od serca powyższych słów przyjmij  

wirtualny kosz róż, które ponoć bardzo uwielbiasz …  
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Witryna poetycka 
           

          W powakacyjnym kąciku poetyckim prezentuję dwuznaczny – 

pobudzający wyobraźnię i zmysły – wiersz naszej rodzimej Mistrzyni 

Poezji Frywolnej – Lucyny Krzan Zawiślak, która już niejeden raz 

nas zaskakiwała swoimi spostrzeżeniami, sformułowaniami i aluzjami. 

          W tym wypadku utwór został wyeksponowany na tle obrazu, 

który i Ją „tchnął do wyrażenia opinii podsłuchanej publiki 

podziwiającej go głośno,  spontanicznie i z nieukrywaną 

dwuznacznością”.       

 

     W galerii 

W prasie dzisiaj ogłosili, 

 że galerię otworzyli, 

więc obejrzę, czemu nie, 

kto malował, czym i gdzie. 

Wchodzę tam i ludzi tłum, 

wokół mnie jest gwar i szum,  

więc wirażem się przeciskam, 

aby sztukę ujrzeć z bliska. 

Do mych uszu dobiegł szept: 

O, szalony, biedna ona , a  jak spadnie ? 

- chyba skona; nierozsądna była, nie… 

Już biegają moje oczy 

hen, po ścianach, między ramy.  

Czym artysta ich zaskoczył? 

może autor był szalony ? 

Ruda była jak wiewióra, 

rozwichrzona jej fryzura, 

koń kopyta w górę wznosi, 

wybałuszył wielkie oczy… 

Widzę, wiem - jest on i ona, 

nikt nie spadnie i nie skona.  

Akt ujrzeli. Zbaranieli.                                              – verte –  
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                                                                         c.d.  „W galerii” 

znowu słyszę takie słowa: 

„A ja myślę – dzielne ona, 

w takim pędzie dosiąść konia?”. 

Teraz razem już cwałują, 

galopują i kłusują … 

Ruda –fakt, niczym kasztanka,  

nie przywdziała na się wdzianka,  

twarz do jego grzywy wciska,  

jemu piana z pyska tryska. 

Wiatrem włosy jej smagane,  

dłonie w grzywę ma wplecione. 

Nazbyt ciemny jest zad konia,  

dobrze jest widoczne ona.  

O czym myślał malarz ten  

stojąc z pędzlem przed sztalugą ?  

zwłaszcza kiedy muskał jej 

jedwabiście gładkie udo ?     

 

autor:  Lucyna Krzan – Zawiślak 

…………………………………………………………………………. 

Redakcja refleksyjnie do Czytelnika: 

                                  O czym myślisz teraz ty,  

                                  co twój umysł podpowiada,  

                                  jakie skojarzenia masz,  

                                  żeś na chwilę oniemiała (łeś) ? 

                                 „Szał uniesień” – Podkowińskiego – 

                                  tak tytuł obrazu brzmi,  

                                  czyżby ta skryta namiętność 

                                  naprawdę obcą byłaby Ci ? 

                                                                                       Zygflor 

Zdjęcie: „Szał uniesień” W. Podkowińskiego 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szał_uniesień  


