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Listopad 

 - to czas sprzyjający głębokim  przemyśleniom o podłożu religijnym 

– światopoglądowym -, patriotycznym oraz refleksji nad sensem 

naszego życia, czyli naszego zaistnienia; to moment wewnętrznego 

rozliczenia się z samym sobą i okazja do zastanowienia się nas tym,  

jaką „ smugę cienia” po sobie zostawimy potomnym … 

           W te dni niejednemu z nas po głowie przemyka kamedulski 

zwrot Memento mori (łac. pamiętaj o śmierci) aż do bólu 

uzmysławiający nam, że nijak nie uda nam się jej uniknąć.  

          W te dni w umyśle niejednego z nas kołace patriotyczny i 

refleksyjny zwrot z Trenu 2 sformułowanego tuż po III rozbiorze 

Polski w 1795 r. przez ks. Józefa Morelowskiego o treści:  

 
Przybądźcie, przodków cienie! Obaczcie, co z naszą 

Lub raczej co się dzieje z Polską dzisiaj waszą? 

Patrzcie, w co idą marnie ciężkie wasze trudy. 

 

lub refleksyjny – wręcz „z receptą dla ducha”, gdy nie ma nijakiej 

innej pociechy - „Na Zaduszki” autorstwa Marii Pawlikowskiej – 

Jasnorzewskiej; 

 

Zardzewiały pąk róży, fiołek purpurowy, 

Ziarna maku z uciętej, niegdyś szumnej głowy, 

Liść zatrzymany w biegu 

I płaczu pokusę 

Zalejemy jak łzami czystym, mocnym spirytusem. 

Jeszcze garść pocałunków – 

Zwarzonych jarzębin, 

I niech butlę na słońcu wiatr jesienny ziębi, 

Byśmy mieli na tydzień krzyżami pocięty  

„Zaduszkówkę”, 

Bo innej nie widzę pociechy … 

 

          Listopad, to wedle używanego w Polsce kalendarza 

gregoriańskiego przedostatni miesiąc w roku liczący 30 dni, a swą 



4 
 

nazwę wywodzący od opadających jesienią liści (czeska nazwa 

miesiąca listopad, ukraińska  листопад).  

          Jego łacińska nazwa - November – (wedle kalendarza 

rzymskiego był to dziewiąty miesiąc w roku i pod takowym 

określeniem funkcjonował) została zapożyczona przez większość 

języków europejskich i pod taką funkcjonuje do dziś.   

          Listopad w naszej strefie klimatycznej, to czas zamierania 

przyrody, ostatecznego odbarwienia się liści drzew, krzewów i traw 

oraz częstych przymrozków, które  wraz z silnymi wiatrami strącają z 

nich ostatnie liście. W związku z tym ten miesiąc jest „głównym 

sprzątającym” w roku tak w wydaniu ludzkim (wymusza sprzątanie 

posesji i cmentarzy) jak i przyrody, która swoimi narzędziami – 

wiatrem i deszczem – wszystko co może usuwa gdzieś w dzikie 

chaszcze i zakrzewienia. 

          Miesiąc ma też smutne – wręcz traumatyczne – skojarzenia 

związane chociażby z nieuniknionym faktem naszej śmierci – wszak 

jego początkiem obchodzimy Święto Wszystkich Świętych i Dzień 

Zaduszny poświęcony wszystkim Zmarłym. 

          Niegdyś ową uroczystość obchodzono 13 maja (na przednówku), 

ale z mocy decyzji papieża Grzegorza III z roku 731 od tamtego czasu 

owe wspomnienia obchodzimy w dniu 1 listopada. Prawdopodobnie 

powodem decyzji były trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów 

przybywających do Rzymu na wiosnę.  

          W roku 837 papież Grzegorz IV rozporządził, „Aby odtąd                

1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, 

ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego”.   

          W chrześcijaństwie obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował 

w roku 998 św. Odilon -  opat z Cluny – jako przeciwwagę dla 

pogańskich obrządków ku czci zmarłych. Na dzień modłów za dusze 

zmarłych – stąd nazwa „Zaduszki” -  wyznaczył pierwszy dzień po 

Wszystkich Świętych. W XIII wieku tradycja rozpowszechniła się w 

całym Kościele katolickim. W polskim Kościele katolickim Dzień 

Zaduszny ma rangę wspomnienia obowiązkowego, jako wspomnienie 

wszystkich wiernych zmarłych.  

           

          Ludowe mądrości charakteryzujące ten czas:      

W listopadzie goło w sadzie. 
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W listopadzie – jak na autostradzie. 

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

Miną Wszyscy Świeci – mróz się w polu kręci. 

Święty Marcin na siwym koniu ku nam jedzie. 

Jak się Katarzyna głosi, tak się Nowy Rok nosi. 

W połowie listopada deszczy, to u połowie stycznia trzeszczy. 

Gdy św.  Andrzej ze śniegiem przybieży, to sto dni na polu leży. 

W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach stawiają. 

           

          W najbliższe dni będziemy wspominać: 

          1 listopada – Wszystkich Świętych  

          Wedle tradycji od stuleci w tym dniu gromadzimy się nad 

mogiłami naszych przodków, aby w wielopokoleniowym gronie 

bliższej  oraz dalszej rodziny naszym bliskim zmarłym oddać należną 

im cześć. Ten wymuszony czas zastanowienia zmusza nas do refleksji 

nad istotą ludzkiego życia i nieuchronnością praw natury. Obecnie 

praktykowany przez nas zwyczaj odwiedzania cmentarzy i palenia 

świec na grobach wykracza poza sferę przekonań religijnych. 

Uroczystość Wszystkich Świętych łączy w sobie wielowiekową 

obrzędowość pogańską z tradycją dwóch świąt kościelnych.  

          1 listopada 1918 – to początek Bitwy o Lwów 1918-1919            

(w polskiej historiografii określanej jako Obrona Lwowa) – polsko-

ukraiński konflikt zbrojny o Lwów trwający od 1 XI. 1918 r. do            

22. V. 1919 r.  zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia. 

          1 listopada 1993 r. – wszedł w życie Traktat o Unii 

Europejskiej – powszechnie zwany Traktatem z Maastricht.   

          2 listopada – Dzień Zaduszny – poświecony pamięci 

wszystkich zmarłych.  W Zaduszki   zaświadczamy naszą pamięcią                   

o tych, którzy odeszli od nas na zawsze. W ten dzień wspominamy 

bliskich, znajomych   i przyjaciół – i to bez względu na wyznawany 

światopogląd – jednocześnie snując refleksję nad przemijaniem                

i nicością doczesności.   

          2 listopada 1917 r. – to moment ogłoszenia Deklaracji 

Balfoura – listu brytyjskiego ministra spraw zagranicznych do 

przywódcy społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii, w którym 
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po raz pierwszy wspomina o możliwości utworzenia państwa 

żydowskiego. 

          3 listopada – Dzień św. Huberta - Święto Myśliwych – 

początek sezonu łowieckiego, którego największe nasilenie ludzie lasu 

przeżywają zimą.  

          3 listopada 1867 r. – urodził się Stanisław Szeptycki – pułk. 

armii austriackiej, w czasie I wojny światowej komendant Legionów 

Polskich, po jej zakończeniu generał i minister spraw wojskowych. 

Był wnukiem Aleksandra Fredry. (zm. 1950 r.).  

          3 listopada 1927 r. – urodził się Zbigniew Cybulski – wybitny 

aktor telewizyjny i teatralny (zm. 1967 r.).  

          4 listopada 1847 r. – zmarł Felix Mendelssohn-Bartholdy – 

niemiecki kompozytor okresu romantyzmu, autor znanego „Marsza 

weselnego”. Był cudownym dzieckiem – pierwszą symfonię 

opublikował mając 15 lat (ur. 1809 r.). 

          4 listopada 1931 r. zmarł Artur Oppman ps. Or-ot. poeta i 

publicysta, miłośnik legend warszawskich, autor wierszy i pieśni 

patriotycznych, utworów dla dzieci i młodzieży, zajmował się 

redagowaniem kalendarzy ( ur. 1867 r.), m.in.  napisał: 
 

                                     ORLĄTKO 

O mamo, otrzyj oczy,                              Z prawdziwym karabinem  

Z uśmiechem do mnie mów,                   U pierwszych stałem czat… 

Ta krew, co z piersi broczy –                  O, nie płacz nad twym synem, 

Ta krew – to za nasz Lwów!...                Co za Ojczyznę padł… 

Ja biłem się tak samo                             Z krwawą na kurtce plamą 

Jak starsi – mamo chwal!...                   Odchodzę dumny w dal… 

Tylko mi Ciebie mamo,                          Tylko mi Ciebie, mamo,  

Tylko mi Polski żal!...                            Tylko mi Polski żal … 

                                                                                    (…) 
                                                                                            Artur Oppman 

          Nad grobem Artura Oppmana Jan Lenartowicz powiedział: „Odszedł w 

zaświaty poeta, który w ciągu czterdziestu kilku lat swego twórczego życia miał 

tylko jedną namiętność: bezgraniczne ukochanie Ojczyzny …”  

          5 listopada 1967 r. – urodziła się Kayah – właśc. Katarzyna 

Szczot – piosenkarka i autorka tekstów. Jej największe przeboje, to: 

„Prawy do lewego”, „Testosteron”, czy Śpij kochanie”.   
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          5 listopada 1931 r. - urodził się Gotfryd Gremlowski ps. 

Grandi -  najlepszy polski pływak lat 50-tych, olimpijczyk, 

wielokrotny mistrz i rekordzista Polski (zm. 1987 r.). 

          6 listopada 1657 r. – przed kościołem jezuickim w Bydgoszczy 

zaprzysiężono traktaty wawelsko-bydgoskie, w wyniku których 

Polska utraciła władzę lenną nad Prusami Książęcymi – późniejszą 

częścią Królestwa Prus. 

          6 listopada 1951 r. - z taśm FSO na Żeraniu zjechała pierwsza 

Warszawa M 20 – był to pierwszy w powojennej historii Polski 

samochód osobowy produkowany seryjnie.  

          7 listopada 1951 r. -  rozpoczęła się w Lublinie seryjna 

produkcja samochodu ciężarowego Lublin 51. 

          7 listopada 1917 r. -  przed 100-laty - wybuchła Rewolucja 

październikowa w Rosji -  według terminologii sowieckiej - Wielka 

Socjalistyczna Rewolucja Październikowa  – zbrojny przewrót trwający od 

nocy z 24 października?/6 listopada 1917 na 25 października?/7 listopada 1917, 

do godziny drugiej w nocy 26 października?/8 listopada 1917, gdy został 

opanowany przez oddziały bolszewickie Pałac Zimowy, a członkowie Rządu 

Tymczasowego aresztowani. Był to przewrót  będący konsekwencją 

pogłębiającego się kryzysu politycznego w Rosji, zakończył okres dwuwładzy w 

Rosji, gdy rządy od rewolucji lutowej sprawowały równolegle Rząd 

Tymczasowy i Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.  

          Dwuwładza trwała do momentu zbrojnego przewrotu dokonanego przez 

bolszewików 6/7 listopada 1917, aresztowania członków Rządu Tymczasowego 

po zajęciu Pałacu Zimowego w nocy 7/8 listopada 1917 i przejęcia władzy przez 

bolszewików – formalnie w imieniu II Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad, który 

odbył się 9 listopada 1917. 

          Określenie „październikowa” na rewolucję bolszewicką jest stosowane ze 

względu na miesiąc rozpoczęcia przewrotu. W Rosji przedbolszewickiej 

obowiązywał kalendarz juliański, więc zgodnie z tą rachubą czasu przewrót 

rozpoczął się w nocy z 24 na 25 października;  zaś wedle kalendarza 

gregoriańskiego z 6 na 7 listopada. 

           8 listopada 1887 r. – amerykański wynalazca Emil Holliday 

opatentował gramofon; ów wynalazek był popularny przez ponad 100 

lat.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sowieci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
https://pl.wikipedia.org/wiki/6_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Zimowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Tymczasowy_Rosji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Tymczasowy_Rosji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwuw%C5%82adza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_lutowa_1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrogrodzka_Rada_Delegat%C3%B3w_Robotniczych_i_%C5%BBo%C5%82nierskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_julia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
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          8 listopada 1937 r. – urodził się Jan Kociniak,  kuzyn Mariana 

Kociniaka – aktor charakterystyczny. To on dubbingował Kubusia 

Puchatka oraz Gucia z serialu „Pszczółka Maja” (zm. 2007 r.). 

          9 listopada 1907 r. – urodził się Mieczysław Milecki (właśc. 

Loretz) – aktor i reżyser, żołnierz AK, walczył w Powstaniu 

Warszawskim ( zm. 1988r.).            

          9 listopada 1967 r. – w San Francisco ukazał się pierwszy 

numer czasopisma poświęconego muzyce rockowej „Rolling Stone”. 

          10 listopada 1927 r. – urodził się Edmund Fetting – aktor i 

muzyk, znany z ról w serialu „Czarne chmury”, „W pustyni i w 

puszczy” oraz z wykonania piosenki z serialu „Czterej pancerni i 

pies” (zm. 2001 r.).  

          10 listopada 1977 r. – Robert Edwards i Patrick Steptoe 

dokonali pierwszego udanego zapłodnienia in vitro, w wyniku którego 

urodziła się Louise Brown – pierwsze „dziecko z probówki”.    

          11 listopada – to Narodowe Święto Niepodległości 

          Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 r. - Polska odzyskała 

niepodległość. Na pamiątkę tego wydarzenia - od 1937 r. - dzień                 

11 listopada jest polskim świętem narodowym. 

          11 listopada 1837 r. – urodził się Artur Grottger – malarz i 

rysownik, autor znanego cyklu grafik patriotycznych „Polonia”                

(zm. 1867 r.).  

          11 listopada 1957 r. – premiera komedii „Kapelusz pana 

Anatola” w reż. Jana Rybkowskiego, w roli głównej wystąpił Tadeusz 

Fijewski.    

          12 listopada 1937 r. – zmarł Zbigniew Uniłowski – pisarz, 

autor autobiograficznej powieści „Wspólny pokój” (ur. 1909 r.). 

          12 listopada 1947 r. – urodził się Zbigniew Łapiński – muzyk, 

kompozytor, tworzył trio z Jackiem Kaczmarskim i Przemysławem 

Gintrowskim. Utwory: „Samosierra”, czy „Dzielnica żebraków”.  

          13 listopada 1937 r. – urodził się Stanisław Oślizło – piłkarz i 

trener, długoletni zawodnik „Górnika” Zabrze, były kapitan 

reprezentacji Polski. 
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          13 listopada 1947 r. – zakończono prace nad popularnym 

karabinkiem automatycznym AK–47 konstrukcji Michaiła 

Kałasznikowa.  

          14 listopada 1907 r. – urodził się Władysław Kopaliński – 

(właśc. Stefczyk) – autor wielu słynnych słowników i encyklopedii 

(zm. 2007 r.). 

          14 listopada 2007 r. – zmarł Jan Kaczmarek – satyryk i 

piosenkarz, współtwórca wrocławskiego kabaretu „Elita” (ur. 1943 r.) 

         15 listopada 1577 r. - wyprawa pod dowództwem angielskiego 

korsarza Francisa Drake’a wyruszyła na drugą w dziejach podróż 

dokoła świata.  

          15 listopada 1977 r. – premiera filmu „Bliskie spotkania 

trzeciego stopnia” w reżyserii Stevena Spielberga. W filmie m.in. 

zagrali: Richard Dreyfuss i Francois Truffaut.  

          16 listopada – to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. 

„Nauczyliśmy się fruwać, niczym ptaki na niebie, pływać jak ryby w 

morzach, ale nie nauczyliśmy się tej prostej sztuki, by  żyć ze sobą jak 

bracia”                                    Martin Luter King (1929 – 1968) 

          16 listopada 1940 r. – zamknięto warszawskie getto; policja 

otoczyła teren dzielnicy żydowskiej, jej opuszczanie bez specjalnych 

zezwoleń było zakazane. 

          16 listopada 1922 r. - urodził się Janusz Morgenstern – polski 

reżyser i producent filmowy. Debiutował filmem „Do widzenia, do 

jutra”, wyreżyserował m.in. filmy: „Jowita” i „Trzeba zabić tę 

miłość” oraz seriale telewizyjne: „Stawka większa, niż życie”, 

„Kolumbowie”, czy „Polskie drogi” (zm. 2011 r.). 

          17 listopada 1887 r. – urodził się Bernard Law Montgomery 

– marszałek polny brytyjskiej armii, zwycięzca spod Alamein, 

dowódca sił lądowych podczas lądowania w Normandii (zm. 1976 r.).  

          17 listopada 1997 r. – premiera filmu „Kiler” w reżyserii 

Juliusza Machulskiego. Role główne grali Cezary Pazura i Jerzy 

Stuhr, był to ostatni film z udziałem Władysława Komara.    
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          17 listopada 1942 r. - urodził się Martin Scorsese – 

amerykański reżyser i scenarzysta filmowy, laureat Oscara w 2007 r. 

za film „Infiltracja”, twórca m.in. „Ostatniego kuszenia Chrystusa”.   

          18 listopada 1307 r. – jak głosi legenda, szwajcarski bohater 

narodowy Wilhelm Tell zestrzelił z kuszy jabłko leżące na głowie 

swojego syna przyczyniając się do wybuchu powstania narodowego.   

          18 listopada 1927 r. – urodził się Eldar Riazanow – rosyjski 

reżyser i scenarzysta. Jego znane filmy, to: „Szczęśliwego nowego 

roku:, „Biurowy romans”, czy „Dworzec dla dwojga” (zm. 2015 r.). 

          18 listopada 1853 r. – urodził się Władysław Zamoyski – 

hrabia, podróżnik, działacz społeczny, kulturalny i oświatowy w 

Wielkopolsce i na Podhalu. To on m.in. doprowadził do  zbudowania 

otwartej w 1899 r. linii kolejowej z Chabówki do Zakopanego, był 

twórca fundacji pod nazwą „Zakłady Kórnickie” (zm. 1924 r.).   

          19 listopada 1557 r. – zmarła Bona Sforza – królowa Polski, 

księżna Bari, żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta              

(ur. 1494 r.).  

          19 listopada 1917 r. – urodziła się Indira Gandhi – długoletni 

premier Indii, córka Jawaharlala Nehru (zm. 1984 r.). 

          19 listopada 1977 r. – zmarł Władysław Hańcza – (właśc. 

Tosik) – aktor. Jego najbardziej znane role, to Boryna w „Chłopach”, 

czy Kargul w „Sami swoi” (ur. 1905 r.).  

          20 listopada 1873 r. – miasta Buda i Peszt zostały połączone i 

utworzyły Budapeszt.  

          20 listopada 1947 r. – księżniczka brytyjska Elżbieta Windsor 

– późniejsza królowa Elżbieta II – poślubiła księcia Filipa 

Mountbattena.  

          20 listopada 2007 r. – zmarł Ian Smith – pierwszy premier 

Rodezji (obecni Zimbabwe) zwolennik segregacji rasowej (ur. 1919r)  

          21 listopada 1877 r. – Thomas Edison zaprezentował 

wynaleziony przez siebie fonograf – urządzenie do zapisu i 

odtwarzania dźwięku.  
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          21 listopada – to Światowy Dzień Życzliwości oraz Światowy 

Dzień Rzucania Palenia.   

          21 listopada 1939 r. – urodziła się Ingrid Pitt (właśc. 

Ingoushka Petrow) – angielska aktorka polskiego pochodzenia znana 

z filmu „Tylko dla orłów” oraz horrorów klasy B (zm. 2010 r.).      

          22 listopada 1827 r. – urodził się Karol Estreicher senior – 

„Ojciec bibliografii polskiej”, długoletni dyrektor Biblioteki 

Jagiellońskiej (zm. 1908 r.).       

          22 listopada 1963 r. – w zamachu w Dallas zginął John 

Fitzgerald Kennedy – nazywany „JFK” – 35 prezydent Stanów 

Zjednoczonych  (ur. 1917 r.). 

          22 listopada 1967 r. – urodził się Boris Becker – niemiecki 

tenisista, wielokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych w 

latach 80 – 90-tych.  

          23 listopada 1927 r. – zmarł Stanisław Przybyszewski – 

prozaik, dramaturg, wpływowy publicysta okresu Młodej Polski, 

przedstawiciel bohemy artystycznej. Jego utwory, to: „Gody życia”, 

„Dzieci Szatana”, czy „Matka” (ur. 1868r.).  

          23 listopada 1933 r. – w Dębicy urodził się Krzysztof 

Penderecki – kompozytor, dyrygent i pedagog – jeden z najbardziej 

znanych współczesnych kompozytorów polskich.  

          24 listopada 1987 r. – zmarł Karol Bunsch – pisarz 

historyczny i tłumacz, autor cyklu „Powieści piastowskich” (ur.1898 ) 

          24 listopada 2007 r. – zmarł Jerzy Ofierski – satyryk i aktor 

kabaretowy, odtwórca popularnej postaci sołtysa Kierdziołka                    

(ur. 1926 r.). 

          25 listopada – to Międzynarodowy Dzień Przemocy wobec 

Kobiet  oraz Światowy Dzień Pluszowego Misia.  

          25 listopada 1937 r. – podniesiono banderę na niszczycielu 

ORP Błyskawica. Okręt brał udział w operacjach floty alianckiej 

podczas II wojny światowej, obecnie okręt muzeum w Gdyni. 

          25 listopada 1967 r. – w Teatrze Narodowym w Warszawie 

premiera dramatu „Dziady” Adama Mickiewicza w reżyserii 
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Kazimierza Dejmka  z główną rolą Gustawa Holoubka. Jego 

wycofanie z repertuaru stało się przyczyną wydarzeń marcowych 

1968 r. 

          26 listopada 1952 r.- zmarł Sven Hedin – szwedzki podróżnik i 

geograf, autor pierwszych szczegółowych map Pamiru, Tybetu i 

Himalajów, badał pustynię Taka Makan i jedwabny szlak (ur. 1865 r.)  

          26 listopada 1607 r. – w Londynie urodził się John Harvard – 

purytański pastor. Swój majątek zapisał nowo powstałemu 

college’owi, potem  uniwersytetowi w Ameryce, który do dziś nosi 

jego imię  (zm. 1638 r.).        

          26 listopada 1958 r. – w Sanoku urodził się Tomasz Beksiński 

– z wykształcenia anglista, tłumacz, dziennikarz muzyczny, jedna z 

najbardziej charyzmatycznych osobowości wśród polskich 

prezenterów radiowych. Był autorem tłumaczeń wszystkich 

ówczesnych filmów o Bondzie, twórczości grupy Monty Pythona  

oraz kilkudziesięciu innych filmów (zm. 1999 r.).    

          27 listopada w 8 roku p.n.e. - zmarł Horacy – najwybitniejszy 

obok  Wergiliusza – poeta rzymski (ur. 65 r. p.n.e.). 

          27 listopada 1942 r. - Niemcy rozpoczęli akcje wysiedlania 

ludności polskiej z Zamojszczyzny. 

          27 listopada 1942 r. – urodził się Jimi Hendrix – (właśc. 

James Marshall Hendrix) – amerykański gitarzysta, wokalista i 

kompozytor uważany za jednego z wirtuozów gitary elektrycznej; 

największy przebój, to: „Hey Joe”(zm. 1970 r.).  

          28 listopada 1918 r. - Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 

wydał dwa dekrety: pierwszy dotyczył utworzenia Marynarki Polskiej, 

drugi ustalał ordynację wyborów do Sejmu Ustawodawczego, tzw. 

ordynację pięcioprzymiotnikową, a także ich termin – 28. 01. 1919 r.  

          28 listopada 1943 r. – w Teheranie rozpoczęło się spotkanie 

przywódców koalicji antyhitlerowskiej – tzw. wielkiej trójki. 

Konferencja teherańska zakończyła się 1. XII. 1943 r. m.in. 

uzgodnieniem powojennych granic Polski oraz podziałem strefy 

wpływów w przyszłej Europie. Było to pierwsze spotkanie wielkiej 
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trójki, czyli ZSSR, USA i Wielkiej Brytanii. Kolejne odbyły się w 

Jałcie i Poczdamie.  

          29 listopada – ANDRZEJKI 

          29 listopada 1830 r. – w nocy z 29 na 30 listopada wybuchło 

Powstanie Listopadowe  zakończone w 1831 r. Na pamiątkę tamtych 

wydarzeń dzień 29 listopada obchodzony jest w Wojsku Polskim jako 

Dzień Podchorążego.  

          29 listopada 1952 r. - papież Pius XII mianował 24 nowych 

kardynałów - w tym arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, który 

nominacji nie mógł odebrać przez 4 lata, ponieważ władze PRL 

odmawiały mu zgody na wyjazd do Włoch.   

          29 listopada 2007 r. – zmarł Andrzej Kern – adwokat, 

wicemarszałek Sejmu I kadencji, działacz opozycji w okresie PRL. 
(ur. 1937 r.).  

          30 listopada 2002 r. – w 132 lata po śmierci – trumna z ciałem 

Aleksandra Dumasa spoczęła w paryskim Panteonie.  

          30 listopada 1427 r. – urodził się Kazimierz IV Jagiellończyk 

– król polski i wielki książę litewski, najmłodszy syn Władysława 

Jagiełły (zm. 1492 r.). 

          30 listopada 1993 r. – to dzień światowej premiery filmu 

Stevena Spielberga „Lista Schindlera”. W 1995 r. obraz Spielberga 

znalazł się na watykańskiej liście 45 filmów fabularnych, które 

propagują szczególne wartości religijne, moralne lub artystyczne.   

           

          Kończy się kolejny miesiąc naznaczany w naszej narodowej 

historii martyrologią, przypomnieniem walk o niepodległość oraz  

wspomnieniem tych, „co odeszli do Wieczności”. 

           W wypunktowanym Calendarium jest też element wielce 

budujący, tj. wspomnienie kolejnej rocznicy  odrodzenia się naszej 

państwowości po 123 latach zniewolenia i wybiciu  się na 

niepodległość w 1918 r.  – niczym mityczny feniks z popiołów.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
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           Comiesięczne rozważanie rozpoczęliśmy wspomnieniem Święta 

Wszystkich Świętych i   „Zaduszków”, czyli  wspomnienia wszystkich 

wiernych zmarłych.  

        W okresie ostatniego roku  z naszego grona w skali regionu do 

Wieczności Odeszło kilka osób, które swe pozytywne piętno odcisnęło 

na naszej działalności, operatywności – słowem: w służbie na rzecz 

środowiska.      

          Zarządom Kół Terenowych PZN przypominam, iż mogą 

stosowne kondolencje składać  na łamach „Przewodnika” tym 

wszystkim, których Odejście takowym wspomnieniem zechcą 

uhonorować i Ich zaistnienie  w ten sposób upamiętnić …  

 

Zygflor                                                                                  2017-07-05 

 

 
 

Poznali zakamarki ordynacji Zamoyskich herbu „Jelita” 
            

          W tym roku „ nasi” z Krosna wybrali się na teren byłej ordynacji 

Zamoyskich pragnąc odwiedzić najbardziej reprezentatywne miejsca i 

materialne pamiątki po  ich rządach, sprawowane w tej części 

Rzeczypospolitej aż do wybuchu II wojny światowej przez kilkanaście  

pokoleń tej magnackiej rodziny, której majątek był porównywalny nie 

tylko  do udzielnych księstw, ale i  małych ościennych królestw. 

          Jak gospodarzyli i w jaki sposób pomnażali dane im przez 

królów nadania za zasługi na polu chwały poniesione w obronie 

królestwa  – na to pytanie zapewne co nieco będą mogli odpowiedzieć 

wszyscy ci, którzy wraz z prezesem Bogdanem Sadowskim 

uczestniczyli w niezwykle ciekawej eskapadzie. Oto, co na temat jej 

realizacji nam opowiedział:    

          „Dwudniową autokarową wycieczkę dofinansowywaną przez 

Miejski i Powiatowy CPR  we współpracy z krośnieńskim Oddziałem 

PTTK  zrealizowaliśmy w dniach 4 – 5 lipca 2017 – ogólnie ujmując – 

na trasie Krosno – Zamość. W wycieczce wzięło udział 36 członków 

naszego Koła PZN, którzy zebrawszy się na miejscu zbiorki   tuż przed 
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godz. 6
30 

rano po zajęciu miejsc w podstawionym autokarze wraz z 

krośnieńskim przewodnikiem ruszyliśmy w zaplanowaną trasę.     
         Planując ją założyliśmy, że pierwszego dnia naszej wprawy 

ukierunkujemy ją pod kątem przyrodniczym, zaś dzień drugi  wycieczki 

pod  stricte historycznym, a związanym ze wzmiankowaną ordynacją, 

czyli historią  tego regionu. 

           Po dotarciu na Roztocze zatrzymaliśmy się w Górecku 

Kościelnym – małej miejscowości znanej w kraju z modrzewiowego 

kościółka p.w. św. Stanisława BiM oraz kaplicy na wodzie, które to 

obiekty zwiedziliśmy. Następnie dotarliśmy do Zwierzyńca, gdzie 

znajduje się Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku 

Narodowego, a w nim wiele 

ciekawych ekspozycji, które  

ukazują faunę żyjącą na tym 

terenie. Są więc tam wypchane 

zwierzęta leśne charakterystyczne 

dla Roztocza oraz adekwatnie do 

każdego stanowiska odtwarzane – 

nagrane w naturze - wydawane 

przez nie odgłosy. Już sama nazwa „zwierzyniec” co nieco mówi i 

podpowiada jaka dawniej na tym terenie działania  prowadzili 

Zamoyscy i co było jej celem. 

            Po przyjeździe do Zamościa czekał nas kilkugodzinny spacer 

po Ogrodzie Zoologicznym, 

czyli jedynym po prawej stronie 

Wisły ZOO. Tak więc mieliśmy 

okazję zobaczyć wiele żywych 

egzotycznych zwierząt, od 

których oddzielały nas nie kraty, 

lecz grube szyby stwarzające 

nową jakość ich podglądu. 
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           W godzinach popołudniowych dotarliśmy do zajazdu „Orzeł”, 

gdzie po zakwaterowaniu się spożyliśmy obiadokolację. W celu 

zintegrowania uczestników wycieczki wieczorem skorzystaliśmy z 

przygotowanego dla nas ogniska, przy którym piekliśmy kiełbaski.  

          Następnego dnia po dobrze przespanej nocy tuż po godz. 8
00 

rano zjedliśmy śniadanie i wykwaterowaliśmy się. Około godz.  9
30

 na 

zamojskim Rynku spotkaliśmy się z lokalnym przewodnikiem, który 

wraz z nami spacerując po renesansowym – idealnie zachowanym 

kompleksie nie skażonym przeróbkami z późniejszych epok – 

zobaczyliśmy Rynek, Ratusz, Katedrę, Muzeum Zamojskie, Pałac 

Zamoyskich oraz Rotundę. Przyznaję, że renesansowy Zamość 

założony ok. 1580 r. zrobił na nas naprawdę wielkie wrażenie, gdyż  

nie spodziewaliśmy się, tak pięknego miasta – twierdzy. Po naprawdę 

długim spacerze w końcu 

spożyliśmy obiad i ruszyliśmy w 

drogę powrotną do domu. Po 

drodze odwiedziliśmy znaną wszem 

i wobec nie tylko w Polsce z 

trudnej do wypowiedzenia słownej 

formuły miejscowość, czyli 

Szczebrzeszyn, w którym 

obejrzeliśmy pomnik słynnego chrząszcza, a potem jeszcze  raz 

zajechaliśmy do Zwierzyńca, aby  zobaczyć słynny i zabytkowy browar 

niegdyś warzący piwo nie tylko na potrzeby ordynacji. Ostatnim 
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miejscem odwiedzonym na 

skraju Lubelszczyzny był 

drewniany kościół w 

Momotach Górnych, który w 

kraju zasłynął za sprawą 

niezwykle manualnie i 

artystycznie utalentowanego 

proboszcza, który wszelkie 

ozdoby, meble, płaskorzeźby, 

a nawet witraże wykonał własnoręcznie. Przy okazji wysłuchaliśmy 

informacji o bojach partyzanckich w okresie II wojny światowej w 

Lasach Janowskich, na terenie których w ten moment przebywaliśmy.  

            Z przeciekawej wycieczki z Roztocza do Krosna powróciliśmy 

w godzinach późnowieczornych 5 lipca br. Rozwiązanie wycieczki w 

doskonałych humorach i nastrojach nastąpiło około godz. 21
00

 w 

miejscu jej inauguracji, czyli tuż przy krośnieńskim dworcu PKS.  

          Jestem pewien, że wszyscy jej uczestnicy będą ją długo 

wspominać, ponieważ była niezwykle ciekawa, bardzo udana i 

zrealizowana przy sprzyjającej aurze. Czyż można więc żądać jeszcze 

czegoś więcej?” – tyle z przeciekawej i obszernej wypowiedzi prezesa 

Sadowskiego, który zrelacjonował ja w każdym detalu i szczególe. 

Zygflor                                                                                  2017-07-10 

 

Gdy piosenka szła do wojska … 
           

          - to motto, przewodnia myśl oraz przesłanie tegorocznych  

Warsztatów Muzycznych (w skrócie WM)  AD 2017. Repertuar – tak 

domniemywam – dobrany nieprzypadkowo, wszak w przyszłym roku 

jako Naród będziemy odchodzić Jubileusz 100-lecia odzyskania 

niepodległości, więc teraz przygotowane utwory – jak ulał – mogą być 

przydatne do wykorzystania w najbliższym czasie, a jak uczy historia 
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piosenka wojsku towarzyszyła zawsze od jego zarania w każdym 

czasie motywując do działań, wysiłku,  podnosząc jego morale, czy 

też będąc ukojeniem dla tych, którzy na co dzień w boju ocierali się o 

śmierć lub z utęsknieniem na swoich „wojaków” oczekiwali w domu. 

          Tegoroczne WM, to od ich zarania już 13 edycja - pierwsze 

jednorazowo odbyły się w Iwoniczu Zdroju -, zaś horynieckie, wręcz 

cykliczne – jako 12-te. Tak, jak 

wszystkie horynieckie, 

zrealizowano je w pensjonacie 

„Dukat” Witolda Dukacza pod 

batutą Ewy Jaworskiej-Pawełek 

oraz – zgodnie z tradycją – w 

asyście dziewczyn z 

rzeszowskiego Klubu 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich,  które 

Ją w tym dziele wspomagały.  

          Naprawdę niezwykle trudny i żmudny okres twórczej  pracy 

naszej skromnej reprezentacji biorącej udział w tegorocznych WM, to 

czasokres od 15 do 20 lipca br., zakończony już tradycyjną Galą 

koncertową w horynieckim GOK.  

          O przygotowaniach do koncertu, wybranym repertuarze oraz o 

całej otoczce towarzyszącej tegorocznej edycji WM powiedziały: 
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          Ewa Jaworska-Pawełek „W końcu wiodącym tematem 

(uśmiech) naszych WM jest piosenka żołnierska, wojskowa, czyli 

piosenka patriotyczna. W trakcie koncertu przyjrzymy się wszystkim 

epokom i ich  piosenkom, które  towarzyszyły polskiemu rycerstwu, czy 

polskim żołnierzom poprzez 

prezentację tego repertuaru w 

przekroju wieków poczynając 

od Bogurodzicy (ten utwór 

tylko odtworzymy), a kończąc 

na piosence „Serce w 

plecaku”, która powstała w 

1933 r.  za sprawą oficera 

Michała Zielińskiego z 

pobliskiego Jarosławia.  Oczywiście najwięcej piosenek będzie z 

czasów zmagań o niepodległość z I wojny światowej, poprzez okres 

międzywojnia, II wojny światowej oraz czasów powojennych - będą to 

m.in. utwory powiązane z Festiwalem Piosenki Żołnierskiej w 

Kołobrzegu.  

          W trakcie 1.5-godzinnego programu zaprezentujemy 25 

utworów, w których zechcemy zrealizować to, o czym mówiłam”. 

 

          Małgorzata Musiałek uzupełniając wypowiedz p. Ewy dodała: 

„Szkoda, ze na scenie 

pojawi się tylko jeden facet, 

wszak piosenka wojskowa 

raczej kojarzy się 

mężczyznami (uśmiech), ale 

my to nadrobimy i też będzie 

w rytmie i po wojskowemu. 

Kończąc dodała: środki na 

realizację tegorocznej edycji 

WM pozyskaliśmy z ROPS, 

za co jesteśmy wdzięczni. Liczę na to, że jak co roku zdobędziemy 
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uznanie horynieckiej publiczności, co nam sprawi wielką przyjemność 

i niezmiernie nas  usatysfakcjonuje”.   

 

20 lipca 2017 r. godz. 19
00

 

- czyli – 

          - relacja z wielkiej Gali koncertowej w Dworskim Teatrze 

Ponińskich  - horynieckim GOK  -zrealizowana  pod roboczą nazwą 

„Gdy piosenka szła do wojska, to śpiewała cała Polska ...” 

 

          Znów we wszystkich horynieckich sanatoryjnych obiektach 

pojawiły się tak długo oczekiwane  afisze informujące i zapraszające 

na wspomnianą Galę koncertową w wykonaniu artystów 

wywodzących się z naszego środowiska. O niespotykanej dotąd 

frekwencji towarzyszącej 

poprzednim edycjom WM 

zaświadczyły dostawiane 

wszędzie – łącznie z 

balkonem – krzesła,  co 

potwierdza spostrzeżenie, 

że w ten wieczór w 

horynieckim GOK 

naprawdę zebrała się 

niespotykana dotąd liczba 

ludzi, co mówi samo za siebie.  

          A cóż ciekawego i wartego odnotowania zdarzyło się przed oraz 

w trakcie jej trwania? 

          W międzyczasie z powodów kadrowych (brak męskich głosów) 

program mocno ewaluował, ponieważ zrezygnowano z prezentacji 

najwcześniejszych wątków polskiej pieśni rycerskiej i patriotycznej z  

przełomu późniejszych wieków, by rozpocząć prezentację  tejże pieśni 

wywodzący się w swych początkach z czasów I wojny światowej, aż 

po współczesne – tzw. kołobrzeskie – gloryfikujące zbrojny wkład 
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polskiego żołnierza w odzyskanie suwerenności Polski, po muzyczno-

wokalne wspomnienie Żołnierzy Wyklętych, których w  poprzednich 

dekadach z wiadomych względów  nie wspominano.   

          Wszystko nabrało swoistego, wręcz odświętnego obrotu, gdy na 

scenie przed frontem 

artystów skupiając na 

sobie wzrok widowni 

pojawiła się Małgosia 

Musiałek, która „od 

serca” przywitała 

przybyłą publiczność oraz 

zasiadających pomiędzy 

nimi  tzw. VIP – ów,  

którymi w tym momencie 

byli: prezes ZO Podkarpackiego – Ryszard Cebula, dyr. 

Podkarpackiego Oddziału PFRON – Maciej Szymański, prezes 

rzeszowskiej PGE - Janusz Magoń, wicedyrektor Powiatowego 

Centrum Kultury w Lubaczowie – Krzysztof Stępień, Maria i Jan 

Lechowiczowie oraz Iwona Buczko z LTI, dyr. horynieckiego GOK 

– Jan Urban, Beata i Witold Dukaczowie – właściciele pensjonatu 

„Dukat” oraz – proszę nie posądzać mnie o brak skromności - niżej 

podpisany. 

          W czasie koncertu 

wysłuchaliśmy utwory niegdyś 

spopularyzowane m.in. przez: 

Barbarę Książkiewicz, 

Krystynę Giżowską, Kasię 

Sobczyk, Halinę Frąckowiak, 

Halinę Kunicką, Marylę 

Rodowicz, Annę Jantar,  

zespoły: Trubadurzy, Czerwone 

Gitary, Dwa Plus Jeden, 
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Skaldowie, czy niegdyś skomponowane przez Katarzynę Gertner, 

Jerzego Wasowskiego lub Włodzimierza Korcza. 

           Niech potwierdzeniem moich – i nie tylko – estetycznych 

przeżyć będzie możliwość odsłuchania na stronie Okręgu 

Podkarpackiego PZN muzycznego (mp3) pliku rejestrującego 

omawianą Galę, z niej zdjęcia oraz video - rejestrację koncertu na 

stronie:  www.lubaczow.tv     - czyli Lubaczowskiej Telewizji 

Internetowej - LTI – 

(wchodzi w skład Grupy 

Medialnej Na Żywo 

skupiającej lokalne 

telewizje internetowe 

Podkarpacia) , bo  zaiste 

słowowi tego nie da się 

dogłębnie i celnie 

opowiedzieć.   

        Pikanterii tejże relacji 

niech doda świadomość  

tego faktu, że ponownie w 85% bohaterami  relacjonowanej Gali byli 

ludzie nowi, którzy – jak sami stwierdzicie wysłuchując muzycznego 

pliku – stanęli na wysokości zadania i wywiązali się z niego 

bezbłędnie.      

           Z sercem – poprzez to porywając widownię – zasygnalizowane 

utwory wykonali:  Danuta Oczoś, Elżbieta Jagieła, Dorota Szela, 

Grażyna Maziarz, Małgosia Samagalska, Ania Śliwa, Adam 

Nowak, Monika Młot, Teresa Biało, Janina Melnyk, Katarzyna 

Melnyk, Małgorzata Musiałek, Agnieszka Iwaniuk-Kula oraz 

wolontariuszki Paulina Zięba i Aleksandra Stawarz.   

          Przy okazji – za sprzyjanie sprawie niewidomych oraz  od lat 

medialną obsługę WM - Honorowe Odznaki „Przyjaciel 

Niewidomych” otrzymali: wicedyrektor Powiatowego Centrum 

Kultury – Krzysztof Stępień oraz redaktor LTI – Iwona Buczko.    

http://www.lubaczow.tv/
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          W końcowej mowie po obejrzeniu zrelacjonowanego spektaklu 

powiedzieli: 

- dyr. PFRON Maciej Szymański: „Głęboko pokłonił się twórcom 

cyklicznych WM, podsumował w tej kwestii minionych 13 lat i 

pogratulował poziomu artystycznego wszystkim jego wykonawcom”. 

 - Janusz Magoń - dyr. PGE:  „Docenił artystyczny poziom 

wykonawców, pogratulował osiągniętego sukcesu i podziękował za 

chwile dumy i zadumy wywołane wysłuchaną Galą koncertową”.  

- Ryszard Cebula – prezes ZO Podkarpackiego PZN m.in. 

powiedział: „Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy organizują WM, 

wyrażam podziw wszystkim wykonawcom oraz  tym wszystkim, którzy 

od lat  tu przychodzą i w ten sposób z nami się bawią”.     

          Tegoroczną Galę Koncertową w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Horyńcu Zdroju – czyli w byłym Dworskim Teatrze Ponińskich, który 

pamięta wiele wzniosłych i wspaniałych występów, spektakli, czy 

imprez, tym razem kończyło zbiorowe wykonanie pieśni „o fantazji 

ułańskiej” Tadeusza Faliszewskiego, czyli „Jak całować, to ułana”, co 

w swoisty sposób rozpaliło widownię.    

          W takich „rytmach” i w takiej „temperaturze” odbyła się 13 

Gala koncertowa kończąca tegoroczne WM, a tym samym tyleż 

samo trwający okres twórczej współpracy przedstawicieli naszego 

środowiska z Ewą Jaworską Pawełek, za co „od serca” Jej 

dziękujemy.  
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Zygflor                                                                                  2017-07-21 

 
 

Witryna poetycka 

           
          Tym razem  w listopadowym  kąciku poetyckim prezentuję dwa 

- adekwatne do chwili, czyli przeżywanego czasu -  wiersze, które swą 

wymową najlepiej zaświadczają o bogatych życiowych przeżyciach ich 

Autorki. W związku z tym zachęcam do przeanalizowania ich treści 

oraz rozważenia wynikającego z ich treści przekazu i przesłania. 

          Jeśli zrealizujecie oba warunki, to zapewne tak jak i ja,  po ich 

spełnieniu,  z szacunkiem pomyślicie o ich Autorce – Kobiecie przez 

los dotkniętej niezliczonymi doświadczeniami, które dały Jej nieznany 

zdrowemu człowiekowi niezwykłym dar obserwacji oraz powiązany z 

nim poetycki talent, dzięki któremu od lat nas wzruszania, wstrząsania 

naszym sumieniem oraz  prowokując do  refleksji. 

          Zapraszam do lektury wyeksponowanych utworów.    

 

         Przemijanie 
 

Zielono jeszcze było tu wczoraj,  

a dziś kolory jesieni są.  

Czy wczorajszy dzień ktoś pomalował,  

czy to na pewno zdarzyło się?  

 

Jak pory roku zmieniają się dni,   

tak całe życie upłynie Ci. 

Pewnego razu zobaczysz, że  

i Ty tak bardzo zmieniłeś się. 

 

Z wiosny życia nic nie zostało 

- nawet jesieni tak bardzo mało. 

Gdzie przeminęły te wszystkie dni? 

Każdy inaczej odpowie Ci. 
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Nie marnuj jednak co zostało,  

bo gdy nadejdzie zimy czas,  

to zauważysz, jak przeminęło,  

ale już wokół nie będzie nas … 

 

     Żałosna chwila 

 

Była ze mną zawsze,  

czułam jej obecność, wiedziałam, że jest. 

Błyszcząca, mieniąca się barwami tęczy,  

krystalicznie czysta jak diament. 

Lśniąca i gorąca – moja łza. 

Przykro mi, że chce się uwolnić,  

Wyśliznąć kącikiem oka. 

Zatrzymuję ją,  

jednak muśnięcie powieki sprawia,  

iż ukradkiem się wymyka  

spływając strużką słonego potoku. 

Toruje sobie drogę … ucieka. 

Moja łza, już nie wróci. 

Ocieram ją dłonią,  

Przecieka mi przez palce … 

wysycha i znika,  

lecz wiem, że była, że zaistniała. 

Żyła tak krótko …  

jednak zostawiła po sobie zadumę  

i wspomnienie chwili tak żałosnej,  

skropionej gorzką, gorącą łzą.  

 

                                     autor wierszy: Maria Słowik 
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           Gdy piosenka szła do wojska – 

        czyli  fotorelacja z WM AD 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


