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Grudzień 

 

          - to dwunasty – ostatni - miesiąc w roku i według używanego 

w Polsce kalendarza  gregoriańskiego ma 31 dni; w ten czas m.in.  

rozpoczyna się kalendarzowa zima.  

          Większość dni miesiąca, to czas Adwentu,  – z łacińska 

adwentus – czyli czas oczekiwania narodzin Chrystusa oraz moment 

zamierania starego i oczekiwania przyjścia nowego.   

          Tego typu refleksji i przemyśleniom sprzyjają coraz krótsze dni, 

następujące po listopadowych pluchach pierwsze mrozy oraz w ten 

czas dające się zauważyć  po mroźnej nocy zmrożone nocą grudy 

ziemi, o które możemy potknąć się przemieszczając się skoro świt np. 

do sklepu, na przystanek lub do świątyni.   

          Dosyć ciekawie ten czas omawia poniżej wyeksponowany 

wiersz: 

Błoto marznie w tysiąc grud. 

Stąd się bierze miesiąc grudzień. 

Brzęczą łyżwy - chrzęści lód, 

tulą się do pieców ludzie. 

 

          „Gruda”, czy „po grudzie”, to wg  Aleksandra Brücknera - 

historyka literatury i kultury polskiej -  źródłosłów powstania nazwy 

miesiąca grudnia. Podobną genealogię jego określenia dostrzegamy u 

sąsiadów, gdyż jest  ukraiński грудень, czy litewski gruodis).  Inna 

dawniej używana nazwa to prosień lub prosiniec -  współczesna 

nazwa miesiąca w języku czeskim prosinek - i chorwackim prosinac). 

          Jego łacińska nazwa December („dziesiąty miesiąc” – wedle  

kalendarza rzymskiego) została zapożyczona przez większość 

języków europejskich i pod takową współcześnie funkcjonuje.  

          Ze względu na przeżywanie w tym czasie takich świąt, jak: 

Mikołajki, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Wigilię 

Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie, czy  Sylwester - noc 

sylwestrowa -, to  ten czas jest ulubionym miesiącem wielu ludzi.  

           Ludowe mądrości określające ten czas: 

Święta Barbara po lodzie — Boże Narodzenie po wodzie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_litewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=December_%28miesi%C4%85c%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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Św. Łucja zimna przerzuca. 

Na świętego Tomasza najdłuższa noc nasza. 

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.  

Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.  

Adam z Ewą pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują.  

Wigilia piękna a jutrznia jasna — będzie stodoła ciasna. 

Idzie grudzień po grudzie – ubierajcie się ludzie. 

Na Boże Narodzenie przybędzie dnia na pojedzenie. 

Święty Szczepan zapowiada, jaka pogoda w styczniu wypada. 

Dzień Sylwestrowy pokaże czas lipcowy. 

Na święty Sylwester mroźno — zapowiedź na zimę groźną. 

           W tym miesiącu wspominamy: 

          1 grudnia 1867 r. – urodził się Ignacy Mościcki – chemik, 

polityk, w latach 1926 – 1939 prezydent RP. Jest autorem 

nowatorskiej metody pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza, 

budowniczym polskiego przemysłu chemicznego (zm. 1946 r.).  

          1 grudnia 1918 r. – rozkazem Sztabu generalnego Wojska 

Polskiego biało-czerwona szachownica została przyjęta jako znak 

rozpoznawczy  samolotów polskiego lotnictwa wojskowego. Twórcą 

znaku był pilot myśliwski – major pilot  Stefan Stec (1889 - 1921). 

Niektórzy domniemają, że wpływ na powstanie znaku miały podobne 

do polskich barwy Chorwacji.  

          2 grudnia 1967 r. – urodził się Wojciech Bartnik – bokser i 

trener bokserski, brązowy medalista olimpijski (1992 r.) w wadze 

półciężkiej.   

          2 grudnia 1872 r. - zmarł Wincenty Pol – poeta, prozaik, 

geograf, uczestnik Powstania Listopadowego (ur. 1807 r.). 

          3 grudnia – to Pierwsza Niedziela Adwentu 

          3 grudnia – to Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych   

          3 grudnia 1857 r. – urodził się  – właśc. Józef Teodor Konrad 

Korzeniowski herbu Nałęcz – brytyjski pisarz pochodzenia polskiego 

(zm. 1924 r.). 

          4 grudnia – Barbórka - Dzień Górnika, Naftowca i 

Gazownika  
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          Św. Barbara – jest patronką górników, flisaków, rybaków i 

marynarzy. Jednak dzień św. Barbary najbardziej kojarzy się  ze  

świętem górników, czyli z Barbórką. Wszelkie podania o niej 

informują, że poniosła śmierć poprzez ścięcie i – jak głoszą podania  – 

dokonał tego jej ojciec.  Być może dlatego właśnie wszyscy, którzy 

narażeni są na nagłą i niespodziewaną śmierć, obrali ją sobie na 

patronkę. Jest więc św. Barbara patronką więźniów, rybaków, 

marynarzy, górników, kamieniarzy, żołnierzy  i tajnych drukarzy. 

          4 grudnia 1907 r. – urodził się Ksawery Pruszyński – reporter, 

publicysta, dyplomata, korespondent podczas wojny domowej w 

Hiszpanii w 1936 r., uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.  

Walczył w Brygadzie Podhalańskiej w bitwie o Narwik (1940 r.) oraz 

w 1 Dywizji Pancernej pod Falaise we Francji w 1944 r. (zm. 1950 r.). 

          5 grudnia – to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

ustanowiony przez ONZ w 1985 r.  

          5 grudnia 1867 r. – urodził się Józef Klemens Piłsudski – 

żołnierz, polityk, twórca Organizacji Bojowej PPS, Legionów 

Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej; naczelnik państwa w 

latach 1918-1822, naczelny wódz Armii Polskiej, pierwszy marszałek 

Polski (zm. 1935 r.).      

          5 grudnia 1907 r. – urodziła się Alina Centkiewicz – autorka 

książek podróżniczych o tematyce polarnej ( zm. 1993 r.).     

          6 grudnia – Mikołaja - czyli Mikołajki 

           Jest to czas „podkładania” sobie prezentów. Dzień czcimy na 

pamiątkę życia  i czynów człowieka, który żył w III wieku w mieście 

Petara.   

          Istnieje  wiele legend mówiących  o jego życiu i czynach. 

Najważniejsze w tym przekazie jest to, że będąc biskupem w Licji 

wspomagał potrzebujących podrzucając im podarki, pieniądze lub 

inne dobra. Dokonywał tego nocą, dlatego też  dzisiaj – dla uczczenia 

jego czynów  i jego istnienia – właśnie o tej porze nawzajem 

obdarzamy się prezentami – mając w szczególnej uwadze dzieci.  Św. 

Mikołaj jest patronem literatów, chłopów, pasterzy, księży, 
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zakonników, więźniów, karczmarzy, pielgrzymów, żeglarzy, marynarzy 

i rybaków. Również uznawany jest za opiekuna kupców, prawników, 

aptekarzy, dzieci, panien bez posagu, dziewic i ... kurtyzan.   

          Cóż … pamiętajmy w te dni  o sobie nawzajem, bo jak stwierdził   

Jan Sztaudynger:  „Nawet święty … lubi prezenty”. 

          6 grudnia 1907 r. – zmarł Federico Caprilli – włoski kapitan 

kawalerii, twórca współczesnej techniki skoków konnych znanej jako 

„siedzenie do przodu” lub „2 punkty”, gdzie jeździec pochyla tułów 

lekko do przodu, skraca wodze, trzymając się siodła kolanami            

(ur. 1868 r.).    

          7 grudnia 1984 r. – urodził się Robert Kubica – polski 

kierowca wyścigowy Formuły I. 

          7 grudnia 1787 r. – urodził się Ambroży Mikołaj Skarżyński 

herbu Bończa – baron, oficer napoleoński, kawaler Legii Honorowej, 

od 1831 r. generał Wojsk Polskich (zm. 1868 r.).  

          7 grudnia 1917 r. – Feliks Dzierżyński („Czerwony Kat”, 

„Żelazny Feliks”, „Krwawy Feliks”) został szefem Wszechrosyjskiej 

Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem – 

Czeka.  

          8 grudnia 1867 r. – urodził się Aleksander Sulkiewicz ( właśc. 

Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz), pseud. „Michał” – działacz 

niepodległościowy. 14 maja 1901 r. był współorganizatorem ucieczki 

Józefa Piłsudskiego z petersburskiego szpitala św. Mikołaja 

Cudotwórcy (zm. 1916 r.).    

          8 grudnia 1927 r. – urodził się Artur Rynkiewicz – działacz 

polityczny na emigracji, ostatni żyjący minister Rządu RP na 

Uchodźstwie.  

          8 grudnia 1937 r. – w Krynicy – Zdroju została uruchomiona 

pierwsza w kraju kolej linowo - terenowa na Górę Parkową.   

          9 grudnia  2003 r. - zmarła Katarzyna Cynkarz - długoletni 

pracownik biura ZO PZN  w Rzeszowie (ur. 12. 06. 1953 r.) 
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          9 grudnia 1997 r. – Rada Języka Polskiego przyjęła uchwałę, 

zgodnie z którą imiesłowy przymiotnikowe z partykułą „nie” piszemy 

zawsze łącznie.   

          10 grudnia 1982 r. - zmarł Tomasz Hopfer – znakomity 

dziennikarz, popularny sportowy sprawozdawca telewizyjny, 

lekkoatleta, inicjator i propagator telewizyjnej akcji „bieg po 

zdrowie”, współorganizator „Maratonu Warszawskiego” (ur. 1935 r.)  

          10 grudnia 2007 r. – wystartowała Biełsat TV – kanał telewizji 

satelitarnej w języku białoruskim finansowany i prawnie wchodzący 

w skład TVP. 

          11 grudnia 1817 r. – zmarła Maria z Łączyńskich Walewska 

– późniejsza hrabina d’Ornano – metresa cesarza Napoleona 

Bonapartego (ur. 1786 r.).  

          11 grudnia 1927 r. – w Warszawie otwarto Elektryczną Kolej 

Dojazdową – dzisiaj: Warszawską Kolej Dojazdową, kolej miejską. 

          11 grudnia 1843 r. – urodził się Robert Koch – niemiecki 

lekarz, współtwórca nowoczesnej bakteriologii i mikrobiologii 

lekarskiej, odkrywca m.in. prątka gruźlicy. W 1905 r. otrzymał 

Nagrodę Nobla za badania nad gruźlicą. (zm. 1910 r.). 

          12 grudnia 1970 r. - władze PRL ogłosiły podwyżkę cen 

detalicznych artykułów spożywczych i przemysłowych.    

          12 grudnia 1812 r. zmarł Stanisław Trembecki – poeta, autor 

pierwszej polskiej komedii napisanej wierszem p.t. „Syn 

marnotrawny” (ur. 1739 r.).  

          13 grudnia – św. Łucji z Syrakuz - patronki ociemniałych. 

Łucja – łac. Lucia świetlista, niosąca światło;  od słowa lux (światło) 

          13 grudnia 1981 r. – decyzją WRON - w Polsce został 

wprowadzony stan wojenny  zniesiony dopiero 22 lipca 1983 r.   

          13 grudnia 2002 r. - zakończyły się negocjacje akcesyjne 

pomiędzy Unią Europejską, a 10 - ma państwami kandydującymi, w 

tym m.in. z Polską.  

          13 grudnia – to Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 
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          14 grudnia 1970 r. - to początek demonstracji robotników na 

Wybrzeżu. W wyniku walk z oddziałami milicji i wojska zginęło 

kilkadziesiąt osób.  

          Zainicjował je strajk pracowników Stoczni Gdańskiej – nasilający się od 

kilku lat kryzys społeczno gospodarczy osiągnął swoje apogeum doprowadzając 

do otwartego wybuchu niezadowolenia społecznego. Wkrótce fala masowych 

strajków i manifestacji objęła wiele miast. Wydarzenia przeszły do historii pod 

nazwą – Grudzień ’70.  

          14 grudnia 1947 r. – urodziła się Sarolta Zalatnay – właśc. 

Charlotte Sacher – węgierska piosenkarka i aktorka, występowała z 

węgierskimi zespołami LGT i Skorpió.  

          14 grudnia 1947 r. – w Madrycie otwarto stadion Santiago 

Bernabéu – macierzysty obiekt Realu Madryt, na którym także 

rozgrywa swoje mecze reprezentacja Hiszpanii.  

          15 grudnia 1970 r.-  w Gdańsku powstał Międzyzakładowy 

Komitet Strajkowy. Tego samego dnia grupa robotników podpaliła 

budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 

          15 grudnia 37 r. n.e. – urodził się cesarz rzymski Neron 

(właśc. Lucius Domitius Ahenobarbus), a po adoptowaniu przez 

Klaudiusza – Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus ( zm. 68 r.).  

          15 grudnia 2007 r. – zakończono modernizację kolei linowej na 

Kasprowy Wierch.  

          16 grudnia 1857 r. – urodził się Edward Emerson Barnard – 

amerykański astronom, pionier fotografii nieba, odkrywca 14 komet 

(zm. 1923 r.).    

          16 grudnia 1917 r. – urodził się Arthur Charles Clarke – 

brytyjski pisarz fantastyki naukowej, autor słynnej powieści „Odyseja 

kosmiczna”, propagator kosmonautyki. M.in. na podstawie jego 

koncepcji projektowano stacje orbitalne (zm. 2008 r.). 

          16 grudnia 1947 r. – urodziła się Anna Nehrebecka-

Byczewska – aktorka teatralna i filmowa – znana z roli Maryni w 

„Rodzinie Połanieckich”.  
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           17 grudnia 1942 r. - urodził się Andrzej Zaorski – polski 

aktor teatralny i filmowy, artysta kabaretowy, współtwórca audycji                

„60 minut na godzinę” i telewizyjnego „Polskiego ZOO”. 

          17 grudnia 1797 r. – urodził się Tomasz Franciszek 

Bartmański – inżynier, podróżnik, uczestnik Powstania 

Listopadowego, autor koncepcji budowy kanału łączącego Morze 

Śródziemne z morzem Czarnym (zm. 1880 r.).  

          17 grudnia 1887 r. – urodził się Josef Lada – czeski malarz, 

twórca ilustracji do „Przygód dobrego wojaka Szwejka” (zm. 1957 r.).  

          18 grudnia 1952 r. urodziła się Krystyna Janda – aktorka. Na 

dużym ekranie zadebiutowała w 1976 r. w filmie Andrzeja Wajdy 

„Człowiek z marmuru”.  

          18 grudnia 1917 r. – Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił 

18 poprawkę do Konstytucji wprowadzającą prohibicję.   

          18 grudnia 1916 r. - zakończyła się jedna  z najtragiczniejszych 

bitew I wojny światowej – tzw. wojna pozycyjna pod Verdun. Trwała 

od 21. II. 1916 i łącznie  - po obu stronach – pochłonęła ponad milion 

żołnierzy.  

          19 grudnia 1891 r. - urodził się Edward Raczyński – polityk, 

dyplomata, prezydent RP na uchodźstwie, był  najstarszym (złożył 

urząd w wieku 95 lat) i najdłużej żyjącym prezydentem RP, zmarł          

30 lipca 1993 r. w wieku nieomal 102 lat.  

          19 grudnia 1887 r. – zmarł Jan Walery Jędrzejewicz - 

astronom. Był autorem pierwszego w języku polskim podręcznika 

astronomii p.n. „Kosmografia” (ur. 1835 r.).    

          19 grudnia 1981 r. - papież Jan Paweł II zaapelował do gen. 

Jaruzelskiego „o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą 

rozlew polskiej krwi”.  

          20 grudnia 1927 r. – urodził się Longin Jan Okoń – pisarz, 

działacz społeczny, autor powieści indiańskich, np. „Czerwonoskóry 

generał”, „Śladami Tecumseha”, czy „Płonąca preria”.   

          20 grudnia 1991 r. -  Polska została przyłączona do Internetu.  
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          21 grudnia – o godz. 17
28

 początek astronomicznej zimy 

          21 grudnia 1817 r. – urodził się Stefan Baranowski – pisarz, 

językoznawca, geograf, inicjator budowy kolei transsyberyjskiej z 

Orenburga do Władywostoku w Rosji. (zm. 1893 r.).  

          21 grudnia 1987 r. – premiera filmu „Magnat” w reżyserii 

Filipa Bajona o dziejach rodziny książąt pszczyńskich Hochberg von 

Pless z udziałem m.in.  Jana Nowickiego, Grażyny Szapołowskiej i 

Bogusława Lindy.  

          22 grudnia 1947 r. – przed Najwyższym Trybunałem 

Narodowym w Krakowie zakończył się pierwszy proces oświęcimski. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 40 byłych członków załogi 

niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-

Birkenau.   

          22 grudnia 2001 r. - zmarł Grzegorz Ciechowski – poeta, 

kompozytor, aranżer, założyciel i lider zespołu Republika (ur. 1957 ) 

          22 grudnia 1937 r. – urodziła się Bożena Mamontowicz-

Łojek – historyk, działaczka społeczna, prezes polskiej Fundacji 

Katyńskiej (zm. 2010 r.). 

          23 grudnia 1831 r. - zmarła Emilia Plater – bohaterka 

narodowa Polski, uczestniczka Powstania listopadowego ( ur. 1806.). 

         23 grudnia 1937 r. – urodziła się Maja Komorowska – 

aktorka, dwukrotna laureatka nagrody za pierwszoplanową rolę 

kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – „Bilans 

kwartalny” 1975 r. i „Cwał” 1996 r.   

          24 grudnia 2016 r. – po ciężkiej chorobie w Przeworsku 

Odszedł do Wieczności Mieczysław Łysek – wieloletni działacz tejże 

struktury PZN ( ur. 01. 01. 1954 r.). 

          24 grudnia 1777 r. – James Cook odkrył na Oceanie Indyjskim 

Wyspę Bożego Narodzenia (wylądował na niej w Wigilię, stąd ta nazwa). 

          24 grudnia – Adama i Ewy - Wigilia Bożego Narodzenia 

          Jest to szczególny – „wręcz zaczarowany” - przepełniony 

wielką miłością, symboliką oraz wszelaką  nadzieją związaną z tym, 
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co przyniesie nam najbliższy czas …  jedyny wieczór w roku, na który 

na pewno oczekują wszyscy, gdyż  jest  to święty wieczór, podczas 

którego czcimy kolejne narodziny  Dzieciątka z Betlejem.  

          Wigilia jest najbardziej uroczystą i wzruszającą kolacją                    

i wieczerzą w roku, która rozpoczyna  Święta  Bożego Narodzenia, 

zaś z nimi jest związane  m.in. strojenie choinki, bożonarodzeniowe 

prezenty, szopki, pasterka i … Jasełka. 

 

Wierzysz, że Bóg  zrodził się w betlejemskim żłobie, 

Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie … 
                                                                                                         Adam Mickiewicz   

          Na ten szczególny – „wręcz zaczarowany” czas – w tym 

miejscu  felietonu – w imieniu władz Okręgu Podkarpackiego PZN  

oraz własnym   wszystkim zrzeszonych  w organizacji, ich rodzinom, 

sympatykom oraz wolontariuszom składamy  jak najszczersze 

życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz przeżycia tego okresu            

w jak najlepszej formie i  dobrym zdrowiu wśród ludzi nam  

przyjaznych  i bliskich.  

          Życzymy Zdrowych i  Wesołych Świąt !! 

          25 grudnia – Boże Narodzenie 

          25 grudnia 1717 r. – urodził się Giovanni Angelo Braschi – 

papież Pius VI -, który uznał Konstytucję 3-Maja, pobłogosławił 

konfederację targowicką, potępił Insurekcję Kościuszkowską                  

(zm. 1799 r.).  

          25 grudnia 1916 r. – zmarł Adam Hilary Bernard 

Chmielowski herbu Jastrzębiec – znany jako święty Albert 

Chmielowski (Brat Albert), zakonnik franciszkański, założyciel 

zgromadzenia albertynów i albertynek, uczestnik Powstania 

Styczniowego, malarz, znany z pełnej poświecenia pracy na rzecz 

ubogich i bezdomnych (ur. 1846 r.). 

          26 grudnia – św. Szczepana 

          26 grudnia 1877 r. – urodził się Tytus Benni – językoznawca. 

Opracował podstawy naukowe polskiej fonetyki opisowej (zm. 1935 ) 



12 
 

          26 grudnia 1937 r. – urodziła się Teresa Wojtaszek-Kubiak – 

śpiewaczka operowa (sopran) – primadonna najlepszych scen 

operowych świata.  

          27 grudnia 537 r. – w Konstantynopolu poświęcono świątynię 

Hagia Sophia – uważaną za najwspanialszy obiekt architektury 

pierwszego tysiąclecia naszej ery.  

          27 grudnia 1587 r. – Zygmunt III Waza w Krakowie został 

koronowany na króla Polski. 

          28 grudnia 1622 r. - zmarł Franciszek Salezy – francuski 

biskup, święty katolicki, patron m.in. dziennikarzy, pisarzy i prasy 

katolickiej (ur. 1567 r.).   

          28 grudnia 1897 r. – urodził się Iwan Stiepanowicz Koniew – 

radziecki dowódca wojskowy, marszałek ZSRR (1944 r.), pierwszy 

dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu 

Warszawskiego (zm. 1973 r.).  

          28 grudnia 1937 r. – zmarł Maurice Ravel – francuski 

pianista,  kompozytor, twórca „Bolera” (ur. 1875 r.).  

          29 grudnia 1577 r. – hetman Jan Zamoyski ożenił się z 

Krystyną Radziwiłłówną oraz złożył u Jana Kochanowskiego 

zamówienie na napisanie „Odprawy posłów greckich”.        

         29 grudnia 1902 r. - urodził się Henryk Wars – właśc. Henryk 

Warszawski – kompozytor, pianista, dyrygent i aranżer. Był twórcą 

muzyki filmowej i kilkudziesięciu popularnych do dziś przebojów, 

m.in. piosenki „Miłość ci wszystko wybaczy” (zm. 1977 r.).  

          30 grudnia 2014 r. – w trakcie pełnienia służby w mieleckim 

Kole PZN – w jego siedzibie -  zmarł Henryk Boroński – wieloletni 

działacz PZN tego regionu  (ur. 18. 10. 1946 r.). 

          30 grudnia 1877 r. – zmarł Aleksander Wielopolski – hrabia, 

polityk, naczelnik Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego (ur. 1803 r)   

          31 grudnia – SYLWESTER 

          31 grudnia 1922 r. - urodził się Marek Edelman – lekarz, 

działacz społeczny. W 1943 r. ostatni dowódca w powstania w 

warszawskim getcie, strażnik pamięci o polskich Żydach (zm. 2009 r.) 
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          31 grudnia 1932 r. - polscy kryptolodzy złamali kod 

niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”.   

Ponownie powtarzam sformułowane niegdyś przemyślenia i życzenia: 

Wyrywamy ostatnią kartkę  z kalendarza - nijako utożsamianą z 

kończącym się rokiem -, a wraz  z nią kończamy ten rozdział naszego 

życia. Zrywając ją proszę Cię Drogi Czytelniku - , abyś  zrobił to 

świadomie, a czyniąc to:  

- zerwał -  i w ten sposób porzucił  - wszystkie swoje  złe nastroje 

- zapomniał  o wszystkich nieudanych dniach kończącego się roku 

- przekreśl – przeżyte w nim - niewarte pamięci chwile 

- abyś  w Nowy Rok wszedł –  czysty duchem, przebrany w nowe 

przepiękne szaty – jako  uczestnik  najwspanialszego  balu  świata      

życia   w jego wymiarze rodzinnym, społecznym, czy PZN-owskim …    

          Sobie i wszystkim życzę, abyśmy w Nowym Roku kroczyli tylko 

prawą drogą życia; kroczenie po Niej przybliża nas do  

nieśmiertelności i nie zatruwa życia innym …    

          

          Na zbliżający się Nowy 2018 Rok najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, zadowolenia z życia  oraz tylko miłych chwil na  

nadchodzące miesiące  wszystkim zrzeszonym w Podkarpackim PZN, 

ich rodzinom, wolontariuszom oraz tym  wszystkim, którzy nam 

sprzyjają i nas wspierają  ślą:  

prezes Zarządu  Okręgu Podkarpackiego PZN              mgr Ryszard Cebula  

w imieniu Redakcji „Przewodnika”                        Zygmunt Florczak  

 

Szczęśliwego Nowego Roku !!! 

Zygflor                                                                                  2017-07-

 

Nowe Legitymacje Osób z Niepełnosprawnością 
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           17 sierpnia 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie określające 

m.in. nowy wzór Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej, który wchodzi w życie z 

dniem 1 września 2017 r. 
           

31 lipca 2017 r. Elżbieta Rafalska -  Minister Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej - podpisała rozporządzenie, które zawiera nowy 

wzór legitymacji.  

Co znajdzie się na legitymacji? 
Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej będzie wykonana z takiego 

materiału (poliwęglan) i w takim rozmiarze, jak dowód osobisty. 

 
Awers i rewers legitymacji dla osoby z niepełnosprawnością do 16. roku życia 

 

LON Legitymacji dla Osoby z Niepełnosprawnością do 16 r. życia zawiera: 
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          Awers - nazwę dokumentu w językach polskim, francuskim i 

angielskim, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności, a 

także miejsca na: zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm) oraz imię, 

nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji. 

          Rewers - nazwę Powiatowego Zespołu Orzekającego o 

Niepełnosprawności, który wystawił dokument, numer legitymacji, 

skrót LON w brajlu, piktogramy  oznaczające rodzaje 

niepełnosprawności oraz element wykonany farbą optycznie zmienną 

w postaci mapy Polski z tekstem „LON”. 

 

Awers i rewers legitymacji dla osoby z niepełnosprawnością powyżej 16 r. życia 
         W przypadku LON dla osób po 16 roku życia  - oprócz miejsca 

na PESEL, numer LON oraz symbol – będzie umieszczony stopień 
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niepełnosprawności, a wszystko to wpisane za pomocą fotokodu 

(kodu QR)  

 

Zygflor                                                                                  2017-08-19 

 

W telegraficznym skrócie… 

- czyli - 

o tym, co ciekawego w 2017 r. zdarzyło się w ropczyckim Kole PZN.  

 

            W środowisku osób z dysfunkcją wzroku regionu 

sędziszowsko -ropczyckiego rok 2017, to szczególny czas. Wkroczyli 

weń tuż po zrealizowaniu rubinowego Jubileuszu Ich szczytnej pracy 

na rzecz człowieka z niepełnosprawnością wzroku swojego powiatu, 

co gromkim echem odbiło się w całym województwie, co - na pewno 

– mocno zobowiązuje aktualną ekipę zrzeszoną wokół nietuzinkowej 

osoby prezesa Mieczysława Majki do takich, a nie innych działań, bo 

raz wysoko zawieszona poprzeczka – niczym honorowa sprawa – 

wymusza działania tylko wysokiego lotu. 

           Ubiegły rok zakończyli z odpowiednią sumą gotówki, która już 

u progu 2017 r. ułatwiała im start w roku bieżącym, o czym jeszcze 

przed  końcem ubiegłorocznego sezonu informował sam prezes.  
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          Podobnie jak wszyscy „startowali” organizując 18 stycznia 

2017 r. spotkanie opłatkowe w jednym z ropczyckich lokali, w trakcie 

którego łamali się – równocześnie składając sobie najszczersze 

życzenia – pomiędzy sobą, jak też z włodarzami obu miast, jak i 

przybyłą „wierchuszką” z biura ZO PZN w osobach prezesa Ryszarda 

Cebuli, dyr. Małgorzaty Musiałek czy też wiernie służącej Im swoją 

wiedzą i doświadczeniem kol. Alicją Niedużak. 

          Podobna sytuacja powtórzyła się 20 kwietnia br. w trakcie 

spotkania wielkanocnego, które przebiegło wedle podobnego 

schematu jak poprzednie. Jedynym novum tychże uroczystości była 

informacja, że prezes Majka ukończył 85 rok życia, czego 

gratulowaliśmy Mu we wrześniowym numerze „Przewodnika”. 

          Potem z inicjatywy przed chwilą wymienionego, ale już pod 

przewodnictwem vice prezes 

Bernadetki Frankiewicz, w dniach 

27 – 29 lipca br.  dla 40 osób 

zrealizowali trzydniową wycieczkę 

na trasie Inowrocław –Włocławek 

–Toruń – Licheń - Częstochowa, 

która okazała się być 

organizacyjnym majstersztykiem z 

wieloma walorami i ciekawymi 

momentami, co uczyniło ją – po 

prostu – wyjątkową.  

          W jej trakcie zwiedzili 

Inowrocław – miasto uzdrowisk - , byli nad włocławską zaporą, z 

której wyłowiono ciało zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki, w 

Toruniu obejrzeli nowy kościół p.w. NMP Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji i św. Jana Pawła II – dzieło, wotum  Narodu, 

wybudowane z inicjatywy ojca Rydzyka -, by na koniec przebywać w 

kolejnym maryjnym sanktuarium w Polsce, czyli móc modlić się w 

licheńskiej bazylice – drugim co do wielkości ośrodku maryjnym w 

kraju.  
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          To zadanie kwotą 2 tyś. zł dofinansował im macierzysty PCPR, 

sumą 1.5 tyś zł Gmina Miejska Ropczyce, tajemną sumą sponsorzy, 

ponieważ udział własny w/w przedsięwzięciu jego uczestników był 

naprawdę mały. 

           Następne „dzieło” duetu Majka – Frankiewicz, to jednodniowa 

wycieczka dla 19 osób w Bieszczady, której atrakcją był m.in. 

przejazd niezwykle malowniczą bieszczadzką pętlą, pobyt w 

Baligrodzie,  Cisnej, Myczkowie, czy Polańczyku, w którym to po 

zajęciu miejsc na pokładzie spacerowego statku odbyli rejs po Solinie, 

co  - oprócz widoku żubrów w Mucznem w Nadleśnictwie Stuposiany 

– było największą atrakcją tejże eskapady.     

          Niewątpliwą „perłą w koronie” Ich  tegorocznego sezonu 

rehabilitacyjno-wypoczynkowego był zainicjowany przez laty przez 

prezesa Majkę – w tym roku zorganizowany dla 24 osób w dniach 22-

25 sierpnia 2017 r. – zrealizowany 

w przepięknej okolicy turnus w 

Rudzie, który swoją kilkugodzinną 

obecnością – już tradycyjnie -  

zaszczyciły władze naczelne 

Okręgu Podkarpackiego PZN. 

        „Przed nami” – takiej 

informacji udzielił mi prezes Majka 

– „jeszcze końcem października 

organizacja obchodów Dnia Białej 

Laski, o których w odpowiednim 

czasie cię powiadomię” 

          Tyle faktów, zdań i relacji 

powstałej na podstawie  ubogiego 

wywiadu z prezesem Majką, którego na ten moment absorbowały inne 

problemy i zdarzenia tuż przed wizytą zarekomendowanej trójki z 

Rzeszowa, a nie dogłębna rozmowa ze mną na temat tegorocznej 

działalności swojej ekipy i … stąd taki tytuł tej relacji.  
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Zygflor                                                                                  2017-08-25  

 

Jako pierwsi podsumowali połowę obecnej kadencji 
- czyli – 

- co ciekawego w ostatnich dwóch latach wydarzyło się w leskim Kole 

PZN wedle konstruktywnej oraz samokrytycznej oceny  prezesa ZK 

PZN w Lesku – Pawła Szybowskiego.   
 

          Paweł Szybowski: „Powoli kończący się kalendarzowy rok, to 

dobra okazja do podsumowania i krótkiego omówienia działalności  

Koła PZN w Lesku „pod wodzą” nowego prezesa, czyli mojej 

skromnej osoby, której to właśnie   w obecnym roku mija półmetek w 

odpowiedzialnej pracy na rzecz osób niewidomych i słabowidzących 

mojego regionu. 

          Obecna kadencja, to kontynuacja dzieła mojej poprzedniczki, 

czyli  Łucji Bielec , z którą współpracując wcześniej, jak i teraz, udało 

się nam stworzyć atmosferę wzajemnego zrozumienia i szacunku dla 

dobra wspólnego, czyli pracy na rzecz  wszystkich naszych  

podopiecznych.  

          Podjęta u jej zarania praca merytoryczna, dydaktyczna, a nawet 

fizyczna stała się wymiernym wyznacznikiem, którym dla nas jest 

zadowolenie członków naszej organizacji. Jej swoistym 
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wyznacznikiem jest to, że nasi  ludzie bardzo chętnie odwiedzają 

siedzibę naszego Koła, pomimo tego, że zamieszkują rozległy teren. 

           Wszelaka pomoc i chęć wspierania  drugiego człowieka, to 

nasze główne motto – i wręcz misja – naszej  codziennej pracy 

wynikającej ze statutowej działalności PZN, która w ten sposób 

pojmujemy i wdrażamy w codziennym działaniu.  

          Mijające dwa lata wspólnej pracy Zarządu Koła, to okres 

niełatwej wytężonej pracy na rzecz ludzi z dysfunkcją wzroku 

zamieszkujących Bieszczady w trudnym do przemieszczania się w 

leskim, jak  i ustrzyckim powiecie.  Pragnąc podkreślić nasz trud 

muszę zauważyć, że w tym okresie borykaliśmy się z wieloma 

przeciwnościami losu, które w końcowym etapie naszych działań 

przyniosły wymierne korzyści,  które zaowocowały organizacją wielu  

spotkań, kursów, szkoleń oraz wspólnych wycieczek.  

           M.in. były to: 

- spotkania noworoczne 

- spotkania karnawałowe  

- święcone jajko 

- szkolenia organizowane we współpracy z instruktorkami  z biura ZO 

  Podkarpackiego PZN   

- majówki 

- Dzień Dziecka 
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- spotkania opłatkowe  

- zajęcia z fizjoterapii 

- oraz dwie bardzo udane wycieczki w których brało udział  40 osób  

          Szczególnie dumni jesteśmy z ostatniego spotkania 

integracyjnego, które zorganizowaliśmy w kompleksie zamkowo –

parkowym w Krasiczynie. W jego trakcie obchodziliśmy Dzień Białej 

Laski, które to swoją obecnością uświetniła dyrektor biura ZO PZN 

Małgorzata Musiałek. Ocenę jego organizacji oraz przebieg 

pozostawiam naszym członkom oraz uczestniczącej w nim  

wspomnianej p.  dyrektor.  

          Łącząca wszystkich członków mojego Zarządu Koła 

determinacja oraz konsekwencja w dążeniu do celu, to pewnik i 

czynnik gwarantujący osiągnięcie zakładanych zamierzeń i realizację 

na rzecz naszych członków przedsięwzięć.  

          Kończąc powyższe podsumowanie  z całego serca pragnę 

podziękować mojej poprzedniczce - p.  Łucji Bielec -, która przed 

dwoma laty z woli wyborców przekazała mi „ster rządów”   

bieszczadzkiego Koła, w którym ciągle wspólnie pracujemy i 

realizujemy zadania, których nadrzędnym celem jest wyświadczanie 

im wszelkiej pomocy i wsparcia. 
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         W tym momencie przyzwoitość nakazuje również podziękować 

dyr. biura ZO – Małgorzacie Musiałek - oraz wszystkim dziewczynom 

tegoż biura, które w większym lub mniejszym stopniu pomagają nam  

w codziennej pracy na rzecz naszego Koła PZN . 

          Oby kolejne dwa lata,  które przed nami, również okazały się 

być tak owocnymi, jak te, które  za nami, byśmy mogli w podobnym 

tonie, wydźwięku – i euforii -  podsumowywać całe czterolecie 

działalności Zarządu Koła, któremu od dwóch lat lideruję”.   

           

          Informacja z ostatnich dni z Facebooka ilustrująca skuteczność 

powyżej omawianej ekipy: 

            „20 .09.2017 członkowie Koła PZN w Lesku - jako pierwsi w 

regionie -  bardzo uroczyście obchodzili Międzynarodowy Dzień 

Białej Laski. Cała uroczystość odbyła sie na Zamku w Krasiczynie.  

         We wspomnianym dniu w godzinach  popołudniowych zwiedzali 

zamek, ogród oraz zapoznali sie z historią tego miejsca, zaś 

wieczorem odbyła sie uroczysta kolacja i wspólne biesiadowanie.  

          21.09. br.  udali sie na Kalwarię Pacławską oraz  do Arłamowa. 

W pierwotnej wersji zaplanowane było zwiedzanie Arboretum w 

Bolestraszycach, ale ze względu na brzydką pogodę zmieniono plan.  

          Członkowie Koła oraz ich opiekunowie są niezmiernie 

wdzięczni prezesowi ZK -  Pawłowi Szybowskiemu - oraz vice prezes 

Łucji Bielec za wspaniałą organizację ,opiekę i - przede wszystkim - 

za to, iż udało sie im pozyskać środki na to, by członkowie Koła mogli 

wyjechać i wspólnie mile  spędzić czas”. 

          W powyżej zaprezentowanym opracowaniu Szanowny Czytelnik 

miał okazję zapoznać się z samokrytyczną i uczciwą oceną swojej 

oraz całej Jego ekipy pracy na półmetku służebnej działalności na 

rzecz swojego środowiska, czego Pawłowi po wielokroć należy 

pogratulować – chociażby za nowatorstwo tej formy samooceny na 

publicznym forum. 

          Zapewne zgodzicie się z tym, że swoistym argumentem „za” – 

wręcz cenzurką – Jego oraz Jego ekipy jest to, co anonimowa – 
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przynajmniej dla mnie - osoba z całą odpowiedzialnością o szefostwie 

swojego Koła PZN napisała na wspomnianej witrynie? 

          I tego z całego serca można pogratulować Pawłowi oraz Jego 

ekipie, której skład prezentujemy poniżej: 

          Skład ZK PZN w Lesku: 

prezes:                   Paweł Szybowski 

wiceprezes:           Łucja Bielec  

skarbnik:               Janusz Cipora 

sekretarz:              Barbara Chorążak 

członek ZK:          Bogdan Czerw  

z-ca członka ZK:  Zenon Martinger   

 

Zygflor                                                                                  2017-10-02 

 

Pod nową „komendą” 
- czyli – 

relacja z trzydniowej wycieczki Koła PZN w Łańcucie do Nałęczowa, 

Wąwolnicy i Kazimierza Dolnego … 

 

15 września 2017 r. - piątek 

          O godz. 7
00

 – po zajęciu przez 28 uczestników wycieczki miejsc 

w autokarze Grzegorza 

Sobusia -, w przekropny 

piątkowy poranek nastąpił 

wyjazd do Nałęczowa, w 

którym to o omówionej  

godzinie i określonym 

miejscu już oczekiwał na 

nas przewodnik. Po 

powitaniu – pod jego 

przewodnictwem - zaczęliśmy zwiedzać część uzdrowiska, w której 

najwcześniej powstawały pierwsze obiekty tego kurortu, by potem 

powoli przemieszczając się dotrzeć do części zdroju, w której obecnie 
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funkcjonują duże pensjonaty i - jak grzyby po deszczu - buduje się 

nowe. We wręcz spacerowym tempie prześlijmy alejkami pięknego 

sanatoryjnego parku, aby powrócić na parking do naszego autokaru. 

           Z Nałęczowa  pojechaliśmy  do miejscowości  Wąwolnica, w 

której  zwiedziliśmy Bazylikę oraz Kaplicę Matki Bożej Kębelskiej . 

Po zwiedzeniu i wysłuchaniu historii wszystkich obiektów tej 

miejscowości wyruszyliśmy w kierunku Kazimierza Dolnego, aby „po 

drodze” tuż przed nim wysadzić mieszkającego tam naszego 

przewodnika. Kontynuując podróż dojechaliśmy do Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego o nazwie ,,Pod Wianuszkami” w 

Kazimierzu Dolnym mieszczącego się przy ul. Puławskiej 80, gdzie w 

te dni była nasza baza hotelowo-żywieniowa. 

 

16 września 2017 r. - sobota 

          W sobotę tuż po śniadaniu oraz wypiciu porannej kawy 

nadszedł czas nasz na szczegółowe zwiedzanie Kazimierza Dolnego. 

Grzegorz – nasz kierowca - zawiózł nas na najmniejszy dworzec PKS 

w Polsce. Mieści się tam tylko 1 autobus i można  na nim tylko 

wysiąść; wsiada się na ulicy obok. Zwiedzanie zabytkowego miasta 

rozpoczęliśmy od obejścia  słynnego Rynku otoczonego pięknymi 

kamieniczkami kupców niegdyś handlujących tu zbożem. W dalszej 
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części była dzielnica żydowska. Następnie wybraliśmy się pieszą trasą 

na Górę Zamkową, aby pooglądać ruiny zamku, na terenie którego w 

ten czas odbywało się święto winobrania - degustacja win była 

zastrzeżona tylko dla koneserów. Dalej przeszliśmy na górę Trzech 

Krzyży, z której jest piękny widok na całą panoramę miasta, port 

rzeczny oraz Wisłę. Po drodze zwiedziliśmy zabytkowy kościół, w 

którym grają najstarsze organy w Polsce. 

          Do ośrodka powróciliśmy na godz. 15
00

,  aby zjeść obiad i 

troszkę odpocząć, bo o godz. 18
00

 mieliśmy kolejną atrakcję, czyli 

zamówioną kiełbasę na gorąco, przy której degustacji mogliśmy 

wspólnie posiedzieć i razem pośpiewać. 

 

17 września 2017 r. - niedziela 

          W niedzielę o godz. 10
30

 uczestniczyliśmy we Mszy św.,  

następnie kontynuując zwiedzanie renesansowego Rynku wstąpiliśmy 

do cukierni na pyszne ciastko z 

kawą lub herbatką według 

gustu i indywidualnych 

potrzeb. Potem – we wręcz 

spacerowym tempie - 

obserwując otwarte artystyczne 

galerie przemieszczaliśmy się 

nad przystań, czyli do 

rzecznego portu  na Wiśle. Po 

zakupie biletów całą grupą  - wraz z uczestnikami wycieczki  PTTK z 

Przemyśla - wypłynęliśmy w godzinny rejs po królowej polskich rzek.    

          Po zakończeniu rejsu wstąpiliśmy do Muzeum Ziemi 

Kazimierskiej, zaś  po spożyciu około 15
00

 obiadu  inną trasą 

wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu mimo woli obserwując 

troszeczkę inne, niż nasze, krajobrazy południowej Lubelszczyzny. 

Samorozwiązanie wycieczki w Łańcucie w  niedzielny wieczór 

nastąpiło około godz. 19
00

.  
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          Z przyzwoitości należy dodać, że nad prawidłowym 

przebiegiem  przedsięwzięcia cały czas czuwały: prezes Zofia 

Kuźniar oraz Jej z-ca Danuta Sitarz, które to pozyskawszy wsparcie 

sponsora prezesa firmy COMPLEX – Artura Sitarza – m.in. dzięki 

jego wsparciu urzeczywistniły zamysł realizacji przeciekawej 

wycieczki, za co wszyscy jej uczestnicy są naprawdę wdzięczni. 

 

autor relacji: Marian Błażejowski                                       2017-10-16 

 

Witryna poetycka 
            

          W tegorocznym grudniowym kąciku poetyckim proponuję tylko 

jeden utwór pod znamiennym tytułem - „Wigilijny Dzień”.  

          Zapoznajmy się z jego treścią i przesłaniem – po prostu: 

„przetrawmy go” -, by wyciągnąwszy konkretne wnioski nadchodzące 

świąteczne  dni przeżyć  godnie  i wedle wskazań  jego Autorki.      

           Zapraszam do lektury i analizy zaproponowanego wiersza, bo 

zaiste warto jest poświęcić parę chwil na jego przeanalizowanie … 
          

           Wigilijny Dzień  

 Jest taki jeden dzień w roku, 

niezwykły, wyjątkowy dzień, 

gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie o zmroku, 

przy wigilijnym stole spotykamy się. 

           Przykryty on jest białym obrusem, 

          na nim dwanaście potraw stoi, 

          jest sianko z maleńkim Jezusem, 

          w kąciku piękna choinka się stroi. 

 Biały opłatek każdy w ręku trzyma, 

to znak miłości i przebaczenia, 

dzieli się nim cała rodzina 

składając sobie szczere życzenia. 

           I ja życzenia Wam złożę 
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          Zdrowych, Pogodnych Świąt, 

          niech błogosławi Wam Dziecię Boże 

          Na cały Nowy Rok!                          autor: Zuzanna Ostafin 

 

Harmonogram 

          zajęć w obiektach Okręgu Podkarpackiego PZN w 2017 – 2018 roku p.n. 

„Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” – 

program dofinansowywany przez PFRON. 

 

          Uzupełnienie zestawienia z drugiej okładki „Przewodnika” autorstwa 

dyrektor biura ZO PZN Małgorzaty Musiałek 

          Z  powyższego zestawienia wynika, że każdy w ofercie biura ZO 

Podkarpackiego może coś znaleźć dla siebie wedle własnych zainteresowań i 

indywidualnych predyspozycji. 

          W tym roku znacząco wzbogacono w  urządzenia rehabilitacyjne 

znajdujące się tuż przy dworcu PKS  CKiRON, w którym od niedawna do naszej 

dyspozycji są takie urządzenia, jak: bieżnia, orbriter, step per, piłki 

gimnastyczne - czyli urządzenia dla nas niezwykle bezpieczne. Można z nich 

skorzystać pod okiem instruktorki lub nawet każdego dnia w godzinach otwarcia 

tego obiektu, gdyby tylko ktoś miał na to  ochotę.  

          Uzupełniając powyższy wykaz dodam, że ćwiczenia i tańce prowadzi 

Katarzyna Adamczyk-Sztaba,  język angielski – Michał Jagusztyn, artetterrapię 

– Ala Niedużak, muzykoterapię – Ewa Jaworska-Pawełek i Agnieszka Iwaniuk-

Kula, zaś kursy komputerowe: Aleksander Juszczyński – dla słabowidzących 

oraz  Piotr Wilk – dla niewidomych. Oprócz tego w każdy piątek porad 

prawnych udziela adwokat Michał Śiwowski, współpracują z nami psycholodzy 

Sabina Rzepka i Piotr Pietrucha,  zajęcia z orientacji przestrzennej na rzecz 

środowiska realizuje Maciej Kościółek, w arkana sztuk walki wszystkich 

zainteresowanych wtajemnicza Piotr Ramot, obsługi urządzeń mobilnych oraz 

czynności dnia uczy Monika Balcerak, tyflopedagogiem jest Agnieszka Płonka, 

zaś usprawnianie widzenia realizuje  Agata Bocheńska. 

 

          Informacji na temat zajęć można uzyskać po numerami telefonów: 

- stacjonarny:  17 85 24 738 

- komórkowy:  662 177 551 

Zygflor                                                                                              2017-10-17 

– verte – 
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Harmonogram 

          zajęć w obiektach Okręgu Podkarpackiego PZN w 2017 – 2018 roku p.n. 

„Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” – 

program dofinansowywany przez PFRON. 

 

1. Arteterapia (rękodzieło i zajęcia 

plastyczne) 
zajęcia grupowe środa: 8

00
 - 16

00
 

2. Czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne Spotkania umawiane 

indywidualnie 

3. Doradztwo prawne zajęcia indywidualne piątek 10
00

 - 12
00

  

4. Gimnastyka prozdrowotna - 
dorośli 

zajęcia grupowe środa  12
30

–14
30

 

czwartek 11
15

-13
15

 

piątek  13
15

-15
15 

5.  Gimnastyka prozdrowotna  

dla dzieci 

zajęcia grupowe środa 15
30 

- 17
30

 

piątek 15
30 

- 17
30 

6. Gimnastyka z elementami 

sztuki walki karate 

zajęcia grupowe sobota 10
00 

- 12
00

  

7. Wykorzystywanie urządzeń 

mobilnych i GPS 

zajęcia indywidualne Spotkania umawiane 

indywidualnie 

8. Język angielski zajęcia grupowe wtorek 11
30

 - 17
30 

9. Terapia widzenia dzieci zajęcia indywidualne poniedziałek, środa 

10 Instruktarz orientacji przestrzennej 

i samodzielnego poruszania się z 

białą laską  

zajęcia indywidualne  spotkania umawiane 

indywidualnie 

11 Psycholog zajęcia indywidualne spotkania umawiane 

indywidualnie 

12 Śpiew i teatr zajęcia grupowe piątek  09
00

 – 13
00

 

13 Taniec zajęcia grupowe  środa 10
00

 - 12
00

 

14 Tyflopedagog zajęcia indywidualne poniedziałek, środa 

15 Tyflotechnologia – nauka obsługi 

komputera i innych urządzeń 

elektronicznych 

zajęcia indywidualne spotkania umawiane 

indywidualnie 

16 Usprawnianie widzenia zajęcia grupowe wtorek 09
00 

- 11
00

 

czwartek 09
00 

– 11
00

 

17 Warsztaty dla opiekunów zajęcia grupowe sobota – 1 raz w 

miesiącu  

 

 

 

 

 

 

 


