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Styczeń 
          

          Wedle wiedzy i znawcy ludowych obyczajów - slawisty oraz 

historyka literatury i kultury polskiej - Aleksandra Brücknera -  
określenie nazwy tego czasu  wywodzi się od słowa „tyki”, które w 

tym zimowym niesprzyjającym czasie żyjący według agrarnego 

harmonogramu zajęć chłopi przygotowywali (wycinali) na wiosenne 

potrzeby związane chociażby z uprawą fasoli. W języku staropolskim 

styczeń nazywano również tyczniem, godnikiem i ledzieniem  

(współczesna czeska nazwa miesiąca: leden).  

          Tak więc styczeń „styka” - czyli łączy – stary Rok z Nowym i 

chyba nie ma sensu doszukiwać się innych genealogii pochodzenia 

jego nazwy. Miesiąc charakteryzuje się silnymi lodowatymi wiatrami 

oraz malowanymi przez mróz na szybach nieszczelnych okien 

przepięknymi białymi kwiatami i fantazyjnymi kompozycjami, 

których urokowi ulega każdy z nas. 

          Jego łacińska  nazwa Ianuarius została zapożyczona przez 

większość języków europejskich i  pochodzi od rzymskiego boga 

początku – Janusa i stąd być może genealogia innego powiedzenia: 

„Nowy Rok - dwa krótkie słowa i wszystko będzie od nowa”. 
          Trafne przysłowia na ten czas: 

Gdy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje.  

Jeśli styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany, a kiedy w styczniu lato, 

w lecie zima za to.  

Jeśli trawa w styczniu nie zmarznie, to w sierpniu sie spali.  

Gdy styczeń burzliwy ze śniegiem, lato burzliwe z deszczami.  

Gdy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy.  

Jeśli styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi.  

Po styczniu jasnym i białym, będą w lecie upały. 

          Przytoczeniem celnych, wręcz genialnych ludowych mądrości  

trafnie określających etymologię nazwy miesiąca, czy powtarzalności 

czasu w „rytmie czterech pór roku” inaugurujemy czternasty sezon 

emisji naszego miesięcznika. 

          W związku z tym u jego zarania należy sobie złożyć pobożne 

życzenie, aby nasz periodyk mógł znowu ukazywać się w dużym 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ianuarius
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janus_%28mitologia%29
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druku – w formie i szacie graficznej sprzed lat -  i w ten sposób 

docierać do szerszego grona odbiorców, w tym  przede wszystkim do 

osób starszych nie korzystających z komputera.  

          Serdecznie namawiam do analizy przysłów w kolejnych 

wydaniach „Przewodnika”, ponieważ:  

Klo się trzyma przysłów, ten się mądrym stanie. 

Bo przysłowia uczą – trzeba zważać na nie. 

          

           Jakby przy okazji - tym numerem miesięcznika -  inaugurujemy  

1918 – 2018 

100- lat Niepodległości 

szczególny ROK w naszej historii i państwowości – wszak w 2018 roku 

obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 

latach zniewolenia, co na pewno chronologicznie będzie 

odnotowywane w kolejnych numerach pisma w comiesięcznych 

calendariach, do których śledzenia serdecznie zapraszam.   

 

          W tym miesiącu wspominamy: 

          1 stycznia – Nowy Rok -  Światowy Dzień Pokoju 
          1 stycznia 1967 r. – utworzono Słowiński Park Narodowy w 

1977 r. włączony przez UNESCO do Światowych Rezerwatów 

Biosfery, jego symbolem jest srebrzysta mewa.   

          2 stycznia 1918 r. – urodził się Adam Bahdaj – ps. „Jan Kot”, 

„Dominik Damian” – pisarz, w czasie II wojny światowej kurier 

tatrzański. Napisał powieści: „Wakacje z duchami”, czy „Podróż za 

jeden uśmiech” (zm. 1985 r.). 

          3 stycznia 1661 r. - w Krakowie ukazał się pierwszy numer 

„Merkuriusza Polskiego” – pierwszego polskiego czasopisma. 

          3 stycznia 1795 r. - Rosja, Austria i Prusy zawarły tajny traktat 

dotyczący ostatecznego – III rozbioru Polski. W jego wyniku Polska 

zniknęła z mapy świata, a niepodległość odzyskała po 123 latach 

niewoli – 11. XI. 1918 r.  
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          4 stycznia 1809 r. - urodził się Louis Braille – francuski 

pedagog. Jest twórcą stosowanego do dziś  alfabetu dla niewidomych 

od jego nazwiska nazwanego alfabetem Braille’a.  (zm. 06. 01.1852 r.) 

          4 stycznia 1943 r. – w Grecji zginął rozstrzelany przez 

hitlerowców Jerzy Szajnowicz  Iwanow – wielokrotny akademicki 

mistrz pływacki, uczestnik greckiego ruchu oporu (ur. 1911 r.). 

          5 stycznia 1818 r. – urodził się Ernest Malinowski – inżynier, 

w 1866 r. bohater obrony Callao w Peru. Projektował i budował 

Centralną Kolej Transandyjską – Central Transandino (zm. 1899 r.)    

          5 stycznia 1883 r. – urodził się Michał Karaszewicz – 

Tokarzewski „Torwid” – generał, organizator i pierwszy dowódca 

utworzonej 26/27 IX 1939 r. armii podziemnej „Służba Zwycięstwu 

Polsce” (zm. 1964 r.). 

          6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli  

          Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle tradycji 

były nimi: złoto - symbol godności królewskiej, kadzidło - godności 

kapłańskiej, mirrę - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz 

zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w 

Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga 

(kadzidło) oraz Króla (złoto). 

          Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj 

święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na 

drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, 

interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu 

odczytywano to inaczej. Napis "C+M+B" (imię Kacper po łacinie 

pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus 

błogosławi mieszkanie! (Christus mansionem benedicat).  

          Od tego dnia rozpoczyna się karnawał, którego zakończeniem 

są Ostatki, czyli wtorek przed Środą Popielcową. 

          7 stycznia 1949 r. - zmarł Jan Rodowicz, ps. Anoda – 

porucznik AK, członek Szarych Szeregów; m.in. uczestnik akcji pod 

Arsenałem i Celestynowem. Aresztowany w Wigilię 1948 r. zmarł po 

bestialskich przesłuchaniach ( ur. 1923 r.). 
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          8 stycznia 1918 r. – prezydent USA Woodrow Wilson w 

orędziu do Kongresu przedstawił czternastopunktowy plan pokojowy 

– punkt 13-sty mówił o utworzeniu niepodległego państwa polskiego 

z wolnym dostępem do morza.   

           8 stycznia 1894 r. - urodził się Rajmund Kolbe – imię 

zakonne Maksymilian. Był franciszkaninem, męczennikiem, który 14 

sierpnia 1941 r. w Auschwitz – Birkenau poniósł dobrowolną głodową 

śmierć za współwięźnia.          

          9 stycznia 1797 r. - we Włoszech utworzono Legiony Polskie 

gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.  

          9 stycznia 1928 r. – powstała Liga Ochrony Przyrody – 

najstarsza organizacja ekologiczna  w kraju.   

          10 stycznia 49 r.  p.n.e. - Juliusz Cezar przekroczył na czele 

armii rzekę Rubikon przebywając z Galii do Italii, co oznaczało 

wszczęcie przez niego wojny domowej. Wypowiedział wtedy słynne 

słowa: alea iacta est (łac. dosł. „Kostka została rzucona” ). 

Współcześnie funkcjonuje związane z tym zdarzeniem powiedzenie: 

„Przekroczyć granice Rubikonu”- czyli czegoś dotychczas 

niemożliwego i nieosiągalnego  dla ludzi. 

           11 stycznia 1859 r. - urodził się George Curzon – angielski 

polityk, który w 1920 r. zaproponował  projekt linii demarkacyjnej 

między Polską, a ZSRR. Po II wojnie światowej tzw. linia Curzona –          

z niewielkimi zmianami – została uznana za wschodnią granicę Polski 

(zm. 1925 r.). 

          12 stycznia 1578 r. – w Jazdowie pod Warszawą podczas 

uroczystości weselnych Jana Zamoyskiego i jego drugiej żony 

Krystyny Radziwiłłówny odbyła się premiera „Odprawy posłów 

greckich” Jana Kochanowskiego.  

          12 stycznia 1628 r. - urodził się Charles Perrault – francuski 

pisarz i autor bajek. To on napisał m.in. „O śpiącej królewnie”, 

„Czerwonym kapturku”, „Kopciuszku” i inne. (zm. 1703 r.). 
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          13 stycznia 1738 r. – urodził się Jan Dekert – prezydent 

Warszawy, inicjator memoriału do króla domagającego się przyznania 

praw publicznych mieszczanom. (zm. 1790 r.). 

          13 stycznia 1888 r. - powstało  Towarzystwo National 

Geographic - międzynarodowa organizacja, która poprzez działalność 

wydawniczą i filmową propaguje wiedzę o świecie. 

          14 stycznia 1999 r. - zmarł Jerzy Grotowski – reżyser, 

pedagog i teoretyk sztuki teatralnej, założyciel Teatru Laboratorium 

we Wrocławiu ( ur. 1933 r.). 

          15 stycznia 1708 r. – Niemiec Johan Friedrich Böttger 

opracował recepturę twardej białej porcelany.  

          15 stycznia 1908 r. – urodził się Edward Teller – węgierski 

fizyk znany jako „ojciec” amerykańskiej bomby atomowej (zm. 2003) 

          16 stycznia 1969 r. - czeski student Jan Palach na placu 

Wacława w Pradze  dokonał samospalenia.  Był to protest przeciwko 

radzieckiej inwazji na Czechosłowację w 1968 r.  

          16 stycznia 1968 r. – władze państwowe podjęły decyzję o 

zawieszeniu przedstawień „Dziadów” Adama Mickiewicza w reż. 

Kazimierza Dejmka uznając je za „antyrosyjskie” i „antyradzieckie”. 

          17 stycznia 1732 r. - urodził się Stanisław August 

Poniatowski – ostatni król Polski; współtwórca Konstytucji 3 Maja; 

człowiek o wielkiej kulturze, mecenas sztuki, nauki  i kultury. Jest 

jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w dziejach Polski.  

Panował  w czasach wyjątkowo niespokojnych zakończonych trzema 

rozbiorami Polski. Zmarł 12 lutego 1798 r. w Petersburgu w Rosji. 

          18 stycznia 1928 r. - urodził się Franciszek Pieczka –  aktor 

filmowy; znany z filmów „Czterej pancerni i pies”,  „Ranczo”. 

          19 stycznia 1918 r. – urodził się Tadeusz Góra – generał, pilot 

Dywizjonu 316. Jako pierwszy pilot szybowcowy na świecie otrzymał 

w 1939 r. medal Lilienthala (zm. 2010 r.). 

          19 stycznia 1945 r. -  komendant główny AK – generał 

Leopold Okulicki – wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. 
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          20 stycznia 1971 r. – Sejm  PRL  podjął decyzję o odbudowie 

Zamku Królewskiego w Warszawie. 

          20 stycznia 1978 r. – wystrzelono radziecki bezzałogowy statek 

kosmiczny PROGRESS 1. Pojazd rozpoczął misje dostarczania 

zaopatrzenia do stacji kosmicznych od czasu stacji SALUT 6.   

          21 stycznia - to Dzień Babci i Dziadka.  

          Z tej okazji Redakcja tym wszystkim, którzy takiego miana 

doczekali składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia              

z życia oraz „pełnej dyspozycyjności”, bo w tych czasach instytucja 

Babci i Dziadka, to najwiarygodniejsze –  zawsze pewne i niezawodne 

– rodzinne  pogotowie  ratunkowe …  

         „To oni bezgranicznie kochają, wszystko wnukom wybaczają i z 

niecierpliwością oczekują każdej ich wizyty.  

          To oni – jak nikt inny – cieszą się  z sukcesów swoich wnucząt, 

zawsze znajdują dla nich czas i je  rozpieszczają.”  

          21 stycznia 1911 r. - rozpoczął się pierwszy Rajd Monte Carlo 

- najstarszy cyklicznie kontynuowany do dzisiaj Rajd samochodowy 

na świecie. 

           22 stycznia 1863 r. – w zaborze rosyjskim wybuchło 

Powstanie Styczniowe zakończone klęską Polaków 10. 04. 1864 r.  

          22 stycznia 1921 r. - urodził się Krzysztof Kamil Baczyński – 

poeta, żołnierz AK, uznany za najwybitniejszego twórcę Pokolenia 

Kolumbów. Zginął w Powstaniu Warszawskim 4 VIII 1944 r. 

          23 stycznia 1793 - nastąpił  II rozbiór Polski – 

współuczestniczyły w nim Prusy i Rosja, w przypadku I i III 

dodatkowo Austria.  Jako przypomnienie: 

I rozbiór Polski   nastąpił    5 sierpnia 1772 r. 

II rozbiór Polski    - // -      23 stycznia 1793 r. 

III rozbiór Polski  - // -      24 października 1795 r. 

          24 stycznia 1588 r. – w bitwie pod Byczyną wojska polskie 

hetmana Jana Zamoyskiego pokonały armię - pretendującego do 

polskiego tronu – arcyksięcia austriackiego Maksymiliana II 

Habsburga. 
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           24 stycznia 1908 r. – urodziła się Barbara Ludwiżanka -  

aktorka teatralna i filmowa. Najsłynniejszą kreację stworzyła w 

„Sublokatorze” w reż. Janusza Majewskiego (zm. 1990 r.). 

          25 stycznia 1688 r. – urodził się Juraj Jánošík – pol. Jerzy 

Janosik – słowacki zbójnik w polskiej kulturze uznany za Polaka po 

upowszechnieniu postaci przez Kazimierza Przerwę Tetmajera w 

epopei „Legenda Tatr” (zm. 1713 r.).   

          25 stycznia 1938 r. – urodził się Władimir Wysocki – rosyjski 

pieśniarz, poeta i aktor. Śpiewał charakterystycznym niskim, 

ochrypłym barytonem (zm. 1980 r.).  

           26 stycznia 1931 r. - urodził się Stanisław Królak – kolarz 

szosowy, zwycięzca Wyścigu Pokoju w 1956 r., jeden z 

najpopularniejszych sportowców Polski lat 50-tych. (zm. 2009 r.).      

          27 stycznia 1945 r. - Armia Czerwona  wyzwoliła hitlerowski 

obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau. 

          27 stycznia 98 r. -  Marek Ulpiusz Trajan został cesarzem 

rzymskim. Dla upamiętnienia jego zwycięstw nad Dakami w 113 r. 

wzniesiono na Forum w Rzymie – pomiędzy wzgórzami Kapitol i 

Kwirynał – Kolumnę Trajana ( zm. 117 r.).    

           28 stycznia  1908 r. – urodził się Stanisław Wierzbowski – 

działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, od 1982 r. 

Honorowy Przewodnik Turystyki Gorskiej (zm. 1985 r.). 

          28 stycznia 2006 r. - pod gruzami zawalonego dachu hali 

Międzynarodowych Targów Katowickich zginęło 65 osób. Była to 

największa katastrofa budowlana we współczesnych dziejach Polski.   

          29 stycznia 1913 r. – zmarł Władysław Bełza – poeta i 

publicysta, nazywany „piewcą polskości”. Jest znany przede 

wszystkim jako autor „Katechizmu polskiego dziecka” (ur. 1847 r.). 

          30 stycznia 1948 r. – w Delhi indyjski nacjonalista Nathuram 

Godse zastrzelił Mahatmę Gandhiego, którego obwiniał o 

doprowadzenie do odłączenia się Pakistanu od Indii.   
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          30 stycznia 1968 r. – demonstracja studencka pod pomnikiem 

Adama Mickiewicza w Warszawie w proteście przeciwko zdjęciu 

przez cenzurę spektaklu „Dziady” w reż. Kazimierza Dejmka.  

          31 stycznia 1867 r. - urodził się Mariusz Zaruski – generał 

brygady Wojska Polskiego, pionier żeglarstwa i wychowania 

morskiego, wybitny taternik i narciarz, założyciel Tatrzańskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (zm. 1941 r. w więzieniu 

NKWD w miejscowości Chersoń).  

          31 stycznia - to Światowy Dzień Trędowatych  

          Na zbliżające się miesiące Nowego 2018 Roku wszystkim 

zrzeszonym w naszej organizacji, naszym sympatykom i tym, którzy na 

co dzień nam sprzyjają i z nami współpracują  - w imieniu własnym 

oraz władz naczelnych ZO Podkarpackiego PZN -  pragnę złożyć jak 

najserdeczniejsze życzenia spełnienia zakładanych przez nas planów 

oraz wszelkich założeń w nadchodzących miesiącach;  do tego 

wszystkiego dużo zdrowia,  zadowolenia z życia oraz społecznej   

aktywności; zaś ku wyciszeniu wszystkich niesnasek jeszcze raz do 

rozważenia myśl: 

          W Nowym Roku kroczmy tylko  prawą drogą życia; bowiem 

kroczenie po Niej przybliża nas do  nieśmiertelności i … nie zatruwa 

życia innym …    

          I jeszcze jedno … przeżytego godnie w duchu obywatelskim, 

narodowym, czyli patriotycznym bieżącego Roku, czyli Jubileuszu 

100-lecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości, aby kiedyś nasi 

następcy nie mieli względem nas pretensji i zarzutów dotyczących  

niegodnego przez nas przeżycia tego czasu; Ewie Jaworskiej Pawełek 

trafionego doboru repertuaru do najbliższej Gali koncertowej 

kończącej WM AD 2018, zaś naszym Poetkom wielkiej twórczej weny 

wraz z życzeniem, by kiedyś Ich wiersze upamiętniające 

zasygnalizowaną Rocznicę mogły w naszej kulturze zaistnieć na stałe i 

uzyskać taki status, jak utwór Tego, którego Odejście w powyższym 

calendarium  wspominaliśmy pod datą  29 stycznia 1913 r. …  

Zygflor                                                                                  2017-08-08 
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1967 - ZŁOTY Jubileusz Koła PZN w Jaśle – 2017 

- czyli – 

           relacja ze zrealizowanych w dniu 25. 09, 2017 r.  w stolicy 

podkarpackiej winorośli i winiarstwa połączonych obchodów DBL 

oraz Jubileuszu 50-lecia zaistnienia w tym „nasłonecznionym” 

regionie struktury naszego Związku, czyli Koła PZN w Jaśle. 

 

          Należy domniemywać, że chyba z powyżej  przytoczonych 

powodów około południa  25. 09. 2017 r. nad Jasłem zabłysło słońce 

w ten sposób kończąc kilkunastodniowy ponury czas wypełniony 

ciągłymi opadami i chłodem na terenie całego Podkarpacia.  

          W taki to sposób i Niebiosa  przyłączyły się do wspomnianych 

obchodów i w takiej  scenerii witały się z organizatorami przybyłe w 

tym dniu do tego miasta przybyły wszystkie delegacje z różnych 

zakątków regionu, które na zaproszenie Jubilata w tym dniu od 

wczesnych ponurych porannych godzin obierając azymut na Jasło  

przemieszczały się, aby swoją obecnością zaszczycić wspomniane 

uroczystości.  

          Tak to dzięki splotowi wszystkich powyżej wymienionych 

czynników – już w dobrych nastrojach - rozpoczynały się 

zasygnalizowane we wstępie uroczystości.   

 

Jasło – godz. 12
00 kościół o. Franciszkanów 

 

          - to czas i miejsce odprawienia dziękczynnej Mszy św. za 

miniony czas, ludzi, którzy tworzyli podwaliny Koła Powiatowego 

PZN w Jaśle oraz okazja do modlitewnego westchnienia o dalsze 

błogosławieństwo i sprzyjanie ich najbliższym poczynaniom, czyli 

dalszej służbie na rzecz człowieka z dysfunkcją wzroku regionu. 

          Szczególną homilię sprawował  oo. Jerzy Pięta, który w 

specjalnie przygotowanym kazaniu omówił wieloraką rolę światła w 

różnym kontekście i aspektach znaczenia tego słowa, bowiem światło 
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ma oświetlać – ukazywać rzeczywistość, ogniskowe ogrzewać, zaś 

latarni morskiej wskazywać drogę marynarzom.   Koncentrując się na 

innym – boskim – znaczeniu słowa ukazywał jego znaczenie w 

naszym życiu w kontekście Biblii, która ma nas doprowadzić z tego 

łez padołu do życia Wiecznego.  „Bądźmy światłem dla świata i 

brońmy bożych prawd, bo tam, gdzie jest Bóg, tam też  jest miłość i 

szacunek dla drugiego człowieka” – taką puentą Jubileuszową homilię 

zakończył wspomniany kapłan.  

 

 

Jasło – godz. 14
00 Restauracja „Impresja” 

           

          - to w tymże miejscu i czasie odbyła się kontynuacja dalszych 

podpunktów Programu  Jubileuszowego spotkania - 

          Tak więc po przemarszu z podniesionej z wojennych zgliszcz  

świątyni (okazuje się, że Jasło w wyniku wojennych działań 

niemieckiego okupanta było najbardziej zniszczonym miastem w 
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Polsce) we wspomnianym obiekcie zainaugurowała je prezes ZK 

PZN w Jaśle Janina Topór, która dosyć długo witała bardzo sporą 

gromadkę Gości. Wśród nich m.in. byli:  

- przedstawicielka wicemarszałka Woj. Podkarpackiego Marii 

   Kurowskiej -  Krystyna Kasprzak 

- z-ca Burmistrz Miasta Jasła -  Elwira Czech-Musiałowicz 

- franciszkanin – o.  Jerzy Pięta 

- dyr. MDK – Grażyna Leńczuk 

- dyr. PCPR w Jaśle - Beata Rak 

-  sekretarz Gminy Jasło – Małgorzata Dubiel 

- kierownik jasielskiego oddziału Caritas – Teresa Misior 

- prezes ZO Podkarpackiego - Ryszard Cebula 

- dyr. biura - Małgorzata Musiałek 

- rehabilitantka - Alina Niedużak 

- wraz z „obstawą” prezes PKSiRNiS „”Podkarpacie” Stanisław Sęk 

-  oraz pod wodzą prezesów lub wydelegowanych osób (Renata 

Fronc, Ewa Bednarczyk, Zygmunt Florczak, Adam Skwarczyński, 

Zofia Kuźniar, Agata Pogoda, Mieczysław Majka, Bogdan Sadowski, 

Maria Kabaj, Alina Oszust) delegacje z Kół Terenowych PZN 

wchodzących w skład Okręgu Podkarpackiego PZN.  

- członkowie nadzwyczajni: Zdzisław Gorczyca i Czesław Topór   

-, członkowie jasielskiego Koła PZN 

- media –  tj. TV Obiektyw, Jasielska Telewizja Internetowa ITV 

Południe oraz lokalna gazeta  „Obiektyw Jasielski”. 
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          Sprawozdanie z 50-lecia działalności naszego Jubilata odczytał 

członek ZK Ryszard Rutkowski. W krótkim wystąpieniu przedstawił 

jego początki oraz działaczy, którzy nie bacząc na trudności u jego 

zarania starali się służyć ludziom z dysfunkcją wzroku na miarę, 

swoich sił, talentu i  możliwości. Padły tu takie imiona i nazwiska, 

jak: Stanisław Kumik, Janina Tokarz, Janina  Maciejczyk, Ryszard 

Piszczak, Fryderyk Motyka, Stanisław Dachnowski, Tadeusz Świstak, 

Zofia Krygowska, Irena Gorczyca, Halina Budziak, Czesław Topór, 

Janina Topór, Krystyna Myśliwiec i inne. 

          Kończąc przedstawił stan dzisiejszy swojej struktury, która 

obecnie zrzesza 147 osób dorosłych, w tym 12 podopiecznych 

dorosłych. Przy wspominaniu dość sporej liczby zmarłych 

odmówiono za nich stosowną modlitwę.  Przypomniał, że w ich 

gronie aktywnie działa prowadzone przez franciszkanów 
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duszpasterstwo Niewidomych i inne fakty z ich działalności godne 

polecenia innym.    

           

          Wedle sprawozdania obecnie jasielski ZK tworzą: 

- prezes:             Janina Topór 

- wiceprezes:      Irena Gorczyca 

- skarbnik:          Krystyna Myśliwiec  

- sekretarz:         Krzysztof Paszyna  

- członek ZK:     Ryszard Rutkowski 

-   -//-   -//-  :       Bogdan Konieczny 

-   -//-   -//-  :      Barbara Stróżyk 

 

          Sprawozdanie informowało, że ściśle współpracują ze 

wszystkimi instytucjami wyspecjalizowanymi w obsłudze 

niepełnosprawnych, czyli MOPS, PCPR, okulistami itp. specjalistami, 

bowiem w ich gronie są diabetycy, chorzy na SM i inne schorzenia. 

Swoich ludzi szkolą, instruują oraz zaopatrują w niezbędny sprzęt. 

Oprócz tego ściśle współpracują z  PKSiRNiS „Podkarpacie” tym 

sposobem propagując wyczynowy sport, rekreację i czynny 

wypoczynek.  Ich dzieci biorą udział w lokalnych spartakiadach, zaś 

aktyw prowadzi Kronikę Koła i współpracuje z lokalnymi mediami. 

          „Od serca” wszystkim podziękował za owocną współpracę przy 

okazji cytując stosowny do okoliczności fragment poezji Norwida.    
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          Wręczenie odznaczeń i podziękowań, to kolejny podpunkt 

relacjonowanych uroczystości.  

- w tym dniu Honorową Odznakę „Przyjaciel Niewidomych” 

otrzymali: oo. Jerzy Pięta, ks. Marian Putyra, Tomasz Urbański i 

Grzegorz Szajnicki.  

          Podziękowanie: Zdzisław Gorczyca, Czesław Topór,  

Mariusz Gierlicki, oo. Paweł Sroka  

         W podpunkcie „Przemówienia gości” wystąpili i złożyli 

stosowne  życzenia: 

– w imieniu Marii Kurowskiej - wicemarszałek Woj. Podkarpackiego 

         radca prawny Krystyna Kasprzyk  

-  prezes ZO Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula 

- z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Kołaczyce – Jerzy Sypień 

- dyr. jasielskiego MDK - Grażyna Leńczuk 

- prezes PKSiRNiS  „Podkarpacie” - Stanisław Sęk  

- sekretarz Gminy Jasło - Małgorzata Dubiel 

- w imieniu dyr. jasielskiego O/Caritas ks. dr Mariana Putyry – 

      Teresa Misior 

-  „od serca” obecni na uroczystości prezesi poszczególnych Kół 

Terenowych PZN  

          Na ręce prezes Janiny Topór składano kwiaty, pucharki, czy 

inne upominki w zamian otrzymując  upamiętniające relacjonowany 

Jubileusz publikację o regionie i okolicznościowy pucharek ze 

stosowną adnotacją.           

          Program słowno – muzyczny, to kolejny punkt 

relacjonowanego Jubileuszu. Swoistego „smaczku” wspomnianemu 

spotkaniu dodała recytacja wiersza Marii Słowik pod znamiennym 

tytułem „Pięćdziesięciolecie”. Artystyczny przerywnik spotkania, to w 

całości produkt członków zrzeszonych w jasielskim Kole PZN, za co 

należy im się stosowne uznanie, podziw i … gratulacje.   

          Około 15
30

 rozpoczęła się degustacja smakowitego obiadu, 

który swą kalorycznością wprowadził wszystkich uczestników w 

błogi nastrój, który wzmocniła degustacja tortu oraz serwowana kawa.  
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          Można rzec, że w kuluarach była wyeksponowana wystawa 

dokumentująca wszelkiego rodzaju osiągnięcia jasielskiej struktury 

PZN na każdej niwie Ich działalności. Dlatego też można było 

obejrzeć kilka tomów Ich Kroniki, zapoznać się z dorobkiem 

sportowców wywodzących się z jasielskiej struktury PZN, czyli Jurka 

Sypienia, Krzysztofa Paszyny, czy Krystyny Myśliwiec. 

         Z powodu wielkich odległości niektórych z nas oddzielających 

Jasło od miejsca zamieszkania 

gdzieś około 17
30

 niektórzy z 

nas zaczęli opuszczać gościnne 

progi „Impresji”, aby w 

nowych – już sprzyjających 

podróżowaniu - realiach 

pogodowych powracać w 

domowe pielesze. 

         W tym czasie jaślanie 

zaczynali przygotowywać lokal do czynnego świętowania – do 

realizacji tzw. Pogodnego wieczoru - , czyli zabawy przy muzyce, o 

którą w tym momencie aż się prosiło.  

          Wieczorek taneczny, to ostatni punkt relacjonowanego 

Jubileuszu jasielskiej 

struktury PZN, który zapewne 

był testem na fizyczną 

wydolność dzisiejszego stanu 

osobowego Jubilata. 

          Należy domniemywać, 

że ów sprawdzian wypadł 

dobrze, co jest naprawdę 

dobrym prognostykiem 

dalszej twórczej działalności jasielskiego aktywu, bo cóż to jest te 50 

lat!  W ten moment niektórzy mówią, że dopiero po pięćdziesiątce 

rozpoczyna się pełnia życia! 
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          Idąc tym myślowym tropem wszystkim członkom jasielskiej 

struktury PZN oraz ich Zarządowi Koła życzymy wszelkiej 

pomyślności, dalszej chęci do działania, w niej - na przekór wszelkim 

przeciwnościom – uporu w trudnej służbie na rzecz człowieka 

ociemniałego … oraz dalszych Jubileuszy tak godnie obchodzonych, 

jak ten zrelacjonowany powyżej…     

 

 

Zygflor                                                                                  2017-09-27   

DBL w Przemyślu 

- czyli – 

relacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski w 

„mateczniku*” naszego ruchu w regionie, czyli w przemyskim Kole 

PZN, od którego to powstania datujemy rozwój naszego Związku w 

województwie wcześniej określanym mianem Rzeszowszczyzny, zaś 

obecnie Podkarpacia. 

         

          Może kogoś wzburzy podniosły wstęp do zasygnalizowanej w 

tytule relacji, ale pokażcie mi takie drugie miasto w regionie, gdzie 

tak nagminnie  usłyszysz stukot białej laski, a po chwili zobaczysz 

człowieka, który posługując się nią przemierza trotuary oraz ulice 

zabytkowego miasta, gdzie co krok chłoniesz historię, tak w wydaniu 

Narodu, czy też naszej organizacji, która po II wojnie światowej 

„kadrowo” wzbogacona przez uchodźców z lwowskiego – powstałego 

jeszcze za austriackich czasów - Zakładu Niewidomych organizuje tu 

swoją strukturę, zaś potem Spółdzielnię Niewidomych „Start” 

zrzeszając oraz zatrudniając w niej tych, którym wzrok odebrała 

wojna, czy też niespokojny czas następujący po niej. SN okazała się 

być niezbędną  w okresie wytężonej odbudowy kraju m.in. i poprzez to, 

że dając zatrudnienie oraz edukując stworzyła szansę godnego życia 

tym, którzy stracili wzrok w wyniku procesów chorobowych lub w 
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trakcie leczenia w czasach, gdy medycyna wtedy w wielu sprawach i 

sytuacjach była bezsilną.    

        Tak też niemalże od 70 lat większości mieszkańców naszego 

regionu, którym obce jest nasze środowisko,  Przemyśl kojarzy się z 

niewidomymi, zaś takim jak ja przebywanie wśród nich jest okazją do 

odkrycia  w nich jakiegoś pierwiastka, czy też  świadomości tego, że 

są spadkobiercami wszystkiego, o czym kilka zdań powyżej. 

          Wzmacnia  to atmosfera, czyli otoczka zabytkowego miasta, 

utrzymany w stylu epoki wystrój lokali, w których się spotykają,  

panujący pomiędzy nimi duch zrozumienia, wzajemnego szacunku 

oraz łącząca ich nić przyjaźni, co naprawdę jest godne pokreślenia i 

nagłośnienia. 

 

          Miejsca oraz czas organizacji przemyskiego DBL, to: Centrum 

Kulturalne przy ul. Konarskiego 6; czas: to  28 października 2017 r. 

godz. 12
30

. Impreza, którą zrelacjonuję, to „dzieło”, czyli wypadkowa 

współpracującego ze sobą szefostwa przemyskiej struktury PZN oraz  

środowiskowego PKSiRNiS „Podkarpacie”, którzy niejednokrotnie są 

zrzeszeni w obu strukturach i od lat – w nich uczestnicząc - wspólnie 

organizują tego typu uroczystości, imprezy i spotkania. 

          Zapewne jako pierwsi do wspomnianego budynku przybyli 

twórcy rękodzieła artystycznego, którzy w jego kuluarach  urządzili 

stosowną wystawę ukazującą ich artystyczno-manualny dorobek oraz 

przygotowujący się od jakiegoś czasu do szczególnej akademii 



20 
 

rodzimi artyści przygarnięci przez Ewę Lekowską gościnnie 

wspomagani koleżankami i kolegami wywodzącymi się  z innych Kół 

PZN regionu. 

          Pierwsza – oficjalna - część spotkania, to przywitanie 

przybyłych gości, czyli przedstawicieli samorządów, prezesa SN 

„Start”, duchownego koordynującego działalność Duszpasterstwa 

Niewidomych, przedstawicielki władz Okręgu PZN, czy mediów.  

          W ten moment w roli konferansjerów sprawdzili się prezes ZK 

Renata Fronc oraz Marian Sowiński – szef istniejących przy SN 

WTZ. Z powodu fizycznej nieobecności odczytano list od Prezydenta 

Miasta Przemyśla Roberta Chomy oraz Starosty Przemyskiego Jana 

Pączka, zaś „na żywo” wysłuchano przepełnionych wszelkiej 

pomyślności życzeniami wystąpień duszpasterza ks. Jana Mazurka, 

wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN Ewy Bednarczyk, przew. Rady 

Spółdzielni – Danuty Łaniusz  oraz prezesa SN „Start” Andrzeja 

Obszarnego.  

          Końcowym akcentem części oficjalnej było odczytanie 

rocznego sprawozdania ze statutowej działalności przemyskiego Koła 

PZN, które laikowi mogło przybliżyć ogrom pracy tutejszego ZK w 

trudnej służbie na rzecz człowieka ociemniałego miasta Przemyśla 

oraz całego rozległego powiatu.  

          Druga – artystyczna - część spotkania, to słowno – muzyczna 

inscenizacja powstała „pod okiem” Danuty Gąszewskiej – autor 

scenografii, doboru tekstów i choreografii - oraz kompozytora Jacka 
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Marcińczaka, który zainspirowany poetycką twórczością Zuzanny 

Ostafin zaadoptował ją do śpiewu.  

          W to szczególne popołudnie, szczególne święto – występując w 

słowno muzycznym montażu przeplatanymi fraszkami Jana 

Sztaudyngera na scenie przemyskiego CK – swój artystyczny kunszt 

m.in. pokazali: Halina Domaradzka, Witold Sołek, Barbara Sołek, 

Barbara Łuczyszyn, Dorota Szela,  Piotr Kapcia, Grażyna Maziarz, 

Mariusz Rojan oraz – niemalże jako wokalne odkrycie roku - Zuzanna 

Ostafin. 

           Wręczone po zakończonym koncercie wykonawcom oraz 

instruktorom czekoladki „Merci** Finest Selektion”, to smakowo 

słodki – i wręcz dziękczynny - akcent kończący przeciekawy spektakl.  
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          Ostanie słowa uznania, to kończące oficjalną część wystąpienie 

prezesa PKSiRNiS „Podkarpacie” 

Stanisława Sęka oraz aplauz „na 

stojąco” licznie zgromadzonej widowni, 

o czym zaświadczają zdjęcia oraz 

nagranie koncertu w pliku mp3.    

          Trzecia – integracyjna – część 

tegorocznych obchodów DBL przez 

osoby w strukturach wymienionych we 

wstępie, to zabawa w miejscowości 

Buszkowice w  restauracji „Galleon”, w 

której – już prawie że cyklicznie – 

bawili się już kolejny raz. 

          Zapewne wielu z uczestników zabawy prawdopodobnie  miało 

duży problem z ustaleniem godziny powrotu z imprezy do domu – 

wszak z soboty na niedzielę była zmiana czasu z letniego na zimowy, 

a uwzględniwszy promile i być może „za dnia” przestawione zegarki 

w tym wypadku odpowiedzi współbiesiadników mogły być różne. 

 

          Za umożliwienie mi obsługi prasowej „naszych” z przemyskiej 

struktury PZN serdecznie dziękuję Ewie i Józefowi Bednarczykom, 

którzy mnie wraz z żoną swoim samochodem do Przemyśla zawieźli i 

stamtąd – wręcz do BUS-a – odwieźli. Gdyby nie Oni, to nie byłoby tej 

relacji oraz refleksji dotyczącej specyficznego  środowiska  osób z 

dysfunkcją wzroku w skali naszego regionu, za co  dziękuję. 

 

 

Zygflor                                                                                  2017-10-29 

           

*matecznik -  synonimy:  bastion, fundament, podbudowa, ostoja, podstawa, 

                                           opoka, trzon 

**Merci –  w języku  francuskim:  dziękuję 
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Międzynarodowy Dzień Białej Laski AD 2017 

- czyli - 

omówienie okolicznościowych spotkań w Kołach Okręgu Podkarpackiego PZN, 

które zdecydowały się na to.  

 

5 października w Lubaczowie 

 

Dopóki Ziemia kręci się, dopóki jest tak, czy siak 

Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak 

           - to fragment wzruszającej „Modlitwy” – utworu, do którego tekst oraz 

muzykę napisał Bułat Okudżawa. To jego wykonaniem kończył się tegoroczny 

występ uczniów ze Szkoły 

Podstawowej z Zalesia, którzy 

przez miniony czas pod okiem 

nauczycieli: Ewy Fil, Beaty 

Goraj, Barbary Karkut-

Szawary oraz 

akompaniującego im na 

organach ks. Tomasza Migasa 

przygotowywali tegoroczny 

wzruszający oraz pobudzający 

do refleksji widownię występ.   

          W tym roku w lubaczowskim MDK Międzynarodowy Dzień Białej 

Laski „świętowaliśmy” w dniu 5 października  br. w gronie osób, które na co 

dzień nam sprzyjają i nas wspomagają.  

          W miarę pogodny październikowy poranek na wspomniane uroczystości 

przybyła dosyć skromna reprezentacja ludzi z dysfunkcją wzroku z całego 

naszego rozległego powiatu, aby we własnym – i nie tylko – gronie spotkać się, 

porozmawiać i cieszyć się chwilą, którą na ten czas przeznaczył nam los… 

          W tym roku nasze uroczystości swoją obecnością zaszczycili:  

- Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Józef Michalik  

- Burmistrz Lubaczowa – Krzysztof Szpyt 

- Burmistrz MiG Oleszyce – Andrzej Gryniewicz  

- Ordynator Oddziału Rehabilitacji  - dr Renata Lesiczka  

- Wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN - Ewa Bednarczyk- dyrektorzy: PCPR – 

Beata Zadworna, MBP – Katarzyna Pelc- Antonik, PCK –Mariusz Frant, prezes 
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lubaczowskiej struktury PSD – Stanisława Woszczak oraz tak zacne – 

wspomagające środowisko - osoby, jak Marta Fircowicz-Mazurek, Ania Hass, 

czy  Joanna Gutkowska. Po raz pierwszy w naszym gronie gościliśmy 

Bogusławę Smoliniec oraz Izabelę Krzaczkowską-Szychter  - z WTZ im. św. 

Józefa w Oleszycach prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "RAZEM".  

          W tym roku  „w dowód uznania zasług i zaangażowania  

w sprawy osób niewidomych i słabowidzących zamieszkujących Powiat 

Lubaczowski” z rąk wiceprezes ZO PZN Ewy Bednarczyk oraz Starosty Józefa 

Michalika Honorową Odznakę „Przyjaciel Niewidomych” otrzymał dyr. 

Powiatowego Centrum Kultury  – Mariusz Frant, czego z serca gratulujemy.    

          Za przeżyte „w takim wymiarze” chwile serdecznie dziękuję wszystkim 

moim podopiecznym, którzy nie zlekceważyli zaproszenia i przybyli w 

wyznaczonym dniu do Lubaczowa; naszym Gościom, którzy uświetnili je swoja 

obecnością – w tym życzeniami, radami oraz cennymi uwagami -; pedagogom i 

uczniom ze Szkoły Podstawowej z Zalesia za to, że unaocznili nam  to,  co w 

życiu jest ważne oraz „ludziom zza kadru”, czyli Marioli Florczak, 

Małgorzacie Strycharz oraz wszystkim funkcyjnym pracownikom MDK, 

którzy w jakikolwiek sposób na naszą rzecz wyświadczyli jakąś pomoc i pracę.            

          To dzięki wszystkim wymienionym w trakcie spotkania mogliśmy mówić 

o naszych newralgicznych problemach i sprawach  dotyczących m.in. 

rehabilitacji, orzecznictwa o niepełnosprawności, szkoleń rehabilitacyjnych, 

zabezpieczenia w specjalistyczny sprzęt, czy likwidacji barier 

architektonicznych utrudniających egzystencję nam nie tylko w samym 

Lubaczowie, jak też w okolicznych miejscowościach, gdzie mieszkamy. 

 

17 października w Jarosławiu 
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          W Jarosławiu Międzynarodowy Dzień Białej Laski – jak corocznie – 

rozpoczęto świętować po godz. 15
00

 we wtorek 17 października 2017 r. w 

Restauracji „Klasyczna” Tadeusza Słowika umiejscowionej  przy ul. 

Słowackiego 4.   
          Święto zrealizowano wedle z góry przyjętego programu, czyli: u zarania 

uroczystości prezes jarosławskiej struktury PZN - Ewa Bednarczyk - uroczyście 

przywitała wszystkich 

przybyłych – w tym – 

zaproszonych Gości, którzy po 

Ich przywitaniu w swych 

wystąpieniach wobec 

reprezentacji ludzi z dysfunkcją 

wzroku zrzeszonych w 

jarosławskim Kole PZN wyrażali 

stosowne słowa uznania oraz 

składali  okolicznościowe 

życzenia.  

          Tym razem przy 

prezydialnym stole zasiedli: prezes 

ZO Podkarpackiego PZN – 

Ryszard Cebula, dyr. biura ZO 

PZN – Małgorzata Musiałek, 

prezes przemyskiej struktury PZN 

– Renata Fronc, restaurator – 

Tadeusz Słowik, wielotorowo 

wspierający Ich wolontariusz - 

Józef Bednarczyk oraz –wraz z 

żoną – niżej podpisany. 

          Jako artystyczny przerywnik pomiędzy oficjalną, a rozrywkową częścią 

spotkania należy uznać czas przeznaczony dla rodzimej poetki - Marii 

Markiewicz, która w tym miejscu i w tym gronie zaprezentowała nam kilka 

swoich ciekawych - i wartych szerszego rozpropagowania – utworów.  

          Po spożyciu okolicznościowego obiadu nastąpił czas zabaw oraz 

różnorodnego rodzaju pląsów w rytm serwowanej przez DJ Krzysztofa 

Jureckiego do 22
00

 muzyki, „czym ich umęczył aż do utraty tchu”. 
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         Okolicznościowe spotkanie poprzedziło przedpołudniowe – tzw. 

półmetkowe -  spotkanie w tym miejscu całego aktywu jarosławskiej struktury 

PZN, w trakcie którego podsumowali minione dwa lata swojej działalności, by 

w efekcie lekko ją  skorygować na czas dalszej działalności do końca obecnej 

kadencji, o czym u zarania spotkania poinformowała prezes Ewa Bednarczyk.    

          W zrelacjonowanych pokrótce uroczystościach wzięło udział około 50 

osób, które razem przebywając i bawiąc się w ten sposób wspólnie obchodziły 

swoje święto… 

 

25 października w Łańcucie 

 

          Wręcz w stylu poprzedniego prezesa – w ten sposób nawiązując do 

tradycji - 25 października 2017 r. o godz. 11
00

  w łańcuckiej Bursie Szkolnej  

pod „okiem”  prezes Zofii Kuźniar  zrealizowano lokalne obchody MDBL w 

Łańcucie. Pośród około 40 członków, którzy nie wzgardzili zaproszeniem 

swojej prezes zasiadło 13 miejscowych notabli, a wśród nich:  Adam Krzysztoń  

- Starosta  Powiatu Łańcuckiego, Joanna Rupar - wiceburmistrz Łańcuta, Artur 

Sitarz -  z firmy SB  COMPLEX 

Rzeszów, Joanna Surmacz - z NOR-

W  „Caritas”  Wysoka, Joanna 

Dubiel-Sowa dyr. łańcuckiego 

PCPR, Małgorzata Sońska  -  dyr. 

MBP w Łańcucie, Krzysztof Lepak 

dyr.  DPS, Ewa Panek - sekretarz  

UG  w Czarnej, Zdzisław Nowak – 

prezes PSD,  Małgorzata Musiałek  -   

dyr. biura ZO PZN, Agata Pogoda - wiceprezes .ZO PZN, Adam Skwarczyński - 

prezes ZK w Przeworsku oraz Józef Ruszel - dyrektor goszczącej ich łańcuckiej 

Bursy Szkolnej.  

          

           „Wszyscy – jak relacjonuje Marian - zebrali się w Sali świetlicowej 

łańcuckiej Bursy Szkolnej,  gdzie prezes ZK Zofia Kużniar przedstawiła i 

powitała każdego z zaproszonych gości. Po kurtuazyjnym przywitaniu każdy z 

nich zabrał głos przy okazji składając stosowne życzenia całej naszej 

społeczności z okazji MDBL. 

          Następnie nasz chór odśpiewał ,,Hymn Niewidomego”  oraz kilka innych 

pieśni wprowadzając nas w biesiadny nastrój.  Następnie prezes ZK Zofia 
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Kuźniar wraz  z dyrektor ZO PZN Małgorzatą  Musiałek wręczyły prezesowi 

firmy COMPLEX  Arturowi  Sitarzowi  pisemne PODZIĘKOWANIE za pokrycie 

kosztów eksploatacji autokaru 

podczas trzydniowej wycieczki w 

rejon Nałęczowa, Wąwolnicy i 

Kazimierza Dolnego. Oprócz 

tego na mocy Uchwały ZO 

Podkarpackiego PZN wręczono 

mu przyznaną na wniosek 

łańcuckiego Koła PZN 

Honorową Odznakę ,,Przyjaciel 

Niewidomych”. Następnie 

dyrektor goszczącej nas placówki zaprosił wszystkich zebranych na stołówkę,  

gdzie panie „z zaplecza” przygotowały nam wspaniały obiad, deser, owoce  

oraz – wedle życzenia - kawę lub herbatę.  Po konsumpcji toczyły się 

przyjacielskie rozmowy, a niektórzy nawet sobie podśpiewywali dla 

rozweselenia siebie oraz całego towarzystwa.  Po pewnym czasie kuchnia 

podała jeszcze  w sosie grzybowym przepyszne gołąbki..  

          Około godziny 15
00

 wszyscy zamiejscowi członkowie naszego Koła PZN 

podążali do środków transportu, aby nimi powrócić do domów „będąc przy tym 

sytym, zadowolonym i ukontentowanym”, ponieważ ZK dla każdego członka 

uczestniczącego w imprezie  przygotował losowany drobny upominek z okazji 

naszego święta, z którym to powracali do domów”. – tyle z przeciekawej relacji 

naszego korespondenta terenowego Mariana Błażejowskiego, na podstawie 

której powstała powyższa notatka. 

  

15 listopada w Krośnie 

           

          Wydaje się, że w tym roku – jako ostatni, „w sile” 90 osób w 

krośnieńskiej restauracji  „Bar Kasino” znajdującej się przy ul. Lwowskiej 28 – 

zebrali się reprezentanci zasygnalizowanej powyżej struktury PZN. We 

wspomnianym lokum w przedziale czasowym pomiędzy 15
00

, a 20
00

  cieszyli się 

ze szczególnej okazji do spotkania oraz możliwości wspomnienia intensywnie 

przeżytego czasu. Przy okazji  uhonorowali tych, którzy sobie na to zasłużyli 

czynnie udzielając się na rzecz środowiska w ostatniej dekadzie, czy latach.  

          W tym roku Ich lokalne obchody  DBL – być może przypadkowo, a może 

zaplanowano to z zamysłem – zrealizowali  15 listopada 2017 r. w rocznicę 



28 
 

urodzin Francuza  Valentina Haüy - założyciela pierwszej na świecie szkoły 

dla niewidomych dzieci. W ten moment wśród nich zasiedli: wiceprezes ZO 

Podkarpackiego PZN – Ewa Bednarczyk, wiceprezydent Miasta Krosna – 

Bronisław Baran, dyr. biura ZO PZN – Małgorzata Musiałek, duszpasterz 

środowiska –  o. Krzysztof Janas, wicestarosta krośnieński – Adolf Kasprzyk, 

dyr. PCPR – Agnieszka Zygarowicz oraz delegacja zaprzyjaźnionego z nimi 

aktywu Towarzystwa Walki z Kalectwem.  

          W trakcie spotkania Honorowe Odznaki PZN otrzymali: 

Złote: Stanisława Pytko i Kazimierz Bąk 

Srebrne: Józef Maraj i Kamil Woźniak  

          Szczególna uroczystość – jak zauważył prezes Bogdan Sadowski – była 

okazją do wspólnego spotkania się i integracji naszego środowiska, możliwością  

goszczenia wśród nas osób decyzyjnych, od których w naszym mieście i regionie 

naprawdę bardzo wiele zależy oraz okazją  do zamanifestowania w naszej 

lokalnej społeczności naszych ograniczeń, barier czy też bolesnego dla nas 

wykluczania, na którego to zniwelowanie – głośno o tym mówiąc – liczymy.  

          Przy okazji – uzupełnił – było również okazją do zademonstrowania na 

szerszym forum naszych problemów i poprzez to próbą uwrażliwienia reszty 

społeczeństwa na nasze ograniczenia – na początek tych, którzy w ten czas 

pomiędzy nami zasiedli wsłuchując się w to, o co monitowaliśmy i zabiegali. 

          Przy okazji odczytano półmetkowe Sprawozdanie z dwuletniej działalności 

ZK, w wykonaniu Zofii Gierlach wysłuchano recytacji poezji K.I. Gałczyńskiego, 

by po tym wszystkim móc bawić się w rytmie muzyki serwowanej przez DJ” – 

tyle z przeciekawej i konstruktywnej wypowiedzi prezesa Sadowskiego.   

 

Zygflor                                                                                            2017-11-16 
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Witryna poetycka 

            

          W styczniowym kąciku poetyckim – jako uzupełnienie relacji z 

obchodów 50-lecia Koła PZN w Jaśle - proponuję utwór przybliżający 

Ich Jubileusz, do którego lektury serdecznie zachęcam …   

               
50 - lat gdy dostrzegł nas świat 
 

Jesteśmy radośni, życzliwi ludzie, 

chociaż żyjemy w wielkim trudzie. 

Jednak to, że mało widzimy świat, 

traktujemy jak od Boga dar. 
 

Inaczej życie odbieramy. 

Cieszymy się z drobnostek, z tego co mamy. 

Nawet błahy uśmiech, lub uścisk dłoni 

wyróżnia nas z monotonii. 
 

Widzimy miłość i głębię człowieka. 

Doceniamy tego, kto na nas czeka, 

tego kto nam pomaga i rozumie, 

aby nie zgubić się w życia tłumie. 
 

Skupia nas związek już 50- siąt lat 

i wyszliśmy z cienia - usłyszał o nas świat. 

O ludziach z pozoru niepełnosprawnych, 

lecz niezwykłych, bo bardzo zaradnych. 
 

Nasze oczy Bóg zastąpił talentami, 

obdarzył nas różnymi darami. 

Umiemy śpiewać, grać na instrumentach, 

chociaż bez czytania nut, trzeba je zapamiętać. 
 

Piszemy wiersze, opowiadania, 

malujemy życie kolorami, nam do rozpoznania. 

Nasze smutki w radość zamieniamy, 

tak akceptujemy siebie, bo wszyscy się doceniamy.                                                                                                                                                                                                      

autor wiersza: Maria Słowik  
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1967 - ZŁOTY Jubileusz Koła PZN w Jaśle – 2017 

 

 

 

 

 


