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Luty 

          - to najkrótszy –  kolejno drugi – miesiąc w roku, który według 

kalendarza gregoriańskiego, ma 28, a w latach przestępnych 29 dni.  

          Rok przestępny, to rok, który ma 366 dni, zamiast 365; jego 

zastosowanie ma na celu umożliwienie dopasowania roku 

kalendarzowego z rokiem wyliczonym na podstawie obiegu Ziemi 

dookoła Słońca.  

          W/g Aleksandra Brücknera - historyka literatury i kultury 

polskiej – nazwa tego czasu pochodzi od określenia srogich mrozów 

(por. ukr. лютий / lutyj, błr. люты / luty). Dawniej używane były 

również nazwy sieczeń (por. ukr. січень / siczeń i chorw. siječanj 

„styczeń”) lub strąpacz. Łacińska nazwa Februarius - „miesiąc luty” 

–(ostatni miesiąc kalendarza rzymskiego przeznaczony na obrzędy 

oczyszczające (łac. februa) odbywane przed początkiem nowego roku) 
została zapożyczona przez większość języków europejskich  i pod 

takowym nazewnictwem funkcjonuje dzisiaj.  

      Kilkusetletnie obserwacje meteorologiczne potwierdzają, że luty 

potrafi być najzimniejszym i najbardziej dokuczliwym ze wszystkich 

zimowych miesięcy. W ten czas zima panuje na półkuli północnej, zaś 

na południowej lato. 

Przykładowe przysłowia podkreślające mądrość ludu: 

Idzie luty, szykuj ciepłe buty! 

Na Gromniczną mróz – szykuj chłopie wóz. 

Na Gromniczną lanie –  szykuj chłopie sanie. 

Gdy w  Gromniczną (2.II.) z dachów ciecze, zima jeszcze się przewlecze. 

Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami. 

Gdy na święty Maciej (24. II. ) lody wróżą długie chłody, a gdy płyną strugą, to 

i zimy niedługo. 

Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem tak się zżyma, że  

człek prawie nie wytrzyma.   

Gdy w początku lutego burze i śniegi, początek wiosny już niedaleki. 

Przez  kolejne dni będziemy wspominać: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_przest%C4%99pny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bia%C5%82oruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Februarius
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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          1 lutego 1888 r. – urodził się Franciszek Kleeberg – generał 

brygady WP, który we wrześniu 1939 r. był dowódcą Samodzielnej 

Grupy Operacyjnej „Polesie”, z którą w dniach 2-5 października 

stoczył ostatnią bitwę kampanii wrześniowej (zm. 1941 r.).  

          1 lutego 1968 r. -  w Rzeszowie Tadeusz Nalepa założył blues-

rockowy zespół „Breakout”.   

          2 lutego 1864 r. – urodziła się Maria Rodziewiczówna – 

pisarka, autorka powieści: „Dewajjtis”, „Między ustami, a brzegiem 

pucharu”, „Lato leśnych ludzi” (zm. 1944 r.).     

          2 lutego 1930 r. – urodził się Krzysztof Chamiec – aktor 

teatralny, filmowy i telewizyjny, odtwórca ról w filmach: „Kazimierz 

Wielki”, „Kamienne tablice” (zm. 2001 r.). 

          2 lutego – w kościele obchodzimy Święto Matki Boskiej 

Gromnicznej, czyli Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone na 

pamiątkę momentu  pierwszego pojawienia się Jezusa w 

jerozolimskiej świątyni i Jego spotkania się z mędrcem Symeonem.  

          Według prawa mojżeszowego każdy pierworodny syn należy do 

Boga. Kiedy mijało 40 dni od porodu młode matki udawały się do 

świątyni, gdzie przedstawiały nowonarodzonego syna Bogu i 

dokonywały symbolicznego jego wykupienia. W zależności  od 

zamożności był to: baranek w wypadku bogatych; para synogarlic lub 

gołębi – w przypadku biedniejszych. Wykupienie pierworodnego 

wiązało się ze zwyczajowym oczyszczeniem matki po urodzeniu 

dziecka.  Obrzęd ten później przyjęło chrześcijaństwo, a w dawnej 

Polsce zwał się on „wywodem”. Klęczącej przed kratką prezbiterium 

kapłan podawał zapaloną świecę, odmawiał modlitwę, a kończąc ją 

kropił kobietę święconą wodą i ta już „oczyszczona” obchodziła  z 

zapaloną  świecą „ofiarę” wokół głównego ołtarza świątyni.    

          Nasi przodkowie głęboko wierzyli, że „Maryja gromnicą              

– symbolizującą Pana Jezusa – odpędzi od nich wszelkie zło”.              

W dzień Matki Boskiej Gromnicznej – czyli w dzień Jej oczyszczenia – 

wierni przychodzą do świątyń ze świecami – zwanymi gromnicami –  

„które mają chronić od gromów”. Inny zwyczaj, to niesienie do 
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domów zapalonych gromnic: „kto płomień zachowa,  albo komu trzy 

krople wosku na  rękę padną – ten szczęśliwą ma wróżbę na najbliższy 

czas”. 

          Poświęcona gromnica jest oznaką wiary, nadziei i miłości. 

Wierzono, że posiada magiczną moc przepędzania wszelkiego zła. 

Towarzyszyła umierającemu. W wierzeniach wielu narodów zapalenie 

poświęconej świecy rozprasza ciemności, chroni przed niepogodą, 

gradobiciem, skutkiem powodzi, zapobiega niespodziewanej chorobie.   
          3 lutego 1468 r. – zmarł Johannes Gutenberg – niemiecki 

złotnik i drukarz. Jest uznawany za wynalazcę ruchomych czcionek 

drukarskich. W latach 1452-1455 wydrukował m.in. słynną Biblię 42-

wierszowaną (ur. ok. 1400 r.).           

          3 lutego 1821 r. – w Warszawie zmarł Jan Leon Kozietulski – 

pułkownik wojsk polskich, uczestnik kampanii napoleońskiej, który 

30 listopada 1808 prowadził słynną szarżę polskich  szwoleżerów na 

przełęczy Somosierra (ur. 1781 r.). 

          4 lutego 1746 r. - urodził się Tadeusz Kościuszko – generał 

wojska polskiego, inżynier i fortyfikator, Naczelnik tzw. Insurekcji 

Kościuszkowskiej z 1794 r., bohater dwóch narodów: polskiego i 

amerykańskiego (zm. 1817 r.).  

          4 lutego 1505 r. – urodził się Mikołaj Rej – pierwszy wybitny 

pisarz polski zwany ojcem literatury polskiej. Sformułował myśl:               

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój 

język mają”.  (zm. 1569 r.).  
          5 lutego 1878 r. – urodził się André-Gustave Citroën – 

francuski inżynier i przedsiębiorca, założyciel fabryki samochodów 

Citroën  (zm. 1935 r.). 

          5 lutego 1931 r. - urodziła się Kalina Jędrusik – znakomita 

aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i artystka kabaretowa, wielka 

miłośniczka kotów. Zasłynęła z występów w Kabarecie Starszych 

Panów (zm. 1991 r.).   

          6 lutego 1633 r. – Władysław IV Waza został koronowany na 

króla Polski.      
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           6 lutego 1989 r. - w Magdalence  pod Warszawą rozpoczęły 

się obrady „okrągłego stołu”. Zapoczątkowały one pokojowe 

przejmowanie władzy (tzw. „aksamitna rewolucja” ) przez środowiska 

antykomunistyczne  w Polsce oraz w całej Europie wschodniej.  

Zakończyły się  5. IV. 1989 r.           

          6 lutego 1949 r. urodzili się bracia Kazimierz i Józef 

Lipieniowie – zapaśnicy stylu klasycznego, mistrzowie olimpijscy             

i świata. Reprezentowali podkarpacki klub „Wisłoka” Dębica. 

          7 lutego 1919 r. - Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał    

49 dekretów, w tym: o powszechnym obowiązku szkolnym dla dzieci  

w wieku od 7 do 14 lat, o utworzeniu Najwyższej Izby Kontroli,                 

a także o powołaniu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej (w celu 

wyrobienia w społeczeństwie nawyku oszczędzania) – była to pierwsza 

państwowa instytucja bankowa.  

          7 lutego 1478 r. – urodził się Thomas More – angielski filozof, 

pisarz. Jego najbardziej znane dzieło, to „Prawdziwie złota książeczka 

o najlepszym urządzeniu Rzeczypospolitej i nowej wyspie Utopii”. Od 

„Utopii” będącej nazwą fikcyjnej krainy zaczęto nazywać nierealne 

pomysły „utopijnymi” (zm. 1535 r.). 

        7 lutego 1831 r. - Sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o 

fladze Polski. Była to pierwsza reguła prawna dotycząca opisu 

polskiej flagi.  

         „ Biel i czerwień, to kolory, które każdemu Polakowi kojarzą się z polską 

flagą. Flaga oraz barwy narodowe – obok godła i hymnu – symbolizują i 

podkreślają suwerenność narodu i państwa. Ustawa stanowi, że barwami 

Rzeczpospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony ułożone w dwóch poziomych 

równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny  jest koloru białego, 

a dolny  koloru czerwonego”. 

           8 lutego –  to Tłusty Czwartek – czyli  ZAPUSTY 

- to w kalendarzu chrześcijan ostatni czwartek przed wielkim postem. 

Najpopularniejsze potrawy tego dnia, to pączki i faworki. „Powiedział 

Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych 

pączków nasmażyła” – mówi staropolskie przysłowie. Według 
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jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego 

pączka - w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

           8 lutego 1828 r. - urodził się Juliusz Verne – francuski pisarz; 

klasyk literatury przygodowej, podróżniczej i science - fiction. Jest 

autorem m.in. „Dzieci kapitana Granta”, „W 80 dni dookoła świata” 

(zm. 1905 r.). 

           9 lutego 1881 r. – zmarł Fiodor Dostojewski – rosyjski pisarz, 

mistrz prozy psychologicznej, autor „Zbrodni i kary”, Biesów”, czy 

„Braci Karamazow”  (ur. 1821 r.) 

          9 lutego 1848 r. – urodził się Piotr Chmielowski – krytyk i 

historyk literatury, pedagog, autor „Historii literatury polskiej”                  

(zm. 1904 r.). 

          10 lutego 1940 r. - Sowieci rozpoczęli masowe deportacje 

ludności polskiej z terenów zajętych po 17. IX. 1939 r. przez Armię 

Czerwoną. Smutna informacja – wspomnienie - szczególnie dla 

mieszkańców regionu z tzw.  prawobrzeżnej części dorzecza  Sanu.  

           10 lutego 1598 r. – zmarła Anna Habsburżanka – królowa 

Polski i Szwecji, pierwsza żona Zygmunta III Wazy i matka 

Władysława IV (ur. 1573 r.). 

          11 lutego 1948 r. – zmarł Siergiej Michajłowicz Eisenstein – 

rosyjski reżyser, scenarzysta, scenograf, teoretyk filmu. Jego filmy, to: 

„Pancernik Potiomkin”, czy „Aleksander Newski” (ur. 1898 r. ).    

          11 lutego 1916 r. – urodziła się Seweryna Szmaglewska – 

pisarka, więźniarka obozu Auschwitz – Birkenau. M.in. napisała: 

„Dymy nad Birkenau”, czy „Czarne Stopy” (zm. 1992 r.). 

          12 lutego 1881 r. - urodziła się Anna Pawłowa – tancerka 

rosyjska, primabalerina Teatru Maryjskiego w Petersburgu i Les 

Ballets Russes Siergieja Diagilewa w Paryżu; fascynująca osobowość 

artystyczna, wybitna interpretatorka znanych ról z repertuaru 

klasycznego (zm. 1931 r.).    

           12 lutego 1798 r. – zmarł Stanisław August Poniatowski – 

król polski w latach 1764-1795, mecenas oświaty, nauki i kultury, 

jeden z głównych twórców konstytucji 3 Maja (ur. 1732 r.). 
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          12 lutego 1978 r. – zmarł Wiesław Dymny – prozaik, poeta, 

piosenkarz, aktor, scenarzysta, współzałożyciel „Piwnicy pod 

Baranami” (ur. 1936 r.). 

          13 lutego - to  OSTATKI   

- czyli ostatnie dni karnawału kończące się zawsze we wtorek, 

następny dzień, to Środa Popielcowa. W ostatki urządza się ostatnie 

huczne zabawy, bale przed zbliżającym się okresem 

wstrzemięźliwości. 

          Największym balem karnawałowym jest karnawał w Rio de 

Janeiro rozpoczynający się w ostatni piątek przed Środą Popielcową i 

trwający przez pięć dni aż do środy nad ranem. 

          13 lutego 1981 r. - zmarł Wacław Kuchar – piłkarz, hokeista,  

lekkoatleta, łyżwiarz, tenisista, łucznik - najwszechstronniejszy polski 

sportowiec okresu międzywojennego. Jest symbolem sportowej 

postawy dla wielu pokoleń Polaków ( ur. 1897 r.).    

          14 lutego – to Środa Popielcowa - POPIELEC 

W chrześcijańskim kalendarzu pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jest dniem 

pokuty przypadającym na 46 dni kalendarzowych (40-dniowy okres postu, bez 

wliczania niedziel) przed Wielkanocą.   

          14 lutego 1942 r. - z mocy rozkazu Naczelnego Wodza Rządu 

RP na Uchodźstwie Związek Walki Zbrojnej  został przekształcony         

w Armię Krajową. 

          14 lutego – to Walentynki – Dzień Zakochanych 

           Jest to jeden z nowoprzyjętych obyczajów ogólnikowo 

nazwanych  „świętami z importu”.  Jego geneza jest związana z 

biskupem Walentym z miasta Nahars, który żył w nim w XIV wieku. 

Istnieje wiele legend związanych z imieniem tego świętego, być może 

było ich kilku ? Faktem jest, że ów święty  w Niemczech był patronem 

epileptyków, zaś chorobę – z grecka zwaną epilepsją – nazywano 

„wielką chorobą”, „świętą chorobą” lub „opętaniem’. Wierzenia 

ludowe upatrywały źródła epilepsji – tak jak i miłości – właśnie w 

opętaniu. Czyż więc stan miłości i miłosnego uniesienia oraz 

oczarowania związanego z „tym stanem chorobowym”,  to czas 

opętania umysłów fluidami i walorami kochanków oraz „chemią” z 

nią związaną ?     
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          15 lutego 1941 r. – w nocy z 15/16 lutego - na teren 

okupowanej Polski zrzucono pierwszych „cichociemnych”.  

          15 lutego 2008 r. – zmarł Czesław Madajczyk – historyk, 

członek PAN, badacz dziejów Polski XX w. – głównie II wojny 

światowej. Jego prace: „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce”, 

„Faszyzm i okupacja 1939-1945” (ur. 1921 r.). 

            16 lutego 1833 r. – urodził się Józef Szermentowski – malarz, 

przyjaciel Cypriana Kamila Norwida. Jego główne dzieła, to: 

„Odpoczynek oracza”, „Bydło schodzące do wodopoju” (zm. 1876 r.)  

           16 lutego 1983 r. – zmarła Kazimiera Iłłakowiczówna – 

poetka, prozaik, dramaturg i8 tłumacz, sekretarka Józefa Piłsudskiego. 

Jej zbiory wierszy, to: „Szeptem”, „Odejście w tło” (ur. 1892 r.).   

          17 lutego 1673 r. – zmarł Molier (fr. Molière) – właśc. Jean 

Baptiste Poquelin – francuski komediopisarz, aktor, jeden z 

największych dramaturgów wszech czasów. Jest autorem: „Skąpca”, 

Świętoszka”, „Mizantropa” (ur. 1622 r.).   

          17 lutego 1888 r. – urodził się Otto Stern – fizyk niemiecki, 

autor prac z zakresu termodynamiki, fizyki molekularnej, teorii 

kwantów. W 1943 r. laureat Nagrody Nobla (zm. 1969 r.). 

          17 luty – to Światowy Dzień Kota 

          18 lutego 1546 r. – zmarł Marcin Luter – niemiecki mnich i 

teolog, jeden z ojców reformacji, tłumacz Biblii na język niemiecki. 

Jego 95 tez wzywających do dyskusji nt. odpustów uważa się za 

początek reformacji (ur. 1483 r.).           

          18 lutego 1898 r. – urodził się Enzo Ferrari – włoski kierowca 

wyścigowy, założyciel firmy samochodów wyścigowych Ferrari   (zm. 

1988 r.). 

         19 lutego 1473 r. – urodził się Mikołaj Kopernik – astronom, 

matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, twórca heliocentrycznej 

teorii. Jego główne dzieło, to: „De revolutionibus orbium coelestium” 

czyli „O obrotach sfer niebieskich” (zm. 1543 r.). 

          19 lutego 1838 r. – urodził się Ernst Mach – austriacki fizyk,  

którego nazwiskiem nazwano liczbę Macha określającą prędkość 

dźwięku  (zm. 1916 r.) 

          20 luty – to Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 

          20 lutego 1919 r. - Sejm RP uchwalił tzw. Małą Konstytucję                  

i powierzył urząd Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu.           

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
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          20 lutego 1993 r. – zmarł Ferruccio Lamborghini – twórca 

luksusowych włoskich samochodów sportowych produkowanych od 

1963 r. przez Automobili Ferruccio Lamborghini (ur. 1916 r.). 

          21 luty – to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

          21 lutego 1863 r. – zmarł Henryk Marconi – polski architekt 

włoskiego pochodzenia, twórca m.in. Hotelu Europejskiego w 

Warszawie  i sanatorium „Marconi” w Busku Zdroju (ur. 1792 r.). 

          21 lutego 1958 r. – zmarł Henryk Arctowski – podróżnik, 

geograf, geofizyk, meteorolog, glacjolog – jeden z pionierów polskich 

badań polarnych. Jego nazwisko nosi polska antarktyczna stacja 

naukowa na Szetlandach Południowych, góra i lodowiec na 

Spitsbergenie (ur. 1871 r.). 

          22 lutego 1898 r. – urodził się Karol Bunsch – pisarz powieści 

historycznych i tłumacz. Napisał: „Dzikowy skarb” (zm. 1987 r.).       

          22 lutego 1901 r. - urodziła się Maria Zimińska – Sygietyńska 

– aktorka, piosenkarka i pedagog. Była współzałożycielką, a od     

1955 r. dyrektorem i kierownikiem artystycznym Zespołu Pieśni               

i Tańca „Mazowsze” (zm. 1997 r.). 

          23 luty – to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

          23 lutego 1928 r. – urodziła się Urszula Modrzyńska – aktorka 

– niezapomniana odtwórczyni Jagienki w filmie „Krzyżacy” 

Aleksandra Forda (zm. 2010 r.). 

          23 lutego 2009 r. – zmarł  Stanisław Inglot – wieloletni lider 

krośnieńskiej struktury PZN, działacz wielkiego formatu, którego 

propozycje i rozwiązania z powodzeniem funkcjonują do dziś w 

naszym środowisku; były członek władz naczelnych Okręgu 

Podkarpackiego PZN oraz  ZG PZN (ur. 1935 r.). 

         24 lutego 1929 r. - w Sanoku  urodził się Zdzisław Beksiński – 

malarz, twórca pełnych ekspresji obrazów i rysunków utrzymanych                    

w nastroju fantastyki i niepokoju (zm. 2005 r. ). 

          24 lutego 1953 r. – zmarł August Emil Fieldorf – pseud. „Nil” 

– generał brygady Wojska Polskiego, zastępca dowódcy Armii 

Krajowej. Po sfingowanym procesie skazany na karę  śmierci, 

zrehabilitowany w 1958 r., a w 2006 odznaczony Orderem Orła 

Białego (ur. 1895 r.).  
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          25 lutego 1831 r.  - pod Olszynką Grochowską stoczono 

największą bitwę Powstania Listopadowego.  

          25 lutego 1873 r. – urodził się Enrico Caruso – włoski śpiewak 

– jeden z najsłynniejszych tenorów operowych w historii (zm. 1921 r.)           

          25 lutego 1943 r. – urodził się George Harrison – angielski 

kompozytor i muzyk rockowy, członek zespołu muzycznego The 

Beatles (zm. 2001 r.).  

          26 lutego 1921 r. - urodziła się Zofia Krassowska – 

sanitariuszka podharcmistrz, uczestniczka Powstania Warszawskiego. 

Zmarła  6 sierpnia 1944 r. wskutek odniesionych ran. Przeżyła 23 lata.    

          26 lutego 1903 r. – zmarł Richard G. Vatling – amerykański 

wynalazca i konstruktor pierwszego karabinu maszynowego (ur. 1818.) 

          26 lutego 1978 r. – premiera polskiego serialu fabularnego 

„Noce i dnie” w reżyserii Jerzego Antczaka z udziałem Jadwigi 

Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. 

          27 lutego 1868 r. – zmarł Walerian Łukasiński – działacz 

niepodległościowy, twórca Wolnomularstwa Narodowego i 

Towarzystwa Patriotycznego. Po wybuchu Powstania Listopadowego 

uwięziony w Twierdzy Szliselburskiej, gdzie pozostał do końca życia 

(ur. 1786 r.). 

          27 lutego 1933 r. – urodził się Aleksander Minkowski – 

prozaik, dramatopisarz, autor powieści „Układ krążenia” i „Gruby” 

(zm. 2016 r.). 

         28 lutego 1891 r. - urodził się Roman Abraham – generał, 

obrońca Lwowa w 1920 r., dowódca Wielkopolskiej Brygady 

Kawalerii podczas wojny obronnej 1939 r., więzień niemieckich 

oflagów; autor „Wspomnień wojennych znad Warty i Bzury” (z. 1976) 

          28 lutego 1908 r. – urodził się Aleksander Rummel – 

konstruktor i inżynier, współtwórca polskiego samochodu 

ciężarowego STAR 20 (zm. 1993 r.).  

          28 lutego 1978 r. – zmarł Janusz Meissner – pilot, pisarz, autor 

powieści o tematyce lotniczej, np. „Szkoła orląt”, „Żądło Genowefy” 

(ur. 1901 r.). 
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             Zapoznaliśmy się z lutowym Calendarium, przypomnieliśmy 

sobie niegdyś zaistniałe zdarzenia, fakty i ludzi, którzy w jakiś sposób 

przyczynili się do rozwoju dziejów naszej Ojczyzny, czy  cywilizacji w 

skali globu. 

          W najlepsze jeszcze trwa  zima, więc wedle mądrości ludowego  

przysłowia „Idzie luty, podkuj buty, bo mróz będzie jeszcze suty” nie 

pozbywajmy się zimowego odzienia, dbajmy o swoje zdrowie, bo przed 

nami jeszcze nieprzewidywalny czas, który sprzyja chorobom i  

epidemiom.  

          Szanujmy nasze zdrowie   - dbajmy o nie –, aby potem „nie 

przerabiać na własnej skórze” tego, o czym we fraszce „Na zdrowie” 

pisał Jan z Czarnolasu.    

          Po ostatnich podwyżkach niezbyt wiele przybyło w naszych 

portfelach, wiec nie kuśmy licha i w jak najlepszej formie dotrwajmy 

do wiosny, a potem, to na pewno będzie tylko lepiej …      

 

Zygflor                                                                                  2017-08-12 

 

 
 

„Bardziej aktywni” 
 

          Pod takim kryptonimem – korzystając z dofinansowania z 

budżetu Województwa Podkarpackiego, konkretnie z  Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – w  dniach od 9 do 13 

października 2017 r. w Hotelu „EwKa”  w Myczkowie dla 42 osób 

niewidomych i słabowidzących zrzeszonych w  Podkarpackim Okręgu 

PZN, które przekroczyły 50-ty rok życia jego Zarząd zorganizował 

prozdrowotne Warsztaty w ramach zadania p.n.  „Aktywizacja Osób 

Starszych 50+” 

          Większość uczestników przedsięwzięcia stanowił aktyw z 

lokalnych struktur Związku spełniający wiekowe wymogi, więc 

wykorzystując  okazję uczestnicy Warsztatów angażowali się w nie 

prozdrowotnie, protwórczo i prozwiązkowo, gdyż mieliśmy w te dni 

http://pzn.rzeszow.pl/uncategorized/warsztaty-bardziej-aktywni/
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naprawdę wiele czasu, aby oddać swój czas, umiejętności i … nawet 

talent temuż wszystkiemu, o czym tyle powyżej i – jakby przy okazji 

w trakcie czterodniowego szkolenia – z troską pochylić się nad 

sprawami Związku w różnych jego aspektach.  

          I tak po przyjeździe do Hotelu „Ewka” – po zakwaterowaniu się 

i spożyciu obiadu – w godzinach popołudniowych zrealizowaliśmy 

pierwsze - tzw. organizacyjne – spotkanie, w trakcie którego 

wyłoniono grupy do: gry w warcaby 100-polowe o puchar prezesa 

Ryszarda Cebuli, muzykoterapii, Arteterapii - czyli terapii przez 

sztukę - oraz Nordic walking (w następnych dniach w sposób 

wymienny uczestnicy zaliczyli wszystkie zaproponowane zajęcia i 

formy aktywności).  

          W godzinach późnowieczornych 11 października przy lampce 

szampana odbyła się uroczysta kolacja z okazji Międzynarodowego 

Dnia Białej Laski.  

          U jej zarania ogłoszono wyniki  turnieju warcabowego  

rozgrywanego o puchar prezesa Okręgu Podkarpackiego PZN 

(rozmowa z sędzią turnieju oraz ogłoszenie wyników turnieju w 

oddzielnym opracowaniu).  

          W jednym z kolejnych dni uczestnicy Warsztatów pieszo dotarli 

do Muzeum Bojków, w którym to zgromadzone eksponaty 

przybliżyły i unaoczniły nam jak przed dziesięcioleciami w tym 

regionie żyła ta etniczna grupa, po której dzisiaj nie ma praktycznie 

żadnego  śladu.   
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          W ostatnim dniu pobytu – po spożyciu śniadania, pobraniu 

suchego prowiantu oraz opuszczeniu hotelu – około godz. 10
00 

autokarem Bogdana Sobusia wyjechaliśmy nad zbiornik wodny w 

Solinie, po którym to od godz. 11
00

 przez około 50 min. pływaliśmy 

statkiem „Żubr”. „Spacer wodny” po tym akwenie był niecodzienną  

okazją do podziwiania uroków rozpoczynającej się tutaj przepięknej 

jesieni z pokładu statku.   

          Około 13
30

 opuszczaliśmy przepiękne okolice Polańczyka oraz 

Myczkowa, by po ponad 3-godzinnej jeździe dotrzeć do zatłoczonego 

Rzeszowa, w którym doszło do samorozwiązania relacjonowanych 

Warsztatów oraz powrót do miejsca zamieszkania.  

          Cóż nam dał  pięciodniowy pobyt w tym przepięknym regionie? 

          Po pierwsze: wymusił 

opuszczenie domowych pieleszy, przyczynił się do odnowienia 

starych oraz zawarcia nowych znajomości, zaś spacer z kijkami, czyli  

Nordic walking wymusił nie praktykowaną na co dzień formę 

aktywności fizyczno-ruchowej w przepięknej – ekologicznie zdrowej - 

okolicy i sprzyjającej tego typu aktywności pogodzie.  

          Po drugie: u niektórych z nas ujawnił talenty w trakcie zajęć z  

Arteterapii, czy wypromował nowych mistrzów w grze w warcaby 

100-polowe, które w naszym środowisku są niezwykle popularne 

poprzez swe prorehabilitacyjne, czyli rozwijające wyobraźnię 

przestrzenną oddziaływanie na umysł człowieka z dysfunkcją wzroku.  
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          Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy Warsztatów 

zrealizowanych w powyżej zasygnalizowanym przedziale czasowym 

w naprawdę przepięknej 

okolicy, czasie i miejscu  pod 

roboczą nazwą  „Aktywizacja 

Osób Starszych 50+” powinni 

być za to, że w nich 

uczestniczyli naprawdę 

zadowoleni; wdzięczni za 

takową inicjatywę oraz 

wsparcie finansowe jej realizacji przez podkarpacki ROPS, co na 

pewno wyszło na zdrowie wszystkim jego uczestnikom poprzez ich 

uaktywnienie psychofizyczne, o co w tym przedsięwzięciu tak 

naprawdę chodziło.     

          Za to wszystko organizatorom, jak i instytucji nas wspierającej 

należą się słowa podziękowania, co też „od serca” czynimy.  

 

Zygflor                                                                                  2017-10-15    

 
 

Niezwykle ważne ustalenia 
- czyli relacja z ostatniego Plenum ZO Podkarpackiego PZN –  

           

          W połowie października 2017 r. odbyło się niezwykle ważne 

plenarne posiedzenie ZO, w trakcie którego pod koniec debaty 

zatwierdzono  „Regulamin Opłat Członkowskich wraz z  trybem 

postępowania z legitymacjami członkowskimi PZN” oraz przyjęto 

„Instrukcję w sprawie sposobu rejestrowania wpłat”.   

          Zasygnalizowane powyżej Plenum zrealizowano wedle 

tradycyjnego planu, czyli zainaugurowało je otwarcie, potem przyjęcie  

protokołu z poprzedniego posiedzenia Plenarnego  wraz z informacją 

o realizacji uchwał, informacja o pracy Prezydium oraz biura ZO za 

okres od końca maja, do połowy października 2017 r., by w końcu 
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dojść do zagadnień wypunktowanych we wstępie (czyli Zatwierdzenie 

Regulaminu Opłat Członkowskich oraz postępowania  z legitymacjami 

członkowskimi PZN i  Instrukcji w sprawie sposobu rejestrowania 

wpłat). 

          W tej części obrad bardzo dużo do powiedzenia miała dyr. biura 

Małgorzata Musiałek, która m.in. mówiła o dotychczasowych 

przedsięwzięciach ZO, o czym pisaliśmy na łamach „Przewodnika”. 

          Potem omówiono opłacalność składek członkowskich oraz 

przedstawiono sytuację CKiRON u zbiegu rzeszowskich ulic 

Jabłońskiego i Grunwaldzkiej.   

          Również omówiono planowane na 24 listopada  obchody 65-

lecia Okręgu Podkarpackiego 

PZN, przedstawiono szansę 

druku „Przewodnika” oraz 

wyrażono pewne uwagi co do 

jego obecnej merytorycznej  

zawartości. 

          W podpunkcie: „Sprawy 

różne i wniesione” dużo do 

powiedzenia miała wiceprezes 

ZO PZN Ewa Bednarczyk, która m.in. zreferowała wszystko to, 

czego dowiedziała się uczestnicząc w cyklicznym szkoleniu 

organizowanym przez Zachodniopomorski Okręg PZN. M.in. 

omówiła – wzorowaną na szwajcarskich – „Klasyfikację 
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funkcjonowania ICF a standaryzacja pomocy w Polskim Związku 

Niewidomych” w kontekście wprowadzania w naszym kraju nowych 

Legitymacji Osób Niepełnosprawnych.  

           

          I tak konsekwencją „przyjęcia do wiadomości i tym samym 

wdrożenia zaleceń” „Regulaminu Opłat Członkowskich wraz z  

trybem postępowania z legitymacjami członkowskimi PZN” w 

Kołach PZN” jest wymóg udokumentowania wszystkich operacji 

kasowych dowodami „KP” – kasa przyjmie.   

          Oczywiście zatwierdzone rozporządzenia są w posiadaniu 

wszystkich ZK PZN, zaś dla przeciętnego posiadacza legitymacji PZN 

ważnym jest to, że od 1 stycznia 2018 r., płacąc składkę PZN otrzyma 

dowód KP i tu cytat z Zarządzenia:     

          „Wpłaty składek  muszą być udokumentowane dowodami 

kasowymi „KP  kasa przyjmie” . Dowody kasowe „KP” wystawiane  

są przez osobę  odpowiedzialną  w trzech egzemplarzach. ORYGINAŁ  

przeznaczony dla KSIĘGOWOŚCI  biura Okręgu, PIERWSZA kopia 

dla wpłacającego, zaś druga kopia pozostaje w bloczku”. 

 

          Konsekwencją zatwierdzenia „Instrukcji w sprawie sposobu 

rejestrowania wpłat” np. na wycieczki, imprezy itp. jest też 

wypisanie dowodu kasowego „KP”.  

          W tym wypadku przyjmujący składki  wypisuje je również w 

trzech egzemplarzach i – tu cytat:   

„Dowody kasowe „KP” wystawiane  są przez osobę  odpowiedzialną  

w trzech egzemplarzach. ORYGINAŁ przeznaczony dla 

KSIĘGOWOŚCI  biura Okręgu, PIERWSZA kopia dla wpłacającego, 

zaś druga  kopia pozostaje w bloczku” 

          W tej materii wszelkie obawy terenowego aktywu rozwiała 

wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN Ewa Bednarczyk, która omówiła 

je w kontekście fiskusa „jako dla nas korzystne i  kompatybilne z 

prawem fiskalnym w Polsce”. Jej stanowisko, opierając się na faktach 
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ze swojej działalności poparł prezes Ryszard Cebula, co w jakiś 

sposób uspokoiło środowisko.  

          Plenum zakończyła spontaniczna dyskusja oraz wymiana zdań, 

co do zatwierdzonych Regulaminów, jak i ich terminów wdrożenia w 

życie w terenie. Wszystkie obiektywne fakty wskazują na to, że 

dopiero po 01. 01. 2018 r. w naszym środowisku wejdą w życie, bo 

ileż to zdarzeń da się zrealizować jeszcze do końca bieżącego roku?   

 

Zygflor     

                                                                               

Agnieszka Malinowska 
- od 26 września 2017 r. nowowybrany prezes ZK PZN w Dębicy – 

 

          U zarania pracy na rzecz ludzi z dysfunkcją wzroku powiatu 

dębickiego Agnieszce Malinowskiej  – nowej prezes tejże struktury w 

imieniu własnym oraz całego środowiska - składamy 

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w tej służbie - bo tak 

to ten obowiązek należy potraktować -, w niej dobrych relacji z 

ludźmi, dla których niekiedy trzeba mieć przeogromną cierpliwość 

oraz satysfakcji z tego, czego Koleżanka się podjęła.  

          Krótka rozmowa w Myczkowie zaświadcza, że Agnieszka, to 

dziewczyna niezwykle odpowiedzialna, 

obdarzona przeogromnym doświadczeniem 

w pracy z ludźmi, chociażby w szkolnym 

Komitecie Rodzicielskim swoich dzieci, zaś 

u zarania podjęcia się nowych obowiązków 

w dębickim Kole PZN  zrealizowany przez 

Nią na rzecz macierzystej struktury PZN 

sukces powiązany z pozyskaniem dla niej 

nowego lokalu.  

          Krótkie i treściwe wypowiedzi  

Agnieszki na forum plenum zaświadczają, że mamy do czynienia z 
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Osobą pełną zapału, odpowiedzialną oraz obdarzoną pewną wizją 

swojej działalności, co jest naprawdę bardzo dobrym prognostykiem 

na dalsze lata Jej pracy, czyli służby w tym środowisku.  

          Życzymy spełnienia wszelkich planów związanych z tą 

działalnością oraz wdzięczności macierzystego środowiska za 

podjęcie się tego trudu, czy wręcz misji.  

 

 

Zygflor                                                                                  2017-10-20 

 

Po Odejściu Marka … 

- czyli – 

rozmowa z aktualną liderką strzyżowskiej struktury PZN po Odejściu 

do Wieczności Śp. Marka Krochmala – założyciela tejże struktury i jej 

niekwestionowanego lidera, aż do chwili śmierci …   

 

          Zygflor: zaistniała trochę niezręczna sytuacja po tak wielkiej 

traumie, która dotknęła waszą społeczność, bo ani gratulować Ci 

wyboru na wakujące w waszym Kole PZN stanowisko prezesa ZK w 

chwili, gdy aż się prosi o złożenia wyrazów współczucia powiązanych 

z faktem wyprzedzającym Twój wybór.  

          prezes Ana Koronkiewicz: Było i 

jest ciężko … wszystko, co biorę do ręki 

w każdym momencie i w każdej chwili 

przypomina mi Marka; naprawdę 

odczuwam to w każdym momencie i w 

każdej chwili. 

          Jest ciężko, bo nie ma mi kto z 

członków ZK pomóc w pracy 

administracyjnej, gdyż jest sytuacja 

kuriozalna z tego powodu, że ludzie są zajęci, mają swoje sprawy – 
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nie chcą się w coś dodatkowego angażować -  lub pracują i z tym 

wszystkim – niemalże w trybie alarmowym, czyli gwałtownie – muszę 

uporać się sama. W tej sytuacji jedynym dla mnie wsparciem jest p. 

Janek Machowski, który jako 

„szary” członek Koła naprawdę 

bardzo dużo mi pomaga.  

          Ten wymuszony stan mojej 

aktywności trwa od marca, czyli 

od chwili, gdy Marek rozpoczął 

intensywne leczenie, by zejść z 

tego świata 28 czerwca 2017 r.   

          Jest mi naprawdę ciężko. 

Tak się złożyło, że nie udało mi 

się zrealizować zaplanowanych 

przez Niego na ten rok 

przedsięwzięć, ponieważ założone przez Marka kalkulacje 

zdewaluowały się i lepiej było ich zaniechać, niż na siłę je 

kontynuować. Posłuchałam rad pracownicy PCPR, która – wraz ze 

swym dyrektorem – zadeklarowali się pomóc w pozytywnej realizacji 

naszego Wniosku w roku 2018. Wszelkie dokumenty związane z 

zamysłem organizacji wycieczki w roku przyszłym złożę w miesiącu 

listopadzie.  

          Do tego wszystkiego w bliżej nieokreślonej przyszłości 

zmieniamy siedzibę naszego Koła – jeszcze jesteśmy na ul. 

Dąbrowskiego, ale będziemy w Domu Kultury „Sokoła”  przy ul. 

Mostowej 2. 

          W „starym” miejscu jest wszędzie blisko; blisko są urzędy, 

przystanek PKS – jest to centrum miasta, zaś z nowego trzeba się 

będzie trochę nachodzić i jest to „nie po ręce”, ale trudno. 

           Pełnoprawnym prezesem strzyżowskiego Koła PZN stałam się 

w trakcie posiedzenia naszego ZK odbytego początkiem października, 

w którym uczestniczyła dyr. biura Małgorzata Musiałek oraz Alicja 

Niedużak.  
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          Przedtem wszystko osobiście załatwiał Marek, ja tylko 

wspierałam go formalnie, teraz  z tymi biurokratycznymi procedurami 

muszę uporać się sama, ale wszyscy twierdzą, że początki wszędzie są 

trudne, więc z czasem – żywię taką nadzieję – i ja im podołam.  

          Dlatego też od tego momentu podpatruję pracę innych ZK, aby 

czegokolwiek się nauczyć, gdyż pomysły same nie wejdą do głowy – po 

prostu na nie głowę trzeba mieć otwartą. Muszę coś zrobić dla tych 

ludzi, aby chcieli identyfikować się z naszym Kołem PZN, żeby chcieli 

przychodzić do siedziby ZK przy okazji uiszczając składki.  

          Zygflor: Aniu!  - wyczuwając Twoją determinację, widząc 

samozaparcie oraz umotywowanie do tego wszystkiego, co w trudnym 

momencie przyjęłaś na swoje barki, życzymy Ci wytrwałości, zdrowia 

i sił w urzeczywistnieniu tego, co zadeklarowałaś się czynić na końcu, 

a my będziemy trzymać za ciebie kciuki, a jeśli poprosisz o radę, to 

zawsze będziemy Ci służyć własnym doświadczeniem wynikającym z 

praktyki w pracy na rzecz niewidomych w naszym środowisku.  

          I jeszcze jedno… musisz podołać nowym obowiązkom, aby nie 

tylko nie zawieść swoich podopiecznych … ale i Marka. 

 
zapis rozmowy zrealizowanej z Anią Koronkiewicz  w dniu  2017-10-11     

 

Zygflor                                                                                  2017-10-23   

 

Ważne adresy 

internetowe związane z działalnością Okręgu Podkarpackiego PZN 
 

 strona Facebook 

        https://pl-pl.facebook.com/pznrzeszow/ 
…………………………………………………………………………. 

 stara strona internetowa ZO Podkarpackiego PZN 

www.podkarpacki.pzn.org.pl 

 

https://pl-pl.facebook.com/pznrzeszow/
http://www.podkarpacki.pzn.org.pl/index.php
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są tam m.in. początkowe numery „Przewodnika”  

         od nr 1 – styczeń 2005 r.  -//-  do nr 151 – lipiec 2017 r. 

………………………………………………………………………….   

 nowa strona internetowa ZO Podkarpackiego PZN 

pzn.rzeszow.pl/czasopisma/ 
         są tam m.in. nowe numery „Przewodnika”  

         od nr 152 – sierpień 2017 -//-    do   nr  + ∞ 

 
 

Witryna poetycka 
            

          W tegorocznym lutowym kąciku poetyckim – wspominając 

masowe sowieckie deportacje ludności polskiej rozpoczęte 10 lutego 

1940 r. z terenów zajętych po 17. IX. 1939 r. przez Armię Czerwoną; 

przypominając smutne fakty szczególnie dla mieszkańców 

wywodzących się kresów II Rzeczypospolitej ( w obecnych granicach  

Polski teren prawobrzeżnej części dorzecza  Sanu) - prezentujemy 

wielce wymowny oraz przejmujący swą  treścią wiersz …  

                    

                Rekwiem* 

 

Gdy Polaków na Sybir wieziono 

- na nieludzki ląd, co w śniegach tonie - 

W drodze nie jeden ducha wyzionął 

Umierając w bydlęcym wagonie. 

 

Pociąg nie zatrzymywał się w biegu, 

- by mógł ktoś spisać nazwę rewiru -  

Wyrzucano zmarłego do śniegu 

Na wieczyste leże w lodach Sybiru. 
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Nikt nie zapalał lampki nagrobnej, 

Ani marnego kwiatka nie rzucił 

Współbratu, co w krainie niedobrej 

- jak sopel -  nigdy w proch się nie obróci. 

 

Siarczysty mróz nasadził tysiące  

Błyszczących gwiazdek na białym puchu. 

W blask je stroiło srebrzyste słońce 

Gubiąc promienie na bezkresnym brzuchu. 

 

Koła pociągu grały rekwiem 

Ciszą dzwoniła mgła uboga, 

Anioł ich dusze w skrzydła spowijał 

I unosił je do Pana Boga. 
 

                                                                       autor wiersza: Janina Baran 

 

* rekwiem – msza rekwialna, żałobna 
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