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Lipiec 

 
          - to pierwszy pełny letni miesiąc w roku, to tak długo oczekiwany 
czas wakacji, urlopów, turnusów rehabilitacyjnych oraz grupowych i 
indywidualnych wycieczek - słowem okres zasłużonego odpoczynku po 
uczciwie i twórczo przepracowanym ostatnim roku szkolnym lub czasem 
pracy zarobkowej.  
           Lipiec, to siódmy miesiąc w roku i w/g kalendarza gregoriańskiego 
ma 31 dni. Należy dodać, że w naszej strefie klimatycznej jest to 
najcieplejszy miesiąc w roku, ponieważ jest miesiącem letnim na półkuli 
północnej (czyli naszej), zaś zimowym na południowej.  

W/g Aleksandra Brücknera - historyka literatury i kultury polskiej – 
nazwa miesiąca (dawniej również lipień, por. ukr.липень/łypeń, błr.ліпень 
/lipień) pochodzi od kwitnących wówczas  w naszej części kontynentu lip.  
Łacińska nazwa Iulius (nazwa wedle kalendarza rzymskiego) została 
nadana na cześć Juliusza Cezara i w różnych formach została zapożyczona 
przez większość języków europejskich. Przed zmianą nazwy miesiąc 
nazywał się Quintilis. 
Przed kilkudziesięcioma laty ten czas popularyzowała Halina Kunicka 
śpiewając:  

„Lato, lato, lato czeka 
Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 
A tam ciągle nie ma nas” 

 
          W normalnym roku w drugiej dekadzie miesiąca rozpoczyna się 
zbiór traw nasiennych, jęczmienia ozimego i rzepaku – tzw. małe żniwa, 
od których tylko krok do tych właściwych, zwanych dużymi.   
 
Przysłowia związane z miesiącem, to: 

 Upały lipcowe, mrozy styczniowe.  

 Źle na Prokopa (8 lipca), jak zmoknie kopa.  

 Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, będzie jesień dorodna. 

 Kiedy na Małgorzatę kropi (13 lipca), siano źle się skopi.  

http://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/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gajusz_Juliusz_Cezar
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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 Jaka Małgorzatka (20 lipca), takie będzie pół latka.  

 Jaki Jakub (25 lipca) do południa, taka zima też do grudnia.  

 Jaki Jakub po południu, taka zima też po grudniu. 

 Od świętej Hanki (26 lipca), chłodne wieczory i poranki.  

 Około dnia świętej Marty (29 lipca) ze żniwami już nie żarty.  

 Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze.  

 Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec. 
 
W te dni będziemy wspominać: 
          1 lipca 1569 r. – to data zaprzysiężenia unii polsko litewskiej – 
powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów; Polska i Litwa stały się jednym 
państwem ze wspólnym monarchą, Sejmem i Senatem. 
          1 lipca 1898 r. – urodziła się Halina Borowikowa – pisarka, 
tłumaczka powieści Curwooda, autorka – pod pseud. „Jerzy Marlicz” – 
kontynuacji jego powieści „Łowcy wilków”, Łowcy złota” zatytułowanej 
„Łowcy przygód” (zm. 1980 r.).  
          2 lipca 1714 r. – urodził się Christoph W Gluck – kompozytor 
niemiecki pochodzenia czeskiego. Był twórcą ponad 100 oper – m.in. 
„Orfeusz i Eurydyka” , a także baletów i pieśni (zm. 1787 r.). 
          2 lipca 1948 r. – urodził się Józef Skrzek – wokalista, kompozytor i 
multiinstrumentalista. Założyciel zespołu Silesian Blues Band  – późniejszy 
SBB.  
          3 lipca 1904 r. – urodziła się Halina Auderska – pisarka, autorka 
m.in. powieści „Babie lato” i „Ptasi gościniec” (zm. 2000 r.). 
          3 lipca 1928 r. – urodził się Jan Machulski – aktor, reżyser i pedagog. 
Był pomysłodawcą Alei Gwiazd w Łodzi, czy współzałożycielem Teatru 
Ochoty w Warszawie, znany z roli Henryka Kwinto w serii filmów 
„Vabank” (zm. 2008 r.). 
          4 lipca 1934 r. – zmarła Maria Skłodowska–Curie – najwybitniejsza 
polska uczona, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, dwukrotna 
laureatka Nagrody Nobla (ur. 1867 ) 
          4 lipca 1776 r. – w Filadelfii kontynentalny Kongres Delegatów 
trzynastu kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej ogłosił niepodległość 
Stanów Zjednoczonych – powstało USA.    
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          5 lipca 1918 r. – urodził się Czesław Blicharski – major pilot 300 
Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie podczas II wojny światowej (zm. 2015 r.). 
          5 lipca 1978 r. – zakończyła się misja statku kosmicznego Sojuz 30 z 
pierwszym polskim kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim.  
          6 lipca 1908 r. – urodził się Johann Gustav Bernhard Droysen – 
niemiecki historyk, twórca określeniu „epoka hellenistyczna” (zm. 1884 
r.). 
          6 lipca 1878 r. – zmarł Tomasz Konarski – generał brygady kawalerii 
w Powstaniu Listopadowym, uczestnik kampanii napoleońskich – w 1812 
r. odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari (ur. 1792 r.). 
          7lipca 1807 r. – na mocy traktatu pokojowego zawartego w Tylży 
miedzy Francją, Rosją i Prusami utworzono Księstwo Warszawskie.  
          7 lipca 1928 r. – urodził się Maciej Szczepański – dziennikarz, 
działacz PZPR, w latach 1972 – 1980 przewodniczący Komitetu ds. Radia i 
Telewizji. To on realizował politykę propagandy sukcesu Edwarda Gierka 
(zm. 2015 r.).  
          8 lipca 1497 r. – z Portugalii w swą pierwszą wyprawę wypłynął 
Vasco da Gama. Celem rejsu – zakończonego pełnym sukcesem w maju 
1498 r. – było znalezienie drogi morskiej do Indii. Ta wyprawa była 
jednym z największych wydarzeń w dziejach odkryć geograficznych. W 
krótkim czasie Portugalia stała się największą potęgą morską  w XVI w.  
          8 lipca 1838 r. – urodził się Ferdinand von Zeppelin – niemiecki 
generał, inżynier, konstruktor lotniczy. W 1900 r. zbudował pierwszy 
sterowiec o konstrukcji szkieletowej (zm. 1917 r.). 
          9 lipca 1918 r. – urodził się Czesław Marchaj – żeglarz, ekspert w 
dziedzinie aero i hydrodynamiki oraz teorii żeglowania. Autor podręcznika 
„Teoria żeglowania”, był członkiem Królewskiego Stowarzyszenia 
Architektów Okrętowych  (zm. 2015 r.). 
          9 lipca 1937 r. – zakończono prace przy wykonywaniu Kopca 
Piłsudskiego zwanego także Mogiłą Mogił – najmłodszego  
 i największego z krakowskich Kopców. 
          10 lipca 1888 r. – urodził się Giorgio de Chirico – włoski rzeźbiarz i 
malarz, jest uznawany za prekursora surrealizmu (zm. 1978). 
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          10 lipca 2008 r. – na Politechnice Wrocławskiej uruchomiono polski 
superkomputer NOWA. 
          11 lipca obchodzimy – ogłoszony przez ONZ w 1987 r. – Światowy 
Dzień Ludności. 
          11 lipca 1928 r. – zaprezentowano pierwszą partię ciężarówek 
URSUS wyprodukowanych w Zakładach Mechanicznych Ursus w 
Warszawie.  
          12 lipca 1908 r. – urodził się Eryk Lipiński – znakomity grafik, 
karykaturzysta, współzałożyciel „Szpilek”, twórca Muzeum Karykatury 
(zm. 1991 r.). 
          12 lipca 1898 r. – Brytyjczycy William Ramsay i Morris William 
Travers odkryli ksenon – pierwiastek chemiczny z grupy gazów 
szlachetnych. Do dzisiaj jest stosowany do wypełniania lamp błyskowych, 
żarówek dużej mocy, jarzeniówek.  
          13 lipca 1508 r. – zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad armią 
moskiewską w bitwie pod Orszą.   
          13 lipca 2008 r. – w wypadku samochodowym w Lubieniu w 
Wielkopolsce zginął prof. Bronisław Geremek.  
          14 lipca 1789 r. – lud paryski zdobył Bastylię, rozpoczęła się Wielka 
Rewolucja Francuska. 14 lipca, to święto narodowe Francji. 
          14 lipca 1998 r. – zmarł Richard Mc Donald – współzałożyciel 
największej na świecie sieci restauracji szybkiej obsługi (ur. 1909 r.). 
          15 lipca 1410 r. – została stoczona bitwa pod Grunwaldem – jedna z 
największych bitew Średniowiecza, w której zjednoczone 
środkowoeuropejskie rycerstwo pod dowództwem króla Polski – 
Władysława Jagiełły – pokonało siły sojusznicze Zakonu Najświętszej 
Maryi Panny Narodu Niemieckiego wspomagane rycerstwem Europy 
Zachodniej – potocznie zwanymi „Krzyżakami”. 
          15 lipca 1938 r. – do kraju sprowadzono prochy ostatniego króla  
Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732 – 179 ). 
          16 lipca 1928 r. – urodził się Andrzej Zawada – jeden z najlepszych 
polskich himalaistów. Był pionierem alpinizmu zimowego (zm. 2000 r.). 
          16 lipca 1998 r. – zmarł Zbigniew Karol Porczyński – kolekcjoner, 
który wraz z żoną Jadwigą ofiarował Polsce kolekcję kilkuset obrazów 
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malarzy europejskich pochodzących z okresu od XV do XX wieku (ur. 1919 
r.). 
          17 lipca 1918 r. – Car Mikołaj II Romanow i jego rodzina zostali 
zamordowani w Jekaterynburgu przez odział policji politycznej czeka.   
          17 lipca 1399 r. – zmarła Jadwiga – królowa Polski, żona Władysława 
Jagiełły, to ona reaktywowała Akademię Krakowską. 
          18 lipca 1898 r. – urodziła się Beata Obertyńska pseud. „Marta 
Rudzka” – pisarka, aktorka. W 1940 r. aresztowana przez NKWD; kolejno 
była więziona w: Kijowie, Odessie, Charkowie, Starobielsku, wreszcie 
zesłana do łagru Loch-Workuta. Wspomnienia z zesłania opisała w książce 
„W domu Niewoli” (zm. 1980 r.). 
          18 lipca 1898 r. – Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie 
poinformowali o odkryciu polonu. 
          19 lipca 1989 r. – zmarł Kazimierz Sabat – prezydent RP na 
Uchodźstwie. W tym dniu w kraju Wojciech Jaruzelski został wybrany 
pierwszym prezydentem RP, a ponieważ zmarł prezydent emigracyjny, to 
w Londynie na ten urząd wybrano Ryszarda Kaczorowskiego. W historii 
Polski był to szczególny dzień z trzema prezydentami w ciągu doby.  
          20 lipca 1969 r. – na Księżycu wylądował pierwszy załogowy statek 
kosmiczny – Apollo 11. Następnego dnia – 21 lipca 1969 r. pierwszy w 
dziejach człowiek – Neil Armstrong – stanął na Srebrnym Globie 
wypowiadając pamiętne słowa: „To jest mały krok człowieka, ale wielki 
krok ludzkości”. 
          20 lipca 1898 r. – odbyła się pierwsza sportowa relacja radiowa 
przeprowadzona przez Guglielma Marconiego z regat żeglarskich.  
          21 lipca 1848 r. – ksiądz Józef Szafranek w niemieckim 
Zgromadzeniu Narodowym zgłosił 8 postulatów dotyczących ochrony 
praw Polaków na Górnym Śląsku.  
          21 lipca 1948 r. – powstał Związek Młodzieży Polskiej – ZMP – 
młodzieżowa organizacja polityczna wzorowana na radzieckim 
Komsomole.  
          22 lipca 1949 r. – w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN –                    
w Warszawie oddano do użytku Trasę W-Z oraz Most Śląsko–Dąbrowski 
zbudowany na ocalałych po II wojnie światowej filarach Mostu Kierbedzia. 
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          22 lipca 1983 r. – w Polsce zniesiono stan wojenny wprowadzony w 
pamiętnym dla Polaków dniu. 
          23 lipca 1829 r. – zmarł Wojciech Bogusławski – aktor, 
dramatopisarz, reżyser, nazywany „ojcem teatru polskiego”. Jego 
najsłynniejsze dzieła, to: „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”. 
          23 lipca 1908 r. – urodził się Karl Swenson – amerykański aktor; 
pamiętny Lars Hanson z serialu „Domek na prerii” (zm. 1978). 
          24 lipca 1909 r. – urodził się Jerzy Witold Różycki – znakomity 
matematyk i kryptolog, który wraz z M. Rejewskim i H. Zegalskim złamał 
kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma; zginął w katastrofie statku 
9. 01. 1942 r. 
          24 lipca 1979 r. – zmarł Edward Stachura – poeta, pisarz, pieśniarz i 
wędrowiec; za życia był uznany za jednego z poetów wyklętych (ur. 1937 
r.). 
          25 lipca 1909 r. – (tak niedawno!!!) Francuz Louis Bleriot dokonał 
przelotu samolotem nad kanałem La Manche. 
          25 lipca 1978 r. – urodziła się Brytyjka Louise Brown – pierwsze 
dziecko z zapłodnienia in vitro.  
          26 lipca 1979 r. – zmarł Stefan Wiechecki – „Wiech” – pisarz, 
warszawista, publicysta i satyryk nazywany „Homerem warszawskiej ulicy 
i warszawskiego języka” (ur. 1896 r.). 
          26 lipca 1928 r. – urodził się Stanley Kubrick – amerykański reżyser 
filmowy znany z takich filmów, jak: „Spartakus”, czy „2001 Odyseja 
kosmiczna” (zm. 1999 r.).  
          27 lipca 1918 r. – decyzją Zjazdu Biskupów Królestwa Polskiego 
powołano Katolicki Uniwersytet Lubelski.  
           27 lipca 1938 r. – urodził się Gary Gygax – amerykański pisarz, jest 
uznawany za „ojca” gier fabularnych, tzw. RPG – role playing games (zm. 
2008 r.).  
           28 lipca 1648 r. – zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem 
księcia Jeremiego Wiśniowieckiego nad kozakami w bitwie pod 
Konstantynowem w czasie Powstania Chmielnickiego.  
          28 lipca 1750 r. – zmarł Jan Sebastian Bach – niemiecki kompozytor 
i organista; jeden z najwybitniejszych twórców w historii muzyki, 
przedstawiciel późnego baroku (ur. 1685 r.). 
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          29 lipca 1938 r. – otwarto Obserwatorium Astronomiczno-
Meteorologiczne im. Marszalka Józefa Piłsudskiego na szczycie Pop Iwan 
w paśmie Czarnohory.  
          29 lipca 1938 r. – urodził się Andrzej Szczeklik – lekarz, profesor 
Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ, pisarz, eseista i filozof medycyny, 
wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności (zm. 2012 r.). 
          30 lipca 1928 r. – urodził się Wojciech Siemion – aktor; kojarzony z 
rolą „Rysia” w filmie „Zamach” Jerzego Passendorfera, wybitny 
interpretator poezji Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, 
Mirona Białoszewskiego i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (zm. 2010 
r.). 
          31 lipca 1640 r. – urodził się Michał Korybut Wiśniowiecki – król 
Polski, syn Jeremiego Michała Wiśniowieckiego (zm. 1673 r.). 
Panował tylko 5 lat, to za jego rządów po klęsce pod Buczaczem  
Rzeczpospolita w 1672 r. podpisała haniebny traktat z Turcją na mocy 
którego utraciła na jej rzecz ogromne połacie wschodnich rubieży wraz z 
częścią Podola i Kamieńcem Podolskim. To wtedy w powietrze część tej 
twierdzy wysadzili fikcyjni bohaterowie „Potopu” „Pana 
Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza – Hassling-Ketling of Elgini i 
Michał Wołodyjowski, którzy w jej gruzach ponieśli honorową śmierć... 
           31 lipca 1928 r. – podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie 
Halina Konopacka w rzucie dyskiem zdobyła pierwszy w historii złoty 
medal dla Polski.  
 
          Kończy się pierwszy miesiąc wakacji i Ci, którzy go twórczo spędzili i 
przeżyli zapewne przywieźli z nich ze sobą olbrzymi bagaż wrażeń i 
przeżyć; tym, których dopiero to czeka życzymy, aby to wszystko co 
powyżej i ich nie ominęło, bo to, czego doznacie w ten czas będziecie 
potem długo przeżywać i rozważać przez resztę roku.  
          Przy okazji najserdeczniejsze życzenia ślemy Annom (26. VII.) oraz 
wszystkim Krystynom (24. VII ), które swoje imieniny nie świętowały w 
marcu… 
          I jeszcze jedno: jeżeli podczas wakacyjnych wojaży przyjdzie Wam się 
zdrzemnąć w cieniu rozłożystej lipy, to własne spostrzeżenia, wrażenia i 
obserwacje skonfrontujcie z tym, co przed wiekami o odpoczynku w cieniu 
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bezcennego drzewa autorytatywnie powiedział  Mistrz Jan Kochanowski z 
Czarnolasu.. 
 
Zygflor                                                                                            2018-03-01 
 
 
 

Pozazdrościć… i pogratulować!  
 
           takiego startu, czyli zapału do szczytnej społecznej działalności na 
rzecz człowieka z dysfunkcją wzroku swojego regionu. 
 
          A komu? – tego 
dowiecie się śledząc poniższe 
opracowanie, w którym 
obecna prezes ZK PZN w 
Dębicy jawi się nam jako 
Osoba pełna optymizmu i 
zapału. Świadczą, o tym 
zaistniałe w tym środowisku 
fakty i zdarzenia, które 
zdarzyły się przez ostatnie 

półrocze za prezesury Agnieszki 
Malinowskiej, do których 
przeanalizowania oraz wdrążenia w 
naszych terenowych strukturach PZN 
namawiam. Poniższy wywiad, to spisane 
fakty, zdarzenia i inicjatywy, które już 
zrealizowano w dębickiej strukturze PZN w 
ostatnim półroczu za „rządów” mojej 
rozmówczyni; oto Jej wypowiedz: 
 
          Agnieszka Malinowska: „Na prezesa 
dębickiego Koła PZN zostałam wybrana 26 
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września 2017 r. Przyznaję, że początki były dla mnie ciężkie i bardzo 
trudne. Co prawda w dniu wyboru mogłam poszczycić się trzyletnim 
stażem członkowskim w PZN, ale to nie to, co liderowanie temuż 
środowisku. 
          Mój mały sukces, to doprowadzenie do zmiany lokalu – siedziby 
Koła, w którym urzędujemy do dzisiaj. Poprzez to diametralnie zmieniły 
się warunki naszej pracy i niewątpliwie przyczyniło się to bardzo do 
konsolidacji środowiska. 
          Za swoje drugie osiągnięcie poczytuję sobie fakt, że „rozkręciłam” to 
środowisko, czyli przekonałam swoich członków do tego, że jako ZK 
jesteśmy potrzebni, więc warto nas odwiedzać, bo z wielu względów obu 
stronom jest to potrzebne – wręcz niezbędne. 
          W międzyczasie udało mi się zorganizować trzy duże imprezy, czyli 
środowiskowe spotkania integracyjne.  
          Pierwsze z nich, to obchody Dnia Białej Laski, które swoją 
obecnością zaszczyciło – wraz z zaproszonymi gośćmi – grono około 50 
osób, co na ten moment było swoistym rekordem.  
          Jako swoiste novum należy potraktować wprowadzony przeze mnie 
nowy obyczaj wysyłania do wszystkich członków mojego Koła PZN życzeń 
z okazji obu świąt, czyli Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Wiem, że ów 
gest został niezwykle przychylnie przyjęty w terenie, a szczególnie przez 
tych, którzy są obłożnie chorzy i nie opuszczają domowego zacisza. Zdaję 
sobie sprawę, że ten gest nasi członkowie przyjęli bardzo pozytywnie, co 
sama przyjęłam jako dodatkowy bodziec motywujący mnie do tej służby, 
czyli pracy na rzecz środowiska. 
          W okresie bożonarodzeniowym zorganizowaliśmy spotkanie 
opłatkowe, które zaszczyciło grono około 50 członków, którym do zabawy 
przygrywała kapela ludowa, co było dla moich podopiecznych dużą 
niespodzianką i miłym zaskoczeniem. 
          Z jeszcze większym odzewem środowiska spotkała się propozycja 
organizacji wielkanocnego jajka, na które przybyły władze naszego miasta 
i bardzo duża liczba  naszych członków, co stanowi wzrost w 
zainteresowaniu tego typu propozycjami wypływających od 
macierzystego ZK - porównując frekwencję do lat poprzednich - o około 
100%. 
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          Wszystkie te fakty bardzo mocno mnie satysfakcjonują i pobudzają 
do dalszego wysiłku, bo – jak zauważa – ludzie ze swoim Kołem PZN oraz 
jego Zarządem się identyfikują, chętnie przychodzą do naszej siedziby, co 
wyzwala dwuwektorową – o przeciwnie ukierunkowanych grotach - 
aktywność: oni w naszym lokum odnajdują swój dom, zaś ja namiastkę 
rodziny, co mnie ogromnie satysfakcjonuje oraz motywuje do dalszego 
wysiłku i starań.    
          W tym wszystkim wiele zadowolenia przysparza mi fakt, że lokalni 
włodarze – dzięki obecności na naszych spotkaniach – jakby na nowo 

odkrywają nas, czyli 
nasze środowisko, 
zapoznają się z naszymi 
potrzebami i 
oczekiwaniami przy 
okazji deklarując swą 
dalekosiężną pomoc 
oraz wsparcie. Już sam 
fakt obecności 
samorządowców w 

naszym gronie nas mobilizuje oraz sprawia wrażenie, że na forum powiatu 
wydobywamy się z jakiegoś niebytu, bo dotychczas było o nas cicho i w 
sumie dla szerszego ogółu byliśmy niewidoczni.  
          Kolejny nasz mały sukces, to organizacja w naszym lokum dla dwu 
grup szkoleń komputerowych. Z tego też powodu jestem bardzo 
zadowolona - dało mi to dużo radości, gdyż do udziału w tym 
przedsięwzięciu namówiłam mamy naszych podopiecznych ze sprzężoną 
niepełnosprawnością, co pozwoliło im zawalczyć o samych siebie 
dodatkowo motywując do dalszej walki o polepszenie ich szarej 
codzienności.   
          Nasze Koło naprawdę zaczęło tętnić życiem, bo jest w nim gwarno, 
coś się cały czas w nim dzieje, co sprawia mi wiele radości. 
          W dalszej perspektywie pragnę w naszym lokum zorganizować 
zajęcia świetlicowe, a w ich ramach z pomocą naszego lektora zainicjować 
naukę języka angielskiego, czy gry w warcaby, aby wszyscy beneficjenci 
zaproponowanych działań mogli z pełnym przekonaniem stwierdzić, że 
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siedziba macierzystego Koła PZN jest ich drugim na tej Ziemi domem, 
którego podwoje zawsze przed nimi stoją otworem.  
           Następna inicjatywa związana z promowaniem naszego Koła, to 
udział w obchodach Dnia Dębicy, w trakcie których mamy zapewniony 
swój udział ukierunkowany na promocję naszego stowarzyszenia, aby 
nasze społeczeństwo mogło zapoznać się z naszymi ograniczeniami, czy 
oczekiwaniami. Marzę o tym, aby to nasze „wejście wobec lokalnej 
społeczności” wypadło wiarygodnie i przyczyniło się do przezwyciężania 
obopólnych uprzedzeń wynikających po prostu z niewiedzy oraz 

swoistego wzajemnego lęku.  
          Kolejne przedsięwzięcie, 
które pragniemy zorganizować 
jeszcze przed wakacjami, to 
organizacja Dnia Dziecka dla 
naszych podopiecznych. W tej 
chwili czynimy usilne starania o 
pozyskanie  autokaru, aby nim 
pojechać do skansenu w 

Kolbuszowej, potem „móc pogrillować” i uszczęśliwić dzieciaki chociażby 
jazdą na kucykach. 
          W lipcu zorganizujemy trzydniową wycieczkę do Częstochowy i 
Wrocławia. Na Jasnej Górze uczestnicząc w zorganizowanych modłach 
będziemy Najwyższemu oraz Jego Matce polecać tych, którzy byli przed 
nami i tworzyli zręby naszego stowarzyszenia w naszym regionie. 
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Równocześnie będziemy dziękować za to, co jest oraz prosić o 
błogosławieństwo na dalsze lata naszej służebnej działalności. Następnie 
udamy się do Wrocławia, gdzie zapoznamy się z historią stolicy Dolnego 
Śląska oraz jego licznymi atrakcjami.  
          Naszym największym – wręcz kluczowym - tegorocznym  
przedsięwzięciem jest organizacja jubileuszu naszego Koła PZN. Chcąc go 
urzeczywistnić napisałam z pomocą pani Ali Niedużak Wniosek do 
Starostwa, dzięki czemu już 
mamy zabezpieczone środki 
na jego organizację. 
Imprezę przeżyjemy 4 
października br. 
dwutorowo, tj. w kościele w 
asyście młodzieży, która ją 
uświetni swoim asystą 
śpiewem, a także w trakcie 
uroczystości cywilnych m.in. 
uczestnicząc w 
okolicznościowej akademii, 
a po niej jubileuszowym 
balu. W ich trakcie 
rozstrzygniemy konkurs pt. 
„No to co, że nie widzę”, do którego zrealizowania natchnęła mnie poezja 
Zuzanny Ostafin. 
          Powyżej przytoczone fakty zaświadczają, że w działalności naszego 
Koła coś drgnęło, że jest wśród działaczy tworzących ZK duży pokład 
energii, co - będąc ogromnym atutem wobec lokalnych władz -w 
przyszłości zaowocuje przydzieleniem nam bezpłatnego nowego lokalu z 
oddzielnym wejściem w atrakcyjniejszym miejscu miasta.  
          Jestem zszokowana tym, że udało mi się dotrzeć do wielu 
sponsorów oraz zainteresować ich tym wszystkim, co czynimy dla 
środowiska, w jaki sposób służymy ludziom z dysfunkcją wzroku itp. To 
niespodziewane - w różnej formie – wsparcie nas naprawdę uskrzydla i 
daje bodziec do dalszej twórczej działalności. W ten sposób pozyskana 
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pomoc, to np. obiecany catering, bezpłatne korzystanie przez dzieci z 
kucyków, opłacone kanapki itp. co naprawdę mnie cieszy”.  
          Powyższe szczere wyznanie zaświadcza, że dzięki szczytnej pracy na 
rzecz człowieka z dysfunkcją wzroku Bohaterka wywiadu odnalazła swoje 
miejsce na ziemi. Zauważamy, że ma ku temu powołanie, zaś to co robi 
traktuje jako swoistą służbę. Do takich wniosków – oraz poświęcenia – 
doszła po głębokim przeanalizowaniu swojego życia. Sposób realizacji – 
jak zauważyliśmy – swoistego powołania daje Jej ogromną satysfakcję i 
radość. Poświęcając się szczytnej idei po cichu liczy na to, że kiedyś 
Niebiosa przychylnym okiem spojrzą na Jej osobiste życiowe zasługi; 
wszak ma moc swoich osobistych problemów, które najprawdopodobniej 
innej osobie uniemożliwiłyby tak szeroko zakrojoną aktywność, jaką 
reprezentuje Agnieszka, gdy Ona – pomimo wszystko - realizuje swe 
najskrytsze marzenia związane z Jej rodziną … oraz stowarzyszeniem, do 
którego kierowania się wdrożyła.    
          Wierzy, że dopiero co rozpoczęty okres w Jej życiu, to dopiero 
zainaugurowany bardzo dobry czas, w trakcie którego sama udzielając się 
na rzecz środowiska w zamian – na co liczy -  otrzyma wiele pozytywnej 
energii od tych, którym podjęła się służyć” – tyle opisanych przeciekawych 
wątków rozmowy odbytej z liderką dębickiej struktury PZN.      
          Uważam, że czas podsumowania pierwszych 150 dni prezes 
Agnieszki Malinowskiej wypada wręcz rewelacyjnie i w naszej siermiężnej 
rzeczywistości jawi się jako ponadczasowy, czy wręcz niemożliwy do 
realizacji w naszych realiach.  
          Co Ją do tego zmotywowało, to wie tylko Ona, Opatrzność i ja, który 
Ją wysłuchałem. Faktem jest, że z sercem podeszła do swoich 
obowiązków – traktuje je jak służbę - bo bez takiego do nich podejścia 
nigdy by się ich nie podjęła, czego i sam niegdyś doświadczyłem.  
          Cóż – mało jest słów, które trafnie skomentowałyby lub 
podsumowały opisany powyżej start. Niech kilkanaście powyżej 
zapisanych zdań będzie dla Niej hołdem oraz podziękowaniem za takie 
potraktowanie społecznej funkcji, której nadrzędnym celem w podległej 
Jej strukturze PZN jest stworzenie wręcz rodzinnych relacji, czego - za 
osiągnięcie takiego status quo - Ich podziwiamy, zaś Pani prezes tegoż od 
serca gratulujemy.    
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adres do korespondencji: 
           
          Koło PZN w Dębicy 
          ul. Cmentarna 1 
          39 – 200 Dębica   
 
Skład ZK PZN w Dębicy 
 
prezes:            Agnieszka Malinowska  
wiceprezes:   Mariusz Szkudlarek  
sekretarz:       Marta Woźna  
członek ZK:    Maria Kabaj  
członek ZK:   Leszek Orłowski  
 
 
Zygflor                                                                                            2018-04-29  
 

P.s. 
          W trakcie obchodów w dniu 26 maja br. Dni Dębicy swoje stoisko na 
tymże rynku m.in. miało także lokalne Koło PZN. 
          Wszyscy ci, którzy zatrzymali się przy stoliku Agnieszki Malinowskiej 
mogli m.in. wziąć udział w różnego rodzaju konkursach, których ideą było 
przybliżenie postronnemu obywatelowi specyfiki, czyli niuanse naszej 
niepełnosprawności.  
         Najtrafniej i najbardziej unaoczniały to m.in. zajęcia w goglach – w 
tym rzut piłką do kosza - co nie zawsze było proste.   
          Jeśli pragniesz zobaczyć „jak tam było” wejdź na poniższy adres: 
 
https://ziemiadebicka.pl/konkurs-trafiania-do-kosza-z-zaslonietymi-
oczami-film/ 
 
 

 
 

https://ziemiadebicka.pl/konkurs-trafiania-do-kosza-z-zaslonietymi-oczami-film/
https://ziemiadebicka.pl/konkurs-trafiania-do-kosza-z-zaslonietymi-oczami-film/
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Co nowego zdarzyło się w Jaśle?  

 
          - zaś precyzując pytanie: „Co nowego w ostatnim półroczu zdarzyło 
się w jasielskim Kole PZN?” 
 
          Ostatnia informacja dotycząca ubiegłorocznego Jubilata na łamach 
„Przewodnika” była wyeksponowana w tegorocznym styczniowym 
wydaniu miesięcznika i omawiała po mistrzowsku zrealizowany 25 
września 2017 r. Zloty Jubileusz Ich struktury PZN.  

          O tym, co istotnego zdarzyło się w ostatnich miesiącach, a jest warte 
odnotowania – co już u zarania rozmowy zastrzegła sobie prezes ZK PZN 
w Jaśle Janina Topór - to m.in. takie fakty i wydarzenia: „Jednym z 
ostatnich ubiegłorocznych przedsięwzięć mojej ekipy zrealizowanych na 
rzecz środowiska, to zorganizowanie dla naszych dzieci spotkania 
Mikołajkowego, w trakcie którego rozdawaliśmy paczki przywiezione z 
biura ZO PZN; w ten czas biesiadowaliśmy przy tym wszystkim, co 
zorganizowaliśmy i zdobyli własnym sumptem. Rok kalendarzowy 
kończyliśmy pisaniem Wniosków dotyczących zabezpieczenia środków na 
rok przyszły, tj. 2018 oraz rozliczeniem w ten moment kończącego się. 
          W styczniu br. zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla ponad 40 
członków, w trakcie którego składaliśmy sobie noworoczne życzenia i 
informowaliśmy o tym wszystkim, co pragniemy w tym roku na rzecz 
naszego środowiska zrealizować.  
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          Następny warty odnotowania fakt, to tuż po Wielkanocy 
zorganizowanie spotkania integracyjnego nawiązującego do 
przeżywanego czasu, w trakcie którego informowaliśmy ile środków 
finansowych udało się nam zdobyć na rok bieżący i co w jego trakcie 
pragniemy zaproponować do wspólnej organizacji.   
          To wtedy rozpoczęła się rekrutacja na naszą tegoroczną największą 
imprezę, o której za chwilę opowiem. Każde z tych spotkań inaugurujemy 
Mszą św. u oo. franciszkanów, by po niej w jednej z kawiarni jakiś czas 

wspólnie pobiesiadować.  
          Dzięki pozyskanym środkom oraz 
funduszom składkowym, czyli 
własnym, zdecydowaliśmy się na 
organizację w dniach 7 – 10 maja br. 
wspaniałej czterodniowej wycieczki na 
trasie: Jasło – Leżajsk – Horyniec Zdrój 
– Lwów – Bełżec – Markowa – Jasło. 
Wzięło w niej udział 29 osób, które od 
dawna nagabywały mnie, aby ja w ten 
region kraju zawieźć i lepiej poznać.  
 

          Wycieczkę w dniu 7 maja br. zainaugurował dość wczesny, bo już o 
godz. 700 rano, wyjazd, po którym obraliśmy kierunek na Leżajsk, aby w 
tym mieście móc 
pomodlić się w 
miejscowej Bazylice 
Zwiastowania NMP i 
pobyć w klasztorze 
bernardynów nią się 
opiekującymi. Przez 
czysty przypadek 
„zaliczyliśmy” 
obchodzony tam 7 
maja odpust ku czci Matki Bożej Leżajskiej, w którym uczestniczyliśmy. 
Przy okazji wzięliśmy udział we Mszy św. odpustowej, w towarzystwie 
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bernardyna zwiedziliśmy obiekt, aby około południa obrać kurs na 
Horyniec Zdrój, który w te dni był naszą bazą żywieniowo-kwaterunkową. 
          W „Dukacie” zameldowaliśmy się około godz. 1400, by po 
zakwaterowaniu się zjeść obiad i odpocząć. W tym dniu czas wolny trwał 
do godz. 1900, czyli pory kolacji, po której poszliśmy spać, gdyż w 
następnym dniu oczekiwał nas wczesny wyjazd.   
         W drugim dniu wycieczki, czyli 8 maja o godz. 500 rano siedzieliśmy 
już w autobusie i obierając kierunek na Lubaczów (tam wsiadała 
przewspaniała przewodnik Barbara Łuczkowska) przez przejście w 
Budomierzu wjechaliśmy na terytorium Ukrainy.   
          Wyjazd do Lwowa, to nasza oddolna inicjatywa w 100% 
zrealizowana za nasze prywatne pieniądze, a urzeczywistniona przy okazji 
wyjazdu w ten region Podkarpacia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy 
przewodnik, która co tylko było możliwe nam w tym mieście pełnym 
polskich pamiątek i śladów pokazała. Przyznaję, że przejazd przez granicę 
przeszedł bez większych trudności, za to wiele wrażeń sprawiła 
gwałtowna burza, która przyczyniła się do późnego powrotu do „Dukata” i 

tym samym bardzo późnego, bo dopiero około 2100 spożycia opóźnionej 
obiadokolacji.   
          9 maja, to trzeci dzień realizacji naszej wycieczki – ponownie w 
towarzystwie tej samej przewodnik, czyli p. Basi – tym razem do Bełżca i 
Tomaszowa Lubelskiego. Dzień był wspaniały, więc bez problemów 
dotarliśmy do byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Żydów w Bełżcu, po 
którym pozostało bardzo mało śladów, z wyjątkiem Muzeum – Miejsca 
Pamięci. Stamtąd pojechaliśmy do Tomaszowa Lubelskiego – miasta 
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założonego przez Zamojskich i od jednego z nich wywodzącego swą 
nazwę. To w nim m.in. zwiedziliśmy modrzewiowy kościół p.w. Matki 
Bożej Szkaplerznej oraz miejscową cerkiew, w której spotkaliśmy jej 
administratora, czyli popa. 
          Tuż po 1400 przybyliśmy do Horyńca Zdroju, by spożyć obiad, po 
którym mieliśmy czas wolny. W tym dniu zorganizowano nam  
okolicznościową kolację przy ognisku i śpiewie, która trwała do późnych 
godzin wieczornych. 
          Ostatniego dnia, czyli 10 maja po spożyciu śniadania pojechaliśmy 
do Nowin Horynieckich, gdzie odprawiliśmy majówkę, do opróżnionych 
butelek nabrali cudownej wody i … relaksowaliśmy się w urokliwym 
miejscu. Po powrocie do „Dukata” spożyliśmy w nim ostatni obiad i po 
pożegnaniu się z Witoldem Dukaczem obraliśmy kurs na leżącą w 
powiecie łańcuckim Markową, w której od 2 lat istnieje Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów w okresie II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. 
Stamtąd w godzinach popołudniowych obraliśmy kurs na Jasło, do 
którego przybyliśmy tuż po 2000 w ten sposób rozwiązując – wedle mnie – 
przeciekawą wycieczkę.   
          Uważam, że ludzie powinni być z niej naprawdę zadowoleni, bo 
wycieczka była zrealizowana ciekawie i w tempie, aby zadowolić 
najbardziej wybredne gusta i oczekiwania jej uczestnika. 
          Teraz przed nami jej rozliczenie oraz chwila oddechu, a potem 
twórczy czas na zorganizowanie naszym podopiecznym Dnia Dziecka itd.” 
– tyle ze skromnej, a pomimo to, obszernej wypowiedzi prezes Janiny 
Topór, która zaświadcza o ogromnie pracy Jej ZK oraz Jej samej, bo gdyby 
nie Ona, to wiele ze zrealizowanych przedsięwzięć nie ujrzałoby światła 
dziennego, czego całemu zespołowi tworzącemu jasielski aktyw z całego 
serca gratulujemy. 
 
Zygflor                                                                                            2018-05-14 
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Relacja 

 
          - z VII Pielgrzymki Diabetyków z Podkarpacia do Matki Bożej 
Śnieżnej Królowej Rodzin czczonej w cudownym obrazie w jarosławskiej 
kolegiacie.  
 
          Jej główni organizatorzy, czyli Zarząd Koła Terenowego Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Jarosławiu, Zarząd Stowarzyszenia 
„Diabetycy Powiatu Jarosławskiego” oraz proboszcz parafii p.w. Bożego 
Ciała przy jarosławskiej kolegiacie – ks. Marian Bocho – w tym roku 
zorganizowali ją w weekend, czyli w wolną sobotę w przeddzień 
przypadającego w tym roku 13 maja święta Wniebowzięcia Pańskiego 
oraz 101 rocznicy obchodów objawień fatimskich, czyli 12 maja, aby nie 
kolidowało to z terminem realizacji w tejże parafii w niedzielę 
uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.    
          Zapewne z tejże przyczyny swoją obecnością nie zaszczyciły nas 
osoby, które relacjonowane spotkanie objęły swoim honorowym 
patronatem, a szkoda… 
          Śmiem twierdzić, że tegoroczna Pielgrzymka zrealizowana pod 

hasłem „Gdzie Maryja, tam Duch Święty” w całym dotychczasowym cyklu, 
to szczególne zdarzenie. 
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          Po raz pierwszy pielgrzymom towarzyszyła przepiękna nieskażona 
żadnymi anomaliami majowa pogoda, w trakcie modlitewnego spotkania 
- i nie tylko - osobowością nr 1 przedsięwzięcia była charyzmatyczna 
osoba ks. Mariana Bocho, zaś jedynym „zgrzytem”, to fakt wyłamania się 
z grona uczestników pątników wywodzących się z naszego regionu kilku 
podkarpackich Kół PSD, a wraz z nimi absencja kilku naszych Koleżanek i 
Kolegów.  
          Pielgrzymkę zrealizowano wedle dotychczas sprawdzonego planu, z 
którego oddzielnie należy omówić Konferencję, czyli „Przesłanie duchowe 
dla chorych”, uznać kunszt wokalny Dominiki Godzień oraz 
instrumentalny akompaniującego jej organisty Michała Daleszczuka, 

którzy wspólnie stworzyli koncert 
Maryjny oraz szczególną homilię ks. 
Marana Bocho, który tym razem był 
głównym koncelebransem Mszy św. 
odprawianej w intencji pielgrzymów  
borykających się z podstępną cukrzycą.   
          30 - minutowa prelekcja ks. 
Janusza Kluza, to przesłanie duchowe 
kapłana doświadczonego pracą 
kapelana w jarosławskim szpitalu oraz 

swoich własnym zmaganiem się z chorobą nowotworową.  
          Skrótowo podsumowując przemyślenia oraz wskazania prelegenta 
powstałe na podbudowie własnego cierpienia oraz tych, wśród których na 
co dzień pracuje, należy uznać za sprawdzone i niezwykle wiarygodne. 
Szczególny prelegent zauważył: „Cierpienie i śmierć, to ostateczna rzecz, 
którą człowiek do siebie dopuszcza. Często cierpienie jest skutkiem złego 
naszego postępowania wobec samego siebie, czy innych. Jest ono mową 
Boga oraz bardzo często ostrzeżeniem względem tego, jaką drogą 
podążamy. Często poprzez nie polepszają się nasze relacje z Bogiem. 
Cierpienie zaprasza nas do współudziału - wraz z Jezusem – do 
ofiarowywania go za grzechy świata, bo przez pryzmat krzyża Jezusa tak 
na nie trzeba spojrzeć. W ten sposób musimy widzieć nasze własne 
cierpienia i w jakiś intencjach je poświęcać. Nie należy mieć pretensji do 
Pana Boga za dotykającą nas chorobę, czy niepełnosprawność; do takiej 
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sytuacji należy podejść jako tej, w której Bóg czegoś od nas żąda i 
oczekuje. Nasze cierpienie musi być przeżywane z Bogiem i dla rzeczy 
wyższych, których realizacji oczekujemy od Stwórcy. Musimy nasze 
cierpienie potraktować jako dar od Boga, w trakcie którego jednamy się z 
Nim. Cierpienie jest środkiem zbawczym przybliżającym nas do 
Najwyższego. Uciążliwości związane z chorobą dedykujmy cierpiącemu 
Chrystusowi, który również cierpiał i poniósł śmierć krzyżową za nas, czyli 
za nasze grzechy. Apelował, aby starać się żyć z chorobą normalnie nie 
czyniąc z niej głównego atrybutu 
naszego zaistnienia, gdyż nad 
nami jest Bóg”.    
          Około 1140 rozpoczęła się 
koncelebrowana przez ks. 
Mariana Bocho oraz wcześniej 
wymienionego kapłana 
okolicznościowa Msza św. w 
trakcie której homilię wygłosił 
proboszcz jarosławskiej 
kolegiaty. W zasadzie 
skoncentrował się na omówieniu naszych relacji z Trzecią Osobą Boską, 
czyli Duchem Świętym, wszak rok 2018 został przez Episkopat Polski 
ogłoszony Rokiem Ducha Świętego. 
          W przeciekawym i treściwym kazaniu ks. Marian Bocho m.in.  
namawiał nas do tego: „Aby w chwilach trwogi, trudnych i wręcz 
beznadziejnych zwracać się do Matki Bożej i Ducha Świętego. Chcąc go 
spotkać zapatrzmy się na Matkę Bożą, która za Jego przyczyną stała się 
Matką Syna Bożego, to On zwiastował jej wolę Boga dotyczącą Jej 
Niepokalanego Poczęcia  oraz spłynął na Nią oraz na Apostołów w 
Wieczerniku. 
          Uzmysłowił nam, kiedy sami mieliśmy z Nim styczność – czyli w 
trakcie naszego Chrztu św., Bierzmowania, czy zawierania Sakramentu 
Małżeństwa. 
          Apelował o Jego wstawiennictwo w naszym życiu, bo bez Jego 
pomocy nie możemy powiedzieć, że naszym Panem jest Chrystus. Prośmy 
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Go o wszystko: o sprawy doczesne, naszych bliskich, gdy dotyka nas zło; 
poddawajmy Jego wstawiennictwu nasze wszelkie sprawy.   
         Gdy jesteś smutny – apelował - masz problemy proś Ducha Świętego, 
który nas umocni, nam pomoże i doda otuchy. Prosił o  tworzenie w 
naszych duszach Sanktuariów Ducha Świętego – wtedy otrzymamy 
pocieszenie, otuchę, siłę, szczęście i – w końcowym efekcie -  nasza 
świętość”.  
          Szczególną pielgrzymkę zakończyło modlitewne zawierzenie naszych 
spraw – tak indywidualnych, jak i społecznych – jarosławskiej Pani, po 
czym w różnych odstępach czasu pątnicy rozjeżdżali się do swoich 

domów. 
      Wśród żegnających 
poszczególne delegacje byli: 
proboszcz ks. Marian Bocho, 
prezes lokalnego Koła PSD – 
Grzegorz Graboń oraz tegoż 
Pierwsza Dama tego ruchu na 
Ziemi Jarosławskiej – Marzena 
Graboń. 
          Przy pierwszym 

podsumowaniu tegorocznej pielgrzymki mogłoby się wydawać, że była 
mniejszego formatu, do czego mogłaby się przyczynić nieobecność VIP-
ów, czy absencja – w tym niewidomych diabetyków – przedstawicieli 
niektórych Kół PSD z kilku regionów Podkarpacia. 
          Nic mylniejszego! Taki status quo ujawnił nieprzeciętne umiejętności 
i talent wspomnianego ks. Mariana Bocho, który dawał z siebie wszystko, 
aby skonsolidować wszystkich pątników nie tylko na niwie przeżyć 
religijnych, ale i fizycznie – po prostu ich goszcząc.   
          W ten czas wśród pielgrzymów nie było osób dystyngowanych, więc 
zaistniała nieformalna więź i serdeczność pomiędzy wszystkimi, którym 
było dane w ten czas spotkać się w jarosławskiej kolegiacie. 
          Tak więc do zobaczenia za rok w poniedziałek 13 maja 2019 r. w tym 
samym lub pierwotnym gronie, bo warto, gdyż nie samym chlebem, 
czynnościami związanymi z mierzeniem ciśnienia tętniczego, czy poziomu 
cukru, pobieraniem lekarstw oraz pobytem w lecznicach żyje człowiek 
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Zygflor                                                                                            2018-05-13 
 

 
 

Zdrowie 
 

Chleb 
 

Pewna rehabilitantka zebrała grupę ochotników żeby z nimi 
poćwiczyć. Na początku grupa nie chciała się zgodzić na ćwiczenia, ale od 
czego siła przekonywania. Pani magister zmierzyła wszystkim ciśnienie a 
następnie zaczęli ćwiczenia. Gdy trochę ochłonęli, po ponownym 
zmierzeniu ciśnienia, okazało się że jest niższe. Uczestnicy tego 
eksperymentu wprost nie mogli w to uwierzyć. Dobra rehabilitacja, 
odpowiednio dobrane ćwiczenia – przynoszą pożądany skutek. Teraz 
może jeszcze taka ciekawostka Afrykanie mają inaczej zbudowane 
kończyny dolne, w szczególności łydki dzięki czemu są szybsi od 
Europejczyków, którzy już na starcie są na straconej pozycji… Kilka słów 
napiszę o chlebie - temat rzeka, każdy ma swój ulubiony… Chleb powinien 
być wypiekany z razowej mąki, soli, wody i naturalnego zakwasu, tylko 
gdzie taki znaleźć? Pewna Francuska sama piekła chleb a zakwas robiła z 
soku jabłkowego, ze swoich jabłek. Pieczenie chleba to wielka sztuka a o 
dobry chleb dziś bardzo trudno. Kobieta, która ma już dziewięćdziesiąt lat, 
opowiadała jak wypiekała chleb – gotowała żyto dodając go do wypieku 
żeby był wilgotny. Kierowca ciężarówki kupił chleb u wiejskiej gospodyni, 
który jeszcze po miesiącu nadawał się do jedzenia – co jest wprost nie do 
uwierzenia. Babcia mi kiedyś opowiadała jak u niej były wnuczki a ona 
akurat wyjęła z pieca chleb a na drugi dzień przyszedł jej syn i powiedział 
że dzieci powiedziały, że babcia napiekła pierników a im nie dała, a nie 
dała im dlatego że gorącego chleba jeść nie wolno. Proszę Państwa z tego 
wynika, że kiedyś ten nasz powszedni był raczej do piernika podobny. 
Zgadzam się, że jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości żołądkowe i nie powinni 
jeść pieczywa razowego. Czytajmy dokładnie skład chleba umieszczony na 
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etykiecie. Pani mająca problemy z cukrzycą zawsze po zjedzeniu ciemnego 
chleba miała podwyższony cukier. Więc poszła do sąsiadki żeby 
przeczytała jej skład, ponieważ była niewidoma – i co się okazało że był 
barwiony karmelem. Chleb barwią również mocną herbatą jeżeli to jest 
tylko herbata to jeszcze dobrze, bywa, że dodają także płatki 
ziemniaczane żeby pieczywo było wilgotne a dla cukrzyków takie 
połączenie nie jest dobre. A dzisiaj, żeby chleb nie czerstwiał, dodają do 
niego tłuszczów trans. O chlebie można by jeszcze długo… 

 
Sery 
 

Bronisław Malinowski, nasz wspaniały maratończyk, zawsze biegał 
ze stoperem w ręce. Bierzmy z niego przykład, bo ten stoper był jego 
jedynym przeciwnikiem. Znajdź sobie również takiego przeciwnika... 
Proszę Państwa nie kupujemy serów krojonych, tanich i z promocji. Lepiej 
zjeść jeden plasterek dobrego niż dziesięć miej wartościowego. To jeśli 
chodzi o sery żółte – ser im dłużej leżakuje tym może być bardziej żółty. 
Najlepiej żeby sprzedawczyni kroiła go w naszej obecności. Jeżeli chodzi o 
sery twarogowe to również dobrze kupować krojone z kostki bo mają 
krótszy okres gwarancji i tym samym miej konserwantów. W sprzedaży 
mamy również sery z czarnuszką, sery z czosnkiem Niedźwiedzim. 
Czosnek Niedźwiedzi tak się nazywa, ponieważ Niedźwiedzie po zimowym 
przebudzeniu, bardzo głodne zjadały liście czosnku (bo właśnie one są 
jadalne), a inni mówią, że Niedźwiedzie są tak silne, ponieważ jedzą tę 
roślinę. Tak naprawdę to czosnek Niedźwiedzi pozwalał im nabrać energii 
po zimowym śnie. Dobre dojrzewające sery przechowuje się w jaskiniach 
ze względu na specyficzny klimat panujący w jaskini. 

Sery są świeże, twarde, homogenizowane. Jeżeli chcemy serek 
owocowy to możemy go sobie zrobić sami dodając do niego dowolne 
owoce, trochę śmietany i już mamy zrobiony serek zamiast kupować 
homogenizowany. Teraz zastanówmy się, po co zadawać sobie tyle trudu 
skoro w sklepie jest gotowy? Otóż warto, ponieważ cząsteczki tłuszczu są 
rozbijane na bardzo małe cząsteczki podczas produkcji serów 
homogenizowanych. Te maleńkie cząsteczki, które potrafią niestrawione 
przedostawać się do krwi, często stają się przyczyną alergii. Jogurty też 
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kupujmy naturalne, dodawajmy do nich sezonowe owoce nawet nieco 
dosładzając... 

Producenci przyzwyczaili nas, że na półkach jest wszystko gotowe – 
wystarczy tylko kupić, zjeść, wyrzucić opakowanie i tyle. Teraz wszystko 
jest pakowane w folię a opakowanie to piętnaście procent ceny produktu, 
za który płacimy. Ekolodzy mówią, że zaśmiecamy środowisko, w którym 
żyjemy, ponieważ za ileś tam lat w oceanie będzie więcej plastiku niż 
wody… Nie zamierzam zbawiać świata, ale zastanawiam się, a kto te 
plastiki produkuje? Pamiętam jako dziecko, że w sklepie sprzedawca 
wszystko ważył na wadze i pakował do papierowych torebek, natomiast 
landrynki były w metalowych puszkach. Sklepowa robiła z papieru taką 
tutkę i ważyła, teraz pewnie by sanepid na to nie pozwolił… Może nie 
warto o tym teraz wspominać bo to już historia ale tak to było. 

Wrócę jeszcze do ruchu, łatwiej jest wziąć tabletkę niż wybrać się na 
spacer, choć coraz częściej się o tym słyszy. Spacerować można po 
balkonie, po schodach tam i z powrotem, na około stołu – jak w sztuce u 
pani Dulskiej… tylko w jedną i drugą stronę, żeby w głowie się nie 
zakręciło. Jeden człowiek opowiadał mi jak spaceruje po przedpokoju, 
kuchni, pokoju, ile zdarł kapci bo ma zalecenia od lekarza. Pewna pani 
jeździła samochodem żeby pobiegać sobie na bieżni i po pewnym czasie 
zastanawiała się – czy nie lepiej przejść się tam pieszo? To są oczywiste 
sprawy ale czasami sami musimy do tego dojść. 

 
Autor: Janina Melnyk 
 
Artykuł powstał w ramach projektu: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - 
podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo 
widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa. Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00. 
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Felieton: Lecą, lecą biopaliwa i ciekły wodór 
 

Od najmłodszych lat człowiek się zastanawia w jaki sposób latają 
malutkie ptaki i owady. Spoglądając w niebo marzył o lataniu tak jak ptak. 
Marzenia jego się spełniły, bo pojawiły się ogromne ptaki mechaniczne 
zwane statkami powietrznymi. Nie zastanawiał się, że szybkie 
przemieszczanie wpłynie na zachwianie równowagi biologicznej i 
środowiska naturalnego, w jakim żyją ludzie. Tysiące tych statków 
każdego dnia lata po naszym niebie po wyznaczonych drogach zwanych 
korytarzami powietrznymi. Latając po całej kuli ziemskiej zużywają tzw. 
paliwo samolotowe. Efektem spalania są majestatyczne smugi ciągnące 
się za samolotem. Czym one są? Czy odlecą w przestrzeń kosmiczną 
nikomu nie szkodząc, czy spadną na nasze głowy, domy, pola i ogrody? 

Jak wykazały badania naukowe nie spada na nas życiodajna manna z 
nieba lecz trujące odpady spalania paliwa. Aby nie dopuścić do dalszej 
degradacji naukowcy prowadzą badania nad biopaliwami i ciekłym 
wodorem, jako alternatywą dla paliw kopalnych. Ciekły wodór jest trudny 
w produkcji i drogi. Należało by zmodyfikować silniki lotnicze by 
przystosować je do nowego paliwa. Przedsiębiorstwa transportujące ludzi 
i towary kalkulują swoje zyski i okazuje się, że stosowanie starych, mniej 
zdrowych, ale w ostatecznym bilansie tańszych paliw jest dla nich 
korzystniejsze, ale niekoniecznie dla przyrody i ludzi. Natura też 
podpowiada co powinniśmy robić. Charakterystyczne cechy zachowania  
ławic ryb, pszczół i kukułek były inspiracją do stworzenia oprogramowania 
dla wytyczania nowych tras przelotu samolotów pasażerskich. To trasy 
które zmniejszają emisję zanieczyszczeń i hałasu. Czyste niebo nad nami 
powinniśmy zostawić przyszłym pokoleniom. Jesteśmy świadomi jakie 
będą skutki zdegradowanego środowiska naturalnego. Problem ten 
powinien być priorytetem każdego państwa na naszej planecie Ziemi. 
 
Autor: Teresa Jurczak 
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Artykuł powstał podczas Warsztatów dziennikarskich, w ramach projektu: „Wiedza i 
umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz 
zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII 
Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 
Państwa. Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00. 

 
 

 
 

Tarnobrzeski dworzec 
 

przestanie odstraszać niepełnosprawnych 
Podróże osób niepełnosprawnych – czy to możliwe? Marzenia 

mieszkańców Tarnobrzega o nowoczesnym Dworcu PKP mogą się spełnić. 
Tymczasem podświetlane przyciski w wagonach nie ułatwiają podróży 
osobom niewidomym. 

Dworzec w Tarnobrzegu obecnie wciąż jest zniszczony, ale od roku 
2017 prowadzone są rozmowy z Dyrekcją PKP o jego przekazanie 
Władzom Miasta. Powstał Nowy Program Operacyjny Polski Wschodniej, 
mający na celu odremontowanie dworców kolejowych. Marszałek 
województwa wystąpił do Ministerstwa Rozwoju o wpisanie 
tarnobrzeskiego dworca do tego programu i przydzielenie funduszy na 
jego remont. Koszt Remontu wyliczono na kwotę około 3,5 miliona 
złotych. 

Władzom Miasta bardzo zależy na renowacji dworca, ze względu na 
budowę pobliskiej drogi obwodowej. Prace remontowe przewidziane są 
na lata 2019-2023, po zakończeniu modernizacji linii kolejowej przez 
spółkę PKP-PKL. 

Dzięki przewidywanym dużym zmianom dworzec PKP z pewnością 
powróci do dawnej świetności. Osoby niepełnosprawne liczą na poprawę 
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stanu dostępności infrastruktury, która od wielu lat odstrasza od 
wyjazdów z miasta pociągiem.   

 
Z Tarnobrzega do Rzeszowa na wózku i z psem 

Pracując nad tym artykułem zastanawiałyśmy się, jak najlepiej 
opowiedzieć Czytelnikom o mroku, jaki owiewa stację Tarnobrzeg na 
mapie linii kolejowych w województwie podkarpackim. Tarnobrzeski 
dworzec należy bowiem do czarnych punktów dostępności infrastruktury 
kolejowej w regionie. Aby dostrzec czarny punkt postanowiłyśmy pokazać 
go Państwu na jasnym tle. Rozmawiałyśmy smakując poranną kawę w 
Rzeszowie. 
 
Krystyna Barnaś: Jesteśmy tutaj we dwie, ale przyznam Ci się, że gdy 
wyjeżdżasz samotnie z Tarnobrzega, to zadaję sobie pytanie – jak? 
 
Teresa Biało (podróżniczka, jest osobą słabowidzącą poruszającą się na 
wózku inwalidzkim i z psem przewodnikiem): Mieszkam w Tarnobrzegu, 
więc dworzec znam tak samo dobrze, jak miasto. Przecież wykonując 
swoje obowiązki dziennikarskie dość często przychodzi mi podróżować 
pociągiem. 
 
KB: Mówisz o tym, jak gdyby sforsowanie ruiny dworca w Tarnobrzegu 
na kołach wózka to był spacer po sopockim molo. 
 
TB: Molo w Sopocie jest rzeczywiście bardziej przystępne. Nie będę 
udawać, że wyjazd pociągiem nic mnie nie kosztuje. Podróżuję z psem 
asystującym. Niestety pies nie może być pomocny w obliczu 
infrastrukturalnego horroru tarnobrzeskiego dworca. Wyjaśnię to na 
przykładzie podróży do Rzeszowa. Planując wyjazd muszę wcześniej 
zgłosić do Rzeszowa, w którym dniu i o której godzinie będę wyjeżdżać, 
aby uzyskać pomoc w czasie podróży. Bardzo często korzystam z 
uprzejmości konduktora i kierownika pociągu oraz podróżnych, ponieważ 
w Tarnobrzegu nie mogę liczyć na pomoc asysty lub ochrony kolei. 
Przyjeżdżając do Rzeszowa jestem mile zaskoczona przygotowaniem 
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ochrony kolei do pomocy osobom niepełnosprawnym. Jedynym minusem 
jest dostęp do WC. 
 
KB: Czy to oznacza, że nie tylko infrastruktura dworca decyduje o jego 
dostępności? 
 
TB: Tak. I dlatego wyczekiwane zmiany w Tarnobrzegu powinny dotyczyć 
nie tylko wejść na perony, oznaczeń kas, rozkładów jazdy itp. Te zmiany 
muszą objąć także obsługę pasażerów, jeśli nie chcemy pozostać jednym z 
czarnych punktów na mapie województwa. Nie może być tak, że z infolinii 
PKP dowiadujemy się o podjazdach, których w Tarnobrzegu nie ma. Ale 
nie może być też tak, że asysty dla osoby niepełnosprawnej trzeba tam 
szukać ze świecą. 
 
Czy nowinki techniczne mogą nam pomóc? 

Zastanawiałyśmy się czy coraz bardziej wszechobecne nowoczesne 
technologie informacyjno-komunikacyjne ułatwiają czy utrudniają 
podróżowanie osobom niepełnosprawnym? Zarządzający infrastrukturą 
dworców zarówno kolejowych, jak i autobusowych starają się usprawnić 
podróż niepełnosprawnym wprowadzając nowoczesne rozwiązania 
techniczne. Przykładem mogą być tablice informacyjne przyciski na 
drzwiach wagonów i autobusów, wind, i inne. Niemniej jednak, nie 
spełniają oczekiwań niepełnosprawnych, ponieważ tablice informacyjne 
są umieszczane w różnych miejscach i nieczytelne dla osób 
słabowidzących, przyciski na drzwiach autobusów i pociągów są 
podświetlane, a nie udźwiękowione – co utrudnia słabowidzącym i 
niewidomym otwarcie drzwi. 
 
Autor: Teresa Biało, Krystyna Barnaś 
 
Artykuł powstał podczas Warsztatów dziennikarskich, w ramach projektu: „Wiedza i 
umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz 
zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII 
Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 
Państwa. Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00. 

 
 

Plan działań Okręgu Podkarpackiego w roku 2018 
 

 Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących 
2018/2019 – dofinansowanie: PFRON 

 Impreza turystyczna: 02. 07. – 07. 07. 2018 r. Poronin – PFRON 

 Warsztaty Muzyczne: 22. 07. – 28. 07. 2018 r. w Horyńcu Zdroju – 
dofinansowanie: ROPS 

 Turnus rehabilitacyjny: 01. 09. – 14. 09. 2018 r. – Ustka 

 ABSOLWENT – dla studentów – dofinansowanie: PFRON 

 Zatrudnienie Wspomagane – dofinansowanie: PFRON  
 
 

 

Witryna poetycka 
           
          Z uwagi na to, że to już wakacje, to do przeanalizowania proponuję 
dwa utwory rodzimej Poetki propagujące gościnność podkarpackiej wsi 
oraz całego naszego regionu. 
          Zapraszam do lektury wyeksponowanych wierszy. 
 
      Polska wieś 
 
Polska wieś, polskie sioło,  
tam zawsze jest wesoło. 
Można słyszeć, że gra muzyka, 
Sąsiad sąsiada na muzyce spotyka. 
 
Razem we wspólnym gronie, 
spotykają się ludzie na cudzym zagonie. 
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Pomocą służą przy sianiu, sadzeniu, 
przy koszeniu zbóż i siana kopieniu. 
 
W każdym domu spotkasz samouka,  
co robi coś z talentu, a to nie nauka  
zdobyła mu zawód wyuczony,  
tylko do tego został stworzony. 
 
Zawsze we wspólnocie łatwiej żyć,  
przez trud i ciężkie życie lżej iść. 
Usłużyć bliźniemu jest wesoło,  
bo na wsi znasz wszystkich wokoło. 
 
      Nasz region 
 
Domy, drogi i ulice,  
to są nasze okolice. 
Region nasz nieprzeciętny,  
bardzo miły i tak piękny. 
 
W każdym kątku, w każdym miejscu,  
widzisz bliskość swemu sercu. 
 
Zabytkowe są kościoły, 
w których pradziad wznosił modły. 
Bogu swemu się oddawał,  
o opiekę Jego błagał. 
 
Mieszkasz z ludźmi wśród znajomych, 
Znasz ich wszystkich z różnej strony. 
Klimat jest tu bardzo sielski, 
bo to region nasz jasielski. 
 
                                                 autor wierzy: Maria Słowik 



 
 

 

Niegdyś w ten czas „zaniosło” nas do…  
poniżej wyeksponowanych na fotografiach  miejsc… 
 

 
 
 
 
 
 
           

 


