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Listopad 
           
          Przytoczeniem czterowiersza Zuzanny Ostafin, który niezwykle 
trafnie i celnie charakteryzuje ten czas rozpoczynamy tegoroczne 
listopadowe Calendarium… 
 
                                 Deszczem płacze pan listopad, 
                                 To jesienny, smutny czas. 
                                 Z drzewa żółty liść już opadł, 
                                 Wiatr po twarzy szczypie nas. 
 
         Listopad w naszej strefie klimatycznej, to czas zamierania przyrody, 
ostatecznego odbarwienia się liści drzew, krzewów i traw oraz częstych 
przymrozków, które wraz z silnymi wiatrami przyczyniają się do 
zamierania i ogołocenia jeszcze nie tak dawno ożywionej przyrody. W 
związku z tym ten czas, to „główny sprzątający” w roku tak w wydaniu 
ludzkim (wymusza sprzątanie posesji i cmentarzy) jak i przyrody, która 
swoimi narzędziami – wiatrem i deszczem – wszystko, co może usuwa 
gdzieś w dzikie chaszcze i zakrzewienia.  
          Listopad, wedle używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, to 
przedostatni miesiąc w roku liczący 30 dni, a swą nazwę wywodzący od 
opadających jesienią liści (czeska nazwa miesiąca listopad, ukraińska  
листопад).  
          Jego łacińska nazwa – November – (wedle kalendarza rzymskiego 
był to dziewiąty miesiąc w roku) została zapożyczona przez większość 
języków europejskich i pod takową funkcjonuje.   
           W te dni niejednemu z nas po głowie przemyka kamedulski zwrot 
Memento mori (łac. pamiętaj o śmierci) aż do bólu uzmysławiający nam, 
że nijak nie uda nam się jej uniknąć.  
          To ta prawda wywiera na nas wręcz traumatyczne skojarzenia 
uzmysławiając nam naszą śmiertelność oraz naszą doczesność. Podkreśla 
to nam obchodzone początkiem listopada Święto Wszystkich Świętych 
oraz poświęcony wszystkim Zmarłym – Dzień Zaduszny. 
          Niegdyś ową uroczystość obchodzono 13 maja (na przednówku), ale 
z mocy decyzji papieża Grzegorza III z roku 731 od tamtego czasu owe 
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wspomnienie obchodzimy w dniu 1 listopada. Prawdopodobnie powodem 
decyzji były trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających 
do Rzymu na wiosnę.  
          W roku 837 papież Grzegorz IV rozporządził, „Aby odtąd 1 listopada 
był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich 
świętych Kościoła katolickiego”.   
          W chrześcijaństwie obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w 
roku 998 św. Odilon – opat z Cluny – jako przeciwwagę dla pogańskich 
obrządków ku czci zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmarłych – stąd 
nazwa „Zaduszki” – wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świętych. W 
XIII wieku tradycja rozpowszechniła się w całym Kościele katolickim. W 
polskim Kościele katolickim Dzień Zaduszny ma rangę wspomnienia 
obowiązkowego, jako wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.  
           
          Ludowe mądrości charakteryzujące ten czas:      

 W listopadzie goło w sadzie. 

 W listopadzie – jak na autostradzie. 

 Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

 Miną Wszyscy Święci – mróz się w polu kręci. 

 Święty Marcin na siwym koniu ku nam jedzie. 

 Jak się Katarzyna głosi, tak się Nowy Rok nosi. 

 W połowie listopada deszczy, to w połowie stycznia trzeszczy. 

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

 W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach stawiają. 
           
          W najbliższe dni będziemy wspominać: 
          1 listopada – Wszystkich Świętych  
          Wedle tradycji od stuleci w tym dniu gromadzimy się nad mogiłami 
naszych przodków, aby w wielopokoleniowym gronie bliższej oraz dalszej 
rodziny naszym bliskim zmarłym oddać należną im cześć. Ten wymuszony 
czas zastanowienia zmusza nas do refleksji nad istotą ludzkiego życia i 
nieuchronnością praw natury. Obecnie praktykowany przez nas zwyczaj 
odwiedzania cmentarzy i palenia świec na grobach wykracza poza sferę 
przekonań religijnych. Uroczystość Wszystkich Świętych łączy w sobie 
wielowiekową obrzędowość pogańską z tradycją dwóch świąt kościelnych.  
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          1 listopada 1918 – to początek Bitwy o Lwów 1918-1919 (w polskiej 
historiografii określanej jako Obrona Lwowa) – polsko-ukraiński konflikt 
zbrojny o Lwów trwający od 1 XI. 1918 r. do 22. V. 1919 r. zakończony 
zniesieniem ukraińskiego okrążenia.  
          2 listopada – Dzień Zaduszny – poświęcony pamięci wszystkich 
zmarłych. W Zaduszki zaświadczamy naszą pamięcią o tych, którzy odeszli 
od nas na zawsze. W ten dzień wspominamy bliskich, znajomych i 
przyjaciół – i to bez względu na wyznawany światopogląd – jednocześnie 
snując refleksję nad przemijaniem i nicością doczesności.   
          2 listopada 1913 r. – urodził się Burt Lancaster – amerykański aktor 
znany z takich filmów, jak: „Karmazynowy Pirat”, „Lampart”, czy „Portret 
rodzinny we wnętrzu”. W 1960 r. zdobył Oscara za rolę w filmie „Elmer 
Gantry” (zm. 1994 r.). 
          2 listopada 1918 r. – został powołany Związek Harcerstwa 
Polskiego (ZHP) – największa organizacja społeczno-wychowawcza w 
Polsce skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych, której celem było – i jest – 
wychowanie wartościowych obywateli Polski. 
          3 listopada – Dzień św. Huberta – Święto Myśliwych 
          Od tego dnia od stuleci w Europie rozpoczyna się sezon łowiecki, 
którego największe nasilenie ludzie lasu przeżywają zimą.  
          3 listopada 2013 r. – zmarł Gerard Cieślik – piłkarz, reprezentant 
Polski, olimpijczyk. Po wojnie zawodnik klubu „Ruch” Chorzów. Jest 
uznawany za najlepszego polskiego piłkarza lat 50-tych (ur. 1927 r.).     
         4 listopada 1956 r. – rozpoczęła się interwencja 58 tysięcy żołnierzy 
wojsk radzieckich w celu stłumienia Powstania Węgierskiego. Walki 
trwały do 10 listopada. W ich trakcie zginęło 2500 osób, 20 tyś. 
aresztowano, a ponad 200 tyś Węgrów emigrowało. 
          4 listopada 1963 r. – w Przemyślu urodził się Przemysław Babiarz – 
dziennikarz i komentator sportowy.    
          4 listopada 1931 r. – zmarł Artur Oppman ps. Or-ot. poeta i 
publicysta, miłośnik legend warszawskich, autor wierszy i pieśni 
patriotycznych, utworów dla dzieci i młodzieży ( ur. 1867 r.).  
          Rocznica 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz walk o Lwów 
wymusza publikację Jego wiersza pt.  
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       ORLĄTKO 
O mamo, otrzyj oczy,                                 
Z uśmiechem do mnie mów, 
Ta krew, co z piersi broczy – 
Ta krew – to za nasz Lwów!... 
Ja biłem się tak samo  
Jak starsi – mamo chwal!... 
Tylko mi Ciebie mamo, 
Tylko mi Polski żal!... 
 
Z prawdziwym karabinem  
U pierwszych stałem czat… 
O, nie płacz nad twym synem, 
Co za Ojczyznę padł… 
Z krwawą na kurtce plamą 
Odchodzę dumny w dal… 
Tylko mi Ciebie, mamo,  
Tylko mi Polski żal … 
(…) 
              Artur Oppman 
           
          5 listopada 1916 r. – władze Niemiec i Austrii ogłosiły „Akt 5 
listopada”, w którym zapowiadały utworzenie niepodległego państwa 
polskiego, choć pod kontrolą państw centralnych. 
          5 listopada 1948 r. – urodził się Janusz Gortat – pięściarz, brązowy 
medalista olimpijski, wicemistrz Europy, ojciec koszykarza Marcina 
Gortata.   
          6 listopada 1838 r. – urodził się Bronisław Radziszewski – chemik, 
rektor Uniwersytetu Lwowskiego, autor cenionych prac z zakresu chemii 
organicznej (zm. 1914 r.). 
          6 listopada 1948 r. – w Stoczni Gdańskiej zwodowano pierwszy 
pełnomorski statek towarowy „Sołdek”. Imię otrzymał od nazwiska 
budującego przodującego stoczniowca Stanisława Sołdka.  
          7 listopada 1917 r. – wybuch Rewolucji październikowej w Rosji – 
według terminologii sowieckiej – Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sowieci
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Październikowej – zbrojnego przewrotu trwającego od nocy z 24 
października?/6 listopada 1917 na 25 października?/7 listopada 1917, do 
godziny drugiej w nocy 26 października?/8 listopada 1917, gdy został 
opanowany przez oddziały bolszewickie Pałac Zimowy, a członkowie 
Rządu Tymczasowego aresztowani.  
          Określenie „październikowa” na rewolucję bolszewicką jest 
stosowane ze względu na miesiąc rozpoczęcia przewrotu. W Rosji przed 
bolszewickiej obowiązywał kalendarz juliański, więc zgodnie z tą rachubą 
czasu przewrót rozpoczął się w nocy z 24 na 25 października; zaś wedle 
kalendarza gregoriańskiego z 6 na 7 listopada. 
          7 listopada 1806 r. – w Wielkopolsce wybuchło antypruskie 
powstanie, którego sukces przyczynił się do utworzenia Księstwa 
Warszawskiego.  
          7 listopada 1913 r. – urodził się Albert Camus – francuski pisarz, 
dramaturg, przedstawiciel egzystencjalizmu, laureat Nagrody Nobla z 
dziedziny literatury w 1957 r. za powieść „Dżuma” (zm. 1960 r.) 
          8 listopada 1918 r. – Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali 
zwolnieni z twierdzy w Magdeburgu.  
          8 listopada 2008 r. – zmarł Mieczysław Rakowski – polityk, 
dziennikarz, poseł na Sejm, premier, współorganizator obrad Okrągłego 
Stołu, ostatni I sekretarz KC PZPR (ur. 1926 r.).  
          9 listopada 1915 r. – urodziła się Hanka Bielicka – wyjątkowo 
elokwentna aktorka i artystka kabaretowa, wybitna osobowość polskiej 
estrady (zm. 2006 r.).  
          9 listopada 1818 r. – urodził się Iwan Siergiejewicz Turgieniew – 
rosyjski prozaik, poeta, dramatopisarz. Jego znane utwory: „Szlacheckie 
gniazdo”, Ojcowie i dzieci” (zm. 1883 r.).            
          10 listopada 1901 r. – urodził się Alfons Karny – rzeźbiarz, żołnierz 
armii gen. Hallera (zm. 1989 r.). 
          10 listopada 1928 r. – urodził się Enrico Morricone – włoski 
kompozytor, autor muzyki do filmów: „Misja”, „Dawno temu w Ameryce” 
i tzw. Spaghetti western lub macaroni western. 
          11 listopada 1918 r. – nastąpiło przekazania władzy przez Radę 
Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu. 
          11 listopada – to Narodowe Święto Niepodległości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/6_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Zimowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Tymczasowy_Rosji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_julia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
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          Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 r. – Polska odzyskała 
niepodległość. Na pamiątkę tego wydarzenia – od 1937 r. – dzień 11 
listopada jest polskim świętem narodowym. 
          11 listopada 1896 r. – w Kosinie urodził się Leopold Lis-Kula – oficer 
Legionów, zmarł podczas wojny polsko – ukraińskiej 1919 r.  
          12 listopada 1898 r. – urodził się Leopold Okulicki (pseud. 
„Niedźwiadek”), generał brygady Wojska Polskiego, cichociemny, ostatni 
komendant główny AK, aresztowany przez NKWD, oskarżony w tzw. 
procesie szesnastu w 1945 r. skazany na 10 lat więzienia (zm. 1946 r.).  
          12 listopada 1961 r. – urodziła się Nadia Elena Comăneci – 
rumuńska gimnastyczka, pięciokrotna mistrzyni olimpijska. W 1989 r. 
zbiegła z komunistycznej Rumunii do USA, gdzie mieszka do dziś.  
          13 listopada 1806 r. – urodziła się Emilia Plater – hrabianka, 
honorowy kapitan Wojska Polskiego w czasie Powstania Listopadowego 
(zm. 1831 r.). 
          13 listopada 1943 r. – urodził się Włodzimierz Korcz – kompozytor, 
pianista, dyrygent. Jego piosenki, to m.in.: „Gdzie ci mężczyźni”, „Och 
życie, kocham cię nad życie” i inne.  
          14 listopada 1806 r. – na podstawie Rozkazu Generalnego 
wydanego przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego rozpoczęło się 
formowanie sił zbrojnych Księstwa Warszawskiego.  
          14 listopada 1920 r. – na Placu Zamkowym w Warszawie odbyło się 
uroczyste wręczenie Józefowi Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej. 
          14 listopada – to Światowy 
Dzień Cukrzycy  
          15 listopada 1916 r. – w 
szwajcarskim mieście Vavey zmarł 
Henryk Sienkiewicz – pisarz, 
publicysta, laureat Nagrody Nobla 
(ur. 1846 r.). 
          15 listopada 1998 r. – zmarł 
Henryk Chmielewski – bokser, 
olimpijczyk, mistrz Europy z 1937 r.; 
od 1938 r. w USA, gdzie jako Henry Chmiel toczył walki zawodowe (ur. 
1914 r.).             
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          16 listopada – to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. 
          16 listopada 1603 r. – urodził się Klemens Kordecki – imię zakonne 
Augustyn – przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze; w 1655 r. obrońca 
klasztoru przed wojskami szwedzkimi (zm. 1673 r.). 
          16 listopada 1846 r. – w konsekwencji wybuchu Powstania 
Krakowskiego Wolne Miasto Kraków straciło autonomię na rzecz Austrii.    
          17 listopada 1796 r. – zmarła Katarzyna II Wielka – caryca Rosji. Jej 
ponad 30-letnie władanie nazwano Złotą Erą Rosji. Uczestniczyła w 
rozbiorach Polski (ur. w 1729 r. jako Zofia Fryderyka Augusta von Anhalt-
Zerbst-Dornburg).    
          17 listopada 2003 r. – zmarła Zofia Rysiówna – aktorka teatralna i 
telewizyjna. Jej filmografia, to m.in.: „Jeśli serce masz bijące”, „Faustyna” 
(ur. 1920 r.). 
          18 listopada 1626 r. – po 120 latach budowy Urban VIII 
konsekrował nową bazylikę św. Piotra w Watykanie – przez 400 lat 
największy kościół na świecie.  
          18 listopada 1920 r. – zmarł Marcel Proust – pisarz francuski, autor 
cyklu powieściowego „W poszukiwaniu straconego czasu” (ur. 1871 r.). 
          19 listopada 1557 r. – zmarła Bona Sforza – królowa Polski, żona 
Zygmunta I Starego (ur. 1494 r.). 
          19 listopada 1828 r. – zmarł Franz Schubert – austriacki 
kompozytor, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu z 
muzyce. Najbardziej znane kompozycje: „Małgorzata przy kołowrotku”, 
„Król olch”, „Polna różyczka” (ur. 1797 r.).  
          20 listopada 1818 r. – urodził się Karol Szajnocha – historyk, pisarz, 
publicysta. Główne prace: „Bolesław Chrobry”, „Jadwiga i Jagiełło 1374-
1413”, „Dwa lata z dziejów naszych ziem 1646-48” (zm. 1868 r.) 
          20 listopada 1998 r. – zmarł Marian Brandys – pisarz, publicysta 
(brat Kazimierza – prozaika i eseisty). Jego twórczość: „Kozietulski i inni”, 
Koniec świata szwoleżerów” (ur. 1912 r.). 
          21 listopada 1916 r. – zmarł Franciszek Józef I Habsburg – cesarz 
Austrii i król Węgier. Panował przez 69 lat, jego żoną była Elżbieta „Sissi” 
(ur. 1830 r.). 
          21 listopada 1908 r. – urodził się Józef Szafarski – geograf. 
Zajmował się kartografią, hydrologią, historią odkryć geograficznych. Jego 
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główne prace: „Zarys kartografii”, „Poznanie Czarnego Lądu”, „Poznanie 
Tatr” (1989 r.).  
          22 listopada 1758 r. – urodził się Feliks Łubieński – polityk, minister 
sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego (zm. 1848 r.). 
          22 listopada 1878 r. – zmarł Ludwik Mierosławski – działacz 
polityczny i niepodległościowy, generał, dyktator Powstania Styczniowego 
(ur. 1814 r.). 
          23 listopada 1798 r. – urodziła się Klementyna Hoffmanowa – 
pisarka, pedagog, założycielka i redaktor czasopisma „Rozrywki dla 
dzieci”, pionierka obywatelskiego wychowania kobiet, autorka m.in.: 
„Dziennik Franciszki Krasińskiej” (zm. 1845 r.). 
          23 listopada 1859 r. – urodził się Billy the Kid – amerykański 
rewolwerowiec, legenda Dzikiego Zachodu (zm. 1881 r.). 
          24 listopada 1858 r. – zmarł Wincenty Krasiński – generał, uczestnik 
kampanii napoleońskich. W latach 1855-1856 pełnił obowiązki 
Namiestnika Królestwa Polskiego; ojciec poety i dramatopisarza Zygmunta 
Krasińskiego (ur. 1782 r.). 
          24 listopada 1908 r. – urodził się Aleksander Ford – reżyser 
filmowy, współorganizator powojennej kinematografii polskiej, 
wykładowca w PWSF w Łodzi. Jego filmy: „Ulica graniczna”, „Krzyżacy”, 
„Pierwszy dzień wolności” (zm. 1980 r.). 
          25 listopada – Katarzyny 
          25 listopada 1735 r. – urodził się Grzegorz Piramowicz – działacz 
oświatowy, pisarz, pedagog, poeta. Pracował w ramach Komisji Edukacji 
Narodowej, Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych, autor traktatu 
„Powinności nauczyciela” (zm. 1801 r.).   
          25 listopada 1954 r. – urodził się Władysław Frasyniuk – działacz 
opozycji PRL, polityk, przedsiębiorca, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.  
          25 listopada 1990 r. – w historii powojennej Polski rozpoczęły się 
powszechne wybory prezydenckie; nie przyniosły one jednak 
rozstrzygnięcia – do drugiej tury przeszli Lech Wałęsa i Stanisław 
Tymiński. Dopiero 9 grudnia 1990 r. na prezydenta został wybrany Lech 
Wałęsa.  
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          26 listopada 1880 r. – urodził się Kazimierz Junosza-Stępowski – 
aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny. Jedne z jego licznych ról, to: 
„Profesor Wilczur”, „Znachor” (zm. 1943 r.). 
          26 listopada 1958 r. – urodził się Tomasz Beksiński – tłumacz, 
prezenter radiowy Polskiego Radia, dziennikarz muzyczny, z wykształcenia 
anglista, syn urodzonego w Sanoku Zdzisława Beksińskiego (zm. 1999).  
          27 listopada 1701 r. – urodził się Anders Celsius – szwedzki fizyk i 
astronom. Opracował powszechnie stosowaną skalę temperatur (zm. 
1744 r.). 
          27 listopada 1948 r. – urodził się Andrzej Markowski – leksykograf, 
językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący 
Rady Języka Polskiego, redaktor „Wielkiego słownika ortograficznego 
języka polskiego”, „Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN”.  
          28 listopada 1908 r. – urodził się Claude Lévi-Strauss – francuski 
antropolog, twórca strukturalizmu w antropologii; napisał: „Smutek 
tropików”, „Antropologia strukturalna” (zm. 2009 r.).  
          28 listopada 1948 r. – urodziła się Agnieszka Holland – reżyser i 
scenarzysta, członek Europejskiej Akademii Filmowej. M.in. 
wyreżyserowała: „Tajemniczy ogród”, „Biesy”, „Europa, Europa”.    
          29 listopada – ANDRZEJKI 
          29 listopada 1643 r. – zmarł Claudio Monteverdi – włoski 
kompozytor, jeden z największych twórców oper; dzieła: „Ariadna”, 
„Orfeusz” (ur. 1567 r.).  
          29 listopada 2006 r. – zmarł Leon Niemczyk – aktor filmowy, 
wystąpił w 400 filmach polskich i 150 zagranicznych. W czasie II wojny 
światowej służył w armii gen Pattona. Zagrał m.in. w filmach: „Nóż w 
wodzie”, „Krzyżacy”, „Pociąg” (ur. 1923 r.). 
          29 listopada 1830 r. – w nocy z 29 na 30 – grupa podchorążych pod 
dowództwem Piotra Wysockiego atakiem na Belweder rozpoczęła 
Powstanie Listopadowe przeciw Rosji, które trwało do 1831 r. Po jego 
upadku  Rosja zlikwidowała niezależność Królestwa Polskiego.   
          Na pamiątkę wydarzeń, które rozegrały się w 29 listopada w tym 
dniu w Wojsku Polskim jest obchodzony Dzień Podchorążego.   
          30 listopada 1868 r. – zmarł Hipolit Cegielski – przemysłowiec i 
działacz społeczny, zwolennik pracy organicznej, założyciel fabryki 
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narzędzi i maszyn rolniczych w Poznaniu oraz wydawca „Gazety Polskiej” 
(ur. 1813 r.). 
          30 czerwca 1888 r. – urodził się Stanisław Vincenz – pisarz, eseista, 
piewca huculszczyzny. M.in. napisał: „Na wysokiej połoninie”, „Po stronie 
pamięci” (zm. 1971 r.).  
                    
          Kończy się miesiąc, który w naszej narodowej historii jest 
naznaczony martyrologią oraz sprzed 100-laty wspomnieniem walk o  
niepodległość. W wyniku ogólnoświatowej „zawieruchy”, czyli upadku 
dotychczasowych zaborczych potęg, które przed 123-laty pomiędzy sobą 
podzieliły się Rzeczpospolitą oraz trzeźwości umysłu ówczesnych elit 
naszego Narodu w 1918 r. – niczym mityczny Feniks z popiołów – Polska 
wybiła się na Niepodległości.  
           Comiesięczne rozważanie rozpoczęliśmy wspomnieniem Święta 
Wszystkich Świętych i „Zaduszków”, czyli wspomnienia wszystkich 
wiernych zmarłych.  
           W te dni niejednemu z nas po głowie przemyka kamedulski zwrot 
Memento mori (łac. pamiętaj o śmierci) aż do bólu uzmysławiający nam, 
że nijak nie uda nam się jej uniknąć.  
          W te dni w umyśle niejednego z Rodaków powinien przemknąć – lub 
zakołatać – patriotyczny i refleksyjny zwrot z Trenu 2 sformułowanego tuż 
po III rozbiorze Polski w 1795 r. przez ks. Józefa Morelowskiego o treści:  
 
Przybądźcie, przodków cienie! Obaczcie, co z naszą 
Lub raczej co się dzieje z Polską dzisiaj waszą? 
Patrzcie, w co idą marnie ciężkie wasze trudy. 
 
           Przydałoby się, aby każdy z nas przytoczony cytat mógł w swym 
sumieniu rozważyć w kontekście okrągłej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości; ów fakt „przetrawić” z pozycji Przodków, którym nie dane 
było doczekać Wolnej Polski oraz naszej, czyli nas współczesnych i 
przeanalizować go (cytat, myśl) wedle tego, co sami czynimy dla 
Najjaśniejszej w tym całym rozgardiaszu, jaki obecnie obserwujemy w 
Naszej Ojczyźnie… 
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          Powróćmy do wytłuszczonej powyżej myśli i zastanówmy się kto z 
tego zacietrzewienia tych, których co 5 lat wybieramy jako naszych 
reprezentantów do Sejmu i Senatu korzysta, czy wszyscy wywiązują się z 
zadeklarowanej przed wyborami roli i w czyim – tak naprawdę – interesie 
działają, bo – jak zauważył Jan Paweł II – ,,Wolności nie zdobywa się na 
zawsze, Polska w całej tej tysiącletniej historii musiała doświadczyć tyle 
upodleń, i upokorzeń. Musiała, – abyśmy dziś byli mądrzejsi o 
doświadczenia tego tragicznego w skutkach narodu bilansu. Tylko 
mądre decyzje związane z naszą słowiańską cechą, sprawią, że Polacy 
zapragną tę wolność strzec i nikomu nie pozwolą, aby Polska na nowo 
zniknęła z mapy Europy.”  
          Czy czerpiemy z doświadczeń Przodków oraz mądrości papieża 
Polaka, czy w związku z tym jesteśmy „mądrzejsi po szkodzie” ?   
 
Zygflor                                                                                            2018-07-21 
 
 

Z perspektywy wieku 
 

          - czyli w roku obchodów 100-
lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości – rozważania nad 
kształtowaniem się podwalin ruchu 
niewidomych na obszarze naszego 
kraju na przełomie XIX i XX wieku 
oraz jego pierwsze znamiona  
centralizacji w okresie międzywojnia.  

           
          Patrząc na zasygnalizowaną w powyższym fragmencie sytuację 
naszego Narodu przed wiekopomnym dla naszej państwowości 
zdarzeniem, którym był moment odzyskania po 123 latach zniewolenia 
Niepodległości zaproponowany do rozważenia czas, to szczególny 
moment i okres, który wydał wielu wspaniałych ludzi – patriotów, dzięki 
którym wybiliśmy się na niepodległość, a potem z trudem łączyli powstałe 
z trzech części państwo. 
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          Również z 
perspektywy 
polskich 
niewidomych to 
szczególny moment, 
ponieważ w drugiej 
połowie XIX wieku 
na świat przychodzą 
Włodzimierz 
Dolański, czy Róża 
Czacka, którzy jak 
nikt inny odcisnęli swe piętno na losie polskich niewidomych na długie 
dziesięciolecia, a dorobek ich ducha, czy inny wielotorowy spadek jest 
widoczny do dziś i – z powodzeniem – funkcjonuje w obecnych czasach. 
          Przełom zasygnalizowanych we wstępie stuleci w historii naszego 
Narodu, to szczególny czas. Rozdarty na trzy części Naród jakoś egzystuje 
zachowując swa tożsamość – dzięki spajającej go wierze i od czasu 
wykrwawiając się pragnął w kolejnych zrywach narodowowyzwoleńczych 
zrzucić kajdany zniewolenia. 
           Z perspektywy historii wydaje się, że najspokojniej było w zaborze 
pruskim, w którym z niemiecką precyzja i determinacją Prusacy prowadzili 
akcję wynaradawiania i rugowania Polaków ze swojej ziemi, co w naszej 
historii zapisało się chociażby wozem Drzymały, czy buntem dzieci we 
Wrześni i innymi przykładami do Powstań Śląskich włącznie. Z tamtego 
obszaru po złączeniu ziem polskich po 1918 r mamy wpojoną przez 
zaborcę u tych rodaków niezwykłą gospodarność, przedsiębiorczość, 
szacunek dla pracy, czy też wspólnego dobra. 
          Najgorsza sytuacja zapewne była w zaborze rosyjskim, na terenie 
którego najbardziej wykrwawiali się nasi przodkowie służąc w armii 
zaborcy lub podejmując niepodległościowe zrywy ginąc  w kilku skazanych 
na klęskę powstańczych kampaniach w ten sposób dając znać ówczesnej 
Europie o istnieniu zniewolonego Narodu; w ten m.in. sposób 
przeciwstawiając się rusyfikacji, czyli wynarodowieniu.   
          To właśnie na terenie zaboru rosyjskiego wybuchły Powstanie  
Listopadowe i Styczniowe, po których krwawym stłumieniu na daleką 
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Syberię ciągnęły kibitki z zesłańcami, których nazwiska niejednokrotnie 
zapisały się w wielkiej księdze odkrywców, wszak był to teren dla 
ówczesnej cywilizacji dziki, nieodkryty i niezbadany. 
          W tym zestawieniu trzeci zaborca, czyli Austro-Węgry jawi się jako 
ten, pod którego protektoratem rozwijała się polska nauka, była 
zachowana namiastka autonomii i – patrząc na ten czas z perspektywy 
naszej niepełnosprawności – małymi kroczkami zaczęli raczkować 
protoplaści stowarzyszeń niewidomych, do czego niewątpliwie przyczynił 
się technologiczny rozwój sztuki wojennej, a tym samym niekontrolowane 
przybywanie inwalidów wojennych – w tym ludzi poprzez te działania 
pozbawionych wzroku.  

          Z powodu powyżej 
przytoczonych czynników 
niezwykle powszechnym – 
wszędzie – był widok żebrzących 
ludzi bez kończyn lub 
niewidomych, którzy tym 
sposobem pozyskiwali środki na 
marną i niepewną – zależną od 
łaski lub wzgardy ludzi ich 
mijających – egzystencję. Były to 
czasy, gdy nie było ZUS, KRUS, czy 
Komisji Orzekających o 

Niepełnosprawności i tym samym MOPS i GOPS. Taki stan rzeczy można 
było jeszcze zauważyć końcem lat 60-tych XX w., co pamiętam z autopsji.  
           Przeglądając karty historii ruchu niewidomych w Polsce zauważamy, 
że dopiero w drugiej połowa XIX wieku zainicjowano pierwsze próby 
organizowania się niewidomych. Tym pierwszym było powstałe w 
Warszawie Stowarzyszenie Niewidomych Muzyków – czyli elity i najlepiej 
uposażonej grupy wśród niewidomych – które przetrwało aż do wybuchu 
II wojny światowej.  
          Druga połowa XIX w., to moment narodzin Wielkich Polaków, którzy 
w chwili próby, gdy Polska wybijała się na Niepodległość potrafili – 
pomimo ideologicznych różnic – wspólnie wykorzystać daną nam przez 
Opatrzność szansę i odbudować po 123 latach naszą państwowość, 
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zbudować z trzech części jeden administracyjny organizm i w 1920 
odeprzeć bolszewicką inwazję na kraj i Europę, za co „krwawo” płaciliśmy 
po 1939 r. 
          Wspominając ten czas z punktu widzenia historii powszechnej 
Rzeczpospolitej i Europy należy wspomnieć rodzącego się w tych 
dekadach Piłsudskiego, Dmowskiego, Sikorskiego,  Witosa, czy Andersa, 
których postaci przeciętnie zorientowanemu rodakowi chyba nie trzeba 
przypominać. 
          Jakby równolegle w tym samym czasie rodziły się  „ikony” naszego 
ruchu, czyli Włodzimierz Dolański, Róża Czacka, czy nieco później 
powstawały Laski, a w Muszynie „Nasz Dom”. 
                   Róża Maria Czacka herbu Świnka – znana też jako Matka 
Elżbieta Czacka – urodziła 
się 22 października 1876 r. 
w Białej Cerkwi na 
Ukrainie, zaś zmarła 15 
maja 1961 r. w Laskach. 
Była założycielką 
Zgromadzenia 
Franciszkanek Służebnic 
Krzyża, opiekunką 
niewidomych. To Ona w 
latach 1910-1911 
powołała Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi 
prowadzące do dnia 
dzisiejszego placówkę 
szkoleniowo-
wychowawczą dla dzieci i 
młodzieży niewidomej w 
podwarszawskich Laskach.            
          Laski kierowane 
przez Matkę stały się 
nowoczesną placówką 
przygotowującą niewidomych do samodzielnego życia w poczuciu własnej 
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wartości i przywracającą im ludzką godność. Matka – sama niewidoma – 
realnie umiała ocenić trud dźwigania krzyża ślepoty, a jednocześnie 
dostrzegała wartość tego cierpienia. 
          Tak więc „dążąc ku doskonałości w swym dziele” po całkowitej 

utracie wzroku Róża Czacka 
rozpoczęła życie „po 
niewidomemu”. Przez 10 
lat, podczas których 
samodzielnie podejmowała 
studia tyflologiczne 
poszukiwała pomysłów i 
wzorów, które mogłaby 
wykorzystać dla polskich 

niewidomych. 
Zainspirowana 

zagranicznymi instytucjami 
w Austrii, Szwajcarii, Francji, 
czy we Włoszech rozpoczęła 
w 1908 r. działalność 
opiekuńczo – wychowawczą 

w Warszawie. Z czasem działalność ta zyskała ramy organizacyjne w 
postaci założonego przez nią w 1911 r. Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi, które działa po dziś dzień. Staraniem nowopowstałej 
instytucji powstały w latach 1911–1914 na terenie Warszawy ochronka, 
szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska, oraz tzw. patronat 
obejmujący swą opieką rodziny dorosłych niewidomych. 
          11 września 1886 r. w Jassach w Rumunii urodził się Włodzimierz 
Dolański ,który nie tylko w historii polskich niewidomych zapisał się 
sformułowaną przez siebie maksymą: „Nic o nas bez nas”, która do dziś 
jest wykorzystywana przez niektóre środowiska bez świadomości tego, 
kto ją stworzył.  
          Oprócz tego Włodzimierz Dolański, to genialny niewidomy jednoręki 
muzyk, dogłębnie wykształcony tyflopedagog, od 1902 pedagog w 
Zakładzie dla Ociemniałych we Lwowie, po II wojnie światowej w Laskach, 
działacz krajowego i międzynarodowego ruchu osób niewidomych.  
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          Powyżej przytoczone analogie do 1918 r. oraz rozważanie tak 
znamiennych faktów związanych z osobami ociemniałymi należałoby 
rozpocząć przypomnienie faktu, że 28 lipca 1914 r. wybuchła I wojna 
światowa, która jak żadna dotąd przyczyniła się do uśmiercenia milionów 
ludzi lub uczynienia wielu setek tysięcy biorących udział w wojennych 
zmaganiach osobami niewidomymi lub będących okaleczonymi inaczej. 
          To w tym okresie, bo w 1917 r. poeta Jan Kasprowicz w „Księdze 
ubogich” opublikował wiersz XXXVIII ukazujący ociemniałych weteranów 
wojny rehabilitujących się w lwowskim ośrodku: 
 
Okrutny mam codzień widok, 
Co snać mi duszę rozdepce:                               
Obok mych okien przechodzą 
Biedni żołnierze-ślepce. 
 
Parami idą pod rękę, 
Kijkiem macają ziemię — 
Wspomnienie zgasłego słońca 
Pod pustą powieką drzemie. 
 
Patrzą przed siebie, nie widzą, 
Smutek pokrywa im lice, 
Stracili bogactwo żywota, 
Skarb przenajdroższy, źrenice. 
 
Potyka się jeden i drugi, 
Zamyślon, ach! w jaki też sposób 
Zobaczy tę radość, kwitnącą 
Na twarzach najbliższych osób. 
 
          „Rozporządzenie cesarza Franciszka Józefa I z 29 sierpnia 1915 roku 
nakładało na państwo obowiązek opiekowania się inwalidami wojennymi 
poprzez zapewnienie im bezpłatnego leczenia i rocznej nauki praktycznych 
zawodów w specjalnie do tego celu powoływanych zakładach.  
          Najważniejsza w całej monarchii była CK Centrala dla Ociemniałych 
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na Wojnie, mająca swoją siedzibę w Wiedniu, przez którą przewinęła się 
największa liczba inwalidów wzroku. Ona też wyznaczała standardy 
kształcenia dla pozostałych tego typu placówek. Jej filią był Galicyjski 
Zakład dla Ciemnych we Lwowie, ówczesnej stolicy Galicji. To właśnie w 
Galicji było najwięcej ociemniałych żołnierzy w całej Monarchii 
Habsburskiej. 
          Ten lwowski ośrodek utworzony został w początkach maja 1916 
roku w zakładzie kształcącym niewidome dzieci przy ul. św. Zofii, w którym 
kierownikiem był Kazimierz Radwański. 1 października 1917 roku 
ociemniałych wojskowych przeniesiono do nowego zakładu mieszczącego 
się w Domu Inwalidów na ul. Kleparowskiej. Kierownikiem mianowany 
został porucznik Jan Silhan, który stracił wzrok na froncie serbskim, 
walcząc w 1914 roku jako podporucznik w szeregach austro-węgierskiego 
74. pułku piechoty. To tam dosięgła go kula karabinowa, wybijając lewe 
oko i uszkadzając nieodwracalnie prawe. Podczas leczenia i 
rekonwalescencji podjął decyzję, że chce pomagać takim, jak on sam - 
poszkodowanym w wyniku działań wojennych. 
          Do lwowskiej placówki; trafiali tu przede wszystkim C. K.  żołnierze 
narodowości polskiej i ukraińskiej. W sumie w latach 1916-1917 przez jej 
mury przewinęło się 105 podopiecznych. 
          W zakładzie stawiano na naukę praktycznych zawodów. Podopieczni 
uczyli się w nim pisania i czytania brajlem, gry na instrumentach oraz 
rzemiosł: szczotkarstwa i koszykarstwa. 
           O efektach nauki można się było przekonać na wystawie prac 
inwalidów wojennych, która odbyła się we lwowskim Instytucie 
Technologicznym na początku maja 1917 roku. Wśród różnych działów 
przemysłu i rzemiosła znalazło się też koszykarstwo. Oprócz wymiernych 
korzyści ekonomicznych, płynących ze sprzedaży tych wyrobów, 
społeczeństwo mogło też docenić ich jakość. Warto podkreślić, że 
wszystkie produkty znalazły swoich nabywców. Mimo że 11 listopada 
1918 roku nastąpił rozpad Austro-Węgier, część rozwiązań, które 
wówczas powstały, znalazło swoją kontynuację już w niepodległej Polsce. 
(za: „Tracąc wzrok w służbie Bellony” autorzy Małgorzata i Grzegorz 
Modrzyńscy) 
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          Śmiem twierdzić, że to m.in. na bazie tej placówki w okresie 
międzywojennym rozwinął się lwowski ośrodek rehabilitujący 
ociemniałych, zaś po II wojnie światowej jego kadra przyczyniła się do 
rozwoju tego typu działalności w naszym regionie (Przemyśl), czy we 
Wrocławiu współtworząc ośrodek przy ulicy Kasztanowej.  
          Następne osiągnięcie tego czasu, to rozwiązania prawne dotyczące 
kombatantów – wojennych ofiar I wojny światowej. Także w Polsce, 
niedługo po odzyskaniu niepodległości, uchwalonych zostało kilka ustaw 
nadających uprawnienia materialne i honorowe weteranom powstań 
narodowych i inwalidom wojennym. 
          „Pierwsza z nich, to Ustawą z 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla 
weteranów powstania 1831 i 1863 r. (Dz. Pr. z 1919 r., Nr 65, poz. 397 z 
późn. zm.) Sejm ustalił prawo weteranów powstań do dożywotnich 
świadczeń ze Skarbu Państwa. Już 18 grudnia tego samego roku prawo to 
rozszerzono na uczestników niepodległościowego zrywu w 1848 r. 
Początkowo renty kombatanckie przyznano powstańcom nie posiadającym 
własnych środków utrzymania lub mającym niskie dochody własne, jednak 
po kolejnej nowelizacji wspomnianej ustawy ograniczenia te zostały 
uchylone. Ostatecznie uprawnienia tej grupy kombatantów 
uporządkowała nowa ustawa z 23 marca 1922 r. w przedmiocie 
zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. 
oraz wdów po nich (Dz. U. z 1922 r.,  Nr 26, poz. 212 z późn. zm.). 
          Następną grupę beneficjentów prawa kombatanckiego ustanowiło 
rozporządzenie Prezydenta RP z 6 marca 1928 r. o zaopatrzeniu byłych 
skazańców politycznych (Dz. U. z 1931 r., Nr 47, poz. 406). Mocą 
rozporządzenia prawo do rent otrzymały ofiary najcięższych represji – 
pobyt w więzieniach i aresztach przez co najmniej 1 rok lub na zesłaniu 
przez co najmniej 2 lata – nie posiadające własnych dochodów. 
 (fragmenty zaczerpnięte z Historia polskiego ustawodawstwa 
kombatanckiego ) 
           W naszym rozważaniu kolejny warty odnotowania fakt zdarzył się w 
1923 r. – wtedy to w Warszawie rozpoczyna działalność Zjednoczenie 
Pracowników Niewidomych RP – jeden z kilku regionalnych związków 
cywilnych niewidomych. Inne powstałe w latach 1920–1926 działały m.in. 
na Górnym Śląsku, w Bydgoszczy i w Łodzi. W okresie międzywojennym 
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istniał także ogólnokrajowy Związek Ociemniałych Żołnierzy RP 
kierowany przez mjr. Edwina Wagnera, posła na Sejm II RP - organizacja 
kombatancka, zał. w 1929 w wyniku połączenia kilku organizacji 
regionalnych, m.in. Związku Ociemniałych Wojaków, działającego od 1919 
w Poznaniu.  
          Dla przypomnienia: „dopiero tuż po  zakończeniu I wojny światowej, 
bo w 1921 r. – jak symbolu osób niewidomych – zaczyna się kariera białej 
laski. Otóż w Wielkiej Brytanii – w mieście Bristol – żył młody zawodowy 
fotograf, który robił zdjęcia do trzech lokalnych czasopism. Nazywał się 
James Biggs. Pewnego dnia uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił 
wzrok. Był tym faktem bardzo załamany. Szczęśliwie dla niego spotkał 
pewnego ociemniałego żołnierza, który przywrócił mu wiarę w siebie i w 
ten sposób pomógł mu rozpocząć nowe życie. Jedna z rad jaką otrzymał 
od żołnierza brzmiała: „Staraj się być niezależnym. Wychodź z domu jak 
najczęściej i staraj się to czynić bez niczyjej pomocy. Jeśli będziesz chodził 
razem z innymi, to będziesz tracił nerwy później, kiedy będziesz próbował 
czynić to samodzielnie”. James posłuchał rady swojego ociemniałego 
kolegi. Zaczął w pojedynkę wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską, lecz 
stwierdził, że nie zapewnia ona dostatecznego bezpieczeństwa, a także, że 
czasami to on stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ulic. 
Okazało się, że nie zawsze jego laska jest dostrzegana przez innych – 
zwłaszcza w czasie tzw. ponurej angielskiej pogody. Wówczas wpadł na 
pomysł, aby pomalować ją na biały kolor, aby była lepiej widoczna i w ten 
sposób zwracała na siebie uwagę innych, a przez to na osobę jej 
używającej. Pomysł ten okazał się być w praktyce bardzo skuteczny.  
Mając takie doświadczenia zalecił swoim niewidomym kolegom, aby 
uczynili to samo – tj. pomalowali swoje kije na biały kolor” 
        Powyżej wypunktowane zdarzenia, czy zaprezentowane na ich tle 
Osoby, to fakty, które zdarzył się w przedziale czasowym + - 10 lat od  
najważniejszej  z dat dla Polaka, czyli 11 listopada 1918 r., jako daty bazy, 
do której w tym opracowaniu starałem się orientować, czy też odnosić, 
aby wykazać, że w ten czas dla naszego środowiska – wręcz równolegle – 
działo się coś ważnego i wiekopomnego, co niewątpliwie jakiś pośredni 
związek miało z tym, co w ten czas działo się na kontynencie i na ziemiach 
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– 

polskich, które niczym Feniks z popiołów po 123 latach połączyły się – 
znowu na mapie Europy pojawiła się Niepodległa i Suwerenna Polska… 
 
Zygflor                                                                                             2018-03-11 
 
P.s. 
          Uważam, że w Polsce tegoż wszystkiego, co powyżej niewątpliwym 
pokłosiem  było oddanie do użytku 26 września 1936 r. dla ociemniałych 
żołnierzy w Muszynie domu zdrojowego – „Naszego Domu” – pierwszego 
w kraju domu leczniczo-wypoczynkowego. Na podstawie zezwolenia, 
wydanego przez Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, IX Zjazd ZOŻ RP podjął uchwałę o treści „domowi temu po 
wieczne czasy nadaje się imię Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego” (cytat z uchwały Zjazdu). 
 
 

Jeszcze powakacje reminiscencje 
 

- czyli ostatnie posezonowe wspomnienia i refleksje - 
 

- Dębica - 
          W ramach „duchowych” przygotowań do okrągłego Jubileuszu 50-
lecia macierzystej struktury PZN – i nie tylko – krótkie opracowanie oparte 

na relacji prezes 
dębickiej struktury 
PZN Agnieszki 
Malinowskiej o tym, 
co w ostatnich 
miesiącach zdarzyło 
się w ich gronie… 
          W dniach 10-12 
lipca br. w „sile” 54 
osób zrealizowali 
trzydniową wycieczkę 
na trasie 
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Częstochowa - Wrocław.  
          Po wyjeździe 10 lipca o godz. 730 z miejsca zbiórki w trakcie dojazdu 
do Jasnej Góry „zapoznaliśmy się z historią Izraela oraz opisem Jerozolimy 
i Betlejem, co pozwoliło Im przygotować się do Drogi Krzyżowej; którą po 
przyjeździe na miejsce zrealizowali w godz. popołudniowych na wałach 
jasnogórskiego klasztoru. Następnie wspólnie pozwiedzali wszelkie 
dostępne „zakamarki” i atrakcje  Jasnej Góry, by potem wysłuchać Mszy 
św.  w Kaplicy Cudownego Obrazu.  
           W godzinach popołudniowych opuścili Częstochowę i udali się w 
dalszą podróż do Wrocławia. Podczas jazdy pogłębiali więzy znajomości, 
czyli mocniej integrowali się.  
          Do stolicy Dolnego Śląska przybyli około godz. 2100, spożyli 
obiadokolację i po zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma o nazwie „Notre 

Dame” udali się na 
odpoczynek.    

11 lipca br., czyli 
drugi dzień wycieczki, 
rozpoczęli śniadaniem, 
po czym spotkali się z 
przewodnikiem, z 
którym udali się na 
całodniowe zwiedzanie 
Wrocławia. Wraz z nim 
oglądnęli Panoramę 
Racławicką, odwiedzili 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, by potem pieszo pospacerować po 
wąskich uliczkach starego Wrocławia, Przez chwilę odpoczywali na Rynku 
przy okazji dokonując zakupu pamiątek. Następnie udali się na obiad i 
spacer po wyspach odrzańskich. W jego ramach m.in. odwiedzili Ogród 
Botaniczny oraz Katedrę, za po powrocie na kwaterę zwiedzili podziemia 
domu noclegowego.  

Wieczorem – po odpoczynku i zregenerowaniu sił – autokarem  
przejechali obejrzeć pokaz Fontann Multimedialnych, po czym udali się na 
odpoczynek.  
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Trzeci dzień – 12 lipca br. – zainaugurowali  śniadaniem, po którego 
spożyciu spakowali swoje rzeczy w ten m.in. sposób powoli 
przygotowując się do powrotu.  
Około godz. 900 udali się na zwiedzanie Ogrodu Japońskiego oraz 
wrocławskiego ZOO  z jego Afrykarium i Oceanarium. Po zapoznaniu się z 
jego atrakcjami około godz. 1500 wyruszyli w drogę powrotną do domu. 
Samorozwiązanie wycieczki po dotarciu do Dębicy w późnych godzinach 
wieczornych nastąpiło przy Placu Solidarności.  
         Agnieszka 
zrelacjonowaną 
wycieczkę spuentowała 
stwierdzeniem: „Wyjazd 
do Częstochowy i 
Wrocławia pozwolił 
naszym niewidomym i 
słabowidzącym 
członkom oraz ich 
opiekunom przekonać się 
o tym, że nasza 
Ojczyzna, w której żyjemy jest w stanie zaskoczyć nas niepowtarzalnym 
pięknem, którego szukamy gdzieś daleko, a tak naprawdę jest ono tak 
blisko. Piękno polskich miast pozostanie dla nas niezapomnianym 
wspomnieniem i ciekawym przeżyciem i na pewno długo będzie kojarzone 
z tym wyjazdem”. 
 

Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka 
          Tenże sam ZK 8 czerwca br. zorganizował dla członków oraz 
podopiecznych z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka Piknik Rodzinny, w 
którym wzięły udział 54 osoby. W tym dniu byli w Skansenie 
archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła. W trakcie 
zwiedzania obiektu zapoznali się z historią obiektu, oglądnęli specyficzną 
wystawę oraz film, który przybliżył im historię tego terenu sprzed kilku 
tysięcy lat. 



25 

przewodnik 

 

          Następnie przejechali do „Doliny Pstrąga” w Machowej, gdzie odbył 
się Piknik. Na miejscu czekał na nich grill z kiełbaskami i kaszanką oraz 
przepysznymi pizzowymi pierożkami,  którymi ze smakiem się zajadali. 

Najmłodsi, czyli dzieci, korzystały z wielu atrakcji placu zabaw oraz 
chwytały okazję z możliwości obcowania z kucykami. Dla nich możliwość 
ich pogłaskania, do nich przytulenia, czy jazdy na koniku w siodle lub 
przejazd na wózku ciągnionym przez kucyki, okazała się być bezcennym i 
niepowtarzalnym przeżyciem. Równolegle w tym samym czasie starsi 
mieli możliwość powędkowania w miejscowych stawach.  
 

- tym razem w Ustce – 
            
          –  ZO Podkarpackiego PZN w dniach 01 – 14 września br. dla 38 
osób wywodzących się z Kół Terenowych naszego Okręgu zorganizował 
tuż po sezonie „pod komendą” Aliny Niedużak przeciekawy turnus, który 
zrelacjonowała w poniższej wyeksponowanym wywiadzie. 
          Alina Niedużak: Tegoroczny turnus usprawniająco-rekreacyjny 
zrealizowaliśmy w Domu Wypoczynkowym „Aga” w Ustce – ośrodku 
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położonym w pobliżu lasu sosnowego, odległego, w linii prostej od 
zachodniej plaży o 800 m ( 20 min. spacerem przez las).  
          Trasę Rzeszów–Ustka autokarem Bogusia Sobusia pokonaliśmy 
nocą, by następnego dnia być mile witanym przez właściciela niezwykle 
ciekawego architektonicznie i komfortowo utrzymanego ośrodka.    

            U zarania w nim pobytu zaliczyliśmy 
wizytę u lekarza, który każdemu zaordynował 
po dwa zabiegi rehabilitacyjne, w tym nawet 
ręczny masaż. Oprócz tego w trakcie pobytu 
mieliśmy dwa wieczorki, w trakcie których 
śpiewem oraz grą bawił nas miejscowy 
muzyk wywodzący się … z miejscowej 
orkiestry marynarki wojennej. Było też 
ognisko i pieczenie kiełbasy, przy którym 
umilała nam pani śpiewem i grą na 
akordeonie i przede wszystkim spacery nad 
spienionym morzem, które były wręcz 

obowiązkowe. 
          W jedną z niedziel zrealizowaliśmy przeciekawą całodniową 
wycieczkę do Trójmiasta, w trakcie której zobaczyliśmy Szwajcarię 
Kaszubską, poznaliśmy atrakcje Gdańska, tj. kościoły – św. Brygidy z 
bursztynowym ołtarzem oraz NMP, Długi Targ, brzegi Motławy wraz ze 
średniowiecznym żurawiem oraz portem morskim. Później byliśmy w 
Oliwie na koncercie organowym i zwiedziliśmy miejscowy park, o który 
coraz głośniej z powodu wielorodności rosnących w nim nieznanych nam 
gatunków drzew. W Sopocie cieszyliśmy się jego molem oraz urokami 
Bałtyku przy okazji „zachłystując się” tym kurortem. W drodze powrotnej 
w Gdyni podziwialiśmy port, a w nim ORP „Błyskawicę” oraz legendarny 
żaglowiec „Dar Pomorza”.  
          Byliśmy zakwaterowani w naprawdę bardzo dobrym DW, z którego 
wszystkich chętnych dowozi się  gości na plażę i do miasta – w obie strony 
– przez 7 dni w tygodniu własnym transportem w przedziale czasowym 
pomiędzy godz. 900 – 2100, aby mogli jak najwięcej skorzystać z uroków 
polskiego morza. 
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          Oprócz tego była szansa skorzystania z odpłatnych wycieczek do 
Słupska, Doliny Szarloty, czy Słowińskiego Parku Narodowego. Również 
zrealizowaliśmy atrakcyjny rejs statkiem spacerowym stylizowanym na 
średniowieczny po Bałtyku, co było nie lada gratką. 
          Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy specjalnie przygotowanego dla nas 
koncertu niewidomej słupczanki Patrycji Baczyńskiej, który nas wzruszył 
oraz wzbudził podziw dla artystki, o której coraz głośniej nie tylko w 
naszym środowisku.   
          Uważam, że wszyscy z zaproponowanego wyjazdu nad rodzime 
morze powinni być zadowoleni, ponieważ dopisała nam aura, było 
słonecznie – wręcz wakacyjnie – co sprzyjało nagminnym spacerom i 
prozdrowotnej rekreacji. Program pobytu, zaproponowane zabiegi, czy 
dobra atmosfera w DW „Aga” (warunki zakwaterowania plus wspaniałe 
wyżywienie) sprzyjały poznawaniu regionu oraz regenerowaniu sił, o co 
też w tym przedsięwzięciu chodziło jego organizatorom i uczestnikom. Do 

wyrażenia takiej opinii motywują mnie wypowiedzi wielu uczestników, z 
którymi po powrocie do Rzeszowa było mi naprawdę bardzo trudno się 
rozstać” – tyle z niezwykle skromnej wypowiedzi Aliny Niedużak, która w 
środowisku ma wręcz nieskazitelną opinię i należy wierzyć Jej w to, co 
mówi „w ciemno”.  
          Podsumowując powyższą relację należy zauważyć, że dobrze stało 
się, że po kilku sezonach zdecydowano się zorganizować nasz wakacyjny 
wyjazd nad morze w nowym miejscu, czyli w Ustce, która ma swoje 
niepowtarzalne walory, czyli specyficzną atmosferę, ciekawą historię i 
swoiste piękno, które jest warto przybliżać ludziom z naszego regionu i 
środowiska.  
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          Niewątpliwie po mistrzowsku – zaświadcza o tym powyższy wywiad 
– koordynując turnus czyniła to opiekunka grupy, czyli Alina Niedużak, 
czego wszystkim należy pogratulować, bo zaiste dużo z niego skorzystali w 
każdym z jego aspektów, czyli punktów widzenia, wedle których będziemy 
go rozpatrywać, czy też analizować, czego wszystkim gratulujemy, bo – jak 
należy domniemywać – osiągnie tylko dobre i zadowalające cenzurki, czyli 
oceny. 
 
Zygflor                                                                                             2018-09-22 
 
 

Witryna poetycka 
          
          W okrągłą rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości do 
przeanalizowania proponuję niezwykle osobisty i przepojony troską o los 
wspólnej Ojczyzny wiersz Klasyka Polskiej Poezji, który w jednym z wierszy 
z cyklu „Kwiaty Polskie” omawia przyziemne życzenia ludzi zwykłych, 
szarych, prostych i anonimowych, którzy dobrze Jej życząc modlą się o  
Polskę przyzwoitą, sprawiedliwą i rządzoną przez ludzi „mocnych w 
mądrości i dobroci”. 
          Prywatnie Opatrzności dziękuję za to, że ów utwór Juliana Tuwima 
niegdyś „wpadł mi w oko”, bym  mógł go teraz w tak szczególny dla 
Narodu momencie do rozważenia, przeanalizowania – czyli 
„przetrawienia” –  Szanownemu Czytelnikowi zaproponować. 
          Zapraszam do lektury utworu Poety, który przeciętnemu Rodakowi 
jawi się jako autor raczej innego rodzaju Poezji … 
         
       „Modlitwa” 
(Kwiaty Polskie I/II/VIII fr.) 
 
My ludzie skromni, ludzie prości, 
Żadni nadludzie ni olbrzymy, 
Boga o inną moc prosimy, 
O inną drogę do wielkości: 
Chmury nad nami rozpal w łunę, 
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Uderz nam w serca złotym dzwonem, 
Otwórz nam Polskę, jak piorunem 
Otwierasz niebo zachmurzone. 
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty 
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych 
Jak z grzechów naszych, win przeklętych. 
Niech będzie biedny, ale czysty 
Nasz dom z cmentarza podźwignięty. 
Ziemi, gdy z martwych się obudzi 
I brzask wolności ją ozłoci, 
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, 
Mocnych w mądrości i dobroci. (...) 
Piorunem ruń, gdy w imię sławy 
Pyszałek chwyci broń do ręki, 
Nie dopuść, żeby miecz nieprawy 
Miał za rękojeść krzyż Twej męki. 
Niech się wypełni dobra wola 
Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły, 
Przywróć nam chleb z polskiego pola, 
Przywróć nam trumny z polskiej sosny. 
Lecz nade wszystko - słowom naszym, 
Zmienionym chytrze przez krętaczy, 
Jedyność przywróć i prawdziwość: 
Niech prawo zawsze prawo znaczy, 
A sprawiedliwość  - sprawiedliwość. 
 
                                               autor:  Julian Tuwim 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Wrześniowy turnus ZO PZN nad morzem w Ustce 
 - fotorelacja - 

 

 
 
 
 


