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Grudzień 
 
          – to ostatni – dwunasty – w roku z „braci miesięcy” i według 
używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni; m.in. w ten 
czas rozpoczyna się kalendarzowa zima.  
          Większość dni miesiąca, to czas Adwentu, – z łacińska adwentus – 
czyli czas oczekiwania narodzin Chrystusa oraz moment zamierania 
starego i oczekiwania przyjścia nowego.   
          Tego typu refleksji i przemyśleniom sprzyjają coraz krótsze dni, 
następujące po listopadowych pluchach pierwsze mrozy oraz dające się 
zauważyć po mroźnej nocy zmrożone nocą grudy ziemi, o które możemy 
potknąć się przemieszczając się skoro świt np. do sklepu, na przystanek 
lub do świątyni. 
          Dosyć ciekawie ten czas omawiają poniżej wyeksponowane 
fragmenty wierszy: 

Błoto marznie w tysiąc grud. 
Stąd się bierze miesiąc grudzień. 

Brzęczą łyżwy – chrzęści lód, 
tulą się do pieców ludzie. 

lub 
Grudzień Święta nam przynosi 

I prezenty nasz Mikołaj. 
Pani zima mróz roznosi, 
Sypie śniegiem dookoła. 

 
          „Gruda”, czy „po grudzie”, to w/g Aleksandra Brücknera – historyka 
literatury i kultury polskiej – źródłosłów powstania nazwy miesiąca 
grudnia. Podobną genealogię jego określenia dostrzegamy u sąsiadów, 
gdyż jest ukraiński грудень, czy litewski gruodis). Inna dawniej używana 
nazwa to prosień lub prosiniec – współczesna nazwa miesiąca w języku 
czeskim prosinek – i chorwackim prosinac). 
          Jego łacińska nazwa December („dziesiąty miesiąc” – wedle  
kalendarza rzymskiego) została zapożyczona przez większość języków 
europejskich i pod takową współcześnie funkcjonuje.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_litewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=December_%28miesi%C4%85c%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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          Ze względu na przeżywanie w tym okresie takich świąt, jak: 
Mikołajki, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Wigilię Bożego 
Narodzenia, Boże Narodzenie, czy Sylwester – noc sylwestrowa –, to ten 
czas przez wielu ludzi jest najbardziej ulubionym miesiącem w roku. 
 
           Ludowe mądrości określające ten czas: 
Święta Barbara po lodzie — Boże Narodzenie po wodzie. 
Św. Łucja zimna przyrzuca. 
Na świętego Tomasza najdłuższa noc nasza. 
Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.  
Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.  
Adam z Ewą pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują.  
Wigilia piękna a jutrznia jasna — będzie stodoła ciasna. 
Idzie grudzień po grudzie – ubierajcie się ludzie. 
Na Boże Narodzenie przybędzie dnia na pojedzenie. 
Święty Szczepan zapowiada, jaka pogoda w styczniu wypada. 
Dzień Sylwestrowy pokaże czas lipcowy. 
Na święty Sylwester mroźno — zapowiedź na zimę groźną. 
            
          W tym miesiącu wspominamy: 
          1 grudnia 1918 r. – rozkazem Sztabu Generalnego WP biało-
czerwona szachownica została przyjęta jako znak rozpoznawczy  
samolotów polskiego lotnictwa wojskowego. Twórcą znaku był pilot 
myśliwski – major pilot  Stefan Stec (1889 - 1921). Niektórzy sugerują, że 
wpływ na powstanie znaku miały podobne do polskich barwy Chorwacji.  
          1 grudnia 1918 r. – proklamowano powstanie nowych państw: 
Islandii, Rumunii oraz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 
          2 grudnia – to Pierwsza Niedziela Adwentu 
           2 grudnia 1848 r. – Cesarzem Austrii został Franciszek Józef I – 
panował 68 lat (zm. 1916 r.). 
          2 grudnia 1923 r. – urodziła się Maria Callas (właśc. Cecilia Maria 
Kalogeropoulou) – amerykańska śpiewaczka operowa greckiego 
pochodzenia, nazywana „primadonną stulecia” (zm. 1977 ). 
          3 grudnia – to Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 
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          3 grudnia 1888 r. – zmarł Carl Zeiss – niemiecki optyk i 
przedsiębiorca, w 1846 r. w Jenie założył koncern noszący obecnie jego 
nazwisko, a produkujący urządzenia optyczne (ur. 1816 r.) 
          3 grudnia 2008 r. – zmarł Robert Zajonc – amerykański psycholog 
społeczny polskiego pochodzenia, jeden z najczęściej cytowanych 
psycholog dwudziestego stulecia (ur. 1923 r.). 
          4 grudnia – Barbórka – Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika  
          Św. Barbara – jest patronką górników, flisaków, rybaków i 
marynarzy. Jednak dzień św. Barbary najbardziej kojarzy się ze świętem 
górników, czyli z Barbórką. Wszelkie podania o niej informują, że poniosła 
śmierć poprzez ścięcie i – jak głoszą podania – dokonał tego jej ojciec. Być 
może dlatego właśnie wszyscy, którzy narażeni są na nagłą i 
niespodziewaną śmierć, obrali ją sobie na patronkę. Jest więc św. Barbara 
patronką więźniów, rybaków, marynarzy, górników, kamieniarzy, 
żołnierzy i tajnych drukarzy. 
          4 grudnia 1798 r. – zmarł Luigi Galvani – włoski lekarz i fizyk, pionier 
elektrochemii – odkrył zjawisko bioelektryczności (ur. 1737 r.). 
          4 grudnia 1978 r. – zmarł Tadeusz Kasprzycki – generał Wojska 
Polskiego, minister spraw wojskowych w latach 1935-1939, po wojnie na 
emigracji w Kanadzie (ur. 1891 r.). 
          5 grudnia – to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony 
przez ONZ w 1985 r.  
          5 grudnia 1867 r. – urodził się Józef Klemens Piłsudski – żołnierz, 
polityk, twórca Organizacji Bojowej PPS, Legionów Polskich, Polskiej 
Organizacji Wojskowej; naczelnik państwa w latach 1918-1822, naczelny 
wódz Armii Polskiej, pierwszy marszałek Polski (zm. 1935 r.). 
          5 grudnia 1968 r. – Polska ratyfikowała „Konwencję o Eliminowaniu 
Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej”.   
          6 grudnia – św. Mikołaja – czyli Mikołajki 
           Jest to czas „podkładania” sobie prezentów. Dzień czcimy na 
pamiątkę życia i czynów człowieka, który żył w III wieku w mieście Petara. 
          Istnieje wiele legend mówiących o jego życiu i czynach. 
Najważniejsze w tym przekazie jest to, że będąc biskupem w Licji 
wspomagał potrzebujących podrzucając im podarki, pieniądze lub inne 
dobra. Dokonywał tego nocą, dlatego też dzisiaj – dla uczczenia jego 
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czynów i jego istnienia – właśnie o tej porze nawzajem obdarzamy się 
prezentami – mając w szczególnej uwadze dzieci. Św. Mikołaj jest 
patronem literatów, chłopów, pasterzy, księży, zakonników, więźniów, 
karczmarzy, pielgrzymów, żeglarzy, marynarzy i rybaków. Również 
uznawany jest za opiekuna kupców, prawników, aptekarzy, dzieci, panien 
bez posagu, dziewic i ... kurtyzan. 
          Cóż … pamiętajmy w te dni o sobie nawzajem, bo jak stwierdził Jan 
Sztaudynger: „Nawet święty … lubi prezenty”. 
          6 grudnia 1768 r. – rozpoczęto wydawane „Encyklopedii 
Britanniki”. 
          6 grudnia 1988 r. – zmarł Roy Orbison – amerykański gitarzysta i 
piosenkarz, jeden z pionierów rock’n’rolla. Jego największy przebój, to 
„Pretty Woman” (ur. 1936 r.)  
          7 grudnia 1598 r. – urodził się Giovanni Lorenzo Bernini – włoski 
rzeźbiarz, malarz i architekt; jeden z najwybitniejszych artystów baroku, 
twórca Bazyliki św. Piotra w Watykanie (zm. 1680). 
          7 grudnia 1984 r. – urodził się Robert Kubica – polski kierowca 
wyścigowy Formuły I. 
          8 grudnia 1867 r. – urodził się Aleksander Sulkiewicz (właśc. 
Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz), pseud. „Michał” – działacz 
niepodległościowy. 14 maja 1901 r. był współorganizatorem ucieczki 
Józefa Piłsudskiego z petersburskiego szpitala św. Mikołaja Cudotwórcy 
(zm. 1916 r.). 
          8 grudnia 1958 r. – w Warszawie odnaleziono ciało porwanego 
prawie 2 lata wcześniej syna Bolesława Piaseckiego, szefa Stowarzyszenia 
„PAX”.  
          9 grudnia 2003 r. – zmarła Katarzyna Cynkarz – długoletni 
pracownik biura ZO PZN w Rzeszowie (ur. 12. 06. 1953 r.) 
          9 grudnia 1968 r. – amerykański naukowiec Douglas Carl Engelbart 
przedstawił demonstrację komputerową – zwaną dziś „Matką Wszystkich 
Demo” – podczas której zaprezentował wiele rozwiązań wyprzedzających 
swoje czasy i stosowanych do dziś, m.in.: hipertekst i mysz komputerową. 
          10 grudnia 1868 r. – w Londynie na skrzyżowaniu ulic Bridge Street i 
New Palace uruchomiono pierwszą na świecie uliczną sygnalizację 
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świetlną – sterowany ręcznie semafor z lampą gazową – urządzenie 
działało ok. 2 tygodnie.   
          10 grudnia 1982 r. – zmarł Tomasz Hopfer – znakomity dziennikarz, 
popularny sportowy sprawozdawca telewizyjny, lekkoatleta, inicjator i 
propagator telewizyjnej akcji „bieg po zdrowie”, współorganizator 
„Maratonu Warszawskiego” (ur. 1935 r.)  
          11 grudnia 1918 r. – urodził się Zygmunt Kałużyński – krytyk 
filmowy i publicysta, współpracownik tygodnika „Polityka” (zm. 2004 r.) 
          11 grudnia 1918 r. – urodził się Aleksander Sołżenicyn – pisarz 
rosyjski, dysydent, laureat Nagrody Nobla. Jest autorem utworów o 
systemie łagrów w ZSRR, m.in. 3-tomowego „Archipelagu Gułag” (zm. 
2008 r.). 
          12 grudnia 1953 r. – w Warszawie otwarto halę widowiskowo-
sportową „Torwar”, w której mieściło się drugie w Polsce sztuczne 
lodowisko. 
          12 grudnia 1970 r. – władze PRL ogłosiły podwyżkę cen detalicznych 
artykułów spożywczych i przemysłowych. 
          13 grudnia – św. Łucji z Syrakuz – patronki ociemniałych. 
Łucja – łac. Lucia świetlista, niosąca światło; od słowa lux (światło) 
          13 grudnia 1981 r. – decyzją WRON – w Polsce został wprowadzony 
stan wojenny zniesiony dopiero 22 lipca 1983 r. 
          13 grudnia – to Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. 
          13 grudnia 2002 r. – zakończyły się negocjacje akcesyjne pomiędzy 
Unią Europejską, a 10 – ma państwami kandydującymi, w tym m.in. z 
Polską.  
          13 grudnia 1928 r. – urodził się Jack Tramiel – właśc. Jacek Trzmiel – 
amerykański przedsiębiorca polskiego pochodzenia, jeden z pionierów 
branży komputerów osobistych, założyciel firmy Commodore, potem 
właściciel firmy Atari (zm. 2012 r.). 
          14 grudnia 1970 r. – to początek demonstracji robotników na 
Wybrzeżu. W wyniku walk z oddziałami milicji i wojska zginęło 
kilkadziesiąt osób.  
          Zainicjował je strajk pracowników Stoczni Gdańskiej – nasilający się 
od kilku lat kryzys społeczno-gospodarczy osiągnął swoje apogeum 
doprowadzając do otwartego wybuchu niezadowolenia społecznego. 
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Wkrótce fala masowych strajków i manifestacji objęła wiele miast. 
Wydarzenia przeszły do historii pod nazwą – Grudzień ’70.  
          14 grudnia 1658 r. – ok. 5 tyś. polskiej kawalerii pod dowództwem 
Stefana Czarnieckiego – w trakcie II wojny północnej między Szwecją i 
Danią – przeprawiło się łodziami przez cieśninę Als. Epizod został 
upamiętniony w polskim hymnie.  
          15 grudnia 1970 r. – w Gdańsku powstał Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy. Tego samego dnia grupa robotników podpaliła budynek 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
          15 grudnia 1948 r. – z połączenia PPS i PPR powstała Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza – partia komunistyczna, która w Polsce 
sprawowała władzę w latach 1948-1989. 
          16 grudnia 1938 r. – urodził się Zbigniew Religa – lekarz 
kardiochirurg, senator, minister zdrowia. W 1985 r. dokonał pierwszego w 
Polsce udanego zabiegu przeszczepu serca (zm. 2009). 
          16 grudnia 1947 r. – urodziła się Anna Nehrebecka-Byczewska – 
aktorka teatralna i filmowa znana z roli Maryni w „Rodzinie Połanieckich”.  
           17 grudnia 1778 r. – urodził się Humphrey Davy – brytyjski chemik i 
fizyk, który jako pierwszy wyodrębnił pierwiastki: sód, wapń, stront, bor, 
bar i magnez (zm. 1829 r.).  
          17 grudnia 1903 r. – lot Orville Wrighta w miejscowości Kitty Hawk 
w stanie Karolina Północna uznaje się za pierwszy w historii udany lot 
samolotem. 
          18 grudnia 1878 r. – urodził się Józef Stalin – właśc. Iosif 
Dżugaszwili – dyktator ZSRR, despota, jeden z największych ludobójców w 
historii Rosji i świata (zm. 1953 r.). 
          18 grudnia 1916 r. – zakończyła się jedna z najtragiczniejszych bitew 
I wojny światowej – tzw. wojna pozycyjna pod Verdun. Trwała od 21. II. 
1916 i łącznie – po obu stronach – pochłonęła ponad milion żołnierzy.  
          19 grudnia 1888 r. – w amerykańskim mieście Des Moines – stan 
Iowa – wyruszył pierwszy w historii tramwaj z napędem elektrycznym.  
          19 grudnia 1981 r. – papież Jan Paweł II zaapelował do gen. 
Jaruzelskiego „o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew 
polskiej krwi”.  
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          20 grudnia 1968 r. – Czesław Niemen – jako pierwszy polski artysta 
– otrzymał Złotą Płytę za sprzedaż 160 tyś. egzemplarzy płyt albumu 
„Dziwny jest ten świat”.  
          20 grudnia 1991 r. – Polska została przyłączona do Internetu.  

          21 grudnia – o godz. 2322 początek astronomicznej zimy 

          21 grudnia 1988 r. – dokonano pierwszego lotu największego w 
historii samolotu transportowego AN- 225 Mrija – do dziś powstał tylko 
jeden egzemplarz tego samolotu. 
          21 grudnia 1988 r. – zmarł Bohdan Czeszko – pisarz, działacz 
komunistyczny, żołnierz AL, powstaniec warszawski, autor sfilmowanej 
przez Andrzeja Wajdę powieści „Pokolenie” (ur. 1923 r). 
          22 grudnia 1858 r. – urodził się Giacomo Puccini – włoski 
kompozytor operowy; znane dzieła: „Cyganeria”, „Tosca”, „Madame 
Butterfly” (zm. 1924 r.). 
           22 grudnia 1938 r. – niemiecki fizyk Otto Hahn wraz z Fritzem 
Strassmannem przeprowadził pierwszą reakcję rozszczepienia jądra 
atomowego, w 1944 r. otrzymał za to Nagrodę Nobla. 
          23 grudnia 1978 r. – zmarł Mieczysław Pawlikowski – aktor i 
reżyser, pamiętny pan Zagłoba z filmu „Pan Wołodyjowski”. W czasie II 
wojny światowej służył w Polskich Siłach Powietrznych w Anglii – odbył 29 
lotów bojowych, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. M.in. 
zagrał w filmach: „Skradziona kolekcja”, czy „Epilog norymberski” (ur. 
1920 r.). 
         23 grudnia 1988 r. – Sejm PRL uchwalił tzw. ustawę Wilczka – od 
nazwiska ministra przemysłu Mieczysława Wilczka – liberalizującą 
działalność gospodarczą. To ona stworzyła podstawy pod budowę 
gospodarki rynkowej. 
          24 grudnia 2016 r. – po ciężkiej chorobie w Przeworsku Odszedł do 
Wieczności Mieczysław Łysek – wieloletni działacz tejże struktury PZN (ur. 
01. 01. 1954 r.). 
          24  grudnia 1798 r. – urodził się Adam Mickiewicz – polski wieszcz 
narodowy, poeta i działacz niepodległościowy, mesjanista i wolnomularz; 
dzieła: „Pan Tadeusz”, Dziady” (zm. 1855 r.). 
          24 grudnia – Adama i Ewy – Wigilia Bożego Narodzenia 
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          Jest to szczególny – „wręcz zaczarowany” – przepełniony wielką 
miłością, symboliką oraz wszelaką nadzieją związaną z tym, co przyniesie 
nam najbliższy czas … jedyny wieczór w roku, na który na pewno oczekują 
wszyscy, gdyż jest to święty wieczór, podczas którego czcimy kolejne 
narodziny Dzieciątka z Betlejem.  
          Wigilia jest najbardziej uroczystą i wzruszającą kolacją i wieczerzą w 
roku, która rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia, zaś z nimi jest 
związane m.in. strojenie choinki, bożonarodzeniowe prezenty, szopki, 
pasterka i … Jasełka. 
 
Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, 
Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie… 
                                                                                                     Adam Mickiewicz 
          

 Na ten szczególny – „wręcz zaczarowany” czas – w tym miejscu 
felietonu – w imieniu władz Okręgu Podkarpackiego PZN oraz własnym 
wszystkim zrzeszonym w organizacji, ich rodzinom, sympatykom oraz 
wolontariuszom składamy jak najszczersze życzenia zdrowia, 
zadowolenia z życia oraz przeżycia tego okresu w jak najlepszej formie i 
dobrym zdrowiu wśród ludzi nam przyjaznych i bliskich.  
          Życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt !! 
 
          25 grudnia – Boże Narodzenie 
          25 grudnia 1643 r. – kapitan William Mynos z Brytyjskiej Kampanii 
Wschodnioindyjskiej odkrył położoną na Oceanie Indyjskim Wyspę 
Bożego Narodzenia. 
          25 grudnia 1916 r. – zmarł Adam Hilary Bernard Chmielowski herbu 
Jastrzębiec – znany jako święty Albert Chmielowski (Brat Albert), zakonnik 
franciszkański, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek, uczestnik 
Powstania Styczniowego, malarz, znany z pełnej poświecenia pracy na 
rzecz ubogich i bezdomnych (ur. 1846 r.). 
          26 grudnia – św. Szczepana 
          26 grudnia 1898 r. – Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie odkryli 
nowy pierwiastek promieniotwórczy – rad. 
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          26 grudnia 1978 r. – urodziła się Anna Przybylska – aktorka i 
fotomodelka. M.in. zagrała w filmach: „Złotopolscy”, „Złoty środek”, 
„Daleko od noszy” (zm. 2014 r.).   
          27 grudnia 1587 r. – Zygmunt III Waza w Krakowie został 
koronowany na króla Polski. 
          27 grudnia 1822 r. – urodził się Louis Pasteur – francuski chemik i 
mikrobiolog, wynalazca szczepionki przeciwko wściekliźnie. Od jego 
nazwiska tak zwie się proces pasteryzacji (zm. 1895 r.). 
          28 grudnia 1937 r. – zmarł Maurice Ravel – francuski pianista, 
kompozytor, twórca „Bolera” (ur. 1875 r.). 
          28 grudnia 1978 r. – zmarł Władysław Nehrebecki – reżyser i 
scenarzysta, pionier polskiej animacji, współautor postaci Bolka i Lolka, 
współzałożyciel Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (ur 1923). 
          29 grudnia 1577 r. – hetman Jan Zamoyski ożenił się z Krystyną 
Radziwiłłówną oraz złożył u Jana Kochanowskiego zamówienie na 
napisanie „Odprawy posłów greckich”. 
         29 grudnia 2013 r. – zmarł Wojciech Kilar – pianista i kompozytor 
muzyki klasycznej i filmowej, autor m.in. „Krzesanego”, muzyki do filmów: 
„Hubal”, „Lalka”, „ Pan Tadeusz”, „Drakula”, „Rejs”, czy „Ziemia 
obiecana”. (ur. 1932 r.).  
          30 grudnia 2014 r. – w trakcie pełnienia służby w mieleckim Kole 
PZN – w jego siedzibie – zmarł Henryk Boroński – wieloletni działacz PZN 
tego regionu (ur. 18.10.1946 r.). 
          30 grudnia 1988 r. – urodził się Jan Mela – polarnik i działacz 
społeczny, najmłodszy i pierwszy w historii niepełnosprawny zdobywca 
obydwu biegunów w ciągu jednego roku. 
          31 grudnia – SYLWESTER 
          31 grudnia 1978 r. – rozpoczęła się zima stulecia – śnieg i spadek 
temperatury sparaliżowały całą Polskę, z tej przyczyny w szkołach 
przedłużono ferie świąteczne. Do walki ze skutkami zimy – przede 
wszystkim – rzucono wojsko, co – jako jedne z moich większych, 
osobistych niezwykle trudnych przeżyć – pamiętam z autopsji, gdyż w ten 
czas byłem żołnierzem LWP. 
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          31 grudnia 1978 r. – w miejscowości Ust-Czugor w Rosji 
odnotowano najniższą w historii temperaturę na kontynencie 
europejskim:  - 58.1oC. 
 
Ponownie powtarzam sformułowane niegdyś przemyślenia i życzenia: 
          Wyrywamy ostatnią kartkę z kalendarza – nijako utożsamianą z 
kończącym się rokiem, a wraz z nią kończymy ten rozdział naszego życia. 
Zrywając ją proszę Cię Drogi Czytelniku, abyś zrobił to świadomie, a 
czyniąc to:  
- zerwał – i w ten sposób porzucił – wszystkie swoje złe nastroje 
- zapomniał o wszystkich nieudanych dniach kończącego się roku 
- przekreśl – przeżyte w nim – niewarte pamięci chwile 
- abyś w Nowy Rok wszedł –  czysty duchem, przebrany w nowe 
przepiękne szaty – jako uczestnik najwspanialszego balu świata życia w 
jego wymiarze rodzinnym, społecznym, czy PZN-owskim… 
 
          Sobie i wszystkim życzę, abyśmy w Nowym Roku kroczyli tylko prawą 
drogą życia; kroczenie po Niej przybliża nas do nieśmiertelności i nie 
zatruwa życia innym… 
          
          Na zbliżający się Nowy 2019 Rok najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, zadowolenia z życia oraz tylko miłych chwil na nadchodzące 
miesiące wszystkim zrzeszonym w Podkarpackim PZN, ich rodzinom, 
wolontariuszom oraz tym wszystkim, którzy nam sprzyjają i nas 
wspierają ślą:  
prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN              mgr Ryszard Cebula  
w imieniu Redakcji „Przewodnika”                                Zygmunt Florczak  
 

Szczęśliwego Nowego Roku !!! 
 
Zygflor                                                                                             2018-08-07 
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W ostatnie piękne dni tegorocznego lata 
 

- czyli – 
          prawie „rzutem na taśmę” – tuż przed kalendarzowym 
zakończeniem tegorocznego lata – Zarząd krośnieńskiego Koła PZN w 
Rymanowie Zdroju w Zajeździe „Zacisze” w dniach 19-21 września 2018 r. 
dla 25 członków zorganizował warsztaty pn. „Zdrowy styl życia”, których 

realizację wsparł Urząd Miasta Krosna.  
          O przeprowadzonym wyjazdowym szkoleniu prezes krośnieńskiej 

struktury PZN Bogdan 
Sadowski m.in. powiedział: 
          „W pierwszym dniu – 
tuż po przybyciu do 
Rymanowa Zdroju, jeszcze 
przed spożyciem obiadu - 
zwiedziliśmy miejscową 
hutę szkła artystycznego 
„Sabina” znaną w regionie 
i nie tylko z produkcji tego 
typu szklanych akcesoriów. 

Po spożyciu obiadu „wyszliśmy” na Rymanów Zdrój, aby poznać jego 



14 
przewodnik 

 

atrakcje, degustować miejscowe wody i pobyć w nowo otwartej tężni 
solnej, którą należy zaliczyć do niekwestionowanych atrakcji tego kurortu.   
         Po kolacji uczestniczyliśmy w wieczorku muzycznym podziwiając 
koncert na fletni Pana na stale mieszkającego w Polsce Peruwiańczyka. 
          Z punktu widzenia naszej niepełnosprawności imprezę fachowo  
zabezpieczyła rehabilitantka Alicja Niedużak, która przybyła do nas  
wczesnym rankiem drugiego dnia naszych warsztatów. 
          Drugiego dnia – już pod egidą Ali – rozpoczęło się intensywne 
szkolenie, czyli w terenie zajęcia z białą laską na rymanowskim deptaku, 
po powrocie do Zajazdu pokaz sprzętu rehabilitacyjnego oraz przekaz 
niezbędnych informacji dotyczących naszej niepełnosprawności. Po 
obiedzie nadal kontynuowaliśmy fachowe szkolenie kończąc je tuż przed 
kolacją. 
          Wieczorem – wraz z koleżeństwem z jarosławskiego Koła PZN na ten 
czas korzystającego z zakwaterowania w naszym pensjonacie w trakcie 
realizacji własnego zadania – przeżyliśmy wspólną kolację, integrując się, 
wymieniając informacjami i spostrzeżeniami: słowem korzystając z tego, 
że dane nam było spotkać się na neutralnym terenie cieszyliśmy się z 
wzajemnego towarzystwa i wzajemnego obcowania.  
           Dzień trzeci zainicjowało śniadanie, po którym pod nadzorem 
leśniczego Nadleśnictwa Rymanów zapoznawaliśmy się ze szlakiem 
turystycznym „do Wołtuszowej”, czyli nieistniejącej w tym miejscu wsi 
łemkowskiej. Trasa okazała się 
być dosyć trudną, ale wszyscy 
podołali jej trudom, w czym 
towarzyszyła nam przepiękna 
letnia pogoda umożliwiająca 
podziwianie wspaniałych pejzaży 
oraz uroków mijanych obiektów 
przyrody. 
          Po spożyciu obiadu 
wykwaterowaliśmy się, by w 
późnych godzinach popołudniowych nasz trzydniowy wyjazd rozwiązać w 
miejscu jego inauguracji.  
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          Uważam, że impreza przyczyniła się do integracji naszego 
środowiska, była okazją do przypomnienia wielu prawnych faktów 
związanych z naszą niepełnosprawnością oraz okazją do zrealizowania 
zajęć z białą laską w przeciekawym terenie. Przy okazji pooddychaliśmy 
świeżym powietrzem w ten m.in. sposób filtrując nasze płuca.   
          Za wsparcie naszej inicjatywy jestem niezwykle wdzięczny władzom 
miasta Krosna oraz Alicji Nedużak, bo dla moich podopiecznych był to 
niezwykle ważny, potrzebny i prozdrowotny wyjazd, w trakcie którego 
udało mi się zrealizować kilka ważkich zadań i przedsięwzięć. Dziękuję.”. 
          Tyle – z jak zwykle – z interesującej relacji kol. Bogdana 
Sadowskiego, który stara się jak może, aby swoim podopiecznym 
zapewnić wszystko, co tylko jest w jego mocy i zasięgu, o czym zaświadcza 
powyższa relacja. 
 
Zygflor                                                                                             2018-09-30 

 

 
Nie liczy się staż, lecz żar, czyli zapał… 

           
          4 października 2018 r. dębicka struktura PZN, której obecnie 
lideruje Agnieszka Malinowska, przeżywała swój „słuszny, bo ZŁOTY 
Jubileusz”, czyli czas podsumowania 50 lat służby na rzecz człowieka z 
dysfunkcją wzroku swojego regionu.  

           O zrealizowanym Jubileuszu oraz 
towarzyszącym mu okolicznościowym 
uroczystościom w telefonicznym 
wywiadzie prezes dębickiego Koła PZN 
m.in. powiedziała: 
          Agnieszka Malinowska: „Nasze – 
tak długo i pracowicie oczekiwane – 
Jubileuszowe uroczystości zainicjowała 
Msza św. odprawiona w głównej 
dębickiej świątyni, tj. w kościele p.w. 
Matki Bożej Anielskiej, którą odprawił 
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duszpasterz naszego środowiska, czyli ks. Piotr Nalepa. W 
okolicznościowej homilii mówił o szczególnej roli w naszym społeczeństwie 
osób niewidomych porównując je do apostołowania zaświadczanego ich 
pielgrzymowaniem po sanktuariach oraz w codziennym życiu poprzez 
utrudnienia wynikające z niewidzenia lub słabego wzroku. 
Najważniejszym w tym wszystkim – co podkreślił – jest to, że widzicie 
sercem, a to ono jest najistotniejszym drogowskazem i argumentem w 
naszym doczesnym życiu niejednokrotnie skutecznie zastępującym inne 
zmysły. Przy okazji pozytywnie podsumował pielgrzymkową aktywność 
naszego środowiska w ramach naszej macierzystej – tarnowskiej – 
diecezji. 

          Za oprawę Mszy św. jesteśmy niezwykle wdzięczni młodzieży (w 
sumie 11 osób) ze scholki z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, która 
uświetniła ją swym śpiewem, muzyką, czyli swoim osobistym 
zaangażowaniem. Modlitewne sformułowania, to dzieło Marii Kabaj, 
która ułożyła i odczytała modlitewne wyzwania, w których ujęła 
wszystkich byłych oraz żyjących członków naszego Koła PZN, którzy 
zaistnieli w jego historii w ostatnim półwieczu. 
          Z satysfakcją muszę zauważyć, że w naszym modlitewnym spotkaniu 
inaugurującym Jubileusz uczestniczyli zaproszeni przez nas przedstawiciele 
władz samorządowych oraz liczni przedstawiciele z zaproszonych Kół PZN, 
co nas niezwykle satysfakcjonuje i nobilituje. 
          Tuż po Mszy św. zabezpieczonymi środkami transportu, czyli 
autokarem oraz samochodami prywatnymi przemieściliśmy się do leżącej 
nieopodal obwodnicy restauracji „U Filipka”, gdzie około 1430 została 
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zrealizowana „cywilna”, tj. artystyczna oraz oficjalna część naszego 
Jubileuszu.  
          U jej zarania przywitałam tzw. VIP-w, czyli szczególnych  
zaproszonych, którymi w tym wypadku byli: Starosta Powiatu Dębickiego 
– Andrzej Reguła, Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza Miasta Dębicy, czyli 
– Mariusz Szewczyk i – skądinąd znany – Wojciech Iwasieczko, nasz 
duszpasterz ks. Piotr Nalepa, dyr. MOPS – Małgorzata Kędzior, dyr. 

Gimnazjum nr 1 – Zbigniew Drzymała, przedstawicielka PCPR – Halina 
Kowalska, udzielająca się na naszą rzecz wolontariuszka, czyli p. 
Czerwińska, prezes ZO Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula, dyr. biura 
ZO – Małgorzata Musiałek, księgowa z biura ZO – Agnieszka Iwaniuk-Kula 
(na naszą rzecz nadzorowała występ śpiewających artystek) oraz 
przedstawiciele 11 Kół Terenowych PZN z Przemyśla, Jarosławia, 
Rzeszowa, Łańcuta, Ropczyc, Krosna, Mielca, Przeworska, Brzozowa, 
Tarnobrzega i Stalowej Woli. 
          Cieszę się, że nasz Jubileusz swym występem uświetniła Nasza 
rodzima Gwiazda, czyli Zuzia Ostafin, która swoim wierszem pt. „Pytasz, 
jak żyć” go zainaugurowała, a później odśpiewała własny utwór do mużyki 
Jacka Marcińczaka pt. „Cierpienie i radość”. 
          Po tym muzycznym wstępie przybliżyłam historię naszego Koła PZN 
szczególny akcent kładąc na jego służebną rolę wyrażaną w różnych 
formach w poszczególnych dekadach za prezesury moich poprzedników, 
jak i mojej. 
          Kolejnym elementem była przeze mnie wyrażona wdzięczność oraz 
szacunek wobec tych wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy przede mną 
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sprawowali ster rządów naszej struktury. Unaoczniłam to, poprzez 
wręczanie okolicznościowych wiązanek kwiatów, wszystkim tym, którzy 
nie wzgardzili na nie moim zaproszeniem.  
          Później były pod naszym adresem wygłoszone okolicznościowe 
przemówienia, związane z tym 
gestem wiązanki kwiatów oraz 
gratulacje od przybyłych z 
terenu Podkarpacia Koleżanek 
i Kolegów reprezentujących 
terenowe Koła PZN naszego 
Okręgu.  
          Oczywiście nie obeszło 
się bez uhonorowania z tej 
okazji moich szczególnych 
Gości oraz podopiecznych. W 
tym dniu z rąk prezesa ZO Ryszarda Cebuli otrzymali: 
- Honorową Odznakę „Przyjaciel Niewidomych” Starosta Powiatu 
Dębickiego, Burmistrz i Wiceburmistrz Miasta Dębicy, duszpasterz 
środowiska  – ks. Piotr Nalepa oraz dyr. szkoły, w której obecnie jest nasza 
siedziba.  
- innym przedstawicielom władz samorządowych wręczono 
okolicznościowe Podziękowania i medale 
- Dyplomy i medale upamiętniające Jubileusz członkom Koła PZN; 
otrzymali je: Irena Zatwardnicka, Mieczysław Kubik, Leszek Orłowski, 
Marta Woźny, Halina i Kazimierz Parowie, Bogusław Kutrzeba. 
          Jako jedynej Brązową Honorową Odznakę PZN prezes Cebula – z 
wielką estymą, czyli niezwykłym szacunkiem – wręczył mojej 
rozmówczyni, czyli Agnieszce Malinowskiej – co należy odczytać za wielkie 
wyróżnienie oraz akt niezwykłego zaufania i szacunku wobec tego, co 
uczyniła i czyni. 
          W międzyczasie rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „No to co, ze 
nie widzę” zainspirowany wierszem oraz manualnymi dokonaniami 
Zuzanny Ostafin. Wzięło w nim udział 7 reprezentantów mojego Koła, 
którzy wysokim poziomem swoich dzieł zaskoczyli wszystkich.  
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          Kontynuacją poetycko-muzycznego zwiastuna Zuzanny Ostafin po 
powyżej wymienionych dekoracjach była dalsza część artystyczna, czyli 
występ wokalistów wywodzących się z tzw. Grupy Warsztatów 
Muzycznych, zaś personalnie: Grażyny Maziarz, Doroty Szela, Magdaleny 
Zach i ich trenerki, czyli Agnieszki Iwaniuk-Kula. 
          Tuż po zakończeniu występu śpiewających pań zaprezentowała się 
nasza rodzima poetka, czyli p. Teresa Korabiowska, która przy okazji 
zaprezentowała swą twórczość maryjno-religijną, czym wróciła na siebie 
uwagę całego towarzystwa. 
          Zakończenie części oficjalno-artystycznej przypadło w udziale 
Zuzannie Ostafin, która wyrecytowała swój wiersz pt. „No to co, że nie 
widzę” oraz zaśpiewała piosenkę „Widzę Cię”, za co zebrała gromkie 
brawa. 
          Oczywiście był 
okolicznościowy tort 
zasponsorowany nam przez 
hotel z Machowej oraz lampka 
szampana, którą wypito po 
wypowiedzeniu 
okolicznościowych życzeń.  
          Potem nadszedł czas 
pląsów, czyli zrealizowana przy 
orkiestrze do późnych godzin 
nocnych dla 120 osób 
uroczysta zabawa taneczna, która mnie, jak i moich podopiecznych, 
fizycznie umęczyła swą radosną intensywnością, czyli wręcz forsownym 
przebiegiem”. – tyle z obszernej relacji Agnieszki, której wypowiedz oraz 
powyższą relację w tym momencie należałoby jakoś spuentować i … 
podsumować. 
          Przed kilkunastoma dniami, tj. 26 września 2018 r. minął rok, jak 
ster rządów w dębickim Kole PZN przejęła Agnieszka Malinowska. 
          Od tego czasu na łamach „Przewodnika” jest to już trzecia publikacja 
dotycząca podległej Jej struktury, a tym samym ocena Jej działalności. 
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          Powyższa relacja, to przedsięwzięcie poprzedzone 
wielomiesięcznym wysiłkiem Jej samej oraz osób Ją wspomagających. 
Śmiem twierdzić, że troszkę znam Jej wnętrze, bodźce motywujące do 

takiego, a nie innego działania, co zmotywowało mnie do takiego, a nie 
innego wyboru tytułu powyższej relacji.  
          Mam nadzieję, że po przyswojeniu sobie powyższego tekstu, czyli 
relacji z Jubileuszu dębickiej struktury PZN sformułowanie-tytuł „Nie liczy 
się staż, lecz żar, czyli zapał…” – przyznacie – że „jak ulał” pasuje do tej 
relacji w każdym jego wymiarze, tj., czasowym, osobowym i formalnym. 
Cóż z tego, że ktoś ma „długi prezesowski przebieg”, gdy w rzeczywistości 
jest malowanym „wypalonym” liderem nie zdolnym do górnolotnych i 
ambitnych działań? 
        W tym wypadku Dziewczyna pełna żaru i zapału u zarania swych 
działań – pomimo wręcz nikłego w tej materii stażu – dzięki 
wewnętrznemu żarowi i zapałowi w tak krótkim czasie osiągnęła to, o 
czym od wiosny o Niej oraz podległej Jej strukturze pisaliśmy, a czego 
apogeum jest zrealizowany Złoty Jubileusz, czego Agnieszce oraz Jej 
podopiecznym z całego serca Gratulujemy i czemu – bacznie przyglądając 
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się … będziemy – równocześnie trzymając za Nią i Jej podopiecznych 
kciuki –  „kibicować” … 
 
Zygflor                                                                                            2018-10-06 

 

 
Za przysłowiową miskę strawy 

 
- czyli –  

o tournée – tj. wręcz trasie koncertowej – rozśpiewanego kwartetu – i nie 
tylko – wywodzącego się z grona dziewczyn od lat swoją pasją śpiewania 
powiązanych ze środowiskowymi Warsztatami Muzycznymi i 
podbijającego – w trakcie lokalnych obchodów DBL – region w 
środowiskach, przez które zostały zaproszone… 
 
          W trakcie tegorocznych wystąpień tzw. VIP-ów kończących ostatnie 
Warsztaty Muzyczne padły m.in. takie stwierdzenia, czy podsumowania: 
- dyr. PFRON Macieja Szymańskiego, który „Głęboko pokłonił się 
twórcom cyklicznych WM, podsumował w tej kwestii minionych 14 lat i 
pogratulował poziomu artystycznego wszystkim jego wykonawcom”. 
- Ryszarda Cebuli – prezes ZO Podkarpackiego PZN, który precyzując 
dalekosiężne względem twórców oraz wykonawców – wręcz prorocze 
życzenie – sformułował myśl: „WM, to wspaniała rzecz i szkoda, że tak 
słabo jesteśmy w tej materii w przestrzeni publicznej wykorzystywani”.  
          Na temat prawdziwej lub domniemanej przyczyny powstania 
reprezentacyjnej wokalnej „Grupy 5+1 Agnieszki I-K” rozmowa z dyr. 
biura ZO Podkarpackiego PZN – Małgorzatą Musiałek. 
          Zygflor: Małgosiu, czy to, co teraz obserwujemy w terenie – co jest 
realizowane przez grupę Agnieszki Iwaniuk-Kuli oraz Jej 4 lub nawet 5 
wokalistek – przypadkiem nie jest realizacją pobożnego – 
wypowiedzianego w Horyńcu Zdroju – życzenia prezesa Cebuli? 
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          Małgosia Musiałek: „Wydaje się, że potrzeba powstania takiej grupy 
powstała spontanicznie … wraz z zapotrzebowaniem Agnieszki 
Malinowskiej – prezes dębickiej struktury PZN – która zwróciła się do nas o 
wokalne wsparcie swoich jubileuszowych uroczystości. Jako że przez cały 
rok realizowane są w naszym Centrum przez Agnieszkę I-K zajęcia w tej 
materii, wręcz po krótkich konsultacjach i rozmowach z 4 dziewczynami 
stworzyłyśmy – jak to nazwałeś – „Grupę 5+1 Agnieszki I-K” i tak to się 
zaczęło. 
          Pierwsze oznaki uznania i splendoru spłynęły na nas – bo i ja też z 
nimi występuję – po realizacji jubileuszu w Dębicy, potem DBL w 
rzeszowskim Kole PZN, obchodów 50-lecia w Tarnobrzegu, DBL w Mielcu 
oraz w Jarosławiu. 

          Na stałe wyjeżdżamy i razem występujemy w składzie: Grażynka 
Maziarz, Dorota Szela, Magda Zach, ja, czyli Małgorzata Musiałek, 
wspomagająca nas playbackiem oraz śpiewem Agnieszka Iwaniuk-Kula 
oraz od czasu do czasu dołączająca do nas Zuzia Ostafin, która nasz 
występ wzbogaca – wkomponowując się do niego – poprzez recytację 
swoich wierszy oraz śpiewem swojej poezji. 
- Zygflor: Czy oprócz mojej – hipotetycznej – macie już swoją nazwę? 
- Małgosia Musiałek: Nie, jeszcze nie, ale trzeba będzie nad tym 
pomyśleć. 
          Idąc „za ciosem” – pragnąc wyprzedzić fakty – pragniemy 
przygotować nowy repertuar związany z okresem Świąt Bożego 
Narodzenia, z którym pragniemy zaprezentować się wszędzie, gdzie nas 
zaproszą.   
          Ta nowa forma naszej artystycznej aktywności jest dla nas 
naprawdę nowym doświadczeniem powiązanym z wieloma wyzwaniami i 
wyrzeczeniami. W końcu jesteśmy amatorkami, część z nas pracuje, 
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istnieje problem dojazdu całego składu z kilku miejsc regionu i … z tym 
musimy się uporać pragnąc usatysfakcjonować tych, którzy nas 
zapraszają. 
- Zygflor: I występujecie  „za przysłowiową miskę strawy”. 
- Małgosia Musiałek: tak trudne i pełne wyrzeczenia są początki 
wszystkich sław i gwiazd (śmiech). Cieszę się, że w tej formie możemy 
pokazać się szerszemu ogółowi poza Galą koncertową kończącą WM, 
gdzie w terenie podziwiali nas przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych, którzy po naszych występach nie ukrywali swojego 
zauroczeni naszą formą, dyspozycją i wręcz profesjonalizmem, czego nam 
potem w kuluarach gratulowano. 
          Na zaproszenie – dyr. PFRON Macieja Szymańskiego, – ponoć 20 
listopada – z aktualnym repertuarem będziemy miały okazję wystąpić w 
G2A Arena Centrum Wystawienniczo–Kongresowym Województwa 
Podkarpackiego w Jasionce w trakcie sympozjum dotyczącego osób 
niepełnosprawnych naszego regionu. Być może do tego składu 
dokooptujemy Monikę Młot oraz Zuzannę Ostafin, która nasz występ 
ubogaci.   
- Zygflor: Występ w takim obiekcie, to swoiste obycie – i przetarcie – 
przed występami na deskach innych ekskluzywnych i prestiżowych 
scenach regionu i kraju…  
- Małgosia Musiałek: Nie kpij sobie i nie drwij z naszej pasji oraz 
zbiorowych marzeń … byłoby super, gdyby twoje sugestie naprawdę ziściły 
się…  
- Zygflor: I tego Wam życzę, jako jeden z tych nielicznych, którzy byli u 
zarania WM, który mógł obserwować Wasze dojrzewanie, krzepnięcie i 
artystyczne obycie, czego namacalnym dowodem jest to, o czym 
rozmawialiśmy. Wasz sukces będzie „wodą na młyn” w mojej działalności, 
bo z wielką satysfakcja będę mógł pisać o Waszych kolejnych dokonaniach 
i sukcesach, czego Wam i sobie życzę … 
 
Zygflor                                                                                            2018-10-21 
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Witryna poetycka 
            
          W tegorocznym grudniowym kąciku poetyckim – w formie 
wierszowanej – dedykuję Państwu płynące z głębi serca od dwóch Poetek 
życzenia, które – jako uniwersalne – powinny dotrzeć do każdego z nas.  
          Zapoznajmy się z ich treścią i przesłaniem – po prostu: 
„przeanalizujmy je” – zaś ich przekaz przekażmy bliskim, aby mogły 
spełnić się nie tylko w nas, lecz również w naszych rodzinach oraz w 
naszym środowisku. 
          Zapraszam do uważnego przyswojenia sobie zaproponowanych 
utworów oraz analizy płynącego z nich przekazu i życzeń … 
 
                Zimowy czas 
 
Biały, puszysty puch przykrył wszystko dookoła,  
nagie ramiona drzew otulił niczym pierzyną. 
Zasypał wszystkie drogi, mosty i pola 
i bawi się w berka z Panią Zimą. 
 
Już Kasia śnieżne kule toczy, 
co to ? - bałwanka ulepiła, 
Nos marchewkowy, z węgielków oczy, 
na głowę kapelusz mu włożyła. 
 
Słuchajcie dzieci kochane, 
w zimową mroźną noc: 
Mikołaj przyjdzie niespodziewanie,  
przyniesie wam prezentów moc. 
 
Już święta się zbliżają,  
radosny, piękny czas, 
Wszyscy sobie ślą życzenia, 
niezwykły nastrój ogarnia nas. 
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I ja życzenia Wam złożę 
Zdrowych, Pogodnych Świąt, 
Niech błogosławi Wam Dziecię Boże 
Na Cały Nowy Rok. 
                                          autor:  Zuzanna Ostafin 
 
 
    Na ten świąteczny czas 
 
Niech miłość, szczęście darzy Was. 
W domu niech zawsze pachną róże, 
Niech omijają Was wszystkie burze. 
Niech się spełniają wszystkie życzenia,  
Niechaj realne będą marzenia. 
Gwiazdka  ta pierwsza zawsze Wam świeci, 
Niech Was radują uśmiechy dzieci. 
Smutek niech zawsze omija Was: 
Na każdy dzień, na każdy czas. 
Czego Ci dzisiaj życzyć trzeba? 
Czego najbardziej pragniesz dziś? 
Twoje życzenia wyślę do Nieba; 
Anioły wszystkie spełnią je w mig ... 
                                                                      autor: Lucyna Krzan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- w fotorelacji reprezentacyjny wokalny zespół ZO PZN - 
„Grupa 5 +1 Agnieszki I-K” 

 
 
           
 
 
 
 
 


