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Styczeń 
          
           - w styczniu: Rok Stary z Nowym się styka, czasem zimnem do kości 
przenika, czasem w błocie utyka.  
          lub: Nowy Rok – dwa krótkie słowa i wszystko będzie od nowa. 
          
          Przytoczeniem celnych – wręcz genialnych ludowych mądrości –  
trafnie określających etymologię nazwy miesiąca, czy powtarzalności 
czasu w „rytmie czterech pór roku” inaugurujemy już piętnasty sezon 
emisji naszego miesięcznika. 
           
          Wedle wiedzy i znawcy ludowych obyczajów – slawisty oraz 
historyka literatury i kultury polskiej – Aleksandra Brücknera określeniu 
tego czasu wywodzi się od słowa „tyki”, które w tym zimowym 
niesprzyjającym czasie żyjący według agrarnego rozkładu zajęć chłopi 
przygotowywali (wycinali) na wiosenne potrzeby związane chociażby z 
uprawą fasoli, czy plecionego ogrodzenia wokół chłopskich chat.  
          W języku staropolskim styczeń nazywano również tyczniem, 
godnikiem i ledzieniem (współczesna czeska nazwa miesiąca: leden).  
          Inna genealogia nazwy tego czasu jego imię kojarzy ze słowem  
„stykać”. To wtedy przecież styka się – czyli łączy – stary rok z Nowym 
Rokiem. Styczeń charakteryzuje się silnymi lodowatymi wiatrami oraz 
malowanymi przez mróz na szybach nieszczelnych okien przepięknymi 
białymi kwiatami i fantazyjnymi kompozycjami, których urokowi ulega 
każdy z nas. 
          Jego łacińska nazwa Ianuarius została zapożyczona przez większość 
języków europejskich i pochodzi od rzymskiego boga początku – Janusa. 
           Rozpoczyna się rok 2019, a wraz z nim ostatni okres działalności 
ekip we wszystkich strukturach i na wszystkich szczeblach w PZN, które 
już od wczesnej wiosny będziemy rozliczać i „przewietrzać”, czyli w razie 
potrzeby kompletować nowe zespoły, które wyrażą akces pracy na rzecz 
środowiska przez najbliższe lata.  
          Wraz z noworocznym numerem „Przewodnika” rozpoczynamy 
piętnasty sezon jego emisji i w związku z tym należy sobie złożyć pobożne 
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życzenie, aby nasz periodyk znowu mógł ukazywać się w dużym druku – w 
formie i szacie graficznej sprzed lat – w ten sposób docierać do szerszego 
grona odbiorców, w tym przede wszystkim do osób starszych nie 
korzystających z komputera oraz tego wszystkiego, co tenże oferuje 
użytkownikowi.  
 
          W Nowym Roku  pamiętajmy o tym, że: 

 
Kto się trzyma przysłów, ten się mądrym stanie. 

Bo przysłowia uczą – trzeba zważać na nie. 
 
Trafne przysłowia związane z tymże czasem: 

 Minął wspaniały bal sylwestrowy, Nowy Rok budzi się z bólem 
głowy. 

 Trzej Królowie wichry ciszą i krzyżyki na drzwiach piszą. 
Styczeń, styczeń, wszystko studzi – rośliny, zwierzęta i ludzi. 

 Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń 
mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje. 

 Na nawrócenie świętego Pawła połowa zimy przepadła. 

 Na świętą Martynę przybyło dnia o godzinę.  

 Gdy styczeń jasny i biały, to w lecie bywają upały. 

 Około początku roku mało w drzewach bywa soku, w ten czas 
ścięte nie próchnieją, ale raczej kamienieją.  

 
W te dni będziemy wspominać:  
          1 stycznia – to  Światowy Dzień Pokoju 
          1 stycznia 1995 r. – rozpoczęła się trwająca dwa lata denominacja  
złotego (1 nowy złoty = 10 000 starych złotych). 
          1 stycznia 1999 r. – rząd Jerzego Buzka wprowadził w życie przepisy 
dotyczące czterech reform: oświatowej, emerytalnej, administracyjnej i 
zdrowotnej.  
          2 stycznia 1929 r. – rozpoczęły działalność Polskie Linie Lotnicze 
LOT; uruchomiono 5 tras krajowych i jedną zagraniczną Katowice-Brno-
Wiedeń. 
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          2 stycznia 1959 r. – ZSSR wystrzelił sondę ŁUNA 1 – pierwszy obiekt, 
który osiągnąwszy II prędkość kosmiczną pokonał grawitację Ziemi. 
          3 stycznia 1959 r. – Alaska stała się 49 stanem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. 
          3 stycznia 1929 r. – urodził się Sergio Leone – włoski reżyser i 
scenarzysta filmowy; jego filmy: „Za garść dolarów”, „Dobry, zły i brzydki”, 
„Dawno temu w Ameryce” (zm. 1989 r.). 
          4 stycznia 1809 r. – urodził się Louis Braille – francuski pedagog, 
niewidomy od wczesnego dzieciństwa, wynalazł alfabet dla niewidomych 
nazwany później jego nazwiskiem – alfabet Braille’a (zm. 6 stycznia 1852 
r.). 
          4 stycznia 1969 r. – w Klinice Kardiochirurgii AM w Łodzi prof. Jan 
Moll podjął pierwszą w Polsce próbę przeszczepu serca. 
          5 stycznia 1769 r. – James Watt opatentował udoskonaloną przez 
siebie kilka lat wcześniej maszynę parową. Wynalazek ten przyczynił się 
do rewolucji przemysłowej w Anglii w XVIII-XIX w. 
           6 stycznia – OBJAWIENIE PAŃSKIE – Święto Trzech Króli 
          Według legend mędrcami (trzema królami) byli: Kacper z Arabii; 
Melchior z Persji i Baltazar z Indii. Zgodnie z ówczesnym obyczajem 
mędrcy ofiarowali nowo narodzonemu podarunki będące wyrazem hołdu 
– złoto, kadzidło i mirrę.  
          Od XV wieku w dniu Trzech Króli w kościele święci się złoto i 
kadzidło jako symbol darów, które Mędrcy złożyli Dzieciątku w stajence. 
Od XVIII wieku święci się także kredę. Do tradycyjnych zwyczajów należy 
pisanie na drzwiach święconą w tym dniu kredą inicjałów – K+M+B – i 
cyfry oznaczające rok. Ten skrót trzech imion znaczy również: „Niech 
Chrystus błogosławi ten dom” – z łaciny: Christus Mansionem Benedicat.  
          Niektóre nacje w tym dniu świętują Dzień Dziecka. 
          6 stycznia 1815 r. – urodził się Hipolit Cegielski – przemysłowiec i 
działacz społeczno-kulturalny. W 1855 r. zakupił warsztat, w którym 
rozpoczął produkcję maszyn i narzędzi rolniczych. Fabryka rozbudowana 
w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej została 
przekształcona w Zakłady Przemysłu Metalowego im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. H Cegielski był także współzałożycielem 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (zm. 1868 r.).  
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          7 stycznia 1882 r. – zmarł Ignacy Łukasiewicz – aptekarz, pionier 
przemysłu naftowego w Polsce, działał na obszarze dzisiejszego  
Podkarpacia. W 1853 r. skonstruował lampę naftową (ur. 1822 r.). 
           7 stycznia 1949 r. – zmarł Jan Rodowicz ps. „Anoda”, harcerz 
Szarych Szeregów, porucznik AK, uczestnik Akcji pod Arsenałem, 
powstaniec warszawski (ur. 1923 r.). 
          8 stycznia – to Dzień Sprzątania Biurka 
          8 stycznia 1915 r. – w Szwajcarii powstał Komitet Generalny 
Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce – jego celem było zbieranie środków 
finansowych na pomoc ludności polskiej.  
          8 stycznia 1959 r. – francuski polityk Charles de Gaulle został 
prezydentem Francji.  
          9 stycznia 1939 r. – urodziła się Susannah York (włość. Susannah 
Flecher), aktorka brytyjska, m.in. zagrała w filmach: „Czyż nie dobija się 
koni?”, „Tom Jones” (zm. 2011 r.). 
          9 stycznia 1959 r. – urodziła się Rigoberta Menchú Tum – 
gwatemalska obrończyni praw człowieka, działaczka na rzecz praw Indian, 
laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w 1992 r.  
          10 stycznia 49 r. p.n.e. – Juliusz Cezar przekroczył na czele armii 
rzekę Rubikon przebywając z Galii do Italii, co oznaczało wszczęcie przez 
niego wojny domowej. Wypowiedział wtedy słynne słowa: alea iacta est 
(łac. dosł. „Kostka została rzucona”). Współcześnie funkcjonuje związane 
z tym zdarzeniem powiedzenie: „Przekroczyć granice Rubikonu” – czyli 
czegoś dotychczas niemożliwego i nieosiągalnego dla ludzi. 
          10 stycznia 1949 r. – urodził się George Foreman – amerykański 
bokser, mistrz olimpijski z 1968 r., były zawodowy mistrz świata wagi 
ciężkiej, a także pastor protestancki. 
          11 stycznia 1859 r. – urodził się George Curzon – angielski polityk, 
który w 1920 r. zaproponował projekt linii demarkacyjnej między Polską, a 
ZSRR. Po II wojnie światowej tzw. linia Curzona – z niewielkimi zmianami 
– została uznana za wschodnią granicę Polski 
          11 stycznia 1949 r. – urodził się Bogdan Borusewicz – historyk, 
poseł i senator RP, marszałek Senatu, w PRL działacz opozycji 
antykomunistycznej, członek KOR, uczestnik strajków gdańskich. 
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          12 stycznia 1945 r. – rozpoczęła się operacja wiślańsko-odrzańska – 
tzw. ofensywa styczniowa – Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, w 
wyniku której w lutym 1945 r. siły niemieckie zostały wyparte za linię 
Odry.  
          12 stycznia 1899 r. – urodził się Arka Bożek – działacz Związku 
Polaków w Niemczech, uczestnik Powstań Śląskich  (zm. 1954 r.).             
          13 stycznia 1939 r. – urodził się Jacek Gmoch – piłkarz i trener 
piłkarski, 29-krotny reprezentant kraju, selekcjoner reprezentacji Polski w 
latach 1976-78. 
          13 stycznia 1964 r. – Karol Wojtyła – został mianowany 
arcybiskupem metropolitą krakowskim. 
          14 stycznia 1939 r. – urodziła się Liliana Urbańska – wokalistka 
jazzowa i flecistka. 
          14 stycznia 1999 r. – zmarł Jerzy Grotowski – reżyser i wybitny 
teoretyk teatralny. Jest uznawany za jednego z największych 
reformatorów teatru XX wieku; twórca „Teatru Laboratorium” (ur. 1933 
r.). 
          15 stycznia 1869 r. – urodził się Stanisław Wyspiański – dramaturg i 
poeta, malarz, grafik i architekt okresu Młodej Polski. Jego dzieła: 
„Wesele”, „Warszawianka”, „Noc listopadowa” (zm. 1907 r.). 
          15 stycznia 1929 r. – urodził się Martin Luther King – amerykański 
pastor baptystyczny, działacz na rzecz zniesienia dyskryminacji rasowej, 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla (zastrzelony w 1968 r.). 
          16 stycznia 1919 r. – w Stanach Zjednoczonych wprowadzono 
prohibicję zakazującą wytwarzanie i sprzedaż napojów alkoholowych, 
którą uchylono w 1933 r. 
          16 stycznia 1969 r. – protestując przeciwko wkroczeniu wojsk 
Układu Warszawskiego do Czechosłowacji – student Jan Palach – dokonał 
samospalenia na Placu Wacława w Pradze; zmarł po 3 dniach. 
          17 stycznia 1945 r. – oddziały I Frontu Białoruskiego, w ramach 
którego walczyła 1 Armia Wojska Polskiego wyzwoliły Warszawę.    
          17 stycznia 1649 r. – Jan II Kazimierz Waza został koronowany na 
króla Polski. 
          18 stycznia 1919 r. – organizacje zajmujące się pomocą humanitarną 
w Polsce utworzyły Polski Czerwony Krzyż. 
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          18 stycznia 1919 r. – w Wersalu pod Paryżem rozpoczęła się 
konferencja pokojowa po I wojnie światowej z udziałem 27 zwycięskich 
państw. 
          19 stycznia 1945 r. – komendant Sił Zbrojnych w Kraju gen. Leopold 
Okulicki pseud. „Niedźwiadek” wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej – 
AK. 
          19 stycznia 1999 r. – powołano Instytut Pamięci Narodowej – urząd 
państwowy zajmujący się m.in. ściganiem zbrodni nazistowskich i 
komunistycznych oraz prowadzeniem działalności edukacyjnej. 
          20 stycznia 1939 r. – urodziła się Krystyna Mazurówna – tancerka i 
choreografka, od 1968 r. na emigracji w Paryżu. 
          20 stycznia 1989 r. – zmarł Józef Cyrankiewicz – działacz 
komunistyczny, długoletni premier PRL i przewodniczący Rady Państwa 
(ur. 1911 r.). 
          21 – 22 stycznia – to 21 Dzień Babci, zaś 22 Dzień Dziadka 
          Z tej okazji Redakcja tym wszystkim, którzy takiego miana doczekali 
składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz 
„pełnej dyspozycyjności”, bo w tych czasach instytucja Babci i Dziadka, to 
najwiarygodniejsze –  zawsze pewne i niezawodne – rodzinne pogotowie 
ratunkowe…  
          21 stycznia 1905 r. – urodził się Christian Dior – francuski dyktator 
mody; założyciel międzynarodowego salonu mody noszącego jego 
nazwisko. Dior przyczynił się do dominacji Paryża jako stolicy światowej 
mody (zm. 1957 r.).  
          21 stycznia 1939 r. – urodziła się Anna Polony – aktorka teatralna i 
filmowa, reżyserka i pedagog. Jej role filmowe: „Dekalog VII”, „Z biegiem 
lat, z biegiem dni”, „Rewers”.  
          22 stycznia 1863 r. – wybuchło Powstanie Styczniowe 
          22 stycznia 1909 r. – urodził się Adolf Rudnicki (właść. Aron 
Hirschhorn) – polski pisarz pochodzenia żydowskiego, uczestnik kampanii 
wrześniowej, powstaniec warszawski (zm. 1990 r.).   
          23 stycznia 1889 r. – zmarł Ignacy Domeyko – geolog, filomata, 
przyjaciel Adama Mickiewicza, od 1831 na emigracji w Chile, gdzie 
stworzył przemysł górniczy (ur. 1802 r.).  
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          23 stycznia 1905 r. – urodził się Konstanty Ildefons Gałczyński – 
jeden z największych poetów polskich (zm. 1953 r.). 
          24 stycznia 1925 r. – Rada Ministrów RP podjęła decyzję o budowie 
w Warszawie Grobu Nieznanego Żołnierza.  
          24 stycznia 1934 r. – urodził się Stanisław Grochowiak – pisarz i 
poeta; jego utwory: „Chłopcy”, „Partita na instrument drewniany” (zm. 
1976 r.).  
          25 stycznia – to Dzień Sekretarki i Asystentki 
          25 stycznia 1925 r. – w RPA znaleziono diament wielkości pięści, 
który nazwano Cullinan (3 106 karatów). Jest to największy i najczystszy 
diament z dotychczas znalezionych na świecie. 
          25 stycznia 1979 r. – rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana 
Pawła II. W ciągu ośmiu dni stycznia i lutego papież odwiedził 
Dominikanę, Meksyk i Bahamy.  
          26 stycznia – to Dzień Transplantacji 
          26 stycznia 1919 r. – odbyły się pierwsze po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości wybory do Sejmu Ustawodawczego.  
          26 stycznia 1943 r. – w obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł 
Michał Kozal – biskup pomocniczy Włocławka, rektor Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie, beatyfikowany 14. VI. 1987 r. przez papieża 
Jana Pawła II (ur. 1893 r.). 
          27 stycznia – to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holocaustu – uchwalony 1. XI. 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 
celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej 
przez hitlerowski reżim. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło 
nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. Datę obchodów 
wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz – 
Birkenau w 1945 r. 
          27 stycznia 1999 r. – zmarł Jerzy Turowicz – dziennikarz i publicysta, 
twórca i długoletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” (ur. 
1912 r.). 
          28 stycznia 1819 r. – zmarł Jan Kiliński – z zawodu szewc, radny 
Warszawy, pułkownik Insurekcji Warszawskiej (ur. 1760 r.). 
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          28 stycznia 1989 r. – zmarła Halina Konopacka – lekkoatletka, 
pierwsza polska złota medalistka olimpijska (rzut dyskiem, Amsterdam 
1928 r.). Po wojnie na emigracji w USA (ur. 1900 r.). 
          29 stycznia 1919 r. – Stany Zjednoczone Ameryki – jako pierwszy 
kraj na świecie – uznały niepodległość Polski odzyskaną po I wojnie 
światowej. 
          29 stycznia 1990 r. – w Warszawie zakończył obrady ostatni – XI 
Zjazd PZPR – partia uległa samorozwiązaniu, a na jej miejsce powołano 
Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej.  
          30 stycznia 1649 r. – w wyniku wojny domowej w Anglii został ścięty 
Karol I Stuart, król Anglii i Szkocji, jedyny do dziś obalony i uśmiercony 
brytyjski władca (ur. 1600 r.).  
          30 stycznia 1889 r. – w zamku Mayerling samobójstwo popełnił 
arcyksiążę Rudolf – austriacki następca tronu (ur. 1858 r.) – oraz 
baronówna Maria Vetsera, jego kochanka (ur. 1871 r. ). 
          31 stycznia 1845 r. – Amerykanin Elias Howe opatentował maszynę 
do szycia reklamowaną przez firmy handlowe jako „przyjaciółka 
szwaczki”. Maszyna wykonująca ścieg podwójny i stebnowany; szybko 
zdobyła rynek i światowy rozgłos.  
          31 stycznia 1934 r. – urodziła się Joanna Rawik (właśc. Joanna 
Gronkowska) – piosenkarka, aktorka i pisarka. Jej piosenki: „Po co nam to 
było”, „Romantyczność”; powieści: „Hymn życia i miłości”, „Za kulisami 
sławy”.  
       
          Wspólnie przeanalizowaliśmy niegdyś zaistniałe zdarzenia i fakty, 
które zdarzyły się w miesiącu styczniu w historii powszechnej, jak i 
dziejach naszego Narodu; nadal będziemy wykazywać te, które – jako 
istotne – wydarzyły się tuż po odzyskaniu naszej państwowości.  
          Niech przekaz płynący z ich rozważania i analizy w sposób 
pozytywny wpłynie na nasze pro związkowe postawy, gdyż przed nami 
szczególny, bo wyborczy rok i tylko od nas razem zależy to wszystko jaki w 
przyszłości będzie wizerunek naszej organizacji. 
          Na zbliżający się Nowy 2019 Rok wszystkim zrzeszonym w naszej 
organizacji, naszym sympatykom i tym wszystkim, którzy nam sprzyjają – 
w imieniu władz naczelnych ZO Podkarpackiego PZN oraz własnym -  
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pragnę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz spełnienia 
wszelkich zakładanych planów, zadowolenia z życia jak też z pracy 
społecznej, którą nadal będziemy kontynuować. 
 
Zygflor                                                                                            2018-10-09 

 
 

Relacje ze spotkań okołobiałolaskowych AD 2018 
           
          Tegoroczny czasokres w organizacji spotkań z okazji lokalnych 
obchodów DBL, to przedział czasowy pomiędzy 11 września, a 10 grudnia 
2018 r., czyli pierwszym lokalnym „świętowaniem” w Lesku oraz 
kończącym cykl obchodami na szczeblu ZO PZN. 

 
w Lesku 

          11 września 2018 r., to data lokalnych obchodów DBL w leskim Kole 
PZN. W ich trakcie m.in. wręczano Honorową Odznakę „Przyjaciel 
Niewidomych” tym osobom, które w szczególny sposób wspierają ich 
działalność.  
          Część artystyczna spotkania, to – po raz kolejny – domena młodzieży 
z leskiego LO, która w tym roku – z racji 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości – wykonała inscenizację, której motywem przewodnim 
były pieśni patriotyczne. 
          Równolegle zrealizowano pokaz sprzętu rehabilitacyjnego, zaś po 
nim spotkanie integracyjne przy muzyce.  
           - informacja za: ttps://pl-pl.facebook.com/pznrzeszow/  - 
 

w Lubaczowie 
W miejsce relacji:   PODZIĘKOWANIE 
          Rok 2018 w dziejach Miasta Lubaczowa, to szczególny czas w Jego – 
i nie tylko – historii; w tym Koła Powiatowego Polskiego Związku 
Niewidomych z/s w MDK, który od wczesnych wiosennych miesięcy 
intensywnie się rozbudowuje. 
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          Na ten trudny czas gest dyr. MBP Katarzyny Pelc-Antonik oraz 
wszystkich Jej pracowników, którzy od 1.02. 2018 r. goszczą nas w swoim 
obiekcie w każdej postaci i formie, to podana nam pomocna dłoń w 
naprawdę trudnym momencie i czasie, tj. w chwili, gdy byliśmy właściwie 
bezradni i zagubieni. 

          Powyższa petycja jest również związana z potrzebą wykazania mojej 
oraz mojego środowiska względem w/w wdzięczności w realizacji 
tegorocznych lokalnych obchodów Dnia Białej Laski w … lokum MBP przy 
ścisłej pomocy Pani Dyrektor oraz wszystkich Pań i Panów (pracowników 
MBP), którzy 11 października 2018 r. w godzinach przedpołudniowych 
byli w pracy i poprzez to wraz z Nią przygotowali oraz wzięli czynny udział 
w realizacji naszego święta.  
          Również – już tradycyjnie – niezwykłe słowa podziękowania należą 
się nauczycielom ze Szkoły Podstawowej z Zalesia, tj. Ewie Fil-
Kwiatkowskiej, Beacie Goraj oraz ks. Tomaszowi Migasowi, którzy przez 
ostatnie tygodnie przyuczyli spore grono swoich podopiecznych do – jak 
zwykle – przepełnionego swoistym przesłaniem, refleksją oraz śpiewem 
uduchowionego występu, czym wzruszyli tych wszystkich, którzy mieli 
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okazję ich obserwować, wysłuchać oraz analizować wszystko to, co w ten 
sposób przekazywali. 
          Jak zwykle w tym dniu swą obecnością zaszczycili nas: Starosta 
Lubaczowski – Józef Michalik, Burmistrz Miasta Lubaczowa – Krzysztof 
Szpyt, Burmistrz MiG Oleszyce – Andrzej Gryniewicz, dyr. PCPR – Beata 
Zadworna, dyr. MDK – Andrzej Kindrat, prezes lubaczowskiej struktury 
PSD – Stanisława Woszczak, dyr. Szkoły Podstawowej w Zalesiu – Lucyna 
Demska, wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN – Ewa Bednarczyk, 
Bogusława Smoliniec – z WTZ im. św. Józefa w Oleszycach, Anna Chęć, 
której w tym dniu – jako jedynej – wręczono Honorową Odznakę 
„Przyjaciel Niewidomych”, mająca na wszystko „oko” dyr. MBP – 
Katarzyna Pelc-Antonik, wraz z Lubaczowską Telewizją Internetową red. 
Iwona Buczko oraz dosyć spora grupa członków lubaczowskiej struktury 
PZN, którzy w naprawdę przepiękny październikowy dzień przybyli do 
MBP, aby w tym dla nich raczej nowym miejscu w towarzystwie wcześniej 
wymienionych świętować Swój – jedyny w roku – Dzień.  
          Całe spotkanie – dzięki uprzejmości Osób wymienionych we wstępie 
– przebiegało w bardzo przyjaznej i wspomnieniowej atmosferze, co 
sprzyjało obopólnemu otwarciu na refleksyjne, czy wręcz żartobliwe 
przytaczanie faktów, które niegdyś zaistniały na linii nasze 
stowarzyszenie, a przedstawiciele samorządowej władzy i nie tylko, a 
wyreżyserowało je życie. 
          Nawiązując do PODZIĘKOWANIA – jako myśli przewodniej powyższej 
refleksji – u końca bieżącej kadencji przedstawicieli władz 
samorządowych, którzy zawsze nas wspierali i nigdy nie gardzili naszym 
zaproszeniem – wykorzystując łamy Kresowiaka Galicyjskiego – 
DZIĘKUJEMY IM za taką postawę równocześnie życząc reelekcji, co na 
pewno obopólnie będzie dla nas korzystnym, ponieważ pomiędzy nami 
już jest zadzierzgnięta pewna nić współpracy oraz personalnej znajomości, 
przez nas przekazane są Im nasze konkretne oczekiwania oraz potrzeby, 
których rozwiązania w najbliższej kadencji oczekujemy. 
          W tym miejscu szczególne słowa podziękowania należą się Staroście 
Lubaczowskiemu Józefowi Michalikowi, który od lat nad wszystkimi 
organizacjami pozarządowymi „roztacza ochronny parasol”, za co w 
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imieniu wszystkich oraz mojego stowarzyszenia serdecznie Panu Staroście 
Dziękuję.   
                                                                             Zygmunt Florczak 
                                                                                     prezes 
                                                                        ZK PZN w Lubaczowie       
 

w Mielcu 
          Tegoroczne cykliczne, jesienne spotkanie w mieleckim Kole PZN, to 
połączenie lokalnych obchodów DBL wraz z Jubileuszem 65-lecia 
zaistnienia tejże struktury w tym powiecie. 
          Szczególne uroczystości zrealizowane w dniu 16. X. 2018 r. 
zainaugurowała Msza św. odprawiona w akademickim kościółku „na 
starym Mielcu”, po której wysłuchaniu ich „cywilną” część kontynuowano 
w restauracji „Drink” leżącej nieopodal świątyni. 
          W tym dniu w części oficjalnej swoją obecnością m.in. zaszczycili ich: 
pełniący obowiązki prezydenta Mielca – Fryderyk Kapinos, dyr. PCPR – 
Beata Kardyś, dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN – Małgorzata Musiałek, 
duszpasterz środowiska – ks. Wiesław Znamirowski oraz nadleśniczy z 

Nadleśnictwa Mielec – 
Hubert Sobiczewski, na 
którego wsparcie mogą 
zawsze liczyć.  

          Artystyczne 
uzupełnienie części 
oficjalnej imprezy, to 
domena dziewczyn od 
lat zaangażowanych w 

środowiskowe 
Warsztaty Muzyczne w 
osobach: Grażyny 
Maziarz, Magdaleny 

Zach, Doroty Szeli i … dyr. Małgorzaty Musiałek. Dodatkowo w tym dniu 
gościli – i mieli okazję podziwiać – recytację wierszy oraz śpiew własnych 
utworów – przez Zuzannę Ostafin, czym „zmiękczyła” całe towarzystwo.  



15 
przewodnik 

 

          We wręcz „rutynowo” zrealizowanych uroczystościach wzięło udział 
około 60 członków, którzy w szampańskich nastrojach bawili się do 
późnych godzin nocnych. 
          W tym roku mielczanie bawili się we wręcz hermetycznym gronie, 
czyli tylko we własnym towarzystwie w ten m.in. sposób konsumując 
środki zewnętrzne oraz własne składkowe pozyskane w celu zrealizowania 
podwójnej uroczystości. 
 

w Brzozowie 
          17 października 2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Brzozowie zrealizowano lokalne obchody DBL połączone z Jubileuszem 
60-lecia tej struktury w tym regionie. 

          Msza św. odprawiona o 
godz. 1300 w kościele 
parafialnym p.w. 
Przemienienia Pańskiego w 
Brzozowie, to pierwszy krok, 
czy etap w realizacji 
szczytnego Jubileuszu, w 
trakcie którego modlono się 
za tych, co byli przed nimi, 
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działają obecnie oraz za pomyślność stowarzyszenia w zbliżających się 
dekadach. 
          Część „cywilną” zasygnalizowanej we wstępie uroczystości – we 
wręcz nowatorski sposób – urzeczywistniano od godz. 1415 w formie 
konferencji pod nazwą „Razem łatwiej” w wymienionej wcześniej Sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie mieszczącego się przy ul. 
Armii Krajowej 1. 
          Jej zmaterializowanie, 
to owoc realizacji dwóch 
projektów, na których 
bazując zrealizowano 
wszystko to, co poniżej oraz 
zajęcia w dniach 
następujących po Jubileuszu 
typu rozgrywki warcabowo-
szachowe, czy Nordic 
Walking, co – jako jeden z 
warunków dofinansowania -- 
było zastrzeżone w uzasadnieniach projektu. 
          Jako novum realizacji tego typu przedsięwzięć należy uznać 

prelekcję dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN Małgorzaty Musiałek pt. „Nie 
widzieć, nie znaczy nie móc” oraz autorska prezentacja sprzętu oraz 
urządzeń ułatwiających egzystencję w środowisku naturalnym 
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rehabilitantki z biura ZO PZN – Aliny Niedużak – pod roboczą nazwą „Nie 
tylko biała laska”. 
          Po spożyciu poczęstunku nastąpił moment podsumowania ponad 
półwiecznej działalności brzozowskiego Koła PZN w regionie przez prezes 
Zofię Brodzicką, która „scharakteryzowała służebną rolę ZK wobec swoich 
podopiecznych, tj. członków zwyczajnych oraz zrzeszonych dzieci, 
wymieniła od lat realizowane oddolne inicjatywy ukierunkowane na tych, 
którym żywotne siły 
zezwalają jeszcze korzystać 
z proponowanych ofert i 
propozycji macierzystego 
ZK, jak i wobec tych – czyli 
dedykowanym członkom 
podopiecznym – do 
których należy dotrzeć w 
domowych pieleszach, 
ponieważ ich nie opuszczają”. 
          Następnie w towarzystwie dyr. Małgorzaty Musiałek wręczano 
nagrody, odznaczenia i dyplomy tym wszystkim, którzy wedle ZK na to 
sobie zasłużyli. 
          I tak: 
- Honorowe Odznaki „Przyjaciel Niewidomych” otrzymali: Starosta 
Powiatu Brzozowskiego – Zygmunt Błaż oraz Burmistrz Brzozowa – Józef 
Rzepka.  
- Honorowe Odznaki Polskiego Związku Niewidomych otrzymali: 

 Złotą: Zofia Graboń;  

 Srebrną: Maria Nowak, Janina Szpiech, Mieczysław Lutecki, Maria 
Dymińska  

 Brązową: Maria Sawicka, Józef Zajączkowski, Krystian Konieczko, 
Zofia Kłodowska, Zofia Szybiak 

- Okolicznościowe medale: przedstawicielom poszczególnych Gmin oraz 
przedstawicielom Kół PZN przybyłym na uroczystości. 
          Ostatni akt szczególnej Konferencji, to wystąpienia gości i dyskusja 
nad tym wszystkim, co w przedziale czasowym  od 1400 – do 1730 
omówiono, poruszono, czy zademonstrowano.  
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          Pokłosie Jubileuszu, to trwające do dziś organizowane w siedzibie ZK 
– realizowane pod „okiem” Andrzeja Jagieły – rozgrywki szachowo-
warcabowe lub w terenie z nordic walking, wszak dzięki dobrodziejstwu 
projektu udało się urzeczywistnić organizację Jubileuszu, wzbogacić się o 
sprzęt świetlicowy, czy o kijki, dzięki którym teraz w terenie realizują 
wszystko to, czego podjęli się podpisując warunki projektu… 
 

w Jarosławiu 
          18 października 2018 r., to data dwutorowego sposobu realizacji 
tegorocznych obchodów DBL w powiecie jarosławskim. 
          Ich pierwsza część, to realizowana od godz. 1430 w Auli Zespołu 
Szkół Muzycznych w Jarosławiu część oficjalno-artystyczna 
urzeczywistniana pod tytułem „Widzieć Sercem i Muzyką”. Zainicjował ją 
stosowny wiersz Zuzanny Ostafin w wykonaniu autorki, potem 
wysłuchano prelekcji prezes Ewy Bednarczyk nawiązującej do 
retorycznego pytania tuż przed nią wysłuchanego utworu pt. „Pytasz, jak 
żyć, kiedy nie widzisz nic”. 
          W tym dniu „naszych” z Jarosławia swą obecnością zaszczycili: 
wiceburmistrz Jarosławia – Wiesław Pirożek, duszpasterz środowiska – ks. 
Marek Pieńkowski, prezesi ZK PZN z Przemyśla, Dębicy i Lubaczowa oraz 
Przeworska, dyr. MBP w Lubaczowie – Katarzyna Pelc-Antonik, 
Małgorzata Musiałek – dyr. biura ZO PZN i inni. 
          W trakcie spotkania:  

- Honorową Odznakę „Przyjaciel Niewidomych” otrzymał: ks. Marek 
Pieńkowski 
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- Honorowy Dyplom od ZK PZN w Jarosławiu – Jakub Nowak z  
rzeszowskiej firmy „Altix” 
- Brązową Honorową Odznakę PZN – Katarzyna Urbaniak  
- w poczet Nadzwyczajnych Członków PZN zostali przyjęci: mgr Jolanta  
Matwij  oraz Andrzej Matwij. 

          W części artystycznej mn.in. zaprezentowali się: rodzima poetka z 
Jarosławia – Maria Markiewicz, uczniowie ze Szkoły Podstawowej z 
Makowiska recytujący wiersze Reginy Schönborn, „Grupa wokalna 5+1 

Agnieszki Iwaniuk-Kula” w repertuarze polskiej muzyki rozrywkowej i 
popularnej, charakterystycznej dla ostatniego 40-lecia oraz uczniowie z 
jarosławskiej Szkoły Muzycznej w repertuarze napisanym przez klasyków 
na fortepian, flet  prosty, saksofon, czy wibrafon. 
          Niezwykle miłym akcentem kończącym prawie dwugodzinną cześć 
oficjalno-artystyczną było wręczenie uhonorowanym oraz uświetniającym 
spotkanie artystom symbolicznych róż oraz wykonanie pamiątkowego 
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zdjęcia, co okazało się być niezwykle miłym i wskazanym akcentem 
kończącym tę część uroczystości.  
          Po około 30 minutowym przemarszu z ul. Czesławy Puzon ps. 
„Baśka”, gdzie jest Szkoła Muzyczna, do restauracji „U Słowika” przy ul. 
Piekarskiej, tam kontynuowano część integracyjną tegorocznych 
obchodów DBL w Jarosławiu. 
          W dosyć sporym gronie – w bardzo dobrych nastrojach, miłym 
towarzystwie – bawiono się do późnych godzin wieczornych przy okazji 
rozpatrując wszystko to, co na ten dzień przygotował i zabezpieczył im 
macierzysty Zarząd Koła, zaś personalnie za wszystko odpowiedzialna 
prezes Ewa Bednarczyk. 
 

w Tarnobrzegu 
          – połączony z Jubileuszem 50-lecia zaistnienia Koła PZN w tym 
regionie – zrealizowano 19 października 2018 r. można rzecz, że w trzech 
odsłonach, czyli w tarnobrzeskim MDK, potem w kościele, zaś jako trzecie 
– zabawowe – w restauracji „Sonata”. 

          Godz. 1000 – Miejski Dom Kultury – to czas i miejsce inauguracji 
zasygnalizowanych we wstępie – tzw. „cywilnych” uroczystości, w których 
udział wzięli reprezentanci władz samorządowych – pełniący obowiązki 
prezydenta Tarnobrzega Anna Pekár i przewodniczący Rady Miasta 
Dariusz Bożek – oraz ZO Podkarpackiego PZN – opiekun Koła Agata 
Pogoda, księgowa Agnieszka Iwaniuk-Kula i dyr. Małgorzata Musiałek – , 
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to czas podsumowywania minionych dekad oraz chwile dla „oka i ducha”, 
czym zapewne był artystyczny występ wokalistek z ekipy Agnieszki 
Iwaniuk Kuli, czy członkiń zespołu ludowego, które uświetniły 
zasygnalizowane uroczystości. 

         Tamże przeprowadzono 
konkurs literacki, wręczano Odznaki 
„Przyjaciel Niewidomych” oraz 
nasze „resortowe”, czyli PZN-wskie 
tym wszystkim, którzy zostali do 
nich wytypowani przez Zarząd  
tarnobrzeskiego Koła PZN. 
          Ich część „ekumeniczna i 
duchowa”, to odprawiona około 
godz. 1300 Msza św., w trakcie której 

modlono się za tych, co byli i tworzyli zręby struktury PZN oraz za tych 
wszystkich, którzy obecnie stanowią trzon tarnobrzeskiej struktury PZN. 
          Restauracja „Sonata”, to kolejny etap i miejsce relacjonowanych 
świąt, w której to degustowano serwowane potrawy, bawiono się,  
wspominano miniony czas oraz tych wszystkich, którzy niegdyś tworzyli 
podwaliny Jubilata, czyli tarnobrzeskiego Koła PZN i w jego historii zapisali 
się tylko złotymi zgłoskami.  
            Z tej okazji było dużo kwiatów, mnóstwo ciepłych słów oraz huczna 
zabawa do późnych godzin nocnych kończąca lokalne obchody DBL oraz 
wieńcząca 50-letni trud służby na rzecz człowieka z dysfunkcją wzroku 
zamieszkującego Ziemię Tarnobrzeską. 
 

w Krośnie 
W krośnieńskim kole PZN cykliczną imprezę integracyjną pn. „Dzień 
Białej Laski” zrealizowano  24 października 2018 r. w miejscowym barze 
„Kasyno”. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób, wśród których m.in. 
zasiedli: prezydent Krosna – Piotr Przytocki, dyr. biura ZO PZN – 
Małgorzata Musiałek, rehabilitantka – Alicja Niedużak, dyr. PCPR – 
Agnieszka Zygarowicz, przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału firmy 
„Altix” – Jakub Nowak i Aleksandra Pasieka oraz delegacja Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem – Oddziału Terenowego w Krośnie. 
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 W krośnieńskim Kole PZN cykliczną imprezę integracyjną pn. „Dzień Białej 
Laski” zrealizowano 24 października 2018 r. w miejscowym barze 
„Kasyno”. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób, wśród których m.in. 
zasiedli: prezydent Krosna – Piotr Przytocki, dyr. biura ZO PZN – 
Małgorzata Musiałek, rehabilitantka – Alicja Niedużak, dyr. PCPR – 
Agnieszka Zygarowicz, przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału firmy 
„Altix” – Jakub Nowak i Aleksandra Pasieka oraz delegacja Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem – Oddziału Terenowego w Krośnie. 
          W trakcie spotkania wręczono: 
- Brązową Honorową Odznakę PZN – Zofii Gierlach 
- okolicznościowe Dyplomy – wszystkim aktywistom ZK m.in. 
zaangażowanych w akcję pozyskiwania środków z odpisu 1%. 
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          Po zakończeniu części oficjalnej do późnych godzin wieczornych 
bawiono się przy orkiestrze, która swym występem skutecznie ożywiła 
zebraną publiczność.  
          Zrelacjonowaną imprezę należy uznać za niezwykle udaną pomimo 
tego, że na zewnątrz była plucha i od czasu do czasu „zacinało” strugami 
deszczu przy wtórze momentami szalonego i uciążliwego wiatru. W tym 
wszystkim najważniejszą była pogoda ducha, której w tym momencie im 
nie brakowało, co z satysfakcją podkreślił mój rozmówca, czyli prezes 
krośnieńskiej struktury PZN – Bogdan Sadowski. 
P.s. 
           ttps://pl-pl.facebook.com/pznrzeszow/ – to strona internetowa ZO 
Podkarpackiego PZN, na której znajdziecie mnóstwo zdjęć i krótkie 
informacje o tym, jak zrealizowały to święto te ZK, które nie są ujęte w 
powyższym opracowaniu, ponieważ nie wyraziły zainteresowania tą 
formą nagłośnienia, ale coś w tej kwestii uczyniły i zrobiły.  
          Powyższe okołobiałolaskowe relacje, to ostatnie w tej kadencji z 
tego typu zdarzeń organizowanych przez lokalne Zarządy Kół PZN.  
          Od początku 2019 r. ponownie przez całe Podkarpacie „przetoczy 
się” fala zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych, w trakcie których rozliczymy 
ustępujących, w ich miejsce powołamy nowo-stare lub rzeczywiście nowe 
składy terenowych ZK PZN. 
 

2018-12-10 na szczeblu ZO PZN 
          Powyższa data i lokal, czyli restauracja „Bohema” mieszcząca się w 
piwnicach WDK przy ul. Okrzei 7, to termin i miejsce realizacji 
opóźnionych obchodów DBL na szczeblu ZO PZN połączonych – z racji 
trwającego już na dobre Adwentu – z wręcz bożonarodzeniowym 
kolędowaniem.  
          Powyżej zasygnalizowane w tytule spotkanie w wymienionym lokum 
zainicjował prezes ZO PZN Ryszard Cebula, który serdecznie przywitał 
zebrany aktyw oraz rodzime artystki tworzące grupę wokalną  „5 + 1” 
Agnieszki Iwaniuk-Kula, które – pod dodatkowo bacznym okiem Ich 
Mistrzyni, czyli Ewy Jaworskiej-Pawełek – miały swym występem 
uświetnić okołobiałolaskowe oraz zbliżające się około bożonarodzeniowe 
spotkanie. Po nim głos zabrała dyr. Małgorzata Musiałek, która – tak, jak 
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przedmówca – złożyła okolicznościowe serdeczne życzenia wynikające z 
opóźnionych obchodów DBL połączone z bożonarodzeniowymi, po czym - 
łamiąc się opłatkiem – składano sobie okolicznościowe życzenia. Po 
symbolicznym toaście lampką szampana, spożyto obiad, po którym 

wysłuchano nastrojowego koncertu dziewczyn – podopiecznych Agnieszki 
Iwaniuk-Kula – oraz Zuzanny Ostafin, która owe spotkanie ubogaciła 
śpiewem odautorskiego utworu „Cierpienie i radość” oraz recytacją 
swojego wiersza pt. „Boże Narodzenie”, który swym przesłaniem i 
wymową trafnie nawiązał do przeżywanego oraz zbliżającego się czasu. W 
koncercie – oprócz wymienionej wystąpiły: Teresa Biało, Magdalena Zach, 
Dorota Szela, Kazimiera Przywara, Danuta Oczoś, Monika Młot, Grażyna 
Maziarz, Jadwiga Pawlak oraz Agnieszka Iwaniuk-Kula. 
(od redakcji: Koncert oraz drobne upominki dla wykonawców zostały 
dofinansowane ze środków ROPS).           
          Należy przyznać, że dobór repertuaru oraz czas występu był dobrany 
„w sam raz” i idealnie pasował do przeżywanej chwili i momentu. 
Artystyczny „finisz” kończący tę część, to wspólne śpiewanie kolęd i 
pastorałek w swoisty sposób integrujący uczestników relacjonowanego 
spotkania bez względu na to, czy były to artystki, czy przybyły z terenu 
aktyw. 
          Wedle relacji bliskich mi osób, to „spotkanie zostało zrealizowane w 
fajnej atmosferze, w dobrym tempie przy zachowaniu duchowości chwili i 
przeżywanego czasu”, czego należy pogratulować wszystkim jego 
uczestnikom i organizatorom… 
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Zygflor                                                                                             2018-12-12 
 
 

Witryna poetycka 
            
          W tegorocznym styczniowym kąciku poetyckim – w formie 
wierszowanej – delikatne przypomnienie, że już trwa karnawał i jeszcze 
jest – trwa – zima, o której uroku mówią pozostałe wiersze. 
          Ich prezentacją pragnę uzmysłowić, że obie nazwy – terminy – są ze 
sobą ściśle powiązane i wręcz wzajemnie się uzupełniające 
(kompatybilne), bo czy ktoś np. w czerwcu brał udział karnawałowej 
zabawie i w tym czasie mógł obserwować padający śnieg? 
          Zapraszam do uważnego przyswojenia sobie zaproponowanych 
utworów oraz przypomnienia sobie tego, co w ten czas niegdyś dane nam 
było przeżywać, gdy byliśmy młodsi i sprawniejsi lub powzdychać do chwil, 
które przeżywaliśmy przed kilkoma, czy kilkunastoma dniami; które są 
naszym najświeższym wspomnieniem… 
 
   Karnawał trwa 
 
Stoły odświętnie nakryte 
Podano dania wyśmienite 
Szkło błyszczy w świetle świec. 
Szampan w pucharach szaleje 
I każda buzia się śmieje 
Orkiestra pięknie gra. 
 
Panie, panowie  galowo odziani 
Za ręce trzymają się 
Na parkiecie parami – Pan obok swej Pani 
W takt melodii tulą się też. 
Tu parka za parką płynie 
W takt walca, co z wieków słynie 
Upojną melodia jest. 
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Trwałby ten czas bez końca 
Lecz wysłał swego gońca- zegar północ wybił nam. 
Mamy piękne wspomnienia 
I pamięć do ocalenia 
Naszych przeżytych chwil … 
                                                autor: Lucyna Krzan 
 
     Śnieg 
 
Białe płatki śniegu 
Cichutko na ziemię spadają, 
Niczym lekką kołderką 
Wszystko dookoła przykrywają. 
 
Piękna zielona choinka 
Wspaniale się prezentuje, 
Przystrojona w śnieżne gwiazdeczki 
Zachwyt na twarzy maluje. 
 
Te białe płatki śniegu 
Co różne wzory mają 
Radość przynoszą dzieciom 
I urok Świętom nadają. 
 
Śliczne, zimne śnieżynki 
Na dłonie moje spadają 
I nagle-bezszelestnie 
Cichutko sobie znikają. 
                               autor: Zuzanna Ostafin 
 
             Zima 
 
Zima, zima przyszła już 
Każde dziecko o tym wie, 
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No bo z chmurek prosto z nieba 
Sypie bielusieńki śnieg. 
 
Wszystkie dzieci się radują, 
Lepią śnieżki i bałwanka, 
No i z górki na pazurki 
Mkną na nartach i na sankach. 
 
Ostry mróz nas szczypie w noski 
Piękne wzory też maluje 
W szybach okien moi mili 
Różne kwiaty nam haftuje. 
 
Zima fajną porą jest 
Są prezenty, ferie, święta, 
A przygody w śnieżnym puchu 
Każde dziecko zapamięta. 
 
                    autor: Zuzanna Ostafin  
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