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Małgosi i Tomkowi ! 
    Z powodu zawarcia przez Was Świętego Związku Małżeńskiego – na 
nowej drodze Waszego życia – śpieszymy złożyć Wam najserdeczniejsze 
okolicznościowe życzenia wszelkiej pomyślności wraz z uświadomieniem, 
że: 
Małżeństwo, to piękno i szczęście – bycia we dwoje. 
Małżeństwo, to wspólne poszukiwanie – drogi do celu. 
Małżeństwo, to skarb – którym jest Wasza miłość. 
Małżeństwo, to Wy – na zawsze razem. 
   Na dalsze lata szczęśliwego pożycia małżeńskiego Młodej Parze tej 
treści życzenia składają: 
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Sierpień 
– czyli – 

   zboże – sierp – żęcie: to trójczłonowy zlepek słów, które przyczyniły 
się do uformowania takiej, a nie innej, nazwy tego czasu. 

  Kiedyś w te dni na polach „dzwoniły” sierpy żniwne, którymi 
ścinano – żęto – zboże (potem kosy), dziś te same łany zbóż znikają w 
żarłocznych hederach kombajnów, które jednocześnie koszą i młócą to, z 
czego będziemy piec tegoroczny chleb wyręczając w tej ciężkiej pracy 
setki – jeśli nie tysiące – żniwiarzy. Miesiąc wywodzi swą nazwę od 
starożytnego narzędzia żniwnego – sierpa – i tylko u Słowian jest taki jego 
rodowód i – wręcz patronimiczna – geneza jego imienia. Dawne jego 
określenia, to sirzpień lub stojaczka. Łacińska nazwa – Augustus – nadana 
jest mu na cześć cesarza Oktawiana Augusta i pod takowym funkcjonuje 
w większości języków zachodniej, północnej i południowej Europy.  

  W dawnej Polsce mawiano, że „W dniu Matki Boskiej Zielnej każdy 
chodzi cielny” – czyli syty i najedzony. Święto przypadające 15 sierpnia 
dawniej obchodzono jako Dzień Matki Bożej Dożynkowej, bo zgodnie z 
agrarnym kalendarzem „Na Wniebowzięcie pokończone żęcie”. 
Przysłowia charakteryzujące ten czas, to: 

 Na święty Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu ustaw. 

 Na świętego Wawrzyńca (10 sierpnia) szykują się żencarze 
do wieńca. 

 Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz przynosi, to na Narodzenie 
Matki (8 września) rosi. 

 Bartłomiej zwiastuje (24 sierpnia), jaka jesień następuje. 

 Sierpień – lekarstwo od głodowych cierpień. 

 Z sierpem w ręku witać sierpień, wiele uciech, wiele cierpień. 

 Gdy na początku sierpnia skwar trzyma, to nieostra bywa zima. 

 Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie. 

 Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. 

 Jeśli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegu długo zasiędzie. 
  W przeciągu tych dni będziemy wspominać: 

  1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.  
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Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 9 października 2009 r. o 
ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego 
uchwalonej z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

  1 sierpnia 1944 r. – o godz. 1700 – Godzinie „W” – wybuchło 
Powstanie Warszawskie. Trwało 63 dni – do 2.X.1944 r.  

   1 sierpnia 1919 r. – Sejm RP przyjął ustawy: o godłach i barwach 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o orderze Virtuti Militari.  

  2 sierpnia 1549 r. – urodził się Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 
„Sierotka” – marszałek wielki litewski, wojewoda wileński; autor 
„Peregrynacji albo pielgrzymowania do Ziemi Świętej” (zm. 1616 r.). 

  2 sierpnia 1964 r. – początek wojny amerykańsko–wietnamskiej 
zakończonej w styczniu 1973 r.  

  3 sierpnia 1914 r. – w Krakowie powstała Pierwsza Kompania 
Kadrowa – poddział piechoty utworzony przez Józefa Piłsudskiego, który 
powstał z połączenia członków „Strzelca” oraz „Polskich Drużyn 
Strzeleckich”; był to zalążek Wojska Polskiego.  

  3 sierpnia 1929 r. – urodził się Zdzisław Krzyszkowiak – 
lekkoatleta, długodystansowiec; mistrz olimpijski (1960), mistrz Europy, 
rekordzista świata. Jego imieniem nazwano stadion lekkoatletyczny w 
Bydgoszczy (zm. 2003 r.).   

  4 sierpnia 1859 r. – urodził się Knut Hamsun – norweski pisarz, 
prekursor modernistycznych tendencji w powieści psychologicznej oraz 
egzystencjalnej; w 1920 r. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
(zm. 1952 r.). 

  4 sierpnia 1889 r. – urodził się Stanisław Kardaszewicz – mjr broni 
pancernej WP, ofiara zbrodni katyńskiej z 1940 r. 

  5 sierpnia 1559 r. – urodził się Mikołaj z Mościsk – teolog–
moralista, pisarz ascetyczny. Dokonał pierwszej w dziejach polskiej myśli 
mistycznej analizy modlitwy, medytacji i kontemplacji (zm. 1632 r.). 

  5 sierpnia 1864 r. – na stokach Cytadeli warszawskiej został 
stracony Romuald Traugutt – ostatni dyktator Powstania Styczniowego 
(ur. 1826 r.)  

  6 sierpnia 1914 r. – 105 lat temu!!! – z krakowskich Oleandrów do 
walki o Niepodległą wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa – pododdział 
piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego.  
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  6 sierpnia 1945 r. – USA zrzuciły bombę atomową na japońskie 
miasto Hiroszima. Podobnego ataku amerykańscy lotnicy dokonali na 
inną aglomerację – Nagasaki – w dniu 9 sierpnia tego samego roku. 

  Od śmierci i zniszczenia rozpoczęła się era atomowa ludzkości. 
  7 sierpnia 1959 r. – urodził się Edward Simoni – polsko–niemiecki 

muzyk, kompozytor; gra na fletni Pana, Gheorghe’a Zamfira uznawany za 
najwybitniejszego panflecistę świata. 

  7 sierpnia 1969 r. – urodził się Aleksiej Sułtanow – rosyjski 
pianista; na XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. 
Fryderyka Chopina w 1995 r. uzyskał II nagrodę (zm. 2005 r.).  

  8 sierpnia 1929 r. – niemiecki sterowiec LZ 127 Graf Zeppelin 
rozpoczął lot dookoła świata. 

   8 sierpnia 1944 r. – w Warszawie rozpoczęła nadawanie 
powstańcza radiostacja „Błyskawica”. W tym dniu w trakcie walk w 
Powstaniu Warszawskim zginął Juliusz Kaden-Bandrowski – pisarz, 
żołnierz Legionów Polskich (ur. 1885 r.).  

  9 sierpnia 1819 r. – urodził się William Morton – amerykański 
dentysta; jako pierwszy zastosował eter przy ekstrakcji zęba (zm. 1868 r.)  

  9 sierpnia 1939 r. – urodziła się Maria Czubaszek – pisarka i 
satyryczka, autorka tekstów piosenek, scenarzystka (zm. 2016 r.). 

  10 sierpnia 1519 r. – początek wyprawy pięciu okrętów 
dowodzonych przez portugalskiego żeglarza Ferdynanda Magellana, 
które w tym dniu wypłynęły z portu w Sewilli w pierwszą w historii podróż 
dookoła świata.  

  10 sierpnia1889 r. – urodziła się Zofia Kossak-Szczucka – pisarka, 
współzałożycielka tajnych organizacji w okupowanej Polsce: „Frontu 
Odrodzenia Polaki” i „Rady Pomocy Żydom Żegota”(zm. 1968 r.).  

  11 sierpnia 1919 r. – urodził się Roman Artymowski – malarz, 
grafik, przedstawiciel abstrakcjonizmu w polskiej sztuce powojennej    
(zm. 1993 r.). 

  11 sierpnia 1939 r. – urodził się Anatolij Michajłowicz 
Kaszpirowski – rosyjski psychiatra i psychoterapeuta; zdobył sławę 
występując publiczne jako hipnotyzer i bioenergoterapeuta.  

  12 sierpnia 1849 r. – urodził się Abbot Handerson Thayer – 
amerykański malarz, przyrodnik, prekursor badań nad zjawiskiem 
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kamuflażu w przyrodzie i praktycznym wykorzystaniem maskowania w 
celach wojskowych (zm. 1921 r.) 

   12 sierpnia 1979 r. – IBM wprowadziła na rynek pierwszy model 
komputera osobistego. 

  13 sierpnia – to Dzień Osób Leworęcznych  
  13 sierpnia 1899 r. – urodził się Alfred Hitchcock – brytyjski reżyser 

i producent filmowy; jego najbardziej znane filmy: „Okno na podwórze”, 
„Zawrót głowy”, „Ptaki”, „Psychoza” (zm. 1980 r.).  

  13 sierpnia 1944 r. – Powstanie Warszawskie – eksplozja „czołgu-
pułapki” na ulicy Kilińskiego, która zabiła około 300 cywilów i 
powstańców.  

  14 sierpnia 1941 r. – w bunkrze głodowym obozu 
koncentracyjnego Auschwitz poniósł dobrowolną śmierć – zamiast 
jednego ze współwięźniów – Rajmund Kolbe – imię zakonne Maksymilian 
Maria – święty, franciszkanin, kapłan i męczennik, założyciel klasztorów w 
Niepokalanowie i Nagasaki (ur. 1894 r.).  

  14 sierpnia 1980 r. – w Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczął się 
strajk okupacyjny, na którego czele stanął Lech Wałęsa. To ten zryw 
zapoczątkował „polski sierpień 80’ ” – największy po wojnie przełom 
polityczny w kraju. 

  15 sierpnia – to Wniebowzięcie NMP – Matki Boskiej Zielnej oraz 
Dzień Wojska Polskiego obchodzony w rocznicę Bitwy Warszawskiej 
1920 r.  

  W III Rzeczpospolitej Polskiej czcimy święto 15 sierpnia na 
pamiątkę zwycięskiej bitwy wojsk odrodzonej Polski pod dowództwem 
marszałka Józefa Piłsudskiego nad wojskami bolszewickiej Rosji w tzw. 
bitwie o Warszawę. Historycy zaliczają ją do jednej z 18 najważniejszych 
bitew w dziejach świata. która uniemożliwiła ekspansję komunizmu na 
zachód Europy. Za to nasze zwycięstwo sowieci „zrewanżowali się” 
wymordowaniem jeńców w 1940 r. w Katyniu, w Charkowie i Miednoje 
oraz zatrzymaniem radzieckiej ofensywy w sierpniu 1944 na rzece Wiśle z 
chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego. 

  15 sierpnia w polskiej obyczajowości, to dzień, który jest czasem 
obchodzenia świąt patriotyczno-religijnych.  
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  Święto przypadające 15 sierpnia dawniej obchodzono jako Dzień 
Matki Bożej Dożynkowej, bo zgodnie z agrarnym kalendarzem „Na 
Wniebowzięcie pokończone żęcie”. Obrzędowość ludowa wiąże ten dzień 
ze święceniem płodów rolnych i ziół będących symbolami bogactwa 
przyrody i stąd druga popularna nazwa tego święta – Uroczystość Matki 
Boskiej Zielnej. Wnętrza kościołów ozdabiane są wiankami z ziół i 
kwiatów, kompozycjami roślinnymi z warzyw, owoców i runa leśnego. Jest 
to więc drugi dzień w roku – po oktawie Bożego Ciała – przeznaczony do 
święcenia ziół i kwiatów polnych. Wedle staropolskiego obyczaju, to 
zmarłym do trumny „podkładano ich garstkę pod głowę”. 

  W dawnej Polsce mawiano, że „W dniu Matki Boskiej Zielnej każdy 
chodzi cielny” – czyli syty i najedzony. Dzień Matki Boskiej Zielnej był 
dniem wielkich dziękczynnych pielgrzymek. Najczęściej pielgrzymowano 
do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej.  

  15 sierpnia 1769 r. – urodził się Napoleon Bonaparte – pierwszy 
konsul Francji, cesarz Francuzów, prezydent i król Włoch (zm. 1821 r.).  

  16 sierpnia 1829 r. – urodziła się Mathilde Weber – niemiecka 
bojowniczka o prawa kobiet i pracownica socjalna (zm. 1901 r.). 

  16 sierpnia 1905 r. – urodził się Marian Rejewski – matematyk i 
kryptolog, pracownik wywiadu wojskowego. Kierował zespołem polskich 
kryptologów, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej 
„Enigma” i zbudowali jej kopię. (zm. 1980 r.).  

  17 sierpnia 1629 r. – urodził się Jan III Sobieski – król Polski; przez 
Turków zwany „Lwem Lechistanu”; w 1684 r. papież Innocenty XI 
odznaczył go tytułem „Obrońcy Wiary” (zm. 1696 r.).  

  17 sierpnia 1879 r. – w Warszawie urodził się Samuel Goldwyn – 
amerykański producent filmowy pochodzenia polsko–żydowskiego, w 
1924 r. współzałożyciel wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer                     
(zm. 1974 r.).  

  18 sierpnia 1829 r. – podczas koncertu w Wiedniu Fryderyk Chopin 
pierwszy raz wykonał publicznie „Rondo’a la Krakowiak” dedykowane 
księżnej Annie z Sapiehów Adamowej Czartoryskiej. 

  18 sierpnia 1899 r. – urodził się Ludwik Sempoliński, wybitny 
aktor, tancerz, reżyser i pedagog związany z teatrzykami rewiowymi; 
znany z parodii Adolfa Hitlera w piosence „Ten wąsik”(zm. 1981 r.). 
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  19 sierpnia 1883 r. – urodziła się Gabrielle Chanel – zwana Coco” – 
francuska projektanta mody damskiej. Zaprojektowała popularną do dziś 
sukienkę „małą czarną”, wylansowała perfumy „Chanel N005 (zm. 1971 r.). 

  19 sierpnia 1915 r. – urodził się Aleksander Jackiewicz – krytyk i 
historyk filmowy, pedagog, prozaik, mistrz krótkiego eseju. Był 
wieloletnim wykładowcą w PWSF w Łodzi, żołnierz kampanii wrześniowej 
(zm. 1988 r.). 

  20 sierpnia 1845 r. – urodził się Adam Chmielowski (Brat Albert) – 
święty, zakonnik, opiekun nędzarzy i bezdomnych; założyciel 
Zgromadzenia Albertynów i Albertynek (zm. 1916 r.). 

  20 sierpnia 1889 r. – urodził się Leszek Lubicz–Nycz – szermierz, 
major WP, w 1932 r. brązowy medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los 
Angeles (zm. 1939 r.). 

  21 sierpnia 1739 r. – urodził się Mario Salvador Maella – 
hiszpański malarz nadworny Karola IV; portrecista i projektant gobelinów 
dla Królewskiej Manufaktury i Tapiserii Santa Barbara w Madrycie                      
(zm. 1819 r.).  

  21 sierpnia 1975 r. – zmarł Adolf Dymsza – polski aktor 
kabaretowy i filmowy, czołowy komik okresu międzywojennego. Grał 
m.in. w filmach: „Dodek na froncie”, „Paweł i Gaweł”, czy „Skarb”. W 
naszej pamięci pozostał jako Dodek – warszawski cwaniak o złotym sercu 
( ur. 1900 r.).  

  22 sierpnia 1584 r. – zmarł Jan Kochanowski – najwybitniejszy 
poeta polskiego renesansu, nazywany ojcem poezji polskiej (ur. 1530). 
  Ku pokrzepieniu serc prezentujemy wzmacniający nasze nadzieje 
budujący – dodający sił – pełen otuchy limeryk poety: 

Nie porzucaj nadzieje, 
jakoć się kolwiek dzieje; 

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, 
A po złej chwili piękny dzień przychodzi (…) 

  22 sierpnia 1849 r. – pierwszy w historii atak z powietrza – wojska 
austriackie za pomocą balonów zbombardowały Wenecję.    

  23 sierpnia 1939 r. – ministrowie spraw zagranicznych Wiaczesław 
Mołotow i Joachim von Ribbentrop podpisali w Moskwie radziecko–
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niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym dodatkowym protokołem , 
dzielącym Europę Wschodnią na strefy wpływów.  

  23 sierpnia – to Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i 
Nazizmu 

  24 sierpnia 1948 r. – urodził się Jean Michel Jarre – francuski 
kompozytor, pionier muzyki elektronicznej; albumy: „Les concerts en 
Chine”, „Oxygene”. 

  24 sierpnia 1995 r. – firma Microsoft zaprezentowała system 
operacyjny „Windows 95”. 

  25 sierpnia 1599 r. – wydano drukiem Biblię w przekładzie z łaciny 
na język polski ks. Jakuba Wujka.  

  25 sierpnia 1938 r. – urodził się Frederick Forsyth – angielski 
dziennikarz i powieściopisarz. Napisał m.in. powieści sensacyjne: „Dzień 
Szakala”, „Akta Odessy”, „Czwarty protokół”. 

  26 sierpnia 1974 r. – urodził się Theodor Billroth austriacki chirurg, 
twórca nowoczesnej chirurgii krtani, przełyku i jamy brzusznej (zm. 1894 ) 

  26 sierpnia 1939 r. – eksperymentalna stacja telewizyjna w 
Warszawie wyemitowała pierwszy film „Barbara Radziwiłłówna” w 
reżyserii Józefa Lejtesa.  

  27 sierpnia 1939 r. – w rozegranym w Warszawie towarzyskim 
meczu piłkarskim Polska pokonała Węgry 4 : 2. Był to ostatni mecz 
reprezentacji Polski tuż przed wybuchem II wojny światowej.  

  27 sierpnia 1959 r. – urodził się Zdzisław Hoffman – lekkoatleta, 
trójskoczek, olimpijczyk. Jego rekord życiowy z 1985 r. – 17.53 m jest 
nadal aktualnym rekordem na otwartym stadionie.  

  28 sierpnia – to Święto Polskiego Lotnictwa obchodzone dla 
upamiętnienia zwycięstwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury 
w Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Berlinie w 1932 roku. 

  28 sierpnia 1889 r. – urodził się Jan Robel – chemik; w 1945 r. 
zespół pod jego kierownictwem udowodnił użycie Cyklonu–B do 
mordowania więźniów w komorach gazowych (zm. 1962 r.).  

  29 sierpnia 1945 r. – ZSRR przeprowadził pierwszą udaną próbę 
bomby atomowej.  
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  29 sierpnia 1979 r. – urodziła się Katarzyna Zielińska – aktorka i 
piosenkarka kojarzona z rolą Marty Walawskiej z serialu „Barwy 
szczęścia”. 

  30 sierpnia 1948 r. – we Wrocławiu zakończył się Światowy 
Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Kongres zgromadził elitę 
nauki i sztuki z 45 krajów; przewodniczył mu Fryderyk Joliot-Curie, a 
wśród uczestników byli m.in. Pablo Picasso i Irena Joliot-Curie. 

  30 sierpnia 1909 r. – urodził się Tadeusz Sołtyk – konstruktor 
lotniczy. Zaprojektował pierwszy polski samolot odrzutowy TS-11 Iskra 
(zm. 2004 r.). 

  31 sierpnia 1980 r. – w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie 
pomiędzy rządem, a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym pod 
przewodnictwem Lecha Wałęsy – tzw. Porozumienia Sierpniowe, które 
doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność (pierwszej w krajach 
komunistycznych organizacji związkowej) i zapoczątkowały proces 
wielkich przemian w Polsce , a potem w całym bloku wschodnim. 

  31 sierpnia – to Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto 
państwowe ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu 
Polaków do wolności i niepodległości z 1980 r., który zapoczątkował 
upadek komunizmu i wyzwolenie narodów Europy Środkowej i 
Wschodniej.  
 

  Kończą się tegoroczne urlopy oraz tak długo oczekiwana przez 
dzieci i młodzież przerwa w nauce – słowem: tegoroczne wakacje i 
związane z nimi wszelkiej maści wojaże … 

  Wszyscy powracają do swoich zajęć z nostalgią wspominając to, co 
było im dane przeżyć przez ostatnie tygodnie … 

  Wszystkim u zarania tego czasu życzymy, aby ten obowiązek 
rozpoczęli z wielką chęcią, zapałem i świadomością – szczególnie o takie 
podejście do sprawy apelujemy do uczących się, bo czego się teraz nauczą, 
to w przyszłości przyda im się „jak znalazł”.  

   Tak więc życzymy im udanego i wspaniałego roku szkolnego, który 
rozjaśni ich horyzonty, wzbogaci wiedzę oraz pogłębi wzajemne relacje i 
przyjaźnie. 
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  Przy okazji lektury sierpniowego calendarium zastanówmy się nad 
tym, co onegdaj zdarzyło się w naszym regionie, kraju, czy na kontynencie 
i doceńmy to, w jakich realiach i warunkach żyjemy dzisiaj, gdyż we 
wrześniowej jego edycji będziemy rozważać to, do czego doprowadza brak 
wyobraźni i przezorności tzw. elit, ale o tym za miesiąc… 
 
Zygflor                                 2019–03–06 
 
 

Wbrew niesprzyjającej pogodzie 
– czyli –  

  relacja z trzydniowego pobytu reprezentacji tarnobrzeskiej 
struktury PZN w Horyńcu Zdroju w czasie, który miał być ciepły, suchy i 
piękny, gdy w praktyce okazało się, że było wręcz odwrotnie.  
 

  W dniach 6 – 8 maja 2019 r. na Ziemi Lubaczowskiej z Wiesławą 
Marzec – prezes tarnobrzeskiego Koła PZN – gościła 27–mio osobowa 

grupa „naszych” wywodzących się z tego środowiska.  W założeniu – 
swoje tegoroczne sztandarowe zadanie – mieli zrealizować w przepiękne 
wiosenno-majowe dni, które raczej kojarzą się nam z pięknym czasem – 
dodatkowo – jeszcze pod koniec obecnej kadencji za rządów ustępującej 
za kilka dni obecnie działającej w tym środowisku „ekipy” prezes 
Wiesławy.  

Z Tarnobrzega spod swojej siedziby wyjechali 6 maja br. około godz. 
800 rano w swą podróż „po przekątnej” naszego województwa 
rozpoczynając ją przy lekko przekropnej pogodzie, którą w Horyńcu  
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Zdroju w podwojach Pensjonatu „Dukat” Witolda Dukacza kończyli we 
wręcz w strugach deszczu. 
   Tego dnia po zakwaterowaniu się oraz spożyciu około 1300 
smakowitego obiadu rozpoczęli – pomimo niesprzyjającej tego typu 
działalności aurze – realizację zakładanych zadań. 

  Pierwszym turystycznym obiektem, który wtedy zwiedzili, był 
Zespół Cerkiewny w Radrużu, czyli prawosławny obiekt sakralny pod św. 
Paraskewy, którego początki sięgają XVI w. To ją, jako jeden z obiektów 
znajdujących się w Polsce, w 2013 r. wpisano na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

  Ten czas „jak ulał” nadawał się do zwiedzania tego typu obiektu, 
ponieważ kilkadziesiąt minut spędzili pod jego dachem krytym gontem, a 
mocowanym do krokwi nieznaną nam techniką (bez użycia gwoździ). 

  Następnie przemieścili się do Nowin Horynieckich, aby w 
przeuroczej kapliczce pomodlić się, cudowną wodą przemyć oczy, bowiem 
z narządem wzroku przede wszystkim są związane jej cudowne 
właściwości lub inne bolące miejsca po cichu licząc na uzdrowienie. 
Oczywiście do bazy żywieniowo–lokalowej powrócili chwaląc niebiosa za 
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to, że w „Dukacie” było ciepło, ponieważ grzały niedawno wyłączone 
kaloryfery.  

  W dniu drugim przedsięwzięcia, czyli 7 maja – tuż po śniadaniu – 
„pod komendą” prezes Wiesławy zrealizowali krótki wymarsz do 
pobliskiego parku zakończony około godz. 1000 z powodu przybycia do 
nich – wraz ze mną – Agnieszki Iwaniuk-Kuli, która na ich rzecz – 
dwutorowo –zrealizowała szkolenie z nordic walking, które – jako laika i 
osobę postronną – wprowadziło mnie wręcz w osłupienie i … podziw.   

  Sama część teoretyczna, to wprowadzenie do prawidłowego 
korzystania z owych kijków oraz rozgrzewka, to czas, który pochłonął 
około 30 minut, po którym „pod komendą” Agnieszki poprzez cały 
Horyniec Zdrój poszli nad miejscowy zalew, by powrócić na obiad, co 
zajęło im około 3 godzin. 

  Po obiedzie w ich gronie w osobach Jakuba Nowaka i Aleksandry 
Pasieki zawitała reprezentacja firmy „Altix”, którzy to w Sali 
konferencyjnej obiektu na ich rzecz zrealizowali pokaz sprzętu oraz 
specjalistyczne szkolenie. Ów dzień zakończyło uroczyste ognisko, które 
już zrealizowano w sprzyjającej – wręcz suchej – atmosferze, czyli realiach 
sprzyjających tego typu integracji. 

  W trzecim dniu pobytu, czyli 8 maja, w czasie pomiędzy 
śniadaniem, a obiadem zaznajamiali się z uzdrowiskową częścią Horyńca 
Zdroju umiejscowioną za torem kolejowym. Był to czas na drobne zakupy, 
ponieważ przed KRUS–em i „Domem Zdrojowym” jest pełno straganów 
oferujących wiele specyfików pochodzących zza pobliskiej granicy, jak też 
produkcji krajowej.  
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  Po spożyciu obiadu oraz opuszczeniu miejsca zakwaterowania 
obrali „azymut” na Lubaczów, gdzie obok miejscowego LO na nich 
oczekiwałem.  

   W tym dniu moją intencją było oprowadzenie ich po lubaczowskim 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej znajdującego się w parafii 
p.w. św. Stanisława BiM, przed której obrazem w katedrze lwowskiej 1 
kwietnia 1656 r. w czasie potopu szwedzkiego słynne śluby składał król 
Jan II Kazimierz Waza, ale nic z moich najszczerszych intencji nie wyszło, 
bo w ten czas odprawiano odpustową sumę … 

  Pragnąc „uratować twarz” chciałem pokazać im znane na 
Podkarpaciu Muzeum Kresów, ale moja inicjatywa „spaliła na panewce”, 
ponieważ w tym dniu – jak na złość – w tym obiekcie odbywali robocze 
spotkanie Marszałkowie Województwa Podkarpackiego i Lubelskiego, 
poprzez co muzeum było nieczynne.  

  W tym wszystkim – jak na złość – sprzęgły się ze sobą żywioł, czyli 
zimno i deszczowy czas oraz przed chwilą omówione okoliczności, które 
malkontentom mogłyby być „wodą na młyn” do narzekania i utyskiwania, 
ale tak nie było, za co tarnobrzeżan wypada tylko podziwiać. 

  Szkoda, że wcześniej nie było nam dane się skontaktować, bo 
wspólnie moglibyśmy ten czas sprawić – i uczynić w moim regionie dla 
nich – atrakcyjniejszym.  

  Na zakończenie przytaczam wypowiedź prezes Wiesław Marzec, 
która o zrealizowanym zadaniu powiedziała: „W przedsięwzięciu, które 
dofinansowała firma ochroniarska „Karabela” oraz Urząd Miasta 
Tarnobrzega udział bierze 27 osób. W realizowanym zadaniu – przede 
wszystkim – chodzi nam o integrację osób słabowidzących wywodzących 
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się z naszego regionu realizowaną „na luzie” w przepięknej okolicy, w 
której przebywanie jest dla nas – pomimo barowej pogody – wielką 
przyjemnością”. 

  I jak skomentować powyższą relację? Wydaje się, że 
najważniejszym w każdym przedsięwzięciu jest pogoda ducha, której 
tarnobrzeżanom w tych dniach naprawdę nie brakowało, czego należy im 
pozazdrościć i … pogratulować… 
 
Zygflor                          2019–05–11   
 
 

Relacja 
 

  – z VIII Pielgrzymki Diabetyków z Podkarpacia do Matki Bożej 
Śnieżnej Królowej Rodzin czczonej w cudownym obrazie w jarosławskiej 
Kolegiacie.  

  Już tradycyjnie jej głównymi organizatorami był Zarząd Koła 
Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarosławiu, Zarząd 
Stowarzyszenia „Diabetycy Powiatu Jarosławskiego” oraz proboszcz 
parafii p.w. Bożego Ciała przy jarosławskiej Kolegiacie – ks. Marian Bocho.  

  W tym roku zorganizowali ją – jak zwykle 13 maja – w przypadający 
w tym dniu pod tą datą poniedziałek, który okazał się być niezwykle 
chłodnym majowym dniem, jak właściwie co roku, poprzez co – można 
rzecz – tegoroczna pielgrzymka – i w ten sposób – wpisała się w tradycję 
tego cyklicznego przedsięwzięcia.   

  Tegoroczne modlitewne spotkanie zrealizowano pod hasłem 
„Gdzie Maryja, tam Duch Święty”, co we wręcz teologicznym rozważaniu 
przybliżał pielgrzymom ks. Paweł Biernat, co momentami dla 
zmarzniętego i umęczonego podróżą pielgrzyma było trudne do 
skoncentrowania się nad rozważanym tematem.  

Z dwutorowo wygłoszonej homilii (konferencja + kazanie) wynikało 
modlitewne przesłanie: „W waszej sytuacji zapatrzcie się w Matkę 
Chrystusa i nie poddawajcie się – nie upadajcie na kolana w chwili 
słabości. Niech Ona zawsze będzie dla was drogowskazem i wzorem, bo 
idąc za Nią dojdziecie do Jej Syna”. Bóg łamie nas poprzez choroby i inne 
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doświadczenia; do kogóż wtedy się zwracać, jeśli nie Maryi i Jej Syna? 
Eucharystia, czyli łamanie chleba, to najlepsze lekarstwo na odkrycie 
Boga, a poprzez Niego pogodzeniem się z tym, co nas dotknęło. W tym 
wszystkim miejmy świadomość tego, że z nami jest Chrystus, który w 
czasie ziemskiego życiu cierpiał i doznawał upokorzenia, aby nas zbawić …  

  Pielgrzymkę zrealizowano wedle dotychczas sprawdzonego planu, 
w którym „strzałem w 10” były informacje na temat kolegiaty 
wypowiedziane przez jej charyzmatycznego proboszcza ks. Mariana 
Bocho, który pielgrzymom przekazał nieznane ogółowi fakty i zdarzenia 
udowadniające jej niepowtarzalność, a to za sprawą poniżej 
przypomnianych faktów: 
– po raz pierwszy na ziemiach polskich obraz Matki Bożej Śnieżnej 
 pojawił się w Jarosławiu 
– obraz cudownie przeżył z pożogi, która dotknęła świątynię 13 maja 
 1862 r.  
– z powodu wybudowanych w czasie II wojny światowej przez ks. 
 Wojciecha Lewkowicza przepięknych i niepowtarzalnych 
 dźwiękowo organów, których możliwości i walory w 20 – min. 
 koncercie – co niewątpliwie było ucztą dla ducha – zaprezentował 
 jarosławski organista Michał Daleszczyk.    

  Około 1140 rozpoczęła się koncelebrowana przez ks. Mariana Bocho 
oraz ks. Pawła Biernata okolicznościowa Msza św., którą odprawiano w 
30–tym roku zaistnienia jarosławskiej struktury PSD, przy czynnym w niej 
udziale wydelegowanych przez prezesa ludzi, z których jeden w 
modlitewnym wezwaniu wspomniał tych, którzy w ostatnim czasie odeszli 
do Wieczności inicjując w ich intencji modlitwę. 
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  Z okazji perłowej rocznicy swego zaistnienia Jubilaci ufundowali 
okolicznościowy ornat, który swojemu duchowemu opiekunowi ofiarowali 
w części Mszy św. zwanej Ofiarowaniem. 

   Szczególną pielgrzymkę zakończyło modlitewne zawierzenie 
naszych spraw – tak indywidualnych, jak i społecznych – jarosławskiej 
Pani, po czym wygłoszono kilka wystąpień. 
   Na przytoczenie zasługuje wręcz ekumeniczne wystąpienie 
eurodeputowanej Elżbiety Łukacijewskiej, która w ciekawej mowie 
wskazywała na potrzebę w naszym życiu tzw. człowieczeństwa oraz 
stosowania na co dzień zasad wynikających z wyznawanej wiary. M.in. 
powiedziała: „Za zaszczyt poczytuję sobie zaproszenie na pielgrzymkę oraz 
spotkanie z wami”. Niezwykle pozytywnie oceniła działalność PSD tak w 
skali Podkarpacia, jak i lokalnie. Podchodząc do powyższych racji i 
prospołecznych postaw – ustosunkowując się do nich z pozycji dogmatu 
naszej wiary – zauważyła: „Chodzi o to, abyśmy byli dobrymi ludźmi, 

żebyśmy szanowali się nawzajem, 
mówili o sobie dobrze nawet wtedy, 
gdy nie zgadzamy się w wielu kwestiach 
w myśl zasady „miłuj bliźniego swego, 
jak siebie samego”. Zauważyła, że takie 
wartości i prawdy winne być naszym 
drogowskazem w naszym życiu, co 
pomoże pokonać nam wszelkie 
przypadłości – w tym chorobowe.  

  Kończąc swe wystąpienie – od serca – wszystkim życzyła sił w 
pokonywaniu wszelkich barier oraz przeciwności losu”.  
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  Wśród żegnających poszczególne delegacje byli: proboszcz ks. 
Marian Bocho oraz prezes lokalnego Koła PSD – Grzegorz Graboń. 

  W tym roku europoseł Elżbiecie Łukacijewskiej towarzyszył Tomasz 
Kulesza i Naczelnik Wydziału Oświaty UM Jarosławia Renata Chlebowska, 
co nie umniejsza jej prestiżu i znaczenia w całym dotychczasowym 
pielgrzymkowym cyklu.  

  Pomimo wszystko – przy pierwszym jej podsumowaniu – nasuwają 
się pierwsze spostrzeżenia i uwagi związane z formułą kolejnych edycji 
pielgrzymkowego cyklu – chociażby ze względu na majowe zimno i brak 
kilkudziesięciu minut czasu – po prostu – na międzyludzkie kontakty i 
rozmowy. Są to tylko moje spostrzeżenia i uwagi wypowiedziane, jako 
obserwatora „z boku”, który wypowiada je w naprawdę dobrej intencji.  

  Tak więc do zobaczenia za rok w środę 13 maja 2020 r. w tym 
samym lub pierwotnym gronie, bo warto, gdyż nie samym chlebem, 
czynnościami związanymi z mierzeniem ciśnienia tętniczego, czy poziomu 
cukru, pobieraniem lekarstw oraz pobytem w lecznicach żyje człowiek… 
 
Zygflor                       2019–05–14 
 
 

II Wojewódzki konkurs czytania brajlem 
   

   – tak, jak ubiegłoroczny – został zorganizowany przez ZK PZN w 
Przemyślu, jako kontynuacja ich dotychczasowych corocznych, których 
cykliczność, to dalekie echo tych, które tradycyjnie z pietyzmem 
kultywowano za czasów, gdy żyliśmy w trochę innej rzeczywistości 
charakteryzującej się tym, że w naszym środowisku znajomość brajla 
zajmowała takie samo miejsce, co dzisiaj biegła znajomość obsługi 
urządzeń typu komputery, smartfony, „Czytaki” i licho wie, co jeszcze. 

  Wydaje się, że żyjemy w technologicznie innych czasach i można 
domniemywać, że do lamusa może odejść biegła znajomość brajla, to – 
jak na ironię – w momencie, gdy w naszym środowisku ludzi znających 
specyficzne pismo coraz mniej, a ci, którzy go znają, dzięki temu, że coraz 
mniej go używają i nie chcą brać udziału w relacjonowanym Konkursie – 
po prostu go zapominają. 
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    „Niewidomy w świecie książek”, to motto i przesłanie konkursu 
propagującego czytelnictwo w naszym środowisku przez aktyw 
przemyskiego Koła PZN wespół z PBP bez względu na to, czy treść książki 
przyswajamy sobie za pomocą brajla, czy też nośników elektronicznych 
umożliwiających tę pasję.  
   Stąd oddolną inicjatywę ekipy prezes Renaty Fronc należy uznać za 
co najmniej „jako na czasie” i tylko złotymi zgłoskami zapisać ją w 
annałach historii Podkarpackiego Okręgu PZN wraz z pobożnym 

życzeniem, aby w naszym środowisku 
Konkurs stal się tradycją, uzyskał 
należny mu prestiż, status i uznanie 
poprzez to, że jest motywujący 
wszystkich, którzy brajla znają do w 
nim udziału bez względu na to, czy są 
młodzi, starsi, pracują, czy też 
przesiadują w domu.  
  Mniej więcej w połowie 
kwietnia każdy z ZK na swojej stronie 
odebrał informację: „Zarząd Koła PZN 
w Przemyślu zaprasza członków Kół 
PZN Okręgu Podkarpackiego do 
wzięcia udziału w organizowanym 
Wojewódzkim konkursie czytania 
brajlem oraz konkursie ze znajomości 

treści książki z literatury polskiej p.t. „Dziewczęta z Nowolipek”, autorstwa 
Poli Gojawiczyńskiej. 

  Obydwa konkursy odbędą się 28 maja b.r. w Przemyskiej Bibliotece 
Publicznej. zapisy do 30 kwietnia”. 

  Od zasygnalizowanego wydarzenia minęło dopiero 4 dni. Poniższy 
tekst, to „jeszcze gorąca” relacja prezes Renaty Fronc mówiąca o tym 
zdarzeniu, bo taki w tych czasach należy nadać mu status i tak go 
potraktować… 

  Renata Fronc: „Tegoroczną edycję Wojewódzkiego konkursu 
czytania brajla – podobnie, jak ubiegłoroczną – zrealizowaliśmy w 
budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego przy 
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aktywnym współudziale jej pracowników w dniu 28 maja br. w czasie 
pomiędzy godz. 1100– a 1600.  

  W konkursie czytania brajlem udział wzięło 12 osób, w tym dwoje 
dzieci w wieku do 15 lat. Zrealizowaliśmy go dwutorowo, czyli w 
rywalizacji dla dzieci oraz oddzielnie dla dorosłych.  

  W grupie dla dorosłych wystąpili reprezentanci tylko z 3 Kół PZN, 
czyli Przemyśla, Brzozowa i Ropczyc. 

  W konkursie ze znajomości treści książki z literatury polskiej p.t. 
„Dziewczęta z Nowolipek”, autorstwa Poli Gojawiczyńskiej również udział 
wzięło 12 osób, które wywodziły się z jarosławskiego, brzozowskiego i 
przemyskiego Kola PZN. Taka frekwencja zaświadcza o braku 
zainteresowania naszą inicjatywą i ignorancją problemu, czyli biegłej 
znajomości pisma utożsamianego tylko z naszym środowiskiem.  

  W sumie było bardzo fajnie, zaś rangę Konkursu podniosła 
obecność członków PKSiRNiS „Podkarpacie” oraz pracowników naszego 
gospodarza, czyli PBP. 

  Każdy z uczestników naszych zmagań otrzymał ciekawą nagrodę, 
co niewątpliwie mogło go usatysfakcjonować i sprawić przyjemność. 
Rywalizacji towarzyszyła bardzo fajna atmosfera, co spotkanie uczyniło 
wręcz wyjątkowym. Być może sprawił to zabytkowy obiekt, w którym 
realizowaliśmy nasz konkurs, przyjazne nastawienie jej personelu oraz 
zaproszeni goście, którymi w tym dniu byli: wiceprezes ZO Podkarpackiego 
PZN – Ewa Bednarczyk, prezes brzozowskiej struktury PZN – Zofia 
Brodzicka, dyr. przemyskiej książnicy Maciej Waltoś oraz przedstawicielka 
wydziału kultury, sportu i turystyki przy Urzędzie Miejskim w Przemyślu – 
Marzena Sopel–Zając  
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było okazją do uhonorowania p. Agaty Pilawa Honorową Odznaką 
„Przyjaciel Niewidomych” – jako wyraz wdzięczności – za to wszystko, co 
od lat – nie tylko z racji Konkursu – czyni na rzecz naszego środowiska.  

  Impreza trwała do około godz. 1600 i powinna być przez wszystkich 
jego uczestników wspominana mile i z sympatią, bo takie – w/g mnie – 
nosiła znamiona. 

  Konkurs finansowo wsparła 
Gmina Miejska Przemyśl, której 
przedstawicielka – Marzena Sopel–Zając 
– od samego początku, aż do 
zakończenia konkursowych zmagań nam 
towarzyszyła, PKSiRNiS „Podkarpacie” 
oaz PBP. 

  Tym razem JURY pracowało w 
składzie: Agata Pilawa, Ewa Bednarczyk i 
Izabela Dymek. 

  Jako pierwszy został zrealizowany 
Konkurs czytania brajlem dla dorosłych – w tej rywalizacji uczestniczyło 6 
osób.  

  Oto decyzja Jury dotycząca tych zmagań; kolejność miejsc: 
1. miejsce: Kazimierz Susz – Koło PZN Przemyśl 
2. miejsce: Maria Głowik— Koło PZN Przemyśl 
3. miejsce: Halina Domaradzka – Koło PZN Przemyśl 

  Egzekwo miejsca od 4 do 5 zajęli: Zuzanna Ostafin – Ropczyce i 
Zuzanna Józefczyk – Brzozów.  

  Konkurs czytania brajlem w rywalizacji uczestników młodocianych 
– do lat 15 – uczestniczyły 2 osoby wyłonił kolejność: 
1. miejsce: Gracjan Gajewski – Koło PZN Przemyśl 
2. miejsce: Julia Kierkało— Koło PZN Przemyśl 

  W podobnej atmosferze i zaangażowaniu uczestników przebiegała 
rywalizacja w Konkursie Literackim. Po podliczeniu punktów – Jury 
ogłosiło końcową klasyfikację tych zmagań; oto jej wyniki: 
1 miejsce: Zuzanna Ostafin – Ropczyce i Bożena Majdańska Jarosław 
2 miejsce: Janina Melnyk i Janina Szpiech – Brzozów 
3 miejsce: Maria Głowik – Przemyśl 
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  Wyróżnienia: 
– Piotr Dynda, Teresa Jurczak, Tomasz Wityk, Alicja Milewska, Marta 
Kałafut – Przemyśl, Józefa Zajączkowska – Brzozów i Katarzyna Urbańska 
– Jarosław 

  Oddolną inicjatywę aktywu przemyskiego Koła PZN – naprawdę – 
należy uznać za co najmniej „jako na czasie” i tylko złotymi zgłoskami 
zapisać ją w annałach historii Podkarpackiego Okręgu PZN, bo w szarości 
naszego życia – o ironio – coraz więcej oznakowań i elementów w życiu 
publicznym zastosowanych po to, aby niewidomy mógł czuć się pewniej, 
co m.in. jest powiązane ze znajomością brajla. 

  Reasumując; szkoda, że w drugiej jego edycji było nim w regionie 
tak marginalne zainteresowanie, co ma się nijak, do powyższych 
wywodów.  

  Ciężko jest znaleźć wytłumaczenie tak nikłej frekwencji w Konkursie 
dopiero w jego drugiej edycji; jak to się ma do frekwencji sprzed roku, gdy 
odnotowano udział ludzi z 7 Kół PZN, do tego, co stwierdzamy, co 
zaistniało przed kilkoma dniami? 

  Wydaje się, że wśród naszych członków zapanowała dziwna 
stagnacja i nie ma co tylko takim status quo obarczać tylko aktyw ZK, bo 
jak kogoś zmusić do udziału w czymś takim, gdy do tego jeszcze 
dodatkowo pracuje? Zawsze znajdzie kilka wymówek i nijak nie da się 
przekonać do udziału w czymś takim, o czym kilka zdań powyżej. Znam to 
z autopsji. 
 
Zygflor                          2019–05–31 
 

 

Witryna poetycka 
   

   W tegorocznym sierpniowym kąciku poetyckim – treścią i opisem 
wiersza – starszym przypominamy jak to onegdaj bywało, zaś młodym – 
we wręcz plastyczny sposób – uzmysławiamy, jak niezwykle ciężką i 
trudną przed dziesięcioleci była praca żniwiarzy… 

  Cóż … po analizie utworu pozostanie tylko refleksja i wspomnienie 
czasów, gdy byliśmy piękni, młodzi i …staliśmy u progu dorosłego życia, bo 
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dziś można dostać zawrotu głowy obserwując żniwny sprzęt, który 
zastępuje pracę dziesiątek, jeśli nie setek osób… 
 

   Żniwa 
Wspomnieć trzeba z łezką w oku 
widok, gdy świtem z ranną rosą 
ruszali żeńcy raźnym krokiem, 
swych kos sztandary dumnie niosąc. 

Miarowym ruchem wprawnych ramion 
zbóż łany kładli w mig pokotem, 
a pracowite ręce dziewczyn  
w snopkach stawiały je z powrotem. 

Ochoczy, młodzi, dzielni chłopcy, 
choć pot po torsach im się zlewał, 
wzrokiem strzelali w stronę dziewczyn, 
a czasem któryś nawet śpiewał. 

Dziewczynom w słońcu piegi rosły, 
ramiona kryły pod chustami,  
a stara matka mleko niosła 
oraz kartofle ze skwarkami. 

Osełka z kosą – duet zgrany, 
dźwiękiem rzucały o ściernisko. 
Ich koncert echem wiatr wynosił,  
aż słońce spadło całkiem nisko. 

Gdzie niestrudzeni są junacy,  
zastępy roześmianych dziewczyn ? 
Co w swoich wierszach pozostało  
opisać dziś natury piewcy ? 

Straszne nastały dziś maszyny. 
co dzikim rykiem ptaki płoszą, 
tumany kurzu i spaliny 
Bogu na chwałę w niebo wznoszą. 
 
     autor: nieznany  
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