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Wrzesień 
    
    – to kolejno dziewiąty miesiąc w roku, ma 30 dni i z dużym 
prawdopodobieństwem można rzec, że ma patronimiczne pochodzenie 
swej nazwy, bowiem – w/g Aleksandra Brücknera – wywodzi ją od wrzosu 
zwyczajnego lub pospolitego należącego do wieloletniej rodziny 
wrzosowatych, która bardzo obficie kwitnie w ten czas w naszej strefie 
klimatycznej.  
   Dawniej używano nazwy pajęcznik – prawdopodobnie określenie 
wywodziło się od nici babiego lata. Jego łacińska nazwa, to September 
(siódmy miesiąc), bo wedle kalendarza rzymskiego jest takowa jego w nim 
kolejność i pod takim że określeniem funkcjonuje w większości języków 
europejskich.  
    W świadomości Polaków miesiąc kojarzy się też z białymi 
brzozowymi krzyżami (w ten sposób oznaczano mogiły poległych w boju 
żołnierzy, a potem bezimiennych poległych w akcji partyzantów), których 
mnóstwo przybyło w obrazie polskiego krajobrazu po obronnej kampanii 
wojennej 1939 r. mimowolnie stając się jego charakterystycznym 
elementem. 
    „Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń” – to 
jedno z ludowych porzekadeł dość trafnie charakteryzujących ten czas. 
Powoli i niepostrzeżenie zmieniamy porę roku i w myśl drugiego 
przysłowia o treści: „Chodzi wrzesień po wrzosie i zbiera grzyby po rosie, 
a gdy rosa już zginie, to rwie orzechy w leszczynie” rozpoczynamy 
grzybobranie, zbiór owoców i płodów rolnych, których uprawę tak mocno 
utrudniały nam tegoroczne opady, ulewy i wylewy wielu rzek. 
    Niepostrzeżenie zakończyły się wakacje i rozpoczął nowy – 
2019/2020 rok szkolny, czyli wznowienie kolejnego koedukacyjnego 
sezonu, który młodym przysporzy wiedzy i wzbogaci ich osobowość, aby 
ponownie za kilka dobrze przepracowanych miesięcy znowu mogli snuć 
wakacyjne plany, eskapady i podróże. 
    Wrzesień w kalendarzu agrarnym, to początek zbioru 
ziemiopłodów, czas kwitnienia wrzosów oraz „babiego lata”, które „daje 
znać”, że rozpoczyna się złota polska jesień. Czaru chwili dodają 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=September_%28miesi%C4%85c%29&action=edit&redlink=1
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majestatycznie przesuwające się po nieboskłonie malownicze 
„bałwaniaste” chmury, tak charakterystyczne dla tej pory roku, poprzez 
co jest urokliwie, tajemniczo i niepowtarzalnie.  
 

   Przysłowia ludowe na te dni, to: 

 Jaki pierwszy wrzesień – taka będzie jesień. 

 Skoro wrzesień, to już jesień. 

 Św. Regina (7.09.) – gałęzie ugina 

 Siedzi pająk na grzędzie i babie lato przedzie. 

 Pogoda na św. Nikodema (15.09.) cztery niedziele deszczu nie ma.  

 Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. 

 Wrześniem żaba się raduje, bo już bociek odlatuje. 

 Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień. 

 Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny. 
 

  W ten dni będziemy wspominać: 
     1 września 1930 r. – czyli przed 80-ma laty napaścią hitlerowskich 
Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa 

   1 września – to Dzień Weterana – w tym dniu obchodzone polskie 
święto ustanowione decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 
kwietnia 1997 r.  W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i 
wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach 
bitew.. 

   2 września 1945 r. – powstało Zrzeszenie „Wolność i 
Niezawisłość” (WiN) – organizacja kontynuująca działalność Armii 
Krajowej i Delegatury Sił Zbrojnych; działała do 1952 r.  

   2 września 1974 r. – premiera filmu fabularnego „Potop” w 
reżyserii Jerzego Hoffmana z udziałem Daniela Olbrychskiego – jako 
Kmicica oraz Małgorzaty Braunek jako Oleńki Billewiczówny.  

   3 września 1929 r. – zmarł Jan Kanty Steczkowski – bankowiec, 
polityk, minister skarbu, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego; autor 
książki „O naprawie skarbu Rzeczypospolitej Polskiej” (ur. 1862)   

   3 września 1939 r. – powołano dowództwo obrony Warszawy, na 
czele którego stanął generał Walerian Czuma.  
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   4 września 1809 r. – urodził się Juliusz Słowacki – poeta i 
dramaturg okresu romantyzmu, zaliczany obok Adama Mickiewicza i 
Zygmunta Krasińskiego do Wieszczów Narodowych. Napisał: „”Grób 
Agamemnona”, „Beniowskiego”, czy „Kordiana” (zm. 1849 r.). 

   4 września 1781 r. – hiszpańscy osadnicy założyli nad Oceanem 
Spokojnym Los Angeles – zwane „miastem aniołów”. 

   5 września 1814 r. – urodził się Maurycy Kabat – galicyjski prawnik 
i polityk, rektor Uniwersytetu Lwowskiego. Po Powstaniu Styczniowym 
bronił więźniów politycznych (zm. 1890 r.). 

   5 września 1914 r. – w Kielcach Józef Piłsudski utworzył Polska 
Organizację Narodową – organizację działającą w 1914 roku na 
okupowanej przez państwa centralnej części Królestwa Polskiego. 

   5 września 1959 r. – urodził się Waldemar Pawlak – polityk, 
działacz PSL, poseł na Sejm; w latach 1993–1995 prezes Rady Ministrów. 

   6 września 1831 r. – rozpoczęła się bitwa o Warszawę wojsk 
powstańczych z armią rosyjską zakończona 8 IX. 1831 r. Jej wynik 
przypieczętował klęskę powstania listopadowego. W czasie walk zginął 
dowodzący obroną Woli gen. Józef Sowiński (ur. 1777 r.), tym samym 
stając się jednym z bohaterów narodowych tamtej epoki, m.in. uwiecznił 
go Słowacki w wierszu „Sowiński w okopach Woli”.  

   6 września 1991 r. – Leningradowi przywrócono jego pierwotną 
nazwę – Sankt Petersburg obowiązującą do 1914 r. 

  7 września 1909 r. – urodził się Elia Kazan – amerykański reżyser, 
scenarzysta i pisarz. Twórca filmów: „Tramwaj zwany pożądaniem”, „Na 
nabrzeżach”, czy „Na wschód od Edenu”, trzykrotny laureat Oskara ( zm. 
2003 r.).  
    7 września 1939 r. – skapitulowali obrońcy Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej na Półwyspie Westerplatte.  
    8 września – Narodzenie NMP – MATKI BOSKIEJ SIEWNEJ Tego 
dnia wierni obrządku rzymskokatolickiego czczą Narodzenie NMP inaczej 
określane mianem Matki Boskiej Siewnej. W tym dniu rolnicy w 
świątyniach święcą tegoroczny materiał siewny, którego użyją do 
jesiennych zasiewów. Jest to jedno z najważniejszych świąt agrarnych 
obchodzonych w naszym kręgu kulturowym. 
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   8 września 1899 r. – urodził się Jerzy Dąbrowski – konstruktor 
lotniczy, twórca bombowca PZL 37 „Łoś” (zm. 1967 r.).  

   8 września 1968 r. – urodzony we Lwowie, po wojnie przemyślanin 
– Ryszard Siwiec dokonał aktu samospalenia w proteście przeciw 
interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Stało się to 
na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie podczas uroczystości 
dożynkowych wśród 100 tysięcy widzów w obecności szefów partii i 
dyplomatów. Desperackiego aktu dokonał po to, „Aby nie zginęła prawda, 
człowieczeństwo, wolność”. Formę swojej śmierci uznał „za mniejsze zło, 
niż śmierć milionów”.  

   9 września 1939 r. – to początek Bitwy nad Bzurą; największej 
bitwy podczas wojny obronnej Polski. 

   9 września 1939 r. – urodził się Zbigniew Namysłowski – 
saksofonista jazzowy, kompozytor, przedstawiciel modern jazzu. 
Współpracował m.in. z Krzysztofem Komedą i Czesławem Niemenem.  

   10 września – to Dzień Zapobiegania Samobójstwom 
   10 września1909 r. – urodził się Witold Henryk Paryski – 

krajoznawca, taternik, alpinista i przewodnik tatrzański, autor 
przewodnika taternickiego „Tatry Wysokie” i wraz z żoną „Wielkiej 
encyklopedii tatrzańskiej” (zm. 2000 r.).  

   11 września 1819 r. – zmarł Jacek Idzi Przybylski – poeta, pisarz, 
krytyk literacki, tłumacz pisarzy greckich i rzymskich; m.in. tłumaczył 
Homera, Wergiliusza, Owidiusza (ur. 1756 r.).  

   11 września 1930 r. – urodził się Tomasz Strzembosz – wybitny 
historyk, profesor KUL, Kustosz Pamięci Narodowej, harcerz (zm.2004 r.) 

   12 września 1814 r. – urodził się August Cieszkowski – filozof, 
ekonomista, działacz społeczny, współtwórca i prezes Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk; autor pracy: „Bóg i palingenezja” (zm. 1894 
r.) 

   12 września 1930 r. urodził się Piotr Skrzynecki – twórca 
krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”, którą kierował ponad 40-lat, a o 
której działalności mówił: „Jesteśmy wysepką w morzu bestialstwa, 
szarzyzny, głupoty, łajdactwa, cynizmu, nietolerancji i przemocy” (zm. 
1997 r.). Czyż to stwierdzenie określające tamtą rzeczywistość nie jest 
aktualne i dzisiaj? 
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   13 września 1894 r. – urodził się Julian Tuwim – poeta, pisarz, 
tłumacz, współpracownik grupy poetyckiej „Skamander”, kierownik 
literacki kabaretu „Qui pro Quo”. Napisał takie utwory, jak: 
„Lokomotywa”, „Kwiaty polskie” oraz wiersze dla dzieci, np. „Bambo” (zm. 
1953 r.). 

   13 września 1830 r. urodziła się Marie von Ebner-Eschenbach – 
austriacka pisarka zaliczana do najważniejszych pisarzy 
niemieckojęzycznych końca XIX wieku (zm. 1916 r.).  
    To ona sformułowała myśl:  
   „Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona głupocie 
drogę do opanowania świata”.  
    14 września 1769 r. – urodził się Alexander von Humbolt – 
niemiecki przyrodnik, podróżnik, twórca nowoczesnej geografii, inicjator 
ochrony przyrody; autor publikacji: „Kosmos, czyli rys fizyczny opisu 
świata” ( zm. 1859 r.). 

   14 września 2009 r. – zmarł Patrick Swayze – amerykański aktor, 
tancerz, piosenkarz. Filmy, w których zagrał: „Dirty Dancing”, „Uwierz w 
ducha” (ur. 1952 r.). 

   15 września 1789 r. – urodził się James Fenimore Cooper – 
amerykański powieściopisarz, autor powieści przygodowych i 
awanturniczych. Napisał: „Ostatni Mohikanin”, „Tropiciel śladów”, 
„Pogromca zwierząt” (zm. 1851 r.).  

   15 września 1890 r. – urodziła się Agatha Christie – angielska 
pisarka, autorka kryminałów, których głównym bohaterem najczęściej jest 
detektyw Hercules Poirot lub panna Marple (zm. 1976 r.).  

   16 września 1949 r. – urodził się Janusz Rewiński – aktor, satyryk, 
występował w kabaretach „Tey” oraz Olgi Lipińskiej, zagrał w filmach: 
„Kiler”, czy „Podróże Pana Kleksa”.  

   16 września 2000 r. – w Kijowie został porwany, a następnie 
zamordowany Georgij Gongadze (ur. 1969 r.) – ukraiński dziennikarz 
opozycyjny, twórca internetowej gazety „Ukraińska Prawda”. Jego 
znikniecie było najgłośniejszą zbrodnią tego kraju.  

   17 września 980 r. – urodził się Awicenna – arabski filozof, lekarz i 
przyrodnik, autor dzieła „Kanon medycyny”, który przez stulecia był 
podstawą teorii i praktyki medycznej ( zm.1036 r.). 



8 
przewodnik 

 

   17 września 1939 r. – bez wypowiedzenia wojny – doszło do 
agresji Armii Czerwonej na wschodnie rubieże Rzeczpospolitej. Był to 
„nóż w plecy” dla państwa zaangażowanego w wojnę już z jednym 
agresorem.  
    Ten akt zainicjował masowe aresztowania ludności ze wschodnich 
rubieży RP, masowe deportacje na Syberię, mordy najlepszych synów 
Narodu w Katyniu, Charkowie, Miednoje. 

   Jako ciekawostkę należy podać, że dokładnie 54 lata później – 17 
września 1993 r. – ostatni żołnierz armii rosyjskiej opuścił nasz kraj. W ten 
sposób zamknęła się „pętla czasowa” i w związku z tym nasuwa się 
pytanie: „Czy był to zbieg okoliczności, czy ówczesny prezydent Lech 
Wałęsa termin ewakuacji Rosjan z Polski ustalił z premedytacją ?” 

   17 września – to Światowy Dzień Sybiraka  
   18 września 1939 r. – zmarł Stanisław Ignacy Witkiewicz – 

dramatopisarz, prozaik, teoretyk sztuki, , filozof, malarz; autor powieści 
„622 upadki Bunga” oraz dramatów „Szewcy”, „Janulka, córka Fizdejki” ( 
ur. 1885 r.).  

   18 września 1970 r. – zmarł Jimi Hendrix – ameryk. muzyk, jeden z 
najlepszych gitarzystów w historii muzyki rockowej (ur. 1943).  

   19 września 1939 r. – zmarł Stanisław Grzmot-Skotnicki – generał 
brygady Wojska Polskiego; żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa 
Piłsudskiego. W kampanii wrześniowej walczył na pierwszej linii frontu 
wraz ze swoimi żołnierzami; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Wojennego Virtuti Militari (ur. 1894 r.) 

   19 września 1991 r. – w Alpach znaleziono zamrożone ciało 
Otziego – „człowieka lodu”.  
    20 września – to Dzień Walki z Chorobą Alzheimera 
    20 września 1934 r. – urodziła się Sophia Loren – włoska aktorka 
filmowa, jedna z ikon światowego kina. Jej filmy: „Matka i córka”, 
Małżeństwo po włosku”; w 1991 r. uhonorowana Oscarem za całokształt 
twórczości.  
    20 września 1939 r. – rozpoczęła się obrona Helu zakończona 
dopiero 2 października kapitulacją załogi polskiej.  

   21 września 1689 r. – urodził się Jan Klemens Branicki – jeden z 
największych magnatów poł. XVIII w. M.in. funkcje hetmana wielkiego 
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koronnego, wojewody krakowskiego; był kontrkandydatem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego do tronu (zm. 1771 r.).  
    21 września 1949 r. – zmarła Halina Żurowska – porucznik, 
kurierka i łączniczka AK i WiN, uczestniczka Powstania Warszawskiego (ur. 
1905 r.).   
    22 września – to Europejski Dzień Bez Samochodu  
    22 września 1791 r. – urodził się Michael Faraday – angielski fizyk, 
chemik, pionier badan nad elektrycznością, jeden z najwybitniejszych 
uczonych XIX w. (zm. 1867 r.). 
    22 września 1939 r. – urodził się Marian Kasprzyk – bokser, m.in. 
złoty medalista olimpijski z 1964 r. oraz brązowy z 1960 r.  

   23 września o godz. 950 początek astronomicznej jesieni 

   23 września 1939 r. – urodził się Janusz Gajos – aktor znany z 
filmów „Czterej pancerni i pies”, „Wahadełko”, czy „Body/Ciało”. 

   23 września 2001 r. zmarł Henryk Tomaszewski aktor, tancerz i 
choreograf, twórca Wrocławskiego Teatru Pantomimy (ur. 1919 r.). 

   24 września 1821 r. urodził się Cyprian Kamil Norwid – 
niedoceniony za życia poeta, prozaik i dramaturg, rzeźbiarz i malarz, 
myśliciel, znawca muzyki, przyjaciel Fryderyka Chopina. Zmarł w Paryżu w 
1883 r. w przytułku dla ubogich. Jego twórczość dopiero doceniono w XX 
wieku.  

 
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

        Dla darów Nieba … 
         Tęskno mi Panie … 
                 Cyprian Kamil Norwid 
 

   24 września 2004 r. – premiera filmu „Mój Nikifor” w reżyserii 
Krzysztofa Krauzego; w roli tytułowej wystąpiła Krystyna Feldman. 

   25 września 1919 r. – urodził się Stanisław Hadyna – kompozytor, 
dyrygent, muzykolog, pisarz. W 1952 r. zorganizował Państwowy Zespół 
Ludowy Pieśni i Tańca „Śląsk” (zm. 1999 r.). 

   25 września 1911 r. pilot Michał Scipio del Campo dokonał oblotu 
pierwszego samolotu polskiej konstrukcji firmy Zbierański i Cywiński.  
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   26 września – to Dzień Ludzi Niesłyszących 
   26 września 2001 r. – uruchomiono polską Wikipedię – wolną 

encyklopedię internetową.  
    26 września 1849 r. – urodził się Iwan Pawłow – rosyjski fizjolog; 
badał fizjologię wyższych czynności nerwowych, wprowadził pojęcie 
odruchów warunkowych, laureat Nagrody Nobla z 1904 r. za analizę 
zjawiska trawienia (zm. 1936 r.).   
    27 września – to Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 
obchodzony w rocznicę utworzenia w nocy 26/27 IX. 1939 konspiracyjnej 
organizacji wojskowej o nazwie Służba Zwycięstwu Polski, której 
dowódcą został gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. W styczniu 1940 r. 
organizację przemianowano na Związek Walki Zbrojnej, zaś w 14. II. 1942 
r. na Armię Krajową. 
    27 września 1939 r. – nastąpiło powołanie konspiracyjnej 
organizacji harcerskiej – Szare Szeregi – był to kryptonim konspiracyjny 
organizacji ZHP. których celem była walka z okupantem oraz tajne 
nauczanie. Szare Szeregi 1 lutego 1944 r. dokonały udanego zamachu na 
Franza Kutscherę.   

   28 września 1939 r. – gen. Tadeusz Kutrzeba podpisał akt 
kapitulacji Warszawy. Tego dnia w Moskwie ZSRR i Niemcy podpisały 
traktat „o granicy i przyjaźni” dotyczący podziału Polski. 

   28 września 1939 r. – zmarł Samuel Dickstein – matematyk, 
profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator nauki, wydawca 
„Wiadomości matematycznych” (ur. 1851 r.). 
      29 września 1484 r. – we Lwowie zmarł Jan z Dukli – polski święty 
katolicki, pustelnik, franciszkanin, założyciel surowszej gałęzi 
franciszkanów – bernardynów (ur. ok. 1414 r. w Dukli).  
    29 września 1669 r. – odbyła się koronacja Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego. 
    29 września 1747 r. – urodził się Józef Wybicki – autor tekstu 
„Mazurka Dąbrowskiego”, który od 1918 r. jest polskim hymnem 
narodowym (zm. 1822 r.). 

   30 września 1921 r. – przeprowadzono pierwszy w niepodległej 
Polsce Powszechny Spis Ludności. Wówczas Polskę zamieszkiwało 27.2 
mln osób.   
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   30 września 1954 r. – urodziła się Barbara Trzetrzelewska (pseud. 
Basia) – piosenkarka, członkini zespołów Ali-Babki, Perfekt. Jej przeboje: 
„New Day for You”, „Time and Tide”.  
    

   Kolejny raz wspólnie wspomnieliśmy fakty niegdyś zaistniałe w 
tragicznej historii naszego Narodu oraz te najnowsze, które też wypadało 
zauważyć i wspomnieć.  

   Kolejny raz wspólnie dobrnęliśmy do jesieni – pory roku – podczas 
której najwyższy czas zacząć myśleć o zimie i robić związane z nią 
niezbędne zapasy oraz – jeśli jesteśmy zdrowi – zaszczepić się przeciwko 
grypie, aby jakoś przeżyć jesienne słoty oraz najbardziej uciążliwą z pór 
roku, czyli zimę. 

   Tak więc do roboty – gromadźmy wszystko to, co będzie niezbędne 
nam do przeżycia w długi zimowy czas i – jako ludzie przedsiębiorczy – 
zabezpieczmy się przed najgorszym, czyli postąpmy wedle rady, o której 
kilka słów powyżej… 
 
Zygflor                         2019-05-22 
 
 

Jeśli po raz czwarty, to już tradycja.  
    
    Jeśli jakieś coroczne przedsięwzięcie staje się cyklicznym, to śmiało 
można rzecz, że przyjmuje status – lub przynajmniej znamiona – tradycji. 
     Z całą odpowiedzialnością podobnego określenia można użyć wobec 
tego, co już od czterech lat realizuje prezes jarosławskiego Koła PZN Ewa 
Bednarczyk nie tylko „dla swojego elektoratu”, ale również dla wszystkich 
chętnych z całego Podkarpacia, a zainteresowanych tego typu 
przedsezonowym wypoczynkowym wyjazdem nad polskie morze. 
   O tegorocznej edycji tego zadania w poniższej rozmowie z jego 
inicjatorką oraz organizatorką, co najlepiej odda niuanse, sukcesy i blaski 
tejże tegorocznej przedwakacyjnej inicjatywy zrealizowanej w naprawdę 
kapryśny przedwakacyjny czas. Oto „na gorąco” najważniejsze refleksje, 
spostrzeżenia i uwagi jego inicjatorki. 



12 
przewodnik 

 

   
    Ewa Bednarczyk: „Tegoroczny 10-dniowy turnus dla 79 osób 
wywodzących się z Kół Powiatowych PZN z całego Podkarpacia 
zrealizowaliśmy w dniach 13 – 23 maja br. w tym samym miejscu, co 
poprzednie, czyli w Ustroniu Morskim w domach wypoczynkowych, w 
których byliśmy zakwaterowani w poprzednich latach i których walory 

wraz z wykwintną stołówką oraz gościnnością gospodarza wielokrotnie 
podkreślałam w relacjach z poprzednich lat. Pomimo tego, że w tym roku 
planowałam wybrać się nad Bałtyk grupą około 60 osób, to nie dało się jej 
uszczuplić, ponieważ tylu było chętnych i zainteresowanych w ten czas do 
wyjazdu nad polskie morze. 

  Trasę Jarosław – Ustronie Morski odbyliśmy jadąc taborem PKP 
siedząc – lub półleżąc – w wygodnych przedziałach, albo śpiąc w 
kuszetkach, które indywidualnie sobie wykupywaliśmy.  

   Oczywiście – jak przed laty – ostatni odcinek trasy pokonywaliśmy 
w podstawionych autokarach. 

   W tym roku trochę zawiodła nas pogoda, bo – tak, jak i całym kraju 
– w te dni było chłodno i przekropnie, co uniemożliwiało nam tak cieszyć 
się urokami morza, jak w latach poprzednich. 

   Ale zmiana klimatu – dla nas ludzi z głębi lądu – to nie lada gratka i 
ciągle spacerując bo dalszej i bliższej okolicy „chłonęliśmy” wszystko to, co 
przez najbliższe miesiące na pewno będzie procentowało na naszym 
zdrowiu i fizycznej kondycji.  

  Być może taka specyfika odpoczynku umożliwiła nam nawiązanie 
kontaktu z nowym właścicielem pensjonatu, z którego gościnności – być 
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może – skorzystamy w roku przyszłym, ponieważ jest to piękny 

trzypiętrowy potężny obiekt z porównywalnym standardem pokoi, z windą 
oraz taka ilością miejsc, że bez problemu w nim wszyscy jesteśmy wstanie 
zamieszkać. 

   W tym roku wraz z nami nad Bałtyk wyjechali członkowie z takich 
Kół PZN, jak Przemyśl, Brzozów, Krosno, Rzeszów, Łańcut, Dębica i 
oczywiście z mojego, czyli jarosławskiego.  
    Inauguracja turnusu oraz jego zakończenie, to wieczorki przy grillu, 
które ufundował nam właściciel obiektu. 

   Co nam dal pobyt w tej okolicy w dosyć nieciekawy czas? Przede 
wszystkim odpoczęliśmy wdychając jod, którego na pewno w ten czas 
bardzo dużo było w powietrzu, gdyż jego wydzielaniu sprzyjało wzburzone 
morze. 

  Pomimo to ludzie grupowo lub indywidualnie zapoznawali się 
urokami tego terenu i indywidualnie lub w małych grupkach poznawali 
najbliższą okolicę, bo taka było formuła tego wyjazdu. Nikt nikomu 
niczego nie narzucał, ani do niczego nie zmuszał. Najważniejszy był 
odpoczynek i spokój ducha. 
    Pomimo to w trakcie przeplatanej aury korzystaliśmy z pogody i 
słońca oraz zrealizowaliśmy wycieczkę po Pomorzu Zachodnim do 
Świnoujścia włącznie.  

   Do Kołobrzegu na poranny pociąg 23 maja br. również zostaliśmy 
odwiezieni autokarami zabezpieczanymi przez właściciela pensjonatów, 
aby po kilkunastogodzinnej podróży pociągiem w ten sposób zakończyć 
tegoroczną eskapadę nad polskie morze. 
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   Wszytko na to wskazuje – tym stwierdzeniem swą wypowiedź 
zakończyła Ewa – że w przyszłym roku „zakotwiczymy” w nowoodkrytym 
obiekcie, który z wielu względów nas zauroczył”. 

   Powyższa relacja zaświadcza, że najważniejszy jest spokój ducha i 
pozytywne nastawienie do aktualnych realiów oraz – pomimo 
nieprzewidywalnych przeciwności – chłonięcie tego, co na daną chwilę 
daje nam los. 

   Jak zaświadcza powyższa relacja tak pozytywnego nastawienia do 
rzeczywistości nie zabrakło wszystkim uczestnikom zrelacjonowanej 
eskapady, czego gratulujemy im wszystkim oraz organizatorce tego 
zakrawającego – lub wręcz noszącego jego znamię – tradycyjnego 
późnowiosennego wyjazdu nad rodzime morze. 

 
Zygflor                         2019-05-29 
 
 

„Jesteśmy cząstką lokalnej społeczności”  
– czyli – 

 
   refleksje snute z okazji Jubileuszu 40-lecia zaistnienia w naszym 
regionie Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w 
Lubaczowie; jego historii, sukcesów oraz potrzeby istnienia omówione i 

ukazane w powiązaniu z faktami, które 
zaistniały w historii państwa i regionu, bo 
– tak uważam – należy je ukazać i 
rozważać, gdyż wszystko – patrząc z 
perspektywy czasu – w specyficzny sposób 
na siebie oddziałuje, jakoś się zazębia i 
wymusza mniej lub więcej zauważalne 
zmiany tak mentalne, jak i obyczajowe w 
Narodzie, lokalnej społeczności, jak i nas 
samych. 
    Dlaczego taki tytuł? – ponieważ w 
tym regionie urodziliśmy się, tutaj przyszło 
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nam żyć, tutaj zaistnieliśmy jako struktura PZN i tutaj – pragnąc nadal 
godnie żyć – oczekujemy zrozumienia oraz niwelowania możliwych przez 
sprawujących władzę wszelkich barier, których likwidowanie – w szerszym 
kontekście – naprawdę służy nam wszystkim, co zechcę udowodnić w 
poniższym tekście… 
    
   Lubaczowskie Koło PZN – na mocy Uchwały ówczesnego Zarządu 
Przemyskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Przemyślu nr 
22/79  powołano 1 czerwca 1979 r. – wtedy odbywałem zasadniczą 
służbę wojskową i dzięki nakazowi przełożonych mogłem obejrzeć 
celebrowaną 2 czerwca 1979 r. na Placu Zwycięstwa pamiętną Mszę św. 
Jana Pawła II i usłyszeć z głośników telewizora lampowego marki „Rubin” 
Jego prorocze słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. 
Tej ziemi!” Tak natchnieni specjalnie nie zdając sobie sprawy z siły i wręcz 
proroczego zaklęcia żyliśmy borykając się z ówczesną zgrzebną 
rzeczywistością.  

   Początkowo Koło zrzeszało około 20 osób, a obowiązki 
przewodniczącego spełniali jeszcze ludzie zatrudnieni w administracji 
Szpitala Rejonowego w Lubaczowie. Pierwszą opiekunką z urzędu  była 
Janina Kulczycka, zaś po niej Emila Baran. Dopiero po kilku latach rolę 
przewodniczących zaczęli pełnić ludzie z wyborów (w ten sposób 
zwalniając wymienione Panie z dodatkowych obowiązków) i byli to 
kolejno: Tadeusz Mączka, Arkadiusz Gorzelnik, Jarosław Cymbalista, czy 
Danuta Jóźków.  
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     Był to trudny czas w dziejach naszego Narodu, jak też organizacji, 
bo istniał chaos, strajki, a potem przeżyliśmy stan wojenny. Potem 
powstał PRON i inne oddolne inicjatywy, które w tamtej rzeczywistości 
miały dać namiastkę normalności i dostatku, gdy w portfelach nosiliśmy 
kartki i czas „zabijali” stojąc w kolejkach. 

   W roku 1989, który w historii Narodu na trwałe zapisał się 
zrealizowanymi w dniu 4 czerwca 1989 r. częściowo wolnymi wyborami 
parlamentarnymi funkcję przewodniczącego ZK – aż do dnia dzisiejszego; 
w nowej terminologii: prezesa – już pełnił Zygmunt Florczak.  

  Patrząc na te lata z perspektywy naszego – byłego – Województwa 
Przemyskiego oraz byłego 
Przemyskiego Oddziału PZN, był to – 
pomimo wszystko – twórczy czas, 
bowiem uczyliśmy się wszystkiego, tj. 
współpracy z samorządami, na rynek 
powoli wchodził PFRON oraz wszystkie 
inne formy wsparcia, z których 
możliwości możemy korzystać i dzisiaj. 
Jako liderzy PZN niezbędną wiedzę 
pozyskiwaliśmy od ówczesnego prezesa 
PO PZN Stanisława Sęka i kierownika 
biura Stanisława Skwiry oraz z lektury 
związkowych pism, bo w Lubaczowie 

nie było się od kogo uczyć, wszak stawialiśmy pierwsze kroki. 
   Jako Naród zaczęliśmy nieśmiało marzyć o zrzeszeniu się z UE, a 

my niepełnosprawni o tym wszystkim, co w zasięgu ręki mieli niewidomi 
Niemcy, Włosi, czy Francuzi. Z wszystkich stron wkraczała wszechobecna 
dziś elektronika, miniaturyzacja oraz udźwiękowienie wielu pomocy 
rehabilitacyjnych; wydawało się, że lada chwila osiągniemy namiastkę 
szczęśliwości. 

   Kolejny przełom w historii Powiatu i naszego Koła PZN należy 
wiązać z osobą Józefa Michalika, który w latach 1993–1997 pełnił 
obowiązki Posła RP, na czym niewątpliwie zyskał region, Lubaczów, jak i 
my, bo było „do kogo” wyciągnąć rękę. Poseł wspomagał dzieci w 
zaopatrywanie w niezbędny im sprzęt oraz przyczynił się do zmiany 
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mentalnej wobec nas wielu urzędników, bo to wtedy nagminnie 
przestano mówić „ślepy” w to miejsce używając słowa „niewidomy”. 
Niejednokrotnie poseł Józef Michalik lub Jego prawnik mec. Antoni Pilch 
bywali na naszych spotkaniach, dzięki czemu krzepliśmy i nabierali wiary 
w to, co robimy. 

   To drugie dziesięciolecie w naszej oraz Narodu historii 
charakteryzowało się przede wszystkim tym, że coraz mocniej i 

natarczywiej zaczęliśmy spoglądać na zachód marząc o podobnych 
rozwiązaniach i prawnych umocowaniach, jakie wówczas w krajach 
„starej” UE wobec takich, jak my, były normalnością i standardem.  

  1 stycznia 1999 r., to kolejna ważna data w naszej – i nie tylko – 
historii: wdrożono kolejną administracyjną reformę państwa – powstało 
Województwo Podkarpackie, a wraz z nim Okręg Podkarpacki PZN, w 
którym stanowimy jedno z 18 Kół. 

   Na ten czas na terenie odrodzonego Powiatu Lubaczowskiego 
byliśmy jednym ze starszych, a może i jedynym stowarzyszeniem z już 20–
letnim stażem, co spowodowało, że od jego zarania non stop, aż do dnia 
dzisiejszego (jako jedynym) członkiem Społecznej Rady d/s. Osób 
Niepełnosprawnych jest niżej podpisany. 
   W wyniku reaktywacji powiatów powstała jego nowa agenda: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z którego działalnością od tego 
momentu łączymy naszą związkową działalność. 
    W tym miejscu – ze zwyklej przyzwoitości – należy przypomnieć 
osobę oraz trudną odkrywczą działalność – wtedy jeszcze – kierownik 
PCPR Małgorzaty Mamczur-Klimkiewicz, która we wręcz pionierskich 
warunkach organizowało to, co obecnie działa jako urząd gruntownie 
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ukształtowany oraz ciągle modyfikujący swoją działalność na 
najtrudniejszej niwie, jaką niewątpliwie jest pomoc społeczna oraz 
wsparcie dla osób chorych, krzywdzonych i życiowo niezaradnych. 
    To wtedy na „szersze wody” w naszym powiecie wypłynął PFRON, 
zaistniał ZPCh, później zakładano ŚDS-y, działały DPS, a myśmy – jako 
środowisko zaczęli korzystać z dobrodziejstwa dofinansowań 
integrujących środowisko wycieczek na naszą rzecz realizowanych przez 

firmę BROKAM Ryszarda Kamińskiego. Byliśmy młodsi o te kilkadziesiąt 
lub kilkanaście lat, więc poznawaliśmy miejsca warte odwiedzenia w 
kraju, jak też poza jego granicami wspólnie nasze przedsięwzięcia i wysiłki 
łącząc z PSD oraz koleżeństwem z jarosławskiego PZN i PSD.  
    To wtedy „nastał czas”, gdy zaczęliśmy kodować sobie w pamięci 
personalia dyr. Oddziału Podkarpackiego PFRON Macieja Szymańskiego 
oraz nagminnie – jako ludzie z dysfunkcją wzroku – korzystać z 
dobrodziejstwa programu „Komputer dla Homera”, który obecnie pod 
nazwą Aktywny Samorząd” kontynuują PCPR.   
    Chyba jako pierwsi w regionie – wraz z rehabilitantką Alicją 
Niedużak – byliśmy w pierwszej dekadzie XXI w. inicjatorami i 
prekursorami – oraz jako pierwsi – zrealizowaliśmy spotkanie z 
nauczycielkami uczącymi w klasach od pierwszej do trzeciej w 
„podstawówkach” w ramach tzw. integracji z terenu miasta Lubaczowa 
jak i szkół ościennych z terenu Gminy Lubaczów. Publikacjami w lokalnej 
prasie staraliśmy się budować wizerunek człowieka z dysfunkcją wzroku w 
naszym powiecie.  

   To wtedy, jako kraj dążący do integracji z Unią Europejską 
musieliśmy spełnić w tych kwestiach pewne standardy, więc w końcu i w 
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naszej rzeczywistości przyzwyczajono się do widoku człowieka z białą 
laską, który pomimo kłopotów wzrokowych gdzieś przemieszcza się, coś 
załatwia, czy jako dziecko w ramach integracji uczy się w szkołach na 
terenie całego powiatu.   
    Przed dziesięcioma laty obchodziliśmy Jubileusz 30-lecia istnienia 
Koła PZN w Lubaczowie, który udało się nam sfinalizować dzięki 
materialnemu wsparciu Starosty Lubaczowskiego Józefa Michalika, 
Burmistrza Miasta Lubaczowa Jerzego Zająca i Wójta Gminy Lubaczów 
Wiesława Kapla.  

   Miłym akcentem w realizacji obchodów naszego Jubileuszu była 
inicjatywa ówczesnej dyr. Szkoły Podstawowej z Zalesia – Aliny Gołas oraz 
twórcza praca nauczycieli i dzieci z wymienionej placówki, którzy 
przygotowali nam okolicznościowy występ, by w ten sposób uświetnić 
nim nasze uroczystości, co zainicjowało nasze stałe kontakty obecnie 
kontynuowane pod okiem dyr. Lucyny Demskiej.   
    W tym czasie „motorem” wielu wspólnych zadań realizowanych w 
powiecie przez organizacje pozarządowe była Katarzyna Pelc-Antonik, 
która „jako świeża krew” zatrudniona w lubaczowskim PCPR, któremu 
wtedy już dyrektorował Wiesław Huk, bardzo mocno parła ku realizacji 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, co w końcu zaowocowało podpisaniem 1 
września 2009 r. trójstronnego porozumienia, czyli: PCPR – podpisał je 
dyr. Wiesław Huk, PSD – uczyniła to prezes Regina Adamowicz, zaś ze 
strony PZN – Zygmunt Florczak.  



20 
przewodnik 

 

    Taki konsensus umożliwił pozyskanie zewnętrznych środków oraz – z 
dużym sukcesem – zrealizowanie początkiem grudnia 2009 r. lokalnych 
obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu.  

   Od tego momentu kilkakrotnie współpracowaliśmy w 
niewidomymi i cukrzykami zza Sanu, bo takie były wymogi ówczesnych 
projektów pisanych na zasygnalizowane przedsięwzięcie.  

   Tak kończyliśmy trzecią dekadę naszej działalności 
niespostrzeżenie wchodząc w czwartą. 
    Na pewno, jako pierwsi w regionie w ramach projektu napisanego 
przez Arkadiusza Markiewicza 21. 06. 2011 r. – korzystając z mentalnego, 
organizacyjnego i technicznego wsparcia pracowników PCPR, tj. Katarzyny 
Pelc-Antonik, wcześniej wspomnianego oraz operatora kamery Zdzisława 
Sikory, wedle wskazówek i pod dyktando rehabilitantki Alicją Niedużak – 
nagraliśmy poglądowy film pt. „Jak skutecznie spełnić się w roli 
przewodnika osoby z dysfunkcją wzroku w przestrzeni publicznej” – 
przede wszystkim – adresowany do dzieci i młodzieży z Lubaczowa i okolic 

w przededniu uruchomienia przejścia granicznego w Budomierzu, które – 
z czym się liczyliśmy – miało zwielokrotnić zagrożenia względem naszego i 
nie tylko środowiska przy przemieszczaniu się po mieście i okolicy. Stąd ta 
oddolna inicjatywa. 
    Dwa ostatnie dziesięciolecia, to czas, gdy jako państwo czyniliśmy 
starania, aby w końcu 1 maja 2004 r. wstąpić do UE. 



21 
przewodnik 

 

Dla nas zaowocowało to wprowadzeniem końcem 2004 r. – na wzór 
„starej” Unii Europejskiej – Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej, która 
zneutralizowała naszą „niebieską” Legitymację PZN w egzekwowaniu 
wszelkich ulg; jej wizerunek modyfikowano 1 września 2017 r. 

    W praktyce to rozwiązanie, które bez oporu zaakceptowały władze 
naczelne ZG PZN, przyczyniło się w praktyce do ubywania członków w 
podstawowych strukturach Związku, bo po cóż płacić dosyć wysokie 
składki, gdy to samo uzyskuje się na LON wystawionej przez Zespół 
Orzekający przy jarosławskim Starostwie? 
    Nietrafiona, pozbawiona wyobrażenia sobie skutków ubocznych, 
decyzja ZG PZN stawiająca na tzw. „związkową świadomość” przyczynia 
się do stałego zubożania naszych szeregów, co przy – dodatkowo– 
starzeniu się naszych struktur daje taki, a nie inny efekt. 
    Dwa ostatnie dziesięciolecia, to czas, w trakcie którego w pracy na 
rzecz naszego środowiska dobrze współpracowało się nam m.in. red. 
Iwoną Buczko – z Radio Lubaczów, a potem lokalnej TIL, wydawcą 
miesięcznika „Kresowiak Galicyjski” Marianem Ważnym, Anią Chęć – 
administrator naszej strony internetowej, Marianem Bobeckim i 
Krzysztofem Stępniem z PCKiS, Arkadiuszem Markiewiczem z PCPR, 
Janiną Witkoś – prezes SM, czy Andrzejem Kindratem oraz Małgorzatą 
Strycharz z lubaczowskiego MDK. Zawsze – na miarę możliwości – 
wspierała nas dyr. ZO PZN – Małgorzata Musialek i rehabilitantka Alicja 
Niedużak oraz kolejni opiekunowie ZK, tj. Stanisław Sęk, Grzegorz 
Graboń, Małgosia Musiałek i Ewa Bednarczyk.  

   Stare przysłowie mówi: „prawdziwych przyjaciół poznaje się w 
biedzie”. Dlatego też z wielką wdzięcznością mówimy tu o propozycji 
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zakotwiczenia nas na czas rozbudowy MDK w obiekcie MBP, za co 
jesteśmy wdzięczni wszystkim pracownikom tej placówki, zaś najbardziej 
jej dyr., tj. Katarzynie Pelc-Antonik.  

   Od momentu odrodzenia się powiatów miniony czas, to 
krzepnięcie na naszym terenie wszelkich organizacji pozarządowych, 
wzrastanie współpracy na linii organizacja – lokalna władza, za co musimy 
być wdzięczni wszystkim włodarzom poczynając od Starosty Józefa 
Michalika, za którego rządów, zrodziło się wiele inicjatyw i pomysłów, 
które niekiedy dzięki jego „błogosławieństwu” udało się zrealizować i za 
to – jako Koło Powiatowe PZN – Staroście Seniorowi dziękujemy. 

   W wyniku ubiegłorocznych wyborów samorządowych ster rządów 
w naszym powiecie dzieży nowa opcja. Starostą został mój Kolega Zenon 
Swatek, do którego od tego momentu w ten sposób mogę zwracać się 
tylko prywatnie. 

   Używając oficjalnej terminologii Panu Staroście Zenonowi 
Swatkowi życzę, aby ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi 
nawiązał taki kontakt, jak Jego poprzednik, aby był dla nas swoistą ostoją 
oraz autentycznym orędownikiem naszych spraw.   

   W międzyczasie – działając w przestrzeni publicznej na rzecz stolicy 
powiatu – we wręcz siedmioletnim cyklu załatwienia zasygnalizowanych 
przez nas zadań – udało się nam doprowadzić do wymalowania pasów dla 
pieszych przy SP ZOZ Lubaczów, czy po takim że okresie starań 
doprowadzić do przedłużeniu barierki przy Przychodni przy ulicy 
Kopernika, co służy wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu – nie tylko 
nam. 
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   W ten sposób przybliżyliśmy się do naszych ostatnich – 
newralgicznych przy poruszaniu się przez niepełnosprawnych na terenie 
Lubaczowa barier, a od kilku lat sygnalizowanej potrzeby przebudowy 
chodnika na odcinku równoległym do posesji parafii p.w. św. Stanisława. 
Dyskretnie przypominamy, że niedługo minie biblijny siedmioletni cykl, 
który jak dotychczas władze Miasta Lubaczowa honorowały i wykazane 
braki, czy bariery likwidowały.  

   Oprócz tego ponownie trzeba będzie zwrócić się do Woj. Zarządu 
Dróg, aby zmodyfikował – czyli zwiększył czasowy reżim przeznaczony dla 
pieszych do przebrnięcia przez jedyne w Lubaczowie przejście dla 
pieszych, gdyż nawet pełnosprawni przy jego pokonywaniu przy obecnej 
normie czasowej ledwo co zdążą go przejść.   

   6 czerwca 2019 r. w restauracji „Mikroklimat” uroczyście w 
towarzystwie tych, którym cokolwiek zawdzięczamy w myśl hasła naszych 
uroczystości „Jesteśmy cząstką lokalnej społeczności” świętowaliśmy nasz 
Jubileusz. 

   Rocznicowe uroczystości zainicjowała Msza św. odprawiona przez 
ks. Andrzeja Stopyrę w lubaczowskim Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
Lwowskiej, przed której wizerunkiem corocznie uginają się kolana 
wielkich tego świata.  
    I my swój Jubileusz rozpoczęliśmy od modlitewnego spotkania, w 
trakcie którego wysłuchaliśmy homilii omawiającej istotę miłosierdzia – 
rozpatrując go na przykładach – tak w wymiarze biblijnym, jak i 
ewangelicznym. Szczególne kazanie zakończył apel, abyśmy nawzajem dla 
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siebie byli miłosierni, bo to leży w istocie naszej wiary, a w konsekwencji 
człowieczeństwa.  
    Po przemarszu do restauracji „Mikroklimat” nasze uroczystości 
zainaugurował występ dzieci ze Szkoły Podstawowej z Zalesia, które w 
recytowanej poezji przypominały o tym wszystkim, co jest najważniejszym 

w życiu oraz zatańczyły układy taneczne rodem ze słonecznej Hiszpanii, co 
współgrało z tym, co działo się za oknem. 
    W ten gorący czerwcowy dzień – z wielu względów – swoją 
obecnością zaszczyciło nas szerokie grono ludzi nam sprzyjających i 
którym cokolwiek zawdzięczamy, a wyliczanie ich zasług zajęłoby wiele 
stron, więc podaję tylko same personalia: Zenon Swatek – Starosta 
Lubaczowski, Małgorzata Musiałek – dyr. biura ZO PZN, Maciej 
Szymański – dyr. Podkarpackiego Oddziału PFRON, Krzysztof Szpyt – 
Burmistrz Miasta Lubaczowa, Andrzej Gryniewicz – Burmistrz M i G 
Oleszyce, Stanisław Woś – Sekretarz Gminy Wiejskiej Lubaczów, Ewa 
Bednarczyk – wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN, Grzegorz Graboń – 
prezes jarosławskiej struktury PSD, Regina Adamowicz i Stanisława 
Woszczak – prezes Senior i aktualny prezes lubaczowskiego Koła PSD , 
Mariusz Frant oraz Krzysztof Stępień – PCK, Katarzyna Pelc-Antonik – 
dyrektor MBP, Beata Zadworna – dyr. PCPR, Arkadiusz Markiewicz – 
PCPR, ks. kanonik Andrzej Stopyra, Ryszard Kamiński – firma BROKAM, 
red. Iwona Buczko, Małgorzata Strycharz – administratorka MDK, 
Wiesława Woszczak – wolontariuszka, Renata Fronc – prezes 
przemyskiego Koła PZN, Marta Fircowicz-Mazurek – p.o. Naczelnik 
Wydziału i Spraw Społecznych Starostwa, Bogusława Smoliniec i Izabela 
Krzaczkowska-Szychter – WTZ Oleszyce, Anna Chęć – administrator 
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strony internetowej Koła,    dr Renata Lesiczka – Ordynator Oddziału 
Rehabilitacji, Lucyna Demska – dyr. Szkoły Podstawowej w Zalesiu, 
Małgorzata Jachyra-Mazepa – dyr. Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Lubaczowie, Andrzej Nepelski – radny Sejmiku Woj. 
Podkarpackiego, dyr. Zespołu Szkół w Lubaczowie, Adam Skwarczyński– 
prezes ZK PZN w Przeworsku. 
   Swój Jubileusz zrealizowaliśmy pod – tak uważam – skromnym i 

niezwykle prostym, ale również wiele mówiącym hasłem: „Jesteśmy 
cząstką lokalnej społeczności” i trzymając się tej prawdy wedle wszelkich 
zasad dobrego wychowania – uwzględniając ją przy działaniach na rzecz 
naszego środowiska – możemy uwypuklać i pokazywać dotykające nas 
bolączki, prosić o ich niwelowanie i cierpliwie czekać na ich likwidowanie 
ewentualnie od czasu do czasu o swoich problemach dyskretnie 
przypominając. 
    Na pewno jest miażdżąca różnica w stosunku do tego, co było przed 
40 laty – przez te lata wszyscy odrobiliśmy lekcje z tematu wrażliwości 
społecznej, czy dotyczącej godności człowieka z dysfunkcjami. Nie ma już 
tzw. gett, w których odizolowywano ludzi z określoną 
niepełnosprawnością, aby tam żyli, pracowali i „nie kłuli w oczy” swym 
kalectwem, czyli zaistnieniem. 
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  Bliski mi znajomy sformułował wręcz filozoficzną myśl: „Jest gorzej, 
niż było, ale lepiej, niż będzie”, którą od czasu do czasu w chwilach 
trudnych sobie cytuje. 
    Parafrazując, czyli adaptując ów przekaz przewrotnie lub wspak w 
celu sformułowania nowej mądrości można rzec: „Nie jest źle, ale na 
pewno będzie lepiej" i tym optymistycznym – wręcz filozoficzno-
roszczeniowym – stwierdzeniem należy podsumować to opracowanie. 
    
    Kończąc powyższe rozważanie oraz snute refleksje – ze zwykłej 
ludzkiej przyzwoitości – pragnę podziękować: 
– dyr. PCPR Beacie Zadwornej za zmobilizowanie mnie do wystąpienia o 
wsparcie organizacji Jubileuszu w podległej Jej instytucji 
– Arkadiuszowi Markiewiczowi za to, że wszystkie sprawy papierkowe 
wziął na swoje barki, gdyż bez tej umiejętności w naszej rzeczywistości nic 
nie uzyskasz, ani niczego nie osiągniesz 
– dyr. MBP Katarzynie Pelc-Antonik, za dodawanie wiary, mobilizowanie, 
przygotowanie multimedialnej prezentacji i za wiele innych spraw, rad i 
innych pozytywnych akcentów, których wyliczanie zajęłoby naprawdę 
wiele miejsca. 

   W tak szczególnym dniu, również podobne słowa  podziękowania, 
należy złożyć dr Renacie Lesiczka – Ordynator Oddziału Rehabilitacji w SP 
ZOZ Lubaczów – za to, że od kilkunastu lat na swoim oddziale rehabilituje 
ludzi z dysfunkcją wzroku; za to, że mi ufając umożliwia „trzymanie mi ręki 
na pulsie” w chwilach wymagających stałego nadzoru nad bieżącymi 
sprawami Koła PZN, czy związanego z redagowaniem „Przewodnika” w 
trakcie mojego kilkutygodniowego w ciągu roku pobytu na Jej Oddziale, za 
co w imieniu własnym oraz tych, którzy z tego dobrodziejstwa korzystają, 
serdecznie dziękuję.   

   Mam nadzieję, że powyższe opracowanie uzasadnia trafność 
przyjętego hasła-motta, czyli myśli przewodniej naszych uroczystości, 
czego m.in. udowodnienie było moją intencją i celem…  
 
Zygflor                       2019-06-09 
 
P.s. 
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    Z serca dziękuję za przybycie na nasze uroczystości Gościom z 
terenu reprezentujących sąsiednie Koła PZN.  
    Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem 
dyr. Małgorzaty Musiałek, która w specyficzny, niezwykle ciepły – wręcz 
matczyny, tak charakterystyczny dla siebie – sposób ustosunkowała się do 
Jubileuszu w jego części oficjalnej „brylując” w nim niczym wytrawny 
wodzirej, czym zaskarbiła sobie uznanie i szacunek wszystkich 
uczestników naszego Jubileuszu. 
    Ze wzruszeniem dziękuję Zarządom Kół PZN z Tarnobrzega, Jasła 
oraz Brzozowa za nadesłane z okazji naszego święta okolicznościowych 
Listów Gratulacyjnych, co w skali naszej środowiskowej obyczajowości 
stanowi pewnego rodzaju nowum – i jest czymś nowatorskim – oraz 
zakrawa, czyli nosi znamiona nowej tradycji, czyli grzecznościowej 
uprzejmości, która idealnie może zapisać się jako norma postępowania w 
naszym związkowym życiu, za co jeszcze raz … Dziękuję.   
 
 

Witryna poetycka 
 

  Na zakończenie tegorocznego lata we wrześniowym kąciku 
poetyckim do przeanalizowania proponuję utwór wspominający starą – 
wraz z jej byłymi obyczajami i rzeczywistością – wieś oraz jej współczesną 
„wersję” zaistniałą po tzw. „transformacji ustrojowej”.   

   W tegoroczne wakacje wielu z nas na pewno przebywało w 
takowych okolicach lub z nostalgią je odwiedziło, gdyż stamtąd „wywodzi 
się ich ród”. Tym ostatnim łatwiej będzie zrozumieć przekaz Poetki, bo 
dobrze pamiętają, jak to drzewiej na niej bywało.   

   Zapraszam do uważnej i dociekliwej lektury poniżej 
wyeksponowanego utworu…  

 
   Obyczaje na wsi 
 

Na polskiej wsi, aby się darzyło,  
przed każdą pracą się modliło. 
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Szukając w Bogu oparcie,  
na ciężką pracę wsparcie. 
 

Dziad wychodząc do roboty w pole,  
znakiem krzyża żegnał się na czole,  
aby Pan mu błogosławił,  
jego trud lżejszym sprawił. 

 
Zwierzęta w obejściu, na polu plony,  
święconą wodą kropiono zagony. 
Choć ciężko bez maszyn pracować było,  
radośniej dawniej na wsi im się żyło. 
 

Sąsiad kuma co dnia odwiedzał,  
radził się jego, gdy się co dowiedział. 
Usłużył pomocą w obejściu, czy w polu,   
nie ściągał butów już w przedpokoju. 

 
A teraz odwiedziny –  
to na telefon, nawet do rodziny. 
Czy aby wypada,   
odwiedzić sąsiada. 
Jeden na drugiego spod łba patrzy,  
a zawzięci tacy, że nikt pierwszy nie przebaczy. 
 

To nie tak – nie tędy droga,  
teraz dopiero trzeba modlić się do Boga,  
aby zesłał opamiętanie… 
gdzie odeszła dawna wieś Panie … 

            
   autor: Maria Słowik 
 
 
 



29 
przewodnik 

 

 Polska wieś 
 

Polska wieś, polskie sioło,  
tam zawsze jest wesoło. 
Można słyszeć, że gra muzyka, 
Sąsiad sąsiada na muzyce spotyka. 

 
Razem we wspólnym gronie, 
spotykają się ludzie na cudzym zagonie. 
Pomocą służą przy sianiu,  sadzeniu, 
przy koszeniu zbóż i siana kopieniu. 

 
W każdym domu spotkasz samouka,  
co robi coś z talentu, a to nie nauka  
zdobyła mu zawód wyuczony,  
tylko do tego został stworzony. 

 
Zawsze we wspólnocie łatwiej żyć,  
przez trud i ciężkie życie lżej iść. 
Usłużyć bliźniemu jest wesoło,  
bo na wsi znasz wszystkich wokoło. 

 
                                                 autor: Maria Słowik 
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