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Listopad 
   

  – w naszej strefie klimatycznej, to czas zamierania przyrody, 
ostatecznego odbarwienia się liści drzew, krzewów i traw oraz częstych 
przymrozków, które wraz z silnymi wiatrami przyczyniają się do 
zamierania i ogołocenia jeszcze nie tak dawno ożywionej przyrody.  

  W związku z tym ten czas, to „główny sprzątający” w roku tak w 
wydaniu ludzkim (wymusza sprzątanie posesji i cmentarzy) jak i przyrody, 
która swoimi narzędziami – wiatrem i deszczem – wszystko, co może 
usuwa gdzieś w dzikie chaszcze i zakrzewienia.  

  Wedle używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, jest to 
przedostatni miesiąc w roku liczący 30 dni, a swą nazwę wywodzący od 
opadających jesienią liści (czeska nazwa miesiąca listopad, ukraińska 
листопад).  

  Jego łacińska nazwa – November – (wedle kalendarza rzymskiego 
był to dziewiąty miesiąc w roku) została zapożyczona przez większość 
języków europejskich i pod takową funkcjonuje.  

   W te dni niejednemu z nas po głowie przemyka kamedulski zwrot 
Memento mori (łac. pamiętaj o śmierci) aż do bólu uzmysławiający nam, 
że nijak nie uda nam się jej uniknąć.  

  To ta prawda wywiera na nas wręcz traumatyczne skojarzenia aż 
do bólu uzmysławiając nam naszą śmiertelność oraz doczesność. 
Podkreśla to nam obchodzone początkiem listopada Święto Wszystkich 
Świętych oraz poświęcony wszystkim Zmarłym – Dzień Zaduszny. 

  Niegdyś ową uroczystość obchodzono 13 maja (na przednówku), 
ale z mocy decyzji papieża Grzegorza III z roku 731 od tamtego czasu owo 
wspomnienie obchodzimy w dniu 1 listopada. Prawdopodobnie powodem 
decyzji były trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających 
do Rzymu na wiosnę.  

  W roku 837 papież Grzegorz IV rozporządził, „Aby odtąd   1 
listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale 
wszystkich świętych Kościoła katolickiego”.  

  W chrześcijaństwie obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w 
roku 998 św. Odilon – opat z Cluny – jako przeciwwagę dla pogańskich 
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obrządków ku czci zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmarłych – stąd 
nazwa „Zaduszki” – wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świętych. W 
XIII wieku tradycja rozpowszechniła się w całym Kościele katolickim. W 
polskim Kościele katolickim Dzień Zaduszny ma rangę wspomnienia 
obowiązkowego, jako wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.  
   

  Ludowe mądrości charakteryzujące ten czas:   

 W listopadzie goło w sadzie. 

 W listopadzie – jak na autostradzie. 

 Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

 Miną Wszyscy Święci – mróz się w polu kręci. 

 Święty Marcin na siwym koniu ku nam jedzie. 

 Jak się Katarzyna głosi, tak się Nowy Rok nosi. 

 W połowie listopada deszczy, to w połowie stycznia trzeszczy. 

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

 W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach stawiają. 

   
  W najbliższe dni będziemy wspominać: 

  1 listopada – Wszystkich Świętych  
  Wedle tradycji od stuleci w tym dniu gromadzimy się nad mogiłami 

naszych przodków, aby w wielopokoleniowym gronie bliższej oraz dalszej 
rodziny naszym bliskim zmarłym oddać należną im cześć. Ten wymuszony 
czas zastanowienia zmusza nas do refleksji nad istotą ludzkiego życia i 
nieuchronnością praw natury. Obecnie praktykowany przez nas zwyczaj 
odwiedzania cmentarzy i palenia świec na grobach wykracza poza sferę 
przekonań religijnych. Uroczystość Wszystkich Świętych łączy w sobie 
wielowiekową obrzędowość pogańską z tradycją dwóch świąt kościelnych.  

  1 listopada 1918 – to początek Bitwy o Lwów 1918–1919  (w 
polskiej historiografii określanej jako Obrona Lwowa) – polsko-ukraiński 
konflikt zbrojny o Lwów trwający od 1 XI. 1918 r. do  22. V. 1919 r. 
zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia.  
  2 listopada – Dzień Zaduszny – poświęcony pamięci wszystkich 
zmarłych. W Zaduszki zaświadczamy naszą pamięcią o tych, którzy odeszli 
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od nas na zawsze. W ten dzień wspominamy bliskich, znajomych i 
przyjaciół – i to bez względu na wyznawany światopogląd – jednocześnie 
snując refleksję nad przemijaniem i nicością doczesności.  
    2 listopada 1879 r. – urodził się Walery Sławek – trzykrotny 
premier Polski, marszałek Sejmu, członek PPS i Organizacji Bojowej PPS; 
jeden z twórców założeń konstytucji kwietniowej (zm. 1939 r.).   

  3 listopada 1749 r. – urodził się Daniel Rutherford – szkocki fizyk, 
chemik, odkrywca azotu (zm. 1819 r.). 

  3 listopada – Dzień św. Huberta – Święto Myśliwych 
  Od tego dnia od stuleci w Europie rozpoczyna się sezon łowiecki, 

którego największe nasilenie ludzie lasu przeżywają zimą.  
  4 listopada 1859 r. – urodził się Stanisław Niewiadomski – 

kompozytor, krytyk muzyczny. W 1924 r. założył Stowarzyszenie Pisarzy i 
Krytyków Muzycznych (zm. 1936 r.).   

  4 listopada 1879 r. – James Jacob Ritty opatentował pierwszą 
działającą mechaniczną kasę rejestrującą.  
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  5 listopada 1714 r. – zmarł Bernardino Ramazzini – włoski lekarz, 
twórca medycyny pracy, prekursor higieny pracy – sformułował pojęcie 
choroby zawodowej (ur. 1633 r.). 

  5 listopada 1849 r. – urodził się Ruy Barbosa – brazylijski prawnik, 
polityk. W 1907 r. na II Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Hadze 
opowiedział się za przywróceniem Polsce niepodległości (zm. 1923 r.). 

  6 listopada 1922 r. – w Toruniu otwarto Oficerską Szkołę 
Marynarki Wojennej, która obecnie – po wielu zmianach nazwy i siedziby 
– znajduje się ona w Gdyni pod nazwą Akademii Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte. 

  6 listopada 1814 r. – urodził się Antoine J. Sax – belgijski 
budowniczy instrumentów muzycznych, znany z budowy licznych 
instrumentów dętych, wynalazca saksofonu, od jego nazwiska pochodzi 
nazwa instrumentu (zm. 1894 r.).  

  7 listopada 1504 r. – zakończyła się trwająca od 1502 r. czwarta i 
ostatnia wyprawa Krzysztofa Kolumba, w czasie której odkryto i opłynięto 
wschodnie wybrzeże Ameryki Środkowej od dzisiejszego Hondurasu na 
północy do Przesmyku Panamskiego na południu.  

   7 listopada 1899 r. – urodził się Stanisław Swianiewicz – 
ekonomista, prawnik, pisarz, sowietolog. Wywieziony do Katynia został 
wycofany z transportu, przez to pozostał jedynym żyjącym polskim 
świadkiem zbrodni katyńskiej (zm. 1997 r.). 

  7 listopada 1917 r. – wybuch Rewolucji październikowej w Rosji – 
według terminologii sowieckiej – Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej. W Rosji przedbolszewickiej obowiązywał kalendarz 
juliański, więc zgodnie z tą rachubą czasu przewrót rozpoczął się w nocy z 
24 na 25 października; zaś wedle kalendarza gregoriańskiego z 6 na 7 
listopada. 

  8 listopada 1999 r. – zmarł Leon Stukelj – słoweński gimnastyk, 
najstarszy olimpijczyk świata w konkurencjach gimnastycznych igrzysk 
olimpijskich w 1926, 1928 i 1936 r. zdobywając sześć medali, w tym trzy 
złote; w mistrzostwach świata aż 14-krotnie stawał na podium (ur. 1898 
r.).  

  8 listopada 1909 r. – urodził się Józef Charyton – malarz, działacz 
społeczny, świadek Holocaustu Żydów w getcie w Wysokim Litewskim, po 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sowieci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_julia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_julia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
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wojnie stworzył cykl obrazów i rysunków dokumentujących sceny zagłady 
(zm. 1975 r.).  

  9 listopada 1919 r. – urodził się Roman Suszko – logik, zajmował 
się teorią mnogości, semantyką i lingwistyką matematyczną. Jest twórcą 
logiki niefregowskiej – rachunku logicznego, w którym zdania nie są 
nazwami przedmiotów logicznych (prawdy lub fałszu), lecz są nazwami 
sytuacji (zm. 1979 r.).  

  9 listopada 1989 r. – rozpoczęto burzenie Muru Berlińskiego. 
  10 listopada 1909 r. – urodził się Paweł Jasienica – właśc. Leon 

Lech Beynar – pisarz historyczny, eseista, publicysta, adiutant dowódcy 5. 
Wileńskiej Brygady AK Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”; autor cyklu 
esejów historycznych „Polska Piastów”, „Polska Jagiellonów” i 
Rzeczpospolita Obojga Narodów” (zm. 1970 r.). 

   10 listopada 1969 r. – premiera amerykańskiego telewizyjnego 
programu dla dzieci „Ulica Sezamkowa”. 

  11 listopada – to Narodowe Święto Niepodległości 
  Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 r. – Polska odzyskała 

niepodległość. Na pamiątkę tego wydarzenia – od 1937 r. – dzień 11 
listopada jest polskim świętem narodowym. 

  11 listopada 1896 r. – w Kosinie urodził się Leopold Lis-Kula – 
oficer Legionów, zmarł podczas wojny polsko – ukraińskiej 1919 r.  

  11 listopada 1909 r. – początek budowy bazy amerykańskiej 
marynarki wojennej Pearl Harbor na Hawajach.  

  12 listopada 1939 r. – urodziła się Krystyna Królówna – aktorka, 
znana z roli Hanki Borynowej, żony Antka w filmie Jana Rybkowskiego 
„Chłopi”.  

  12 listopada 1959 r. – urodził się Jerzy Zając – górnik, ślusarz, 
pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”, ofiara stanu wojennego 
(zm. 1981 r.).  

  13 listopada 354 r. – urodził się św. Augustyn – filozof, doktor 
Kościoła – jeden z najwybitniejszych pisarzy kościelnych wszech czasów 
(zm. 430 r.). 

  13 listopada 1889 r. – urodziła się Jadwiga Falkowska – fizyk, 
harcmistrzyni, powstaniec warszawski, jedna z założycielek polskiego 
harcerstwa dziewcząt (zm. 1944 r.). 
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  14 listopada 1799 r. – urodził się Franciszek Ferdynand Werner – 
farmaceuta, żołnierz Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstania 
Listopadowego, kawaler Orderu Virtuti Militari. To on sformułował 
ogłoszoną w 1839 r. ustawę regulującą działalność aptek (zm. 1870 r.) 

  14 listopada 1944 r. – za odmowę wykonania wyroku śmierci na 
polskich cywilach został rozstrzelany Otto Schimek – austriacki żołnierz 
służący w Wehrmachcie (ur. 1925 r.).  

  15 listopada 1919 r. – urodził się Salomon Morel – zbrodniarz 
stalinowski aparatu bezpieczeństwa w PRL. Oskarżony o zbrodnie 
przeciwko ludzkości nie został ekstradowany z Izraela; dopiero w 2006 r. 
zawieszono mu wypłacanie emerytury (zm. 2007 r.). 

  15 listopada 1954 r. – urodził się Aleksander Kwaśniewski – 
działacz polityczny, dziennikarz, współtwórca porozumienia Okrągłego 
Stołu, prezydent RP w latach 1995–2005.  

   16 listopada 1819 r. – urodził się Wilhelm Marr – niemiecki 
anarchista, dziennikarz; ułożył termin: antysemityzm i założył pierwsze 
stowarzyszenie antysemickie „Antisemiliga” (zm. 1904 r.).   

  16 listopada – to Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
  16 listopada 1855 r. – David Livingstone odkrył znajdujące się na 

rzece Zambezi Wodospady Wiktorii, które są uważane za jeden z siedmiu 
naturalnych cudów świata w 1989 r. wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.  

  16 listopada 1945 r. – powstała Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury – UNESCO.  

  17 listopada 9 r. n.e. – urodził się Wespazjan – właśc. Titus Flavius 
Vespasianus – cesarz rzymski, pomysłodawca rzymskiego Koloseum (zm. 
79 r. n.e.)  

  17 listopada 1969 r. – urodziła się Magdalena Śliwa – siatkarka, 
reprezentantka kraju w latach 1990–2007, rekordzistka pod względem 
liczby meczów w reprezentacji – 359-krotnie. 

  18 listopada 1839 r. – urodził się Emil Škoda – czeski 
przemysłowiec. Jego imię noszą zakłady Škoda Transportation i Škoda 
Auto (zm. 1900 r.). 

  18 listopada 1939 r. – urodził się John O’Keefe – amerykański 
neurobiolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny 
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w 2014 r. za odkrycie GPS mózgu (neurologiczny system orientacji 
przestrzennej).  

  19 listopada – to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy 
wobec Dzieci 

  19 listopada 1711 r. urodził się Michaił Łomonosow – rosyjski 
przyrodnik, poeta i filolog, prekursor chemii fizycznej, twórca 
Uniwersytetu Moskiewskiego; niezależnie od Lavoisiera sformułował 
prawo zachowania masy jako ogólne prawo przyrody (zm. 1765 r.). 

  20 listopada 1873 r. – miasta Buda i Peszt zostały połączone i 
utworzyły Budapeszt.  

  20 listopada 1939 r. – urodził się Jan Szczepański – bokser, mistrz 
olimpijski (1972 r.) i mistrz Europy (1971 r.) w wadze lekkiej, wielokrotny 
mistrz Polski (zm. 2017 r.). 

  21 listopada – to Światowy Dzień Życzliwości oraz Światowy Dzień 
Rzucania Palenia.  

  21 listopada 1919 r. – urodził się Zbigniew Gęsicki ps. „Juno” – 
żołnierz oddziału dywersji bojowej Agat AK, uczestnik zamachu na 
dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski GG – Franza Kutscherę (zm. 
1944 r.). 

  22 listopada 1909 r. – urodził się Aleksander Wist – konstruktor, 
wynalazca, współtwórca prototypu autobusu przegubowego „Jelcz” (zm. 
1976 r.).  

  22 listopada 1963 r. – w zamachu w Dallas zginął John Fitzgerald 
Kennedy – nazywany „JFK” – 35 prezydent Stanów Zjednoczonych (ur. 
1917 r.).  

  23 listopada 1839 r. – urodził się Roman Czartoryski – książę, 
więzień stanu, działacz społeczny i polityczny; przyczynił się do scalenia 
środowisk emigracyjnych (zm. 1887 r.).  

  23 listopada 1933 r. – w Dębicy urodził się Krzysztof Penderecki – 
kompozytor, dyrygent i pedagog – jeden z najbardziej znanych 
współczesnych kompozytorów polskich.  

  24 listopada 1929 r. – urodził się Franciszek Kokot – lekarz nefrolog 
i endokrynolog, laureat tytułu „Doctor honoris causa” 10 wyższych 
uczelni; w 1990 r. papież Jan Paweł II nadał mu godność „Member of the 
Ordu Sanctus Silvestri Papae” (Order Świętego Sylwestra). 



10 
przewodnik 

 

  24 listopada 1908 r. – urodził się Aleksander Ford – reżyser 
filmowy, współorganizator powojennej kinematografii polskiej, 
wykładowca w PWSF w Łodzi. Jego filmy: „Ulica graniczna”, „Krzyżacy”, 
„Pierwszy dzień wolności” (zm. 1980 r.). 

  25 listopada – Katarzyny 
  25 listopada 1735 r. – urodził się Grzegorz Piramowicz – działacz 

oświatowy, pisarz, pedagog, poeta. Pracował w ramach Komisji Edukacji 
Narodowej, Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych, autor traktatu 
„Powinności nauczyciela” (zm. 1801 r.).  

  25 listopada 1929 r. – powołano Instytut Ekspertyz Sądowych z 
siedzibą w Warszawie (od 1945 w Krakowie).   

  25 listopada 1990 r. – w historii powojennej Polski rozpoczęły się 
powszechne wybory prezydenckie; nie przyniosły one jednak 
rozstrzygnięcia – do drugiej tury przeszli Lech Wałęsa i Stanisław 
Tymiński. Dopiero 9 grudnia 1990 r. na prezydenta został wybrany Lech 
Wałęsa.  

  26 listopada 1958 r. – urodził się Tomasz Beksiński – tłumacz, 
prezenter radiowy Polskiego Radia, dziennikarz muzyczny, z wykształcenia 
anglista, syn urodzonego w Sanoku Zdzisława Beksińskiego (zm. 1999).  

  27 listopada 1879 r. – urodził się Adam Tadeusz Wieniawski – 
kompozytor, pedagog; jeden z inicjatorów Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (zm. 1950 r.). 

  27 listopada 1915 r. – urodził się Stanisław Skalski – generał, 
najskuteczniejszy polski pilot myśliwski II wojny światowej odznaczony 
Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari (zm. 2004 r.). 

  28 listopada 1889 r. – urodził się Antoni Bogusławski – pisarz, 
tłumacz, podpułkownik kawalerii WP, od 1927 r. jeden z pierwszych 
sprawozdawców sportowych Polskiego Radia (zm. 1956 r.). 

  28 listopada 1899 r. – urodził się Gustaw Pokrzywka – mechanik 
lotniczy, który w 1934 r. zwycięzca, wspólnie z Jerzym Bajanem, 
Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych Challenge (zm. 
1987 r.).  

  29 listopada – ANDRZEJKI 
  29 listopada 1830 r. – w nocy z 29 na 30 – grupa podchorążych pod 

dowództwem Piotra Wysockiego atakiem na Belweder rozpoczęła 
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Powstanie Listopadowe przeciw Rosji, które trwało do 1831 r. Po jego 
upadku Rosja zlikwidowała niezależność Królestwa Polskiego.  
   Na pamiątkę wydarzeń, które rozegrały się w 29 listopada w tym 
dniu w Wojsku Polskim jest obchodzony Dzień Podchorążego.  

  29 listopada 1899 r. – Joan Gamper – wraz z przyjaciółmi – założył 
klub piłkarski FC Barcelona.  

  30 listopada 1655 r. – król Jan II Kazimierz Waza wydał Uniwersał 
opolski, w którym wzywał, Polaków do powstania przeciwko Szwedom. 

  30 listopada 1993 r. – światowa premiera filmu Stevena Spielberga 
„Lista Schindlera”. W 1995 r. obraz Spielberga znalazł się na watykańskiej 
liście 45 filmów fabularnych, które propagują szczególne wartości 
religijne, moralne lub artystyczne.  

  30 listopada 1939 r. – urodził się Chandra Bahadur Dangi – 
nepalski tkacz, najniższy człowiek (0.546 m), jakiego wzrost kiedykolwiek 
został zmierzony (zm. 2015 r.).  
   

  Kończy się przebogaty w wiele zdarzeń i faktów miesiąc. 
Zainaugurowały go Święta „Wszystkich Świętych” oraz „Zaduszki”, czyli 
wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. 

  W międzyczasie wspominaliśmy 101– ą rocznicę Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości oraz kolejną wybuchu Powstania Listopadowego, 
które było jednym ze zrywów w czasie trwającego przez 123 lata okresu 
zniewolenia.  

   W te dni niejednemu z nas po głowie przemyka kamedulski zwrot 
Memento mori (łac. pamiętaj o śmierci) aż do bólu uzmysławiający nam, 
że nijak nie uda nam się jej uniknąć.  

  Za nami kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
naszego Okręgu PZN, które wyłoniło nowe władze naszego stowarzyszenia 
na najbliższą kadencję.  

  U zarania Ich pracy – czyli służby na rzecz środowiska – należy 
życzyć Im dużo cierpliwości i polotu w tym wszystkim, czego się podjęli 
oraz zdrowia umożliwiającego twórcze wywiązywanie się z tego, czego się 
podjęli. 
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  Przed nami – pomimo groźnej nazwy – odrobinę wizerunkowo 
„cieplejszy” miesiąc, ale o tym wszystkim, co w jego trakcie nas czeka – w 
kolejnym wydaniu Calendarium…  
     
Zygflor                         2019-07-13  
 
 

Co nieco o … Monice Balcerak 
 

  Tegoroczny pobyt Moniki Balcerak w Horyńcu Zdroju oraz 
zrealizowane przez Nią w dniu 25 czerwca 2019 r. szkolenie na rzecz 
reprezentacji lubaczowskiego Koła PZN wówczas przebywającej w 
pensjonacie „Dukat” był okazją do przeprowadzenia rozmowy 
przybliżającej niezorientowanemu członkowi Podkarpackiego Okręgu PZN 

sylwetki oraz zakresu działania na 
rzecz środowiska w/w Koleżanki, co 
było intencją ją przeprowadzającego.  
   Oto spisana relacja z 
przeprowadzonej rozmowy –
wywiadu:  
   
   Monika Balcerak: „W ramach 
swoich prac realizowanych na rzecz 
Okręgu Podkarpackiego PZN 
prowadzę zajęcia z rehabilitacji 
podstawowej, zajęcia z czynności 
dnia codziennego i samoobsługi oraz 
obsługę urządzeń mobilnych i GPS.  
   Zajęcia są realizowane po 
uprzednim uzgodnieniu ich terminu. 
Najpierw przeprowadzam diagnozę, 
czyli ocenę stanu możliwości i 
potrzeb danego petenta, a dopiero 
potem umawiam się z daną osobą 
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na cykl zajęć. W ramach zajęć z czynności dnia codziennego – potocznie 
określanego mianem kulinarnych – m.in. uczymy się gotować, czyli 
sporządzać posiłki, porządkować dom, dostosowywać – lub przyuczać – 
osoby niewidome lub słabowidzące do czynności prasowania, 
segregowania odzieży – w tym kolorystycznego – bo mamy do tego sprzęt 
nabyty dzięki dofinansowaniu PFRON. Wymienione projekty są co kilka lat 
odnawiane, aby móc zachować ich cykliczność p.n. Kompleksowa 
rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących”.  
   W ciągu roku udaje mi się przeszkolić około 10 osób, być może 
pewną barierą w ich realizacji jest to, że trzeba na nie dojeżdżać do 
Rzeszowa, a konkretnie naszego CRONiS mieszczącego się u zbiegu ulic 
Grunwaldzkiej i Jabłońskiego na wprost dworca PKS.  

  Moją drugą domeną w działalności na rzecz środowiska jest nauka 
obsługi urządzeń mobilnych, tj. orientacja w terenie z wykorzystaniem 
GPS, których to aplikacje, czyli oprogramowania działając na urządzeniach 
przenośnych, takich jak telefony 
komórkowe, smartfony, laptopy 
czy tablety.  

  W tej chwili najzwyklejszy 
smartfon można dostosować do 
osoby niewidomej i słabowidzącej 
– i wykorzystując jego możliwości 
skutecznie wykorzystać. Są one – 
najnowszej generacji telefony 
komórkowe, smartfony i inne – 
niezwykle pomocne w codziennym 
życiu, ponieważ w jednym 
urządzeniu mamy aplikacje np. 
dyktafonu, lupy, GPS, telefonu, czy 
funkcję rozpoznawania kolorów. 
Czyż nie jest to wspaniałe – wręcz 
niezwykłe – że postęp techniki 
umożliwia korzystanie z takich 
urządzeń, o których jeszcze przed kilkunastoma laty można było tylko 
marzyć, a dziś są czymś oczywistym i powszechnym, czego chętnych tego 
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typu edukacji pragnę nauczyć i do korzystania z nich wdrożyć” – tyle z 
treściwej rozmowy z Moniką Balcerak, za którą serdecznie dziękuję. 

  Być może po lekturze tej rozmowy Monice przybędzie wielu 
chętnych, którzy zainteresują się tym, co Ona proponuje i do czego 
przyucza. Wypada życzyć Jej wielu sukcesów pedagogicznych – 
szczególnie w przełamywaniu barier niwelujących możliwości z 
korzystania z tego, co oferuje nam współczesna technika i elektronika – a 
czego, pragnąc samodzielnie egzystować, musimy się do tego wdrożyć, 
czyli nauczyć, bo innej – w naszej sytuacji – możliwości nie ma.  

 
Zygflor                                2019-06-28  
 
 

„Odkurzając” i ponownie „przecierając”  
 

  – staropolskie trakty i szlaki – na nowo zaznajamiając się z 
miejscami i faktami, które zaistniały u zarania naszej państwowości – 
poznawali miejsca i przypominali sobie zdarzenia, które znamy z 
przekazów ustnych, legend i wręcz znikomych źródeł pisanych. 
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  Takim mniej więcej przydługawym tytułem można określić to, co w 
dniach 26-28 czerwca 2019 r. w kolebce polskiej państwowości na rzecz 
36 swoich członków zrealizował aktyw krośnieńskiego Koła PZN, który w 
ten region poniżej realizowanym przedsięwzięciem powrócił po 21 latach. 
W gronie tych, którzy przed dekadami w Wielkopolsce byli po raz 
pierwszy z poprzednią liderką, czyli z przewodniczącą Matyldą Gajdą – 
teraz, po upływie tego czasu z tamtego składu – udział wzięły tylko 4 
osoby, w tym obecny prezes ZK, czyli Bogdan Sadowski, który o swoim 
ostatnim przedsięwzięciu powiedział: „Naszą sztandarową tegoroczną 
imprezę o charakterze pielgrzymkowo-turystycznym na trasie Krosno–
Licheń–Gniezno–Ostrów Lednicki – korzystając z dofinansowania 
grodzkiego oraz ziemskiego krośnieńskiego PCPR – zrealizowaliśmy w 
dniach 26-28 czerwca br. 

  Z Krosna – z miejsca zbiórki przy dworcu PKS – w trasę wyruszyliśmy 
w środę 26 czerwca około godz. 600 rano od razu obierając kurs na Licheń. 
Tym razem jechaliśmy bez pilota wycieczki z zamiarem korzystania z 
przewodników lokalnych w miejscach, które pragnęliśmy w kolejnych 
dniach odwiedzić.  

  Do Lichenia dotarliśmy około godz. 1400 i pierwszym naszym 
przedsięwzięciem w tej miejscowości było zwiedzenie Lasu Grąblińskiego 
oraz zrealizowanie w miejscu powszechnie uznawanego za cudowne 
naszych osobistych modlitw.  

  Po dotarciu do miejsca zakwaterowania około godz. 1600 
spożyliśmy obiad, po którym zajęliśmy kwatery, by po dokonaniu toalety 
dojść do nowej licheńskiej bazyliki, w której o godz. 1800 wzięliśmy udział 
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we Mszy św. dla pielgrzymów, którzy w tym dniu przybyli do tego 
sanktuarium. Forsowny dzień zakończyło integrujące grupę spotkanie przy 
grillu obfitującym w tzw. „chłopskie smakołyki”, który był ostatnim 
akordem forsownego, trudnego z powodu upałów dnia. 

  Czwartek – 27 czerwca – zainicjowało obfite i spożyte tuż po godz. 
700 śniadanie, po którym wyruszyliśmy na zwiedzanie kolebki powstania 
państwa polskiego. W Gnieźnie, po spotkaniu się około godz. 1000 z 
miejscowym przewodnikiem, rozpoczęliśmy zwiedzanie katedry, w której 
są relikwie św. Wojciecha, by wysłuchać jego życiorysu i dotknąć drzwi 
upamiętniających jego zaistnienie i udział w chrystianizacji Polan i Prusów. 

Incydent gnieźnieński zakończyła 
pamiątkowa fotografia przy 
obelisku pierwszego 
koronowanego władcy Polski, 
czyli przy pomniku Bolesława 
Chrobrego. 
  Następnie dojechaliśmy do 
jeziora Lednica, aby po 
przepłynięciu promem dystansu 

dzielącego nas od jego jednej z największych wysp zwiedzić Ostrów 
Lednicki, by zobaczyć miejsce prawdopodobnego Chrztu Polski. Na wyspie 
znajduje się stanowisko archeologiczne oraz od 1969 roku Muzeum 
Pierwszych Piastów.  

  Po zwiedzeniu unikatowych dla historii naszej państwowości miejsc 
– po powrocie promem na ląd – dojechaliśmy do Lednicy, przeszliśmy pod 
Bramą Rybą, czyli Bramą 
Trzeciego Tysiąclecia – rzeźbą w 
formie bramy, znajdującej się na 
Polach Lednickich, nad jeziorem 
Lednickim. Brama ma kształt ryby 
– z języka greckiego Ichthys, 
symbolu Jezusa Chrystusa. Brama 
została wybudowana z inicjatywy 
poznańskiego dominikanina o. 
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Jana Góry, przy którego grobie – na zakończenie zwiedzania tego miejsca 
– modliliśmy się.  

  Po powrocie do Lichenia – miejsca zakwaterowania – spożyliśmy 
obiadokolację, aby późną porą – indywidualnie – jeszcze raz udać się do 
licheńskiej bazyliki lub integrując pobiesiadować przy grillu, który tym 
razem serwował nam pieczone kiełbaski. 
  28 czerwca – piątek – to ostatni dzień naszej wyprawy, który był 
zaplanowany na dogłębne zapoznawanie się z fenomenem Lichenia. Po 
opuszczeniu kwater oraz spożyciu około godz. 700 smakowitego śniadania 
tuz przed 900 spotkaliśmy się obok kościoła św. Doroty – stare sanktuarium 
– z miejscowym przewodnikiem, z którym rozpoczęliśmy zwiedzanie 
największej w Polsce świątyni oraz tego wszystkiego, co ogólnikowo 
określamy mianem fenomenu Lichenia. Zwiedzanie całego kompleksu – 
przy pięknej pogodzie – to niezwykłe wielotorowe przeżycie dla każdego 
człowieka bez względu na jego światopogląd. Można tu doznać wzruszeń 
religijnych, związanych z historią naszego Narodu, jak też doznać podziwu 
dla dokonań intelektu i uporu pracy człowieka, o czym zaświadczają 
gabaryty i sama bryła bazyliki oraz jej kunsztowne artystycznie 
wewnętrzne piękno. Uroku dodają wielohektarowe – z artyzmem i 
pietyzmem – utrzymane ogrody i miejsca poświęcone najnowszej historii 
Polski, a powstałe w czasach, 
gdy byliśmy zniewoleni i 
nigdzie indziej nie można było 
ich wyeksponować, jak nie na 
terenie kościelnym. 

  Późno popołudniowy 
obiad spożyliśmy w tym 
samym miejscu, co 
poprzednie; był to dla nas 
namacalny sygnał oraz znak, 
że czas powracać w macierzyste strony. Do Krosna – w miejsce inauguracji 
pielgrzymko–wycieczki – przybyliśmy około godz. 2300, aby po pobraniu z 
luków autokaru własnych bagaży w ten sposób ją zakończyć. Teraz przede 
mną jej podwójne rozliczenie względem obu instytucji ją 
dofinansowujących w czasie, gdy inni powoli będą o niej zapominać, to ja 



18 
przewodnik 

 

będę jeszcze nią intensywnie żył z otrzymanego dofinansowywania się 
jeszcze drobiazgowo rozliczając, ale taki jest los każdego organizatora. 

   Co nam dał ten wyjazd?  
– po pierwsze: wspólnie podróżując integrowaliśmy się 
– po drugie: edukowali, czyli zdobywali lub odświeżali niegdyś zdobytą 
wiedzę historyczną dotyczącą początków naszej państwowości  
– po trzecie: zrealizowaliśmy dla wielu najważniejszy aspekt tego wyjazdu, 
czyli zrealizowaliśmy cel religijny tego przedsięwzięcia poprzez 
umożliwienie ludziom z dysfunkcjami dotarcie do miejsca kultu religijnego 
i w nim oddanie się modlitewnym rozważaniom. 
  Reasumując – po prostu udało się nam ziścić ich ciche marzenia i 
pragnienia oraz wewnętrzną potrzebę – powiązaną z wyznawaną wiarą – 
do dotarcia do miejsca, o którego walorach i świętości dotychczas tylko 
mogli sobie pomarzyć. Jeśli tylko udało mi się spełnić ich skryte 
oczekiwania, to jestem ukontentowany, czyli w pełni zadowolony – 
bardziej niż sami uczestnicy, na rzecz których wycieczkę organizowałem” – 
tyle z jak zwykle skromnej wypowiedzi prezesa Bogdana.  
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  Kończąc: nic dodać, nic ująć; należy krośnianom pogratulować 
takiego prezesa, takiego aktywu ZK oraz … im samym twórczego odzewu 
na propozycje płynące od ich lidera i … z nich korzystanie …  
 
Zygflor                           2019-07-06 
 
 

Czas zweryfikować pewne obyczaje,  
praktyki i przyzwyczajenia II. 

 
  W majowym wydaniu miesięcznika ukazał się artykuł pod powyżej 

przytoczonym tytułem, który swym przekazem inauguruje poniższe 
rozważanie, z dodanym – wedle kolejności – nr II.  
 

  Do napisania kolejnego rozważania na powyższy temat 
sprowokowały mnie moje obserwacje i wnioski zauważone przeze mnie w 
trakcie realizacji ważnych imprez na szczeblu Okręgu PZN, czy w naszych 
terenowych strukturach w ostatnich latach, jak też na moim „podwórku” 
w trakcie jubileuszu macierzystego Koła PZN. 
   

  Oto moje przemyślenia: 

 po pierwsze: działamy w różnych środowiskach (miejskie – 
małomiasteczkowe, wiejskie), z czego wynika ich majętność oraz 
różnorodne zaangażowanie naszych członków w propozycje płynące 
od macierzystych Zarządów Kół. 

 reprezentujemy – liderzy Kół PZN – różny staż pracy związkowej, z 
czego jesteśmy bardziej lub mniej rozpoznawalni i kojarzeni z 
naszym środowiskiem oraz wynikających z tego stanu „naszych 
wpływów, czy znajomości” w rodzimym środowisku. 

 pracujemy w regionach mniej lub bardziej dostatnich, co przekłada 
się na różnorodne dofinasowanie naszej działalności ze źródeł 
samorządowych lub lokalnych firm, czyli sponsorów. 

 nie „małpujmy” bezkrytycznie ponad wszystko to, co w naszym 
środowisku zaprezentowali najbardziej operatywni i finansowo 
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„bogatsi”, bo nie podołamy takiemu wyzwaniu przy okazji 
okolicznościowych spotkań, gdyż w przypadku plajty w ten sposób 
możemy się nawet ośmieszyć, zaś nasze struktury finansowo 
pogrążyć.  
 

  Uważam, że każdy region – w tym Koło PZN istniejące i działające w 
danym terenie – to inne realia, możliwości i oczekiwania oraz z tym 
związane innowacyjne rozwiązania danych spraw, problemów, czy 
przedsięwzięć.  
   

  W tym wszystkim fakt działania w pewnej strukturze narzuca nam 
taką, a nie inną formę działania na rzecz specyficznego petenta, ale 
narzędzia i sposoby realizacji musimy sobie wypracować sami 
uwzględniając lokalne możliwości, przekrój wiekowy naszych 
podopiecznych oraz ich chęć korzystania z tego wszystkiego, co im 
proponujemy, a podbudowanego tym wszystkim, o czym tyle powyżej. 

  Z obserwacji kilku Jubileuszy zauważam pewne prawidła, pułapki i 
rosnące wręcz lawinowo spiralnie zobowiązania dotyczące tzw. gości 
środowiskowych imprez, którym należy w końcu położyć kres… a chodzi 
tu o jakieś „suweniry”, czyli prezenty przez nich przywożone, za które w 
bliżej niekreślonej przyszłości trzeba będzie się tym samym zrewanżować 
… co wedle zauważalnej „spirali zobowiązań” będzie musiało być czymś 
większym, majętniejszym – słowem: wspanialszym. 

  Uważam, że czas położyć temu zjawisku kres, bo po cóż wchodzić w 
koszty i je – w poczuciu chorobliwej ambicji – eskalować, gdy wystarczy 
nawet pojedynczy kwiatek i List Gratulacyjny od reprezentowanego przez 
daną osobę środowiska… 

  Patrząc na ten problem z perspektywy Jubileuszu lubaczowskiego Koła 
PZN „od serca” dziękuję Zarządom Kół PZN z Tarnobrzega, Jasła i 
Brzozowa za wystosowanie wobec nas Listów Gratulacyjnych, co zostało 
przez nas odebrane jako wspaniały gest, pomimo tego, że fizycznie na 
nasze uroczystości nie byliście zaproszeni.  

  Za ten nowatorski w naszej związkowej obyczajowości grzecznościowy 
gest serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz całego stanu 
osobowego lubaczowskiej struktury PZN. 



21 
przewodnik 

 

   
  Podkreślam i jednocześnie go nagłaśniam, ponieważ – tak uważam – 

mimo woli stworzyliście nową tradycję i jakość, którą należy zauważyć, ją 
omówić i propagować, gdyż narodziła się spontanicznie i ze wszech miar 
warta jest zauważenia, nagłośnienia, czym pragnę zakończyć powyższe 
rozważania zasygnalizowane dosyć długim tytułem… 

  Uważam, że czas skończyć ze „szpanowaniem” i działaniem wedle 
zasady: „zastaw się, a postaw się”; po prostu powróćmy do normalności i 
zwykłej – okazywanej skromniej – ludzkiej życzliwości.  
 
Zygflor                         2019-08-14 
  
 

Czy wiecie, że 
  
– tylko te Koła PZN zrzeszone w naszym Okręgu posiadają swoje strony 
internetowe?  
 

 Strona Koła w Krośnie: www.pznkrosno.pl 
 

 Strona Koła w Przemyślu: www.pzn.itl.pl/przemysl/ 
 

 Strona Koła w Dębicy: www.pzndebica.pl 
 

 Strona Koła w Lubaczowie: www.pznlubaczow.iap.pl 
 

 Strona Koła w Jaśle: www.pznjaslo.pl 
 
– że 7 czerwca 2019 r. w Rzeszowie odbyła się regionalna Konferencja 
REHA zorganizowana przez regionalny Tyflopunkt Fundacji „Szansa dla 
Niewidomych”. W jej trakcie – dwutorowo – zrealizowano: konferencję w 
auli Uniwersytetu Rzeszowskiego, w trakcie której omówiono problemy z 
naszym zaistnieniem w środowisku naturalnym oraz zrealizowano piknik 
rehabilitacyjny na rzeszowskim Rynku, którego intencją było przybliżenie 

http://www.pznkrosno.pl/
http://www.pzn.itl.pl/przemysl/
http://www.pzndebica.pl/
http://www.pznlubaczow.iap.pl/
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postronnemu człowiekowi naszych ograniczeń oraz wynikających z nich 
dla nas problemów  

  W trakcie konferencji wręczono IDOL–a Województwa 
Podkarpackiego za 2019 r. 
 
Honorowy tytuł IDOL–a Specjalnego – otrzymał: 
 

 Bogdan Sadowski – prezes ZK PZN w Krośnie 
 

Honorowy tytuł IDOL–a Środowiska 
 

 1 miejsce – Maja Cwynar – niewidoma uczennica SP w Orłach, 
prowadząca wspólnie z mamą bloga „Maja i jej świat pod palcami” 
 

 2 miejsce – Andrzej Rudek – niewidomy masażysta, założyciel i 
prowadzący NZOZ „Rudek”, Gabinet Rehabilitacji Medycznej w 
Rzeszowie 

 

 3 miejsce – Wiesława Marzec – prezes ZK PZN w Tarnobrzegu 
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Witryna poetycka 
   

  Przed rokiem do przeanalizowania proponowałem niezwykle 
osobisty i przepojony wielką troską o los wspólnej Ojczyzny wiersz Juliana 
Tuwima pt. „Modlitwa”, który jak żaden inny tak delikatnie, celnie i z 
„żarem” mówi o tym, co dla nas powinno być najważniejszym, czyli o 
Polsce w wymiarze kraju, regionu, czy rodziny. W kolejnych wersach 
wiersza – w formie błagalnej modlitwy – uwydatnia przyziemne życzenia 
ludzi zwykłych, szarych, prostych i anonimowych, którzy dobrze Jej życząc 
modlą się o Polskę przyzwoitą, sprawiedliwą i rządzoną przez ludzi 
„mocnych w mądrości i dobroci”. 

   Wiersz, jak żaden inny, nadaje się do przytoczenia w roku 
wyborczym, tak w wydaniu państwowym, jak i związkowym, bowiem w 
ostatnich kilkunastu miesiącach mieliśmy ich aż do znudzenia.  

  W tym „towarzystwie”– jak żaden inny – do wyeksponowania 
nadaje się utwór Naszej Poetki, który jakby współgra z wypowiedzią 
Tuwima i wart jest w tym czasie – i kontekście – przytoczenia … 

  Zapraszam do lektury obu utworów i przeanalizowania ich przesłań, 
wskazań i przestróg, abyśmy kiedyś nie wstydzili za swoje zaistnienie „na 
tym łez padole” … 
 
   

  „Modlitwa” 
 

(Kwiaty Polskie I/II/VIII fr.) 
 

My ludzie skromni, ludzie prości, 
Żadni nadludzie ni olbrzymy, 
Boga o inną moc prosimy, 
O inną drogę do wielkości: 
Chmury nad nami rozpal w łunę, 
Uderz nam w serca złotym dzwonem, 
Otwórz nam Polskę, jak piorunem 
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Otwierasz niebo zachmurzone. 
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty 
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych 
Jak z grzechów naszych, win przeklętych. 
Niech będzie biedny, ale czysty 
Nasz dom z cmentarza podźwignięty. 
Ziemi, gdy z martwych się obudzi 
I brzask wolności ją ozłoci, 
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, 
Mocnych w mądrości i dobroci. (...) 
Piorunem ruń, gdy w imię sławy 
Pyszałek chwyci broń do ręki, 
Nie dopuść, żeby miecz nieprawy 
Miał za rękojeść krzyż Twej męki. 
Niech się wypełni dobra wola 
Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły, 
Przywróć nam chleb z polskiego pola, 
Przywróć nam trumny z polskiej sosny. 
Lecz nade wszystko – słowom naszym, 
Zmienionym chytrze przez krętaczy, 
Jedyność przywróć i prawdziwość: 
Niech prawo zawsze prawo znaczy, 
A sprawiedliwość – sprawiedliwość. 
 
         autor: Julian Tuwim 

 
 

1 Listopada 
 

Dzień jak co dzień, 
A jednak niezwykły dzień,  
Co kryje wiele tajemnic 
W tym dniu wyciszamy się. 

 
Wracamy wspomnieniami  
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Do tego, co było, 
Do różnych z życia chwil 
Lecz – Oni już nie żyją. 
 

Ten dzień jest pełen zadumy 
Nad kruchością życia ludzkiego, 
Nad przemijaniem, nad śmiercią. 
Nad sensem życia naszego… 

 
     autor: Zuzanna Ostafin 
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„Odkurzając” i ponownie „przecierając” 
staropolskie trakty i szlaki 

– czyli – 
fotorelacja z wycieczki krośnieńskiego Koła PZN po Wielkopolsce  

 
 
 


