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Styczeń 
          
          Wedle wiedzy i znawcy ludowych obyczajów – slawisty oraz 
historyka literatury i kultury polskiej – Aleksandra Brücknera –  określenie 
nazwy tego czasu wywodzi się od słowa „tyki”, które w tym zimowym 
niesprzyjającym czasie żyjący według agrarnego harmonogramu zajęć 
chłopi przygotowywali (wycinali) na wiosenne potrzeby związane 
chociażby z uprawą fasoli. W języku staropolskim styczeń nazywano 
również tyczniem, godnikiem i ledzieniem (współczesna czeska nazwa 
miesiąca: leden).  
          Tak więc styczeń „styka” – czyli łączy – stary Rok z Nowym i chyba 
nie ma sensu doszukiwać się innych genealogii pochodzenia jego nazwy. 
Miesiąc charakteryzuje się silnymi lodowatymi wiatrami oraz malowanymi 
przez mróz na szybach nieszczelnych okien przepięknymi białymi 
kwiatami i fantazyjnymi kompozycjami, których urokowi ulega każdy z 
nas. 
          Jego łacińska nazwa Ianuarius została zapożyczona przez większość 
języków europejskich i pochodzi od rzymskiego boga początku – Janusa i 
stąd być może genealogia innego powiedzenia: „Nowy Rok – dwa krótkie 
słowa i wszystko będzie od nowa”. 
           
          Trafne przysłowia na ten czas: 

 Gdy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje.  

 Jeśli styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany, a kiedy w styczniu 
lato, w lecie zima za to.  

 Jeśli trawa w styczniu nie zmarznie, to w sierpniu się spali.  

 Gdy styczeń burzliwy ze śniegiem, lato burzliwe z deszczami.  

 Gdy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy.  

 Jeśli styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi.  

 Styczeń mroźny i biały zwiastuje letnie upały.  

 Po styczniu jasnym i białym, będą w lecie upały. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ianuarius
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janus_%28mitologia%29
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          Przytoczeniem celnych, wręcz genialnych ludowych mądrości trafnie 
określających etymologię nazwy miesiąca, czy powtarzalności czasu w 
„rytmie czterech pór roku” inaugurujemy szesnasty sezon emisji naszego 
miesięcznika. 
          W tym czasie będziemy przypominać i rozpatrywać fakty 
historyczne, które przyczyniły się do utrwalenia dopiero co odzyskanej 
przed 102 laty państwowości oraz doceniać wysiłek całego Narodu, który 
po 123 latach zniewolenia znowu musiał bronić odzyskanej Niepodległości 
i znowu musiał dawać dowody na to, że na Nią naprawdę zasłużył. 
          W 2020 r. „pełną parą” ruszamy we wszystkich podkarpackich 
terenowych strukturach naszego Związku realizując przez najbliższą 
kadencję zadania, które nakreśliliśmy sobie w trakcie niedawno 
zakończonych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych, o czym od czasu do 
czasu będziemy wspominać – i sposób realizacji relacjonować – na łamach 
„Przewodnika”. 
 
          W te dni będziemy wspominać:  
          1 stycznia – Nowy Rok –  Światowy Dzień Pokoju 
          1 stycznia 1920 r. – urodził się Sylwester Przedwojewski –  aktor 
teatralny i filmowy, uczestnik Powstania Warszawskiego, znany z filmu 
„Ogniomistrz Kaleń” (zm. 2015 r.). 
          1 stycznia 1940 r. – urodziła się Joanna Jędryka – aktorka; znana z 
filmów: „Jak rozpętałem II wojnę światowa” i „Zaraza”.  
          2 stycznia 1940 r. – urodził się Zbigniew Romaszewski – polityk i 
działacz opozycji w okresie PRL, wicemarszałek Senatu VII kadencji, 
członek Trybunału Stanu (zm. 2014 r.).          
          2 stycznia 1970 r. – urodził się Grzegorz Halama – aktor i parodysta. 
          3 stycznia 1930 r. – urodził się Włodzimierz Obidowicz – pianista, 
profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu (zm. 2016 r.). 
           3 stycznia 1795 r. – Rosja, Austria i Prusy zawarły tajny traktat 
dotyczący ostatecznego – III rozbioru Polski. W jego wyniku Polska 
zniknęła z mapy świata, a niepodległość odzyskała przed 102-laty po 123 
latach niewoli – 11. XI. 1918 r.  
          4 stycznia 1809 r. – urodził się Louis Braille – francuski pedagog, 
niewidomy od wczesnego dzieciństwa, wynalazł alfabet dla niewidomych 
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nazwany później jego nazwiskiem – alfabet Braille’a, człowiek, który 
„niewidomym otworzył bramy wiedzy”  (zm. 6  stycznia 1852 r.).  
          4 stycznia 1800 r. – urodził się Karol Mecherzyński – pisarz, profesor 
historii literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor książki „Historya 
wymowy w Polsce”  (zm. 1881 r.). 
          5 stycznia 1930 r. – urodził się Jan Lebenstein – malarz, grafik, 
rysownik; m.in. autor ilustracji do „Księgi Hioba i Apokalipsy” oraz 
„Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella (zm. 1999 r.).   
          5 stycznia 1970 r. – zmarł Max Born – niemiecki fizyk, jeden z 
twórców mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki 
w 1954 r. (ur. 1882 r.).   
          6 stycznia – to Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli  
Kacpra + Melchiora + Baltazara – czyli K+M+B – jest to święto 
upamiętniające hołd trzech  mędrców (trzech władców), którzy przybyli:  
Kacper z Arabii; Melchior z Persji i Baltazar z Indii, aby zgodnie z 
ówczesnym obyczajem złożyć nowonarodzonemu hołd i ofiarowując dary: 
złoto, kadzidło i mirrę.  
          Od XV wieku w dniu Trzech Króli w kościele święci się złoto i 
kadzidło jako symbol darów, które Mędrcy złożyli Dzieciątku w stajence. 
Od XVIII w świeci się także kredę. Do tradycyjnych zwyczajów należy 
pisanie na drzwiach świeconą w tym dniu kredą inicjałów – K+M+B – i 
cyfry oznaczające rok. Ten skrót trzech imion znaczy również: „Niech 
Chrystus błogosławi ten dom” – z łaciny: Christus Mansionem Benedicat.  
          Od tego dnia rozpoczyna się karnawał, którego zakończeniem są 
Ostatki, czyli wtorek prze Środą Popielcową.   
          A skąd nazwa karnawał? Wiele było tłumaczeń pochodzenia tego 
słowa. Uważano, że pochodzi od carne avaler – połykać mięso albo od 
carne levamen – z mięsa się oczyszczać, albo od carne vale – mięso 
żegnaj. Znajdowano też polskie pochodzenie słowa: – od „nawału kar”– , 
które przyniesie post (konieczność odpokutowania grzechów). Musiano 
niezwykle wesoło obchodzić ten czas w Polsce, gdyż zaświadcza o tym 
opinia jaką w XVI w. przedstawił sułtanowi Sulejmanowi II Wspaniałemu – 
po zimowym pobycie w Polsce – jego poseł: „w pewnej porze roku 
chrześcijanie dostają wariacji i dopiero jakiś proch sypany im w kościele na 
głowy leczy takową”.   
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           Od 2011 – decyzją Sejmu RP – Dzień Trzech Króli jest w naszym 
kraju dniem wolnym od pracy.   
          6 stycznia 1980 r. – rozpoczęto odmierzanie czasu GPS przez sieć 
zegarów atomowych.  
          7 stycznia 1950 r. – urodził się Krzysztof Janczar – aktor; znany z 
odtwórcy roli Pawła Jankowskiego w serialu telewizyjnym „Wojna 
domowa” Jerzego Gruzy.   
          7 stycznia 2015 r. – zmarł Tadeusz Konwicki – prozaik, scenarzysta, 
reżyser. Jego filmy: „Jak daleko stąd, jak blisko”, „Salto”, „Dolina Issy”               
(ur. 1926 r.). 
          8 stycznia – Dzień Sprzątania Biurka  
          8 stycznia 1560 r. – zmarł Jan Łaski, bratanek prymasa Jana 
Łaskiego, działacz reformacji (upamiętniony na Pomniku Reformacji w 
Genewie), pisarz, humanista, dyplomata, sekretarz króla Zygmunta I 
Starego (ur. 1499 r.). 
          8 stycznia 2010 r. – zmarł Stanisław Szwarc-Bronikowski – 
publicysta, podróżnik, filmowiec. Był autorem filmów dokumentujących i 
ukazujących życie ludów pierwotnych z całego świata (ur. 1917 r.). 
          9 stycznia 1850 r. – zmarł Jan Kanty Andrusikiewicz – nauczyciel, 
jeden z przywódców Powstania Chochołowskiego w 1846 r. przeciwko 
władzom austriackim (ur. 1815 r.).  
          9 stycznia 2015 r. – zmarł Józef Oleksy – polityk, marszałek Sejmu, 
premier Polski w latach 1995-1996 (ur. 1946 r.). 
          10 stycznia 1890 r. – urodził się Henryk Gotlib – malarz, grafik; 
malował pejzaże, martwe natury, portrety, akty (zm. 1966 r.).  
          10 stycznia 1945 r. – urodził się Rod Steward – brytyjski wokalista i 
kompozytor; jego przeboje: „This Old Heart of Mne”, „Ole Ola”. 
          11 stycznia 1965 r. – urodziła się Edyta Bartosiewicz – wokalistka, 
autorka tekstów, producent muzyczny. Jej przeboje: „Skłamałam”, 
„Trudno tak”, „Jenny”. 
          11 stycznia 2005 r. – zmarł Jerzy Pawłowski – szermierz, 
pięciokrotny medalista igrzysk olimpijskich (złoto w Meksyku w 1968 r.) 
(ur. 1932 r.). 
          12 stycznia 1945 r. – rozpoczęła się operacja wiślańsko-odrzańska – 
tzw. ofensywa styczniowa – Armii  Czerwonej i Wojska Polskiego, w 
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wyniku której w lutym 1945 r. siły niemieckie zostały wyparte za linię 
Odry.  
          12 stycznia 1860 r. – zmarł Jan Zygmunt Skrzynecki – generał, 
uczestnik wojen napoleońskich, wódz naczelny w Powstaniu 
Listopadowym (ur. 1787 r.). 
          13 stycznia 1865 r. – zmarł Józef Dzierzkowski – pisarz, publicysta, 
prekursor lwowskiej cyganerii literackiej, autor powieści „Uniwersał 
hetmański” (ur. 1807 r.). 
          13 stycznia 1870 r. – urodził się Jędrzej Moraczewski – premier, 
polityk, publicysta (zm. 1944 r.).  
           14 stycznia 1770 r. – urodził się Adam Jerzy Czartoryski – pisarz, 
poeta, mąż stanu, mecenas sztuki. Był przywódcą politycznego obozu 
konserwatywno-liberalnego „Hotel Lambert” (zm. 1861 r.). 
          14 stycznia 1850 r. – urodził się Jan Reszke – śpiewak (tenor) 
światowej sławy wykonawca męskich partii wokalnych opery końca XIX 
wieku (zm. 1925 r.). 
          15 stycznia 1915 r. – urodził się Dyzma Gałaj – socjolog, działacz 
ruchu ludowego, profesor PAN (zm. 2000 r.). 
          15 stycznia 1990 r. – rozpoczęła nadawanie pierwsza polska 
komercyjna stacja radiowa – RMF FM. 
          16 stycznia 1880 r. –  urodził się Marceli Struszyński – chemik 
analityk, profesor Politechniki Warszawskiej, podczas II wojny światowej 
brał czynny udział w tajnym nauczaniu, wykonywał analizy chemiczne 
materiałów przekazywanych mu przez organizacje podziemne – m.in. 
analizował paliwa rakiety V2 (zm.  1959 r.). 
          16 stycznia 1980 r. – premiera filmu telewizyjnego „Godzina W” w 
reżyserii Janusza Morgensterna z udziałem Ewy Błaszczyk, Wojciecha  
Wysockiego, Tomasza Stockingera.  
          17 stycznia 1840 r. – urodził się Stefan Bobrowski – w Powstaniu 
Styczniowym w stronnictwie czerwonych, członek Komitetu Centralnego 
Narodowego (zm. 1863 r.) 
          17 stycznia 1890 r. – zmarł Władysław Taczanowski – zoolog 
ornitolog, kustosz Gabinetu Zoologicznego Szkoły Głównej w Warszawie 
(od 1869 r. Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego) (ur. 1819 r.).  
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          18 stycznia 1915 r. – urodził się Kazimierz Wichniarz – aktor, 
pamiętny Jan Onufry Zagłoba w filmie Jerzego Hoffmana „Potop”                       
(zm. 1995 r.). 
          18 stycznia 1940 r. – zmarł Kazimierz Przerwa-Tetmajer – poeta, 
prozaik, dramaturg, publicysta. Jeden z liryków „Młodej Polski”, autor 
cyklu opowieści „Na skalnym Podhalu” i epopei tatrzańskiej „Legenda 
Tatr” (ur. 1865 r.).   
          19 stycznia 1880 r. – urodził się Henryk Minkiewicz-Odrowąż – 
generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca. W latach 1924–1929 
dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, zamordowany w Katyniu w 1940 r 
          19 stycznia 1945 r. – wyzwolenie Łodzi przez oddziały I Frontu 
Białoruskiego podczas operacji wiślańsko-odrzańskiej. 
          20 stycznia 1855 r. – urodził się Ludwik Solski – aktor, reżyser, 
wieloletni dyrektor teatrów w Warszawie, Krakowie i Lwowie, znany z 
wszechstronności granych ról (zm. 1954 r.) 
          20 stycznia 1920 r. – urodził się Federico Fellini – włoski reżyser i 
scenarzysta filmowy, czołowy przedstawiciel europejskiego kina 
autorskiego, twórca obrazów: „La strada”, „Amarcord”, „Osiem i pół”         
(zm. 1993 r.). 
          21 stycznia 1910 r. – urodził się Franciszek Gruszka – porucznik pilot 
Wojska Polskiego i Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, uczestnik 
Bitwy o Anglię (zm. 1940 r.). 
            21 – 22 stycznia – to 21 Dzień Babci, zaś 22 Dzień Dziadka 
          Z tej okazji Redakcja tym wszystkim, którzy takiego miana doczekali 
składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz 
„pełnej dyspozycyjności”, bo w tych czasach instytucja Babci i Dziadka, to 
najwiarygodniejsze –  zawsze pewne i niezawodne – rodzinne pogotowie 
ratunkowe … 
          22 stycznia 1935 r. – urodziła się Teresa May-Czyżowska – 
śpiewaczka operowa, przez wiele lat związana z Teatrem Wielkim w Łodzi 
(zm. 2012 r.).  
          22 stycznia 1940 r. – urodził się John Hurt – brytyjski aktor znany z 
filmów „Midnight Express”, „Człowiek słoń” (zm. 2017 r.).   
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          23 stycznia 1930 r. – urodził się Henryk Samsonowicz – historyk 
mediewista, rektor UW. Jego publikacje: „Złota jesień polskiego 
,średniowiecza”, „Nieznane dzieje Polski”, „W Europie czy na jej skraju?” 
          23 stycznia 1930 r. – urodziła się Teresa Żylis–Gara – śpiewaczka; 
laureatka wielu międzynarodowych konkursów wokalnych, liczne występy 
w teatrach operowych świata. 
          24 stycznia 1875 r. – urodził się Stanisław Wisłouch – botanik, 
fykolog, mikrobiolog. Położył duże zasługi w modernizację systemu filtrów 
w wodociągach warszawskich (zm. 1927 r.). 
          24 stycznia 1965 r. – zmarł Winston Churchill – brytyjski polityk, 
pisarz, historyk, premier Wielkiej Brytanii, jeden ze współautorów 
porządku pojałtańskiego. Laureat literackiej Nagrody Nobla w 1953 r.                 
(ur. 1874 r.). 
          25 stycznia 1910 r. – urodził się Jan Weber – muzykolog, krytyk 
muzyczny, dziennikarz, autor audycji muzycznych i telewizyjnych, znawca 
twórczości Ferenca Liszta i Fryderyka Chopina (zm. 1992 r.). 
          25 stycznia 1912 r. – urodził się Marian Brandys – pisarz i 
publicysta, napisał „Koniec świata szwoleżerów” i książki dla dzieci – m.in. 
„Śladami Stasia i Nel”, czy „Dom odzyskanego dzieciństwa” (zm. 1998 r.). 
          26 stycznia 1880 r. – urodził się Douglas Mac Arthur – amerykański 
generał armii, jeden z czołowych dowódców alianckich w II wojnie 
światowej (zm. 1964 r.). 
          26 stycznia 1930 r. – urodził się Kazimierz Grotowski – fizyk, 
nauczyciel akademicki UJ; profesor Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, 
prowadził badania w dziedzinie reakcji jądrowych (zm. 2017 r.)  
          27 stycznia 1930 r. – urodził się Sobiesław Zasada – kierowca 
rajdowy, wielokrotny rajdowy mistrz Polski, mistrz i wicemistrz Europy.  
          27 stycznia – to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holocaustu – uchwalony 1. XI. 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 
celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej 
przez hitlerowski reżim. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło 
nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. Datę obchodów 
wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz – 
Birkenau w 1945 r.   
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          28 stycznia 1885 r. – urodził się Władysław Raczkiewicz – działacz 
polityczny, prezydent RP na uchodźstwie w latach 1939–1947 (zm. 1947 r) 
          28 stycznia 1925 r. – urodził się Andrzej Stelmachowski – polityk, 
prawnik, marszałek Senatu I kadencji, doradca prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego ds. Polonii (zm. 2009 r.). 
          29 stycznia 1720 r. – urodził się Franciszek Bohomolec – jezuita, 
nauczyciel, komediopisarz, poeta, publicysta, tłumacz, redaktor 
„Monitora”, autor licznych komedii satyrycznych pisanych w duchu 
oświecenia, np. „Małżeństwo z kalendarza” (zm. 1784 r.). 
          29 stycznia 1990 r. – urodził się Grzegorz Krychowiak – piłkarz 
grający na pozycji pomocnika w reprezentacji Polski. 
          30 stycznia 1850 r. – urodził się Aleksander Gierymski – malarz, 
prekursor polskiego impresjonizmu. Jego dzieła: „Żydówka z 
pomarańczami”, „Piaskarze”, „Trumna chłopska” (zm. 1901 r.). 
          30 stycznia 1930 r. – zmarł Henryk Dybowski – odkrywca, 
podróżnik, przyrodnik. Za udział w Powstaniu Styczniowym skazany na 
zesłanie. M.in. prowadził badania fauny i flory jeziora Bajkał oraz 
Kamczatki (ur. 1833 r.).  
          31 stycznia 1920 r. – urodziła się Danuta Bieńkowska – pisarka, 
autorka utworów dla młodzieży, z zawodu lekarz. Jej powieści: „Wielka 
gra”, „Wesprzyj się na mnie” (zm. 1992 r.).  
          31 stycznia 1930 r. – urodził się Zbigniew Makowski – malarz, 
rysownik, twórca unikatowych książek wykonywanych ręcznie.  
 
          Znowu wspólnie przeanalizowaliśmy niegdyś zaistniałe zdarzenia i 
fakty, które zdarzyły się w miesiącu styczniu w historii powszechnej, jak i 
dziejach naszego Narodu; nadal będziemy wykazywać te, które – jako 
istotne – wydarzyły się tuż po odzyskaniu naszej państwowości.  
          Niech przekaz płynący z ich rozważania i analizy w sposób 
pozytywny wpłynie na nasze pro związkowe postawy, gdyż przed nami 
szczególny czas realizacji tego, co zaplanowaliśmy realizować w trakcie 
walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w Kołach, jak też w 
wymiarze Okręgu PZN. 
          Na zbliżający się Nowy 2020 Rok wszystkim zrzeszonym w naszej 
organizacji, naszym sympatykom i tym wszystkim, którzy nam sprzyjają – 
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w imieniu władz naczelnych ZO Podkarpackiego PZN oraz własnym –  
pragnę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz spełnienia 
wszelkich zakładanych planów, zadowolenia z życia jak też w pracy 
społecznej, którą nadal będziemy – i musimy dla dobra ogółu – 
kontynuować. 
 
Zygflor                                                                                                 2019-10-23   
 
 

 „Aktywny Senior”  
 

          – to nazwa ostatniej inicjatywy ZO Podkarpackiego PZN 
ukierunkowanej na tę grupę wiekową, a zrealizowanej w dniach 9 – 12 
września 2019 r. w pensjonacie „Dukat” Witolda Dukacza w Horyńcu 
Zdroju. 

O tym przedsięwzięciu w krótkiej telefonicznej rozmowie dyr. biura 
ZO PZN Małgorzata Przyboś m.in. powiedziała: 

 „Zasygnalizowana inicjatywa nie odbyłaby się, gdyby nie pozyskane 
środki z Urzędu Wojewódzkiego Wydział 
Polityki Społecznej (10 tyś dofinansowania z 
tej agendy województwa, 2.5 tyś udział 
własny uczestników, 2.5 tyś środki ZO PZN), 
które to przy indywidualnych 
współfinansowaniu każdego uczestnika 
umożliwiły udział w tym przedsięwzięciu 35 
osobom, w tym 3 osobom kadry oraz 10 
opiekunom. Trzon grupy, to osoby niewidome 
i słabowidzące po 50-tce wywodzące się z 
poszczególnych Kół PZN, które w końcu udało 
nam się wyciągnąć na tego typu aktywizację i 
szkolenie.  

    Inicjatywie sprzyjała wspaniała pogoda, która umożliwiła nam 
realizację całego programu, który naprawdę był przebogaty. M.in. w 
świetlicy pensjonatu pod „okiem” instruktora Andrzeja Jagieły była 
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prowadzona nauka gry w warcaby 100-polowe, Aneta Długosz 
instruowała jak prawidłowo korzystać z Nordic Walking przy okazji 
organizując – i realizując – piesze wycieczki w okolice Horyńca Zdroju, zaś 
zajęcia z arteterapii były domeną Zofii Kuźniar.  
          Każdego dnia wychodziliśmy na zajęcia rekreacyjne na pobliski 
basen, w czym prym również wiodła Aneta Długosz, która w basenie 

zrealizowała z nami prozdrowotne 
ćwiczenia i zajęcia. 
          Uważam, że wszyscy z tego pobytu 
powinni być zadowoleni, ponieważ każdej 
aktywności sprzyjała pogoda, świeciło 
słonce i naprawdę było miło i przyjemnie, 
co sprzyjało grupowym, jak też 
indywidualnym wypadom w teren. 
Grupowo zrealizowałyśmy pieszą 
wycieczkę do Radruża, co sprzyjało 
poznaniu zabytkowej cerkiewki, zaś w 
inny dzień powędrowaliśmy nad 
horyniecki zalew po drodze obserwując 
jak mocno są 

zaangażowane prace przy remoncie Pałacu 
Ponińskich, co z wiadomych względów leży w 
centrum naszych zainteresowań.  
          Wyjazd był okazją do spotkania we 
wspólnym gronie, w trakcie którego 
nowoprzyjętych informowaliśmy o wszelkiego 
rodzaju przywilejach i ulgach związanych z 
naszą niepełnosprawnością oraz o możliwości 
skorzystania z dodatku do renty lub emerytury 
500 + z ZUS i KRUS dla ludzi całkowicie 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji*.   
          W jeden z wieczorów „zaliczyliśmy” ognisko integracyjne, które 
sprzyjało lepszemu zapoznaniu się i zawiązaniu więzi międzyludzkich, co 
na pewno w naszym związkowym życiu będzie owocowało w przyszłości, 
czyli najbliższych latach naszej działalności.    
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          Aura, czyli pogoda – jak nigdy – sprzyjała integrowaniu się całego 
towarzystwa i przebywaniu na tarasie, który stał się swoistym neutralnym 
miejscem naszych niezobowiązujących spotkań i rozmów m.in. dla osób 
całkowicie niewidomych. 
          Jako novum pobytu w Horyńcu Zdroju należy uznać możliwość 
korzystania z solnej groty, która była wręcz oblegana przez naszych ludzi. 
W niej relaksacji towarzyszyła wyciszająca zmysły muzyka oraz odgłosy 
przyrody współgrające z inhalowaniem płuc, czy chłonięciem soli poprzez 
pory całej powierzchni organizmu. 
          Co prawda w „Dukacie było bardzo ciasno, bo w niektórych pokojach 
były nawet 4 łóżka, co suma summarum nie przesłoniło innych walorów, 
czy atrakcji specyficznego wyjazdu i szkolenia.  
         Z nieformalnych rozmów i odgłosów mogę wywnioskować, że 
Horyniec Zdrój – szczególnie na tych, którzy byli w nim po raz pierwszy – 
wywarł bardzo pozytywne wrażenie i z faktu w nim pobytu byli 
niezmiernie zadowoleni i ukontentowani.  
         Wyjazd oraz szczególne spotkanie było okazją do omówienia zasad 
korzystania z poczty ze znaczkiem niewidomego, z czym ostatnio w skali 
regionu zauważamy coraz większe problemy, z którymi – polubownie dla 
obu stron – należy się uporać”.  
          Na zakończenie tak udanego pobytu w Zdroju, w którym tak dawno 
– z wyjątkiem organizacji Warsztatów Muzycznych – gościliśmy, należy 
pogratulować osiągniętych wielopłaszczyznowych efektów, zaś w 
kontekście poruszonego na końcu „pocztowego” problemu wszystkich 
odsyłam do majowego („Przewodnik” nr. 173  05/2019) oraz 
listopadowego („Przewodnik” nr. 179 11/2019) artykułu pod wspólnym 
tytułem: „Czas zweryfikować pewne obyczaje, praktyki i przyzwyczajenia”, 
co będzie pewnego rodzaju na ten temat głosem w dyskusji oraz 
propozycją w rozwikłaniu tego problemu. 
           
Zygflor                                                                                                  2019-09-29 
    
 
* Świadczenie od 1 września 2019 r. 
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          Świadczenie ma być przyznawane na podstawie decyzji wydanej 
przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy (np. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład 
Emerytalno-Rentowy) na wniosek osoby uprawnionej. Nie będzie od 
niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, będzie wolne od 
egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniane w dochodzie 
osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do niektórych świadczeń 
pieniężnych przysługujących na podstawie innych ustaw. 
          Jak czytamy w opisie projektu, świadczenie dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji oraz z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do 
pracy będzie finansowane z budżetu państwa oraz ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i będzie 
realizowane jako zadanie zlecone. 
 
 

Relacje ze spotkań okołobiałolaskowych AD 2019 
           
          Tegoroczny czasokres w organizacji spotkań z okazji lokalnych 
obchodów DBL, to przedział czasowy pomiędzy 23 września, a 13 
listopada 2019 r., czyli pierwszym lokalnym „świętowaniem” DBL w Jaśle 
oraz kończących cykl obchodów w leskim Kole PZN.  
          Poniżej kilka relacji przybliżających formę tych obchodów w terenie, 
jak też na szczeblu ZO Podkarpackiego PZN. 
 

23 września – w Jaśle 
           
          Tym razem – jako pierwsi w regionie – lokalne obchody DBL 
zainicjowali jaślanie, którzy – jak zwykle – rozpoczęli je Mszą św. 
odprawioną tuż po godz. 1200 u oo. Franciszkanów, aby potem od 1330 w 
Młodzieżowym Domu Kultury realizować część „cywilną” uroczystości.  
          W tym dniu wśród zaproszonych gości znaleźli się: Patrycja Bialik i 
Jolanta Krokowska – obie reprezentujące różne agendy Urzędu Miasta 
Jasła, Wicestarosta Powiatu Jasielskiego – Stanisław Pankiewicz, dyr. MDK 
– Grażyna Leńczuk oraz Małgorzata Przyboś – dyr. biura ZO PZN.   
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          Z tej okazji – specjalnie dla nas – w spektaklu słowno-muzyczno-
tanecznym wystąpiły dzieci z MDK, co przyjęliśmy z wielkim wzruszeniem i 
aplauzem. 
          W trakcie spotkanie wręczono tylko jedną Honorową Odznakę 
„Przyjaciel Niewidomych”, a otrzymała ją stale współpracująca ze 
środowiskiem przewodnik PTTK – Iwona Miśkiewicz.  
          Relacjonowana impreza – przy ogólnym usatysfakcjonowaniu 
wszystkich jej uczestników – przy żywej muzyce – trwała do późnych 
godzin wieczornych, po czym nastąpiło jej samorozwiązanie. 

 
03 października godz. 930 w Lubaczowie 

              
          Tegoroczne obchody Dnia Białej Laski w 40-letniej historii 
lubaczowskiej struktury PZN zrealizowane 3 października 2019 r. w MBP, 
to szczególny moment i czas, na którego takiej miary przeżywanie wpłynął 
splot wielu zdarzeń i faktów, które w specyficzny sposób odcisnęły swe 
piętno na formie i sposobie ich przeżywania. 
           Przyczyniły się do tego dwa fakty: 
– po pierwsze: zrealizowany w lubaczowskiej MBP występ dzieci ze Szkoły 
Podstawowej z Zalesia, które „pod okiem” nauczycielek Beaty Goraj i 
Sylwii Tarnawskiej przygotowały wzruszający – poruszający wiele wątków 
naszego zaistnienia na tym łez padole – montaż słowno-muzyczny pod 
znamiennym tytułem „bo na cóż życie bez miłości”, którego przekazem  
oraz formą wywołały głębszą refleksję oraz pojawienie się w niejednym 
oku niekontrolowanej łzy wzruszenia. 
– drugi fakt, to informacja o Odejściu do Wieczności byłej nauczycielki i 
wieloletniej dyrektor wspomnianej placówki szkolnej – Śp. Aliny Gołas – 
dzięki której przychylności nastąpiła ścisła współpraca na linii: Koło PZN, a 
wspomniana szkoła, która na naszą rzecz w tym roku po raz 11 
zaprezentowała niezwykle głęboki – z ponadczasowym przekazem – 
występ. 
          Do w takiej formie przeżywania tego szczególnego spotkania 
również nawiązała ponura aura, gdyż w tym dniu panowała deszczowa 
zimna pogoda, która zapewne ludziom starszym uniemożliwiła przybycie z 
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najdalszych zakątków powiatu na nasze uroczystości, poprzez co 
frekwencja była nieco niższa, niż zwykle.   
          W tym dniu wśród nas zasiedli: Starosta Lubaczowski – Zenon 
Swatek, Burmistrz Miasta Lubaczowa – Krzysztof Szpyt, Wiceburmistrz M 
i G Oleszyce – Robert Brudniak, Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego SP 
ZOZ Lubaczów – dr Renata Lesiczka, dyr. PCPR – Beata Zadworna, 
przedstawiciel MDK – Małgorzata Strycharz, prezes lubaczowskiej 

struktury PSD – Stanisława Woszczak, dyr. Szkoły Podstawowej w Zalesiu 
– Lucyna Demska, wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN – Ewa Bednarczyk, 
Bogusława Smoliniec oraz Izabela Krzaczkowska-Szychter – z WTZ im. 
św. Józefa w Oleszycach, mająca na wszystko „oko”  dyr. MBP – Katarzyna 
Pelc-Antonik, red. Iwona Buczko, obsługujący Dział Książki Mówionej 
MBP – Tomasz Byra oraz dosyć spora grupa członków lubaczowskiej 
struktury. 
        W tym roku z rąk wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN – Ewy 
Bednarczyk – Honorowe Odznaki „Przyjaciel Niewidomych” otrzymali: 
– Lucyna Demska – obecna dyr. Szkoły Podstawowej w Zalesiu za twórcze 
kontynuowanie tego, co niegdyś na naszą rzecz zainicjowała Śp. Alina 
Gołas, co w chwili wręczenia Jej naszego związkowego odznaczenia miało 
wręcz wymiar symboliczny jakby wyreżyserowany przez Najwyższego, bo 
żaden z nas śmiertelników tego nie planował i nie mógł przewidzieć. 
Widocznie tak chciał los. Taką  mniej więcej interpretację zestawionych 
faktów i zdarzeń na pewno przyjęła – i odczytała – większość zebranych. 
Ów fakt tłumaczę sobie jako symboliczne dziedzictwo – wręcz 
testamentowy nakaz od Zmarłej –  kontynuowania dalszej współpracy 
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pomiędzy naszym środowiskiem, a Szkołą Podstawową w Zalesiu przez  
obecną Dyrektor.  
– Tomasz Byra – za fachową, niezwykle grzeczną, taktowną i 
profesjonalną obsługę specyficznego niewidomego czytelnika poprzez 
cierpliwe spełnianie jego oczekiwań, ściąganie w zapisie cyfrowym 
publikacji, którymi są zainteresowani oraz prowadzenie Działu Książki 
Mówionej w MBP na rzecz naszego środowiska. 

          Tegoroczne spotkanie było okazją do wykazania wielu problemów i 
oczekiwań wobec Pana Starosty – chociażby w przywróceniu rannego 
połączenia PKS na linii Narol – Ruda Różaniecka – Rzeszów, którego 
naprawdę po jego likwidacji brakuje wszystkim. Również proszono, aby 
zwiększono limit czasowy przejścia na krzyżówce ze światłami, bo jest 
zbyt krótki oraz o wprowadzenie na nim sygnalizacji dźwiękowej 
niezbędnej dla niewidomego. 
          Burmistrzowi Miasta Lubaczowa podziękowano za zapowiedź 
remontu chodników przy ul. Kościuszki na odcinku równoległym do działki 
konkatedry, czyli  parafii p.w. św. Stanisława B i M.  
          Również zaapelowano do władz M i G Oleszyce, aby przy nowej 
turystycznej atrakcji, jaką niewątpliwie jest Księcia Górka zainstalować od 
dołu do góry – przynajmniej po jednej stronie – barierki umożliwiające 
niepełnosprawnym ruchowo dotarcie i powrót z rewitalizowanego pod 
potrzeby turysty obiektu.   
          Oprócz tego poinformowano o możliwości starania sią o  
świadczenie 500+ dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do 
pracy oraz samodzielnej egzystencji. 
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          A mnie, jak i wielu innym opuszczającym Czytelnię MBP w głowach 
kołatały się przypomniane przez dzieci fragmenty wiersza Jana Lechonia 
p.t.  „Pytasz co w moim życiu...” 
 
Pytasz co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną... 
Powiem ci: śmierć i miłość – obydwie zarówno. 
Jednej się oczu czarnych, drugiej – modrych boję. 
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje. 
…………………………………………………… 
 
Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci 
By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia – 
I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia 
Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. 
           
           Powyżej zrelacjonowane spotkanie było naszą ostatnia imprezą 
zrealizowaną przed powrotem po remoncie do MDK w obiekcie MBP. 
          Za przygarnięcie nas na ten czas i goszczenie w swoich podwojach 
serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom w/w placówki, zaś 
szczególnie jej dyrektor, czyli Katarzynie Pelc-Antonik, na której pomoc i 
wstawiennictwo zawsze możemy liczyć. 
 
Zygflor                                                                                     2019-10-04 
 

03 października od godz. 1200 w Stalowej Woli 
 
          Tegoroczne obchody DBL powyżej wymienionego środowiska 
zrealizowano w podanym w nagłówku dniu inicjując je odprawioną w 
samo południe okolicznościową Msza św. w stalowowolskiej bazylice p.w. 
NMP Królowej Polski.  
          Następnie około godz. 1300 przemieszczono się do przyjaznej 
niepełnosprawnym restauracji „Słoneczna”, gdzie kontynuowano 
„cywilne” uroczystości szczególnego święta, na które – wraz z 
przewodnikami – przybyło 44 członków tejże struktury PZN. 
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          Uroczystości – swoja obecnością z ramienia ZO PZN – zaszczyciła 
wiceprezes ZO Agata Pogoda, która wraz z całym przybyłym audytorium 
wysłuchała okolicznościowych wierszy nawiązujących do naszej 
niepełnosprawności – w tym auto recytacji utworów rodzimej poetki 
Wandy Ludian oraz wierszy Krystyny Wawrzykiewicz, które w zastępstwie 
autorki recytowała p. Mirosława Lewandowska. 
          W trakcie spotkania zrealizowano promocję Gminy Zaklików, z 
której wsparcia od czasu do czasu korzystają. 

          Również podano informacje dotyczące: 
– ustawy 500 + z ZUS i KRUS dla ludzi 
całkowicie niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji   
– omówiono problem oraz zagadnienie 
związane z tablicami świetlnymi 
instalowanymi  na przystankach podległych 
stalowowolskiej MKS 
– przybliżono status Asystenta Niewidomego 
– nowej inicjatywy ZO Podkarpackiego PZN 
ukierunkowanej na nasze środowisko 
– jeszcze raz – korzystając z okazji – 
nagłaśniano i zachęcano do brania udziału w 

zajęciach sportowych, które odbywają się w siedzibie Koła w Stalowej 
Woli oraz miejskim basenie, a finansowanych z projektu PKSiRNiS 
„Podkarpacie” 
– przy okazji przypomniano plan działania ZK do końca 2019 r. 
          Wydaje się, że punktem kulminacyjnym uroczystości było około 1400 
podanie i spożycie wykwintnego obiadu, który to przyczynił się do 
wytworzenia specyficznej atmosfery oraz umożliwił w „dobrych 
nastrojach” realizowanie dopiero co zainicjowanych lokalnych obchodów 
DBL.   
          „Niezwykle przyjazna środowisku restauracja „Słoneczna”, 
wspaniała koleżeńska atmosfera oraz serwowana przez didżeja muzyka – 
relacjonowała prezes Renata Stankiewicz –  to niezbędne do spełnienia 
wspaniałego spotkania czynniki, które przyczyniły się do tego, że każdy z 
uczestników naszych uroczystości będzie bardzo długo i mile ją 
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wspominał. Wszystko mogliśmy przeżyć dzięki dofinansowaniu władz 
Niska oraz Stalowej Woli, za co z serca dziękujemy”. 
 

Rzeszów – „Cafe Cela” – 15 października 2019 r. 
 

          – to miejsce, czas i nazwa lokalu, w którym w tym roku 
zorganizowano Dzień Białej Laski na szczeblu Zarządu Okręgu 
Podkarpackiego PZN. 
          Jak widać, to z tegoroczną ich organizacją „wstrzelono się” idealnie 
w ich kalendarzowy termin – dodatkowo w piękny jesienny czas – wiec 
wszystko sprzyjało temu, aby wszystkie reprezentacje Kół Terenowych 
PZN naszego Okręgu mogły na nie przybyć i w tym integracyjnym 
spotkaniu uczestniczyć. 

          O powyżej zasygnalizowanym spotkaniu dyrektor biura ZO 
Podkarpackiego PZN Małgorzata Przyboś powiedziała: „Tegoroczny DBL 
obchodzony na szczeblu Okręgu PZN zrealizowaliśmy w policyjnym lokalu 
„Cafe Cela”, do którego powróciliśmy po kilkuletniej przerwie. Wedle 
informacji płynących z ZG PZN tegoroczne obchody MDBL, to ponoć ich 55 
edycja, z czym zapewne wielu się nie zgodzi, bo o wiele później ten dzień 
zaczęliśmy świętować na szczeblu ówczesnych Okręgów PZN, jak i w 
terenie.  



21 
przewodnik 

 

          W uroczystym spotkaniu wzięło udział 60 osób – reprezentantów 
prawie wszystkich Kół PZN (zabrakło tylko przedstawicieli Tarnobrzega, 
Leżajska Jasła i Lubaczowa).  
          W tym roku w gronie zaproszonych gości znaleźli się: dyr. PFRON – 
Maciej Szymański, Członek Zarządu PGE – Janusz Magoń,  optometrystka 
– Agata Bocheńska oraz instruktor śpiewu – Ewa Jaworska-Pawełek. 
Pomimo zaproszenia z nieznanych nam przyczyn nie przybył dyr. ROPS – 
Jerzy Jęczmienionka, nad czym ubolewamy. Na tę okoliczność 

otrzymaliśmy List Gratulacyjny od wiceprezydenta Miasta Rzeszowa – 
Andrzeja Gutkowskiego, w którym jego autor pod naszym adresem zawarł 
stosowne uwagi i życzenia. 
          Spotkanie artystycznie zabezpieczyły nasze rodzime 
niekwestionowane „gwiazdy”, czyli Zuzanna Ostafin oraz Monika Młot, 
ponieważ swoimi artystycznymi osiągnięciami zaistniały na firmamencie 
regionu, a nawet kraju, czego im gratulujemy.   
          Szczególne spotkanie swoją obecnością zaszczycił również  
arcymistrz warcabów – Andrzej Jagieła – który w tym roku z dużymi 
sukcesami brał czynny udział we wszystkich zmaganiach w tej dyscyplinie 
sportu poczynając od areny krajowej, kontynentu i świata kończąc, czego 
mu serdecznie gratulujemy w rywalizacji z zawodnikami wywodzącego się 
z naszego środowiska, jak też w kategorii open, czyli w rywalizacji z 
pełnosprawnymi.  
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          Z powyżej przytoczonych faktów wynika, że spotkanie było okazją do 
oddania tym trzem wymienionym osobom wyrazu szacunku za uzyskane 
wyniki i osiągnięcia oraz poprzez to rozsławianie w kraju i nie tylko 
naszego środowiska oraz regionu, z którego się wywodzimy i w którym 
przyszło nam żyć.  
          Oczywiście krótka część artystyczna – z tego powodu – była domeną 
wcześniej wymienionych Koleżanek, z czego wywiązały się naprawdę 
wzorowo.  
          W „Cafe Celi” bawiliśmy się od godz. 1500 do 2200, zaś pierwsi goście 
lokal zaczęli opuszczać około godz. 2000, co znamionowało, że na powrót 
do domu zdecydowali się jechać ostatnimi dostępnymi im środkami 
lokomocji.  
          Za dobry omen–znak należy uznać fakt obecności nowo wybranych 
funkcyjnych ZK, jak np. Basi Chorążak – prezes leskiego ZK – która wraz z 
towarzyszącą jej Eweliną Daraż przybyła z odległych Uherców i 
uczestniczyła w omawianym spotkaniu. Również cieszy fakt, że w 
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OKR, tj. Marian Błażejowski, 
Małgorzata Szarleja, Danuta Borońska i Krzysztof Prajzner. 
           Naprawdę było miło i sympatycznie i szkoda, że ciebie nie było i 
poprzez to w ten czas zrobionych przez ciebie zdjęć, które 
udokumentowałyby i utrwaliły obchody DBL na szczeblu ZO 
Podkarpackiego PZN” – tyle z obszernej i treściwej relacji Małgosi, której 
już nie trzeba komentować, ani wyjaśniać. 
 

16 października – Jarosław 
 

         Przy niespodziewanie dużej frekwencji, czyli zainteresowaniu 
organizacją DBL w macierzystym Kole PZN szeregowych członków 
jarosławskiej struktury PZN, zrealizowano w tym środowisku tegoroczne 
środowiskowe święto. 
          Tradycyjnie spotkanie odbyło się w restauracji „Klasyczna” Tadeusza 
Słowika, który swoje lokum udostępnia im od lat. 
          W tym roku swoje uroczystości zainicjowali tuż po godz. 1600, aby 
wraz z goszczącymi wśród nich gośćmi przypomnieć sobie jak to onegdaj 
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żyło się ludziom z dysfunkcją wzroku i jak wówczas wyglądało ich życie, 
czyli jaki był ich los. 
          W piękny jesienny dzień na relacjonowane spotkanie przybyło 60 
osób, pośród których – wraz z mężem – zasiadła dyr. biura ZO PZN 

Małgorzata Przyboś oraz prezes 
przemyskiej struktury PZN – Renata 
Fronc. 
          Jak zauważyła prezes  Ewa 
Bednarczyk „Spotkanie było okazją do 
podsumowania naszej dotychczasowej 
działalności. Myślę tu – sprecyzowała –  
o realizowanych w naszym środowisku 

w ramach zajęć z profilaktyki uzależnień – arteterapii, w ramach których 
wytworzone produkty zechcemy w przedświąteczny czas spieniężyć na 
rzecz naszego Koła PZN poprzez ich sprzedaż w miejscowej Galerii”.  
          Kończąc dodała: „Przy wręcz artystycznej pracy didżeja Krzysztofa 
Kureckiego, który muzycznie zabezpieczał nasze spotkanie zabawa 
naprawdę była przednia i mniemam, że wszyscy jej uczestnicy późnym 
wieczorem opuszczając lokal na pewno byli z w niej uczestnictwa 
zadowoleni.  

          Ubolewam tylko nad tym, że nikt nie przybył z zaproszonych władz 
miasta, ani powiatu” – tyle około białolaskowych refleksji prezes 
jarosławskiej struktury PZN.  
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          Spotkanie było okazją do przekazania snutych planów związanych z 
działalnością ZK na rok przyszły tak w wymiarze „na kraj, jak i zagranicę” w 
kontekście organizowanych wycieczek, czy szkoleń.  
          W podobnym tonie również wypowiedziała się dyr. Małgosia 
Przyboś, która omówiła specyficzną ofertę, a ukierunkowaną względem 
naszego specyficznego petenta, która wypływa od pracowników biura ZO 
Podkarpackiego PZN poprzez realizację poszczególnych programów, z 
których dobrodziejstwa korzystania „od serca” namawiała i zachęcała.  
 

17 października  –   w Kole PZN Rzeszów 
 

          Można rzec, że znowu w „Cafe Celi”, czyli we wręcz kultowym lokalu 
rzeszowskich niewidomych, zrealizowano tegoroczne lokalne – i nie tylko 
– obchody DBL, które zawsze w tej restauracji muszą się udać!  

          Tak więc 17 października 2019 r. od godz. 1600 w piękne jesienne 
popołudnie w „policyjnym” lokalu przy ul. Dąbrowskiego 30 zebrało się 79 
członków rzeszowskiej struktury PZN – w tym 3 muzyków – aby wspólnie 
świętować Dzień Białej Laski.   
          W tym dniu swoją obecnością Ich zaszczycili: prezes ZO 
Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula oraz dyr. biura ZO – Małgorzata 



25 
przewodnik 

 

Przyboś, którzy wraz z wszystkimi członkami Koła PZN Rzeszów, którzy 
zdecydowali się w tym dniu razem spotkać obejrzeli i wysłuchali 
okolicznościowego występu znanych z uczestnictwa w Warsztatach 
Muzycznych Koleżanek, tj. Grażyny Maziarz, Doroty Szeli i Jadwigi Pawlak.  
          Z przyzwoitości należy nadmienić, że był to organizacyjny 
„białolaskowy” debiut prezes Ani Hojnackiej, który – o czym zaświadczą 
końcowe uwagi – zdała na „5”.  
        Również z przyzwoitości należy zauważyć, że obecna Pani prezes jest 
niezwykle skromną osobą, ponieważ w krótkim wystąpieniu tuż przed 
oficjalnym „otwarciem imprezy” za jej przygotowanie dziękowała 
swojemu Zarządowi Koła, a w szczególności „Urszuli Kulewicz, Annie 
Kowal, Alicji Lechwar i Bogdanowi Drozdowskiemu”  
          Imprezę – już tradycyjnie – „na żywo” zabezpieczał znany w naszym 
środowisku rzeszowski Zespół „Caro” z Edwardem Młodzińskim na czele, 
co już było gwarantem dobrej i wyśmienitej zabawy. Najprawdopodobniej 
ten czynnik zdecydował, że nie bawiono się do 2200, lecz do 2300 i z 
wielkim oporem, a przy tym wielkim malującym się na twarzach 
zadowoleniem i uśmiechem, opuszczali wspomniany lokal obowiązkowo 
grzecznościowo za przygotowanie zabawy serdecznie za nią dziękując 
prezes Ani, która tym sposobem zasłużyła sobie na pierwsze pochwały i 
szacunek tych, dla których zorganizowała zrelacjonowane spotkanie. 
          Jakby przy okazji – niechcący od czasu do czasu wysłuchiwała 
zapytania: „kiedy znowu będą mogli przybyć na następną zabawę?”. 
           

21 października  – w Przeworsku 
 

          W powyżej podanym dniu w przedziale czasowym pomiędzy godz. 
1100, a 1700, czyli porą odjazdu z Przeworska „w teren” ostatnich BUS-ów i 
PKS-ów lokalne obchody DBL zrealizował aktyw Koła Powiatowego PZN w 
Przeworsku. Impreza odbyła się w stałym miejscu ich spotkań, czyli w 
restauracji „Terapia”. 
          W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby, w tym 4 zaproszonych gości, a 
byli to: 
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–  Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska – Wojciech Superson 
– Sekretarz Urzędu Miasta – Agnieszka Zakrzewska 
–  wiceprezes  ZO Podkarpackiego PZN –  Agata Pogoda  
– pracownik biura ZO –  Karolina Bartnik 

          W pierwszych słowach po przywitaniu zaproszonych gości i 
wszystkim przybyłych członków przeworskiej struktury PZN prezes Adam 
Skwarczyński złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodzonego 
święta, po czym głosu użyczył wiceburmistrzowi, który w podobnym tonie 
wypowiedział się w imieniu Burmistrza oraz przekazał od niego kosz ze 
słodkościami oraz wiceprezes Agata Pogoda, która w podobnym tonie 

podobnie ciepłe słowa złożyła 
w imieniu władz Okręgu PZN. 
           Artystycznie imprezę 
uświetnił występ grupy 
„Zajączki” z Przedszkola 
Miejskiego nr 3  mówiący o 
przeworskiej kolei 
wąskotorowej, który w swej 
wymowie nawiązuje do 115 
rocznicy jej powstania. 
Przedstawienie wzbudziło 
zainteresowanie zebranych, a 

piosenka o kolejce, stała się prawdziwym przebojem. Za swój występ mali 
aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz otrzymanymi od 
prezesa Skwarczyńskiego słodkościami i upominkami. 
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          Szczególne spotkanie było okazją – za duże zaangażowanie w pomoc 
osobom z dysfunkcją wzroku – do wręczenia Genowefie Góra Legitymacji 
Członka Nadzwyczajnego PZN.  
          Jak spotkania poprzednie – tak i to – było okazją do rozmów o dniu 
dzisiejszym, o jego problemach, troskach i radościach oraz o planach na 
przyszłość. Jakby przy okazji –  prezes ZK przedstawił wstępny plan pracy 
na rok przyszły rok z refleksją podkreślając: „co on nam przyniesie, czy uda 
nam się je zrealizować, to wszystko to podsumujemy za rok w trakcie 
świętowania następnych obchodów DBL”.  
          Szczególne spotkanie zakończyła taneczna zabawa – muzycznie 
zabezpieczana przez związkowego didżeja (jednocześnie wiceprezesa ZK 
PZN w Przeworsku) – Marka Korchowca, który spełniał wszelkie 
indywidualne i grupowe muzyczne życzenia wszystkich tancerzy. 
          Cała impreza trwała kilka godzin i – jak stwierdzili wszyscy uczestnicy 
ją opuszczający – trwała zbyt krótko, co należy uznać za niezwykle szczery 
wyraz ich emocji o kończącej się wspólnej zabawie.  
          Wychodząc umawiali się na następne tego typu spotkanie. 
 

22 października –  w Łańcucie 
 
          W tym roku na godz. 1200 w powyżej podanym dniu do łańcuckiej 
Bursy Szkolnej przybyło – wraz z 3 przewodnikami – 35 członków 
lokalnego Koła PZN, aby świętować Dzień Białej Laski. 
          W  tym roku – na zaproszenie prezes Zofii Kuźniar przybyli: 
– Rafał Kumek      – Burmistrz Miasta Łańcuta 
– Małgorzata Przyboś   – dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN  
– Adam  Skwarczyński  – wiceprezes  ZO PZN 
– Józef Ruszel                – dyrektor Bursy Szkolnej 
– Paweł Duliban   – reprezentant Starosty i PCPR 
– Bernadeta Woś   – reprezentantka Posła  Kazimierza  Gołojucha  
          Po uroczystym przywitaniu wszystkich przez Zofię Kuźniar głos 
zabrała Stanisława Prucnal, która odczytała napisane przez siebie w brajlu 
wspomnienia o Reginie Schönborn i Stanisławie Bożku .Na zakończenie 
prelekcji wyrecytowała wiersz Śp. Reginy i zaapelowała o uczczenie ich 
pamięci minutą ciszy.  
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          Imprezę swym występem uświetnił zespół śpiewaczy z 
Podzwierzyńca, co było swoistym wprowadzeniem do okolicznościowego 
zebrania się. To po nim głos zabrali wszyscy zaproszeni goście i 
reprezentanci osób zaproszonych składając życzenia z okazji DBL osobiście 

lub przekazując je na piśmie. 
          Na okoliczność obchodów DBL trzy członkinie przygotowały 
wystawę swoich prac i tak : 

 Romana Małyszek  –  rękodzieło artystyczne 

 Maria Gawaluch Mazur – sztuczne kwiaty oraz medale za wyniki w 
warcabach stupolowych  

 Maria Prucnal  –  Obrazy wyszywane krzyżykami 
          Druga część łańcuckich obchodów DBL – tzw. konsumpcyjna – 
odbyła się w stołówce Bursy Szkolnej, gdzie przy suto zastawionych 
stołach spożyto obiad, a potem w mniejszych lub większych grupach 
debatowano ciesząc się faktu kolejnego spotkania.  
          Impreza w naturalny sposób zaczęła wygasać tuż po godz. 1500 z 
bardzo prozaicznego powodu – trzeba było dostępnymi środkami 
lokomocji wracać do domów.   
         „Wydaje się – tym stwierdzeniem swą relację kończył Marian 
Błażejowski – że każdy z łańcuckiej Bursy w swoje rodzinne strony 
powinien wracać będąc zadowolonym i ukontentowanym tym, czym i jak 
go przyjęto oraz jak się nim zajęto w trakcie tegorocznych obchodów DBL 
w macierzystym Kole PZN”. 
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22 października –  w Ropczycach 

 
          W powyżej podanym terminie, w przedziale czasowym pomiędzy 
1000–1300 – już tradycyjnie – w restauracji „Słoneczna” aktyw ropczyckiej 
struktury Związku zrealizował tegoroczne okolicznościowe spotkanie z 
okazji Dnia Białej Laski.  
          W spotkaniu udział wzięło 30 członków macierzystego Koła PZN, 
wśród których zasiedli: prezes ZO Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula, 
rehabilitantka – Alicja Niedużak oraz przedstawiciel Gminy Miejskiej 
Ropczyce – Teresa Kiepiel.  
          Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej – wręcz odświętnej –
atmosferze, co sprzyjało zrealizowaniu kilku niezwykle ważnych 
podpunktów, którymi w tym wypadku były: 
– krótkie sprawozdanie omawiające bieżącą działalność ZK 
–informacja Alicji Niedużak o niektórych projektach realizowanych przez 
pracowników biura ZO PZN w skali regionu 
– dyskusja nad planem działalności na rok przyszły. 
          Po zrealizowaniu tego wszystkiego, co powyżej oraz spożyciu 
okolicznościowego obiadu, nastąpił czas na snute przy kawie lub herbacie 
oraz smakowitym ciastku rozmowy i dyskusje, co zapewne przyczyniło się 
do opuszczania „Słonecznej” w bardzo dobrych humorach i usposobieniu” 
– tym optymistycznym stwierdzeniem swą relacje zakończyła Bernadeta 
Frankiewicz. 

 
24 października  – w Mielcu 

 
          Tegoroczne obchody DBL w podanym powyżej dniu i czasie 
pomiędzy 1500–2200 mielecki aktyw zrealizował w lokalnej restauracji 
„Dream”, w której już niejednokrotnie gościli.  
          W szczególnym spotkaniu wzięły udział 43 osoby, które tym razem – 
wręcz kameralnie – bawiły się tylko we własnym gronie i towarzystwie.  
          Relacjonowana impreza – przy ogólnym usatysfakcjonowaniu 
wszystkich jej uczestników – przy żywej muzyce trwała do późnych godzin 
wieczornych, po czym nastąpiło jej samorozwiązanie. 
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          Realizacji spotkania towarzyszyła  piękna słoneczna pogoda, która 
umożliwiła bezpieczne dotarcie na okolicznościowe spotkanie, w trakcie 
którego snuto plany związane z końcówką roku bieżącego oraz związane z 
rokiem przyszłym. M.in. zapowiedziano: wyjście do kina „Cinema 3D” na 
polski film „Boże Ciało”, poinformowano o udziale w dniu 15 grudnia 2019 
r. na mieleckim rynku w „Jarmarku świątecznym”, o działającej dla 
naszego środowiska Infolinii, czy o możliwości skorzystania z kontaktu z 
psycholog i „na telefon” porad informatyka. 
          W tym roku do pląsów przygrywał im zespół „Kazki”, co było 
gwarantem przedniej zabawy.  
          Wszystko to sprawiło, że ludzie opuszczający restaurację „Dream” 
wychodzili z niej rozbawieni i zadowoleni, co było najlepszą cenzurką i 
podziękowaniem dla tych, którzy imprezę zainicjowali i ją zorganizowali. 
 

26 października  – w Przemyślu 
 
          Tegoroczne obchody DBL w zasygnalizowanym Kole PZN 
zainaugurował około godz. 1415 z miejsca zbiórki wyjazd wynajętego 
autobusu, którym dosyć spora grupa uczestników lokalnych obchodów 
DBL dojechała pod restaurację „Galleon” w  Buszkowicach, w której tuż 
po 1500 prezes przemyskiej struktury PZN, tj. Renata Fronc i Marian 
Sowiński przywitali „swoich” oraz zaproszonych gości. 

       Tym razem tych drugich reprezentowała dyrektor biura ZO 
Podkarpackiego PZN – Małgorzata Przyboś, która zwracając się do 
wszystkich  osób   które zdecydowały się wziąć  udział w tej imprezie 
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złożyła im „od serca” najserdeczniejsze życzenia, pogratulowała 
dotychczasowych dokonań i osiągnięć życząc dalszych w trudnej służbie 
na rzecz środowiska. 
        Po zrealizowaniu tzw. części  oficjalnej spożyto smakowity obiad, po 
którego skonsumowaniu nastąpił tak długo oczekiwany czas zabawy. 

        Przy suto zastawionych stołach oraz nieźle grającej orkiestrze –  w 
naprawdę bardzo dobrych nastrojach – bawiono się do godz. 2400, aby  po 
zakończeniu imprezy – tym samym autobusem powrócić do Przemyśla. 
       „Myślę – tak swoją relację spuentowała prezes Renata Fronc – że tak 
jak co roku, impreza się udała i ludzie mieli podstawy ku temu, aby przy 
ogólnym zadowoleniu w dobrych i wręcz szampańskich nastrojach móc 
powracać do swoich domów”.  
        Czy trzeba lepszej oceny, rekomendacji, czy podsumowania 
zrealizowanej uroczystości, imprezy, czy zabawy, niż wymowa powyżej 
przytoczonej wypowiedzi? 
 

29 października – w Krośnie 
 

 – we wtorek – w przedziale czasowym pomiędzy 1400, a 2000 w restauracji 
pod wiele mówiącą nazwą – „W dobrym smaku” – dla 75 osób 
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zrealizowano tegoroczne obchody Dnia Białej Laski w regionie 
krośnieńskim. 
          Przybyciu na integracyjne spotkanie sprzyjała słoneczna, chociaż 
chłodna pogoda umożliwiająca „na sucho” dotarcie do Krosna, by przez 
kilka godzin poprzebywać we własnym gronie oraz uczestniczenie we 
własnym święcie. Oczywiście w to popołudnie w ich gronie nie zabrakło 
tych, którzy im sprzyjają. W tym roku pomiędzy nimi – jako goście – 
zasiedli: 
– wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik 
– zastępca prezydenta miasta Krosna Bronisław Baran 
– dyrektor PCPR Agnieszka Zygarowicz 
– wiceprezes ZO PZN Ewa Bednarczyk z mężem Józefem 
– delegacja Towarzystwa Walki z Kalectwem 

          Artystycznie relacjonowane spotkanie swym występem uświetnił 
zespół śpiewaczy „Kamratki” z Turaszówki, który pomiędzy nimi bawił po 
raz pierwszy i za półgodzinny spektakl zebrał gromkie brawa. 
          Spotkanie było okazją do przybliżenia genezy naszego święta, zaś dla 
osób nas wspierających do 
wręczenia okolicznościowych 
dyplomów. W podobny sposób 
ZK dowartościował najbardziej 
aktywnych członków swojej 
struktury PZN. 
          Odczytane sprawozdanie 
z pracy Zarządu Koła za rok 
2019 było przedostatnim 
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punktem spotkania, po którym nastąpiła długo oczekiwana zabawa, którą 
zabezpieczał i organizował didżej. 
          Wedle relacji postronnych obserwatorów, to „ludzie z imprezy 
wychodzili niezwykle ukontentowani, czyli weseli, zadowoleni i wdzięczni 
za to, co zorganizował im ich macierzysty ZK”.     

 
13 listopada – w Lesku 

 
          W powyżej podanym dniu w godz. 1100 – 1600 w Schronisku 
Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku lokalne obchody Dnia Białej 

zorganizował aktyw tamtejszego Koła PZN. Był to 
organizacyjny debiut prezes Barbary Chorążak, 
która o zrealizowanym zadaniu m.in. 
powiedziała:  „Spotkanie odbyło się w Schronisku 
Młodzieżowym „Bieszczadnik”, a uczestniczyło w 
nim 60% (40 osób) z ogólnej liczby członków 
naszego Koła. Była to dla nas szczególna 
uroczystość, bowiem w tym roku Koło PZN w 
Lesku obchodzi 45–lecie działalności. 
          Z tej okazji nie zabrakło okolicznościowego 
tortu. Na nasze uroczystości przybyli: dyrektor 
biura ZO Podkarpackiego PZN – Małgorzata 
Przyboś, burmistrz Miasta i Gminy Lesko – Adam 

Snarski ora koordynator tego urzędu d/s. Promocji i Turystyki Gminy Lesko 
– Dawid Lipka”. 
          Wszystkich 
przybyłych na 
relacjonowane 
uroczystości przywitała 
prezes leskiego Koła PZN 
– Barbara Chorążak, 
która przedstawiła 
historię Białej Laski i „od 
serca” podziękowała 
sponsorom stale 
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wspierających działalność ich Koła. 
          Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy wszystkim członkom 
złożyli najserdeczniejsze życzenia: tj. dużo zdrowia, optymizmu i 
konsekwencji w realizacji marzeń, akceptacji społecznej oraz wszelkiej 
innej osobistej pomyślności niezbędnej przy ich urzeczywistnianiu w 
każdym z wymienionych.  

          „Niech ten symboliczny 
dzień – jak zauważył burmistrz 
Adam Snarski –  zmobilizuje 
nas widzących, abyśmy 
każdego dnia wokół siebie 
zauważali tych słabych, 
abyśmy się na nich 
uwrażliwiali i wzajemnie 
uczyli się życia we wspólnym 
środowisku bez podziałów”. 
          W części artystycznej 

wystąpił Jurek Krupa, który grając na akordeonie zaprezentował pieśni 
bieszczadzkie oraz łemkowskie. Oprócz niego wystąpiła członkini leskiego 
Koła – Alicja Jędruszczak.  
          Po spożyciu obiadu rozpoczęła się wspólna zabawa przy muzyce i 
grupowym śpiewie. Oczywiście nie zabrakło czasu do rozmów i snucia 
planów na przyszłość. Wedle ostatniego spostrzeżenia prezes Barbary 
Chorążak, to „wszyscy uczestnicy spotkania do swoich domów powracali 
w dobrych nastrojach i ogólnym ukontentowaniu, czyli zadowoleniu”.  
 
          Po raz pierwszy prezentujemy okołobiałolaskowe relacje ze 
wszystkich Kół wchodzących w skład Okręgu Podkarpackiego PZN, których 
Zarządy pozytywnie zareagowały na propozycję współpracy przy 
redagowaniu zbiorczego opracowania z tego typu spotkań w regionie w 
naszym środowisku, za co dziękuję. 
         Oby był to dobry omen i zwiastun dalszej twórczej tego typu 
współpracy na linii Zarządy Kół, a redakcja „Przewodnika”. 
 
Zygflor                                                                                             2019-11-25 
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Witryna poetycka 
             
          W tegorocznym styczniowym kąciku poetyckim – licząc na 
prawdziwą zimę – publikujemy dwa niezwykle plastyczne wiersze Poetki, 
która o jej urokach, walorach i utrudnieniach wynikających z odmiennego 
stanu natury – pisała z pamięci sięgając do swoich lat dzieciństwa i 
młodości. Zapraszam do lektury wyeksponowanych utworów i 
skonfrontowania ich opisu  z rzeczywistością zza okna … 
               
          Śnieg 
 
Białe płatki śniegu 
Cichutko na ziemię spadają, 
Niczym lekką kołderką 
Wszystko dookoła przykrywają. 
 
Piękna zielona choinka 
Wspaniale się prezentuje, 
Przystrojona w śnieżne 
gwiazdeczki 
Zachwyt na twarzy maluje. 
 
Te białe płatki śniegu 
Co różne wzory mają 
Radość przynoszą dzieciom 
I urok Świętom nadają. 
 
Śliczne, zimne śnieżynki 
Na dłonie moje spadają 
I nagle–bezszelestnie 
Cichutko sobie znikają. 
 
 

 
                 Zima 
 
Zima, zima przyszła już 
Każde dziecko o tym wie, 
No bo z chmurek prosto z nieba 
Sypie bielusieńki śnieg. 
 
Wszystkie dzieci się radują, 
Lepią śnieżki i bałwanka, 
No i z górki na pazurki 
Mkną na nartach i na sankach. 
 
Ostry mróz nas szczypie w noski 
Piękne wzory też maluje 
W szybach okien moi mili 
Różne kwiaty nam haftuje. 
 
Zima fajną porą jest 
Są prezenty, ferie, święta, 
A przygody w śnieżnym puchu 
Każde dziecko zapamięta. 
 autor wierszy:                         
Zuzanna Ostafin 
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Uaktywnianie „SENIORA” 
– czyli fotorelacja z ubiegłorocznej tego typu akcji w Horyńcu Zdroju – 

 
 
 
 


