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Luty 
    

   „Idzie luty, podkuj buty, bo mróz będzie jeszcze suty” – to jedno z 
przysłów najtrafniej charakteryzujących zbliżający się czas. 

   A skąd nazwa miesiąca kojarząca się raczej z czymś srogim? 
   Nasi przodkowie w wiekach średnich i epokach późniejszych w tym 

zwrocie – słowie „luty" – rozumieli nadejście dni mroźnych, srogich, 
okrutnych – słowem złych.  

   To prawda, że luty potrafi być najzimniejszym i najbardziej 
dokuczliwym ze wszystkich swoich braci (miesięcy), jednak, gdy się ciepło 
ubierze (uwaga dotycząca dzieci), to jest to najlepszy czas na zimowe 
lodowo-śniegowe harce; wszak najkorzystniejszy termin do realizacji 
zimowej przerwy w nauce – ferii – wypada w lutym… 

   Luty, to drugi miesiąc w roku i wedle używanego w Polsce 
kalendarza gregoriańskiego ma 28, a w lata przestępne 29 dni. Jest 
miesiącem zimowym na półkuli północnej (czyli u nas), a na południowym 
letnim. W ciągu trwania miesiąca w naszej szerokości geograficznej dzień 
wydłuża się do około 7 godzin.  

   Według często cytowanego Aleksandra Brücknera – historyka 
literatury i kultury polskiej – nazwa miesiąca pochodzi od określenia 
srogich mrozów – np. ukraiński лютий, czy bułgarski люты. Dawniej były 
również używane takie nazwy jak: sieczeń albo strąpacz.  

   Jego łacińskie określenie – Februarius – zostało zapożyczone przez 
większość języków europejskich i pod takowym funkcjonuje współcześnie.   
 

Ludowe mądrości najtrafniej określające ten czas: 

 Idzie luty – włóż ciepłe buty. 

 Na Gromniczną mróz – szykuj chłopie wóz. 

 Na Gromniczną lanie – szykuj chłopie sanie. 

 Gdy w Gromniczną (2.II.) z dachów ciecze, zima jeszcze się 
przewlecze. 

 Miesiąc luty w lód okuty, a czasami pełen pluty. 

 Gdy na święty Maciej (24.II.) lody wróżą długie chłody, a gdy płyną 
strugą, to i zimy niedługo. 
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 Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami. 
 

W te dni będziemy wspominać 
   1 lutego 1925 r. – z warszawskiej radiostacji nadano pierwszą 

próbną audycję Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego (PTR). Datę 
1.02. 1925 r. przyjęto za początek działalności Polskiego Radia.  

   1 lutego 1950 r. – urodził się Kazimierz Nycz – kardynał Kościoła 
Katolickiego, arcybiskup warszawski.  

   2 lutego – Matki Boskiej Gromnicznej – czyli ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO obchodzone na pamiątkę momentu 
pierwszego pojawienia się Jezusa w jerozolimskiej świątyni i Jego 
spotkania się z mędrcem Symeonem.  

   Według prawa mojżeszowego każdy pierworodny syn należy do 
Boga. Kiedy mijało 40 dni od porodu młode matki udawały się do świątyni, 
gdzie przedstawiały nowonarodzonego syna Bogu i dokonywały 
symbolicznego jego wykupienia. W zależności od zamożności był to: 
baranek w wypadku bogatych; para synogarlic lub gołębi – w przypadku 
biedniejszych. Wykupienie pierworodnego wiązało się ze zwyczajowym 
oczyszczeniem matki po urodzeniu dziecka. Obrzęd ten później przyjęło 
chrześcijaństwo, a w dawnej Polsce zwał się on „wywodem”. Klęczącej 
przed kratką prezbiterium kapłan podawał zapaloną świecę, odmawiał 
modlitwę, a kończąc ją kropił kobietę święconą wodą i ta już 
„oczyszczona” obchodziła z zapaloną świecą „ofiarę” wokół głównego 
ołtarza świątyni.   

   Nasi przodkowie głęboko wierzyli, że „Maryja gromnicą – 
symbolizującą Pana Jezusa – odpędzi od nich wszelkie zło”. W dzień Matki 
Boskiej Gromnicznej – czyli w dzień Jej oczyszczenia – wierni przychodzą 
do świątyń ze świecami – zwanymi gromnicami – „które mają chronić od 
gromów”. Inny zwyczaj, to niesienie do domów zapalonych gromnic: „kto 
płomień zachowa, albo komu trzy krople wosku na rękę padną – ten 
szczęśliwą ma wróżbę na najbliższy czas”. 

   Poświęcona gromnica jest oznaką wiary, nadziei i miłości. 
Wierzono, że posiada magiczną moc przepędzania wszelkiego zła. 
Towarzyszyła umierającemu. W wierzeniach wielu narodów zapalenie 
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poświęconej świecy rozprasza ciemności, chroni przed niepogodą, 
gradobiciem, skutkiem powodzi, zapobiega niespodziewanej chorobie. 

   2 lutego 1930 r. – urodził się Krzysztof Chamiec – właśc. Jan 
Chamiec – aktor. Filmy z jego udziałem: „Kazimierz Wielki”, „Gwiezdny 
pył” (zm. 2001 r.).  

   2 lutego 1985 r. – rozpoczął działalność Teatr im. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w Zakopanem założony przez absolwentów PWST. 

   3 lutego 1735 r. – urodził się Ignacy Krasicki – najwybitniejszy 
pisarz polskiego oświecenia, biskup warmiński; autor m.in. bajek, satyr, 
poematów, twórca polskiej powieści nowoczesnej: „Mikołaja 
Doświadczyńskiego przypadki”. Także był arcybiskupem gnieźnieńskim i 
prymasem Polski (zm. 1801 r.).  

   3 lutego 1943 r. – gubernator GG Hans Frank wprowadził 
trzydniową żałobę po klęsce wojsk niemieckich pod Stalingradem.  

   4 lutego 1505 r. – urodził się Mikołaj Rej – pierwszy wybitny pisarz 
polski zwany ojcem literatury polskiej. Sformułował myśl: „A niechaj 
narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają”. (zm. 
1569 r.).  

   4 lutego 1945 r. – w Jałcie rozpoczęło się spotkanie Józefa Stalina, 
Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta, które przeszło do 
historii jako konferencja jałtańska.  

   5 lutego 1840 r. – urodził się John Boyd Dunlop – brytyjski 
wynalazca, opatentował gumową oponę (zm. 1921 r.).    

   5 lutego 1930 r. – urodziła się Kalina Jędrusik – aktorka i 
piosenkarka; jej filmy: „Ziemia obiecana”, Lekarstwo na miłość” (zm. 1991 
r.). 

   6 lutego 1880 r. – urodził się Michał Sokolnicki – historyk, polityk, 
dyplomata, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, członek polskiej 
delegacji na Konferencję Pokojową w Paryżu 1919 r., po wojnie na 
emigracji w Turcji (zm. 1967 r.). 

   6 lutego 1905 r. – w Białobrzegach – obecnie dzielnica Krosna – 
urodził się Władysław Gomułka, polski polityk, działacz komunistyczny, I 
sekretarz KC PZPR w latach 1956 – 70 (zm. 1982). 
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   7 lutego 1940 r. – premiera amerykańskiego filmu animowanego 
wytwórni filmowej Disney „Pinokio”, na podstawie powieści Carla 
Collodiego.   

   7 lutego 1960 r. – zmarł Igor Kurczatow – radziecki fizyk atomowy, 
„ojciec” sowieckiej bomby atomowej (ur. 1903 r.). 

   8 lutego 1880 r. – urodził się Wojciech Trąmpczyński – właśc. 
Stefan Wojciech – prawnik i polityk, marszałek Sejmu Ustawodawczego 
(1919–1922), marszałek Senatu I kadencji (zm. 1953 r.).  

  8 lutego 1995 r. – zmarł o. Innocenty, czyli Józef Maria Bocheński – 
dominikanin, filozof, pedagog, teolog katolicki, sowietolog (ur. 1902 r.).  

   9 lutego 1950 r. – początek makkartyzmu w USA – senator Joseph 
Mc Carthy oskarżył 200 urzędników o działalność antyamerykańską i 
współpracę z wywiadem ZSRR.  

   9 lutego 1990 r. – w Polsce przywrócono dawne godło państwowe 
– Orła w koronie.  

   10 lutego 1755 r. – zmarł Karol Ludwik Monteskiusz – francuski 
prawnik, myśliciel i polityczny pisarz; autor dzieła „O duchu praw”, w 
którym sformułował zasadę trójstopniowego podziału władzy na: 
sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Owa teoria wywarła wielki na 
europejskie ustawodawstwo (ur. 1689 r.). Oto maksyma Monteskiusza 
dotycząca rządzenia” 

   „Kto chce rządzić ludźmi – nie powinien ich gnać przed sobą, lecz 
sprawić, by podążali za nim.” 
 

   10 lutego 1920 r. – generał Józef Haller dokonał w Pucku 
symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.  

   11 lutego 1650 r. – zmarł Kartezjusz – właśc. René Descartes – 
francuski matematyk i filozof, ojciec filozofii nowożytnej, autor konkluzji: 
„Cogito ergo sum” – czyli – „Myślę, więc jestem” (ur. 1596 r.). 

   11 lutego 2000 r. – zmarł Roger Vadim – właśc. Roger Vladimir 
Plemiannikow – francuski reżyser i aktor filmowy,; jego filmy: „I Bóg 
stworzył kobietę”, „Barbarella”, „Gdyby Don Juan był kobietą” (ur. 1928 
r.).  
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   12 lutego 1915 r. – urodził się Lorne Greene – właśc. Lyon Chaim 
Green – kanadysjki aktor znany z roli Bena Cartwirghta (ojca) w serialu 
„Bonanza” (zm. 1987 r.). 

   12 lutego 1950 r. – została założona Europejska Unia Nadawców 
(EBU, Eurowizja) – skupiająca publiczne stacje radiowe i telewizyjne z 
Europy. 

   13 lutego 1960 r. – na pustyni Sahara w Algierii Francja 
przeprowadziła swój pierwszy próbny wybuch jądrowy.  

   13 lutego 1980 r. – zmarł Marian Rejewski – matematyk i 
kryptolog; należał do zespołu, który w 1932 r. złamał szyfr Enigmy (ur. 
1905 r.).  

   14 lutego – to WALENTYNKI – Dzień Zakochanych 
  Jest to jedno z nowo przyjętych świąt nazwanych ogólnikowo 

„świętami z importu”. Geneza tego nowego obyczaju związana jest  z 
biskupem Walentym z miasta Nahars, który żył w nim w XIV w. Istnieje 
wiele legend związanych z imieniem tego świętego, być może było ich 
kilku? Faktem jest, że ów święty  w Niemczech był patronem epileptyków, 
zaś chorobę – z grecka zwaną epilepsją – nazywano „wielką chorobą”, 
„świętą chorobą” lub „opętaniem”. Z tegoż to powodu wierzenia ludowe 
upatrywały źródła epilepsji – tak jak i miłości – właśnie w opętaniu. Czyż 
więc stan miłości i miłosnego uniesienia oraz oczarowania związanego z 
„tym stanem chorobowym”, to czas opętania umysłów fluidami i 
walorami kochanków i „chemią” z nią związaną ?   

   Walentynkowe symbole, to trzy iksy – XXX – uosabiające miłość i 
pocałunki; serce – uważane za siedzibę życia, symbolizujące miłość, 
wzruszenie, życzliwość i przyjaźń. Kolor czerwony – kojarzy się z ogniem i 
miłością, a w połączeniu z sercem jest symbolem szczerości i ogromu 
uczuć. Róża – czerwona róża – symbolizuje namiętność, pragnienie i 
podziw. W naszych czasach kojarzy się nam z okazywaną sympatią, czcią, 
uwielbieniem oraz miłością łączącą mężczyznę i kobietę. 

   14 lutego 1995 r. – w podziemiach warszawskiej katedry św. Jana 
pochowano szczątki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
przywiezione z miejsca pochówku w Wołczynie na Białorusi.  
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   15 lutego 1710 r. – urodził się Ludwik XV Burbon, zwany 
Ukochanym, król Francji, mąż Marii Leszczyńskiej, córki króla polskiego 
Stanisława Leszczyńskiego (zm. 1774 r.).  

   15 lutego 1910 r. – urodziła się Irena Sendlerowa – z d. 
Krzyżanowska, działaczka społeczna i charytatywna. Za ratowanie 
żydowskich dzieci w czasie II wojny światowej wyróżniona tytułem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (zm. 2008 r.). 

   16 lutego 1665 r. – zmarł Stefan Czarniecki – regimentarz w czasie 
Potopu Szwedzkiego, wojewoda ruski i kijowski, hetman polny koronny 
(ur. 1599 r.). 

   17 lutego 1600 r. – na Campo de Fiori w Rzymie za herezję został 
skazany przez Inkwizycję i spalony na stosie włoski humanista i filozof 
Giordano Bruno. 

   17 lutego 1980 r. – polscy himalaiści Leszek Cichy i Krzysztof 
Wielicki dokonali pierwszego zimowego wejścia na Mont Everest. 

   18 lutego 1930 r. – amerykański astronom Clyde Tombaugh odkrył 
Plutona, do 2006 r. uznawanego za dziewiątą planetę Układu 
Słonecznego. Obecnie określa się go jako planetę karłowatą.  

   18 lutego 1980 r. – zmarł Lech Skolimowski – aktor. Zagrał m.in. w 
filmach: „Krzyżacy” i Potop” (ur. 1927 r.). 

   19 lutego 1920 r. – przed plebiscytem na Górnym Śląsku w 
Bytomiu powołano Polski Komitet Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym 
na czele.  

   19 lutego 1940 r. – urodził się Andrzej Strejlau – trener piłkarski, 
selekcjoner narodowej reprezentacji. 

   20 lutego – to Tłusty Czwartek – czyli ZAPUSTY 
– to w kalendarzu chrześcijan ostatni czwartek przed wielkim postem. 
Najpopularniejsze potrawy tego dnia, to pączki i faworki. „Powiedział 
Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 
nasmażyła” – mówi staropolskie przysłowie. Według jednego z 
przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w 
dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

   20 lutego 1530 r. – 9-letni syn Zygmunta Starego – Zygmunt II 
August – został koronowany na króla Polski. 
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   20 lutego 1940 r. – urodziła się Emilia Krakowska – aktorka 
filmowa i teatralna, pamiętna Jagna z „Chłopów” w reżyserii Jana 
Rybkowskiego. 

   21 lutego 2000 r. – zmarła Halina Auderska – pisarka i działaczka 
komunistyczna, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego (ur. 1904 
r.). 

   21 lutego 2010 r. – zmarł Jacek Karpiński – inżynier elektronik i 
informatyk, twórca pionierskich wczesnych komputerów. Był żołnierzem 
Szarych Szeregów i uczestnikiem Powstania Warszawskiego (ur. 1927 r.). 

   22 lutego 1810 r. – urodził się Fryderyk Chopin – jeden z 
najwybitniejszych polskich kompozytorów. Jego twórczość obejmuje 
głównie utwory na fortepian, mazurki, etiudy, preludia i nokturny. Napisał 
też wiele polonezów, sonat, koncertów fortepianowych, ballad i pieśni. Ku 
jego czci w Warszawie od 1927 r. organizowany jest Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina (zm. 1849 r.). 

   22 lutego 1900 r. – w Łodzi carska policja zlikwidowała tajną 
drukarnię pisma PPS „Robotnik”, aresztowano Józefa Piłsudskiego i jego 
żonę Marię.  

   23 lutego 1830 r. – zmarł Jan Piotr Norblin – właśc. Jean–Pierre 
Norblin de La Gourdaine – francuski malarz i grafik. W latach 1774–1804 
działał w Polsce. Jest uważany za ojca polskiego malarstwa rodzajowego 
(ur. 1745 r.). 

   23 lutego 1940 r. – urodził się Peter Fonda – amerykański aktor, 
reżyser i scenarzysta filmowy, syn Henry’ego, brat Jane, ojciec Bridget. 
Jego filmy: „Swobodny jeździec”, „Złoto Uleego”. 

   24 lutego 1810 r. – zmarł Henry Cavendish – brytyjski chemik i 
fizyk. Jako pierwszy wydzielił wodór i dwutlenek węgla, oznaczył skład 
powietrza i wody, obliczył masę Ziemi (ur. 1731 r.).  

   24 lutego 2000 r. – zmarł Franciszek Kamiński – działacz ruchu 
ludowego, współtwórca Podziemnego Państwa Polskiego, komendant 
główny BCh, oficer AK, generał (ur. 1902 r.). 

   25 lutego – to OSTATKI – ZAPUSTY  
   Słowa oznaczają ostatnie dni karnawału kończące się zawsze we 

wtorek, następny dzień, to Środa Popielcowa. W ostatki urządza się 
ostatnie huczne zabawy, bale przed zbliżającym się okresem 
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wstrzemięźliwości. Największym balem karnawałowym jest karnawał w 
Rio de Janeiro rozpoczynający się w ostatni piątek przed Środą Popielcową 
i trwający przez pięć dni aż do środy nad ranem. 

   25 lutego 2000 r. – premiera komedii sensacyjnej „Chłopaki nie 
płaczą” w reżyserii Olafa Lubaszenki; w rolach głównych Maciej Stuhr i 
Cezary Pazura.  

   26 lutego – to POPIELEC – Środa Popielcowa 
W chrześcijańskim kalendarzu pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jest dniem 
pokuty przypadającym na 46 dni kalendarzowych (40-dniowy okres postu, 
bez wliczania niedziel) przed Wielkanocą.  

   26 lutego 1900 r. – urodziła się Halina Konopacka – pierwsza 
polska złota medalistka olimpijska – rzut dyskiem na Igrzyskach w 1928 r. 
(zm. 1989 r.). 

   26 lutego 2000 r. – zmarł Andrzej Hiolski – śpiewak operowy 
baryton, solista Opery Śląskiej (ur. 1922 r.).  

   27 lutego 1335 r. – król Kazimierz Wielki powołał na wyspie 
utworzonej przez rozwidlenie Wisły nowe miasto, któremu nadał własne 
imię. Obecnie Kazimierz jest dzielnicą Krakowa.  

   27 lutego 2015 r. – zmarł Bohdan Tomaszewski – dziennikarz i 
komentator sportowy, propagator tenisa, powstaniec warszawski (ur. 
1921 r.). 

   28 lutego 380 r. – Cesarz Teodozjusz I Wielki wydał „Edykt 
tesaloński”, ustanawiający chrześcijaństwo religią państwową Cesarstwa 
Rzymskiego.  

   28 lutego 1980 r. – zmarła Jadwiga Jędrzejowska – tenisistka, 
wielokrotna mistrzyni Polski, wicemistrzyni Wimbledonu w 1937 r., 
finalistka trzech turniejów wielkoszlemowych (ur. 1912 r.). 

   29 lutego 1880 r. – urodził się Marian Dederko – fotografik, 
wynalazca techniki fotonitu, współzałożyciel polskiego Towarzystwa 
Fotograficznego (zm. 1965 r.). 

  29 lutego 1940 r. – podczas 12 ceremonii wręczania Oscarów 
Hattie McDaniel – jako pierwsza czarnoskóra aktorka – otrzymała 
nagrodę Akademii za rolę w filmie „Przeminęło z wiatrem”; sam fil 
otrzymał 8 statuetek. 
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   Kończy się „srogi” miesiąc luty, kończy się kolejne comiesięczne 
calendarium, w którym przypominam ważne fakty z historii powszechnej i 
naszego Narodu; przybliżam sylwetki Rodaków, którzy zapisali się złotymi 
zgłoskami w naszych dziejach tym, co zrobili lub czego dokonali dla Niego, 
jak i całej ludzkości.   

   Przybliżyłem fakty związane z naszymi moralnymi korzeniami, czyli 
chrześcijaństwem i związanym z nim naszym światopoglądem i naszą 
wiarą, której ważne święta wypadały w ten czas… 

   Nadal dbajmy o zdrowie i nie ulegajmy uniesieniom związanym ze 
zbliżającą się marcową pogodą, o której jedno z przysłów mówi, że w „ 
marcu, jak w garncu”, gdyż brak czujności oraz zdrowego rozsądku w tej 
materii czasami może nas drogo kosztować, a po co kusić los? 
 
Zygflor                           2019-10-26 
 
 

Niemalże zapomniane trzy Jubileusze 
 

– dotyczące powstania Spółdzielni Niewidomych „Start” oraz w jej 
otoczeniu zaistnieniu ruchu sportowego naszego środowiska –  

 
   Prawie że przed półtora rokiem – bo 15 maja 2018 r. – minęła 65 

rocznica powstania przemyskiej Spółdzielni Niewidomych „Start”; oto 
adekwatny do tego zdarzenia fragment Calendarium Okręgu 
Podkarpackiego PZN: 

 
– 15 maja 1953 r. 

   przemyscy działacze doprowadzili do powstania w ich mieście 
Spółdzielni Niewidomych „Start”. Było to bardzo ważne wydarzenie w 
życiu niewidomych całego regionu, ponieważ w tejże Spółdzielni kilkuset 
niewidomych znalazło zatrudnienie oraz możliwość wszechstronnej 
rehabilitacji. Spółdzielnia przez wiele lat finansowo i materialnie 
wspomagała działalność Oddziału, a później Okręgu, jak też sport i 
rekreację w środowiskowym klubie sportowym. 
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  Spółdzielnia Niewidomych „Start”, to dzieło m.in. takich działaczy jak 
Stanisław Szymański, czy Edward Wencel, którzy 15 grudnia 1952 r. – 
zarejestrowali Spółdzielnię o nazwie „Start”. Uroczysta inauguracja 
działalności nastąpiła 14 maja 1953 r., zaś już 15 maja ruszyli z produkcją. 
Pierwszym prezesem Spółdzielni Niewidomych „Start” był Edward Wencel.  

– 1953 r. – przed 66 laty – 
  w Przemyślu powstaje środowiskowy Klub Sportowy – Klub Sportowy 
Spółdzielni Niewidomych „Start”, który istniał – i działał – w latach 1953 
– 1994. Był poprzednikiem obecnie istniejącego PKSiRNiS „Podkarpacie”.  

1994 r. – przed 25 laty – 
   15.03.1994 r. – utworzono i 
zarejestrowano Stowarzyszenie pod nazwą: 
„Przemyski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i 
Turystyki Pracowników Spółdzielni 
Niewidomych oraz Osób 
Niepełnosprawnych „Start” w Przemyślu. W 
1996 r. Klub otrzymał osobowość prawną i 
został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń 
Sportowych.  

1999 r. – przed 20–ma laty 
   04 lutego 1999 r. uległa zmianie nazwa na Klubu na: Przemyski Klub 
Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących. Klub – w myśl statutu 
– swoją działalnością obejmuje środowisko niewidomych całego 
Podkarpacia, którzy uprawiają kwalifikowany – i nie tylko – sport w wielu 
sekcjach. Klub współpracuje z założonym w 1991 r. ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych 
i Słabowidzących CROSS 

2004 r. – przed 15-ma laty 
  W dniu 21.02.2004 r. zmienia ponownie nazwę na obecnie stosowaną tj. 
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących 
„Podkarpacie”.  
 

Jak ten czas szybko leci 
  – czyli refleksje snute nad ulotnością czasu w kontekście obchodów 25-
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lecia środowiskowego PKSiRNiS „Podkarpacie”  
        Powstanie w 1994 r., działalność i 
sukcesy nowopowstałego i zarejestrowanego 
Stowarzyszenia pod nazwą: „Przemyski Klub 
Kultury Fizycznej i Turystyki Pracowników 
Spółdzielni Niewidomych oraz Osób 
Niepełnosprawnych „Start” w Przemyślu, to 
niekwestionowane dzieło – i od początku 
zaistnienia – „oczko w głowie” prezesa 
Stanisława Sęka – od wielu lat czynnego 
działacza środowiskowego sportu, człowieka 
z pasją, członka władz naczelnych CROSS, i 
ZKF OLIMP, który za swoją 
kilkudziesięcioletnią aktywność wielokrotnie 

był doceniany środowiskowymi, jak i państwowymi odznaczeniami. W 
roku 2013 został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta 
Polski.  
        W omawianym okresie zawodnicy Klubu brali udział w zawodach 
sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz w 
sportowych imprezach integracyjnych w obiekcie  
Przemyskiego Klubu przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 12. 
Szkolenia i treningi w kolarstwie tandemowym odbywały się na ulicach 
Przemyśla i szosach woj. podkarpackiego oraz siłowni Szkoły 
Podstawowej Nr 16 przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu. W roku 2005 
Klub uzyskał stałe łącze internetowe do Ośrodka, co pozwoliło na 
prowadzenie szkoleń sportowych z osobami, które mają problemy z 
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przychodzeniem do tegoż lokalu – dostęp do Internetu umożliwił wymianę 
treningową pomiędzy zawodnikami w terenie i udzielanie konsultacji 
instruktorskich. Ponadto były wypożyczane książki i czasopisma 
znajdujące się w punkcie bibliotecznym nagrane na kasetach 
magnetofonowych, wydawane brajlem, w powiększonym druku i na 
dyskietkach.  
        W roku 2006 z powodu sprzedaży przez Starostwo Powiatowe w 
Przemyślu dotychczas zajmowanego obiektu Klub musiał przenieść swoją 
działalność do budynku przy ulicy Katedralnej 3a. Lokal ten był zbyt mały 
do prowadzonej działalności, dlatego Zarząd podjął starania u Prezydenta 
Miasta Przemyśla o przydział dodatkowego lokalu.  
        W roku 2007 Klub otrzymał do remontu lokal o dogodnej lokalizacji w 
Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 20, który został w lutym 2012 r. 
powiększony o lokal sąsiedni. Ich połączenie pozwoliło na stworzenie 
dobrych warunków do prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Klubu w 
Przemyślu w jednym miejscu, dlatego zrezygnowano z lokalu przy ulicy 
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Katedralnej 3a. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w Ośrodku 
prowadzone były takie zajęcia jak: szachowe, warcabów stupolowych, 
showdowna, wioślarstwa halowego, strzelectwa laserowego i 
pneumatycznego, tańca sportowego, szkolenia w obsłudze komputera z 
oprogramowaniem specjalistycznym i zajęcia komputerowe. W Przemyślu 
prowadzone są również treningi w kręglach-bowlingu, kolarstwie 
tandemowym i narciarstwie. Poza Ośrodkiem Klub prowadzi zajęcia 

sportowe w Rzeszowie – pływania, kręgli, bowlingu, warcabowe, w 
okresie czerwiec –sierpień kajakarstwo. W Jaśle prowadzone są zajęcia – 
warcabowe, strzelectwa laserowego, brydżu sportowym, natomiast w 
Krośnie w strzelectwie pneumatycznym.  
        Największe osiągnięcia w 25-leciu PKSiRNiS „Podkarpacie”, to 
spektakularne indywidualne wyniki zawodników, którzy zdobywali 
Indywidualne Mistrzostwa Polski w strzelectwie pneumatycznym 
(Krzysztof Paszyna, Adam Kielar), strzelectwie laserowym (Jerzy Sypień), 
warcabach stupolowych niewidomych i słabowidzących (Zofia Zywar, 
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Iwona Flak, Stanisław Mazur, Andrzej Jagieła) oraz Drużynowe 
Mistrzostwa Polski w strzelectwie pneumatycznym, strzelectwie 
laserowym, warcabach stupolowych, halowej piłce nożnej. 

        Śmiało można stwierdzić, że podkarpaccy niewidomi i słabowidzący 
mają się czym pochwalić. Jest to na pewno zasługa zawodników, którzy 
podjęli trud samorehabilitacji i przełamywania bariery lęku i izolacji; jest 
to również niepodważalna zasługa instruktorów, Ministerstwa Edukacji i 
Sportu, Podkarpackiego Oddziału PFRON, Urzędu Marszałkowskiego, 
Starostwa Przemyskiego, Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz wielu 
bezimiennych sponsorów i ludzi dobrej woli, którym rozwój sportu i 
kultury niewidomych nie jest obojętny. Za to wszystkim wymienionym i 
anonimowym sponsorom – z mocą podkreśla prezes Stanisław Sęk 
dodając: składamy gorące podziękowania”. 
 

A jak krystalizowała się działalność Klubu w ostatnich latach ? 
 

W 2018 r. działalność Klubu była finansowana z środków PFRON 
wramach zadania „Drogowskaz 4”, z, którego realizowane były treningi 
sportowe w Przemyślu, Rzeszowie, Jaśle i Krośnie. Również w ramach 
tego zadania były finansowane starty zawodników w zawodach krajowych 
i międzynarodowych.  
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Zajęcia sportowe także finansowali ze środków Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 
„Cross”, Związku Kultury Fizycznej „OLIMP”, Urzędu Miasta i Gminy 
Przemyśl, Miasta Krosna, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w 
Przemyślu, Jaśle, Stalowej Woli, Krośnie i Jarosławiu, MOPS-u w 
Przemyślu i ROPS w Rzeszowie; były to: „Wojewódzka Spartakiada o 
Puchar Podkarpacia” i XIII Wojewódzka Impreza Sportowo Integracyjna w 
Przemyślu, obóz dla dzieci i młodzieży w Zwierzyniu k. Myczkowiec, 
wspólnie z ZKF „OLIMP” obóz biathlonowy i strzelecki w Ptaszkowej, I 
Mistrzostwa Polski w Biathlonie letnim w Rymanowie.  

  W ramach sprawdzianów zawodnicy Klubu licznie uczestniczyli w 
zawodach klubowych i ogólnopolskich, w tym rangi Mistrzostw Polski i 
Pucharu Polski, odnosząc wiele wspaniałych indywidualnych oraz 
drużynowych sukcesów, oto najważniejsze z nich: 

 Borowiec Teresa, Gawaluch – Mazur Maria, Szela Dorota – złote 
medalistki Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w warcabach 
stupolowych. 

 Ćwiek Ewa, Knaź Przemysław, Łuc Wojciech, Sobiło Krzysztof – 
brązowi medaliści Drużynowych Mistrzostw Polski w showdown. 

 Choma Michał, Kawka Ryszard, Maraj Józef – srebrni medaliści 
Drużynowych Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym w 
postawie stojąc oraz leżąc. 

 Dynda Piotr, Mądro Dariusz – złoci medaliści Mistrzostw Polski w 
kajakarstwie na dystansie 500 oraz 1000 metrów. 
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 Myśliwiec Krystyna, Wadas Maria – brązowe medalistki 
Drużynowych Mistrzostw Polski w strzelectwie laserowym. 

 Bzdek Aneta, Koś Karolina – złote oraz brązowe medalistki 
Mistrzostw Polski w biathlonie letnim. 

 Szumada Kalina, Szumada Zoriana – złote medalistki Drużynowych 
Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym. 

 Chmura Stanisław – brązowy medalista Mistrzostw Polski w 
kręglach klasycznych. 

 Jolanta Krok–Sabaj – złota medalistka Mistrzostw Polski w kręglach 
klasycznych. 

 Łuczyszyn Barbara – brązowa medalistka Mistrzostw Polski w 
bowlingu. 

 Wierdak Krystian – złoty oraz srebrny medalista Mistrzostw Polski w 
biathlonie letnim. 

 Zgłobicki Grzegorz – srebrny oraz brązowy medalista Mistrzostw 
Polski w biathlonie letnim. 

 Garbowski Piotr – złoty oraz srebrny medalista Pucharu Polski w 
nordic walking, złoty oraz srebrny medalista Mistrzostw Polski w 
biathlonie letnim, złoty medalista Mistrzostw Polski w nordic walking, 

 Gil Paweł – złoty oraz srebrny medalista Mistrzostw Polski w 
biathlonie letnim, brązowy medalista Mistrzostw Polski w biathlonie, złoty 
oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski w nordic walking. 

 Ochałek Jan – srebrny oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski w 
biathlonie. 

 Konieczny Bogdan – brązowy medalista Mistrzostw Polski w 
strzelectwie pneumatycznym. 

 Matyka Barbara – srebrna medalistka Mistrzostw Polski w 
biathlonie letnim, złota oraz brązowa medalistka Drużynowych 
Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym. 

 Moskal Barbara – złota medalistka Mistrzostw Polski w strzelectwie 
laserowym, złota oraz brązowa medalistka Mistrzostw Polski w 
strzelectwie pneumatycznym w dwóch postawach, złota oraz srebrna 
medalistka Mistrzostw Polski w biathlonie letnim, srebrna medalistka 
Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym, złota medalistka 
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Drużynowych Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym, złota 
medalistka Polski w strzelectwie pneumatycznym. 

 Skwirut Jerzy – złoty oraz srebrny medalista Pucharu Polski w nordic 
walking, brązowy medalista Mistrzostw Polski w biathlonie letnim, złoty 
oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski w biathlonie, srebrny medalista 
Mistrzostw Polski w nordic walking. 
    

Zawodnicy Przemyskiego Klubu „Podkarpacie” reprezentowali także 
nasz kraj na arenach międzynarodowych:  

1. Puchar Świata w biathlonie oraz narciarstwie biegowym (Finlandia) 
– Garbowski Piotr, Gil Paweł, Jakub Twardowski, Michał Lańda. 

2.  Puchar Świata w biathlonie oraz narciarstwie biegowym (Niemcy) 
– Garbowski Piotr, Jakub Twardowski. 

3. Paraolimpiada 2018 – Garbowski Piotr, Jakub Twardowski. 
4. Puchar Świata w warcabach stupolowych (Węgry) – Jagieła 

Andrzej. 
5. Puchar Świata w warcabach stupolowych (Turcja) – Jagieła Andrzej. 
6. Puchar Świata w strzelectwie pneumatycznym (Francja) – Moskal 

Barbara, Moskal Katarzyna. 
7. Międzynarodowy Turniej w showdown (Włochy) – Knaź 

Przemysław. 
8. Mistrzostwa Świata w nordic walking – Garbowski Piotr, Gil Paweł, 

Skwirut Jerzy. 
 

       Za wyniki uzyskane w 2018 roku, powołanie do kadry Polski 
uzyskali: 

 warcaby stupolowe – Jagieła Andrzej. 

 showdown – Knaź Przemysław. 

 bowling – Łuczyszyn Barbara. 

 kręgle klasyczne – Krok–Sabaj Jolanta, Sabaj Mieczysław. 

 biathlon – Garbowski Piotr, Gil Paweł, Skwirut Jerzy. 
 
        Ponadto wielu zawodników Klubu zajmowało czołowe lokaty na 
turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych.  
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        Z tegoż też powodu wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesów 
osiągniętych w 2018 roku. Pamiątkowe statuetki zostały im wręczone w  
listopadzie ub.r. na Wojewódzkiej Imprezie Sportowo-Integracyjnej,  
natomiast z dziedziny Kultury na Spotkaniach Noworocznych. W 2019 r. 
do kalendarza zajęć wprowadzili nową dyscyplinę – Nordic walking.  

   W roku 2018 mimo, że nie mieli dofinansowania z PFRON, to 
kontynuowali działalność kulturalną. Prace rękodzieła artystycznego – 
m.in. – były wystawiane na przemyskim Rynku, w piwnicach Centrum 
Kulturalnego oraz w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Klubu.  

   Poeci uczestniczący w zajęciach wzięli udział w Dorocznych 
Spotkaniach Poetów organizowanych przez Centrum Kulturalne w 
Przemyślu, które zaowocowały wydaniem tomików poezji zawierającym 
również wiersze naszych uczestników zajęć. Klub również prezentował 
twórczość rodzimych artystów na swojej stronie internetowej oraz 

kontynuowano czytelnictwo książki mówionej nagranych na nośnikach 
cyfrowych. Wspólnie z Przemyskim Kołem PZN zorganizowali w Ośrodku 
Rehabilitacji Społecznej Klubu w Przemyślu konkursy literacki i brajla oraz 
wieczory biesiadne, filmowe i muzyczne. Niewidomi twórcy kultury 
reprezentowali Klub na różnych znaczących wydarzeniach na 
Podkarpaciu, zorganizowane były dla nich wieczory poezji oraz brali udział 
w konkursach rękodzieła artystycznego, literackich, malarskich, 
muzycznych, przeglądach twórczości artystycznej o zasięgu lokalnym oraz 
ogólnopolskich organizowanych m.in. przez Annę Dymną, czy innych 
organizatorów.  
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  Wiersze są umieszczone na stronie internetowej Klubu oraz były 
recytowane na okolicznościowych wieczorkach. Najlepsze utwory 
literackie wydrukowane zostały w tomiku poezji Centrum Kulturalnego w 
Przemyślu. 

   W roku 2018 zakupili: zestaw biathlonowy do narciarstwa 
biegowego, strój strzelecki oraz aparat fotograficzny do archiwizowania i 
promocji podejmowanych działań Klubu, uzupełnili brakujące klubowe 
stroje sportowe.  

   Złożyli wnioski do Marszałka, Prezydenta Przemyśla i innych 
Starostw i Burmistrzów oraz Wójtów o stypendia sportowe i nagrody dla 
zdobywców miejsc medalowych na Mistrzostwach i Pucharach Polski. 
Również złożyli wnioski o dofinansowanie działalności Klubu w roku 2019 
do: PFRON, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Pracy i Rodziny, 
Gminy Miejskiej Przemyśl, MOPS i PCPR w Jarosławiu, Rzeszowie, 
Stalowej Woli, Krośnie i Przemyślu. 

   W dniu 24 listopada 2018 r. w hotelu „Albatros” odbyło się Walne 
Sprawozdawcze Zebranie Klubu na, którym wybrano jego nowe władze na 
kadencję 2018-2022.  

   Oto skład nowo wybranego Zarządu Klubu:  
Prezes ZK: Stanisław Sęk 
Z-ca Prezesa: Wojciech Łuc  
Skarbnik: Jerzy Andrejko 
Sekretarz: Zbigniew Sebzda  
Członek ZK: Ewa Lekowska 
Członek ZK: Jolanta Krok-Sabaj 
Członek ZK: Krystyna Myśliwiec 
Członek ZK: Krzysztof Paszyna  
Członek ZK: Piotr Sęk  

  
 Komisja Rewizyjna:  

Przewodniczący: Piotr Dynda 
z-ca Przewodniczącego: Halina Budziak  
Sekretarz: Jerzy Saczyński 
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  Tuż po reelekcji – w swoim Exposé – Stanisław Sęk „dziękował za 
zaangażowanie w działalność Klubu, skuteczne pozyskiwanie środków na 
jego statutową działalność oraz promocję klubu poprzez osiąganie 
wysokich wyników sportowych na wielu sportowych arenach. Gorąco 
podziękował pracownikom Klubu, działaczom, wolontariuszom i 
zawodnikom za ich zaangażowanie, pracę zawodową, społeczną, udział w 
treningach oraz osiągnięte wyniki sportowe i otrzymane wyróżnienia 
kulturalne”.  

   W roku bieżącym pragną – o ile im się uda pozyskać niezbędne 
środki na kontynuowanie dotychczas prowadzonej działalności – walczyć 
o kolejne sukcesy sportowe i kulturalne. Jest to ich priorytetowe, czyli 
najważniejsze życzenie na 2019 r. którego urzeczywistnienia, czyli 
spełnienia życzymy Im z całego serca.   

   Na okoliczność Jubileuszu XXV Klubu PKSiRNiS „Podkarpacie” 
odkryłem dwie mądrości; pierwsza – omawia XXV rocznicą ślubu: 
„Dwudziesta piąta – to „srebrna”; drugie porzekadło podchodzi do 
Jubileuszu z perspektywy długości ludzkiego życia i informuje: „Jak 
dwadzieścia piąta mija – młodość nadal się rozwija” i to ono będzie 
najbardziej stosowne do zakończenia tegoż opracowania. 
 
Zygflor          informacje aktualizowane na dzień: 2019–02–22 
 

 

Klejnotem* w koronie* 
– czyli – 

omówienie Jubileuszu 25-lecia Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji 
Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w ujęciu – kontekście – 
insygniów koronacyjnych oraz zdobiących je szlachetnych kamieni lub – 
licząc go wedle rocznic małżeńskich – srebrna rocznica w szczytnej służbie 
w popularyzowaniu rekreacji oraz krzewienia środowiskowego sportu i 
kultury na rzecz człowieka z dysfunkcją wzroku Podkarpacia. 
 

   Centrum Kulturalne w Przemyślu, dzień 16-11-2019, godz. 1000 – 
to miejsce, data i czas inauguracji przez prezesa PKSiRNiS „Podkarpacie” 
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Stanisława Sęka jubileuszowego – stojącego na bardzo wysokim poziomie 
personalno-wspomnieniowo-artystycznym – spotkania, którego prestiż 
swoją obecnością zaszczycili tak znamienici Goście, jak: 
– wicewojewoda podkarpacki – Lucyna Podhalicz 
– zastępca prezydenta Miasta Przemyśla – Bogusław Świeży 
– przewodnicząca Rady Miasta Przemyśla – Ewa Sawicka 
– burmistrz Rymanowa – Wojciech Farbaniec 
– inspektor ds. mediów w Starostwie Powiatowym w Przemyślu –  
  Zdzisław Szeliga  

– dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON – Maciej Szymański 
– prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki  
 Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” – Józefa Spychała 
– prezes Klubu „Warmia i Mazury” – Piotr Łożyński 
– prezes ZO Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula 
– dyrektor biura ZO Podkarpackiego PZN – Małgorzata Przyboś 
– dyr. Centrum Kulturalnego w Przemyślu – Janusz Czarski 
– prezes ZK PZN w Przemyślu – Renata Fronc 
– redaktor naczelna miesięcznika „CROSS” – Marta Michnowska 
– redaktor naczelny miesięcznika „Przewodnik” – Zygmunt Florczak 
– dyr. przemyskiego Oddziału TV „TOYA” – Janusz Kroczek 
– wraz z instruktorami, opiekunami i uczestnikami WTZ przy  
  przemyskim Klubie „Podkarpacie” – kierownik Marian Sowiński 
– menager rzeszowskiej Kręgielni „Kula” – Wojciech Masłowski 
– właściciel przemyskiej kręgielni „Japa” – Adam Kulpa 
– prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka – 
 Zbigniew Różycki 
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– ks. Marek Blecharczyk 
– właściciel firmy „EUROBUS” – Mariusz Franków 
– lekarz okulista – dr Janusz Danieluk 
– właściciele Hotelu „ALBATROS” – Zygmunt i Ryszard Ziobro 
– oraz: asystenci, instruktorzy, przewodnicy i sympatycy Jubilata. 
 

   Następnie Piotr Sęk odczytał własnego autorstwa referat 
przybliżający dzieje Jubilata pod znamiennym tytułem:  25 lat Działalności 
Przemyskiego Klubu „Podkarpacie” – w całości zostanie przytoczony po 
tejże relacji. Po jego odczytaniu z inicjatywy prezesa Stanisława Sęka 
minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy budowali podwaliny Klubu, 
działając w jego ramach przysparzali mu sukcesów i splendoru.  

   W trakcie realizacji kolejnego punktu uroczystości z rąk 
wicewojewody Lucyny Podhalicz – odznaczenia przyznane przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę otrzymali:  

 
Złoty Krzyż Zasługi – Kazimierz Cetnarski 
Srebrne Krzyże Zasługi – Stanisław Mazur i Zbigniew Sebzda 
Brązowe Krzyże Zasługi – Krystyna Myśliwiec i Ewa Lekowska 
 
Od Ministra Sportu i Turystyki – odznakę „Za Zasługi dla Sportu” 
otrzymali: 
Srebrną – Andrzej Jagieła 
Brązową – Wojciech Łuc, Piotr Sęk, Krzysztof Paszyna 
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Od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorowe Odznaki 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymały: Maria Słowik, Lucyna Krzan, 
Maria Markiewicz i Zuzanna Ostafin.   
 

   Kolejna część oficjalnych uroczystości, to wystąpienia 
wymienionych we wstępie Gości Jubileuszu oraz składane przez nich na 
ręce – i pod adresem prezesa Sęka – „od serca” gratulacje, życzenia i 

wręczane okolicznościowe Grawertony oraz przepiękne wiązanki 
kwiatów.   

   W rewanżu władze Klubu 
wręczyły wszystkim wymienionym 
we wstępie Gościom Jubileuszu 
pamiątkowe – wydane specjalnie 
na tę okoliczność – medale, które 
okazały się być 
„zmaterializowanym” suwenirem 
utożsamiającym – i oddającym – 
Ich gorące słowa wdzięczności i 
podziękowania za wieloletnie 
wspieranie środowiska.  

   Niezwykle wzruszający 
moment spotkania, to 
niespodziewana dla prezesa 
Stanisława Sęka chwila i moment, 
gdy otrzymywał od pracowników 
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oraz członków PKSiRNiS „Podkarpacie” pamiątkowy Grawerton, w 
którego dedykacji czytamy:  

 
Panie Prezesie! 

    
        „Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa, wtedy proste 
DZIĘKUJEMY zawiera wszystko, co chcemy wyrazić...” 

 
Pan Stanisław Sęk 

PREZES PRZEMYSKIEGO KLUBU „PODKARPACIE” 
 

 W podziękowaniu za wielkie serce i trud w stworzeniu  
i prowadzeniu przez 25 lat Przemyskiego Klubu „Podkarpacie”.  

   Zaangażowanie Pana Prezesa pozwoliło osobom niewidomym 
znaleźć „światło w ciemności”, wielu niepełnosprawnych odnalazło dalszy 
sens życia i pracy, a ich osiągnięcia są najlepszym efektem tej działalności. 
Na podziw i uznanie zasługuje pełnienie funkcji prezesa, będące tak 
odpowiedzialnym i trudnym zadaniem, którego podjął się Pan przez 25 lat 
i wypełniał go w sposób wzorowy.   

   Mamy nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będzie Pan sprawował 
pieczę nad działalnością Klubu i podejmował wyzwania wieńczone 
sukcesami.  

   Niech dotychczasowe sukcesy będą powodem zadowolenia  
i satysfakcji, a przede wszystkim inspiracją do dalszego działania.  

   Z wyrazami szacunku i wdzięczności za włożony w tę  
działalność trud i osobiste wyrzeczenia składają pracownicy  
i członkowie Przemyskiego Klubu „Podkarpacie”.   
 
„Życia możemy doświadczać tylko wtedy, gdy dzielimy się z innymi 
ludźmi”. 
 
Przemyśl. dnia 16.11.2019 r. 
 

   Wzruszonym głosem komentując ten fakt m.in. rzekł: „tego w 
programie nie było” i zadeklarował się, że w miarę sił będzie nadal ciągnął 
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ten wózek o nazwie PKSiRNiS „Podkarpacie” pod warunkiem, że w tej  
aktywności nadal będzie miał wsparcie władz i środowiska.  

   Niezwykle widowiskowym – i noszący znamiona czaru epoki – było  
wystąpienie prezesa przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego 
Wojaka Szwejka (wystąpił w niezwykle kolorystycznym mundurze 
austriackiego oficera z zarania XX w) – p. Zbigniewa Różyckiego, który w 

imieniu komendanta twierdzy Przemyśl – po szwejkowsku – odczytał 
rozkaz specjalny: „My Franciszek I, z Bożej łaski cesarz Austrii, Chorwacji, 
król Węgier i etc. na wniosek przemyskiego Stowarzyszenia Dobrego 

Wojaka Szwejka oficjalnie potwierdzamy, że od 25 lat prowadzony 
PKSiRNIiS „Podkarpacie” wzorowo szkoli cesarsko-królewskich rekrutów, 
co służy budowaniu obronnych walorów twierdzy Przemyśl”. 
podpisał: komendant twierdzy Przemyśl dn. 2019-11-16  
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   Czyżby komendantura tejże twierdzy zamierza jakiś jej bastion 
obsadzić niewidomymi strzelcami wywodzącymi się z sekcji Jubilata? 

   Część artystyczna Jubileuszowego spotkania, która zaczęła się tuż 
po oficjalnej około godz. 1140, to domena Jacka Marcinczaka i Krystyny 
Knapek  – pracowników Centrum Kulturalnego, zaś artyści, to wykonawcy 

wywodzący się z naszego środowiska spośród uczestników corocznie 
organizowanych przez ZO PZN Warsztatów Muzycznych, śpiewający 
rodzimi poeci oraz kilku ich przewodników równie artystycznie 
uzdolnionych i predysponowanych do tej działalności. Spektakl muzyczno-
słowny, którego myśl przewodnia była ukierunkowana na relacje kobieco-
męskie lub inaczej męsko-damskie był dedykowany Stanisławowi Sękowi 
oraz jego gościom. 

   Temat i zasygnalizowane relacje towarzyszą ludziom, od kiedy na 
planecie zaistniał nasz gatunek i ciągle jest wałkowany przez wszystkie 
następujące po sobie pokolenia. 

   Okolicznościowy występ trwał około 60 min i był artystycznym 
majstersztykiem takich naszych znajomych, jak: Helena Poliniewicz, 
Barbara Sołek, Grażyna Maziarz, Wioletta Rojan, Dorota Szela, Halina 
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Domaradzka, Marta Kałafut, Mariusz Rojan, Krzysztof Krzan, Witold Sołek 
oraz „dziełem” śpiewających poetek, czyli Zuzanny Ostafin oraz Lucyny 
Zawiślak-Krzan.  

   Imprezie towarzyszyła usytuowana w holu Centrum Kulturalnego 
okolicznościowa wystawa rękodzieła artystycznego takich twórców jak: 
Wanda Czaja, Teresa Jurczak, Romana Małyszek, Leszek Koczot i Helena 
Poliniewicz oraz trofeów sportowych, które przez laty zdobyli członkowie 
PKSiRNiS „Podkarpacie”, której pomysłodawcą oraz kuratorem była Zofia 
Sokół.   

 
  Około 1330 – po zakończeniu spotkania w przemyskim Centrum 

Kulturalnym i przemieszczeniu się do hotelu „Albatros” przy ul. Ofiar 
Katynia 26 wspólnie wzniesiono – za pomyślność Klubu – lampkę 
szampana oraz spożyto okolicznościowy obiad.  

   Po spożytym posiłku na salę wjechał okolicznościowy tort, którego 
pojawienie się akcentowały iskrzące się z niego race. Na torcie pięknie 
prezentowało się logo Klubu oraz okolicznościowy napis, o czym najlepiej 
zaświadczają zdjęcia.  
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Po krótkim odpoczynku około 1515 w miejscowości Krówniki k. 
Przemyśla w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej przy koncelebrze 
ks. Marka Blecharczyka i miejscowego proboszcza uczestniczyliśmy we 
Mszy św. dedykowanej Jubilatowi i niegdyś zrzeszonym w nim ludziom, 
którzy już Odeszli do Wieczności.  

   Wieczorem – w okolicach kolacji – resztę pamiątkowych medali 
wręczono tym zawodnikom, którzy w występach na różnych arenach 
zajmowali minimum trzecie miejsca tym sposobem rozsławiając swój 
rodzimy Klub. 

   Tuż po kolacji rozstrzygnięto XIV Wojewódzką Imprezę 
Integracyjną poprzez ogłoszenie wyników zmagań w poszczególnych 
konkurencjach oraz wręczenie stosownych okolicznościowych nagród. 

   Jubileuszowy wieczór zakończyła zabawa integracyjna trwająca do 
późnych godzin nocnych.  
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   Pragnąc zakończyć powyższe opracowanie można – adoptując 
myśl poety-rewolucjonisty – na jego wzór skonstruować dwuwiersz o 
treści:  
Mówimy Staszek Sęk, a w domyśle PKSiRNiS „Podkarpacie 
Mówimy – PKSiRNiS „Podkarpacie, a w domyśle Staszek Sęk 

   Pragnąc udowodnić trafność tytułu opracowania muszę 
poinformować, że w tym skojarzeniu *Korona – uosabia insygnia 
królewskie symbolizujące jedność państwa, czyli Okręgu Podkarpackiego 
PZN, zaś *Klejnot – inaczej kamień szlachetny w tym zestawieniu ją 
zdobiący – w tym rozumowaniu, to PKSiRNiS „Podkarpacie”, który jest 
jego integralną częścią; jest Jego klejnotem, którego na pewno mogą nam 
pozazdrościć inne Okręgi PZN oraz inne tego typu, co nasze 
stowarzyszenia. 

   PKSiRNiS „Podkarpacie”, to integralna cząstka ZO Podkarpackiego 
PZN dająca – poprzez umożliwianie rozwoju sportowego oraz 
propagowanie kultury i turystyki – niewidomemu nowy bodziec i cel w 
życiu. Poprzez to pomaga zapomnieć o kalectwie, a wyznaczając nowe 
cele życia, ukierunkowuje na walkę i mobilizuje do pokonywania swojej 
ułomności – słowem: wytycza mu nowe zadania i cel życia poprzez to je 
ubogacając. 

   Licząc Jubileusz wedle rocznic małżeńskich można rzec, że jest to 
srebrna rocznica w szczytnej służbie w popularyzowaniu rekreacji oraz 
krzewienia środowiskowego sportu i kultury na rzecz człowieka z 
dysfunkcją wzroku Podkarpacia, czego Jubilatowi, tj. wszystkim jego 
członkom i pracownikom – na czele z prezesem Stanisławem Sękiem – od 
serca serdecznie Gratulujemy!!!  

 
Zygflor                          2019-11-22 
P.s. 

   Szkoda, że w tak ważnym i szczególnym dla środowiska momencie 
dociera do nas informacja o rozpoczęciu procesu upadłości przemyskiej 
Spółdzielni Niewidomych „Start”, przy której to – jakby w symbiozie – 
powstawało to, co dzisiaj z dumą i nostalgią wspominany i czym się 
szczycimy.  
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   W tym momencie 
chwile refleksji należy snuć 
wokół kolebki naszego ruchu – 
tak w wydaniu PZN w skali 
regionu, jak też narodzin jego 
ruchu sportowego – nad 
którymi ochronny parasol 
niegdyś roztaczała 
wspomniana Spółdzielnia.  

   Czyżby był to złośliwy chichot historii, zaś zła wiadomość łyżką 
dziegciu w beczce miodu zrelacjonowanego powyżej Jubileuszu? 
 
 

25 lat Działalności Przemyskiego Klubu „Podkarpacie”  
 

15 marca 1994 roku, przeszedł do historii jako dzień powołania do 
życia stowarzyszenia sportowego zrzeszającego osoby niewidome i 
słabowidzące. Pierwotna nazwa nowo utworzonej organizacji brzmiała 
Przemyski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Pracowników 
Spółdzielni Niewidomych oraz Osób Niepełnosprawnych „Start”. Jego 
członkami założycielami byli: Brotoń Stanisław, Jabłczyk Dorota, Lary 
Artur Mazur Stanisław, Ossoliński Artur, Rydel Alicja, Sęk Stanisław, 
Smolak Zygmunt i Sobecki Daniel. 

Pierwszym prezesem i jedynym przez wszystkie kadencje jest 
Stanisław Sęk. Jak sam mówi „Klub. to moje dziecko” – i ma rację, 
ponieważ przez wszystkie lata od początku dzielności, aż po teraźniejszość 
Klub rozwija się jak dziecko.  

   Na początku wiek niemowlęcy, w którym trzeba było określić ramy 
działalności i mocno popracować nad dalszym jego prawidłowym 
rozwojem; następnie wiek przedszkolny i szkolny gdzie trzeba było się 
wiele nauczyć, aby nabyć wiedzę niezbędną do dalszej działalności, Dziś 
jesteśmy w fazie wieku młodzieńczego, w którym zaczynamy 
wykorzystywać wcześnie nabytą wiedzę i umiejętności.  
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Następna ważna data w działalności Klubu to 04.02.1999 r. Wtedy to 
zatwierdzony został nowy Statut Klubu, w którym po raz pierwszy pojawia 
się nowa nazwa stowarzyszenia: „Przemyski Klub Sportu i Rekreacji 
Niewidomych i Słabowidzących”. W nowym Statucie określony został 
teren działania, którym stał się cały obszar Województwa Podkarpackiego 
oraz zostały określone cele działalności, to jest rozwijanie i organizacja 
kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, kultury, przeciwdziałanie patologii 
społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia, szkoleń specjalistycznych, 
edukacji, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez integracje w 
środowisku osób niepełnosprawnych narządu wzroku. 

9 września 2004 roku Klub otrzymuje status organizacji pożytku 
publicznego – OPP, który uprawnia do pozyskiwania 1% podatku 
dochodowego.  

W 2001 r. Przemyski Klub „Podkarpacie” w ramach swojej dzielności 
tworzy Ośrodek Rehabilitacji Społecznej Osób Niewidomych i 
Słabowidzących w Przemyślu. Ośrodek rozpoczyna swoją działalność w 
lokalu przy Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II a następnie w 2007 
roku przeprowadza się do otrzymanego od władz Miasta Przemyśla lokalu 
przy ul. Mickiewicza 20, w którym funkcjonuje po dzień dzisiejszy.  

Na Walnym Zebraniu w roku 2018 Klub poszerzył obszar swojej 
działalności statutowej na zasięg ogólnopolski, przeniósł swoją siedzibę z 
ulicy Batorego 22 na ulicę Adama Mickiewicza 24.  

W roku 2019 Zarząd Klubu podjął uchwałę o przejęciu ze Spółdzielni 
Niewidomych „Start” w upadłości Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z 
instruktorami i kadrą administracyjną wynajmując dla nich pomieszczenia 
w Przemyślu przy ulicy Słowackiego 85.  

Oprócz działalności w Przemyślu stowarzyszenie nasze prowadzi 
zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku w Rzeszowie, Krośnie, 
Jaśle i Stalowej Woli. 

Na szczeblu ogólnopolskim Przemyski Klub „Podkarpacie” zrzeszony 
jest w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i 
Słabowidzących „Cross” w Warszawie oraz Związku Kultury Fizycznej 
„Olimp” w Warszawie. Należy podkreślić także ścisłą wieloletnią 
współpracę z Okręgiem Podkarpackim Polskiego Związku Niewidomych w 
Rzeszowie oraz jego Kołami Terenowymi. 



34 
przewodnik 

 

Przez 25 lat działalności Przemyski Klub „Podkarpacie” stara się 
rozwijać nowe dyscypliny, które mogą uprawiać osoby z dysfunkcją 
narządu wzroku. Zaczynaliśmy od szachów i warcabów stupolowych a 
dzisiaj oprócz wcześniej wymienionych działają takie sekcje sportowe jak: 
strzelectwo laserowe i pneumatyczne, brydż sportowy, kręgle klasyczne i 
bowling, showdown (tenis stołowy dla niewidomych), wioślarstwo 
halowe, pływanie, nordic walking, narciarstwo alpejskie i biegowe, 
biathlon, kolarstwo na rowerach dwu osobowych (tandemach) oraz 
kajakarstwo. Ponadto Klub prowadzi zajęcia komputerowe z 
wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego dla niewidomych oraz 
kulturalno-edukacyjne. 

Członkowie PKSiRNiS „Podkarpacie” swoje umiejętności mogą 
sprawdzić uczestnicząc w zawodach sportowych krajowych oraz 
międzynarodowych. Wielu z nich stanęło na podium Mistrzostw Polski 
zdobywając tytuły Mistrzów Polski Indywidualnie i Drużynowo. Zawodnicy 
Klubu „Podkarpacie” są powoływani do Kadry Polski w poszczególnych 
dyscyplinach i reprezentują Polskę na Mistrzostwach Europy, Świata i 
Paraolimpiadzie. Do najwyższej rangi sukcesu sportowego zaliczyć 
możemy Mistrzostwo Świata w strzelectwie pneumatycznym w roku 2017 
Barbary Matyki, zdobycie tytułu Mistrzyni Świata w tej dyscyplinie sportu i 
powtórzenie sukcesu w roku 2019 przez Barbarę Moskal wraz z 
asystentką Katarzyną Moskal, w Sydney – Australia oraz Start na 
Paraolimpiadzie w roku 2018 biathlonisty Garbowskiego Piotra z 
asystentem Jakubem Twardowskim. Podkreślić należy również sukcesy w 
dziedzinie Kultury – liczne programy wystawiane na scenach Przemyśla, 
Jarosławia czy Soliny, udział w wystawach malarskich i rękodzieła 
artystycznego oraz prezentację poezji na żywo i poprzez publikacje 
książkowe i na stronie internetowej Klubu.  

Powinniśmy w tym miejscu wspomnieć o działaczach i trenerach w 
poszczególnych dyscyplinach sportu i kulturze. Dzięki ich zaangażowaniu i 
poświęceniu zawodnicy zdobywali trofea, a Klub stał się instytucją 
stabilną finansowo.  

Nie sposób wymienić wszystkich, ale niektóre nazwiska należy 
przytoczyć. Wśród działaczy, którzy wnieśli duży wkład w działalność 
Klubu, to: Krystyna Mazur, Stanisław Mazur, Wilhelm Dańczak, Franciszek 
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Mazur, Daniel Rusin, Piotr Sęk, Jerzy Andrejko, Wojciech Łuc i Stanisław 
Sęk. Natomiast wśród instruktorów są to: Zbigniew Sebzda, Damian 
Reszka, Ewa Lekowska, Krystyna Myśliwiec, Marian Lorenc, Kazimierz 
Cetnarski, Zdzisław Piróg, Małgorzata Zubik–Borysławska, Zbigniew 
Matuszek, Jolanta Krok Sabaj, Maria Gawaluch Mazur, Leszek Krzywoń, 
Łukasz Popowicz oraz Andrzej Jagieła. Duże zasługi w promocję Klubu w 
dziedzinie Kultury wnieśli Zofia Sokół, Krystyna Knapek i Jacek Marcińczak.  

W dniu dzisiejszym obchodzimy Jubileusz 25-lecia. Ten czas 
przeszedł już do historii. Mamy nadzieję, że dorobek 25 lat działalności 
będzie kontynuowany przez następne dziesięciolecia a zawodnicy, 
członkowie i działacze będą dalej pracować na sukcesy i dobry wizerunek 
Klubu przez następne dziesięciolecia działalności.  

Na koniec chcemy bardzo podziękować darczyńcom, którzy wspierali 
i nadal wspierają działalność Klubu. Chcemy podziękować władzom 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
Rzeszowie i Warszawie, Zarządu Podkarpackiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie, Starostwom w: Jaśle, Krośnie oraz Przemyślu, Urzędom Miast 
w: Krośnie, Przemyślu, Stalowej Woli i Rymanowie, Urzędom Gmin w: 
Dubiecku, Solinie, Lesku, Zarządowi Spółdzielni Niewidomych „Start” w 
Przemyślu, dyrekcji i pracownikom Centrum Kulturalnego w Przemyślu i 
Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie oraz indywidualnym 
darczyńcom i sponsorom, którzy poprzez wsparcie finansowe przyczynili 
się do sukcesów zawodników PKSiRNiS „Podkarpacie”. Pragniemy również 
podziękować Zarządowi Stowarzyszenia „Cross”, Związkowi Kultury 
Fizycznej „Olimp”, Polskiemu Związkowi Niewidomych w Rzeszowie, 
Senatorom i Posłom za merytoryczną i organizacyjną pomoc w 
rozwiązywaniu wielu problemów, na które narażony był przemyski Klub w 
okresie 25-lecia swojej działalności.  

Na zakończenie wymienimy jeszcze: Telewizję TVP 3 Rzeszów, 
Telewizję „TOYA” Odział Przemyśl, Radio Rzeszów, Radio „Eska” Oddział 
Przemyśl, redakcję czasopism i gazet: „Cross”, „Przewodnik”, „Życie 
Podkarpackie” i „Nowiny”. Dziękujemy za pokazywanie osiągnięć 
zawodników Klubu oraz promowanie poprzez swoje programy, audycje i 
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artykuły prasowe sportu niewidomych i słabowidzących, jako najlepszą 
formę rehabilitacji społecznej.  
 
Autor okolicznościowego referatu: Piotr Sęk         2019-11-16 

 
 

Witryna poetycka 
 

   Z uwagi na to, że cały numer miesięcznika jest poświęcony 
Jubilatowi, czyli PKSiRNiS „Podkarpacie”, więc w naszym kąciku poetyckim 
musi być utwór właśnie Jemu poświęcony autorstwa Lucyny Zawiślak-
Krzan, która jak nikt inny dowcipnie o nim napisała, a potem w trakcie 
relacjonowanych w numerze uroczystości śpiewała. 

  Czyż nie uczyniła trafnie i dowcipnie? 
 

   „Jubileusz” 
wiersz o historii PKSiRNiS „Podkarpacie”  

Refren:  
Ile to już było?  
Ile już minęło? 
Dni, miesięcy – ileż to już lat? 
Czasu kawał, czasu szmat. 
25 lat, 25 lat !  

Masz miarę – dasz wiarę! 
To przecież ćwierć wieku człowieku. 
Jubileusze, Jubileusze 
Przyznać muszę lubimy najbardziej jubileusze 
Dzisiaj na wokandzie macie 
Najwspanialszy ze wszystkich – Klubu Podkarpacie. 
Historię klubu dzisiaj wam 
Z radością nakreślimy 
– pracy moc, treningów moc 
Intelekt z muskułami 
– hart ducha i wysiłek 
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Efektem – zwycięstwa osiągamy. 
Refren:  

Wachlarz sekcji się wzbogacił 
I sportowców nam przybyło 
Radość jest jeszcze większa 
Zdobywamy wciąż zwycięstwa. 
Tak w warcabach, szachach, kręglach, 
Strzelectwie, showdownie i biatlonie 
W kraju, Europie, w świecie 
Poprzez zwycięstwa 
Nasz Klub i Ojczyznę rozsławiamy. 
Z dumą i radością o najlepszych zawodnikach 
Wszem i wobec opowiadamy 

Refren:  
Sięgając głębiej w kart historii Klubu 
Doskonale dzisiaj wiemy 
Że nasze miasto i ziemię przemyską 
W mistrzostwach Polski rozsławiły też tandemy 
Nie jeden tu odnalazł 
Swój talent i zdolności, 
W mistrzostwach Polski, Europy i świata 
Na podium nie raz gościł 
 
Trenerom, szkoleniowcom – nisko się kłaniamy 
Dzięki żmudnej pracy 
W kadrze mistrzów mamy. 
Więc czapki z głów, szacunek złóż 
Dla ludzi, których już dobrze znacie 
Dla twórców co stworzyli klub 
O nazwie "Podkarpacie" 

Refren:  
 
       autor wiersza: Lucyna Zawiślak-Krzan 
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Wspomnień czar 
– czyli – 

fotograficzny kalejdoskop z ćwierćwiecza PKSiRNiS „Podkarpacie” 
 
 
            
           
 
 


