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„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni wdzięczną pamięcią żywych” 

Śp. 
Eugeniusz Gilewski 

 (ur. 5 marca 1939 r. – zm. 30. 06. 2020 r.)  
Dożywszy 81 lat swą ziemską wędrówkę zakończył Człowiek-

legenda, wręcz nasz guru, który z pasją uczył nas brajla i propagował 
wszelkie formy rehabilitacji oraz potrzebę usamodzielnienia człowieka 
ociemniałego.  
    Do Wieczności Odszedł Człowiek wielkiego formatu – wręcz dla nas 
wzór do naśladowania tak przez młodych i jak starszych, gdyż przechodząc 
przez kolejne etapy swojego życia na każdym z nich odnosił sukcesy 
poprzez to dla każdego pokolenia stając się niekwestionowanym wzorem i  
przykładem.   
   Będzie nam Ciebie Eugeniuszu bardzo brakować!  

Cześć Jego Pamięci! 
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Sierpień  
– czyli – 

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

Przysłowia charakteryzujące ten czas, to: 

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

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

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

 Bartłomiej zwiastuje (24 sierpnia), jaka jesień następuje. 

 Sierpień – lekarstwo od głodowych cierpień. 

 Jeśli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegu długo zasiędzie. 
 

W te dni będziemy wspominać: 
    1 sierpnia – to Narodowy Dzień Pamięci Powstania 
Warszawskiego. 
    1 sierpnia 1944 r. o godz. 1700 – Godzinie „W” – wybuchło 
Powstanie Warszawskie. Trwało 63 dni – do 2.X.1944 r.  

   Jak długo? To o tym nie wiecie? 
   Dopóki krew płynie nam w żyłach. 
   Bo ducha Narodu nie zgniecie 
   ni przemoc brutalna, ni siła. 

             /autor nieznany/ 
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   1 sierpnia 1520 r. – urodził się Zygmunt II August – ostatni król 
Polski z dynastii Jagiellonów, syn Zygmunta Starego i Bony Sforzy                     
(zm. 1572 r.). 

   2 sierpnia 1755 r. – urodził się Jan Henryk Dąbrowski – generał, 
jeden z najwybitniejszych polskich dowódców wojskowych, uczestnik 
Powstania Kościuszkowskiego, organizator Legionów Polskich we 
Włoszech. To jemu jest poświęcona Pieśń Legionów – Mazurek 
Dąbrowskiego – od 1918 r. polski hymn narodowy.   (zm. 1918 r.). 

   2 sierpnia 1940 r. – w Anglii utworzono Dywizjon 303 im. 
Tadeusza Kościuszki – najskuteczniejszą jednostkę aliancką w czasie Bitwy 
o Anglię.  

   3 sierpnia 1901 r. – urodził się Stefan Wyszyński – kardynał, 
prymas Polski, wybitny mąż stanu nazywany Prymasem Tysiąclecia. 
Kierował Kościołem katolickim w Polsce przez 33 lata – w tym trzy z nich 
spędził w odosobnieniu – był internowany przez komunistów. Zmarł 28 
maja 1981 r. (był to najtrudniejszy okres w dziejach powojennej Polski – 
13 maja 1981 dokonano zamachu na Jan Pawła II, zaś 28 maja umarł 
chory prymas Tysiąclecia) Kardynał Stefan Wyszyński – po procesie 
beatyfikacyjnym trwającym 30 lat – beatyfikacja, która pierwotnie miała 
odbyć się w tym roku 7 czerwca z powodu pandemii z została zawieszona 
bezterminowo. 

  3 sierpnia 1990 r. – minister edukacji wydał instrukcję, na mocy 
której w polskich szkołach przywrócono lekcje religii.  

   4 sierpnia 1850 r. – zmarł Ignacy Prądzyński – generał Królestwa 
Polskiego, wódz naczelny Powstania Listopadowego, inżynier wojskowy 
(ur. 1792 r.). 

   4 sierpnia 1950 r. – urodził się Roch Siemianowski – aktor i lektor, 
seriale w których zagrał: „Przyłbice i kaptury”, „Pogranicze w ogniu”. 

   5 sierpnia 1850 r. – urodził się Guy de Maupassant – francuski 
pisarz, naturalista. Jego najbardziej znane utwory: „Baryłeczka”, „Bel-
Ami” (zm. 1893 r.). 

   5 sierpnia 1930 r. – urodził się Neil Armstrong – amerykański 
astronauta, jako pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu                  
(zm. 2012 r.). 
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   6 sierpnia 1660 r. – zmarł Diego Rodríguez de Silva y Velázquez – 
hiszpański malarz, przedstawiciel baroku, portrecista, nadworny malarz 
króla Filipa IV. Jego dzieła: „Panny dworskie”, „Portret infantki 
Małgorzaty” (ur. 1599 r). 

  6 sierpnia 1945 r. – na rozkaz prezydenta USA Harry'ego Trumana 
Amerykanie zrzucili na japońskie miasto Hiroszima – pierwszą w dziejach 
ludzkości – bombę atomową. Zginęło około 90 tyś. ludzi. 

   7 sierpnia 1930 r. – w mieście Marion w stanie Indiana miał 
miejsce ostatni odnotowany lincz – samosąd na czarnoskórych. 

   7 sierpnia 1985 r. – zmarł Mateusz Święcicki – krytyk muzyczny, 
kompozytor, dziennikarz radiowy, publicysta, popularyzator jazzu, 
współorganizator I Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Był 
twórcą muzyki do ponad 200 piosenek – w tym takich przebojów, jak: 
„Jedziemy autostopem”, czy „Pod papugami”. (ur. 1933 r.). 

   8 sierpnia 1780 r. – zmarł Tadeusz Rejtan – poseł, symbol oporu 
przeciw I rozbiorowi Polski (ur. 1742 r.). 

   8 sierpnia 1940 r. – to początek bitwy o Anglię – lotniczych 
zmagań z udziałem polskich dywizjonów myśliwskich 302 i 303 oraz 
polskich pilotów w jednostkach RAF. Bitwa trwała do 31. X. 1940 r.  

   9 sierpnia 480 r. p.n.e. – początek bitwy grecko-perskiej pod 
Termopilami. 

   9 sierpnia 1945 r. – w trzy dni po zdetonowaniu bomby atomowej 
nad Hiroszimą Amerykanie zrzucili drugą na japońskie miasto Nagasaki. 
Zginęło około 75 tyś. ludzi. 

   10 sierpnia 1675 r. – to data otwarcia słynnego obserwatorium 
astronomicznego w Greenwich koło Londynu. W latach 1884–1911 
międzynarodowa społeczność uznała, że obserwatorium jest położone na 
południku zerowym, od którego mierzy się długość geograficzną.  

   10 sierpnia 1960 r. – urodził się Antonio Banderas – właśc. José 
Antonio Domínguez Bandera – hiszpański aktor, reżyser, producent 
filmowy, model i piosenkarz. Jeden z największych i najpopularniejszych 
gwiazd kina hiszpańskiego i amerykańskiego oraz symbol męskiego 
seksapilu. Zagrał w filmach: „Evita”, „Maska Zorro”, „Trzynasty 
wojownik”.   
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   11 sierpnia 480 r. p.n.e. – zmarł Leonidas I – król Sparty, dowódca 
obrony Termopil. 

   11 sierpnia 1980 r. – urodziła się Monika Pyrek–Rokita – 
lekkoatletka, tyczkarka, medalistka mistrzostw świata i Europy. 

   12 sierpnia 30 r. p.n.e. – zmarła Kleopatra VII Wielka – ostatnia 
królowa Egiptu (ur. 69 r. p.n.e.). 

   12 sierpnia 2000 r. – na Morzu Barentsa zatonął „Kursk” – rosyjski 
okręt podwodny z napędem jądrowym, na pokładzie zginęło 118 
członków załogi. 

   13 sierpnia – to Dzień Osób Leworęcznych 
   13 sierpnia 1920 r. –Armia Czerwona pod dowództwem marszałka 

Tuchaczewskiego uderzyła na Warszawę – początek Bitwy Warszawskiej. 
   13 sierpnia 1950 r. – urodził się Krzysztof Kolberger – aktor; grał w 

filmach: „Pan Tadeusz”, „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”                      
(zm. 2011 r.). 

   14 sierpnia 1920 r. – zmarł Ignacy Skorupka – ksiądz katolicki, 
kapelan WP, zginął podczas Bitwy Warszawskiej (ur.1893 r.). 

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

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

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

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

   15 sierpnia – Bitwa Warszawska – to Victoria czysto polska (w 
innych uczestniczyły siły innych państw, np. pod Grunwaldem, czy 
Wiedniem). 

   Proszę mi wskazać Naród, który jednego dnia obchodzi:  
– Święto religijne 
– święto państwowe – rocznicę Cudu nad Wisłą 
– dzień narodowych sił zbrojnych – Dzień Wojska Polskiego 

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

   15 sierpnia 1935 r. – urodził się Waldemar Baszanowski – 
sztangista, 2-krotny zloty medalista olimpijski (1964 i 1968 r.),  10-krotny 
medalista mistrzostw świata (w tym 5 razy zdobył złoto), 24-krotny 
rekordzista świata (zm. 2011 r.). 

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

   16 sierpnia 1950 r. – urodził się Marek Frąckowiak – aktor. Zagrał 
w filmach: „CK Dezerterzy”, „Popiełuszko”, serialu „Przyłbice i kaptury” 
(zm. 2017 r.). 

   17 sierpnia 1910 r. – urodziła się Jadwiga Żylińska – autorka 
powieści historycznych dla młodzieży. m.in. napisała: „Złota włócznia”, 
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„Piastówny i żony Piastów”, „Kapłanki, amazonki i czarownice”                                
(zm. 2009 r.). 

   17 sierpnia 1980 r. – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w 
Gdańsku ogłosił 21 postulatów.  

   18 sierpnia 1611 r. – urodziła się Ludwika Maria Gonzaga – żona 
dwóch królów polskich: Władysława IV i Jana II Kazimierza. Była to 
ambitna, oczytana i energiczna monarchini. To ona sprowadziła do Polski 
zakon Sióstr Miłosierdzia oraz Wizytek, założyła pierwszą polską gazetę 
„Merkuriusz Polski”, prowadziła też pierwszy polski salon literacki                      
(zm. 1667 r.). 

   18 sierpnia 1830 r. – urodził się Franciszek Józef I Habsburg – 
cesarz Austrii, król Węgier, mąż cesarzowej Sissi, panował 68 lat                       
(zm. 1916 r.).  

   19 sierpnia 1920 r. – w nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło II 
Powstanie Śląskie – protest przeciwko działalności niemieckiej policji na 
obszarze plebiscytowym. 

   19 sierpnia 1960 r. – w ramach programu „Sputnik” ZSRR 
wystrzelił satelitę z psami Biełką i Striełką, myszami, szczurami i owadami 
oraz hodowlami bakterii i nasionami roślin.  

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

   20 sierpnia 1930 r. – urodził się Jan Olszewski – prawnik, obrońca 
w procesach politycznych okresu PRL, premier RP w latach 1991–1992 
(zm. 2019 r.).  

   21 sierpnia 1940 r. – zmarł Lew Trocki – właśc. Lejba Dawidowicz 
Bronsztejn – rosyjski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego, 
jeden z przywódców ZSRR, od 1939 r. na emigracji (ur. 1879 r.).  

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

   22 sierpnia 1780 r. – do Orkad dopłynął statek HMS Resolution w 
ten sposób kończąc trzecią wyprawę kapitana Jamesa Cooka, dookoła 
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świata w latach 1776–1780. Sam kapitan zginął w trakcie rejsu na 
Hawajach. 

   22 sierpnia 1950 r. – urodził się Stanisław Wenglorz – wokalista 
zespołu „Skaldowie” i „Budka Suflera”.  

   23 sierpnia – to Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i 
Nazizmu. 

   23 sierpnia 1880 r. – urodził się Aleksander Grin – właśc. 
Aleksander Gryniewski – rosyjski pisarz fantastyczny polskiego 
pochodzenia (zm. 1932 r.). 

   23 sierpnia 1950 r. – urodził się Marian Krzaklewski – w latach 
1991–2002 przewodniczący NSZZ „Solidarność” , poseł na Sejm RP.  

   24 sierpnia 1910 r. – urodził się Władysław Gnyś – pułkownik pilot 
WP, uczestnik wojny obronnej 1939 r. i bitwy o Anglię (zm. 2000 r.). 

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

   25 sierpnia 1530 r. – urodził się Iwan IV Groźny z dynastii 
Rurykowiczów – pierwszy car Rosji (zm. 1584 r.). 

   25 sierpnia 1930 r. – urodził się Sean Connery – brytyjski aktor, 
laureat Oscara, pierwszy odtwórca postaci Jamesa Bonda; filmy: „Imię 
Róży”, „Nietykalni”. 

   26 sierpnia 1880 r. – urodził się Guillaume Apollinaire – właśc. 
Wilhelm Kostrowicki – francuski poeta polskiego pochodzenia (zm. 1918 ). 

   26 sierpnia 1910 r. – urodziła się Agnes Gonxha Bojaxhiu – Matka 
Teresa z Kalkuty – albańska misjonarka, laureatka Pokojowej Nagrody 
Nobla (1979 r.), święta Kościoła Katolickiego (zm. 1997 r.). 

   27 sierpnia 1770 r. – urodził się Georg Wilhelm Friedrich Hegel – 
niemiecki filozof, twórca systemu idealistycznego (zm. 1831 r.). 

   27 sierpnia 1925 r. – urodził się Zygmunt Broniarek – dziennikarz, 
publicysta, korespondent zagraniczny – m.in. w USA i Francji. Za swoją 
pracę m.in. otrzymał w 1985 r. „Wiktora” i wiele innych odznaczeń 
krajowych i zagranicznych. Pamiętamy jego programy telewizyjne, np. 
„Kulisy wielkiej polityki”, czy „Tajemnice Nagrody Nobla”. (zm. 2012 r.).  

   28 sierpnia – to Święto Polskiego Lotnictwa obchodzone dla 
upamiętnienia zwycięstwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury 
w Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Berlinie w 1932 r. 
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   28 sierpnia 1946 r. – w więzieniu w Gdańsku zostali zastrzeleni: 
18-letnia sanitariuszka i łączniczka 5 Wileńskiej Brygady AK – Danuta 
Siedzikówna ps. „Inka” oraz żołnierz z tegoż oddziału – Feliks 
Selmanowicz ps. „Zagończyk”. 

   29 sierpnia 1920 r. – urodziła się Halina Kossobudzka – aktorka, w 
latach 80-tych członek Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 
Grała w serialach: „Chłopi” i „Stawka większa niż życie” (zm. 1994 r.). 

   29 sierpnia 1980 r. – w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu i 
innych zakładach na Śląsku wybuchł strajk. 

   30 sierpnia 1980 r. – w Szczecinie Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy i Komisja Rządowa podpisały porozumienie kończące strajk w 
tym regionie. 

   30 sierpnia 1505 r. – zmarła Elżbieta Rakuszanka – królowa 
polska, żona Kazimierza Jagiellończyka zwana matką Jagiellończyków               
(ur. 1436 r.). 

   31 sierpnia – to Dzień Solidarności i Wolności. 
   31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie 

miedzy rządem i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym pod 
przewodnictwem Lecha Wałęsy – tzw. Porozumienia Sierpniowe, które 
doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność” (pierwszej w krajach 
komunistycznych organizacji związkowej) i zapoczątkowały proces 
wielkich przemian w Polsce , a potem w całym bloku wschodnim. 

   31 sierpnia 1990 r. – w Berlinie podpisano między NRD i RFN  
układ o zjednoczeniu Niemiec. 
 

   Kończy się miesiąc przebogaty w wiele zdarzeń i faktów, które 
wstrząsnęły Polską i światem „za naszego żywota”. Wielu z nas było w nie 
zaangażowanych, jednak większości było dane być ich postronnymi 
obserwatorami, czy komentatorami.   

   Kończy się miesiąc, który według mnie inauguruje trzymiesięczne 
triduum, podczas którego będziemy mieli okazję przeżywać wszystko to, 
co Polaków przykrego dotknęło w te miesiące w przeszłości. 

   Przed nami kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 
inauguracji roku szkolnego, podczas którego młodzież i dzieci będą 
dowiadywać się o tym, o czym kilka zdań powyżej.  
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   Daj Boże, aby powyższe życzenia ziściły w bardzo dużej ich części, 
aby na marginesie historii – w końcu – znalazł się koronawirus, by 
pandemia, która do góry nogami przewróciła nam pierwsze półrocze – 
teraz – była tylko smutnym wspomnieniem i refleksją nad „niezbadanych 
wyroków Opatrzności”… 
 
Zygflor                                 2020-02-08  
 

 

I znowu pod „kobiecymi” skrzydłami 
 

PZN – jako jego liderzy – raczej dominowali mężczyźni. Analizując 
początki ich działalności zauważamy, że „Pierwszym przewodniczącym 
łańcuckiego ZK PZN był Kazimierz Litwin, zaś kolejnymi Stanisława 
Prucnal, Karol Radwanowicz, Stanisław Wierzbiński.  

   W lipcu 1998 prezesem 
ZK PZN zostaje wybrany Marian 
Wrona, który szczytną funkcję 
zapewne pełniłby do dzisiaj, 
gdyby nie zrezygnował na 
początku przedostatniej 
kadencji. Okres liderowania 
przez wymienionego łańcuckiej 
strukturze PZN, to szczególny 
czas w jego zaistnieniu nie tylko 
dla niej, ale też całego regionu, bowiem owocem ścisłej współpracy 
Starosty Łańcuckiego Adama Krzysztonia i prezesa Mariana Wrony były 
m.in. cykliczne – kultywowane do dzisiaj – Pikniki Rodzinne, Spartakiady 
Osób Niepełnosprawnych i inne, które potem były powielane przez inne 
samorządy i organizacje pozarządowe Podkarpacia w poszczególnych 
powiatach. Niezwykle aktywnie, wraz z całym Zarządem Koła w tym 
procesie współuczestniczył kol. Marian Wrona i wydawało się, że gdy On 
odejdzie, to nie znajdzie się osoby, która będzie twórczym – godnym 
poprzednika – liderem łańcuckiej struktury PZN. 
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   Stare porzekadło głosi, że nie ma ludzi niezastąpionych i że życie 
nie znosi próżni, a ludzka pamięć z natury rzeczy jest ulotna i podatna na 
idealizację. Są jednak ludzie, którzy zostawiają po sobie ślad na tyle 
trwały, że żadną miarą nie sposób ich zapomnieć, a czasem i zastąpić. To 
niewątpliwe do nich należy zaliczyć prezesa Mariana Wronę i … tym 
stwierdzeniem zakończyć dywagacje pod Jego adresem, czyli czasem 
społecznej aktywności i … przejść do rzeczywistości”. 

   Zofia Kuźniar, to trzecia w 50–letniej historii łańcuckiej struktury 
PZN kobieta, która lideruje temu środowisku, do tego po „tak 
znamienitym poprzedniku” i domniemywam, że podjęcie takiej decyzji 
kosztowało Ją dużo nerwów, zdrowia i odwagi, wszak zdawała sobie 
sprawę, że wszystko, co uczyni ludzie, będą porównywać do tego, jak 
dany problem rozwiązałby Jej poprzednik, a Ona po prostu będzie czyniła 
to wedle swego uznania.  

doświadczeniu w pracy społecznej i tym wszystkim, co Ją 
umotywowało i zdecydowało, że od kilku dobrych lat pełni szczytną 

funkcję prezesa ZK PZN w Łańcucie 
niech opowie sama… 

że po kilkuletniej przerwie 
redakcja „Przewodnika” ponownie 
zainteresowała się tym, co się u nas 
dzieje. Zdaje się, ze ostatnie 
opracowanie dotyczące łańcuckiego 
Koła PZN (nie licząc relacji z wycieczek) 
ukazało się początkiem 2011r., czyli 
jakiś czas temu, a przed nami, bo w 
przyszłym roku, jubileusz 50-lecia 
obchodów naszego zaistnienia w 
regionie. Kiedyś napisałeś, że region 

łańcucki, to swoisty matecznik dobroci na terenie naszego województwa i 
– prywatnie – z tym się zgadzam. Myśl sformułowałeś, gdy w powiecie 
rządziła koalicja LPR wraz ze swym liderem Adamem Krzysztoniem i 
Kazimierzem Gołojuchem i … chyba tak jest do dzisiaj. 

   Funkcję prezesa ZK – po niespodziewanej rezygnacji Mariana 
Wrony – przyjęłam w trakcie Nadzwyczajnego Zebrania naszego Koła PZN 
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w dniu 01.12.2016 r. i od tego momentu działam na rzecz 90 osób 
dorosłych i 8 dzieci zrzeszonych w naszym Kole PZN. Nadmienię, że 
wcześniej działałam w strukturze Kół Gospodyń Wiejskich i decydując się 
na służebną działalność w PZN w tej społecznej aktywności już jakoś 
byłam obyta i zaprawiona. Zresztą od tamtego momentu „nie 
rozdrabniam się” i służę tylko niewidomym. 

   Centrum naszego środowiska, to nasza siedziba, w która znajduje 
się w MBP. To tutaj raz w tygodniu są pełnione dyżury, a nasz pokoik jest 
swoistą przystanią dla wszystkich tych, którzy w ten czas są w Łańcucie. 
Oficjalnie do dyspozycji petentów jestem w każdy czwartek, zaś we wtorki 
pracuję samotnie ten czas poświęcając stricte pracy biurowej. Ludzie 
przychodzą nie tylko, aby uiścić składkę PZN, ale żeby się móc spotkać w 
miejscu neutralnym, wypić herbatę i porozmawiać; co niewątpliwie 
dodatkowo nas integruje. 
Przy okazji czegoś się 
dowiedzą i wspólnie 
możemy obgadać wiele 
spraw. 

  W ciągu roku – 
cyklicznie organizujemy 
spotkanie opłatkowe, 
wielkanocne jajko, DBL, czy 
też współuczestniczymy w 
wakacyjnym Pikniku Rodzinnym oraz Spartakiadzie Osób 
Niepełnosprawnych.  

   Np. w tym roku w styczniu w spotkaniu opłatkowym 
zorganizowanym w szkolnej bursie udział wzięło 40 osób. W ostatnim 
czasie zauważam pewną tendencję, że moi podopieczni – zamiast brać 
udział w jakiej imprezie w lokum – to wolą za włożoną składkę pojechać 
na jednodniową wycieczkę, by w jej trakcie coś zobaczyć, zintegrować się i 
razem pobyć. Jest to nowa tendencja, do której realizacji wykorzystuję 
pozyskiwane środki od władz i sponsorów.  
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   Będąc konsekwentnym – np. w tym roku, tuż po Wielkanocy – 23 
kwietnia jedziemy do Sandomierza, aby zwiedzić miasto rozsławione 
serialem „Ojciec Mateusz”. Nasze dalsze tegoroczne letnie plany są 
powiązane z dofinasowaniem z PCPR, więc czekamy na decyzję ile i kiedy 
możemy je otrzymać z tym wiążąc konkretne decyzje i realizację niegdyś 
sformułowanych planów. „Z grubsza” do realizacji na ten rok 
zaplanowaliśmy czterodniowy wyjazd do Muszyny; jeśli nic z tego nie 
wyjdzie, to zorganizuję tylko dwudniową składkową wycieczkę w ten 
region, aby dotrzymać słowa i w tym roku móc tam zagościć. W jesieni na 
pewno gdzieś się wybierzemy na jednodniową eskapadę i być może 

zorganizujemy ognisko integracyjne, 
aby mieć okazję ze sobą pobyć i móc 
cieszyć się chwilą z takiego spotkania, 
gdyż – niestety – starzejemy się i od 
czasu do czasu ciągle nas ubywa.  Na 
takie spotkania zapraszamy 
reprezentantów z sąsiednich ZK, aby 
móc wymienić się doświadczeniami i 
czegoś od naszych gości nauczyć i 
dowiedzieć. 

   W 2019 r. w takich okolicznościach mieliśmy okazję przyjmować 
reprezentację naszego środowiska z Brzozowa i Jarosławia, co mile 
wspominamy. Przy okazji służyłam im za przewodnika oprowadzając po 
Łańcucie i okolicznych – wartych odwiedzenia – miejscowościach i 
miejscach, jak Muzeum Ulmów w Markowej, Sieteszy do studzienki św. 
Józefa, czy pałacyku w Lipniku, gdzie spożywaliśmy obiad. Nadal usiłuję 
utrzymywać przyjacielskie kontakty z innymi ZK, bo to buduje, konsoliduje 
tworząc monolit naszej regionalnej struktury PZN.  

   Nadal kontynuujemy ścisłą współpracę z kierownictwem Bursy 
Szkolnej, w której cyklicznie organizujemy obchody Dnia Białej Laski i 
spotkania opłatkowe.  

   Spośród moich podopiecznych w regionie – i nie tylko – są znane 
nazwiska takich ludzi, jak Tadeusz Niemczak, czy Maria Gawaluch, którzy 
zaistnieli na sportowej mapie kraju osób niepełnosprawnych dzięki 
uzyskanym sportowym wynikom w ramach PKSiRNiS „Podkarpacie” oraz 
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w rywalizacji „open” np. w ramach Podkarpackiego Związku 
Warcabowego. Inne – warte przytoczenia nazwisko – to osoba organisty 
Stanisława Ostrowskiego, który dotychczas prowadził na naszą rzecz 
zespół muzyczny i udzielał się na niwie muzyczno-kulturalnej naszej 
struktury. Niestety, teraz jest bardzo chory i nie uczestniczy w naszych 
spotkaniach, nad czym ubolewam, bo mi go po prostu brakuje.  

   Reasumując: starzejemy się, nabywamy nowych chorób, czy 
niepełnosprawności, co powoduje, że coraz częściej przysiadujemy w 
domach.  W tym wszystkim ważnym jest to, że nadal przychylne są nam 
władze powiatu i miasta Łańcuta, za co jestem wdzięczna Staroście 
Adamowi Krzysztoniowi i Burmistrzowi Rafałowi Kumkowi, co odczuwamy 
w momentach organizacji cyklicznych spotkań lub przy pozyskiwaniu 
środków na jednodniowe wycieczki.  

   Z przyzwoitości muszę zauważyć i przyznać, że gdyby nie 
nieoceniona pomoc mojego męża Józefa, to nie podołałabym swoim 
obowiązkom, bo teren jest 
rozległy, a sił – niestety – z 
roku na rok ubywa. Można 
rzec, że gdyby nie mój mąż i 
nasz samochód, to wiele 
zrelacjonowanych zdarzeń nie 
ziściłoby się, bo … nie 
podołałabym fizycznie przy 
ich organizacji i korzystając z 
okazji – publicznie – 
serdecznie Józefowi dziękuję 
za wspieranie mnie w tej działalności.   

   Stanisława Prucnal – dobrze, że sobie o niej przypomniałam – to 
kolejna osoba, którą należy wspomnieć i omówić. Jest to już wiekowa 
Pani, która tylko złotymi zgłoskami zapisała się w historii łańcuckiego 
Koła, jak i Rzeszowskiego Okręgu PZN. Pani Stanisława, to chodząca 
historia oraz jedna z ostatnich, która tak biegle posługuje się brajlem. 
Szkoda, że w tej chwili choruje i jest „uziemiona” w domu. 

   Niegdyś nasze grono w regionie, a nawet w kraju rozsławiali 
literacko uzdolnieni ludzie, czyli poeci, tj. Regina Schönborn i Stanisław 
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Bożyk, których – niestety – już nie ma wśród nas. To za życia p. Reginy – 
dzięki inicjatywie Mariana Wrony i wsparciu Starosty Adama Krzysztonia – 
zainicjowano dla młodzieży szkolnej – początkowo Przeglądy 
Recytatorskie Jej poezji (później wzbogacone o śpiew utworów do tekstów 
Śp. Reginy) – co do dzisiaj jest kontynuowane i z pietyzmem kultywowane 
przez władze samorządowe oraz córkę Poetki Małgorzatę Hadław. 

   Przyznaję, że praktykuję pozyskiwanie środków pieniężnych 
służących do nabywania drobnych suwenirów lub ich „zdobywanie w 
naturze” od handlowców, co potem jest losowane i zabierane przez 
uczestników – jako drobnych pamiątek – po naszych okolicznościowych 
spotkaniach do swoich domów. Od jakiegoś czasu tę akcję wspiera nasz 
Starosta Adam Krzysztoń, ponieważ bardzo mu się spodobała. 
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   Jeśli chodzi o naszą aktywność na linii rehabilitacji środowiska, to 
można ją omówić jako dwutorową. Myśląc o kursach obsługi komputera 

muszę zauważyć, że moi 
podopieczni chętnie 
uczestniczyli w takich 
akcjach w miejscach 
swojego zamieszkania, 
gdzie je lokalnie 
organizowano oraz 
nielicznie w Okręgu PZN w 
jego CRONiS. Tak to się 
ułożyło, ponieważ jednak 
jest trudno przemieszczać 
się pomimo pozornej  Jeśli 

chodzi o młodych, to nie chcą się ujawniać. W większości są zatrudnieni i 
wolą nie zdradzać swoich kłopotów wzrokowych, bo nie wiadomo jak do 
tego faktu ustosunkują się pracodawcy; takie są realia i nic nie da się – 
pomimo prospołecznej polityki rządu – w tej materii zmienić. 

   Na co dzień – na forum organizacji pozarządowych – 
współpracujemy z nimi chociażby ubogacając je występami naszego 
zespołu wokalnego, którego jestem współzałożycielką. 

   Muszę pochwalić się tym, że pragnąc ubogacić nasze spotkania 
często gęsto korzystam z występów dzieci z zaprzyjaźnionych szkół, a 
nawet osób starszych z DPS, co niewątpliwie jest wielkim przeżyciem dla 
nas, jak i dla nich. 

   Staram się być osobą 
kreatywną, która na rzecz swoich 
podopiecznych robi wszystko, aby 
chcieli nadal być zrzeszeni w PZN nie 
tylko z tytułu niepełnosprawności, 
ale również z powodu innych 
walorów, które ubogacają wiedzę, 
poprawiają sprawność i chęć 
wspólnego podróżowania oraz 

przyczyniają się do ubogacenia wewnętrznego życia duchowego poprzez 
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utrzymywanie „impulsów” w miejscach kultu religijnego, do których 
docieramy. 

   I jeszcze jedno…dobrze, że na koniec nie umknęło to mej pamięci. 
   Za współpracę jestem wdzięczna Marianowi Błażejowskiemu, który 

jako „salonowiec” naszego Okręgu pomaga mi we wszystkim, a przede 
wszystkim w pracy biurowej i konstruowaniu pism do różnych urzędów. 
Marian, to w tej materii „moja prawa ręka”, na której nigdy się nie 
zawiodłam. Zresztą podobnie mogę opowiedzieć o wszystkich członkach 
ZK, na których zawsze mogę liczyć i na nich polegać. Takie realia 
sprawiają, że liderowanie łańcuckiej strukturze PZN, to dla mnie sama 
przyjemność i wielka satysfakcja, bo z jakiej przyczyny miałabym się 
męczyć i robić coś, co czyniłabym wbrew swej woli? 

   Kończąc – za współpracę – również serdecznie dziękuję dyr. 
Małgorzacie Przyboś oraz dziewczynom z biura ZO Okręgu PZN, które nie 
tylko od święta nas wspierają i odwiedzają” – tyle z obszernej wypowiedzi 
prezes Zofii Kuźniar. 
 
Do kontaktu adres siedziby: 

Koło PZN w Łańcucie 
ul. Moniuszki 2/7 (Miejska Biblioteka Publiczna) 
37 – 100 Łańcut 

 
Skład Zarządu Koła: 

Zofia Kuźniar      prezes 
Danuta Sitarz       wice prezes 
Maria Prucnal      sekretarz 
Alicja Kobryło     członek 
Maria Wiśniewska   członek 
Grażyna Maczuga    z-członka 

Skład Komisji Rewizyjnej Koła: 
Marian Błażejowski     przewodniczący 
Romana Małyszek     wice przewodniczący 
Danuta Szlęk       sekretarz 

 



19 
przewodnik 

 

   Kiedyś napisałem, że region łańcucki, to na Podkarpaciu swoisty 
matecznik dobroci i to zdanie nadal podtrzymuję. Uważam, że powyższa 
relacja udowadnia to, że w łańcuckim Kole PZN nadal są stosowane te 
same standardy i obyczaje, co przed laty, do tego są realizowane lepiej, 
bo przez Kobietę, a któż to może czynić serdeczniej i „z sercem”,  niż One? 

   Tytuł relacji brzmi: „I znowu pod „kobiecymi” skrzydłami”, co już 
mówi samo za siebie i jest argumentem za powyższym sformułowaniem. 

   Do tego wszystkie należy podać informację, że Zosia – jak Jej mąż 
Józef z mocy związku małżeńskiego (tak naprawdę nie ma innego wyjścia) 
– jest 100% – wym społecznikiem, co w naszej rzeczywistości naprawdę 
zaczynana być rzadkością. 

   Kończąc opracowanie należy oddać Jej, jak i Jej mężowi należny Im 
honor, wdzięczność i podziękowanie, bo w dzisiejszych realiach bez 
takiego wsparcia żaden lider dużo nie uzyska, ani nie zrobi. 

   Całemu składowi osobowemu łańcuckiego Koła PZN gratulujemy 
kobiecych rządów, oddanych sprawie działaczy oraz życzymy dalszych 
osiągnięć – w tym zdobycia środków na organizację przyszłorocznych 
obchodów okrągłego jubileuszu… co będziemy relacjonować na łamach 
miesięcznika. 

 
Zygflor                            2020-03-07 



20 
przewodnik 

 

Powoli podnosimy się z kolan… 
 

   Cały Naród – w tym i nasze środowisko – powoli podnosimy się z 
kolan … po rzuceniu nas przez niewidzialnego, mikroskopijnego 
koronawirusa…  

   Dotychczas z historii dowiadywaliśmy się o epidemii tyfusu, 
cholery, czy innej z ogólnoświatowych pandemii, których „owocem” były 
miliony zmarłych, którzy pomimo tego, że pragnęli żyć – niestety – w 
wyniku zarażenia i ogólnych powikłań musieli zejść z tego świata. 

   Nikt z nas nie dopuszczał tego, że czegoś takiego dożyjemy, a 
szczególnie ci, którzy urodzili się po II wojnie światowej. 

   Wszystko, co w tej chwili złego zdarzało się na naszym globie, to 
działo się gdzieś daleko w odległych zakątkach Ziemi i gdy w okolicach 
Bożego Narodzenia AD 2019 docierały do nas niepokojące informacje, że 
w Chinach wybuchła „zaraza”, to nikt z nas w ten czas nie dopuszczał 
myśli, że za dwa miesiące z nią będzie zmagać się Europa, co dopiero w 
Polsce; że dziesiątki tysięcy ludzi zejdzie z tego świata nawet bez 
pożegnania z bliskimi, czy bez otrzymania ostatecznego Sakramentu 
namaszczenia chorych.  

   Nikt nie wyobrażał sobie tego, że przymusowo będziemy musieli 
siedzieć w domu, chodzić w maskach, czy bez przerwy „odkażać się”. 
Przez myśl nikomu nie przyszło, że za przyczyną niewidzianego patogenu 
będziemy świadkami ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, którego 
przyczyną – oprócz setek tysięcy istnień ludzkich w skali globu – będzie 
niewidzialny wirus … koronawirus.  

   Kogo obarczać odpowiedzialnością za to, co spłynęło na nas – 
pomimo tego, że hipotetycznie mogliśmy się tego spodziewać i na 
pandemię pomimo wszystko przygotowywać – niczym „grom z jasnego 
nieba” w przepiękny letni i pogodny dzień? 

   Czy jest to efekt tzw. globalnej wioski, fitosanitarnego niechlujstwa 
naukowców, czy czegoś więcej, czego nazwy nawet nie chcę przytaczać i 
takiej ewentualności dopuszczać… 

  Sami zauważyliście, jak zamarło – nie tylko – związkowe życie, jakie 
rozwiązania – chociażby edukacyjne, czy związane z kultywowaniem 
praktyk religijnych – nagle mogliśmy zacząć śledzić na wielu kanałach w 
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TVP. Mimowolnym „pożytkiem” tego stanu, to przypomnienie sobie tego, 
co cokolwiek niegdyś dane nam było sobie przyswajać w szkole, gdy sami 
byliśmy uczniami. 

   Jeszcze wiele obostrzeń można byłoby w tym miejscu przytaczać, 
ale intencją artykułu jest ukazanie jak – pomimo wszystko – podnosiliśmy 
się z kolan wykorzystując w tym celu wszystko to, co w ostatnich latach 
zaoferowała nam technika; szczególnie informatyka. 

  Poniżej chronologicznie zestawione relacje zdjęte ze strony 
Facebook Okręgu PZN udowadniające i ukazujące, jak po otrząśnięciu się 
– pomimo ograniczeń – powracaliśmy do związkowej aktywności, aby 
starać się – pomimo ograniczeń – realizować to, do czego jesteśmy 
powołani…   
 
12 marca 2020 

Szanowni Państwo! 
   Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju związaną z 

zagrożeniem koronawirusem, decyzją kierownictwa ZO Podkarpackiego 
PZN wszystkie zajęcia zostają zawieszone do odwołania. Centrum 
rehabilitacji przy ul. Jabłońskiego będzie nieczynne do odwołania. 
Pracownicy biura okręgu będą udzielali jedynie porad telefonicznych i w 
miarę możliwości będą prowadzili konsultacje i zajęcia online. Także 
zamknięte będą wszystkie Koła terenowe. Godziny oraz numery 
telefonów pod którymi będzie można kontaktować się z naszymi 
rehabilitantem i specjalistami podamy w późniejszym terminie.  

   Tel. kontaktowy do pracownika: 662 177 567 w projekcie 
„Asystent – moimi oczami" w dni pracujące w godz. 7.30–13.30. 
 
20 marca 2020 

Pomoc osobom w kwarantannie:  
 

   Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś 
objęty kwarantanną, pamiętaj – nie jesteś pozostawiony sam sobie. 
Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc. 
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Co możesz zrobić? 
Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której 
mieszkasz. 
W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić 
się na pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym – 
szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić 
sobie same. 
Uwaga!  
Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie 
potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy 
społecznej.  
Policjant pomoże! 
Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi 
sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na 
osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich 
osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej. 
Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z 
Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas 
wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii. 
Ciepły posiłek w domu 
W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź 
rodzina – nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub 
produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.  
Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby 
wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji 
pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z 
miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, 
Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i 
produkty żywnościowe dla Ciebie. 
Potrzebujesz pomocy psychologa?  
Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie 
bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.  
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Uwaga!  
Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia 
w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych 
powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym. Lista kontaktów jest 
załączona w XLS pod komunikatem PFRON – link poniżej w źródle.  
źródło; 
https://www.pfron.org.pl/…/ne…/pomoc–osobom–w–kwarantannie/… 
 
23 marca 2020 

Kochani!!! 
    

   Mimo trudności ze spotykaniem się – rehabilitacja trwa. Testujemy 
zajęcia online. Gimnastyka prozdrowotna już za nami. Chętnych prosimy o 
zapisywanie się przez Messengera. Teraz kończymy poprzednia edycje 
programu, nowe grupy rusza już w kwietniu. Zapraszamy.  
Zostań w domu! 
#opisujemy zdjęcia: Na zdjęciu widać trzy okienka. W każdym z nich jest 
jedna kobieta. Jedna z nich zagląda do kamery – instruktorka, dwie 
pozostałe maszerują. Widać, że kobiety są w pomieszczeniach 
mieszkalnych. 
Zajęcia dofinansowano ze środków PFRON w ramach projektu 
„Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących" 
 
24 marca 2020 

   Pierwsze koty za płoty. Grupa wokalna także przeprowadziła 

próbne zajęcia online. Nasza grupa nie zawodzi, 👏nawet w tak trudnym 

czasie. I technologicznie wszyscy dali radę.💪(to na pewno dzięki naszym 

zajęciom z obsługi komputerów, lub urządzeń technologicznych😀). Było 

wesoło 😄 ale też pracowicie. Kolejne spotkanie w piątek o godz. 10:00 
Nareszcie mogliśmy się spotkać .  
#zostań w domu – ćwicz z nami.  
A dla tych co nie mogli być z nami wstawiam kilka ćwiczeń językowych:  
 
Ruda Renata rysowała rydze. 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-osobom-w-kwarantannie/#prettyPhoto
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/opisujemy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOO9Ib-rJBK-mtccFGRmhzD_dtSGAXhllvph3ADLA1g1oa0rfZsTJ-smwDNYAyjA0wUBv3_qPve06-gqnq1x86NvcRz0XREtzVWZ1AVL6R5rmRiszk0qgmYCVVdUc0YOG6V_XtdaKbZZiCrBuqc81SmEBeMxL-ZfJgU3-y7e3RrGQ0uBaer68sskO9KJSgQp5SfO9XTV9xZ5XvY736R2kPyWFJZLfdQVSWG3TarvwCjP8tx1x4i5lrmBYwOemqmOQ3HWDf7BoteGPCMNIFO8VegB_MSC97Qz2YG4hiqxLrfugvbdt1c7OjiuV5YcEOIGX8ARJUYdCn_nlgVlpZMbIKRw&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/zostań?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFm540sg8652ShRQ1oYVg-AS1yn9Y_voSdfglLiMn2MegbiQKTMZudv6yx4oRukxtDSw8UPZeH15IlxId4xgpc9dBfxbUmOycq0yvyIdmtucxptPY6nb9DUEeIFc-GmR0BCm8qybpV1jFOjPDozDZQrJ1kHIZVD1nIDTQenGQcEDvGS87Y5gtZbHdYT_awSHObhMKn9Q4HIZclewcPOrbvi8JUfRX9288t9kCPlAlRpuqLVsMRNWKBw3wWw59xMunfs7ownuIEc2UdeoY_MhE7FkutVE8bCRGuiN23sd102rIAEFPe_2yLlZEWd_QWq2t5qlfHsKzov7VEQ4HCd3gmUA&__tn__=%2ANK-R


24 
przewodnik 

 

Szczyt szaleństwa to szamotać się na szczudłach w szuwarach. 
W mieście Wiśle myślą ściśle.  
Jak coś zmyślą ślą na piśmie. 
Na wyścigach wyścigowych, wyścigówek wyścigowych, wyścigowa 
wyścigówka, wyścignęła wyścigową wyścigówkę nr 6. 
I kilka ćwiczeń dykcyjnych. 
mpa mpo mpe mpu mpy mpą mpę 
da do de du dy dą dę 
pstra pstro pstre pstru pstry pstrą pstrę 
Zajęcia dofinansowane ze środków PFRON-u, dot. zadania „Kompleksowa  
rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących". 

 
25 marca 2020 

Drodzy!!! 
  

   Biuro Okręgu: apelujemy pozostańcie w domu!!! W każdej 
niepokojącej sytuacji możecie się kontaktować z Prezesami Kół 
terenowych, Pracownikami Okręgu, swoimi Asystentami czy też 
wolontariuszami.  

   Przypominamy nr tel. pod którymi czekają na Was doradcy 
społeczni: 662 177 551 662 177 553 662 177 561 od 8 00. do 15 00. 
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31 marca 2020  

Uwaga! 
  Od 1.04 nowe, kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z 

koronawirusem.  
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne–kroki 
#ZostanWDomu 
Koronawirus. Terminy ważności orzeczeń i kart parkingowych będą 
przedłużone. 
 
14 kwietnia 2020 

   Mimo trudnej sytuacji jaka panuje na świecie PZN prowadzi zajęcia 
zdalnie i tak: w ramach projektu "Kompleksowa Rehabilitacja Osób 
Niewidomych i Słabowidzących" dofin. z PFRON na lata 2020/2021 w 
każdą środę począwszy od 15 kwietnia br. w godz.  od 9:00 do 12:00. W 
ramach wolontariatu dyżur pełni Pani Psycholog Anna Topa tel. 512 485 
518. Można dzwonić anonimowo i porozmawiać na każdy nurtujący nas 
temat. Natomiast w każdy poniedziałek w godz. 8:00 do 14:00 Pani 
psycholog udzielać będzie wsparcia w BO tym, którzy zostali wcześniej 
zrekrutowani i zakwalifikowali się na regularne poradnictwo 
psychologiczne. Ponadto cały czas dyżury pełnią doradcy społeczni i 
rehabilitanci przypominamy tel. 662 177 551, 662 177 553, 662 177 561. 
oraz 17 86 22 328. Zapraszamy!!! 

 
15 kwietnia 2020 

Komunikat nr 2.  
 

a) Od 16 kwietnia 2020 r. swoje cotygodniowe dyżury w ramach projektu 
„Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących 
rozpoczyna Prawnik Pan Michał Siwowski – na dzień dzisiejszy dyżury 
będą tylko telefoniczne w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 12:00 
tel. 603 282 677. 
b) Również od 16 kwietnia br. rozpoczynają się zajęcia z obsługi sprzętu 
komputerowego – Prowadzący: Pan Aleksander Juszyński zajęcia 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/zostanwdomu?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA1f26xdQnGguEYzlO0ngdqWp1YrmBmeU3dYqb5TBj978uSunu0wVDwLb5nsHS1LRAHLkq16AiagGef632o5oJih1Rpc8ryuGLbBB0g0o4qlxb1zCU8NS-1reFZ8EcnfRbwWkH1i-I_o7cDNvp-At4mOyXQYOAhZQh4WNJvvV7ZzPWWsA51_bg1-iYRox_YgXC7Du8T4_hohhxpNtYJSp81P3nRSrXcGFjY1BGRf-YO7D0DwMRsMrHgcEMGxPplzKQTL9fvgAI2VG2Y1vniLIZC53OQoAhXDqG-ZZcDGulSMSh3IzVaBjwGGc2cUWGOCiludvgCKx5kXMgwCAcr6SZXrw&__tn__=%2ANK-R
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indywidualne będą prowadzone również zdalnie w każdy wtorek, 
czwartek oraz piątek z wcześniej umówionymi BO projektu.  
c) Doradztwo technologiczne mobilne w ramach wolontariatu udzielane 
jest w każdą sobotę począwszy od 18.04.2020r. w godz. od 9:00 do 12:00 
pod nr tel. 662 177 550. 
d) Zajęcia z Muzykoterapii / wokalne/ prowadzone są online w każdy 
piątek w godz. od 9:00 do 13:00 instruktorzy : Ewa Jaworska-Pawełek oraz 
Agnieszka Iwaniuk-Kula. 
Codziennie od poniedziałku do piątku dyżury tel. pełnią doradcy społeczni 
oraz rehabilitanci numery tel.: 662 177 551, 662 177 553, 662 177 561 
oraz 17 86 22 328  
ZAPRASZAMY!!! 
 
15 kwietnia 2020 

   Jak można wykonać maseczkę ochronną w domu w 30 sekund: 
Potrzebny nam będzie kawałek materiału (może to być na przykład 
chustka) i dwie gumki najlepiej recepturki. Materiał składamy na pół i 
jeszcze raz na połowę. Następnie z dwóch stron zakładamy gumki tak na 
odległość ok 10 cm od brzegu materiału (musimy przymierzyć/dopasować 
do swojej twarzy wielkość materiału). Teraz składamy do środka dwie 
części oddzielone gumkami, tak by materiał zachodził na siebie – jeden 
koniec w drugi – tak aby uzyskać kształt prostokąta z gumeczkami po 
prawej i lewej stronie, które zakładamy na uszy i maseczka jest gotowa! 

 
21 kwietnia 2020 

   Koło PZN Mielec rozdaje swoim podopiecznym oraz ich 
przewodnikom maseczki ! pozyskane z Urzędu Miasta w Mielcu. W 

imieniu członków serdecznie dziękujemy Pani Prezes Agatce P 🌹 
A jak z kolan podnosimy się w terenie ! 

   W tym wszystkim, czyli w tej sytuacji szczególnym faktem było to, 
że początkiem kwietnia przeżywaliśmy – w tym roku naprawdę 
wielowątkową – Wielkanoc. Jak było, gdzie w ten czas przemieszczaliśmy 
się (uśmiech) wie każdy z nas.  

   Na Wielki Tydzień i kończące go święta pragnę spojrzeć z 
perspektywy naszego związkowego życia i zrealizowanej – wedle starej 
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tradycji – akcji przesyłania sobie okolicznościowych świątecznych życzeń, 
co tym razem czyniliśmy przy wykorzystaniu możliwości Internetu lub 
telefonii przewodowej i bezprzewodowej. Wedle tego schematu szły 
ciepłe słowa wymieniane pomiędzy ZK oraz biurem ZO PZN, terenowymi 
urzędami, a naszą reprezentacją w terenie oraz indywidualnie pomiędzy 
sobą, jeśli była taka wola czynienia tego przez wielu z nas. 

  Wydaje się, że w tej kwestii momentalnie dojrzeliśmy 
informatycznie i to – jako nieliczne – wydaje się, że wyjdzie i już wyszło 
nam na plus, bo po co wchodzić w koszty i odwalać multum roboty, gdy 
Poczta Polska zaczęła gdzieniegdzie w terenie czynić nam kłopoty w tym, 
do czego niegdyś – dając nam uprawnienia – zobowiązała się? 

   Przez ten czas przestrzegamy zaleceń rządu stosując się do jego 
kolejnych komunikatów, obostrzeń i restrykcji i wedle tego „klucza”, czyli 
etapów uruchamialiśmy nasze lokale terenowe PZN.  

   Niewątpliwie najszybciej czyniły to te ZK, które do swoich siedzib z 
pomocą swojego klucza mogły wejść „z ulicy”, trochę później ci, którzy 
swoje lokale mają w MBP lub MDK; ci inicjowali swoją działalność wraz ze 
swoimi gospodarzami. 

   Chociaż minęło już sporo czasu – uczniowie nie korzystają z 
dojazdów do szkół – nadal nie działa, tak jakbyśmy sobie życzyli, lokalna 
komunikacja i z tym jest największy problem. Obyśmy z normalizacją tego 
stanu nie musieli czekać do 1 września, gdy rozpoczniemy nowy rok 
szkolny.  

   Obrazowo i dosadnie można rzec, że „szlag trafił” nasze 
tegoroczne plany związane z organizacją wyjazdowych szkoleń, wycieczek, 
czy rajdów, które terenowe ZK oraz ZO PZN planowały zrealizować w 
maju, czerwcu, lipcu, czy sierpniu, których terminy realizacji z wiadomych 
względów „wzięły w łeb”, czyli „spełzły na niczym”.  

   Jak ten stan rzeczy jeszcze długo potrwa – w jakiej formie przetrwa 
go nasza organizacja w skali kraju (przede wszystkim interesuje mnie 
podkarpacka struktura PZN), czy pandemia nie uszczupli naszych 
szeregów, czy jesienią ludzie zareagują na nasze zaproszenia – chociażby 
na lokalne obchody DBL – tego nie wie nikt, to dopiero pokaże nam czas. 
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   W tym momencie należy mieć nadzieję, że z trudem powrócimy na 
utarte wieloletnią działalnością „tory” i mniej więcej będzie tak, jak przed 
pandemią… 

  Daj Boże, a by w tej sytuacji (oby już bez masek) wypalił pomysł 
jesiennej pielgrzymki do Cudownego Wizerunku Rzeszowskiej Pani, co 
prawdopodobnie przyczyni się do reaktywacji Duszpasterstwa 
Niewidomych w skali regionu niechcący poprzez to – prawdopodobnie – 
stając się jedynym namacalnym organizacyjnym sukcesem naszego 
środowiska tego sezonu… 

   Niektórzy twierdzą, że wraz z pojawieniem się koronawirusa dla 
ludzkości skończyła się pewna era – epoka, czyli jakiś specyficzny czas–
okres życia, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, do którego 
na pewno już nie wrócimy.  

   Nawet po okiełzaniu pandemii do dawnych form działania i 
sposobu relacji statutowych działań naszego Związku będzie bardzo 
trudno powracać, gdyż w podświadomości będą tkwić: strach, obawa i 
lęk, co niewątpliwie będzie destrukcyjnym przy podejmowaniu decyzji 
przez naszych starszych członków, a ci w naszym stowarzyszeniu stanowią 
zdecydowaną większość… 
 
Zygflor                                 2020-05-02 
 

 

Witryna poetycka 
    

  Tym razem – z racji jeszcze trwających wakacji – co nieco o 
pewnym przeuroczym ośrodku wypoczynkowym leżącym gdzieś w 
Bieszczadach, w którym można odpocząć, zrelaksować się, a nawet – 
przekroczywszy pewne granice przyzwoitości – nabawić się … kaca. 

   W tym roku są to tylko pobożne życzenia, więc rozmarzywszy się – 
będąc pod wpływem powyżej przytoczonego opisu – przymknijmy oczy i 
kontynuujmy to, co on sprowokował i zainicjował w naszej wyobraźni… 
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Chotowa – Hotel na plaży 
Na piaszczystej ziemi pośród lasów,  
stoi piękny hotel, na miarę naszych czasów. 
Gwiazdek parę już posiada,  
a kierowniczka na laurach i tak nie siada. 
 

Nadal ciągle coś budują,  
poprawiają, remontują,  
by dogodzić klientowi,  
aby częściej tam przychodził.  

 
Plaża, zalew całkiem spory,  
nawet można i amory,  
chrzciny, śluby, poprawiny,  
tam urządzać – mają siły! 
 

Zamek się w wodzie odbija,  
jego wielka, długa szyja,  
to wieża z balkonami,  
góruje nad salą z stolikami. 

 
Kiedy słońce w plecy świeci,  
stary, młody, no i dzieci, 
 wszyscy brną po piachu w wodę  
i szukają tam o 
Mają bary, parasole,  
grille, basen i pokoje. 
Kosmetyczkę i fryzjera,  
nawet SPA Hotel zawiera. 
 

Przyjedź – zobacz na własne oczy,  
a Chotowa Cię zauroczy. 
Wracać będziesz wspomnieniami,  
myśląc o niej dniami i nocami. 

          autor wierszy: Maria Słowik 



30 
przewodnik 

 

Kilka chwil z działalności Zofii Kuźniar – prezes ZK PZN w Łańcucie 
– w fotorelacji – 


