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 I znowu Styczeń! 
 

  W ciut lepszych, niż przed rokiem, nastrojach przeżyliśmy Święta 
Bożego Narodzenia, uczestniczyliśmy w balach sylwestrowych 
lub w towarzystwie bliskich żegnaliśmy Stary i witali Nowy Rok. Teraz 
żyjemy w tzw. okresie „bożonarodzeniowym”, tak w wymiarze rzymsko, jak 
i (z dwutygodniowym „poślizgiem”) grekokatolików. Ten czas w obu 
obrządkach kończy święto Trzech Króli, czyli święto Objawienia Pańskiego. 
Jeszcze na początku XX wieku uroczyste obchodzenie Świąt Bożego 
Narodzenia – nie tylko w obrzędach kościelnych, ale w życiu domowym – 
trwało do Trzech Króli. Te dni nosiły nazwę dwunastu pustych dni i były 
niezwykle ważne w ludowym kalendarzu. Pogoda panująca każdego dnia 
wróżyła warunki atmosferyczne na najbliższe dwanaście miesięcy.  
np.: 

Gdy na Trzech Króli mrozem trzyma, 
będzie jeszcze długa zima. 

albo: 
Na Trzech Króli słońce świeci, 

wiosna do nas pędem leci. 
  Święto Trzech Króli – obok Wielkanocy – jest najstarszym świętem 

chrześcijańskim. Już w II w. n.e. 6 stycznia uroczyście obchodzono pamiątkę 
Chrztu Pańskiego. Jako przypomnienie pokłonu mędrców zaczęto 
je obchodzić w IV wieku w Tracji i Egipcie. 

  Trzech mędrców, którzy z darami przybyli do stajenki w Betlejem 
w IX wieku nazwano królami i nadano im imiona. Stali się symbolem tego, 
że Chrystus narodził się nie tylko dla narodu wybranego, ale dla całego 
świata. Kościół oficjalnie to święto nazywa Objawieniem Pańskim, 
ponieważ Mesjasz w ten sposób objawił się poganom.  

  Trzej Królowie przynieśli Dzieciątku dary: złoto, kadzidło i mirrę. 
Od Średniowiecza 6 stycznia święcono w kościołach złote i srebrne 
pierścionki, żywicę i mirrę, czyli cenny balsam z czerwonych jagód 
sprowadzanych z Arabii. Oprócz tych trzech darów święcono także wodę 
na pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie oraz kredę. Po powrocie z kościoła 
na drzwiach domu należało napisać kredą litery K + M + B oraz cyfry roku. 
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Najwłaściwszym odczytaniem tego napisu jest błogosławieństwo Kościoła 
na nowy rok: Christus Mansioni Benedicat – co znaczy: Niech Chrystus 
Błogosławi temu domowi. Ten zwyczaj zachował się w Polsce do dziś. 

  Wieczór Trzech Króli kończył „święte wieczory”, a rozpoczynał 
staropolskie zapusty – czyli karnawał – tj. czas trwających od Trzech Króli 
do Wielkiego Postu, który charakteryzował się okresem zabaw, balów 
i kuligów. Nasilenie tych wszystkich zwyczajów przypadało na zakończenie 
zapustów, tzw. ostatków. 

  Polska ludowa tradycja, to pomieszanie starych słowiańskich – 
pogańskich – zwyczajów z przyjętymi nowymi chrześcijańskimi świętami. 
„Mitologia słowiańska” informuje, że Słowianie jako naród rolniczy zimą 
spoczywali wraz z naturą. Między innymi urządzali kulig – ściganie Pusta, 
czyli pociesznie ubranego parobczaka – uosabiał pogańskiego bożka 
rozpusty, za którym w dużej ilości sań napełnionych podochoconą 
młodzieżą wrzeszczącą „Pust!, za Pustem – hej–że ha! za Pustem!” 
wrzeszcząc uganiali się. W ten sposób powstała nazwa Zapusty. 
Przypomina to staropolskie kuligi, które polegały na odwiedzaniu 
się sąsiadów w całej okolicy. Po kilkugodzinnym przebywaniu na mrozie 
dopisywały apetyty, „więc z ogromną szybkością znikały ze stołów ogromne 
misy zwierzyny, kiełbas, zrazów, szynek, kapusty i delikatniejszych potraw, 
ciast i konfetów”. Przy okazji tańczono, śpiewano i tęgo pito. 

  Skąd się wzięła nazwa karnawał? Wiele było tłumaczeń pochodzenia 
tego słowa. Uważano, że pochodzi od carne avaler – połykać mięso albo 
od carne levamen – z mięsa się oczyszczać lub carne vale – mięso żegnaj. 
Znajdowano też polskie pochodzenie słowa – od nawału kar, 
które przyniesie post (konieczność odpokutowania grzechów). 

  A skąd wywodzi się nazwa pierwszego miesiąca roku? 
  Wedle wiedzy i znawcy ludowych obyczajów – slawisty 

oraz historyka literatury i kultury polskiej – Aleksandra Brücknera – 
określenie nazwy tego czasu wywodzi się od słowa „tyki”, które w tym 
zimowym niesprzyjającym czasie żyjący według agrarnego harmonogramu 
zajęć chłopi przygotowywali (wycinali) na wiosenne potrzeby związane 
chociażby z uprawą fasoli. W języku staropolskim styczeń nazywano 
również tyczniem, godnikiem i ledzieniem (współczesna czeska nazwa 
miesiąca: leden). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
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  Tak więc styczeń „styka” – czyli łączy – stary Rok z Nowym i chyba 
nie ma sensu doszukiwać się innych genealogii pochodzenia jego nazwy. 
Miesiąc charakteryzuje się silnymi lodowatymi wiatrami oraz malowanymi 
przez mróz na szybach nieszczelnych okien przepięknymi białymi kwiatami 
i fantazyjnymi kompozycjami, których urokowi ulega każdy z nas. 

  Jego łacińska nazwa Ianuarius została zapożyczona przez większość 
języków europejskich i pochodzi od rzymskiego boga początku – Janusa 
i stąd być może genealogia innego powiedzenia: „Nowy Rok – dwa krótkie 
słowa i wszystko będzie od nowa”. 
 

Trafne przysłowia na ten czas: 

• Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

• Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

• Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 

• Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

• Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi. 

• Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. 

• Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń 
mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje. 

 
W ten dni wspominamy:  

  1 stycznia 1922 r. – urodził się Marek Edelman – lekarz, kardiolog, 
jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, uczestnik 
powstania warszawskiego, działacz opozycji demokratycznej w PRL. 
(zm. 2009 r.). 

  1 stycznia 2002 r. – wprowadzono walutę euro w większości krajów 
Unii Europejskiej. 

  2 stycznia 1732 r. – bracia Józef Andrzej i Andrzej Stanisław Załuscy 
założyli w Warszawie Bibliotekę Załuskich, która w 1780 r, stała 
się pierwsza polską biblioteką narodową. 

  2 stycznia 1752 r. – urodził się Franciszek Zabłocki – duchowny 
katolicki, komediopisarz, poeta i tłumacz. Autor komedii: „Król w Kraju 
Rozkoszy”, „Fircyk w zalotach” (zm. 1821 r.). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ianuarius
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janus_%28mitologia%29
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  3 stycznia 1795 r. – Rosja, Austria i Prusy zawarły tajny traktat 
dotyczący ostatecznego – III rozbioru Polski. W jego wyniku Polska zniknęła 
z mapy świata, a niepodległość odzyskała po 123 latach niewoli – 
11.XI.1918 r. 

   3 stycznia 1892 r. – urodził się John Ronald Reuel Tolkien – brytyjski 
profesor filologii klasycznej, poliglota oraz pisarz, autor popularnych 
i ekranizowanych powieści , m. in. „Hobbit i władca pierścieni” 
(zm. 1973 r.). 

  4 stycznia 1809 r. – urodził się Louis Braille – francuski pedagog, 
niewidomy od wczesnego dzieciństwa, wynalazł alfabet dla niewidomych 
nazwany później jego nazwiskiem – alfabet Braille’a, człowiek, 
który „niewidomym otworzył bramy wiedzy” (zm. 6 stycznia 1852 r.). 

  4 stycznia 1872 r. – urodził się Maksymilian Tytus Hubert – 
naukowiec, inżynier mechanik, rektor Politechniki Lwowskiej (zm. 1950 r.). 

  5 stycznia 1932 r. – urodził się Umberto Eco – włoski semiolog 
i pisarz, autor powieści „Imię róży”, „Wahadło Foucaulta” (zm. 2016 r.).  

  5 stycznia 1942 r. – przybyli z ZSRR polscy komuniści utworzyli 
w okupowanej Warszawie Polską Partię Robotniczą (PPR). 

  6 stycznia – Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. 
Kacpra + Melchiora + Baltazara – czyli K+M+B – jest to święto 
upamiętniające hołd trzech mędrców ( trzech władców ), którzy przybyli: 
Kacper z Arabii; Melchior z Persji i Baltazar z Indii, aby zgodnie 
z ówczesnym obyczajem złożyć nowonarodzonemu hołd i ofiarowując 
dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

   Od 2011 r. – decyzją Sejmu RP – Dzień Trzech Króli jest w naszym 
kraju dniem wolnym od pracy. 

  6 stycznia 1412 r. urodziła się Joanna d’Arc – znana także jako 
Dziewica Orleańska – francuska bohaterka narodowa, święta Kościoła 
katolickiego, patronka Francji. Podczas wojny stuletniej poprowadziła 
armię francuską do kilku ważnych zwycięstw, twierdząc, że działa 
kierowana przez Boga. (zm. 1431 r.). 

  6 stycznia 1822 r. – urodził się Heinrich Schliemann – niemiecki 
archeolog-amator, odkrywca starożytnych miast – Troi i Myken 
(zm. 1890 r.). 
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  7 stycznia 1502 r. – urodził się Ugo Boncompagni – późniejszy papież 
Grzegorz XIII. To on zlecił opracowanie nowego kalendarza, używanego 
do dziś i nazwanego jego imieniem (zm. 1585 r.). 

  7 stycznia 1792 r. – urodził się Henryk Marconi – polski architekt 
pochodzenia włoskiego, przedstawiciel klasycyzmu, m.in. twórca hotelu 
Europejskiego i pałacu Branickich w Warszawie (zm. 1863 r.). 

  8 stycznia 1642 r. – zmarł Galileo Galilei – Galileusz – włoski. 
astronom i fizyk, odkrywca pierwszych księżyców Jowisza (ur. 1564 r.). 

  8 stycznia w 1918 r. – prezydent USA Thomas W. Wilson ogłosił 14-
punktowy program pokojowy, w którym m. in. opowiedział 
się za przyznaniem niepodległości Polsce. 

  9 stycznia 1942 r. – zmarł Jerzy Różycki – matematyk i kryptolog, 
członek zespołu, który złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej 
„Enigma” (ur. 1909 r.). 

  9 stycznia 1952 r. – urodził się Marek Belka – profesor ekonomii, 
minister finansów, premier RP i prezes NBP. 

  10 stycznia 1862 r. – zmarł Samuel Colt – amerykański konstruktor 
broni (ur. 1814 r.). 

  10 stycznia 49 r. p. n. e. – Juliusz Cezar przekroczył na czele armii 
rzekę Rubikon przebywając z Galii do Italii, co oznaczało wszczęcie 
przez niego wojny domowej. Wypowiedział wtedy słynne słowa: alea iacta 
est (łac. dosł. „Kostka została rzucona”). Współcześnie funkcjonuje 
związane z tym zdarzeniem powiedzenie: „Przekroczyć granice Rubikonu”– 
czyli czegoś dotychczas niemożliwego i nieosiągalnego dla ludzi. 

  11 stycznia 1859 r. – urodził się George Curzon – angielski polityk, 
który w 1920 r. zaproponował projekt linii demarkacyjnej między Polską, 
a ZSRR. Po II wojnie światowej tzw. linia Curzona –z niewielkimi zmianami 
– została uznana za wschodnią granicę Polski (zm. 1925 r.). 

  11 stycznia 1940 r. – w Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę 
dobową powietrza w Polsce – termometr na stacji meteorologicznej 
pokazał dokładnie – 41oC. 

  12 stycznia 1932 r. – urodził się Stanisław Wyszyński – aktor, znany 
z programu dla dzieci „Miś z okienka” (zm. 2012 r.). 

  12 stycznia 1952 r. – urodziła się Alina Pieńkowska – pielęgniarka, 
działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, senator RP (zm. 2002 r.). 
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  13 stycznia 1812 r. – urodził się Teodor Tripplin – podróżnik, pisarz, 
jeden prekursorów polskiej literatury fantastycznonaukowej, powstaniec 
listopadowy, działacz emigracyjny ( zm. 1881 r.). 

  13 stycznia 1911 r. – urodził się Roman Totenberg – polski skrzypek 
i pedagog mieszkający od 1939 r. w USA. Koncertował z największymi 
orkiestrami amerykański wspólnie z Karolem Szymanowskim i Arturem 
Rubinsteinem (zm. 2012 r.). 

  14 stycznia 1392 r. – król Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie 
osadzie Chełm. 

  14 stycznia 1942 r. – urodził się Krzysztof Klenczon – wokalista, 
kompozytor, członek zespołu „Czerwone Gitary” i „Trzy Korony”; autor 
przebojów: „Biały krzyż”, „Wróćmy na jeziora”, „Kwiaty we włosach”, „10 
w skali Beauforta” (zm. 1981 r.). 

  15 stycznia 1622 r. – urodził się Molier – właśc. Jan Baptiste Poquelin 
– francuski dramaturg i aktor; autor sztuk: „Szkoła żon”, „Świętoszek”, 
„Lekarz mimo woli”, „Mizantrop”, „Skąpiec”, „Mieszczanin szlachcicem”, 
„Chory z urojenia” (zm. 1673 r.). 

   15 stycznia 1882 r. – urodził się Florian Znaniecki – filozof i socjolog, 
autor dzieła: „Chłop polski w Europie i Ameryce” (zm. 1958 r.). 

  16 stycznia 1853 r. – urodził się André Michelin – francuski 
przemysłowiec i wynalazca, w 1891 r. wraz z bratem Eduardem wynalazł 
rozbieralną oponę pneumatyczną z dętką. Dziś firma Michelin jest jedną 
z największych na świecie producentów opon (zm. 1931 r.). 

  16 stycznia 1932 r. – urodziła się Dian Fossey – amerykańska zoolog; 
zasłynęła jako badaczka goryli górskich w Rwandzie, zginęła w 1985 r. z ręki 
kłusowników za to, że toczyła bezpardonową walkę z kłusownictwem. 

  17 stycznia 1945 r. – oddziały 1 Armii Wojska Polskiego i Armii 
Czerwonej wkroczyły do zburzonej Warszawy. 

  17 stycznia 1732 r. – urodził się Stanisław August Poniatowski – 
ostatni król Polski, człowiek o wielkiej kulturze osobistej, mecenas nauki, 
kultury i sztuki. Był założycielem Szkoły Rycerskiej, współtwórcą Konstytucji 
3 Maja. Panował w czasach wyjątkowo niespokojnych zakończonych 
trzema rozbiorami. Jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci 
w dziejach Polski (zm. 1798 r.). 
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  18 stycznia 1892 r. – urodził się Oliver Hardy – amerykański komik, 
postawniejszy z duetu „Flip i Flap” (zm. 1957 r.). 

  18 stycznia 2002 r. – zmarła Helena Majdaniec – wokalistka, 
„królowa twista”; przeboje: „Rudy rydz”, „Zakochani są wśród nas” 
(ur. 1941 r.). 

  19 stycznia 1922 r. – urodził się Jerzy Kawalerowicz – reżyser 
i scenarzysta filmowy; pierwszy przewodniczący Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Jego filmy: „Pociąg”, „Matka Joanna od Aniołów”, 
„Faraon”, „Austeria” Quo vadis” (zm. 2007 r.). 

  19 stycznia 1932 r. – urodziła się Rena Rolska – właśc. Regina 
Rollinger-Jonkajtys – piosenkarka; przeboje: „Złoty pierścionek”, „Piosenka 
prawdę ci powie”, „Serce na śniegu”. 

  20 stycznia 1922 r. – urodził się Janusz Przymanowski – prozaik, 
dziennikarz i scenarzysta filmowy, pułkownik LWP; autor scenariusza filmu 
„Czterej pancerni i pies” (zm. 1998 r.). 

  20 stycznia 1942 r. – odbyła się konferencja w berlińskiej dzielnicy 
Wannsee, gdzie zdecydowano o ludobójstwie Żydów. 

  21 stycznia 1506 r. – powołano watykańską Gwardię Szwajcarską. 
Od tego momentu strzegą kolejnych papieży. Ich charakterystyczne 
kolorowe mundury nie zmieniły się od przeszło 500 lat i nadal reprezentują 
barwy rodu Medyceuszy. Gwardia Szwajcarska jest najmniejszą armią 
świata. Kiedyś Jan Paweł II zażartował, że Watykan jest najbardziej 
zmilitaryzowanym państwem, bowiem co dziesiąty jego obywatel 
jest  ołnierzem. 

  21 stycznia – Dzień Babci i Dziadka. Wielu z nas, to seniorzy, 
którzy to święto będą czcić wraz z wnuczkami i wnukami. Poprzez 
te obchody nie czujcie się być podstarzałymi, a wręcz przeciwnie; bądźcie 
dumni z zajmowanej pozycji w hierarchii pokoleń i cieszcie 
się z okazywanego Wam szacunku.  

  Korzystając z okazji – łącząc się z życzeniami bliskich – Redakcja 
pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z życia 
i służenia – w miarę możliwości – Waszym latoroślom, aby rosły 
na pociechę Waszą i całego społeczeństwa. 
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   Pragnąc osłodzić Wam świętowanie Waszego Dnia na łamach 
„Przewodnika” cytujemy aforyzm dosadnie określający Waszą rolę 
w drabinie pokoleń ...  

Babcia i Dziadek, to wielofunkcyjne pogotowie rodzinne . 
              autor: Józef Bułatowicz 

  22 stycznia 1863 r. – wybuchło Powstanie Narodowe – nazwane 
Powstaniem Styczniowym – przeciwko Cesarstwu Rosyjskiemu. Trwało 
do października 1864 r. 

   22 stycznia 1912 r. – urodził się Alfred Szklarski – pisarz, autor 
popularnej serii książek o przygodach Tomka Wilmowskiego (zm. 1992 r. ). 

  22 stycznia 2012 r. – zmarła Irena Jarocka – piosenkarka; przeboje: 
„Motylem jestem”, „Odpływają kawiarenki”, „Kocha się raz” (ur. 1946 r.). 

  23 stycznia 1922 r. – urodził się Jerzy Adamski – krytyk literacki 
i teatralny, tłumacz (zm. 2001 r.). 

  23 stycznia 1982 r. – urodził się Karol Bielecki – piłkarz ręczny, 
wielokrotny medalista mistrzostw świata, jeden z najwybitniejszych 
i najbardziej rozpoznawalnych zawodników w historii polskiej piłki ręcznej. 

  24 stycznia 1002 r. – zmarł Otton III – król Niemiec, cesarz rzymski 
(ur. 980 r.). 

  24 stycznia 1972 r. – na wyspie Guam został odnaleziony japoński 
żołnierz Shoichi Yokoi ukrywający się tam od 1944 r. 

  25 stycznia 1912 r. – urodził się Marian Brandys – pisarz 
i reportażysta. Napisał: „Śladami Stasia i Nel”, „Kozietulski i inni”, „Koniec 
świata szwoleżerów” (zm. 1998 r.). 

  25 stycznia 1942 r. – urodził się Eusébio da Silva Ferreira – 
portugalski piłkarz urodzony w stolicy Portugalskiej Afryki Wschodniej. 
Środkowy napastnik, nazywany „Czarną Panterą” lub „Czarną Perłą 
z Mozambiku”. Brązowy medalista i król strzelców MŚ 1966 r. zdobywca 
Złotej Piłki w plebiscycie „France Football” w 1965. (zm. 2914 r.). 

  25 stycznia – to Dzień Sekretarki i Asystentki. 
  26 stycznia 1905 r. – zmarł Maciej Szarek – pisarz ludowy. Pracował 

jako rolnik i flisak; autor pamiętnika „Bieg mego życia” oraz wierszy 
i powiastek wydanych w zbiorze „Maciej Szarek, włościanin z Brzegów” 
(ur. 1826 r.). 

 



Przewodnik 
11 

 

  26 stycznia 1932 r. – zmarł William Wrigley Jr. – amerykański 
przedsiębiorca, założyciel największej na świecie firmy produkującej gumę 
do żucia (ur. 1861 r.). 

  26 stycznia – to Dzień Transplantacji. 
  27 stycznia – to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 

Holocaustu – uchwalony 1.XI.2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej 
przez hitlerowski reżim. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło 
nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. Datę obchodów 
wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz – 
Birkenau w 1945 r. 

   27 stycznia 1832 r. – urodził się Lewis Carroll – właśc. Charles 
Dodgson – brytyjski matematyk i pisarz, autor „Alicji w krainie czarów” 
(zm. 1898 r.). 

  28 stycznia 1905 r. – ogłoszenie strajku powszechnego w Królestwie 
Polskim, tego samego dnia wybuchł też powszechny strajk szkolny. 
Te wydarzenia zapoczątkowały szereg manifestacji i wystąpień, 
które przeszły do historii jako Rewolucja 1905 r. 

  28 stycznia 2002 r. – zmarła Astrid Lindgren – szwedzka pisarka 
tworząca dla dzieci. Napisała: „Pippi Pończoszanka”, „Dzieci z Bullerbyn”, 
„Bracia Lwie Serce”, „Ronja córka zbójnika” (ur. 1907 r.). 

  29 stycznia 1962 r. – urodziła się Olga Tokarczuk – pisarka, eseistka 
i psycholog, laureatka Literackiej Nagrody Nobla za 2018 r. Utwory: „Księgi 
Jakubowe”, „Bieguni”, „Prowadź swój pług przez kości umarłych” 

  29 stycznia 1990 r. – w Warszawie zakończył obrady ostatni – XI 
Zjazd PZPR – partia uległa samorozwiązaniu, a na jej miejsce powołano 
Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej.  

  30 stycznia 1882 r. – urodził się Franklin Delano Roosevelt – 
amerykański polityk, jedyny w historii czterokrotnie wybierany 
prezydentem USA – w latach 1933–1945. (zm. 1945 r.). 

30 stycznia 1930 r. – zmarł Benedykt Dybowski – polski zoolog 
i lekarz, uczestnik Powstania Styczniowego zesłany na Syberię, badacz 
jeziora Bajkał (ur. 1833 r.). 
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  31 stycznia 1845 r. – Amerykanin Elias Howe opatentował maszynę 
do szycia reklamowaną przez firmy handlowe jako „przyjaciółka szwaczki”. 
Maszyna wykonująca ścieg podwójny i stebnowany szybko zdobyła rynek 
i światowy rozgłos. 

  31 stycznia 1892 r. – w norweskiej miejscowości Holmenkollen odbył 
się pierwszy w historii konkurs skoków narciarskich. 

  Wspólnie przeanalizowaliśmy niegdyś zaistniałe zdarzenia i fakty, 
które zdarzyły się w miesiącu styczniu w historii powszechnej, jak i dziejach 
naszego Narodu. 

  Niech przekaz płynący z ich rozważania i analizy w sposób pozytywny 
wpłynie na nasze pro związkowe postawy, gdyż przed nami szczególny czas, 
wszak w końcu we wrześniu ubiegłego roku odbył się Krajowy Zjazd 
naszego stowarzyszenia (gdy nam w terenie już minął półmetek kadencji) 
i – w końcu – z „poślizgiem” czas zacząć realizować postanowienia, 
które na nim zapadły… 

  Na rozpoczynający się Nowy 2022 Rok wszystkim zrzeszonym 
w naszej organizacji, naszym sympatykom i tym wszystkim, którzy nam 
sprzyjają – w imieniu władz naczelnych ZO Podkarpackiego PZN 
oraz własnym – pragnę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
oraz spełnienia wszelkich zakładanych planów, zadowolenia z życia 
jak też  racy społecznej, którą nadal mamy zamiar kontynuować.  
   
Zygflor                         2021-08-24 

 
 

Przed i w trakcie pandemii 
– czyli – 

Co w ostatnich 2-latach działo się w jarosławskim Kole PZN? 
 

  Ostatnie dwulecie, to wręcz katastroficzny czas, który nawet 
nie przewidzieli najtężsi futuryści, a wszystko to za sprawą wirusa COVID-
19 oraz przez niego wywołanej pandemii, która sparaliżowała nie tylko 
naszą działalność. 
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  „Przed i w czasie pandemii”, to dosyć trudne pytanie dotyczące 
naszej działalności w określonym czasie, na które muszę odpowiedzieć” – 
tym zwrotem swoja wypowiedz zainaugurowała Ewa Bednarczyk – prezes 
ZK PZN w Jarosławiu. 

  Ewa – starając się na nie rzetelnie odpowiedzieć – cofnęła 
się do ostatnich miesięcy 2020 r., gdy 25 września ub.r. – jeszcze przed 
zamknięciem kin i teatrów, czyli ośrodków kultury – zdołali obejrzeć 
w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej spektakl pt. „Iwona 
księżniczka Burgunda", który bardzo się ludziom spodobał. 

  „W ubiegłym roku – tym zwrotem rozpoczęła swą wypowiedz – 
z powodu zamknięcia ośrodków kultury – niestety – w pełni nie 
zrealizowaliśmy zakładanych na ten czas zadań i celów.  

  Oczywiście końcem wspomnianego roku nie ulegliśmy swoistemu 
uśpieniu wynikającego z pandemii, gdyż gdzie się dało składaliśmy wnioski, 
czy projekty o wsparcie naszej działalności i to samo zrobimy w roku 
bieżącym (2021 r.). Z wiadomych względów (obostrzenia) w tym roku nie 
organizowaliśmy spotkania opłatkowego, bo istniało pandemiczne 
zagrożenie i tego typu działalność została zawieszona. 

  Z upływem czasu oraz „wypłaszczaniem się” krzywej zachorowań 
na COVID-19 powolutku zaczęliśmy powracać do statutowej działalności, 
czyli do realizacji od lat kontynuowanych projektów i zadań. 

  W tym roku (przyp. 2021 r.) jesteśmy w trakcie realizacji trzech 
projektów; są to zadania o nazwie:  
1. Niwelowanie barier mentalnych w dostępie do kultury. 
2. Terapia przez sztukę 
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3. Warsztaty kulinarne. 
  Arteterapia, to zajęcia prowadzone i realizowane w siedzibie ZK, 

których wytwory, czyli dzieła służą do okazywania wdzięczności wobec tych, 
którym coś zawdzięczamy. Szczególnie są wykorzystywane okresie 
przedświątecznym, gdy wręczamy je w urzędach, z którymi 
współpracujemy lub „upłynniając je” w miejscowej galerii, 
gdzie dokonujemy ich sprzedaży za przysłowiową „złotówkę”. 

  Jeśli chodzi o zorganizowane grupowe wyjazdy, to w tym roku 
w dniach 22-24. czerwca 2021 r. dla 20 osób zrealizowaliśmy trzydniową 
wycieczkę do Wrocławia, co było kontynuacją wyjazdów do stolicy Dolnego 
Śląska z poprzednich lat. M.in. w trakcie tegorocznego pobytu byliśmy 
w hali 100-lecia, miejscowym ZOO – w tym w Afrykarium i Oceanarium – 
wieczorem obejrzeliśmy kolorowe fontanny. Niezwykłym przeżyciem 
był pobyt w Aquaparku, czy Muzeum Przyrody. 

  26 września – również dla 20 osób – zorganizowaliśmy wyjazd 
do Krakowa na spektakl „Frida” do Teatru Współczesnego. Przy okazji 
zrealizowaliśmy zwiedzanie Krakowa – w tym łagiewnickie Centrum Jana 
Pawła II. 

  Oprócz tego w każdym miesiącu organizują grupowe wyjście 
do miejscowego kina .  

  Dlatego też „nadrabiając zaległości” 17 października 2021 r. w hali 
POSiR w Przemyślu obejrzeliśmy „zaległy” spektakl baletowy pn. „Jezioro 
Łabędzie”, który planowali podziwiać przed rokiem… 
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  Z satysfakcją zdradzam, że mamy fajną 20-dziesto osobową grupę, 
której członkowie chętnie uczestniczą w naszych propozycjach i poprzez 
to coś w ten trudny pandemiczny czas udaje się nam z nimi zrealizować. 

  Na zakończenie podkreśliła 
celowość i trafność realizowanych 
przez ZO PZN na rzecz środowiska 
projektów określając je mianem 
„dobrodziejstwa”, ponieważ owocem 
tegoż układu są miejsca pracy, zaś dla 
ich beneficjentów fachowa 
i odpowiedzialna pomoc, 
czy uspokajająca skołatane nerwy 
rozmowa, czy porada. 

  Czekają na osłabienie pandemii, co umożliwi realizację kolejnych 
projektów; w tym wyjazdu nad polskie morze oraz do Grecji, co traktują 
jako organizacyjny priorytet.  

  W tym wszystkim zawsze mogli – i nadal liczą – na restauratora 
Tadeusza Słowika, który od lat w szczytnej działalności ich wspierał i nadal 
z wielką satysfakcją to czyni.  
Ich obecny adres: 

Polski Związek Niewidomych 
Koło w Jarosławiu 
ul. Przemyska 15 
37-500 Jarosław 

Skład obecnego ZK PZN w Jarosławiu  
prezes       Ewa Bednarczyk  
wiceprezes      Bożena Majdańska  
skarbnik       Magdalena Wróbel 
sekretarz      Katarzyna Urbaniak  
członek ZK      Lucyna Bar 
członek ZK      Łucja Grzelczak 
członek ZK      Celina Jazienica 
   Na zakończenie nam wszystkim, Liderce jarosławskiej struktury PZN 

(„prezesuje” im już ćwierć wieku) oraz Jej podopiecznym należy życzyć 
jak najszybszego powrotu do normalności, która umożliwi spokojną 
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i bezpieczną realizację statutowych zadań, co non stop czynią od 65 lat, 
wszak 21.10.2021r. „świętowali” Żelazny Jubileusz zaistnienia swojej 
struktury w swoim regionie, o czym w odrębnym artykule – opracowaniu – 
go omówimy i zrelacjonujemy… 
 
Zygflor                         2021-10-18 
 
 

Dwie indywidualności – dwoje błogosławionych 
– którzy w swym ziemskim zaistnieniu niezwykle mocno zakotwiczyli 

w  krzyżu, przez co osiągnęli życie wieczne 
 

Uchwałą Sejmu i Senatu RP – w 120 rocznicę urodzin i 40 rocznicę 
śmierci – rok 2021 został ogłoszony rokiem kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Jego punktem kulminacyjnym była msza beatyfikacyjna 
odprawiona 12 września 2021 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
W tym samym czasie do godności błogosławionej została również 
wyniesiona Elżbieta Róża Czacka – założycielka Towarzystwa Opieki 
na Ociemniałymi w Laskach. 

  Kard. Stefan Wyszyński prymas Polski – i Matka Elżbieta Czacka – 
fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – zostali 
oficjalnie włączeni przez papieża Franciszka do grona błogosławionych. List 
Apostolski Franciszka odczytał w czasie mszy beatyfikacyjnej w Świątyni 
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Opatrzności Bożej w Warszawie papieski delegat kard. Marcello Semeraro. 
W uroczystościach brało udział około 7 tysięcy ludzi, w tym przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą 
i premierem Mateuszem Morawieckim na czele. 

  List Apostolski, w którym papież wpisał w poczet błogosławionych 
kard. Stefana Wyszyńskiego i Matkę Elżbietę Różę Czacką, odczytał 
po łacinie kard. Semeraro, a następnie w języku polskim bp Michał 
Janocha. „My, papież Franciszek (...) naszą Apostolską władzą zezwalamy, 
aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński 
i warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, 
pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie 
jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności 
każdego człowieka (...), a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta Czacka 
(w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała 
Chrystusa – światłość świata – i z miłującą wiernością świadczyła o Nim 
wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani 
Błogosławionym" – napisał papież Franciszek. 
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  Zapowiedział, że wspomnienie kard. Stefana Wyszyńskiego 
obchodzone będzie 28 maja, zaś Matki Elżbiety Czackiej 19 maja. 

  Po ogłoszeniu formuły beatyfikacyjnej wizerunek bł. Stefana 
Wyszyńskiego odsłonili członkowie założonego przez niego w 1952 r. 
Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin" Hanna Kordyasz i Piotr Kordyasz, 
natomiast wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłoniły siostry Aleksandra 
Maczuga i Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. 

  Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego zaprojektował i wykonał 
gdański artysta-bursztynnik Mariusz Drapikowski, twórca m. in. 
bursztynowej sukienki dla Ikony Jasnogórskiej: tzw. sukni zawierzenia 
"Totus Tuus". W relikwiarz wkomponował on oryginalny rękopis "Aktu 
osobistego oddania się Matce Bożej" i wizerunek jasnogórskiej ikony.  

  Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego wniosła uzdrowiona 
za wstawiennictwem nowego błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska 
oraz przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego: Krystyna Szajer, 
która najdłużej pracowała w sekretariacie prymasa i Dorota Pawlas. 
Reprezentują one dwa pokolenia instytutu – najstarsze i najmłodsze. 

  Relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej został wykonany w drewnie lipowym 
i przedstawia wyrzeźbione dłonie matki Elżbiety, które opuszkami palców 
czytają napisany wypukłym pismem Braille’a fragment Psalmu 126, którym 
modliła się przed swoją śmiercią. Z komunikatu biura prasowego 
archidiecezji warszawskiej wynika, że: „Rzeźba dłoni powstała 
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na podstawie odlewu wykonanego za życia matki Elżbiety. Wtedy miał on 
prezentować niewidomym wychowankom właściwy układ palców 
przy czytaniu pisma Braille’a". Relikwiarz zaprojektowany został 
przez siostrę Albertę Chorążyczewską FSK, absolwentkę Wydziału 
Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, i jest dziełem artysty 
rzeźbiarza Marka Szali, autora m. in. ołtarza papieskiego pod krokwią 
w Zakopanem w 1997 r. 

  Relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej wniosły uzdrowiona 
za wstawiennictwem błogosławionej Karolina Gawrych, niewidoma 
Teresa Dederko oraz matka Judyta Olechowska FSK, przełożona generalna 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. 

  W homilii – odczytanej w języku polskim przez bp. Piotra Jareckiego 
– kard. Marcello Semeraro zaznaczył, że kapłańskie życie kard. Stefana 
Wyszyńskiego „było naznaczone licznymi próbami, którym stawiał czoła 
z ufnością i zdecydowaniem".  

  „Jednym z najbardziej dramatycznych momentów był okres II wojny 
światowej oraz czas heroicznego i tragicznego powstania warszawskiego 
w 1944 roku" – wskazywał. 

Przypomniał również, że będąc w Laskach, „błogosławiony Stefan 
podniósł z ziemi fragment częściowo spopielonej kartki, pochodzącej 
z płonącej i spowitej w ogniu stolicy, na której widniał napis: „Będziesz 
miłował’". 
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  Papieski wysłannik zwrócił także uwagę, że kard. Wyszyński 
„w walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn często powtarzał: 
‘Kto nienawidzi, ten już przegrał’". 

 
– o Matce Róży Czackiej – 

 
  Matka Elżbieta Czacka „otworzyła szkoły, dostosowała alfabet 

Braille’a do języka polskiego" 
  Kard. Marcello Semeraro podkreślił także w homilii, 

że „niezachwiana wiara w Boga i w Jego opatrzność charakteryzowała 
również Matkę Elżbietę Różę Czacką". 

  „Dotknięta w wieku 22 lat całkowitą utratą wzroku postanowiła 
poświęcić swoje życie służbie osobom niewidomym, które w tym  

czasie na ziemiach polskich nie mogły liczyć na pomoc ani na 
możliwość zdobycia wykształcenia" – mówił papieski wysłannik. 

  Dodał, że w tym celu Matka Elżbieta założyła Towarzystwo Opieki 
nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża. 

  Przypomniał, że „Tworzyła szkoły i organizowała warsztaty, 
dostosowała alfabet Braille’a do języka polskiego i opracowała skróty 
ortograficzne". 

  Podkreślił, że „poprzez swoją nadzwyczajną pracowitość 
i zaangażowanie błogosławiona Elżbieta Róża wskazuje nam, że nie istnieją 
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przeszkody dla tych, którzy pragną kochać Pana Boga i jak On miłować 
człowieka". Zaznaczył, że również w jej życiu nie brakowało licznych 
trudności, w których – jak mówił – „z niesłychaną nadzieją stale 
potwierdzała swoją wierność Panu Bogu, który jest miłością". 

  „Podwójna beatyfikacja – w pewnym momencie oznajmił – 
jest dopełnieniem spotkania kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej w Laskach 
w 1926 r. czyli 95 lat. Doprecyzowująco dodał , że ze spotkania zrodziła 
się nie tylko „cenna współpraca", ale – przede  

wszystkim – „komunia wiary, miłości do Boga oraz do potrzebującego 
i bezbronnego człowieka". 

  Podkreślił, że „oboje wiedzieli, jak napełniać się nawzajem siłą, 
wytrwałością i odwagą". 

  „On – zaangażowany osobiście w niesienie pomocy tym wszystkim, 
którzy doświadczali krzywd i ograniczeń w praktykowaniu ich wolności oraz 
wyznawaniu własnej wiary; Ona – niewidoma wśród niewidomych 
fizycznie i duchowo, pomagała tym wszystkim, którzy zostali porzuceni 
i pozostawieni na marginesie społeczeństwa" – mówił kard. Semeraro. 

  Zaznaczył, że nowi błogosławieni otrzymali od polskiego narodu 
„nieocenione dobro wiary oraz żywotność wielowiekowej tradycji miłości 
do Boga". 

  Oboje „Ofiarowali w zamian życiowe przekonanie o prymacie Boga, 
które zdolne jest przywrócić człowiekowi na nowo jego godność. Przekazali 
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świadectwo życia wiernego Ewangelii za wszelką cenę. Pozostawili wzór 
służby konkretnemu potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, 
kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność" – 
wskazał papieski wysłannik. 

  Liturgii w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. 
Koncelebrowało ją 600 księży, 80 biskupów z Polski – w tym m. in. 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, 
prymas Polski Wojciech Polak i gospodarz miejsca, metropolita warszawski 
kard. Kazimierz Nycz. Obecnych było także 45 biskupów z zagranicy. 
W uroczystościach udział brali przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych: prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu 
Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki oraz członkowie rządu z premierem 
Mateuszem Morawieckim na czele. Byli także goście z zagranicy 
oraz przedstawiciele służb dyplomatycznych i wojska. 

  Uważam, że swoistym symbolem łączącym beatyfikowanych, 
była ikona Matki Bożej Częstochowskiej wyeksponowana pomiędzy 
podobiznami błogosławionych, której dogłębnie zaufali po przedwczesnym 
osieroceniu przez ziemskie rodzicielki; wedle której wskazań i nauk Jej Syna 
żyli i realizowali się w swoim życiu poprzez to osiągając Nieśmiertelność 
oraz uznanie i kult nas współczesnych…  

  Opracowanie powstało na podstawie analizy materiałów 
opublikowanych w Internecie tuż po uroczystościach beatyfikacyjnych 
w dniu 13 września 2021 r. oraz obserwacji i spostrzeżeń własnych 
zaistniałych w trakcie oglądania transmisji uroczystości w Internecie. 

  Ilustrujące tekst zdjęcia, to „fotograficzne zrzuty ekranu” pobrane 
z pulpitu w trakcje internetowej transmisji na You Tubie. 
 
Zygflor                        2021-09-13 

 
„Złoty” Jubileusz łańcuckiej struktury PZN 

której Zarząd Koła  
– kumulując środki, w trakcie jednej imprezy – łącząc wspomnianą okrągłą 
50-tą rocznicę zaistnienia Koła PZN w tym regionie wraz z lokalnymi 
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obchodami Dnia Białej Laski oraz wspomnieniem 100-lecia prawnego 
uznania białej laski, jako prawnie usankcjonowanego symbolu naszej 
niepełnosprawności i przyrządu chroniącego nas w przestrzeni publicznej 
– łącząc je w trudnym pandemicznym czasie – uhonorował wszystkie 
wspomniane fakty, rocznice i zdarzenia w trakcie jednego spotkania 
zrealizowanego 16 września 2021 r.  

  Fragment z „Calendarium Okręgu Podkarpackiego PZN” omawiający 
początki zaistnienia i działalności Jubilata: 

 
 

1971 r. Łańcut 
  Pierwszym prezesem łańcuckiego ZK PZN był Kazimierz Litwin, a ich 

siedziba była usytuowana przy łańcuckim PKPS. W tym pionierskim czasie 
wszelkie prace biurowe na rzecz środowiska prowadziła Elżbieta Cwynar – 
kierownik PKPS, a później Eugeniusz Hadław. Kolejnymi przewodniczącymi 
byli: Stanisława Prucnal, Karol Radwanowicz, Stanisław Wierzbiński 
i Marian Wrona. Obecnie ster rządów łańcuckiej struktury dzierży prezes 
Zofia Kuźniar. 

  O ich „początkach” oraz o tym wszystkim, co przed półwieczem 
za „rządów” Śp. Eugeniusz Gilewskiego działo się w Okręgu Rzeszowskim 
PZN godzinami może mówić Stanisława Prucnal – chodzące „calendarium” 
naszego ruchu w regionie, a przede wszystkim w tym powiecie. 
Wydaje się, że niezwykle przełomowym był ich tegoroczny wyjazd 
do Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Nestor” w Muszynie, w którym 
bawili w dniach 27 – 30 sierpnia 2021 r, w trakcie którego pomimo ciężkiej 
i niesprzyjającej aury zrealizowali zakładane plany i zadania. Z tym – 
jak to zauważył mój rozmówca – wyjazdem trafili w bardzo trudny czas, 
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bo cały czas „lało, jak z cebra”. Pomimo to zauważył wręcz wiekopomne 
korzyści, gdyż ów przymuszony pobyt w ośrodku przyczynił 
się do wielogodzinnych dyskusji oraz podjęcia wiążących decyzji 
co do tego, że z wielu względów w tym roku 16.09.2021 r. zorganizują „trzy 
w jednym”, czyli jedną imprezę, w trakcie której uwzględnią i połączą trzy 
elementy wypunktowane i zapowiadane na początku tego opracowania. 

  W trakcie „wyjazdowego” posiedzenia Zarządu Koła ustalono, 
że impreza odbędzie się w powyżej wymienionym dniu w „Bursie Szkolnej” 
– obiekcie Zespołu Placówek Oświatowych Łańcuta – w którym przed laty 
już niejednokrotnie gościli i bawili się, m. in. ze względu „na dobrą kuchnię, 
fachową obsługę, przystępne umiejscowienie na terenie miasta i bazę, 
w której chcieli zorganizować tego typu spotkanie”. 

  Tak od chwili podjęcia decyzji, aż do momentu jej realizacji multum 
prac miała prezes Zofia Kuźniar, która – wykorzystując 
„zmechanizowanego” męża „dwoiła się i troiła”, aby sprostać 
„potrójnemu” zadaniu. 

  Jak na dwutygodniowy czas – w iście sprinterskim tempie – należało 
wystosować zaproszenia do tzw. VIP-ów oraz obdzwonić członków 
macierzystej struktury, aby wiedzieć na kogo będzie można liczyć, że nie 
zawiodą i w dniu uroczystości przybędą do Bursy. 

Tych pierwszych, czyli przedstawicieli władz – poprzez wręczenie 
Zaproszenia – „obskoczyła” sama; tych drugich, z powodu krótkiego 
terminu, „skrzyknęła” telefonicznie. Ciastka na imprezę bezpłatnie 
dostarczyła im żołyńska piekarnia, za co są wdzięczni. 



Przewodnik 
25 

 

16.09.2021 r. godz. 1200 łańcucka Bursa Szkolna 
  – to data, godzina i miejsce realizacji Jubileuszu 50-lecia zaistnienia Koła 
PZN w powiecie łańcuckim sprytnie powiązana w ten pandemiczny czas 
z lokalnymi obchodami DBL oraz 100-leciem uznania jej, jako znaku 
utożsamianego z naszą niepełnosprawnością i tym samym chroniącą nas 
w przestrzeni publicznej.  

  Z wrodzoną sobie grzecznością, uprzejmością i taktem spotkanie 
zagaiła i otworzyła prezes Zofia Kuźniar, która w tymże stylu witała każdego 
z zaproszonych gości bez względu na sposób i formę zaproszenia. W tym 
dniu w gronie VIP-ów znaleźli się:  

•  Barbara Pilawa-Kraus  – wicestarosta Powiatu Łańcuckiego 

•  Rafał Kumek       – Burmistrz Miasta Łańcuta 

•  Joanna Dubiel-Sowa  – dyr. PCPR Łańcut 

•  Jadwiga Cwynar    – dyr. Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności 

•  Małgorzata Sońska    – dyr. Biblioteki Miejskiej w Łańcucie 

•  Janina Surmacz     – dyr. NOR-W Caritas w Wysokiej 

•  Krzysztof Lepak    – dyr. DPS Łańcut 

•  Zdzisław Magoń    – dyr. Bursy Szkolnej 

•  Marian Wrona    – przew. Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych 

•  Małgorzata Przyboś   – dyr. ZO Podkarpackiego PZN 

•  Karolina Bartnik   – pracownik biura ZO Rzeszów 
W trakcie okolicznościowego spotkania głos m. in. zabrali: 
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  Stanisława Prucnal – która w pierwszej dekadzie jego zaistnienia 
była przewodniczącą łańcuckiego Koła PZN. Przy okazji wszystkim 
przybliżyła jego historię oraz omówiła swój wieloletni okres pracy 
w świetlicy ZO Rzeszowskiego PZN. Przy okazji omówiła życie, dokonania 
i beatyfikację Matki Róży Czackiej, jako wzoru dla nas współczesnych. 

  Marian Wrona – to kolejny prelegent, który łańcuckiej strukturze 
liderował przez 20 lat. Wzruszonym głosem opowiadał o swojej współpracy 
z władzami Łańcuta i Gmin powiatu oraz życzył obecnej prezes dużo 
zdrowia na dalsze lata społecznej pracy. 

  Następnie głos zabrali wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus, 
Burmistrz Rafał Kumek, dyr. PCPR Jolanta Dubiel-Sowa, dyr. Ośrodka 
Caritas w Wysokiej Janina Surmacz, którzy kończąc swe wystąpienia 
okolicznościowymi życzeniami – dodatkowo – wszyscy prezes Zofii Kuźniar 
przekazali stosowne pamiątki i kwiaty. 

  W imieniu ZO Podkarpackiego PZN stosowne życzenia złożyła dyr. 
Małgorzata Musiałek-Przyboś, która po pełnym ciepła i troski wystąpieniu 
wraz z Karoliną Bartnik rozdały przygotowane przez Zarząd łańcuckiego 
Koła PZN upominki.  

Zaproszeni goście otrzymali statuetki z wygrawerowanym napisem 
z jakiej to okazji i od kogo je otrzymali, zaś każdy członek łańcuckiego Koła 
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PZN do domu wracał wraz z okolicznościowym kubkiem swym napisem 
informującym właściciela, że uczestniczył w uroczystościach Jubileuszu 
macierzystej struktury Związku, wraz z logo naszego stowarzyszenia.  

  Po oficjalnych wystąpieniach i życzeniach przyszła pora 
na okolicznościowy dwudaniowy obiad, po którym biesiadowano 
przy kawie, herbacie i ofiarowanym cieście. Na stole nie zabrakło 
tegorocznych owoców, wędlin i sałatek. 

  Impreza trwała do około godz. 1500, po czym – niezwykle 
usatysfakcjonowani – wszyscy różnymi środkami transportu opuściliśmy 
gościnną Bursę odjeżdżając do swoich domów.  

  I jeszcze jedno … Mszę św. w intencji pomyślności łańcuckiego 
środowiska ludzi z dysfunkcją wzroku, w trakcie której wspominano 
członków stowarzyszenia niegdyś go tworzących oraz obecnie w nim 
zrzeszonym i na co dzień na Ich rzecz aktywnie udzielającym 
się, odprawiono z dwutygodniowym „poślizgiem”.  
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  Relacja powstała na podstawie ustnego przekazu Mariana 
Błażejowskiego – uczestnika Jubileuszu. 
 
Zygflor                         2021-09-18 
 
 

Witryna poetycka 
   
          W tegorocznym styczniowym kąciku poetyckim inaugurującym nowy 
sezon służby naszego periodyku na rzecz środowiska do przeanalizowania 
dedykuję – wręcz życzeniowy – utwór, którego już sam tytuł sugeruje, 
czego  Wam na 2022 rok życzy jego autorka oraz osoba decydująca się na 
jego publikację u zarania Nowego Roku. 
          Oby – przynajmniej w części – spełniło się to, czego  nam życzy i od 
nas oczekuje jego autorka…. 
 

„Dziel się miłością” 
Z miłością przez życie idź, 
rozdawaj ją dookoła, 
miłości tak mało jest dziś, 
więc każdy jej szuka i woła. 

Najbliższej osobie ją daj, 
by serce szczęśliwe było, 
na strunach miłości graj. 
by cieszyć się każdą chwilą. 

Tym darem z bliźnimi się dziel, 
niech kwitnie cudowna miłość, 
na dłoni ją podaj jak chleb, 
by więcej miłości było. 

Najdoskonalszy to dar 
z uczuciem tym pięknie jest żyć, 
gdy miłość rozsiewa swój czar, 
by każdy mógł szczęśliwym być! 

    autor: Zuzanna Ostafin 
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                 „Zima” 
Zima, zima przyszła już 
Każde dziecko o tym wie, 
No bo z chmurek prosto z nieba 
Sypie bielusieńki śnieg. 

Wszystkie dzieci się radują, 
Lepią śnieżki i bałwanka, 
No i z górki na pazurki 
Mkną na nartach i na sankach. 

Ostry mróz nas szczypie w noski 
Piękne wzory też maluje 
W szybach okien moi mili 
Różne kwiaty nam haftuje. 

Zima fajną porą jest 
Są prezenty, ferie, święta, 
A przygody w śnieżnym puchu 
Każde dziecko zapamięta. 

                   autor: Zuzanna Ostafin 
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„Złoty” Jubileusz łańcuckiego Koła PZN 
– fotorelacja z uroczystości zrealizowanych 16 września 2021 r.  

 

 
 
 
 
 
 
 


