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Tyle jesteś wart, ile drugiemu pomożesz, jeśli możesz

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
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Śp. Tadeusz Ferenc
( ur.10. 02. 1940 r. – zm. 27. 08. 2022 r. )
Po długotrwałej i ciężkiej chorobie w wieku 82 lat 27 sierpnia 2022 r.
zmarł
wieloletni Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc –
niesamowita osobowość, niezłomny, o ogromnym dorobku,
samorządowiec, który przez 19 lat swojej prezydentury wręcz w sposób
rewolucyjny zmieniał oblicze stolicy Podkarpacia dbając o jej wielotorowy
rozwój poprzez to stając się niedościgłym wzorem dla innych gospodarzy
wielkich aglomeracji w kraju i świecie. Sprzyjał rozwojowi naszego
środowiska.
Cześć Jego Pamięci !!!
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Listopad
Dlaczego jedenasty miesiąc roku zwykliśmy nazywać właśnie
listopadem?
Cóż, w wypadku tego miesiąca etymologia nie jest zbyt
problematyczna. Listopad, to po prostu czas, kiedy liście opadają z drzew.
Forma tego wyrazu dowodzi tego, że mamy tutaj do czynienia z nazwą
ogólnosłowiańską, którą należy kojarzyć z prasłowiańskim rdzeniem listъ
„liść” – zanik przedniego jeru przełożył się z czasem na gruncie polskim w
zmiękczenie wygłosowej grupy spółgłoskowej, stąd też zamiast list
mówimy liść. Na gruncie języków słowiańskich jest to pewien ewenement,
jednak dawny rodowód nazwy listopad sprawia, że Polacy nie mają w
zwyczaju nazywać jedenastego miesiąca liściopadem. Druga część nazwy
padъ jest odczasownikowym rzeczownikiem od prasłowiańskiego pasti
„padać (paść)”.
Skoro listopad to nazwa typowo słowiańska (ps. listopadъ) , to
utrwaliła się ona wśród innych narodów słowiańskich. Czesi mają listopad,
Białorusini лістапад (listapad), a Ukraińcy листопад (lystopad). Chorwaci
również używają nazwy listopad, jednak ich listopad wypada wtedy, kiedy
nasz październik.
Pozostałe kraje słowiańskie przejęły terminologię z łaciny, gdzie
tamtejsza nazwa November oznaczała po prostu dziewiąty miesiąc roku
(wg kalendarza rzymskiego). por.: słowacki. i słoweński. november, ros.
ноябрь (noâbrʹ), bułg. ноември (noemvri).
Na tle innych miesięcy nazewnictwo listopada prezentuje się mocno
jednolicie, gdyż nie licząc sporadycznych wyjątków, zdecydowana
większość narodów używa nazwy łacińskiej lub prasłowiańskiej. Względnie
wczesne uformowanie się nazwy listopad sprawiło również, że wśród
języków słowiańskich niewiele jest obocznych nazw tego miesiąca –
listopad okazał się nazwą na tyle wdzięczną, że tylko nieliczne narody
postanowiły ją odrzucić.
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Listopad w naszej strefie klimatycznej, to czas zamierania przyrody,
ostatecznego odbarwienia się liści drzew, krzewów i traw oraz częstych
przymrozków, które wraz z silnymi wiatrami przyczyniają się do zamierania
i ogołocenia jeszcze nie tak dawno ożywionej przyrody. W związku z tym
ten czas, to „główny sprzątający” w roku tak w wydaniu ludzkim (wymusza
sprzątanie posesji i cmentarzy) jak i przyrody, która swoimi narzędziami –
wiatrem i deszczem – wszystko, co może usuwa gdzieś w dzikie chaszcze i
zakrzewienia.
Niezwykle trafnie i celnie ten czas charakteryzuje czterowiersz
Zuzanny Ostafin o treści:
Deszczem płacze pan listopad,
To jesienny, smutny czas.
Z drzewa żółty liść już opadł,
Wiatr po twarzy szczypie nas.
W te dni niejednemu z nas po głowie przemyka kamedulski zwrot
Memento mori (łac. pamiętaj o śmierci) aż do bólu uzmysławiający nam,
że nijak nie uda nam się jej uniknąć.
To ta prawda wywiera na nas wręcz traumatyczne skojarzenia aż do
bólu uzmysławiając nam naszą śmiertelność oraz naszą doczesność.
Podkreśla to nam obchodzone początkiem listopada Święto Wszystkich
Świętych oraz poświęcony wszystkim Zmarłym - Dzień Zaduszny.
Niegdyś ową uroczystość obchodzono 13 maja (na przednówku), ale z
mocy decyzji papieża Grzegorza III z roku 731 od tamtego czasu owe
wspomnienie obchodzimy w dniu 1 listopada. Prawdopodobnie powodem
decyzji były trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do
Rzymu na wiosnę.
W roku 837 papież Grzegorz IV rozporządził, „Aby odtąd 1 listopada
był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich
świętych Kościoła katolickiego”.
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W chrześcijaństwie obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w roku
998 św. Odilon - opat z Cluny – jako przeciwwagę dla pogańskich
obrządków ku czci zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmarłych – stąd
nazwa „Zaduszki” - wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świętych. W
XIII wieku tradycja rozpowszechniła się w całym Kościele katolickim. W
polskim Kościele katolickim Dzień Zaduszny ma rangę wspomnienia
obowiązkowego, jako wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
Ludowe mądrości charakteryzujące ten czas:
W listopadzie goło w sadzie.
W listopadzie – jak na autostradzie.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
Miną Wszyscy Świeci – mróz się w polu kręci.
Święty Marcin na siwym koniu ku nam jedzie.
Jak się Katarzyna głosi, tak się Nowy Rok nosi.
W połowie listopada deszczy, to u połowie stycznia trzeszczy.
Gdy św. Andrzej ze śniegiem przybieży, to sto dni na polu leży.
W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach stawiają.
W najbliższe dni będziemy wspominać:
1 listopada – Wszystkich Świętych
Wedle tradycji od stuleci w tym dniu gromadzimy się nad mogiłami
naszych przodków, aby w wielopokoleniowym gronie bliższej oraz dalszej
rodziny naszym bliskim zmarłym oddać należną im cześć. Ten wymuszony
czas zastanowienia zmusza nas do refleksji nad istotą ludzkiego życia i
nieuchronnością praw natury. Obecnie praktykowany przez nas zwyczaj
odwiedzania cmentarzy i palenia świec na grobach wykracza poza sferę
przekonań religijnych. Uroczystość Wszystkich Świętych łączy w sobie
wielowiekową obrzędowość pogańską z tradycją dwóch świąt kościelnych.
1 listopada 1512 r. – pierwszy publiczny pokaz fresków Michała
Anioła zdobiących sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej.
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1 listopada 1918 – to początek Bitwy o Lwów 1918-1919 (w polskiej
historiografii określanej jako Obrona Lwowa) – polsko-ukraiński konflikt
zbrojny o Lwów trwający od 1 XI. 1918 r. do 22. V. 1919 r. zakończony
zniesieniem ukraińskiego okrążenia.
2 listopada – Dzień Zaduszny – poświęcony pamięci wszystkich
zmarłych. W Zaduszki zaświadczamy naszą pamięcią o tych, którzy odeszli
od nas na zawsze. W ten dzień wspominamy bliskich, znajomych i
przyjaciół – i to bez względu na wyznawany światopogląd – jednocześnie
snując refleksję nad przemijaniem i nicością doczesności.
Odwiedzając mogiły bliskich. czyli spacerując po cmentarnych
alejkach, miejmy świadomość tego, że „Człowiek tak długo żyje, dopóki
żyje w naszej pamięci”.
2 listopada 1918 r. - został powołany Związek Harcerstwa Polskiego
( ZHP ) – największa organizacja społeczno-wychowawcza w Polsce
skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych, której celem było – i jest wychowanie wartościowych obywateli Polski.
2 listopada 1932 r. – urodziła się Sława Przybylska – piosenkarka;
rozgłos zdobyła w 1958 r. piosenką „Pamiętasz, była jesień”, śpiewała
„Czerwone maki na Monte Casino” w filmie „Popiół i diament” w reżyserii
Andrzeja Wajdy.
3 listopada – Dzień św. Huberta - Święto Myśliwych
Od tego dnia od stuleci w Europie rozpoczyna się sezon łowiecki,
którego największe nasilenie ludzie lasu przeżywają zimą.
3 listopada 1912 r. – urodziła się Marie-Claude Vaillant-Couturier –
francuska reporterka, uczestniczka ruchu oporu; więźniarka obozów
zagłady w Auschwitz-Birkenau i Ravensbrück, świadek w czasie procesów
norymberskich (zm. 1996 r.).
4 listopada 1772 r. – urodził się Franciszek Ksawery Christiani –
inżynier, pionier budowy dróg bitych w Królestwie Polskim, autor
pierwszych podręczników polskich podręczników z tej dziedziny (zm. 1842)
4 listopada 1956 r. – rozpoczęła się interwencja 58 tysięcy żołnierzy
wojsk radzieckich w celu stłumienia Powstania Węgierskiego. Walki trwały
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do 10 listopada. W ich trakcie zginęło 2500 osób, 20 tyś. aresztowano, a
ponad 200 tyś Węgrów emigrowało.
5 listopada 1892 r. – urodził się John Alcock – brytyjski lotnik; w 1919
r. wraz z Arthurem Whittenem Brownem odbył pierwszy przelot przez
Atlantyk bez lądowania (zm. 1919 r.).
5 listopada 1916 r. – władze Niemiec i Austrii ogłosiły „Akt 5
listopada”, w którym zapowiadały utworzenie niepodległego państwa
polskiego, choć pod kontrolą państw centralnych.
5 listopada 1922 r. – urodził się Czesław Petelski – aktor, reżyser
filmów: „Baza ludzi umarłych”, „Ogniomistrz Kaleń”, „Kopernik”, „Bołdyn”
(zm. 1996 r.).
6 listopada 1912 r. – urodził się Leonard Zub-Zdanowicz pseud.
„Ząb”, „Dor”, „Szprung” – żołnierz WP, AK, NSZ, cichociemny, od 1945 r.
podpułkownik w Brygadzie Świętokrzyskiej. W 1945 r. zaatakował
hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet w czeskim Holisovie, skąd
oswobodził kilkaset więźniarek (zm. 1982 r.).
6 listopada 1948 r. – w Stoczni Gdańskiej zwodowano pierwszy
pełnomorski statek towarowy „Sołdek”. Imię otrzymał od nazwiska
budującego przodującego stoczniowca Stanisława Sołdka.
7 listopada 1806 r. – w Wielkopolsce wybuchło antypruskie
powstanie, którego sukces przyczynił się do utworzenia Księstwa
Warszawskiego.
7 listopada 1913 r. – urodził się Albert Camus – francuski pisarz,
dramaturg, przedstawiciel egzystencjalizmu, laureat Nagrody Nobla z
dziedziny literatury w 1957 r. za powieść „Dżuma” (zm. 1960 r.)
7 listopada 1917 r. - wybuch Rewolucji październikowej w Rosji według terminologii sowieckiej - Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
Październikowej –
Określenie „październikowa” na rewolucję bolszewicką jest
stosowane ze względu na miesiąc rozpoczęcia przewrotu. W Rosji
przedbolszewickiej obowiązywał kalendarz juliański, więc zgodnie z tą
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rachubą czasu przewrót rozpoczął się w nocy z 24 na 25 października; zaś
wedle kalendarza gregoriańskiego z 6 na 7 listopada.
8 listopada 1632 r. – Sejm elekcyjny wybrał na króla Władysława IV
Wazę.
8 listopada 1918 r. – Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali
zwolnieni z twierdzy w Magdeburgu.
8 listopada 2008 r. – zmarł Mieczysław Rakowski – polityk,
dziennikarz, poseł na Sejm, premier, współorganizator obrad Okrągłego
Stołu, ostatni I sekretarz KC PZPR (ur. 1926 r.).
9 listopada 1912 r. – urodził się Edmund Pappelbaum – kapitan
żeglugi wielkiej, prawnik, inżynier budowy okrętów, obrońca Helu, kawaler
Orderu Wojennego Virtuti Militari, współtwórca Panteonu Marynarki
Wojennej na Oksywiu (zm. 1997 r.).
9 listopada 1915 r. - urodziła się Hanka Bielicka – wyjątkowo
elokwentna aktorka i artystka kabaretowa, wybitna osobowość polskiej
estrady (zm. 2006 r.).
10 listopada 1802 r. – urodził się Walenty Niesiorowski – powstaniec
listopadowy, działacz emigracyjny; ostatni belwederczyk – członek
Sprzysiężenia Piotra Wysockiego (zm. 1888 r.).
10 listopada 1928 r. – urodził się Enrico Morricone – włoski
kompozytor, autor muzyki do filmów: „Misja”, „Dawno temu w Ameryce”
i tzw. Spaghetti western lub macaroni western. (zm. 2020)
11 listopada 1512 r. – urodził się Marcin Kromer – duchowny
katolicki, biskup warmijski, humanista, historyk, pisarz, teoretyk muzyki,
dyplomata, sekretarz króla Zygmunta Starego, przedstawiciel
dyplomatyczny Królestwa Polski w Państwie Kościelnym (1589 r.).
11 listopada 1918 r. – nastąpiło przekazania władzy przez Radę
Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu.
11 listopada – to Narodowe Święto Niepodległości
Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 r. - Polska odzyskała
niepodległość. Na pamiątkę tego wydarzenia od 1937 r. dzień 11 listopada
jest polskim świętem narodowym.
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11 listopada 1896 r. – w Kosinie urodził się Leopold Lis-Kula – oficer
Legionów, zmarł podczas wojny polsko - ukraińskiej 1919 r.
12 listopada 1898 r. – urodził się Leopold Okulicki (pseud.
„Niedźwiadek”), generał brygady Wojska Polskiego, cichociemny, ostatni
komendant główny AK, aresztowany przez NKWD, oskarżony w tzw.
procesie szesnastu w 1945 r. skazany na 10 lat więzienia (zm. 1946 r.).
12 listopada 1992 r. – sprowadzona z Francji urna z prochami gen.
Kazimierza Sosnkowskiego została złożona w podziemiach bazyliki
archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
13 listopada 1806 r. – urodziła się Emilia Plater – hrabianka,
honorowy kapitan Wojska Polskiego w czasie Powstania Listopadowego
(zm. 1831 r.).
13 listopada 1872 r. – urodził się Eugeniusz Piasecki – lekarz, teoretyk
wychowania fizycznego i higieny szkolnej, harcmistrz RP, współtwórca
terminologii harcerskiej; w 1920 r. założył i redagował miesięcznik
„Wychowanie Fizyczne” (zm. 1947 r.).
14 listopada 1806 r. – na podstawie Rozkazu Generalnego wydanego
przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego rozpoczęło się formowanie sił
zbrojnych Księstwa Warszawskiego.
14 listopada 1920 r. - na Placu Zamkowym w Warszawie odbyło się
uroczyste wręczenie Józefowi Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej.
14 listopada – to Światowy Dzień Cukrzycy
15 listopada 1822 r. – uruchomiono latarnię morską na Rozewiu –
najstarsza na polskim wybrzeżu.
15 listopada 1916 r. – w szwajcarskim mieście Vavey zmarł Henryk
Sienkiewicz – pisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla (ur. 1846 r.).
16 listopada – to Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
16 listopada 1603 r. – urodził się Klemens Kordecki – imię zakonne
Augustyn – przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze ; w 1655 r. obrońca
klasztoru przed wojskami szwedzkimi (zm. 1673 r.).
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16 listopada 1922 r. – urodził się Janusz Morgenstern – reżyser i
producent filmowy; filmy: „Do widzenia, do jutra”, „Trzeba zabić tę miłość”,
„Stawka większa, niż życie”, „Kolumbowie” (zm. 2011 r.).
17 listopada 1796 r. – zmarła Katarzyna II Wielka – caryca Rosji. Jej
ponad 30-letnie władanie nazwano Złotą Erą Rosji. Uczestniczyła w
rozbiorach Polski (ur. w 1729 r. jako Zofia Fryderyka Augusta von AnhaltZerbst-Dornburg).
17 listopada 2003 r. – zmarła Zofia Rysiówna – aktorka teatralna i
telewizyjna. Jej filmografia, to m.in.: „Jeśli serce masz bijące”, „Faustyna”
(ur. 1920 r.).
18 listopada 1626 r. – po 120 latach budowy Urban VIII konsekrował
nową bazylikę św. Piotra w Watykanie – przez 400 lat największy kościół
na świecie.
18 listopada 1942 r. – urodziła się Linda Evans – amerykańska
aktorka; w 1982 r. uhonorowana nagrodą Złotego Globu za rolę Krystle
Carrington w serialu „Dynastia”.
19 listopada 1722 r. – urodził się Leopold Auenbrugger – austriacki
lekarz, librecista; wynalazca metody opukiwania (zm. 1809)
19 listopada 1828 r. – zmarł Franz Schubert – austriacki kompozytor,
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu z muzyce.
Najbardziej znane kompozycje: „Małgorzata przy kołowrotku”, „Król olch”,
„Polna różyczka” (ur. 1797 r.).
20 listopada 1602 r. – urodził się Otto von Guericke – niemiecki fizyk,
wynalazca, budowniczy fortyfikacji. Skonstruował pompę próżniową,
barometr wodny i maszynę elektrostatyczną (zm. 1685 r.).
20 listopada 1998 r. – zmarł Marian Brandys – pisarz, publicysta (brat
Kazimierza – prozaika i eseisty). Jego twórczość: „Kozietulski i inni”, Koniec
świata szwoleżerów” (ur. 1912 r.).
21 listopada 1892 r. – urodził się Jan Matuszek – podpułkownik WP;
w 1939 r. dowodził obroną Przemyśla, ofiara zbrodni katyńskiej 1940 r.
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21 listopada 1916 r. – zmarł Franciszek Józef I Habsburg – cesarz
Austrii i król Węgier. Panował przez 69 lat, jego żoną była Elżbieta „Sissi”
(ur. 1830 r.).
22 listopada 1912 r. – urodziła się Stefania Wojtulanis-Karpińska –
kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych, pilot sportowy; 1 stycznia 1941 r.
powołana jako pierwsza cudzoziemka do brytyjskiej Pomocniczej Służby
Transportowej ATA – Air Transport Auxiliary (zm. 2005 r.).
22 listopada 1922 r. – urodził się Eugene Stoner – amerykański
konstruktor broni strzeleckiej. Opracował m.in. karabiny automatyczne M16. Ar-10 i AR-15 (zm. 1997 r.).
23 listopada 1798 r. – urodziła się Klementyna Hoffmanowa –
pisarka, pedagog, założycielka i redaktor czasopisma „Rozrywki dla dzieci”,
pionierka obywatelskiego wychowania kobiet, autorka m.in.: „Dziennik
Franciszki Krasińskiej” (zm. 1845 r.).
23 listopada 1902 r. - urodził się Aaron Bank - amerykański
pułkownik, współtwórca sił specjalnych USA, tzw. „Zielonych Beretów” –
US Army Specjal Forces (zm. 2004 r.).
24 listopada 1858 r. – zmarł Wincenty Krasiński – generał, uczestnik
kampanii napoleońskich. W latach 1855-1856 pełnił obowiązki
Namiestnika Królestwa Polskiego; ojciec poety i dramatopisarza Zygmunta
Krasińskiego (ur. 1782 r.).
24 listopada 1908 r. – urodził się Aleksander Ford – reżyser filmowy,
współorganizator powojennej kinematografii polskiej, wykładowca w
PWSF w Łodzi. Jego filmy: „Ulica graniczna”, „Krzyżacy”, „Pierwszy dzień
wolności” (zm. 1980 r.).
25 listopada – Katarzyny – Dzień Kolejarza
25 listopada 1990 r. - w historii powojennej Polski rozpoczęły się
powszechne wybory prezydenckie; nie przyniosły one jednak
rozstrzygnięcia – do drugiej tury przeszli Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński.
Dopiero 9 grudnia 1990 r. na prezydenta został wybrany Lech Wałęsa.

11

25 listopada 1992 r. – przed 30-ma laty - parlament Czechosłowacji
podjął decyzję o podziale kraju na niepodległe Czechy i Słowację z dniem 1
stycznia 1993 r.
26 listopada 1862 r. – urodził się Aurel Stein – brytyjski podróżnik i
archeolog; odkrył Groty Tysiąca Buddów w Dunhuangu (zm. 1943 r.)
26 listopada 1958 r. - urodził się Tomasz Beksiński – tłumacz,
prezenter radiowy Polskiego Radia, dziennikarz muzyczny, z wykształcenia
anglista, syn urodzonego w Sanoku Zdzisława Beksińskiego (zm. 1999).
27 listopada – PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
27 listopada 1701 r. – urodził się Anders Celsius – szwedzki fizyk i
astronom. Opracował powszechnie stosowaną skalę temperatur
(zm. 1744 r.).
27 listopada 1922 r. – urodził się Tadeusz Julian Seeman vel Wiktor
Popławski, pseud. „Garbus”, „Wstydliwy”, „Nasturcja” - żołnierz Armii
Andersa, oficer AK, cichociemny (zm. 1992 r.).
28 listopada 1912 r. – urodził się Leonard Torwirt – malarz,
scenograf, konserwator zabytków. Na zlecenie prymasa Wyszyńskiego
wykonał dwie repliki cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
(zm. 1967 r.).
28 listopada 1948 r. – urodziła się Agnieszka Holland – reżyser i
scenarzysta, członek Europejskiej Akademii Filmowej. M.in.
wyreżyserowała: „Tajemniczy ogród”, „Biesy”, „Europa, Europa”.
29 listopada – ANDRZEJKI
29 listopada 1912 r. – urodził się John Templeton – amerykański
finansista, filantrop, fundator nagrody swojego imienia; sponsor działań
Matki Teresy z Kalkuty i Aleksandra Sołżenicyna (zm. 2008 r.).
29 listopada 1830 r. - w nocy z 29 na 30 – grupa podchorążych pod
dowództwem Piotra Wysockiego atakiem na Belweder rozpoczęła
Powstanie Listopadowe przeciw Rosji, które trwało do 1831 r. Po jego
upadku Rosja zlikwidowała niezależność Królestwa Polskiego.
Na pamiątkę wydarzeń, które rozegrały się w 29 listopada w tym dniu
w Wojsku Polskim jest obchodzony Dzień Podchorążego.
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30 listopada 1868 r. – zmarł Hipolit Cegielski – przemysłowiec i
działacz społeczny, zwolennik pracy organicznej, założyciel fabryki narzędzi
i maszyn rolniczych w Poznaniu oraz wydawca „Gazety Polskiej” (ur. 1813 )
30 czerwca 1922 r. – urodził się Józef Szczepański – poeta,
powstaniec warszawski, żołnierz batalionu „Parasol” AK, autor piosenek:
„Pałacyk Michla”, „Parasola Piosenka Szturmowa” i wierszyka „Czerwona
zaraza” (zm. 1944 r.).
Kończy się miesiąc, który w naszej narodowej historii jest naznaczony
martyrologią oraz wspomnieniem walk o niepodległość. Niewątpliwie jej
odzyskaniu sprzyjała ogólnoświatowa „zawierucha”, czyli upadek
dotychczasowych zaborczych potęg, które od 1772 r. sukcesywnie
pomiędzy sobą dzieliły się Rzeczpospolitą.
Również takiemuż status quo
sprzyjała „trzeźwość umysłu”
ówczesnych elit naszego Narodu , który w 1918 r. – niczym mityczny feniks
z popiołów wybił się na Niepodległość
Wydaje się, że takie cechy i propaństwowe postawy byłyby mile
widziane wśród liderów współczesnych sił politycznych naszego kraju, gdy
„za miedzą” trwa bratobójcza wojna dwóch słowiańskich narodów, a
„apetyty” jednego z nich – wydaje się - nie mają granic przyzwoitości, ani
granic zaborczej ekspansji.
Comiesięczne rozważanie rozpoczęliśmy wspomnieniem Święta
Wszystkich Świętych i
„Zaduszków”, czyli wspomnienia wszystkich
wiernych zmarłych.
W te dni niejednemu z nas po głowie przemyka kamedulski zwrot
Memento mori (łac. pamiętaj o śmierci) aż do bólu uzmysławiający nam,
że nijak nie uda nam się jej uniknąć.
W kontekście kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości – jako
swoisty przekaz, intelektualny spadek, czy przestrogę – potraktujmy słowa
Jan Paweł II, który niegdyś pod adresem rodaków sformułował przesłanie o
treści: ,, Wolności nie zdobywa się na zawsze, Polska w całej tej tysiącletniej
historii musiała doświadczyć tyle upodleń, i upokorzeń. Musiała, – abyśmy
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dziś byli mądrzejsi o doświadczenia tego tragicznego w skutkach narodu
bilansu. Tylko mądre decyzje związane z naszą słowiańską cechą, sprawią,
że Polacy zapragną tę wolność strzec i nikomu nie pozwolą, aby Polska na
nowo zniknęła z mapy Europy.”
Czy umiemy czerpać z doświadczeń Przodków oraz mądrości papieża
Polaka, czy w związku z tym jesteśmy „mądrzejsi po szkodzie” pokaże czas…

Zygflor

2022-03-28
,,Jesteśmy Razem"

3 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim przy ul. Rejtana
16C, budynek A0 zrealizowano zainicjowaną przez rzeszowski Tyflopunkt
Fundacji „Szansa dla Niewidomych” - XX edycję konferencji pn. „Wielkie
Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich - REHA FOR THE
BLIND IN POLAND 2022 , która będzie zorganizowana w dniach 15-18
września br. w Warszawie p.n., ,,Świat otwarły dla niewidomych autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do
wyrównywania życiowych szans". Podkarpacką edycję IDOLA
zrealizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego
W okolicznościowym zaproszeniu organizatorzy informowali:
„Chcielibyśmy zorganizować piątą edycję regionalnego wydarzenia, które
w latach poprzednich z wielkim sukcesem przybliżyło mieszkańcom
Podkarpacia świat osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z
dysfunkcją wzroku. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem
przez
Marszałka
Województwa
Podkarpackiego,
Wojewody
Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa , a także patronatem
medialnym przez: TVP 3 Rzeszów, Radia VIA, Polskiego Radia Rzeszów i
Radio Leliwa.
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Głównym zamysłem podejmowanej przez nas inicjujemy jest
uświadomienie społeczeństwu trudności, na które napotykają osoby
niepełnosprawne na co dzień oraz zaprezentowane rozwiązań, dzięki
którym osoby z dysfunkcją wzroku mogą być samodzielne. Chcemy kolejny
raz przedstawić mieszkańcom Podkarpacia nowe perspektywy, metody
nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji dla osób słabowidzących i
niewidomych. Wydarzenie będzie wspaniałą okazją by aktywizować osoby
z niepełnosprawnością wzroku na innych płaszczyznach życia - edukacyjnej,
kulturalnej, turystycznej i sportowo rekreacyjnej. Będzie to również
promocja Rzeszowa jako miasta otwartego na potrzeby wszystkich
mieszkańców, również niepełnosprawnych”.
Całe przedsięwzięcie składało się z dwóch części i zrealizowano je w
przedziale czasowym pomiędzy godzinami 1200 – 1700.
W trakcie pierwszej – w godz. 1200 – 1500 – w Auli Uniwersytetu
Rzeszowskiego zrealizowano konferencję merytoryczną, w trakcie której ze
swoimi prelekcjami wystąpili: między innymi członkowie Zarządu Fundacji
Szansa dla Niewidomych, przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, placówek edukacyjnych, sportowych i instytucji
kultury z Województwa podkarpackiego.
Prelegenci m.in. poruszyli tematy z zakresu dostępności
architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej obiektów użyteczności
publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a także opowiedzieli, jakie
możliwości daje im Fundacja oraz inne instytucje pomagające osobom
niepełnosprawnym.
Około 1445 - pierwszą część konferencji – zakończył ciepło przyjęty
słowno-muzyczny recital Zuzanny Ostafin, czego z serca Jej gratulujemy.
U zarania pierwszej części konferencji nastąpiło ogłoszenie wyników
regionalnego konkursu IDOL 2022 w Wojewodowie Podkarpackim (wykaz
laureatów w poszczególnych kategoriach tuż przed zakończeniem
opracowania).
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Cała konferencja była transmitowana online na żywo na profilu
Fundacji Szansa dla Niewidomych (facebook.com/szansa) oraz na kanale
YouTube (Fundacja Szansa dla Niewidomych Kanał Oficjalny).
Druga część była dedykowana wszystkim chętnym zainteresowanym
problemem i w godz. 1500 -1700 również była zrealizowana na
Uniwersytecie Rzeszowskim. Na uczestników, którzy zdecydowali się na
osobisty udział w wydarzeniu czekały liczne atrakcje: m. in. wystawa
sprzętu specjalistycznego, stoiska instytucji i organizacji otwartych na

potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ponadto m.in. porad udzielali
specjaliści z ZUS, NFZ, Ośrodka Chirurgii Oka prof. Zagórskiego, czy
dietetyk. Wśród atrakcji był również występ artystyczny oraz wystawa
rękodzieła.
Wyniki Konkursu IDOL
Województwa Podkarpackiego 2022
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Środowiska
1. Zuzanna Ostafin – 336 głosów
2. Krystyna Barnaś – 54 głosy
3. Zofia Brodzicka – 41 głosy
Media
1. TV Lubaczów – 135 głosy
2. Blog „MAJA i Jej Świat Pod Palcami” – 95 głosów
3. Portal - www.tarnobrzeg.info – 25 głosów
Instytucja otwarta dla niewidomych
1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa – 47 głosów
2. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie – 19 głosów
3. Urząd Miasta Krosna – 11 głosów
Na zakończenie wiersz-podziękowanie Laureatki w kategorii IDOL
Środowiska:

„Podziękowanie”
Szansa dla Niewidomych
szeroko otwiera drzwi
dla takich osób jak ja,
Fundacjo – dziękuję Ci!
Zostałam Idolem
roku 2022
w kategorii IDOL ŚRODOWISKA
Województwa Podkarpackiego.
Ten zaszczytny tytuł
uśmiech na twarzy mi maluje
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wszystkim, którzy na mnie głosowali
z całego serca dziękuję!
I takie właśnie chwile
motywują mnie do tego,
bym optymizmem zarażała innych
pokazując, że brak wzroku
może być darem dla niewidomego.
Autor: Zuzanna Ostafin

Lubzina 3.06.2022 r.

Dzięki temu, że w ostatnich tygodniach jako stowarzyszenie „byliśmy
razem”, to udało się nam wypromować Laureatkę w kategorii IDOL
Środowiska oraz w tejże rywalizacji wesprzeć TV Lubaczów – zwycięzcę
plebiscytu w kategorii IDOL Media – która od lat rejestruje i w sieci online
propaguje nasze osiągnięcia na terenie pow. lubaczowskiego tak w
wymiarze Koła PZN, jak i na tym terenie – w szerszym wymiarze artystycznych poczynań ZO PZN, za co z serca w imieniu własnym oraz
wyróżnionych serdecznie DZIĘKUJĘ.
Zygflor
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P.s.
16. 07 2022 r. – w dniu inauguracji ogólnopolskiego Idola - w teren
popłynął Apel o treści:
- prośba o głos 18

Dawniej - przed dziesięcioleciami - pod tytułami codziennych
partyjnych gazet mogliśmy przeczytać apel o treści: "Proletariusze
wszystkich krajów łączcie się!"
Stosując analogię - w sytuacji wymagającej konsolidacji naszego
środowiska, w obliczu potrzeby wsparcia reprezentantów Podkarpacia w
batalii o szczytny tytuł Idola 2022 Apeluję do wszystkich członków naszego
stowarzyszenia, ich bliskich i sympatyków naszego środowiska o
głosowanie - po wejściu na przytoczony we wstępie adres internetowy - na
naszych reprezentantów w kategoriach:
- Idol Środowiska - na Zuzanna Ostafin
- Idol Media - na TV Lubaczów
Nie prześpijmy terminu głosowania ( do 26 sierpnia br.), okażmy się
być wspaniałomyślnymi i solidarnymi z naszymi kandydatami, dzięki którym
niejednokrotnie przeżywaliśmy wspaniałe chwile i momenty..
Nie przegapmy szansy naszych dwóch regionalnych kandydatów, do
tego aktu zmobilizujmy się sami oraz naszych bliskich i znajomych - jeśli
nawet mieszkają w Australii!
Przyczyńmy się do osiągnięcia przez wymienionych satysfakcji z tego,
co sobą reprezentują i czynią na rzecz lokalnych społeczności, w tym
naszego środowiska, chociażby od dziesięcioleci rejestrując coroczne
Warsztaty Muzyczne.
Droga Koleżanko i Kolego!
Długo nie zastanawiaj się! Zasiadaj do komputera i klikaj namawiając
do tego innych, gdyż w tym wypadku bez naszego wsparcia we wrześniu na
corocznego ogólnopolskiego REHA - niestety - po szczytny laur ani Zuzia,
ani Pan Lechowicz (TV Lubaczów) nie wybiorą się, a naprawdę mają szansę
... i na to zasługują!
"Niewidomi i słabowidzący Podkarpacia łączmy się, a wszyscy
osiągniemy sukces i satysfakcję!"

Wyniki z dnia 27 sierpnia br. ogólnopolskiego Konkursu IDOL 2022
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IDOL Środowiska
1. Dawid Krasiński – 743 głosy
2. Paulina Gniadek – 715 głosów
3. Zuzanna Ostafin – 545 głosów
IDOL MEDIA
1. „Z przymrużeniem oka” -, blog – 902 głosy
2. „Oczami Niewidomego” – strona – 897 głosów
3. TV Lubaczów – 380 głosów
IDOL Instytucja Otwarta dla Niewidomych
1.Fundacja „Widzimy inaczej” – 712 głosów
2..Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 506 głosów
3.Firma transportowa Andrzej Kujawski – 469 głosów
Koniec zabawy, koniec emocji, koniec wspierania i kibicowania.
Naszym reprezentantom gratulujemy zajęcia miejsca „na pudle”, zaś
wszystkim tym, którzy wsparli nasz Apel – w imieniu „medalistów” składamy wyrazy podziękowania za głosowanie oraz do tej czynności
nakłanianie innych.

Zygflor
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Inicjatywa godna Ordynata
Nomen omen – w niezwykle gorący piątek 5 sierpnia 2022 r. (w tym
wypadku zestawienie tych samych liczb, tj. piątego dnia tygodnia i kolejnej
– identycznej - daty miesiąca) należy potraktować jako zapowiedz tylko
dobrych zdarzeń, których potrzebę realizacji „delikatnie” prezes
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przeworskiej struktury PZN Adam Skwarczyński zasygnalizował
przeworskiemu staroście - Bogusławowi Urbanowi – już podczas
ubiegłorocznych obchodów DBL w tym regionie.
Co oznacza termin „ordynacja” i czym charakteryzował się tego typu
dziedziczny organizacyjno-gospodarczy twór jeszcze istniejący w naszych
realiach do końca II wojny światowej, uważny Czytelnik dowiadywał się
rozczytując się w jednym z poprzednich opracowań „Przewodnika”
dotyczących przeworskiego Koła PZN.
W tym wypadku przyjmując, że miejsce zamieszkania wszystkich
uczestników poniższej relacji, to obszar byłej ordynacji Lubomirskich –
stosując analogię i przyrównanie w tym przedsięwzięciu w naszym
związkowym wymiarze roli Adama do niegdysiejszego ordynata –

słusznym wydaje się nadać taki, a nie inny tytuł tego opracowania.
W piątek 5 sierpnia br. dla wszystkich uczestników jednodniowej
wycieczki najważniejszym był dojazd środkami regionalnego przewoźnika
PKA (Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna) do centrum zdarzenia, tj. do
Przeworska z zachodu i wschodu regionu, czyli z Łańcuta, skąd przybyło 27
osób oraz z Jarosławia, który reprezentowało 8 członków PZN, którzy tym
sposobem na wspomnianym dworcu dołączyli do 30-osobowej
reprezentacji miejscowych.
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Po przejściu na dworzec kolei wąskotorowej, którą z pietyzmem
reanimował miejscowy samorząd, około godz. 900 zainaugurowali niegdyś
zainicjowaną imprezę. Tak Starosta Przeworski Bogusław Urban wraz z
Zarządem Powiatu realizował niegdyś dane prezesowi Adamowi
Skwarczyńskiemu słowo; tak lokalna władza wsparła oddolną inicjatywę
osób zrzeszonych w przeworskim Kole PZN. To dzięki finansowemu
wsparciu Starostwa Powiatowego w Przeworsku był możliwy w obie strony
darmowy przejazd Przeworską Kolejką Wąskotorową o nazwie
„Pogórzanin" ze stacji w Przeworsku do Łopuszki Małej, gdzie po
jednogodzinnym przejeździe w miejscowym – usytuowanym obok
zbiornika wodnego – Zajeździe „Ranczo” do chwili odjazdu biesiadowano
przy grillu oraz muzyce serwowanej przez Tadeusza Niemczaka. W takich
realiach i organizacyjnej „otoczce” realizowano niezwykle ważną –

niecierpliwie oczekiwaną przez lokalne środowisko - integrujące go
zdarzenie.
Na miejscu oczekiwał ich Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
mgr Andrzej Żygadło, który poniósł część kosztów imprezy, były śpiewy,
rozmowy i degustacja serwowanych w tym osobliwym miejscu potraw. W
rewanżu względem samorządowców były dedykowane i wręczane im na
piśmie stosowne podziękowania oraz przez Panią Teresę Żołyniak
poetycko wyrażone oznaki wdzięczności i nietajonego zadowolenia.
Czas relaksu i biesiadowania w przeciekawym miejscu „nielitościwie”
ograniczył odjazd wąskotorowej „ciuchci”, którą jadąc przez przeciekawy
teren mogli delektować się tym, co naocznie mogli zobaczyć w mijanych
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miejscowościach, a było reliktem tego, co kwitło w czasach, gdy istniała
ordynacja Lubomirskich.
We wczesnych godzinach popołudniowych – już na głównym
przeworskim dworcu PKP – oczekując na przybycie taboru regionalnego
przewoźnika do wcześniej wymienionych sąsiednich miast – w ten sposób
rozwiązywano, zrealizowaną w niezwykle trudny i gorący letni czas,
imprezę.
Krótką realizację oraz zdjęcia z tej imprezy dociekliwy Czytelnik
odnajdzie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku
oraz na witrynie
Gminy Kańczuga, zaś dodatkowo na łamach
samorządowej (wydawanej wspólnie przez powiat jarosławski
i
przeworski) „Gazecie Jarosławskiej” oraz „Życiu Podkarpackim”, już nie
wspominając o naszym piśmie.
Na zakończenie tego opracowania – w perspektywie mając
przyszłoroczne wybory do władz okręgowych PZN – pragnę uwypuklić
pewne, godna podkreślenia oraz nagłośnienia - pro związkowe cechy
Adama, które – tak uważam - w roku przedwyborczym w środowisku
należy nagłośnić i rozpropagować.
Niech na bazie w ostatnim czteroleciu opisanych faktów
dotyczących
działalności przeworskiego Koła PZN – w ramach
przedwyborczych rozważań – wszyscy przyszli potencjalni delegaci na XXII
Okręgowy Zjazd PZN zastanowią się i rozważą ewentualność, czy przy
wyborze władz naczelnych Okręgu PZN, znowu nie postawić na bohatera
naszego opracowania, gdyż już wielokrotnie swoimi dokonaniami nam
udowadniał, że jest Człowiekiem odpowiedzialnym oraz wiarygodnym,
więc …

Zygflor
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Śp. Tadeusz Skwira
(ur. 12. 09. 1947 r. -zm. 01. 11. 2020 r.)
Uważam, że pamiętając o Zmarłych tym sposobem również
wystawiamy świadectwo o sobie, bo ponoć Oni tak długo żyją, jak my o
Nich pamiętamy…
Umotywowany tą prawdą – bazując tylko na własnych
wspomnieniach – pragnę kilka zdań poświęcić Śp. Tadeuszowi Skwirze,

byłemu kierownikowi biura Przemyskiego Okręgu PZN.
Wiem, że jako niewidome dziecko urodził się w okolicach
Kolbuszowej w dniu 12 września 1947 r. Jak przebiegały kolejne etapy Jego
życia – nie wiem, ale wiadomym jest, że do PZN wstąpił 30 maja 1960 r.
Jak sam kiedyś do mnie mówił, to do Przemyśla przybył „za chlebem”,
poprzez podjęcie w 1967 r. pracy zarobkowej w byłej już Spółdzielni
Niewidomych „Start”.
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Zamieszkanie w hotelu umożliwiło mu podjęcie nauki w szkole
średniej, zaś po jej zakończeniu podjęcie i ukończenie wyższych studiów,
co po zmianie administracyjnej państwa 1 stycznia 1975 r. predysponowało
Go do podjęcia się roli kierownika biura w nowopowstałym Przemyskim
Okręgu PZN aż do kolejnej reformy administracyjnej wdrożonej 1 stycznia
1999 r., gdy reaktywowano Rzeszowski-Podkarpacki Okręg PZN.
W międzyczasie swój los związał z niewidomą dziewczyna o imieniu
Sylwia, z którą do momentu Jej odejścia żył kilkadziesiąt lat.
Po wspomnianych zmianach w strukturze Związku przez jakiś czas
działał w strukturach przemyskiego Koła PZN, aby po dotkliwie – i stale –
pogarszającym się stanie zdrowia definitywnie wycofać się z czynnej pracy
społecznej.
Po śmierci żony - jako samotny, niezwykle schorowany człowiek resztę życia spędził w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w
Prałkowcach, gdzie w okresie pandemii 1. 11. 2020 r. zakończył swój
żywot. Spoczął obok swojej żony na jednym z przemyskich cmentarzy.
Dlaczego tym tekstem pragnę oddać Mu należną cześć?
Pamiętam, że w początkowym okresie mojej prezesury w
lubaczowskim Kole PZN czynił wszystko, aby moim dwu podopiecznym
umożliwić edukację w krakowskiej Szkole dla Niewidomych Dzieci przy ul.
Tynieckiej, co zaowocowało zdobyciem przez nich pełnego wykształcenia,
a w konsekwencji odnalezieniem przez nich swojego miejsca w szeroko
pojętym społeczeństwie.
Przymykając oczy widzę Jego nienagannie ubraną w garnitur sylwetkę
siedzącą przy biurku w lokum na Katedralnej „uwieszoną” na telefonie,
gdyż tym sposobem wielokroć osiągał to, za co ja, jak i rodzice moich
podopiecznych są Mu niezmiernie wdzięczni.
Cześć Jego Pamięci!
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Witryna poetycka
W tegorocznym listopadowym kąciku poetyckim do rozważania
proponuję dwa utwory Marii Słowik, które w niezwykle celny i trafny
sposób mówią o istocie początkowych dni tego miesiąca.
Niezwykła wiarygodność, prawdziwość i głębia sformułowań Autorki,
to – pomimo Jej stosunkowo młodego wieku – odzwierciedlenie i
uzewnętrznienie w nich głębi życiowych doświadczeń oraz skrywanej
duchowości, czyli osobistych przekonań dotyczących również tego
wszystkiego, co dla przeciętnego śmiertelnika jest niepojętym…
Zapraszam do lektury i analizy obu wierszy oraz refleksji nad tym
wszystkim, co poruszają i omawiają.

Żyją w pamięci żywych
Tęsknię za ludźmi….
których już niema.
Za ich uśmiechem, gestami.
Widuję ich w wyobraźni,
przywołanych wspomnieniach.
Wiele razy żegnam ich w myślach.
Nadal powracają jak bumerang,
nie dają zapomnieć chwil
razem spędzonych.
Życie zakręca koło, zbyt szybko.
Zabiera kolejne dni, lata.
Szokuje zdarzeniami losu.
Drażni się ze mną odbierając sprawność, zdrowie,
a trzymając w niepewności z nadzieją na jutro.
Wiara pozostaje niezmienna.
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Między ziemią a niebem
Między bytem, a niebytem cienka linia…
Jeden oddech, łyk powietrza,
jedno uderzenie serca,
jedno drgnięcie powiek…
I nie wiesz… czy drugi haust powietrza należy do mnie.
Nadal tłoczone przez rurkę do nosa,
lecz nie moje… oddaję go innym.
Limit wyczerpany.
Czasu nie potrzebuję.
Mogę śnić wiecznie.
Walkę o byt zostawiam za sobą.
Nie dotyka mnie ból, rozpacz.
Nie obchodzi mnie jutro…
Jest dzisiejszy dzień wyryty w kamieniu nagrobnym,
pozostanie ze mną na zawsze.
Autor: Maria Słowik
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