
1 
 

 przewodnik   

Miesięcznik Okręgu Podkarpackiego PZN 

 

            ISSN 1897-841X  01/2023 (217)   
   

Tyle jesteś wart, ile drugiemu pomożesz, jeśli możesz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nam przyniesie Nowy 2023 Rok? 

 

 

Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku! 



2 
 

Spis treści: 
 

• Styczeń  2023 – calendarium ………..…………………………………..………str. 3 

• Lepiej późno, niż wcale” – relacja z WM AD’22……………….......... str. 14 

• Środowiskowy randez-vous z „białą laską” AD’22..……………..… str. 20 

• Witryna poetycka ………….......................................................... str. 29 
 

 

Koleżance 

 

Marii Czelny 
 

- wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci - 

 

Syna  
 

składają  koleżanki i koledzy z Koła PZN w Krośnie 

 

 
 

Miesięcznik Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych 
Wydawca: Zarząd Okręgu Podkarpackiego PZN w Rzeszowie 

Skład redakcji: 
Redaktor Naczelny, koordynator: „Zygflor” – Zygmunt Florczak 

Opracowanie graficzne okładki i skład: „Zygflor” – Zygmunt Florczak 
Współpracują: 

 Małgorzata Przyboś, Maria Słowik, Agata Pogoda 
Adres siedziby redakcji: 35–045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9 

tel. (017) 85 24 738, fax. (017) 86 22 328 
e–mail: sekretariat@pzn.rzeszow.pl 

www. http://pzn.rzeszow.pl/czasopisma/ 

http://pzn.rzeszow.pl/czasopisma/


3 
 

I znowu Styczeń !  
 

          - a wraz z jego – i tym samym Nowego 2023 Roku -  inauguracją 

„zaliczamy” ponowne przeżywanie w ten czas naszych wielkich 

niewiadomych, czyli obaw i trosk oraz rozterek związanych z nadchodzącym 

nieznanym nam  czasem... 

           Któż przed rokiem przewidywał za wschodnią granicą wybuch 

bratobójczej wojny, która po obu stronach konfliktu już pochłonęła setki 

tysięcy ludzkich istnień – w tym tysiące niewinnych ukraińskich dzieci? 

          Kto przed rokiem przewidywał, że końcem lutego u.br. na nasz teren 

przybędą - i do dziś będziemy gościć -  miliony uchodźców,  od dawna nie 

notowaną inflację oraz drożyznę, czy w obliczu wojennego zagrożenia 

ogromne nakłady naszego państwa na zbrojenia oraz  obecność w Polsce 

kontyngentów wojsk sojuszniczych NATO, w tym kilkanaście tysięcy wojsk 

USA, których przybycie drogą powietrzną najlepiej odczuli wszyscy ci, którzy 

mieszkając w Rzeszowie lub okolicy tuż  pod torami dolotowymi na pasy 

startowe lotniska w Jasionce? 

          Co na najbliższe miesiące zaplanował nam los i co w tych realiach 

będzie dane nam przeżyć?   

          Na dobre jeszcze nie uporaliśmy się z pandemią, gdy tuż za granicą 17 

maja u.br. z okolic Jaworowa  w niedzielny świt  dotarły do nas głusze 

wybuchy rakietowego ataku na ten region…   

 

          W o wiele  gorszych, niż przed rokiem nastrojach – wraz z 

uciekinierami zza wschodniej granicy - przeżywaliśmy Święta Bożego 

Narodzenia, uczestniczyliśmy w sylwestrowych balach 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 
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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.  

. 

          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.  
          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. 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 trwający 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. Miedzy 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 



5 
 

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).  

          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. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ianuarius
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janus_%28mitologia%29
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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 1863 r. - urodził się Pierre de Coubertin – baron; francuski 

historyk i pedagog, uważany za twórcę nowożytnego ruchu olimpijskiego 

(zm. 1937 r.).   

          1 stycznia 1943 r. – urodził się Allan Starski – scenograf filmowy i 

teatralny, laureat „Oscara”. Filmografia: „Człowiek z marmuru”, „Jezioro 

Bodeńskie”, „Pan Tadeusz”. 

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

Unii Europejskiej.   

          2 stycznia 1923 r. – urodził się  Henryk Bąk – aktor filmowy i teatralny; 

filmografia: „Orzeł”, „Eroica”,„Milczące ślady” (zm. 1987 r.). 

          2 stycznia 1953 r. – zmarł Guccio Gucci – włoski projektant mody, 

założyciel włoskiego domu mody Guccio Gucci S.p.A.   (ur. 1881 r.).  

           3 stycznia 1903 r. – urodził się Seweryn Wielanier – inżynier, 

uczestnik Powstania Warszawskiego,  współkonstruktor pistoletu 

maszynowego „Błyskawica” (zm. 1993 r.).  

           3 stycznia 1993 r. – odbył się I Finał  Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy – to już 30 lat !!! 

          4 stycznia 1643 r. – urodził się Isaac Newton – angielski uczony, fizyk, 

matematyk, astronom, filozof, odkrywca – m.in. trzech zasad dynamiki oraz 

prawa powszechnego ciążenia (zm. 1727 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.).  
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          4 stycznia 1943 r. – zmarł Jerzy Iwanow-Szajnowicz – w czasie II 

wojny światowej agent brytyjskiego wywiadu, bojownik greckiego ruchu 

oporu (ur. 1911 r.). 

          5 stycznia 1173 r. – zmarł Bolesław IV Kędzierzawy – książę 

zwierzchni Polski z dynastii Piastów; syn Bolesława III Krzywoustego i 

Salomei (ur. 1122?| r.). 

          5 stycznia 1893 r. – urodził się Michał Tokarzewski-Karaszewicz – 

generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, założyciel i dowódca (do X II 1939 r.) 

Służby Zwycięstwu Polsce (zm. 1964 r.).  

          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 - decyzją Sejmu RP - Dzień Trzech Króli jest 

w naszym kraju dniem wolnym od pracy.   

          6 stycznia 1913 r. urodził się Edward Gierek – działacz 

komunistyczny, polityk, poseł na Sejm; w latach 1970-1980  I sekretarz KC 

PZPR (zm. 2001 r.).    

          7 stycznia 1923 r. – urodził się Jerzy Nowosielski -  scenograf, malarz, 

rysownik, teoretyk sztuki; autor prac o malarstwie: „Wokół ikony”, 

„Rozmowa z Jerzym Nowakowskim” (zm. 2011 r.). 

          7 stycznia 1943 r. – zmarł Nikola Tesla – amerykański inżynier i 

elektrotechnik pochodzenia serbskiego, autor wielu patentów; min. 

skonstruował transformator elektryczny wielkiej częstotliwości, zbudował 

hydroelektrownię na Niagarze ( ur. 1856 r.). 

          8 stycznia 1693 r. – zmarł Jan Andrzej Morsztyn -  poeta, polityk; 

autor zbiorów wierszy „Lutnia”, „Kanikuła, albo psia gwiazda” (ur. 1621 r.).   

          8 stycznia w 1883 r. – urodził się Jerzy Ujejski -  historyk literatury; 

autor prac: „Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego 

włącznie”, „O Konradzie Korzeniowskim” (zm. 1937 ) 
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          9 stycznia 1913 r. – urodził się Richard Nixon – amerykański polityk, 

prawnik; 37. prezydent Stanów Zjednoczonych (zm. 1994 r.).  

          9 stycznia 1973 r. – premiera filmu  „Wesele”  w reżyserii  Andrzeja 

Wajdy.  

          10 stycznia 1803 r. – zmarł Ignacy Zaborowski  – pijar, matematyk; 

autor podręcznika „Geometria praktyczna” (ur. 1754 r.).   

          10 stycznia 1883 r. – urodził się Aleksiej Nikołajewicz Tołstoj – 

rosyjski pisarz, dramaturg, publicysta; twórczość: „Droga przez mękę”, 

„Zstąpienie do piekła” (zm. 1945 r.).  

          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 

          11 stycznia 1940 r. - w Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę 

dobową powietrza w Polsce -  termometr na stacji meteorologicznej 

pokazał dokładnie   – 41oC. 

          12 stycznia 1934 r. – urodził się Eugeniusz Dydek – założyciel i 

wieloletni przewodniczący Koła PZN w Lesku. 

          12 stycznia 1983 r. – premiera polsko-francuskiego filmu 

historycznego „Danton” w reżyserii Andrzeja Wajdy. 

          13 stycznia 1903 r.  - urodziła się Irena Jurgielewiczowa – pedagog, 

autorka książek dla dzieci i młodzieży, wykładowca akademicki; twórczość: 

„Historia o czterech warszawskich pstroczkach”, „Ten obcy”, „Wszystko 

inaczej” (zm. 2003 r.). 

           13 stycznia 1923 r. - urodził się Adam Mularczyk – aktor, reżyser; 

znany m.in. z roli taksówkarza z filmu „Nie lubię poniedziałku” (zm. 1996 r.) 

          14 stycznia 1793 r. – urodził się Wojciech Chrzanowski – generał, 

kartograf wojskowy; kierował pracami nad wydaniem wielkiej mapy Polski 

w skali 1:300 000 (zm. 1831 r.). 

          14 stycznia 1942 r. – urodził się Krzysztof Klenczon – wokalista, 

kompozytor, członek zespołu „Czerwone Gitary” i „Trzy Korony”; autor 
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przebojów: „Biały krzyż”, „ Wróćmy na jeziora”, „Kwiaty we włosach”, „10 

w skali Beauforta” (zm. 1981 r.). 

          15 stycznia 1803 r. – urodził się Henrich Daniel Ruhmkorff  – 

niemiecki mechanik, twórca przyrządów elektrotechnicznych, m.in. cewki 

do otrzymywania wysokich napięć (zm. 1877 r.). 

          15 stycznia 1873 r. – urodził się Władysław Benda – malarz, 

ilustrator, projektant. Autor m.in. rysunków dla czasopism: „Life”, „Vanity 

Fair”, „Cosmopolitan” (zm. 1948 r.).  

          16 stycznia 1953 r. – urodził się Wojciech Wysocki – aktor, 

filmografia: „Con amore”, „Ekstradycja”, serial „Ranczo”  

          16 stycznia 1963 r. – urodził się Wojciech Malajkat – aktor teatralny 

i filmowy, reżyser, pedagog. Znany z filmów: „Piękna nieznajoma”, „Szabla 

od komendanta”, „Ogniem i mieczem”.  

          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.). 

          17 stycznia 1933 r. – urodziła się Dalida (właśc. Yolanda Christina 

Gigliotti) francuska piosenkarka i modelka włoskiego pochodzenia. 

Przeboje: „Love in Portofino”, „Paroles…Paroles” (zm. 1987 r.).     

           17 stycznia 1945 r. – oddziały 1 Armii Wojska Polskiego i Armii 

Czerwonej wkroczyły do zburzonej Warszawy. 

         18 stycznia 1893 r. – urodził się Zygmunt Bohusz-Szyszko – generał 

dywizji Polskich Sił Zbrojnych, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych (na 

uchodźstwie) w latach 1976-1980 (zm. 1982 r.).  

          18 stycznia 1963 r. – urodził się Wojciech Smarzowski – reżyser, 

operator filmowy, scenarzysta. Filmografia: „Wołyń”, Wesele”, 

„Drogówka”.  

          19 stycznia 1922 r. – urodził się Jerzy Kawalerowicz – reżyser i 

scenarzysta filmowy; pierwszy przewodniczący Stowarzyszenia Filmowców 
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Polskich. Jego filmy: „Pociąg”, „Matka Joanna od Aniołów”, „Faraon”, 

„Austeria” Quo vadis” (zm. 2007 r.). 

          19 stycznia 1943 r. – urodziła się Janis Joplin  – amerykańska 

piosenkarka, autorka tekstów (zm. 1970 r.). 

          19 stycznia 1983 r. – urodziła się Justyna Kowalczyk-Tekieli – 

biegaczka narciarska; wielokrotna medalistka igrzysk olimpijskich i 

mistrzostwa świata. 

          20 stycznia 1793 r. – urodził się Karol Sienkiewicz – poeta, tłumacz, 

historyk, wydawca, działacz społeczny; współtwórca Biblioteki Polskiej w 

Paryżu (zm. 1860 r.). 

          20 stycznia 1942 r. – odbyła się konferencja w berlińskiej dzielnicy 

Wannsee, gdzie zdecydowano o ludobójstwie Żydów.   

          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.  

           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 

 

          21 stycznia 1963 r. – zmarł Stanisław Grzesiuk – pieśniarz, pisarz, 

twórca autobiograficznej trylogii: „Boso, ale w ostrogach”, „Pięć lat 

kacetu”, „Na marginesie życia” (ur. 1918 r.).           

          22 stycznia 1863 r. - wybuchło Powstanie Narodowe – nazwane 

Powstaniem Styczniowym – przeciwko Cesarstwu Rosyjskiemu.  
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           22 stycznia 1943 r. – generał Stefan Rowecki „Grot” wydał rozkaz o 

utworzeniu Kedywu AK.  

          22 stycznia 1943 r. – urodził się Michał Urbaniak – muzyk jazzowy, 

kompozytor, aranżer. 

          23 stycznia 1873 r. – urodził się Karol Irzykowski – dramaturg, 

prozaik. Poeta, krytyk literacki i filmowy. Twórczość: „Pałuba”, „Spod 

ciemnej gwiazdy”, „Dziesiąta muza” (zm. 1944 r.). 

          23 stycznia 2013 r. – zmarł Józef Glemp – prymas Polski, kardynał, 

teolog, prawnik, sekretarz prymasa Stefana Wyszyńskiego, odznaczony 

Orderem Orła Białego (ur. 1929 r.).  

          24 stycznia 1873 r. – urodził się Karol Hadaczek – archeolog, profesor 

Uniwersytetu Lwowskiego; twórczość: „Kilka uwag o czasach 

prehistorycznych Galicji” (zm. 1914 r.). 

          24 stycznia 1972 r. – na wyspie Guam został odnaleziony japoński 

żołnierz Shoichi Yokoi ukrywający się tam od 1944 r.   

          25 stycznia – to Dzień Sekretarki i Asystentki 
          25 stycznia 1913 r. – urodził się Witold Lutosławski – kompozytor, 

dyrygent, pianista; kawaler Orderu Orła Białego, przez wiele lat związany z 

festiwalem „Warszawska Jesień” (zm. 1994 r.).  

          25 stycznia 1943 r. – urodził się Andrzej Turski  – dziennikarz radiowy 

i telewizyjny. M .in. współautor audycji „Sygnały dnia”,  „7 dni świat”                   

(zm. 2013 r.).  

          26 stycznia 1873 r. – urodził się Kazimierz Grochowski  – archeolog, 
geolog, etnograf; badacz Syberii, Mongolii, Mandżurii, Alaski (zm. 1937 r.). 
          26 stycznia 2013 r. – zmarł Stefan Kudelski  – wynalazca, elektronik; 

twórca przenośnego magnetofonu reporterskiego (ur.1929 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 
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wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz – 
Birkenau w 1945 r.   
              27 stycznia 2003 r. -  zmarł Henryk Jabłoński – polityk okresu PRL, 

historyk, publicysta. Publikacje: „Polityka PPS w trakcie wojny 1914-1918”, 

„Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1919” (ur. 1909 r.).   

          28 stycznia 1873 r. – urodziła się Sidonie-Gabrielle Colette znana pod 
pseudonimem Colette – francuska pisarka, autorka powieści obyczajowo-
psychologicznych. Znana głównie z opartego na motywach 
autobiograficznych cyklu o Klaudynie. Członkini m.in. Królewskiej 
Belgijskiej Akademii Języka i Literatury Francuskiej oraz Akademii 
Goncourtów (zm. 1954 r.) 
            28 stycznia 1903 r. – urodził się Aleksander Kamiński – pedagog, 

wychowawca, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej. Napisał: „Kamienie na 

szaniec”, „Zośka i Parasol” (zm. 1978 r.).  

          29 stycznia 1893 r. – urodził się Wacław Jędrzejewicz – działacz 

niepodległościowy, dyplomata, polityk, historyk, minister wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego (zm. 1993 r.). 

          29 stycznia 1913 r. – zmarł Władysław Bełza – poeta piszący w duchu 
patriotycznym, publicysta, współzałożyciel „Macierzy Polskiej”; autor 
wiersza „Katechizm polskiego dziecka” (ur. 1847 r.).   
            30 stycznia  1793 r. – urodził się Konstanty Słotwiński – prawnik, 

dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (zm. 1846 r.). 

          30 stycznia 1903 r. – urodził się George Evelyn Hutchinson – 

angielsko-amerykański przyrodnik, nazywany „ojcem” nowoczesnej 

limnologii i ekologii (zm. 1991 r.).   

        30 stycznia 1930 r. – zmarł Benedykt Dybowski – polski zoolog i 

lekarz, uczestnik Powstania Styczniowego zesłany na Syberię, badacz 

jeziora Bajkał (ur. 1833 r.).  

        31 stycznia 1923 r. – zmarł Eligiusz Niewiadomski – malarz, 

wykładowca, krytyk sztuki; zabójca pierwszego prezydenta RP Gabriela 

Narutowicza (ur. 1869 r.). 
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          31 grudnia 1953 r. – urodził się Jacek Chmielnik -  aktor teatralny, 

filmowy, reżyser. Znany z ról w filmach: „Vabank”, „Między ustami a 

brzegiem pucharu”, „Kingsajz” (zm. 2007 r.).    

 

          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 prozwiązkowe postawy, wszak przed nami zebrania 

sprawozdawczo-wyborcze w strukturach terenowych, jak też na szczeblu 

ZO PZN. 

          Za nami – w związku z agresją Rosji na Ukrainę – dla nas Polaków rok 

niesamowitych przeżyć, które w skali Narodu względem uciekinierów 

wyzwoliło nie tylko współczucie, ale oddolny – wręcz z potrzeby serca – 

pospolity wręcz akt solidaryzmu, który w każdym z nas wyzwolił akces 

wszelakiej pomocy, w czym również - w różnym, na miarę majętności i 

możliwości - uczestniczyliśmy, co niewątpliwie nas wewnętrznie 

uwrażliwiło i  ubogaciło.   

          Oby w rozpoczynającym się roku za wschodnią granicą nastał 

powszechny pokój, gdyż – niestety – ekonomiczne skutki wojny odczuwa 

każdy z nas…  

          Na zbliżający się Nowy 2023 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  pracy 

społecznej, którą  nadal  mamy zamiar  kontynuować.    

           

 

 

Zygflor                                                                                                    2022-09-06 
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Lepiej późno, niż wcale.  

 
          W  dniach od 09 – 16 października 2022 r. Polski Związek 
Niewidomych Okręg Podkarpacki w Horyńcu Zdroju w Pensjonacie „Dukat” 
Witolda Dukacza zorganizował  kolejną, bo już 17, edycję Warsztatów 
Muzycznych (w skrócie: WM) „Widzieć Muzyką”. 
          Los sprawił, że Koncert Galowy je kończących odbył się idealnie w 
Międzynarodowym  Dniu Niewidomych, czyli 15 października br. 

          Jednocześnie te same Warsztaty Muzyczne były swoistym „obozem 
kondycyjnym” lub „sportowym zgrupowaniem” przed obchodzonym za 3 
dni, czyli 18 października, Jubileuszem 70-lecia zaistnienia Podkarpackiego 
(Rzeszowskiego) Okręgu Polskiego Związku Niewidomych  zrealizowanego 
w WDK w Rzeszowie.      

            Od ich zarania – poprzednie, jak i tegoroczne – „środowiskowe 
Warsztaty Muzyczne były adresowane i są propozycją dla osób, które mają 
predyspozycje do prezentowania swoich umiejętności muzycznych i 
wokalnych. W ich trakcie uczestnicy brali udział w zajęciach oraz 
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ćwiczeniach mających na celu przygotowanie do samodzielnych występów 
i śpiewu, oraz finałowego Koncertu Galowego je kończącego”.  
          Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego - 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - w ramach 
konkursu: „Zadania Publiczne Województwa Podkarpackiego z zakresu 
tworzenia warunków do włączenia społecznego osób z 
niepełnosprawnościami wynikające z Wojewódzkiego programu na rzecz 
Wyrównywania Szans osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”. 

 

Warsztaty „Widzieć Muzyką”  

 

          W tym roku  równolegle z przygotowaniami do Jubileuszu 70-lecia 

Podkarpackiego (Rzeszowskiego) Okręgu Polskiego Związku Niewidomych  

„zazębił” dosyć późny termin realizacji 17 edycji środowiskowych  

Warsztatów „Widzieć Muzyką”, co w sumie dla naszego środowiska 

„wyszło na dobre”.  

          Realizująca je instruktor Ewa Jaworska-Pawełek oparła się na 

repertuarze popularnych, ale niestety już zmarłych niegdysiejszych 

polskich Gwiazd, czyli Anny Jantar i Ireny Jarockiej , które za życia były 

często poprzez wielkie do siebie podobieństwo ze sobą mylone, w swoisty 

sposób łączone i ze sobą mylnie utożsamiane, co  w zasadzie im nie 

przeszkadzało, ich nie konfliktowało, ani nie  antagonizowało, co – niestety 

- plotkarskie portale zauważają  u obecnych pseudo „gwiazdeczek”.  

           
          W trzecim dniu przygotowań, czyli 12 października 2022 r.  r. w trakcie 
telefonicznej rozmowy instruktor Ewa Jaworska- Pawełek wyznała: „W tej 
chwili jesteśmy w ferworze przygotowań – tak w wymiarze indywidualnym, 
jak też śpiewu grupowego. Koncert jest dedykowany i oparty na utworach 
dwóch niezwykle płodnych i lubianych niegdyś i dziś artystek, tj.  Anny 
Jantar i Ireny Jarockiej.  
          Stąd inicjały naszego występu: AJ & IJ”, co nie nastręcza kłopotu w 
jego rozszyfrowaniu.  Tym razem nasz koncert będzie poświęcony tym dwu 
nieżyjącym divom. 
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          Planujemy koncert około 15 artystów-uczestników, z których każdy – 
do wyboru – do wykonania dostał po jednym utworze każdej z artystek, z 
których wykona ten, który mu lepiej „wyjedzie”. 
          W pensjonacie salę konferencyjną do realizacji prób – w zasadzie – do 
dyspozycji mamy przez całą dobę, co ułatwia nam ich realizację.    
Przy okazji repertuar obu pań idealnie pasuje pod wokalne możliwości i 
charakter uczestniczek i uczestników WM, co ułatwia mnie, jak i im 
intensywne przygotowania.   
          Tegoroczny zjazd jest dla nas  kolejnym wielkim  świętem, czyli  okazją 
do integracji i wspólnych przeżyć, na które – w tym przypadku – od 
ubiegłorocznych terminów ich realizacji czekaliśmy 13-14 miesięcy po cichu 
licząc, że się „ziszczą”  – tyle z krótkiej, treściwej i roboczej rozmowy z 
instruktor Ewą Jaworską- Pawełek.             

          Dyrektor Małgorzata Przyboś: „Przyznaję, że w tym roku jakoś trudno 

było nam pozyskać środki na realizację WM, ale – patrząc na zdarzenia z 

perspektywy układających się w drugim półroczu wydarzeń  – pozyskaliśmy 

je w idealny czas. Dlaczego?  Za 3 dni od 15. 10. br., tj. od dnia realizacji 

Koncertu Galowego w horynieckim GOK – 18. 10. br. w rzeszowskim WDK 

będziemy koncertować w ten sposób uświetniając Jubileusz 70-lecia Okręgu 

PZN. Można rzec, że tegoroczne WM, to swoisty „treningowy obóz” przed 

najważniejszym w Okręgu zdarzeniem, na które nie musimy się oddzielnie 

przygotowywać. Reasumując: czasami „Lepiej późno, niż wcale”, co w tym 

układzie okazało się być dla nas  korzystnym. 
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          Tegoroczni uczestnicy, to rutyniarze i kilku nowicjuszy, którzy dosyć 

intensywnie przygotowują się pod okiem Ewy Jworskiej-Pawełek i 

Aleksandry Stawarz, co niewątpliwie jest gwarantem tego, że w Horyńcu, 

jak i rzeszowskim WDK wypadną dobrze i uzyskają należny aplauz” – tyle z 

pełnej wiary i nadziei wypowiedzi Małgosi.   
 

- czyli – 

          - relacja z wielkiej Gali koncertowej kończącej środowiskowe  

Warsztaty „Widzieć Muzyką”,  a  zrealizowanej w  horynieckim  GOK - 

Dworskim Teatrze Ponińskich pod roboczą nazwą:- tribute to J&J – co 

znaczy:  w hołdzie dla Anny Jantar & Ireny Jarockiej”. 

          W przepiękny późnojesienny dzień kilka minut po wyznaczonym 

czasie występem „tuż przed kurtyną”  - krótkim wprowadzeniem dyr. 

Małgorzata Przyboś zainaugurowała tak długo oczekiwany tegoroczny 

koncert.  Krótkiej inauguracji sprzyjała krótka lista tzw. VIP-ów, którymi w 

tym roku byli: prezes Okręgu Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula, 

właściciele pensjonatu „Dukat”, czyli Beata i Witold Dukaczowie oraz 

Maria i Jan Lechowiczowie – właściciele TV Lubaczow - i przedstawiciel 

pisma. 

          Zgodnie z przeslaniem-mottem -tytułem koncertu „Nic nie może 

wiecznie trwać” ” z wielkim podziwem dla kunsztu wykonawców widownia 

– często i głośno oklaskując oraz prosząc o bis – chłonęła to, co niegdyś 



18 
 

przed  laty wysłuchiwała i podziwiała w trakcie poprzednich  edycji WM i 

finalizujących je koncertów.  

          Tego popołudnia wykonując utwory wymienionych w rozmowie z 

Ewą Jaworską-Pawełek artystów  wyższych estetycznych i artystycznych 

przeżyć - z tzw. „górnej półki” - dostarczyli: Jarosław z Sanoka,  Basia z 

Przemyśla, Teresa z Tarnobrzega, Małgosia z Lubaczowa, Zuzia z Ropczyc, 

ze Stalowej Woli  małżeństwo Wiola i Mariusz, Waldemar z Tarnobrzega,  

Jadzia z Rzeszowa, Madzia z Ropczyc, Gienia z Łańcuta i Grażynka z 

Rzeszowa, Dorotka z Rzeszowa. Swoimi głosami wsparły ich wolontariuszki 

z Klubu Garnizonowego w Rzeszowie w osobach: Dominiki i Gabrysi. 

Dodatkowo swojego głosu użyczyła Agnieszka – księgowa ZO PZN oraz 

tegoż dyrektor, czyli Małgorzata. Po raz 17-ty koncert – wraz z Olą Stawarz 

- przygotowała Ewa Jaworska-Pawełek.  

          Tradycyjnie występ profesjonalną kamerą rejestrował Jan Lechowicz 

– współwłaściciel lubaczowskiej rodzinnej firmy „Lech Kom” (firma 

wchodzi w skład regionalnej internetowej telewizji o nazwie GRUPA 

MEDIALNA INFO). Zapewne wielu niecierpliwych Czytelników wchodząc w 

niedzielny poranek na You Tube na adres:  http://lubaczow.tv/   mogło 

obejrzeć 80-minutową  relacji koncertu, co niewątpliwie przeciążyło 

lokalne łącza Internetu.  

        Koncert kończyły gromkie brawa, końcowa mowa Małgosi Przyboś 

oraz prezesa Ryszarda Cebuli, którzy w skromnych słowach podsumowali 

to, co do niedawna na scenie obserwowano i podziwiano.  

http://lubaczow.tv/
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          Przy okazji dyr. horynieckiego GOK – Januszowi Urbanowi – za 

owocną współpracę w 70-lecie zaistnienia Okręgu Podkarpackiego PZN – 

wręczono okolicznościowy grawerton ją podsumowywujący. 

          Wszystko to zobaczycie i skonfrontujecie z powyższym opisem 

wchodząc na stronę:  

 

http://lubaczow.tv/widziec-muzyka-2022/ 
 

          Życzę – po zrealizowaniu mojej propozycji - tylko samych 

pozytywnych wrażeń, odczuć i przeżyć licząc na to, że i Wy w podobny 

sposób ocenicie to, co na naszą rzecz ponownie w tym roku zrobili i uczynili 

Państwo Maria i Jan Lechowiczowie – właściciele zasygnalizowanego 

powyżej medium, za co w imieniu środowiska DZIĘKUJĘ. 

          Tytuł opracowania brzmi „Lepiej późno, niż wcale”, co idealnie 

zazębiło w dalszym rozwoju wypadków i zadaszeń naszej struktury 

Związku, gdyż tegoroczne WM okazały się być specyficznym „obozem 

szkoleniowo-artystycznym dla naszych wokalnie uzdolnionych ludzi, którzy 

wobec zaproszonych różnej rangi gości oraz reprezentantów środowiska w 

dniu 18 października 2022 r. swoim śpiewem uświetnili szczególne 

uroczystości, czyli „kamienny” Jubileusz Okręgu Podkarpackiego PZN - jego 

70-lecie. 

P.s.  
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          Przez tydzień szlifując formę, a potem realizując się w Pałacu 

Dworskim Ponińskich, czyli horyniecki GOK,  poprzez realizację plakatowej 

zapowiedzi o treści  - tribute to J&J - co znaczy: „ w hołdzie dla Anny Jantar 

& Ireny Jarockiej” – jakby przy okazji - tymże sposobem oddali hołd Tym, 

których utwory nuci już kolejne pokolenie i m.in. poprzez to J&J do dzisiaj 

istnieją w naszej pamięci  do bólu nam uzmysławiając, że „Nic nie może 

wiecznie trwać”. Dziękuję. 

 

Zygflor                                                                                                     2022-10-19 

 

Przypomnienie:  

          Tegoroczne Warsztaty „Widzieć Muzyką”, to projekt,  na którego 

realizację  środki pozyskano z budżetu Województwa Podkarpackiego - z 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

 

 

Środowiskowy randez-vous z „białą laską” AD’22 
 

- czyli – 
… krótkie relacje ze spotkań z okazji DBL w regionie… 

  
28 września 2022 r. – Tarnobrzeg 
 

          Tegoroczne obchody Dnia Białej Laski członkowie tarnobrzeskiego 

Koła PZN  czcili i obchodzili … na wyjeździe w miejscowości Ujazd, gdzie 

mieli możliwość zwiedzania ruin Zamku Krzyżtopór. 

           W drodze do Ujazdu zatrzymali się w Sanktuarium Sulisławskim, 

gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji niewidomych. W drodze 

powrotnej zatrzymali się w Zajeździe „Pod Dębami” w Zawidzy, gdzie czekał 

na nich przygotowany obiad, kawa, herbata i ciasto. Był to dla nich 

niezwykle trudny, ale dosyć skutecznie integrujący środowisko dzień 

spędzony bardzo aktywnie w plenerze na świeżym powietrzu.   
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          Z eskapady powracali z uśmiechniętymi twarzami, będąc – pomimo 

zmęczenia – ludźmi zadowolonymi i wdzięcznymi za taką formę spędzenia 

tego święta.         

          Trzeba przyznać, że pogoda tego dnia im dopisała, więc  mogli 

zrealizować wszystko to, co zaplanowali.  

          Uczestnicy wycieczki są wdzięczni ZK za organizację tak wspaniałej 

wycieczki i taką formę obchodów DBL.   

 
6 października 2022 r. – Lubaczów  
           

          O godz. 930 ww. dniu ZK PZN w Lubaczowie w MDK zorganizował 

lokalne obchody DBL. Zrealizowano je dwuetapowo. 

          Ich  część pierwsza, to – jak zwykle - z artystyczno moralnym 

przekazem  występ dzieci ze  Szkoły Podstawowej z Zalesia, a po nim część 

oficjalna. 

          W tym roku swoją obecnością m.in. zaszczycili ich:    

- prezes ZO Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula 

- dyr. biura ZO PZN -Małgorzata Przyboś 

- wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN – Agata Pogoda 

- Burmistrz Miasta Lubaczowa – Krzysztof Szpyt 

- asystent parlamentarny Poseł Teresy Pamuły – Anna Fedyk 

- dyr. PCPR – Beata Zadworna 

- dyr. MBP – Katarzyna Pelc-Antonik 

- dyr. MDK – Andrzej Kindrat 
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- z PCPR: Arkadiusz Markiewicz, Magdalena Wawrów,  Ania Hass 

- Mariusz Piróg – przedstawiciel Starosty Lubaczowskiego 

          Punktem kulminacyjnym tej części uroczystości było wręczenie 

Katarzynie Pelc-Antonik Honorowej Odznaki „Przyjaciel Niewidomych” . 

Wydaje się, że większym przeżyciem dla Wyróżnionej było odczytywanie 

dla lokalnego środowiska Jej zasług, czego ukoronowaniem była wręczona 

odznaka. 

          Część druga odbyła się w tzw. Sali lustrzanej, gdzie przy skromnym 

poczęstunku kontynuowano dyskusję i wymianę zdań dotyczącą 

problemów starszych i niewidomych występujących w naszym mieście i 

regionie.   

 

6 października 2022 r. – Stalowa Wola  
 

          Tego samego dnia od godz. 1300 lokalne obchody DBL zorganizował 
Zarząd Koła PZN w Stalowej Woli.  Kulturalno-integracyjne spotkanie z 
okazji lokalnych obchodów DBL zorganizowano w restauracji „Słoneczna”.     
W spotkaniu – wraz z przewodnikami - wzięło udział 57 członków Koła oraz 
zaproszeni goście, wśród których byli: 
-  reprezentantka prezydenta miasta Stalowa Wola - Karolina Paleń 
- przedstawicielka  powiatu stalowowolskiego - Liliana Wojciak  
- prezes ZO Podkarpackiego PZN - Ryszard Cebula  
- dyrektor biura ZO PZN – Małgorzata Przyboś 
 -wiceprezes ZO PZN - Agata Pogoda. 
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          W/w spotkanie nie ziściłoby się, gdyby nie dofinansowane 
wyasygnowane przez: Gminę Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski, Gminę 
Nisko, Gminę Zaklików i PSS Stalowa Wola. 

          Po części oficjalnej i wystąpieniach zaproszonych gości:  
- odczytano okolicznościowy referat 
- wręczono legitymację członka nadzwyczajnego Teresie Jabłońskiej 
-wysłuchano recytacji autorskich wierszy koleżanki Wandy Ludian. 
          Spotkanie w bardzo miłej atmosferze kontynuowano przy muzyce i 
suto zastawionych stołach, co uczyniło je atrakcyjnym i wręcz 
niepowtarzalnym.  
  
13 października 2022 r. – Dębica 
 
          Środowisko osób z dysfunkcją wzroku powiatu dębickiego w tym roku 
lokalne obchody DBL świętowało w restauracji „Smaki Radości” - Lunch 
Bar. 
          Na spotkanie przybyła bardzo spora grupa ludzi, wśród których w tym 

roku m.in. zasiedli: 
- wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN – Agata Pogoda 
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- Burmistrz Dębicy – Mariusz Szewczyk 
- Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka 
- burmistrz Pilzna – Ewa Gołębiowska 
- rehabilitantka – Alicja Niedużak 
- duszpasterz środowiska - ksiądz Janusz Wszołek 
         Burmistrz Dębicy w swoim treściwym wystąpieniu „Podziękował 
Zarządowi Koła za codzienną pracę na rzecz osób niewidomych i 
niedowidzących regionu” i dodał  „Niech pomoc niesiona drugiemu 
człowiekowi stanie się prawdziwym spełnieniem oraz źródłem osobistej 
satysfakcji”. 
          Z rozmowy zrealizowanej  z Ireną Zatwardnicką wynika, że „Oprócz 
serwowanych smakowitych posiłków i ciast uczestnicy szczególnego 
spotkania mogli obejrzeć występ artystyczny Mieczysława Kubika, 
podziwiać zespół seniorów ze  Straszęcina i „na luzie” porozmawiać we 
własnym gronie.  Przy okazji nowoprzyjętym wręczano Legitymacje  
członkowskie PZN”. 
  
22 października 2022 r. – Przemyśl 
 

        Ww. dniu w przedziale czasowy pomiędzy godz. 1400 - 2300 w 

Buszkowicach w restauracji „Galleon” DBL świętowało środowisko osób z 

dysfunkcją wzroku regionu przemyskiego. W tym roku na tę okoliczność 

zdecydowało się grubo ponad 110 osób, wśród których zasiedli: 

- dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN -  Małgorzata Przyboś 

- wiceprezes ZO PZN -  Ewa Bednarczyk 

- wicestarosta przemyski – Marek Kudła 
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- konsultant do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Bartosz Kołeczek 

- duchem był obecny Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, który 

   wystosował względem nich okolicznościowy list. 

          Część artystyczną zapewniła wokalna grupa skupiona wokół osoby 

Jacka Marcińczaka, co było gwarantem dobrego artystycznego programu 

oraz wysokich lotów przeżyć estetycznych. 

          Jak zwykle – świętowali ludzie zrzeszeni w przemyskim Kole PZN, 

członkowie PKSiRNiS „Podkarpacie”, WTZ-u kierowanego przez  Mariana 

Sowińskiego oraz byli członkowie SN „Start”. 

          Reasumując: cieszyli się z możliwości po covidowego  spotkania „na 

żywo”, jak również  przy żywej muzyce zespołu   „Transfer”  uczestniczenia 

do późnych godzin nocnych  w fajnej, kulturalnej  i wesołej zabawie, na 

która oczekiwali cały rok. 

          

25 października 2022 r. – Ropczyce 

 

          Tegoroczne spotkanie z  okazji DBL ww. dniu w ropczyckim Kole PZN 
odbyło się w restauracji „Słoneczna”. W imprezie dofinansowanej tylko 
przez darczyńców i sponsorów uczestniczyło 28 osób, pośród których 
zasiedli: 

-prezes ZO Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula 
- rehabilitantka – Karolina Bartnik 
          Jak zwykle cześć artystyczna była domeną Zuzanny Ostafin, która dla 
tego grona recytowała swoje utwory.   
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          Spotkanie przebiegało w niezwykle przyjacielskiej i sympatycznej 
atmosferze.  
          Organizatorzy wszystkim członkom w nim uczestniczącym dziękują za 
niezawodne przybycie i wspólne przeżywanie tych chwil.  
  
25 października 2022 r. – Mielec  

 
         W tegorocznych lokalnych obchodach DBL w Mielcu zrealizowanych 
w godz. 1500-2100 w Domu Weselnym „Dream” uczestniczyło 46 osób, 
pośród których zasiedli: 
-dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN – Małgorzata Musiałek-Przyboś 
-przedstawiciel Urzędu Miasta Mielca (sekretarz mieleckiej  Rady 
  Pożytku Publicznego) – Ewa Gorazd 
- wiceprezes ZO PZN Agata Pogoda 
 - małżeństwo Wioletta i Mariusz Rojan 

          Spotkanie było okazja do przekazania wielu informacji – nie tylko 
związanych z okolicznościowym świętem oraz statutową działalnością 
macierzystej struktury PZN. 
          Imprezę artystycznie uświetnił występ „na żywo” małżeństwa 
Wioletty i Mariusza Rojanów, którzy swym pięknym śpiewem po prostu 
wszystkich zaskoczyli jakością i artyzmem swojego recitalu, za który zebrali 
gromkie brawa. 
          Potem ster dusz przejął - czyli został duchem towarzystwa – DJ 
Krzysztof Jaguścik, który bawił ich na wiele sposobów „jak tylko mógł”.  
          Ludzie opuszczając lokal nie kryli przeogromnego zadowolenia oraz 
wdzięczności za to wszystko, co zaproponował i zorganizował im 
macierzysty ZK. Nie żegnali się tradycyjnym „dobranoc”, lecz „do 
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następnego razu”, co samo za siebie stawia niezwykle wysoką ocenę pracy 
ekipy Agatki Pogoda. 
 

26 października 2022 r. – Jarosław   

 

          Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją – nasi z jarosławskiej struktury 

PZN – w 2022 r. od godz. 1500 zebrali się i bawili restauracji „Klasyczna”. 

         Na sali – wraz z VIP-ami – była około 50-osobowa grupa sympatyków 

oraz członków jarosławskiej struktury PZN, których tuż po wspomnianej 

godzinie witała prezes jarosławskiego Koła PZN – Ewa Bednarczyk. 

          W tym dniu wśród nich zasiedli: 

- Burmistrz Miasta Jarosławia -  Waldemar Paluch 

- prezes PGKiM – Franciszek Gołąb 

- pracownik administracji PGKiM – Tadeusz Kierepka 

- prezes ZO Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula 

- dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN – Małgorzata Przyboś 

- prezes przemyskiego Koła PZN – Renata Fronc 

- prezes  lubaczowskiego Koła PZN – Zygmunt Florczak 

          U końca prezentacji prezes Ewa witała – wraz z ZK - wszystkich 

członków,  sponsorów, darczyńców i wszystkich tych, którzy cokolwiek na 

ich rzecz czynią.  

          Następnie z ust Ewy wypłynęły słowa refleksji dotyczące 70-lecia 

zaistnienia Okręgu PZN (jego twórców uczczono  minutą ciszy), 

scharakteryzowano strukturę PZN, omówiono służebna rolę ogniwa 



28 
 

podstawowego (Koła PZN) oraz wszystko to, na co potencjalny 

nowoprzyjęty członek może liczyć i oczekiwać od strony Związku.  

          W tym wszystkim szczególna prelegentka podkreśliła ogromną 

wspierającą ich działanie rolę projektów ogłaszanych przez Urząd Miasta 

Jarosławia, jaki i Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, z których 

korzystają. Również tej temperatury ciepłe słowa skierowała pod adresem 

wszystkich sponsorów i darczyńców.   

          W tym dniu decyzją ZO PZN - na wniosek jarosławskiego ZK -  z rąk 

prezesa Ryszarda Cebuli oraz Małgorzaty Musiałek-Przyboś – prestiżową 

Honorową Odznakę „Przyjaciel Niewidomych”  otrzymali: 

- Burmistrz Miasta Jarosławia – Waldemar Paluch 

- prezes PGKiM – Franciszek Gołąb 

- pracownik administracji PGKiM – Tadeusz Kierepka 

- główny specjalista PGKiM - Katarzyna Pieniążek  

          Kolejny punkt spotkania, to seria okolicznościowych życzeń 

skierowanych do środowiska i wszystkich tych, którzy mu liderują.  
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          Niezwykle ciekawie i wręcz proroczo wypowiedział się Burmistrz 

Jarosławia Waldemar Paluch, który dziękując za odznakę i doceniając trud 

społecznej pracy zapowiedział powstanie w centrum Jarosławia „Centrum 

Wspierania Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych”, które już niedługo 

będzie funkcjonowało w kamienicy  przy ulicy Rynek 5a.    

           Po smakowitym obiedzie - po uruchomieniu machiny nagłaśniającej 

- przypomniano sobie, że imprezę obsługuje dyskdżokej (didżej DJ), czyli 

prezenter muzyczny,  Krzysztof Kurecki, który w swe fachowe dłonie – jako 

znany wodzirej – przejął dalsze prowadzenie imprezy.  

          Wedle otrzymanych informacji we wspaniałej atmosferze bawiono 

się do późnych godzin nocnych, co zapewne będą niezwykle długo 

wspominać i rozważać wszyscy jej uczestnicy.  

 

Zygflor                                                                                                     2022-11-01 

 

Witryna poetycka 
           

          W styczniowym kąciku poetyckim do przeanalizowania proponuję 

niezwykle refleksyjny utwór, którego retoryczne pytanie zapewne 

niejednokrotnie kołatało i w naszej głowie, czyli naszej świadomości… 

          Zapewne treść wiersza wzbudzi naszą większą lub mniejszą 

konsternację, czyli  zakłopotanie i to w wielu wymiarach: np. w kontekście 

naszego życia, wyznawanego światopoglądu, jak i tego, co w tej kwestii 

reprezentujemy własnym jestestwem.  

          Namawiam  do rozważenia treści i przekazu zaproponowanego 

utworu, bo zaiste jest się  nad czym zastanowić i jest co przemyśleć …  

 

                 Czemu ja 

Idę przez życie, usłane cierniami. 

Spoglądam w górę moimi oczami      

i wzdycham, jak tylko mogę …  
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Czemu ja Boże?! 

Widzę w koło ludzką niemoc,     

a wszystkim nie umiem pomóc      

i ten fakt dręczy mnie w głowie… 

Czemu ja Boże?! 

Chcę, choć troszkę doznać beztroski,     

od innych współczucia, miłości. 

Nie żalić się ciągle  Tobie … 

Czemu ja Boże?! 

Każdy dzień stawia nowe wyzwania. 

Wznosi mur troski, a ja z tym sama    

i znowu się trwożę… 

Czemu ja Boże?! 

W ciągu dnia pomagam innym, jak mogę,    

choć życie zbiera mi zdrowie,     

za mało czasu dnia, by służyć w pokorze … 

Czemu ja Boże?! 

Tyle wyzwań mi stawiasz. 

Dużo ode mnie wymagasz,    

ludzkie troski dajesz na mą głowę … 

Czemu ja Boże?! 

Moje życie za krótkie, moje słowa za płytkie. 

Moje westchnienie za małe,    

jak człowiek może … 

Kochać Cię Boże ! 

 

oraz drugiego równie refleksyjnego 

       

        Światło dnia  

Wstaje kolejny dzień. 

Światło rozjaśnia kolejny zakamarek      

nadając wyraziste kształty. 
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Obudzony dzień powraca do życia,    

w którym wracają problemy.  

Radość poranku zamienia się w obawę    

przed upływającym czasem,      

który z każda poranną pobudką    

przybliża mnie do kresu. 

Przecina mą twarz kolejną zmarszczką,    

jakby znaczył kreski czasu,    

odliczając kolejne dni. 

Mam cichą nadzieję,    

że się pomieszczą na mej twarzy     

nim płomień świecy życia,      

zgaśnie na wieki… 

 

         autor wierszy: Maria Słowik 
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Przeżyjmy to jeszcze raz… 

- czyli – 

Gala  koncertowa – Horyniec Zdrój  15 października 2022 r. godz. 1600 

 

 


