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towarzystwie, momencie i czasie … będzie nam Go bardzo brakowało na 
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Luty 

           

          - to kolejno drugi – najkrótszy - miesiąc w roku, który według 

kalendarza gregoriańskiego, ma 28, a w latach przestępnych 29 dni.  

          Rok przestępny, to rok, który ma 366 dni, zamiast 365; jego 

zastosowanie ma na celu umożliwienie dopasowania roku kalendarzowego 

z rokiem wyliczonym na podstawie obiegu Ziemi dookoła Słońca.  

          Wg Aleksandra Brücknera - historyka literatury i kultury polskiej – 

nazwa tego czasu pochodzi od określenia srogich mrozów (por. ukr. лютий 

/ lutyj, błr. люты / luty). Dawniej używane były również nazwy sieczeń 

(por. ukr. січень / siczeń i chorw. siječanj „styczeń”) lub strąpacz. Łacińska 

nazwa Februarius - „miesiąc luty” –(ostatni miesiąc kalendarza rzymskiego 

przeznaczony na obrzędy oczyszczające (łac. februa) odbywane przed 

początkiem nowego roku) została zapożyczona przez większość języków 

europejskich  i pod takowym nazewnictwem funkcjonuje dzisiaj.  

      Kilkusetletnie obserwacje meteorologiczne potwierdzają, że luty potrafi 

być najzimniejszym i najbardziej dokuczliwym ze wszystkich zimowych 

miesięcy. W ten czas zima panuje na półkuli północnej, zaś na południowej 

lato. 

 

Przykładowe przysłowia podkreślające mądrość ludu: 

Idzie luty, szykuj ciepłe buty! 

Na Gromniczną mróz – szykuj chłopie wóz. 

Na Gromniczną lanie –  szykuj chłopie sanie. 

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

Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami. 

Gdy na święty Maciej (24. II. ) lody wróżą długie chłody, a gdy płyną 

strugą, to i zimy niedługo. 

Gdy w początku lutego burze i śniegi, początek wiosny już niedaleki. 

 

Przez  kolejne dni będziemy wspominać: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_przest%C4%99pny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bia%C5%82oruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Februarius
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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           1 lutego 1733 r. – zmarł August II Mocny Wettyn – król Polski, książę 

elektor Saksonii (ur. 1670 r.).   

           1 lutego 1953 r. – sztorm i wielka powódź na Morzu Północnym – w 

Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii, łącznie zginęło 2188 osób.   

          2 lutego – w kościele obchodzimy Święto Matki Boskiej Gromnicznej, 

czyli Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone na pamiątkę momentu  

pierwszego pojawienia się Jezusa w jerozolimskiej świątyni i Jego spotkania 

się z mędrcem Symeonem.  

          Według prawa mojżeszowego każdy pierworodny syn należy do Boga. Kiedy 

mijało 40 dni od porodu młode matki udawały się do świątyni, gdzie przedstawiały 

nowonarodzonego syna Bogu i dokonywały symbolicznego jego wykupienia. W 

zależności  od zamożności był to: baranek w wypadku bogatych; para synogarlic lub 

gołębi – w przypadku biedniejszych. Wykupienie pierworodnego wiązało się ze 

zwyczajowym oczyszczeniem matki po urodzeniu dziecka.  Obrzęd ten później przyjęło 

chrześcijaństwo, a w dawnej Polsce zwał się on „wywodem”. Klęczącej przed kratką 

prezbiterium kapłan podawał zapaloną świecę, odmawiał modlitwę, a kończąc ją 

kropił kobietę święconą wodą i ta już „oczyszczona” obchodziła  z zapaloną  świecą 

„ofiarę” wokół głównego ołtarza świątyni.    

          Nasi przodkowie głęboko wierzyli, że „Maryja gromnicą  – symbolizującą Pana 

Jezusa – odpędzi od nich wszelkie zło”.  W dzień Matki Boskiej Gromnicznej – czyli w 

dzień Jej oczyszczenia – wierni przychodzą do świątyń ze świecami – zwanymi 

gromnicami –  „które mają chronić od gromów”. Inny zwyczaj, to niesienie do domów 

zapalonych gromnic: „kto płomień zachowa,  albo komu trzy krople wosku na  rękę 

padną – ten szczęśliwą ma wróżbę na najbliższy czas”. 

          Poświęcona gromnica jest oznaką wiary, nadziei i miłości. Wierzono, że posiada 

magiczną moc przepędzania wszelkiego zła. Towarzyszyła umierającemu. W 

wierzeniach wielu narodów zapalenie poświęconej świecy rozprasza ciemności, chroni 

przed niepogodą, gradobiciem, skutkiem powodzi, zapobiega niespodziewanej 

chorobie.   
          2 lutego 1633 r. – miejscowość Nowy Jork – wtedy Nowy Amsterdam 

– otrzymała prawa miejskie. 

          2 lutego 1943 r. – po pół roku walk między Rosją, a Niemcami 

hitlerowskimi zakończyła się bitwa stalingradzka – jedna z najkrwawszych 

w historii wojen, liczba ofiar wyniosła ok. 2 miliony.             
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          3 lutego 1821 r. – w Warszawie zmarł Jan Leon Kozietulski – 

pułkownik wojsk polskich, uczestnik kampanii napoleońskiej, który 30 

listopada 1808 prowadził słynną szarżę polskich  szwoleżerów na przełęczy 

Somosierra (ur. 1781 r.). 

          3 lutego 1893 r. – zmarł Teofil Lenartowicz – „Lirnik mazowiecki” – 

poeta okresu romantyzmu i etnograf, uczestnik Wiosny Ludów, od 1849 r. 

na emigracji (ur. 1822 r.).   

          4 lutego 1943 r. – urodziła się Wanda Rutkiewicz-Błaszkiewicz – 

alpinistka i himalaistka, zdobywczyni Mont Everestu i K2 (zm. 1992 r.).  

          4 lutego 2018 r. – zmarł  Wojciech Pokora – aktor, artysta 

kabaretowy; jego filmy i seriale: „Poszukiwany, poszukiwana”, „C .K.  

Dezerterzy”, „Czterdziestolatek”, „Kariera Nikodema Dyzmy” (ur. 1934 r.) 

        5 lutego 1878 r. – urodził się André-Gustave Citroën – francuski 
inżynier i przedsiębiorca, założyciel fabryki samochodów Citroën                
(zm. 1935 r.).  
          5 lutego 1993 r. – zmarł Joseph L. Mankiewicz – amerykański 

scenarzysta i reżyser filmowy; filmy: „Wszystko o Ewie”, „Bosonoga 

contessa”, „Kleopatra” (ur. 1909 r.).           

          6 lutego 1643 r. – holenderski żeglarz  Abel Tasman – odkrył 

archipelag Fidżi. 

           6 lutego 1989 r. - w Magdalence  pod Warszawą rozpoczęły się 

obrady „okrągłego stołu”. Zapoczątkowały one pokojowe przejmowanie 

władzy (tzw. „aksamitna rewolucja” ) przez środowiska antykomunistyczne  

w Polsce oraz w całej Europie wschodniej.  Zakończyły się  5. IV. 1989 r.           

           6 lutego 1993 r. – zmarł Arthur Ashe – amerykański tenisista, w 1968 

r. pierwszy ciemnoskóry zwycięzca wielkoszlemowego US Open (ur. 1943 ). 

          7 lutego 1813 r. – urodził się Karol Wedel – niemiecki cukiernik, 

założyciel warszawskiej firmy E. Wedel (zm. 1902 r.). 

          7 lutego 1831 r. - Sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o fladze 

Polski. Była to pierwsza reguła prawna dotycząca opisu polskiej flagi.  

         „ Biel i czerwień, to kolory, które każdemu Polakowi kojarzą się z polską flagą. 

Flaga oraz barwy narodowe – obok godła i hymnu – symbolizują i podkreślają 



6 
 

suwerenność narodu i państwa. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczpospolitej Polskiej 

są kolory biały i czerwony ułożone w dwóch poziomych równoległych pasach tej samej 

szerokości, z których górny  jest koloru białego, a dolny  koloru czerwonego”. 

          7 lutego 1883 r. – zmarł Józef Szujski – historyk i publicysta, 

współtwórca konserwatywnej krakowskiej szkoły historycznej – 

stańczyków (ur. 1835 r.).            

          8 lutego 1953 r. – urodził się Adam Sandurski – zapaśnik „Stali” 

Rzeszów, brązowy medalista olimpijski z Moskwy (1980 ).    

         8 lutego 1963 r. - urodziłasię Marta Klubowicz – aktorka oraz poetka 
i tłumaczka literatury niemieckojęzycznej. Zagrała w filmach: „Rajska 
jabłoń”, „Och, Karol”, „Dziewczęta z Nowolipek”.     
          9 lutego 1913 r. – urodził się Adam Ochocki (właśc. Kałuszyner) -  
dziennikarz i satyryk; współautor komiksu „Wicek i Wacek” oraz filmu 
„Zaczarowany ołówek” (zm. 1991 r.). 
          9 lutego 1943 r. – początek rzezi wołyńskiej  – oddział UPA dokonał 

masowego mordu na Polakach w kolonii Parośla.   

          10 lutego 1923 r. – urodził się Wilhelm Conrad Röntgen –  niemiecki 

fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, przyznanej „w 

uznaniu zasług, które oddał przez odkrycie promieni nazwanych jego 

nazwiskiem” (zm. 1845 r.). 

          10 lutego 1940 r. - Sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności 

polskiej z terenów zajętych po 17. IX. 1939 r. przez Armię Czerwoną. 

Smutna informacja – wspomnienie - szczególnie dla mieszkańców regionu 

z tzw.  prawobrzeżnej części dorzecza  Sanu.  

         11 lutego 1503 r. – zmarła Elżbieta York – królowa Anglii; jedyna, 

która była córką, siostrą, żoną matką i bratanicą królów Anglii (ur. 1466 r.).  

          11  lutego 1942 r. – Maciej Aleksy Dawidowski pseud. „Alek” – 

zerwał i ukrył płytę z niemieckim napisem z pomnika Mikołaja Kopernika w 

Warszawie.           

           12 lutego 1833 r. – urodził się Aleksander Czekanowski – geolog i 

podróżnik. Po Powstaniu Styczniowym został zesłany na Syberię, gdzie 

dokonał wielu odkryć. (zm. 1876 r.).  
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           12 lutego 1943 r. – urodził się Wacław Kisielewski – pianista, członek 
duetu „Marek i Wacek”, syn publicysty Stefana (zm. 1986 r.).  
           13 lutego 1873 r. – urodził się Fiodor Szalapin  – rosyjski śpiewak 
operowy, jeden z największych basów w historii opery (zm. 1938 r.). 
          13 lutego 1923 r. – urodził się Chuck Yeager (właśc. Charles Elwood 
Yeager) -  amerykański generał pilot, pierwszy człowiek, który przekroczył 
barierę dźwięku (zm. 2020). 
          14 lutego – to Walentynki – Dzień Zakochanych 

           Jest to jeden z nowoprzyjętych obyczajów ogólnikowo nazwanych  
„świętami z importu”.  Jego geneza jest związana z biskupem Walentym z 
miasta Nahars, który żył w nim w XIV wieku. Istnieje wiele legend 
związanych z imieniem tego świętego, być może było ich kilku ? Faktem jest, 
że ów święty  w Niemczech był patronem epileptyków, zaś chorobę – z 
grecka zwaną epilepsją – nazywano „wielką chorobą”, „świętą chorobą” 
lub „opętaniem”. Wierzenia ludowe upatrywały źródła epilepsji – tak jak i 
miłości – właśnie w opętaniu. Czyż więc stan miłości i miłosnego uniesienia 
oraz oczarowania związanego z „tym stanem chorobowym”,  to czas 
opętania umysłów fluidami i walorami kochanków oraz „chemią” z nią 
związaną ?    
          14 lutego 1942 r. - z mocy rozkazu Naczelnego Wodza Rządu RP na 

Uchodźstwie Związek Walki Zbrojnej  został przekształcony w Armię 

Krajową. 

          14 lutego 1973 r. – premiera filmu „Kopernik” w reżyserii Ewy i 
Czesława Petelskich , w roli tytułowej Andrzej Kopiczyński.   
          15 lutego 1792 r. – urodził się Fryderyk  Skarbek herbu  Abdank – 

ekonomista, pisarz, historyk, działacz społeczny i polityczny, prezes Heroldii 

Królestwa Polskiego (zm. 1866 r.). 

          15 lutego 1833 r. – we Lwowie odbyła się premiera komedii 
Aleksandra Fredry „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca”.            
          16 lutego – Tłusty Czwartek – czyli  ZAPUSTY 
- to w kalendarzu chrześcijan ostatni czwartek przed wielkim postem. 
Najpopularniejsze potrawy tego dnia, to pączki i faworki. „Powiedział 
Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 
nasmażyła” – mówi staropolskie przysłowie. Według jednego z przesądów, 
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jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka - w dalszym życiu nie 
będzie mu się wiodło. 
          16 lutego 1922 r. – Górny Śląsk został przyłączony do Polski. 
          16 lutego 1983 r. – zmarła  – Kazimiera Iłłakowiczówna „Iłła” – 
poetka i tłumaczka, długoletnia sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego 
(ur. 1892 r.).  
          17 luty – to Światowy Dzień Kota 
          17 lutego 1673 r. – zmarł Molier – (właśc.  Jean Baptiste Poquelin) – 
francuski dramaturg i aktor; sztuki: „Świętoszek”, „Mizantrop”, „Skąpiec”, 
Mieszczanin szlachcicem”, „Lekarz mimo woli”  (ur. 1622 r.).  
          17 lutego 1863 r. – grupa obywateli Genewy powołała organizację 
humanitarną „Międzynarodowy Komitet Rannym” – dzisiejszy  
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.   
          18 lutego 1546 r. – zmarł Marcin Luter – niemiecki mnich i teolog, 
jeden z ojców reformacji, tłumacz Biblii na język niemiecki. Jego 95 tez 
wzywających do dyskusji nt. odpustów uważa się za początek reformacji 
(ur. 1483 r.).           
          18 lutego 1883 r. – urodził się Nikos Kazandzakis – grecki prozaik, 
poeta i dramaturg; powieści: „Grek Zorba”, „Ostatnie kuszenie Chrystusa” 
(zm. 1957 r.). 
          19 luty – Dzień Nauki Polskiej  
          19 lutego 1473 r. – urodził się Mikołaj Kopernik – astronom, 
matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, twórca heliocentrycznej teorii. 
Jego główne dzieło, to: „De revolutionibus orbium coelestium” czyli „O 
obrotach sfer niebieskich” (zm. 1543 r.). 
          19 lutego 1922 r. – urodził się  Władysław Bartoszewski – historyk, 
publicysta, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny, polityk, dyplomata. Był 
więźniem Auschwitz, oficerem AK, uczestnikiem Powstania  
Warszawskiego, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata (zm. 2015 r.).   
          20 luty – to Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 
          20 lutego 1919 r. - Sejm RP uchwalił tzw. Małą Konstytucję i 
powierzył urząd Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu.           
          20 lutego 1983 r. – zmarł Marian Bublewicz  – kierowca rajdowy, 
wicemistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski (ur. 1950 r.).            
          21 luty – to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
          21 lutego 1958 r. – zmarł Henryk Arctowski – podróżnik, geograf, 
geofizyk, meteorolog, glacjolog – jeden z pionierów polskich badań 
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polarnych. Jego nazwisko nosi polska antarktyczna stacja naukowa na 
Szetlandach Południowych, góra i lodowiec na Spitsbergenie (ur. 1871 r.). 
          21 lutego 2000 r. – zmarła Halina Auderska – pisarka i działaczka 
komunistyczna, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego (ur. 1904) 
          22 lutego – POPIELEC -    Środa Popielcowa  

- staropolska nazwa: Wstępna Środa. W kalendarzu katolickim pierwszy 

dzień wielkiego postu przypadający 46 dni (40-dniowy okres postu po 

wyłączeniu niedziel) przed Wielkanocą, czyli między 4 lutego a 10 marca. 

Jest to dzień pokuty − obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych (od 14 roku życia) i post ścisły (między 18, a 60 rokiem życia), czyli 

ograniczenie liczby posiłków do dwóch lekkich i jednego do syta w ciągu 

dnia. Wierni nie są zobowiązani do uczestniczenia w tym dniu we Mszy 

świętej.         

          22 lutego 1810 r. – urodził się Fryderyk Chopin – jeden z 

najwybitniejszych polskich kompozytorów. Jego twórczość obejmuje 

głównie utwory na: fortepian, mazurki, etiudy, preludia i nokturny. Napisał 

też wiele polonezów, sonat, koncertów fortepianowych, ballad i pieśni. Ku 

jego czci w Warszawie od 1927 r. organizowany jest Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina ( zm. 1849 r.). 

          22 lutego 1900 r. – w Łodzi carska policja zlikwidowała tajną 

drukarnię pisma PPS „Robotnik”, aresztowano Józefa Piłsudskiego i jego 

żonę Marię.  

          23 luty – to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

          23 lutego 1963 r. – urodził się Radosław Sikorski – dziennikarz i 

polityk, były minister i marszałek Sejmu RP, eurodeputowany. 

          23 lutego 2009 r. – zmarł  Stanisław Inglot – wieloletni lider 
krośnieńskiej struktury PZN, działacz wielkiego formatu, którego 
propozycje i rozwiązania z powodzeniem funkcjonują do dziś w naszym 
środowisku; były członek władz naczelnych Okręgu Podkarpackiego PZN 
oraz  ZG PZN (ur. 1935 r.). 
          24 lutego 303 r. – cesarz rzymski Dioklecjan wydał edykt zabraniający 
praktykowania religii chrześcijańskiej.             
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          24 lutego 1953 r. – w więzieniu mokotowskim w Warszawie 

powieszono skazanego na karę śmierci, po sfingowanym procesie, zastępcę 

Komendanta Głównego AK - generała brygady Wojska Polskiego Augusta 

Emila Fieldorfa – pseud. „Nil” . Zrehabilitowany w 1958 r., a w 2006 

odznaczony Orderem Orła Białego (ur. 1895 r.).  

          24 lutego 2022 r. – napaść putinowskiej  Rosji na Ukrainę – to 

początek wielkiego exodusu, czyli emigracji i wychodźstwa - przede 

wszystkim kobiet i dzieci – ze wschodnich regionów  zaatakowanego 

sąsiada, przede wszystkim do Polski i początek niesterowanej i 

spontanicznej pomocy dla uciekinierów przez cały Naród polski, co trwa do 

dziś.   

          25 lutego 1873 r.  – urodził się Enrico Caruso – włoski śpiewak 

operowy, „król tenorów” (zm. 1921 r.). 

          25 lutego 1943 r. – urodził się George Harrison – brytyjski muzyk, 
gitarzysta, wokalista, kompozytor, a także producent filmowy; członek i 
założyciel zespołu „The Beatles” (zm. 2001 r.).   
          26 lutego 1921 r. urodziła się Zofia Krassowska – sanitariuszka 

podharcmistrz, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Zmarła  6 sierpnia 

1944 r. wskutek odniesionych ran. Przeżyła 23 lata. 

          26 lutego 1914 r. – urodził się Witold Rowicki – dyrygent i organizator 

życia muzycznego, wielki propagator muzyki polskiej, założyciel (w1945 r.) 

Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Od 1950 r. 

działał w Warszawie, gdzie jako pierwszy dyrygent i wieloletni kierownik 

artystyczny Filharmonii Narodowej stworzył zespół o światowej sławie     

(zm. 1989 r.).  

          27 lutego 1913 r. – urodził się Irwin Shaw – amerykański prozaik i 

scenarzysta filmowy; powieści: „Młode lwy”, „Pogoda dla bogaczy”, „Hotel 

Św. Augustyna” (zm. 1984 r.). 

          27 lutego 1933 r. – spłonął gmach Reichstagu w Berlinie, co stało się 
pretekstem do przejęcia władzy przez hitlerowców.           
          28 lutego 1824 r. – urodził się francuski linoskoczek - znany jako 
Charles Blondin – pierwszy człowiek, który po linie przeszedł nad 
wodospadem Niagara (zm. 1897 r.). 
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          28 lutego 2013 r. -  przed 10-ma laty Benedykt XVI – jako pierwszy 
papież od 1415 r. – ustąpił z urzędu. 
           

          Kończy się – jak to potwierdzają agresywne zdarzenia sprzed roku – 
nieprzewidywalny miesiąc luty. Ponoć za nami na pewno już połowa zimy, 
a przed nami coraz dłuższe dni.  
          W środowisku w skali regionu trwają zebrania sprawozdawczo-
wyborcze, w trakcie których rozliczane są stare i wybierane na następną  
kadencję  nowe Zarządy Kół Terenowych Związku. 
          Dlatego też życzę sprawiedliwej oceny działalności ustępujących ekip 
oraz trafnych wyborów nowych władz na nadchodzące czterolecie.    
          Każdemu Czytelnikowi  życzę, aby w dobrym zdrowiu i kondycji  
dotrwał do wiosny – szczególnie strzegąc się przed rozchorowaniem w 
następnych miesiącach, czyli w marcu i kwietniu.  
          Oczekując wiosny żyjmy wedle starych mądrości ludowych, których 
przestrzeganie jest rękojmią tego, że w dobrej kondycji psycho-fizycznej 
dotrwamy do pełni wiosny, na którą po nieciekawym zimowym okresie z 
niecierpliwieniem oczekuje każdy z nas … 
          Niech ułuda wiosennej ładnej pogody nie skusi nas do zbytniego 
zrzucania przyodziewku - przyjdzie na to czas, gdy naszym otoczeniu 
„wybuchnie przyroda”, a w nas trochę szybciej zacznie krążyć krew.   
           „Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem tak się 
zżyma, że człek prawie nie wytrzyma” – niech stara ludowa mądrość 
będzie dla niektórych opamiętaniem i rękojmią tego, o czym kilka 
zdroworozsądkowych zdań powyżej. 
 
 
Zygflor                                                                                                    2022-09-14 
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38032209014 
1952 – KAMIENNY – 2022 

- czyli relacja z obchodów Jubileuszu 70 – lecia (Rzeszowskiego) 

Podkarpackiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych.  

 

- na początek odrobina historii …  

 

- 16/17 czerwca 1951 r.  

          w Warszawie na I Krajowym Zjeździe doszło do połączenia Związku 

Pracowników Niewidomych Rzeczpospolitej Polskiej  ze Związkiem 

Ociemniałych Żołnierzy RP – w wyniku „fuzji”  powstaje Polski Związek 

Niewidomych. Na jego pierwszego prezesa zostaje wybrany mjr Leon 

Wrzostek.  

          U swego zarania  PZN strukturalnie i organizacyjnie był podzielony 

na kilka Oddziałów.  Początkowo nasz region organizacyjnie wchodził w 

skład Oddziału Krakowskiego, z którego po kilku miesiącach wyodrębnił 

się Oddział Rzeszowski PZN.  

          Z uwagi na to, że w tym czasie najwięcej niewidomych 

zamieszkiwało region przemyski, to z tego względu Przemyśl stal się 

siedzibą nowopowstałego Oddziału.   

- 23 lutego 1952 r. 

           odbył się pierwszy Założycielski Zjazd Rzeszowskiego Oddziału 

PZN. Zrealizowano go w Przemyślu w dniu 23 lutego 1952 roku. Funkcję 

prezesa powierzono Stanisławowi Szymańskiemu, natomiast kierownikiem 

biura został  Tadeusz Wojciechowski. 

 

- po 70 – ciu latach  

 
         Świętowanie tak ważnego, zacnego i wartościowego – jedynego w 

swoim rodzaju -  Jubileuszu w naszym środowisku na szczeblu regionu 

fetowano  - można rzec - trzyetapowo.   

         Oto ich etapy-części:   

 

pierwsza - uroczystości oficjalne – cywilne -  świętowane wespół z  

             z  tzw. VIP-ami, czyli w gronie najwyższych  władz 

             województwa podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa 



13 
 

druga - we własnym gronie – m.in. z okazji obchodów DBL – w 

             pensjonacie „Dukat” w Horyńcu Zdroju 

trzecia – to skupienie religijne i  Msza św. w intencji Zmarłych i  

           żywych członków Okręgu Podkarpackiego PZN zrealizowana 

            „na wyjeździe”  w horynieckim klasztorze franciszkanów  

 

18 października 2022 r. godz. 1100   (wtorek) 

czyli 

- czas i miejsce realizacji jego uroczystości „oficjalno-cywilnych” - 

           

          Część „oficjalno-cywilną” Jubileuszu z okazji 70-lecia działalności 

Okręgu Podkarpackiego PZN w podanym powyżej dniu i czasie 

zrealizowano w Sali widowiskowej WDK w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7. 

Tamże, tuż po godz. 1100 wszystkich przybyłych, którzy zasiedli na widowni 

wzmiankowanej instytucji przywitała dyrektor biura ZO - Małgorzata 

Musialek-Przyboś, która w imieniu organizatorów przywitała szczególną 

widownię przy okazji zaznajamiając ją z programem uroczystości. 

          Oto on: 

-otwarcie uroczystości, powitanie 

- zarys historyczny oraz przedstawienie statutowej działalności PZN 

- wręczenie: odznaczeń Państwowych, PZN, podziękowań 

- przemówienia zaproszonych Gości 

- program artystyczny w wykonaniu osób niewidomych 

- w restauracji „Bohema” poczęstunek: kawa, herbata, tort 
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Otwarcie uroczystości 
 

          Spotkanie zainaugurowano poprzez wprowadzenie na scenę 

sztandaru ZO Podkarpackiego PZN, który towarzyszył oficjalnym 

uroczystościom. Następnie oznajmiła, że honorowy patronat nad 

Jubileuszem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław 

Ortyl, który w czasie uroczystości był reprezentowany.   

        Wszystkich w specyfikę naszej niepełnosprawności „śpiewająco” 

wprowadziła Zuzanna Ostafin śpiewając swój sztandarowy autorski utwór 

p.t. „Widzę Cię” wraz z kończącym tekst retorycznym zapytaniem” „Czy 

moje oczy kiedyś Cię zobaczą?” 

          Następnie spikerka uroczystości, czyli dyr. Małgorzata   witała i  

przedstawiała kolejnych Gości, a byli to:  

- Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart 

-  wiceprezydenta Rzeszowa – Dariusz Urbanik 

- rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych UM Rzeszowa- Natalia Hul 

- przewodniczący Sejmiku Woj. Podkarpackiego - Jerzy Cypryś 

-  dyr. Polityki Społecznej UM Rzeszowa -  Andrzej Burnat 

- dyr. ROPS – Jerzy Jęczmienionka 

- przedstawiciel Podkarpackiego PFRON – Agnieszka Ulak 

- dyr. MOPS Rzeszów - Irena Marszałek-Czekierda 

- dyr. PCPR Rzeszów – Agnieszka Gabrowska 

- z-ca dyr. PCPR Rzeszów -  Agnieszka Capińska 

- pracownik PCPR w Jaśle - Beata Rak 

- prezes ZG PZN – Andrzej Brzeziński 

-  członek Zarządu PGE Obrót - Janusz Magoń 

- prezes PKSiRNiS „Podkarpacie” – Stanisław Sęk 

- przew. Sekcji Niewidomych Masażystów - Marcin Krasowski 

- właściciel sieci Gabinetów Masażu Leczniczego - Andrzej Rudek 
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- instruktor wokalu  – Ewa Jaworska-Pawełek 

- członkowie OKR na czele z przewodniczącą – Marią Okulska 

- terenowy aktyw na czele z prezesami ZK Terenowych PZN 

- członkowie zwyczajni, podopieczni, wolontariusze, asystenci, kadra 

  rehabilitacyjna, trenerzy 

- podkarpackie media, czyli TV Rzeszów i Radio Rzeszów 

 

Rys historyczny 

          oraz przedstawienie statutowej działalności PZN, to treść 

kilkunastominutowego referatu odczytywanego przez Ewę Jaworską-

Pawełek, któremu towarzyszyła multimedialna prezentacja tego 

wszystkiego, co odczytywała i o czym informowała  prelegentka.  

          Wydaje się, że jego treść – dosłownie – ludziom spoza środowiska 

„otworzyła oczy” na to, czym jest PZN i czym się zajmuje, jaką wielotorową 

w Rzeszowie i terenie prowadzi działalność,  bo – w zasadzie – przeciętny 

obywatel nic o tym nie wie.  

          Referat informował o kilkustopniowej strukturze PZN, jego 

wielotorowej działalności, której celem  jest odnalezienie się osoby z 

dysfunkcją wzroku w środowisku naturalnym, umożliwienie zdobywania 
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wiedzy, aby w końcowym efekcie móc na miarę utraty wzroku 

usamodzielnić się i zaistnieć do podjęcia pracy włącznie. 

        W wystąpieniu w tym procesie podkreślono ogromną rolę projektów 

ministerialnych, PFRON, czy unijnych, z czego od lat korzystamy, aby 

osiągnąć jak najlepsze efekty w  rehabilitacji społecznej, która jest 

ukoronowaniem tego typu wszelkich wysiłków temu służących, co omówiła 

i podkreśliła.  

        Kończąc - z mocą za wszelkie wsparcie i pomoc podziękowała 

wszelkim instytucjom wojewódzkim i terenowym, bez których cyklicznego 

wsparcia nie udałoby się realizować wielu zadań i programów. 

 

Wręczenie: odznaczeń Państwowych, PZN, podziękowań 
           

Srebrny Krzyż Zasługi:       Marian Błażejowski 

Brązowy Krzyż Zasługi:     Janina Topór,  Bogdan Sadowski, 

                                             Zofia Noster 

          Po dekoracji wystąpiła Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, która 

„Pogratulowała Jubileuszu, służebnej roli PZN dla ludzi z dysfunkcją 

wzroku, doceniła tych, którzy swoją aktywność społeczną poświęcają takim 

ludziom, jak my, pogratulowała jubileuszu, zaś prezesowi Cebuli  wręczyła 

okolicznościowy grawerton”. 
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          Za osoby udekorowane wysokimi odznaczeniami podziękowała 

Janina Topór, która  „Jakby przy okazji zadeklarowała swoją dalszą 

aktywność społeczną na rzecz środowiska i podziękowała za odznaczenie”.  

 

          Decyzją Prezydium ZG PZN – w jego imieniu -  aktu dekoracji 

Honorowymi Odznakami PZN dokonał prezes ZG PZN Andrzej 

Brzeziński  

             Resortowe odznaczenia – za wybitne zasługi na rzecz środowiska, 

wedle koloru kruszcu - otrzymali: 

 

Złotą  Honorową Odznakę PZN otrzymali: po raz drugi – Maria 

                        Okulska, Anna Koronkiewicz, Wiesława Marzec, 

                        Zofia Kuźniar, Agata Pogoda, Stanisława Mól, 

                        Adam Skwarczyński 

Srebrną  -//-  -//-  -//- :  Barbara Chorążak, Irena Dyrda, Renata 

                       Stankiewicz, Marcin Krasowski, Renata Fronc 

Brązową  -//-  -//-  -//- :   Maria Łuszcz, Anna Hojnacka  
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          Następnie dokonujący aktu dekoracji prezes ZG PZN względem  

zebranych wyartykułował następujące słowa: „Pogratulował nam 

Jubileuszu i związanych z nim osiągnięć, złożył wyrazy uznania za to 

wszystko, co osiągnęliśmy i za wyznaczenie sobie ambitnych celów. Docenił 

dokonania naszych  poprzedników i złożył życzenia dalszych sukcesów oraz 

docenienia i uznania tego, co robimy przez środowisko, w którym działamy 

i … ofiarował kosz słodyczy. Kończąc cieszył się z tego, że mógł wręczyć 

tyle „resortowych” odznaczeń”.  

          Poprzez wręczenie środowiskowego honorowego odznaczenia o 

nazwie „Przyjaciel Niewidomych” – w ten sposób – prezes  Ryszard 

Cebula za wieloletnią współpracę podziękował tym wszystkim, którzy 

poczynania ZO wspierają od lat.  Otrzymali ją: 
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- pracownik PCPR w Jaśle - Beata Rak, wolontariuszka-członek 

nadzwyczajny  z Mielca - Danuta Borońska, tyflotechnolodzy – Piotr 

Wilk i Aleksander Juszyński. 

          Kolejną częścią Jubileuszu było wręczenie przez prezesa Ryszarda 

Cebulę  - za nietuzinkową aktywność - pamiątkowych grawertonów; 

otrzymali je:  
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Ewa Bednarczyk,   Zofia Brodzicka, Bernadka Frankiewicz, Zygmunt 

Florczak, Małgorzata Szarleja, Maria Pelczar, Łucja Bielec, Maria 

Prucnal 

           Po serii odznaczeń nastąpiła seria przemówień, w których wszyscy 

mówcy: „Gratulowali szczególnego Jubileuszu, deklarowali dalekosiężną 

pomoc, zapraszali do współpracy, gratulowali odznaczonym, życzyli 

dalszych inspiracji, zaś na ręce prezesa składali okolicznościowe 

grawertony i kwiaty. W roku Ignacego Łukasiewicza  ad Marszałka 
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Województwa otrzymaliśmy pamiątkową lampę naftową – wynalazek 

Łukasiewicza.  

          Co cieszy - zauważono trud społecznej pracy i chyba jej nam 

najbardziej gratulowano. Cieszy fakt, że Stanisław Sęk wspomniał tych, 

którzy niegdyś budowali zręby regionalnej struktury PZN i potem przez 

dziesięciolecia ją rozwijali ”.  

          Czynili to i tej treści życzenia składali wszyscy wymienieni we 

wstępie  honorowi Goście, którzy swoją obecnością nasz Jubileusz 

uświetnili i ubogacili.  

           

          Jakby w „rewanżu” od struktur terenowych Związku Ewa 

Bednarczyk, Renata Stankiewicz i Adam Swarczyński przedstawicielom 
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ZO Podkarpackiego PZN, czyli Ryszardowi Cebuli i dyr. Małgorzacie 
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Musiałek-Przyboś – wraz z okolicznościowym grawertonem 

upamiętniającym 70-lecie zaistnienia naszego Okręgu PZN (patrz zdjęcie 

obok)  – wręczyli – nabyte na zasadzie „zrzutki”, czyli dobrowolnej składki 

– wielofunkcyjne urządzenie biurowe, które – jak to zauważyła i 

sprecyzowała wiceprezes ZO PZN Ewa Bednarczyk – „będzie służyło Wam 

i nam”.    

          Niezwykle ciepło tę część uroczystości zakończył prezes Ryszard 

Cebula, który będąc ukontentowanym, w niezwykle rubaszny, czyli 

swobodny i bezceremonialny sposób „wiązanką kłujących róż” honorował 

swoją dyrektor (Małgosię), po czym kończył tę część oficjalnych 

uroczystości.  

          Po zakończeniu tej części Jubileuszu ze sceny wyprowadzono 

sztandar naszego Okręgu PZN. 

   

Program artystyczny w wykonaniu osób niewidomych 

 
          - to prawie godzinny występ – kopia tego, co tylko nieliczni mogli 

obejrzeć w horynieckim GOK.  

          Przygotowywany na tę okoliczność przez tydzień repertuar Anny 

Jantar i Ireny Jarockiej – i tym samym im poświęcony  koncert - to 

niewątpliwie wielki „majstersztyk” wykonawców, jak i szlifującej ich 

umiejętności instruktorek z rzeszowskiego Klubu Garnizonowego. 

          Wedle horynieckiej plakatowej zapowiedzi o treści  - tribute to J&J 

- co znaczy: „ w hołdzie dla Anny Jantar & Ireny Jarockiej” – jakby przy 

okazji - tymże sposobem nasi artyści oddali hołd Tym, których utwory nuci 
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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”. 

          Niewątpliwie gromkie brawa i aplauz wszystkich zebranych na 

widowni za to wszystko, co płynęło ze sceny najlepiej zaświadcza, jak na 

ten dzień z repertuarem oraz formą wykonawców „wstrzeliły się” 

realizująca go instruktor Ewa Jaworska-Pawełek oraz wspierająca ją 

Aleksandra Stawarz. 

         W tym dniu pod batutą wymienionych Pań na scenie wystąpili:  

Jarosław z Sanoka, Teresa z Tarnobrzega, Małgosia z Lubaczowa, Zuzia z 

Ropczyc, Grażynka z Rzeszowa, ze Stalowej Woli  małżeństwo Wiola i 

Mariusz, Dorotka i Jadzia z Rzeszowa, Madzia z Ropczyc, Gienia z Łańcuta 

oraz Grażynka i Dorotka z Rzeszowa. Wspomagały ich: Agnieszka 

Iwaniuk-Kula oraz asystentki p. Ewy, czyli  Ola i Dominika. 

          Na koniec wykonawcom wręczono drobne upominki i kwiaty. 

 

- w restauracji „Bohema” poczęstunek: kawa, herbata, tort - 
 

          O tej części Jubileuszu niech zaświadczą opublikowane obok zdjęcia, 

gdyż w końcu w naszym gronie było „na luzie”, czyli  gwarno i towarzysko. 

Przy stołach lampką szampana wzniesiono okolicznościowy toast, po czym 
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oczekując na napoje i tort rozmawiano, wspominano, poprzez co było 

niezwykle rodzinnie.  

          Po pojawieniu się oczekiwanej „słodkości” – przy torcie -  robiono 

sobie pamiątkowe ujęcia, o czym też zaświadczają oficjalne, jak i prywatnie 

wykonane zdjęcia.  

          Około 1515 reprezentacyjnym autokarem Bogdana Sobusia 

przedstawiciele Kół Terenowych PZN oraz OKR spod dworca PKS 

wyruszyli w drogę do Horyńca Zdroju na szkolenie p.t. „Niewidomi wczoraj 

i dziś”, gdzie  – oprócz świętowania Jubileuszu – debatowano i 

podejmowano ważne decyzje dotyczące stowarzyszenia w skali regionu. 

 

19 października 2022 r. (środa) 

- to część druga Jubileuszu spędzana tylko we własnym gronie – m.in. z 

okazji obchodów DBL – w pensjonacie „Dukat” Witolda Dukacza w 

Horyńcu Zdroju. 

          Charakteryzowała się niezwykle pracowitym przedpołudniem, 

ponieważ swoje obrady zrealizowała Okręgowa Komisja Rewizyjna, jak też 

odbyło się Plenum Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN, w trakcie którego 

podjęto kilka ważnych decyzji i rozpatrywano kilka problemów i pomysłów 
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dotyczących popularyzowania wśród decydentów wiedzy o tym wszystkim, 

czym się zajmujemy, ponieważ okazuje się, że w terenie nie ma 

podstawowej wiedzy i informacji o tym, po co istniejemy i czym zajmujemy 

się na co dzień. 

            Czas poobiedni do godz. 1800, to chwile przeznaczone na relaks, 

czyli wyjście na basen lub na spacer. 

          Wieczorem z okazji „kamiennego” Jubileuszu oraz obchodów Dnia 

Białej Laski w restauracji „Sawa” odbył się uroczysty bankiet im 

poświęcony, na którym przy żywej muzyce bawiono się do późnych godzin 

nocnych. 

   

20 października 2022 r. (czwartek) 

- to część trzecia uroczystości - 

 

          Po śniadaniu - wraz z towarzyszącą nam przewodnik z Muzeum 

Kresów w Lubaczowie Basią Łuczkowską nastąpił towarzyszącym nam 

autokarem wyjazd na jednodniową wycieczkę do Zamościa, po której 

niezwykle wymęczeni i umordowani, prawie że jej uczestnicy zasypiali 

zasiadając w ławkach horynieckiej świątyni.  



27 
 

          Tego dnia punktem kulminacyjnym relacjonowanych uroczystości 

było zainicjowane  o godz. 1700 skupienie religijne i  Msza św. w intencji 

Zmarłych i żywych członków Okręgu Podkarpackiego PZN.  

          Tym razem część religijną Jubileuszu zrealizowano „na wyjeździe”  

w zabytkowym horynieckim klasztorze franciszkanów. 

          Wyjazd do Rzeszowa nastąpił następnego dnia tuż po śniadaniu, aby 

po dotarciu do niego w godzinach południowych wszyscy mogli 

bezproblemowo dotrzeć do swoich domów. 

 

A czymże jest Jubileusz i dlaczego je organizujemy ? 

         

           Jubileusz – wedle definicji Słownika Języka Polskiego - to ważna 

okrągła rocznica jakiegoś wydarzenia lub uroczystość dla jej uczczenia; im 

bardziej bliski drogocennego kruszcu lub rzadkiej kopaliny, tym 

szlachetniejszy…, bo starszy i bardzo  rzadko osiągalny. 

          Niezwykle ciekawie -  lecz dla współczesnego Człowieka nad wyraz 

zawile - istotę Jubileuszu definiuje i przybliża  Biblia, której to w tej kwestii 

przytoczenie zajęłoby większość tego opracowania. 

          Ostatnio usłyszałem niezwykle obrazowe i ciekawe  przybliżenie 

znaczenia  tego terminu; oto jego ciekawa interpretacja… 

          Jubileusz, to na żmudnej drodze naszego życia lub tego wszystkiego, 

co w danym momencie staramy się odnotować (podsumować), cykliczne 

„zatrzymanie się” (przeważnie co pięć lat), aby po przeżyciu określonego 

czasowego dystansu go ocenić, podsumować i  ewentualnie skorygować. 

Czas pomiędzy Jubileuszami możemy porównać do gładkiej jezdni, lichej 

drogi lub pełnego „kocich łbów” traktu, na którym przyszło nam działać i 

żyć. 

          W tym zestawieniu rodzajów dróg (im gorsza – tym trudniejsza nasza 

działalność; im lepszy jej stan, tym łatwiejsza) Jubileusze, to swoiste szczyty 

lub wysokie wzniesienia, na które cyklicznie wspinając się mamy szansę 

zauważenia i oceny tego, czy idziemy w dobrym – niegdyś obranym – 

kierunku. 

          To w trakcie Jubileuszu z owego wzniesienia, szczytu, czy  góry 

możemy ocenić, czy nie zboczyliśmy z niegdyś obranego kierunku, dokonać 

jego  korekty oraz szybkości marszu, by móc zachować niegdyś obrany 
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azymut i tempo marszruty, aby za kilka jubileuszowych lat, czyli „kolejnego 

szczytu” - patrząc wstecz - móc być ukontentowanym z tego, co za nami, aby 

móc podążać dalej wprowadzając minimalne korekty i zmiany w naszej 

działalności, czy służbie… by skutecznie iść dalej … 

 

          Wedle nazwy rocznic ślubów zrelacjonowałem „kamienny” Jubileusz 

Okręgu Podkarpackiego PZN, czyli Jego 70-te urodziny.  

        70 lat, to poważny dystans czasu, więc jego określenie „kamienny” 

zinterpretujmy, jako kamień węgielny pod dalsze lata naszej skuteczniej 

działalności na rzecz specyficznego środowiska.     

          Kolejne nazwy rocznic ślubu nawiązują do materiałów (kruszców, 

budulców) symbolizujących trwałość i stabilność relacji;   każda z nich 

wiąże się z innymi wartościami,  ponieważ para lub Jubilat ma większe 

doświadczenie, zna siebie lepiej, tworzy inny, niż wcześniej związek lub (jak 

w naszym przypadku) stowarzyszenie. 

          Stąd - wraz z upływem lat -  materiał staje się mocniejszy, co 

niewątpliwie jest bardzo dobrym prognostykiem naszej działalności i …oby 

w naszym przypadku owe rokowania ziściły się, czego należy sobie oraz 

naszemu Jubilatowi życzyć i … od losu oczekiwać…  

 

 

Zygflor                                                                                          2022-10-26 

 

 

 

 

 

Witryna poetycka 
            
          W tegorocznym lutowym kąciku poetyckim – wspominając masowe 

sowieckie deportacje ludności polskiej rozpoczęte 10 lutego 1940 r. z 

terenów zajętych po 17. IX. 1939 r. przez Armię Czerwoną; przypominając 

smutne fakty szczególnie dla mieszkańców wywodzących się kresów II 

Rzeczypospolitej ( w obecnych granicach  Polski teren prawobrzeżnej części 

dorzecza  Sanu) - prezentujemy wielce wymowny oraz przejmujący swą  

treścią wiersz …  
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                Rekwiem* 

 

Gdy Polaków na Sybir wieziono 
- na nieludzki ląd, co w śniegach tonie - 

W drodze nie jeden ducha wyzionął 

Umierając w bydlęcym wagonie. 

 

Pociąg nie zatrzymywał się w biegu, 

- by mógł ktoś spisać nazwę rewiru -  

Wyrzucano zmarłego do śniegu 

Na wieczyste leże w lodach Sybiru. 

 

Nikt nie zapalał lampki nagrobnej, 

Ani marnego kwiatka nie rzucił 

Współbratu, co w krainie niedobrej 

- jak sopel -  nigdy w proch się nie obróci. 

 

Siarczysty mróz nasadził tysiące  

Błyszczących gwiazdek na białym puchu. 

W blask je stroiło srebrzyste słońce 

Gubiąc promienie na bezkresnym brzuchu. 

 

Koła pociągu grały rekwiem 

Ciszą dzwoniła mgła uboga, 

Anioł ich dusze w skrzydła spowijał 

I unosił je do Pana Boga. 
 

                                                                       autor wiersza: Janina Baran 
 

* rekwiem – msza rekwialna, żałobna 
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 „pokłosie” jubileuszowej jesieni 

 

 

 
 

 


