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     Styczeń                  

          - to kolejno pierwszy miesiąc Nowego 2Ńń6  Roku oraz – tym 

samym - fakt inauguracji ń2 roku emisji naszego miesięcznika … 

          W styczniu:  „Rok Stary z Nowym się styka, czasem zimnem do 

kości przenika, czasem w błocie utyka”. 
           Wedle wiedzy i znawcy ludowych obyczajów - slawisty oraz 

historyka literatury i kultury polskiej - Aleksandra Brücknera 

określeniu tego czasu  wywodzi się od słowa „tyki”, które w tym 

zimowym niesprzyjającym czasie yjący według agrarnego rozkładu 
zajęć rolnicy przygotowywali (wycinali) na wiosenne potrzeby 

związane chocia by z uprawą fasoli. W języku staropolskim stycze  
nazywano równie  tyczniem, godnikiem   i  ledzieniem  (współczesna 
czeska nazwa miesiąca: leden).  

          Inna genealogia  nazwy tego czasu jego imię kojarzy ze słowem  
„stykać”. To wtedy przecie  styka się - czyli łączy – stary rok z 

Nowym Rokiem.  Stycze  charakteryzuje się silnymi lodowatymi 
wiatrami oraz malowanymi przez mróz na szybach nieszczelnych 

okien przepięknymi białymi kwiatami i fantazyjnymi kompozycjami, 
których urokowi ulega ka dy z nas. 
          Jego łaci ska  nazwa Ianuarius została zapo yczona przez 
większość języków europejskich i  pochodzi od rzymskiego boga 

początku – Janusa.   
           Rozpoczyna się 2016 rok, a wraz z nim  pełnia działalności 
nowych ekip  we wszystkich strukturach i na wszystkich szczeblach w 

naszym Okręgu PZN, które wybieraliśmy od wczesnej wiosny roku 
ubiegłego akcję ko cząc 2Ń pa dziernika 2Ńń5 r. w trakcie Zebrania 
Sprawozdawczo - Wyborczego w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego 

Urzędy Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Ciepli skiego 4.  
          Tak więc – jak mówi stare porzekadło – „W imię Boże” do 
intensywnej roboty na rzecz naszego stowarzyszenia, „bo” – jeśli tego 
sami nie zrobimy, to „nikt nam w tym nie pomoże…” 
 

Trafne przysłowia związane z tymże czasem: 
 

Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy.  
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 Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń 
mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje.  

Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.  
Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.  
 Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.  
 Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.  
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.  

 Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.  
 Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi.  
 Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny 
Trafne przysłowia związane z tymże czasem: 
 

W te dni będziemy wspominać:  
          1 stycznia – to  wiatowy Dzień Pokoju 

          1 stycznia 1836 r. – urodził się Zygmunt Padlewski – generał, 
uczestnik Powstania styczniowego, członek Komitetu Centralnego 
Narodowego za swoją działalność rozstrzelany ń5 maja ń863 r.   
          2 stycznia 1971 r. – zmarł Jerzy Zarzycki -  re yser filmowy. 
W ń939 r. był członkiem ekipy filmowej Dowództwa Obrony 
Warszawy oraz szefem operatorów powsta czych kronik (ur. 1911 r.). 

           3 stycznia 1661 r. – w Krakowie ukazał się pierwszy numer 

najstarzej znanej periodycznej gazety wydawanej w języku polskim o 
nazwie „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”. Zało ono ją z inicjatywy 
dworu króla Jana II Kazimierza w celu propagowania programu 

reform ustrojowych.  

          4 stycznia 1906 r. – urodził się Stefan Rachoń – dyrygent, 

skrzypek i koncertmistrz; w ń945 r. zało ył orkiestrę Polskiego Radia 
i Telewizji (zm. 2001 r.).     

          5 stycznia 1866 r. – władze rosyjskie w gimnazjach Królestwa 
Polskiego wprowadziły obowiązek nauki języka rosyjskiego.  

          5 stycznia 1855 r. – urodził się King Camp Gillette – 

Amerykanin, wynalazca maszynki do golenia (zm. 1932 r.). 

          6 stycznia – OBJAWIźNIź PA SKIź – więto Trzech Króli 
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          Według legend mędrcami ( trzema królami ) byli: Kacper                  

z Arabii; Melchior  z Persji i Baltazar z Indii. Zgodnie z ówczesnym 

obyczajem mędrcy ofiarowali nowo narodzonemu podarunki będące 
wyrazem hołdu – złoto, kadzidło i mirrę.  
          Od XV wieku w dniu Trzech Króli w kościele święci się złoto                
i kadzidło jako symbol darów, które Mędrcy zło yli Dzieciątku                   
w stajence. Od XVIII wieku święci się tak e kredę. Do tradycyjnych 
zwyczajów nale y pisanie na  drzwiach święconą w tym dniu kredą 
inicjałów – K+M+B - i cyfry oznaczające rok.  Ten skrót trzech imion 
znaczy równie : „Niech Chrystus błogosławi ten dom” – z łaciny: 
Christus Mansionem Benedicat.  

          Niektóre nacje w tym dniu świętują Dzie  Dziecka. 
          6 stycznia 1852 r. - zmarł Louis Braille – niewidomy francuski 

nauczyciel, twórca pisma dla niewidomych nazwanego alfabetem 

Braille’a.  (ur. 4. 01. 1809 r.)  

          6 stycznia 1911 r.  – urodził się Kazimierz Rudzki – aktor, 

re yser teatralny, pedagog. Stworzył niezapomniane kreacje, m.in. w 
„Wojnie domowej”, czy „Eroice” (zm. 1976 r.).  

          7 stycznia 1882 r. - zmarł Ignacy Łukasiewicz – aptekarz, 

pionier przemysłu naftowego w Polsce. W ń853 r. skonstruował 
lampę naftową ( ur. 1822 r.). 

          7 stycznia 1946 r. -  urodziła się Agnieszka Duczmal – 

dyrygentka, która jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie 
mediola skiego  Teatro alla  Scala.      

          8 stycznia 1926 r. - urodził się Bronisław Pawlik – aktor, 

znany z bardzo wielu ról, np. „Mąż swojej żony”  (zm. 2002 r.).     
          8 stycznia 1936 r. – urodziła się Alicja Bobrowska – aktorka, 

pierwsza powojenna Miss Polonia – w 1957 roku.  

          8 stycznia – to Dzień Sprzątania Biurka 

          9 stycznia 1916 r. – zako czyła się bitwa o Gallipoli – jedna z 

najkrwawszych bitew I wojny światowej.  
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          10 stycznia 49 r.  p.n.e. - Juliusz Cezar przekroczył na czele 
armii rzekę Rubikon przebywając z żalii do Italii, co oznaczało 
wszczęcie przez niego wojny domowej. Wypowiedział wtedy słynne 
słowa: alea iacta est (łac. dosł. „Kostka została rzucona” ). 
Współcześnie funkcjonuje związane z tym zdarzeniem powiedzenie: 
„Przekroczyć granice Rubikonu”- czyli czegoś dotychczas 
niemo liwego i nieosiągalnego  dla ludzi. 
          10 stycznia 1946 r. – urodził się Robert Gadocha – jeden z 

najlepszych polskich napastników, mistrz olimpijski z 1972 r., 

brązowy medalista z mistrzostw świata w ń974 r.  
          11 stycznia 1936 r. – urodził się Marian Kociniak – wybitny 

aktor znany z takich filmów jak: „Janosik”, czy „Jak rozpętałem II 
wojnę światową”. 
          11 stycznia 1986 r. – Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki 

dokonali pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik 
Kanczendzonga – 8586 m n.p.m.   

          12 stycznia 1945 r. – rozpoczęła się operacja wiśla sko-

odrza ska - tzw. ofensywa styczniowa - Armii  Czerwonej i Wojska 

Polskiego, w wyniku której w lutym ń945 r. siły niemieckie zostały 
wyparte za linię Odry.  
          12 stycznia 1946 r. – urodził się Ryszard Szurkowski – kolarz 

szosowy, zwycięzca Wyścigu Pokoju, wicemistrz olimpijski, mistrz 

świata.  
          13 stycznia 1966 r. -  w Rzymie zainaugurowano obchody 

Tysiąclecia Chrztu Polski.  
          13 stycznia 1906 r. – zmarł Aleksander Popow – rosyjski 

fizyk, wynalazca, pionier radiotechniki, który niezale nie od 

Marconiego zbudował odbiornik radiowy ( ur. 1859 r.).  

          14 stycznia 1956 r. – utworzono Ojcowski Park Narodowy 

          14 stycznia 1966 r. – zmarł Siergiej P. Korolow – rosyjski 

specjalista w dziedzinie techniki rakietowej i astronautyki. Był twórcą 
radzieckiego programu kosmicznego (ur. 1907 r.).  
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          15 stycznia 1826 r. – ukazało się pierwsze wydanie 
francuskiego dziennika „Le Figaro”. 
          16 stycznia 1826 r. – urodził się Romuald Traugutt – generał, 
dyktator Powstania styczniowego. Został stracony przez Rosjan na 
stokach Cytadeli Warszawskiej 5. VIII.1864 r.  

          16 stycznia 1941 r. – urodziła się Ewa Demarczyk  – 

piosenkarka, wykonawczyni piosenki poetyckiej, artystycznie 

związana z Piwnicą pod Baranami.  
          17 stycznia 1996 r. – zmarł Aleksander Fogiel – aktor, re yser 
teatralny, twórca Frontowego Teatrzyku Artylerii II Armii WP. 

Odtwórca roli  Maćka w „Krzy akach” Aleksandra Żorda. Prywatnie 
stryjeczny brat piosenkarza Mieczysława Żogga (ur. 1910 r.). 

          17 stycznia 1945 r. – to data wyzwolenia Warszawy przez 

oddziały I Frontu Białoruskiego oraz wchodzącą w jego skład             
1 Armię Wojska Polskiego.   

          18 stycznia 2006 r. – zmarł ksiądz Jan Twardowski – poeta, 

przedstawiciel tzw. liryki religijnej (ur. 1915 r.).   

          18 stycznia 1946 r. – zmarł Feliks Nowowiejski – dyrygent, 

kompozytor, organista, pedagog, twórca – m.in. – oratorium „Quo 
Vadis” (ur. 1877 r.). 
          19 stycznia 1736 r. – urodził się James Watt – szkocki 

in ynier i wynalazca. Usprawnił działanie maszyny parowej; od jego 
nazwiska wywodzi się nazwa jednostki mocy – wat (zm. 1819 r.).  

          19 stycznia 1945 r. – to daty wyzwolenie spod niemieckiej 

okupacji Krakowa i Łodzi.  
          19 stycznia 1945 r. - komendant Sił Zbrojnych w Kraju gen. 

Leopold Okulicki pseud. „Nied wiadek” wydal rozkaz rozwiązania 
Armii Krajowej - AK.  

          20 stycznia 1320 r. – to data koronacji w katedrze wawelskiej 

na króla Polski Władysława Łokietka. Odtąd katedra wawelska stała 
się tradycyjnym miejscem koronacji władców Polski.  
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          20 stycznia 1616 r. – urodził się Jerzy Sebastian Lubomirski 

– marszałek wielki koronny, hetman polny koronny, pisarz. W 1665 r. 

wystąpił przeciwko Janowi II Kazimierzowi – był to tzw. rokosz 
Lubomirskiego (zm. 1667 r.). 

          21 stycznia – to Dzień Babci 
          21 stycznia 1901 r. – urodził się Janusz Meissner – pilot, 

pisarz, scenarzysta. Napisał m.in. powieść „Szkoła orląt” (zm. 1978 r) 
          22 stycznia – to Dzień Dziadka 

          22 stycznia 1863 r. - wybuchło Powstanie styczniowe; trwało 
do ko ca pa dziernika ń864 r.  
          22 stycznia 1946 r. – Rada Ministrów wydała dekret o 
utworzeniu Najwy szego Trybunału Narodowego do osadzania 
nazistowskich zbrodniarzy.  

          23 stycznia 1876 r. – urodził się Otto Paul Herman Diels – 

niemiecki chemik, laureat w 1950 r. Nagrody Nobla za opracowanie 

metody syntezy dienów (zm. 1954 r.). 

         24 stycznia 1925 r. – Rada Ministrów RP podjęła decyzję o 
budowie w Warszawie żrobu Nieznanego ołnierza.  
         24 stycznia 1921 r. – urodził się Antoni Halik –właśc. 
Mieczysław Sędzimir – dziennikarz i podró nik. Wspólnie z oną 
źl bietą Dzikowska prowadził popularny program „Pieprz i wanilia” 
(zm. 1998 r.) 

          25 stycznia – to Dzie  Sekretarki i Asystentki 
          25 stycznia 1956 r. – rozpoczęło działalność Pa stwowe 
Przedsiębiorstwo „Totalizator Sportowy”. 
          25 stycznia 1586 r. – zmarł Lucas Cranach (młodszy) – 

niemiecki malarz znany portrecista i twórca dziel religijnych, w tym  

m.in. „Ostatniej wieczerzy” (ur. 1515 r.).   
         26 stycznia 1976 r. – zmarł Witold Doroszewski – 

językoznawca, redaktor „Słownika języka polskiego” (ur. 1899 r.). 

          27 stycznia – to Międzynarodowy Dzie  Pamięci o Ofiarach 
Holocaustu – uchwalony 1. XI. 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne 
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ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II 

wojny światowej przez hitlerowski reżim. W ten sposób Zgromadzenie 
odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. 
Datę obchodów wyznaczono na                27 stycznia – rocznicę 
wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau w 1945 r.   

           27 stycznia 1861 r. – urodził się Rudolf Modrzejewski –  

ameryka ski in ynier polskiego pochodzenia, budowniczy linii 
kolejowych i mostów, syn aktorki Heleny Modrzejewskiej (zm. 1940 )          

          28 stycznia 1936 r. – urodziła się źdyta Wojtczak – popularna 

spikerka telewizyjna, konferansjerka, uznawana za wielką osobowość 
polskiej TV. 

          28 stycznia 2006 r. - pod gruzami zawalonego dachu hali 

Międzynarodowych Targów Katowickich zginęło 65 osób. Była to 
największa katastrofa budowlana we współczesnych dziejach Polski.   
          29 stycznia 1990 r. – w Warszawie zako czył obrady ostatni – 

XI Zjazd PZPR – partia uległa samorozwiązaniu, a na jej miejsce 
powołano Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej.  
          29 stycznia 1846 r. – urodził się Karol Stanisław Olszewski – 

fizyk i chemik, który wraz z Zygmuntem Wróblewskim dokonał 
pierwszego na świecie skroplenia tlenu. (zm. 1915 r.).  

          30 stycznia 1951 r. – urodził się Phil Collins – angielski 

piosenkarz, perkusista, kompozytor, muzyk zespołu żenesis. 
          30 stycznia 2001 r. zmarł źdmund Żetting – aktor i muzyk, 

wykonywał piękne ballady, m.in. do filmu „Prawo i pięść” oraz 
„Czterej pancerni i pies” (ur. 1927 r.). 

          30 stycznia 1930 r. – zmarł Benedykt Dybowski – polski 

zoolog i lekarz, uczestnik Powstania styczniowego zesłaniec na 
Syberię, badacz jeziora Bajkał (ur. 1833 r.). 

         31 stycznia 1856 r. –  urodził się Stefan Majewski – piłkarz, 
trener, reprezentant Polski, zdobywca brązowego medalu mistrzostw 
świata w ń982 r.  
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          31 stycznia 1956 r. zmarł Alan Alexander Milne – angielski 

pisarz, autor ksią ek dla dzieci, którego ksią ki zostały 
przetłumaczone na wiele języków świata, np.: „Kubuś Puchatek”, czy 
„Chatka Puchatka”               (ur. 1882 r.). 

          31 stycznia, to wiatowy Dzień Trędowatych  

 

          Ponownie wspólnie przeanalizowaliśmy niegdyś zaistniałe 
zdarzenia i fakty, które w ten czas zdarzyły się w  styczniu w historii 
powszechnej, jak i dziejach naszego Narodu.  

          Zainaugurowaliśmy rok, w trakcie którego będziemy świętować 
obchody 1050 - lecia Chrztu Polski, a  było to szczególne zdarzenie w 

historii naszego Narodu, jak i państwowości kraju z nad Wisły, który 
w ten sposób dołączył do ówczesnej „chrześcijańskiej Unii 
Europejskiej”…  
          Na zbliżający się Nowy 2016 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 w 
pracy społecznej, którą  nadal  będziemy  kontynuować.    
          Przed nami dopiero co zainaugurowana kadencja na wszystkich 

szczeblach naszej regionalnej struktury PZN, więc życzymy zapału do 
statutowej  działalności, czerpania z niej satysfakcji i zadowolenia, 
zaś wszystkim szeregowym członkom naszej organizacji tzw. 
świadomości, że nikt tak nie zadba o nasze uprawnienia, ulgi i 
interesy, jak my sami …  
           Tak więc – jak mówi stare porzekadło – „W imię Boże” do 
intensywnej działalności na rzecz naszego stowarzyszenia, „bo” – 

jeśli tego sami nie zrobimy, to „nikt nam w tym nie pomoże…” 

 

Zygflor                                                                                  2015-11-16 
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Międzynarodowy Dzień Białej Laski AD 2015 

- czyli omówienie - 

spotkań na szczeblu Kół oraz Okręgu Podkarpackiego PZN. 
 

          Jak informują źródła, to „na IV Zgromadzeniu Ogólnym 

Europejskiej Unii Niewidomych - które odbyło się w Ustroniu 

Górskim w Polsce w dniach  7-9 października 1993 r. - podjęto 
uchwałę, aby wszystkie organizacje członkowskie – wśród nich tak e 
Polski Związek Niewidomych – starały się uzyskać oficjalne poparcie 
swoich rządów dla uznania i obchodzenia 15 października jako 

Międzynarodowego Dnia Białej Laski”.  

          Od tego momentu w epicentrum tego czasu lub około tej daty 
wszystkie ZK PZN starają się w swoim środowisku zorganizować takie 
okolicznościowe spotkania, w trakcie których porusza się wiele spraw 
i zagadnień dotyczących lokalnego środowiska, o czym najdobitniej 

na pewno zaświadczy  kilka poniższych relacji … 

 

Lesko - 22 wrze nia 2015 r. 
           

          Schronisko Młodzieżowe „Bieszczadnik”, to dla naszych 
pobratymców zrzeszonych w leskim Kole PZN miejsce organizacji ich 

cyklicznych spotkań, w tym przede wszystkim Dnia Białej Laski.  
          W tym roku 

zorganizowali je troszeczkę 
szybciej, bo 22 września br., 

aby dać szansę wszystkim 
zainteresowanym udziałem 
w spotkaniu do zejścia suchą 
nogą z bieszczadzkich 

pagórków i połonin, by 
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swoją obecnością mogli zaszczycić racjonowane spotkanie.   
           

          Oto, co o lokalnych uroczystościach opowiedział lider tegoż 
środowiska, czyli prezes leskiego Koła PZN - Paweł Szybowski:  
          „Nasze lokalne uroczystości DBL zrealizowaliśmy w niezwykle 
przyjaznym nam lokum, czyli SM „Bieszczadnik” w terminie jeszcze 
letnim m.in. z tej przyczyny, aby dać szansę na przybycie na nasze 
spotkanie „jeszcze suchą nogą” wszystkim chętnym zamieszkującym  
naprawdę trudny teren, który w jesienne szarugi staje się być dla ludzi 
z dysfunkcjami wzroku niezwykle ucią liwym – i  trudnym - do 

przemieszczania się.  
          Jak zwykle wszystkich przybyłych gości oraz członków Koła 
przywitał aktualnie urzędujący prezes ZK – w tym wypadku Paweł 
Szybowski -, który w części oficjalnej spotkania przedstawił zarys i 

strukturę działalności leskiego Koła PZN na rzecz naszego środowiska 
w tym zakątku Podkarpacia, jak i kraju, czyli w Bieszczadach.  

          Ju  na wstępie 
poinformował, e została 
zamówiona Msza św. w 

intencji wszystkich członków 
Koła oraz osób zmarłych w  
ostatnim roku w kościele 
parafialnym w Lesku na dzie  

ń5 pa dziernika o godz. 6
30

 

rano, na którą wszystkich 

serdecznie  zapraszał. 
          żłównym celem zrealizowanego spotkania – wspomniał -  było 
przedstawienie opinii publicznej i władzom lokalnym problematyki 

osób niewidomych i słabowidzących oraz podziękowanie im za 

dotychczasowa wyświadczaną przez nich pomoc i wsparcie. 
          W dalszej części uroczystości sekretarz ZK Barbara Chorą ak 

odczytała krótki referat obrazujący specyfikę niepełnosprawności  
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wzroku oraz przybli yła trudności i mo liwości egzystowania z tymi 
ograniczeniami w środowisku naturalnym w kontekście znaczenia 
rehabilitacji, jako elementu umo liwiającego takową samodzielność, 
która w ten sposób umo liwia takim ludziom  godne ycie.  
          Kolejnym punktem naszych uroczystości – dodał - była część 
artystyczna w której wystąpili: Barbara Chorą ak, Aleksandra 

Jędruszczak, zespół wokalny „Leszczanie”, czy bieszczadzkie 
„ abki”. Jak wynika z dalsze części relacji, to spotkanie zostało 

przygotowane przez aktyw 

leskiego Koła PZN – w tym 

jego prezesa i wiceprezes, tj. 

Pawła Szybowskiego i Łucję 
Bielec.  

          Imprezę – za co 

serdecznie dziękują – wsparli:  

Wojciech Głuszko - 

nadleśniczy Nadleśnictwa 
Baligród, Józef Folcik - dyrektor PGE Energia Odnawialna ZEW 

Solina Myczkowce, Józef Kosiba - nadleśniczy Nadleśnictwa 
Baligród, Bartosz Romowicz - Burmistrz MiG Ustrzyki Dolne,  

Bożena Czuryk - dyrektor MDK Lesko, Krzysztof Zapała - Wójt 

Gminy Olszanica, Renata Szczepańska - Wójt Gminy Cisna, 

Andrzej Olesiuk - Starosta Powiatu Leskiego, Renata Olech - 

Apteka Lesko, Barbara Jankiewicz - Burmistrz MiG Lesko, Adam 

Piatkowski - Wójt Gminy Solina,  Halina i Andrzej Szelc, Marek 

Andruch - Starosta Powiatu Bieszczadzkiego oraz  Robert Stępień - 

Wójt Gminy Baligród.  

   Członkowie oraz Zarząd Koła składają najserdeczniejsze słowa 
podziękowania za zrozumienie i wsparcie lokalnych obchodów DBL, 

w rewan u - wszystkim  członkom,  gościom,  przyjaciołom  oraz  
tym wszystkim, którzy ich wspierają - składają jak najserdeczniejsze 

yczenia zdrowia, zadowolenia z ycia, satysfakcji z pracy … i 
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nieśmiało proszą o dalszą współprace na rzecz ludzi, których 
połączyły wzrokowe dolegliwości i ograniczenia”. 
          Ko cząc dodał: „Uczestnicy spotkania przy oprawie muzycznej 

prowadzonej  Roberta Podsobi skiego wspólnie bawili się do godz. 

17
00

, by po tym czasie – jeszcze przy dobrym dziennym 

nasłonecznieniu – rozje d ać się do swoich domów”. 
          Nic dodać, nic ująć …należy tylko pogratulować operatywności 
nowej ekipie, ilości osób ich wspierających oraz udanej imprezy, o 
czym zaświadczają zdjęcia umieszczone w tekście. Gratulujemy. 
           

Lubaczów - 08 października  
 

Kochaj świat, kochaj życie … CARPE DIEM! 
           

          „Kochaj wiat, kochaj życie”, to sentencja, motto, czy te  
filozoficzny przekaz płynący z tegorocznego występu dzieci ze Szkoły 
Podstawowej z Zalesia; to przesłanie  i wniosek wynikający z 
inscenizacji specjalnie przygotowanej na ten dzie  pod okiem Anny 

Gryniewicz i Renaty Skoczylas w celu uświetnienia  tegorocznych 
obchodów Dnia Białej Laski, które w dniu 8 października br. w 

gronie  członków macierzystego Koła PZN oraz osób, które nam 
sprzyjają i nas wspomagają świętowano w lubaczowskim MDK.   

          W pierwszy tegoroczny 

mro ny pa dziernikowy 
poranek na wspomniane 

uroczystości przybyła dosyć 
spora grupa ludzi z dysfunkcją 
wzroku z całego naszego 
rozległego powiatu, aby we 
własnym – i nie tylko – gronie 

spotkać się, porozmawiać i 
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cieszyć się chwilą, którą na ten czas przeznaczył nam los… 

          Tym razem odznaką „Przyjaciel Niewidomych” uhonorowano 
p. Marię Magoń jako wyraz wdzięczności za to, co w trakcie swojej 
kadencji  na rzecz naszego środowiska uczyniła pełniąc funkcję 
Burmistrza Miasta Lubaczowa.  

          W tym roku nasze uroczystości swoją obecnością m.in. 
zaszczycili:  

- przewodnicząca Rady Powiatu  Jadwiga Pałczyńska  

- Burmistrz Lubaczowa – Krzysztof Szpyt 

- Burmistrz MiG Oleszyce – Andrzej Gryniewicz   

- sekretarz Starostwa Powiatowego – Władysław Szyk 

- sekretarz Gminy Wiejskiej Lubaczów – Mariusz Pieróg 

- dyrektorzy: MDK – Andrzej Kindrat, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej – Małgorzata Jachyra-Mazepa, PCPR – Beata 

Leńczuk, MBP – Katarzyna Pelc Antonik, prezes lubaczowskiej 

oraz jarosławskiej struktury PSD – Stanisława Woszczak i Grzegorz 

Graboń oraz tak zacne – wspomagające środowisko - osoby, jak 

Arkadiusz Markiewicz, Marta Fircowicz Mazurek, czy Ania Has. 

          Tak jak aura, tak i my wszyscy zgromadzeni w ten czas w 

lubaczowskim MDK – wraz z 

upływem czasu – ulegaliśmy 
swoistemu ociepleniu – czy 

wręcz spoufaleniu -, aby  w 

dobrych nastrojach, humorach i 

komitywie mile ten czas spędzić 
przy ciepłej szklance kawy lub 
herbaty oraz na miarę własnych 

finansowych mo liwości zastawionym stole.            

          Wydaje się, e nasze spotkanie – biesiadę – realizowano w 

zgodzie z drugą sentencją artystycznego przekazu dzieci z Zalesia o 
treści: CARPź DIźM! , co oznacza „chwytaj dzie ”  lub tłumacząc 
szczegółowiej:  „Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką 
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nam przyszłość zgotują bogowie..."           Wydaje się, e obie 
zacytowane we wstępie myśli w jakiś sposób ukierunkowały przebieg 
spotkania dodając mu swoistej filozoficznej pikanterii, bo zaiste w 

naszej sytuacji  naprawdę 
nale y cieszyć się tym, co daje 
nam ten czas, czyli obecna 

chwila.           Za prze yte „w 
tym duchu” chwile serdecznie 
dziękuję wszystkim moim 
podopiecznym, którzy nie 

zlekcewa yli zaproszenia i w 
mro ny poranek przybyli w 

wyznaczonym dniu do Lubaczowa; naszym żościom, którzy 
uświetnili je swoja obecnością, pedagogom i dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej z Zalesia za to, e unaoczniły nam  to,  co w yciu jest 
najwa niejszym oraz „ludziom zza kadru”, czyli Marioli Florczak, 

Małgorzacie Strycharz oraz wszystkim funkcyjnym pracownikom 

MDK, którzy w jakikolwiek sposób na naszą rzecz wyświadczyli 
jakąkolwiek pomoc i pracę.            
          To dzięki wszystkim wymienionym w trakcie spotkania 
mogliśmy mówić o naszych newralgicznych problemach i sprawach  
dotyczących m.in. rehabilitacji, orzecznictwa o niepełnosprawności, 
szkole  rehabilitacyjnych, czy zabezpieczenia w specjalistyczny 
sprzęt. 
          Oby za rok znowu było nam dane spotkać się w podobny czas w 
podobnym gronie, aby móc podziękować, podsumować lub prosić o 
wsparcie naszych spraw oraz obejrzeć kolejne filozoficzno - 

umoralniające przedstawienie dzieci, które od lat - ju  tradycyjnie - 

uświetniają nam nasze uroczystości.  
 

Ropczyce  - 14 października 
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         W tym roku od godz. 10
00 w ropczyckiej restauracji „Słoneczna” 

w gronie 32 osób – reprezentantów ropczyckiego Koła PZN – oraz 9 

zaproszonych  gości  obchodzono lokalne obchody DBL.  
          Po przywitaniu oraz 

odczytaniu 

okolicznościowego referatu 
zrealizowano cześć 
artystyczną, którym był 
występ rodzimej poetki 
Zuzanny Ostafin, która – 

jak zwykle – z wielkim 

przejęciem recytowała swoje utwory w ten m.in. sposób wzruszając i 
uwra liwiając widownię.   
          Wśród nich zasiedli: dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN 
Małgorzata Musiałek, wice starościna Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego Dorota Strzyż,  Burmistrz Ropczyc - Bolesław 
Bujak, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego – Bogusław Kmieć, 

wójtowie, dyr. PCPR i inni. 

          W trakcie spotkania 

omawiano sprawy bie ące 
środowiska, snuto 

perspektywiczne plany na rok 

przyszły, w którym Koło PZN 
w Ropczycach będzie 
świętowało Jubileusz 4Ń-lecia. 

          Nie omieszkał tego 
faktu niechcący publicznie 
ogłosić prezes Majka, aby do 
ich obchodów finansowo 

zmobilizować goszczonych 
samorządowców w ten sposób 
m.in. pragnąc sobie 
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zabezpieczyć środki na organizację wspomnianego Jubileuszu. 
        W tak zacnym gronie bawiono się do wczesnych godzin 
popołudniowych  przy okazji snując plany związane nie tylko z  4Ń-

leciem, ale i ze statutową działalnością na rzecz środowiska, czyli jak 
najskuteczniejszym wywiązywaniem się z podjętych wobec niego 
obowiązków.  
                

 

 

Jarosław – 15 października 

           
          W Jarosławiu DBL – jak od lat – rozpoczęto świętować od 
godz. 15

00
 w czwartek 15 października br. w Restauracji „Klasyczna” 

Tadeusza Słowika przy ul. Słowackiego.   
          Zrealizowano je wedle z góry przyjętego programu: 
- przywitanie i wystąpienie zaproszonych gości 
- informacje bie ące 

- poczęstunek 

- rozstrzygnięcie konkursu – wręczenie nagród 

- wspólna zabawa 

        O lokalnych obchodach DBL prezes Ewa Bednarczyk m.in. 

powiedziała: „W trakcie tegorocznego spotkania w restauracji 

„Klasyczna” bawiliśmy się do godz. 22
00

 we wręcz rodzinnej 
atmosferze. Spotkanie potraktowaliśmy jako czas na podsumowanie 
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kończącej się kadencji przy okazji finalizując wiele konkursów i 

przedsięwzięć dużo wcześniej zainaugurowanych.  Jak zwykle dopisał 
nam właściciel lokalu Tadeusz Słowik, prezes przemyskiego Koła 
PZN Renata Fronc oraz sponsor Krzysio Guzowski. Szkoda, że znowu 
zawiedli przedstawiciele lokalnych władz, co jest mi bardzo trudno 

wytłumaczyć i zrozumieć. 
 W trakcie spotkania każdemu pragnęliśmy sprawić przyjemność  
honorując jego osiągnięcia i trud doceniając wszelakiego rodzaju 
sukcesy poczynając od rękodzieła, poprzez arteterapię oraz sukcesy 
sportowe moich podopiecznych, co było mile przyjęte.  
Podsumowując: „Laska” – jak zwykle, zgodnie z tradycją  - przeszła 

na wysokim poziomie we 

wręcz rodzinnej atmosferze, 
na czym nam niezmiernie – 

jako organizatorom – 

zależało” – tyle z krótkiej, 

ale treściwej wypowiedzi, 
która idealnie oddaje ducha i 

atmosferę tego  spotkania.  
 

Klimkówka - 17 października br. godz. 1900  
           

          - to miejsce, data i czas inauguracji 

obchodów Dnia Białej Laski na szczeblu 
Okręgu PZN zrealizowanych „na wyje dzie”  
w jednym z obiektów Dworu „Ostoia” w 
Klimkówce k. Krosna.    

          Tegoroczne obchody DBL na szczeblu 

Okręgu PZN, to wręcz kameralna i 
hermetycznie zrealizowana impreza na 

wyje dzie, o której poziomie niech zaświadczą 
zdjęcia w tekście oraz fotorelacja na drugiej 
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okładce. 
          Tym razem swoje święto prze ywaliśmy tylko we własnym  
gronie w podświadomości mając cią ącą nad nami odpowiedzialność 
przed Okręgowym Zjazdem naszego stowarzyszenia.   

          Był to więc czas refleksji oraz rozmów nad minionym czasem 
oraz snuciem planów na przyszłość tak w ogóle, jak i personalnie – 

oczywiście w powiązaniu z naszym środowiskiem - przeplatany 

ta cem, rozmowami, czy wysłuchiwanej serwowanej przez did eja 
muzyki.  

 

Mielec - 22 października 
           

          - to data realizacji lokalnych obchodów DBL w Mielcu, które w 

tym roku w Restauracji „Retro Park” zrealizowali w godz. ń400
- 22

00
 . 

          Z częściowo dofinansowanego spotkania skorzystało wraz z 
przewodnikami około 70 

osób, które swoją 
obecnością zaszczycili 
dyr. biura ZO PZN 

Małgorzata Musiałek, 

wicestarosta Maria 

Napieracz, pełniący 
obowiązki dyr. PCPR 
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Beata Kardy . 

       Tegoroczne 

mieleckie obchody DBL, 

to debiut w ich 

organizacji Agatki 

Pogody, którą w ich 
organizacji bardzo 

mocno wspierała Ewa 

Maziarz i Maria 

Borowiec, bez których – tak uczciwie konkluduje – nigdy by temu 

zadaniu nie sprostała.  
          Przednio, czyli bardzo dobrze, bawili się w tak muzyki 
serwowanej przez zespół „Kazki”, który im przez ten czas 
towarzyszył, bawił i ich rozweselał.   
 

Przemy l - 24 października 
 

          Ju  tradycyjnie – mo na rzec, e od lat - członkowie Koła PZN 
w Przemyślu lokalne obchody DBL w godz. ń500

 – 24
00

 obchodzili w 

Buszkowicach w restauracji „żalleon”, w której zgromadziło się 
grubo ponad 100 osób.  

         Jak zwykle spotkanie zainaugurowało odczytanie stosownego 
referatu, a potem wysłuchano prawie godzinny artystyczny występ 

ludzi wywodzących się z PKSiRNiS 
„Podkarpacie” oraz Koła PZN, w 
którym prym wiodły tak znane osoby, 
jak : Lucyna Krzan, Halinka 

Domaradzka, Basia Sołek, Wanda 

Kulińska,  Janina Melnyk Darek 

Pankiewicz, czy Robert Ukleja, 

których przygotował instruktor muzyki   
p. Marcińczak.   
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          W tym roku swoją obecnością zaszczycili ich m.in.: wiceprezes 
SN „Start” Jerzy Gołąb, wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN Ewa 

Bednarczyk, aktyw PKSiRNiS „Podkarpacie” na czele z prezesem 

Klubu Stanisławem Sękiem oraz  liderzy przemyskiego ZK PZN.   

          Po inaugurującej  zabawę części artystycznej nastąpił czas 
pląsów, do których przygrywa zespól „Revers” mniej lub bardziej 
intensywnie bawiąc ich a  do północy.  
          Dobrej zabawie sprzyjało wszystko, to jest odpowiednia aura, 
towarzystwo, energetyzujący biesiadników zespół oraz smakowite 
potrawy serwowane w trakcie balu przez restaurację. 
          Bawiono się dobrze, nie zawiodła logistyka, czyli akcja  
odwo enia wynajętymi autobusami do Przemyśla i okolic 
uczestników imprezy, więc powinny być z tego tytułu tylko same 
pozytywne wspomnienia, opinie i komentarze.  

 

Krosno - 28 października 

 

          W tym roku lokalne obchody DBL krośnianie „duchowo” 
zainaugurowali Mszą św. odprawioną w intencji środowiska w dniu 
26 października br. w kościele oo. franciszkanów, zaś „cieleśnie” 
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dopiero 28 tego  miesiąca bawiąc się od godz. 15
00

  - kolejno po raz 

piąty - w krośnie skiej restauracji „Hermina”.   
          Okolicznościowe 

spotkanie zainaugurował 
prezes Bogdan Sadowski, 

który odczytaniem 

stosownego referatu 

wszystkim przybli ył genezę 
DBL, po czym przywitał 
zaproszonych żości, w tym - 
co z dumą  podkreśla – 

prezesa ZO PZN Ryszarda Cebulę, który do nich zawitał wraz z dyr. 
biura Małgorzatą Musiałek. Przy prezydialnym stole równie  
zasiedli: wiceprezydent Krosna - Bronisław Baran, pracownicy obu 

CPR, tj. powiatowego i grodzkiego; przedstawiciele zaprzyja nionych  
organizacji, tj. PSD i PTWzK. 

        W trakcie spotkania odznaką „Przyjaciel Niewidomych” - za  

niekwestionowane zasługi na rzecz środowiska – uhonorowano  

znanego z kilku opublikowanych na łamach „Przewodnika” 
opracowa   Andrzeja Szarka.   

          Cześć artystyczną uroczystości stanowiło wysłuchanie recytacji 
wierszy rodzimych poetek mówiących o naszej niepełnosprawności w 
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wykonaniu Zofii Gierlach oraz wysłuchanie mini koncertu dzieci – 

uczestników krośnie skiego  Studia Piosenki „Swing”. 
           Dalsza część imprezy, to biesiadowanie przy suto zastawionych 
stołach  oraz przy muzyce na ywo  a  do godz. 2Ń00

. 

          Tegoroczne krośnie skie obchody DBL w powy ej omówionej 
formie „świętowano” w gronie 85 osób, co niewątpliwie stanowiło 
niekwestionowaną dalszą  integrację środowiska oraz było dalszym 
wzmacnianiem pozytywnego wizerunku tego  Koła PZN na lokalnym 

forum organizacji pozarządowych, czego im z całego serca 
gratulujemy.   

 

          Powyższe opracowanie, to czasokres obejmujący omówienie 
lokalnych obchodów DBL od leskiego zrealizowanego jeszcze 22 

września, aż po ostatnie krośnieńskie zrealizowane 28. X. 2015 r. 
          Można rzecz, że przez miesiąc uporaliśmy się z wielkim - 

omówionym powyżej – logistycznym wyzwaniem w międzyczasie 
realizując Okręgowy DBL oraz Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 
Okręgu Podkarpackiego PZN, co należy uznać za nie lada 
organizacyjne osiągnięcie …       
 

Zygflor                                                                                  2015-11-02 

 
 

 

Witryna poetycka 

          U zarania nowej kadencji  nasz styczniowy kącik poetycki 
zaczynamy  lekko nostalgicznie i refleksyjnie. Przynajmniej na 

początku roku warto jest się zatrzymać, zastanowić i co nieco 
przemyśleć, aby nie powielać starych błędów, lecz przeciwnie  - po 

korekcie - iść nowa drogą ku lepszemu … 
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          W tym celu do przeanalizowania proponuję dwa utwory 
debiutującej przed rokiem na łamach „Przewodnika” Marii Słowik, 

aby wyzwolić w Was Szanowni Czytelnicy zakładane we wstępie  – do 

tego u zarania Nowego Roku - refleksje,  postanowienia i cele … 

          Zapraszam do lektury wyeksponowanych utworów. 

 

Przeszło ci nie zmienisz – przyszło ć możesz  
 

Mijają kolejne codzienne dni, 

szybko umykają chwili. 
Czy widzisz, e w kołowrocie tkwisz  
i ycie za szybko ci minie? 

 

Troski, radości, wa ne wydarzenia,  
to tylko daty w pamięci. 
Zostają tylko z tego wspomnienia,  
co dręczą duszę twą. 
 

Cofnij swoją pamięć wstecz,  
odkrywasz nowe doznania.   

A mo e tak miałeś ju  mieć  
i nie wart jesteś wspomnienia?    

 

Wybiegnij raczej w swoją przyszłość,  
bąd  zapobiegliwy.  
Zadbaj o własną mądrość,  
a będziesz szczęśliwy. 
 

Nie warto dręczyć się wspomnieniami,  
niczego ju  nie zmienisz. 
W przyszłości bąd  zakochanym,  
a wtedy to docenisz. 
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          Zamy lenie 

 

Idę przez ycie lud mi otoczona,  
Lecz tak sama udręczona. 
Słyszę wiele opinii i uwag,  
ale któ  jest bez wad? 

 

Tak ten świat stworzony,  
e ka dy dziś umęczony. 

W codzienność zaplątany,  
w ró ne sprawy zagmatwany. 
 

Czy zawsze ju  tak będzie,  
e spokoju się nie znajdzie? 

Bo te dni tak umykają  
i spokojnie spać nie dają. 
 

Mam taką cichą nadzieję,  
e jednak coś zmienię.  

Mo e zostawię po sobie odrobinę refleksji,  
zastanowienia i sugestii. 

 

          autor utworów:  Maria Słowik  
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