


 

 

 

Spis treści: 

 
 Luty 2016 – calendarium ……..……..………….…..……………....  str. 3 

 To już historia, czyli relacja z XX  Okręgowego Zjazdu PZN  ….   str. 11 

 Ordynat Skwarczyński …………………………………………….. str. 21 

 I TY możesz zostać „Świętym Mikołajem” ………………………. str. 26 

 Witryna poetycka      ………………………………………………….str. 27 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miesięcznik Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych 

 

Wydawca: Zarząd Okręgu Podkarpackiego PZN  w Rzeszowie 

Skład redakcji: 

Redaktor Naczelny, koordynator: “Zygflor” - Zygmunt Florczak 

Skład komputerowy: Agnieszka Płonka 

Współpracują: Bożena Skwarczyńska, Adam Skwarczyński, Maria Okulska, Maria 

Słowik, Ewa Smołucha 

Adres siedziby redakcji: 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2, 

tel. (017) 85 24 738, fax. (017) 86 22 328, 

e-mail: podkarpacki@pzn.org.pl 

www.podkarpacki.pzn.org.pl 



 

3 
 

Luty 

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

swą nazwę jest utożsamiany z bardzo trudnym i ciężkim czasem.  

          Po staropolsku słowo „luty” oznaczało mroźny, srogi, okrutny, 

zły. Kilkusetletnie obserwacje meteorologiczne potwierdzają, że 

potrafi być najzimniejszym i najbardziej dokuczliwym ze wszystkich 

zimowych miesięcy.  

Przykładowe przysłowia podkreślające mądrość ludu: 

Idzie luty, podkuj buty, bo mróz będzie jeszcze suty. 

Na Gromniczną mróz – szykuj chłopie wóz. 

Na Gromniczną lanie –  szykuj chłopie sanie. 

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

Miesiąc luty w lód okuty, a czasami pełen pluty. 

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

i zimy niedługo. 

Przez  kolejne dni będziemy wspominać: 

          1 lutego 1411 r. - pomiędzy Królestwem Polskim, Wielkim 

Księstwem Litewskim,  a Zakonem krzyżackim został zawarty 

Pierwszy Pokój Toruński – traktat pokojowy kończący tzw. wielką 

wojnę z lat 1409 – 1411.  

          1 lutego 1946 r. – norweski emigracyjny polityk Trygve Lie  

został wybrany na pierwszego w historii sekretarza generalnego ONZ. 

          2 lutego 1386 r. – podczas zjazdu walnego szlachty w Lublinie 

królem Polski obwołano litewskiego księcia Jagiełłę. 

          2 lutego 1536 r. – urodził się Piotr Skarga – słynny 

kaznodzieja i teolog jezuicki. Był pierwszym rektorem Uniwersytetu 

Wileńskiego (zm. 1612 r.)   

          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 z mędrcem Symeonem.  

          Według prawa mojżeszowego każdy pierworodny syn należy do 

Boga. Kiedy mijało 40 dni od porodu młode matki udawały się do 
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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.   
          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 1966 r. – radziecka sonda Łuna 9 po raz pierwszy w 

historii dokonała miękkiego lądowania na Księżycu.  

          4 lutego 1746 r. - urodził się Tadeusz Kościuszko – generał 

wojska polskiego, inżynier i fortyfikator, Naczelnik tzw. Insurekcji 

Kościuszkowskiej z 1794 r., bohater dwóch narodów: polskiego i 

amerykańskiego (zm. 1817 r.).  
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           4 lutego –  to 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, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego 

pączka - w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

          4 lutego 1921 r. - Sejm odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej 

uchwalił ustawę o przywróceniu Orderu Orła Białego  

(ustanowionego w 1705 r.) jako najwyższego odznaczenia 

państwowego. 

          5 lutego 1931 r. - urodziła się Kalina Jędrusik – znakomita 

aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i artystka kabaretowa, wielka 

miłośniczka kotów. Zasłynęła z występów w Kabarecie Starszych 

Panów (zm. 1991 r.).   

          6 lutego 1956 r. – Telewizja Polska wyemitowała premierowy 

spektakl telewizyjnego Teatru Sensacji Kobra sztukę „Zatrute litery” 

w/g  Agathy Christie.   

          6 lutego 1926 r. – urodził się Witold Trzeciakowski – 

ekonomista, ekspert Solidarności, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, 

senator I kadencji (zm. 2004 r.).  

          6 lutego 1911 r. urodził się Ronald Reagan – amerykański polityk 

– z zawodu aktor -, 40 – i najstarszy w chwili wyboru – prezydent USA (1981 – 

1989). Był nazywany „najsłynniejszym prezydentem wśród aktorów i jedynym 

aktorem wśród prezydentów”. Ronald Reagan był przyjacielem polskiej 

„Solidarności” (zm. 2004 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 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 1906 r. – urodził się Puyi – ostatni cesarz Chin z dynastii 

Qing, w 1912 r. zmuszony do abdykacji. Od 1934 r. był cesarzem 
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marionetkowego państwa Mandżukuo, od 1945 r. uwięziony, zwolniony w 1959 

r. został zwykłym obywatelem ChRL (zm. 1967 r.) 

          8 lutego 1876 r. – urodził się Jan August Kisielewski – 

młodopolski dramatopisarz i krytyk teatralny, współtwórca kabaretu 

„Zielony Balonik” (zm. 1918 r.). 

          8 lutego 1931 r. – urodził się James Dean – amerykański aktor, 

idol nastolatków swego pokolenia najbardziej znany z filmów: „Na 

wschód od Edenu”, „Buntownik bez powodu” (zm. 1955 r.).  

          9 luty – to  OSTATKI   

- czyli ostatnie dni karnawału kończące się zawsze we wtorek, 

następny dzień, to Środa Popielcowa. W ostatki urządza się ostatnie 

huczne zabawy, bale przed zbliżającym się okresem 

wstrzemięźliwości. 

          Największym balem karnawałowym jest karnawał w Rio de 

Janeiro rozpoczynający się w ostatni piątek przed Środą Popielcową i 

trwający przez pięć dni aż do środy nad ranem. 

          9 lutego 1881 r. – zmarł Fiodor Dostojewski – rosyjski pisarz, 

mistrz prozy psychologicznej, autor „Zbrodni i kary”, Biesów”, czy 

„Braci Karamazow”  (ur. 1821 r.) 

          10 luty – to POPIELEC – Środa Popielcowa 

W chrześcijańskim kalendarzu pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jest dniem 

pokuty przypadającym na 46 dni kalendarzowych (40-dniowy okres postu, bez 

wliczania niedziel) przed Wielkanocą.   

          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.  

          10 lutego 1926 r. – prawa miejskie otrzymała wioska rybacka 

Gdynia, która w ciągu następnych kilkunastu lat – dzięki budowie 

portu – osiągnęła rozmiary 120-tysięcznego miasta.  

          11 lutego 1841 r. - urodził się Józef Brandt – malarz, czołowy 

przedstawiciel tzw. szkoły monachijskiej. Był twórcą scen 

balistycznych i historycznych – głównie z dziejów Polski (zm. 1915 ). 
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          11 lutego 1916 r. – urodziła się Seweryna Szmaglewska – 

pisarka, więźniarka obozu Auschwitz – Birkenau. M.in. napisała: 

„Dymy nad Birkenau”, czy „Czarne Stopy” (zm. 1992 r.). 

          12 lutego 1881 r. - urodziła się Anna Pawłowa – tancerka 

rosyjska, primabalerina Teatru Maryjskiego w Petersburgu i Les 

Ballets Russes Siergieja Diagilewa w Paryżu; fascynująca osobowość 

artystyczna, wybitna interpretatorka znanych ról z repertuaru 

klasycznego (zm. 1931 r.).    

          12 lutego 1816 r. – urodził się Józef Stolarczyk – pierwszy 

proboszcz ówczesnej wsi Zakopane, także jeden z bardziej znanych 

taterników swoich czasów (zm. 1893 r.). 

          13 lutego 1571 r. – zmarł Benvenuto Cellini – włoski 

rzeźbiarz, złotnik i medalier tworzący w stylu manieryzmu (ur. 1500 r.). 

          13 lutego 1981 r. - zmarł Wacław Kuchar – piłkarz, hokeista,  

lekkoatleta, łyżwiarz, tenisista, łucznik - najwszechstronniejszy polski 

sportowiec okresu międzywojennego. Jest symbolem sportowej 

postawy dla wielu pokoleń Polaków ( ur. 1897 r.).    

          14 lutego 1936 r. - urodziła się Anna German – jedna z 

najpopularniejszych polskich piosenkarek. Jej imię nosi odkryta w 

1986 r. asteroida zarejestrowana jako 2519Annagerman (zm. 1982 r.).  

          14 lutego 1942 r. z mocy rozkazu Naczelnego Wodza Rządu RP 

na Uchodźstwie Związek Walki Zbrojnej  został przekształcony         

w Armię Krajową. 

          14 lutego – Walentynki – Dzień Zakochanych 

          14 lutego 1876 r. – Aleksander Graham Bell opatentował 

wynaleziony przez siebie telefon. 

          15 lutego 1941 r. – w nocy z 15/16 lutego - na teren 

okupowanej Polski zrzucono pierwszych „cichociemnych”.  

          15 lutego 1991 r. – w węgierskim mieście Wyszehrad 

przywódcy Polski, Węgier i Czechosłowacji powołali do życia tzw. 

Trójkąt Wyszehradzki potem przekształcony w Grupę Wyszehradzką. 
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          16 lutego 1731 r. - urodził się Marcello Bacciarelli – włoski 

malarz, portrecista, nadworny malarz i doradca artystyczny króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego (zm. 1818 r.).  

          17 lutego 1856 r. – zmarł Henrich Heine – niemiecki poeta 

epoki romantyzmu znany zwłaszcza z utworów lirycznych, np. 

„Księgi pieśni” (ur. 1797 r.). 

          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.).           

          19 lutego 1838 r. – urodził się Ernst Mach – austriacki fizyk,  

którego nazwiskiem nazwano liczbę Macha określającą prędkość 

dźwięku  (zm. 1916 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. 

          21 lutego 1846 r. – wybuchło Powstanie krakowskie 

praktycznie ograniczone do Galicji. Szybko zostało stłumione przez 

wojska zaborcze przy udziale chłopów podjudzanych przez władze 

austriackie. Najbardziej znana z tego okresu postać, to Jakub Szela.  

          21 lutego 1921 r. - Polska i Francja podpisały tajną konwencję 

wojskową, która m.in. określała zobowiązania stron na wypadek 

agresji niemieckiej oraz zobowiązania Francji w wypadku zagrożenia 

Polski przez Rosję Sowiecką. 

          22 luty – to Dzień Ofiar Przestępstw  

          22 lutego 1901 r. - urodziła się Mira Zimińska – Sygietyńska 

– aktorka, piosenkarka i pedagog. Była współzałożycielką, a od     

1955 r. dyrektorem i kierownikiem artystycznym Zespołu Pieśni               

i Tańca „Mazowsze” (zm. 1997 r.). 

          22 luty  – to Dzień Myśli Braterskiej – czyli święto przyjaźni 

obchodzone tego dnia każdego roku przez harcerzy i skautów na 

całym świecie.  

          22 lutego 1810 r. - urodził się Fryderyk Chopin – kompozytor          

i pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu (zm. 1849 r.). 

         23 lutego 1766 r. – zmarł Stanisław Leszczyński – dwukrotny 

król Polski (1705 – 1709 oraz 1733 – 1736), koronę zdobywał będąc 
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popieranym  przez obce mocarstwa. Prywatnie był teściem króla 

Francji Ludwika XV (ur. 1677 r.).  

          24 lutego 1929 r. - w Sanoku  urodził się Zdzisław Beksiński – 

malarz, twórca pełnych ekspresji obrazów i rysunków utrzymanych                    

w nastroju fantastyki i niepokoju (zm. 2005 r. ). 

          24 lutego 1946 r. - Juan Perón po raz pierwszy wygrał wybory 

prezydenckie w Argentynie. 

          25 lutego 1831 r.  - pod Olszynką Grochowską stoczono 

największą bitwę Powstania listopadowego.  

          25 lutego 1936 r. – urodził się Wiesław Dymny – pisarz, autor 

tekstów i scenarzysta filmowy, a także malarz i aktor – naturszczyk, 

mąż aktorki Anny (zm. 1978 r.).  

          26 lutego 276 r. – zmarł Mani – perski prorok i reformator 

religijny; twórca eklektycznej religii – manicheizmu (ur. 216 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.    

          27 lutego 1899 r. urodził się Charles H. Best – kanadyjski 

fizjolog i lekarz. Był współodkrywcą  w 1921 r. - wraz z F.G. 

Bantingiem – insuliny.  Jednak nie mógł razem z Bantingiem 

odebrać Nagrody Nobla, gdyż nie miał jeszcze dyplomu ukończenia 

wyższej uczelni (zm. 1978 r.). 

          27 lutego 1861 r. – podczas demonstracji na Krakowskim 

Przedmieściu od kul rosyjskich padło pięciu manifestantów. Masakra 

była jednym z pierwszych wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu 

Powstania styczniowego.  

          28 lutego 1891 r. - urodził się Roman Abraham – generał, 

obrońca Lwowa w 1920 r., dowódca Wielkopolskiej Brygady 

Kawalerii podczas wojny obronnej 1939 r., więzień niemieckich 

oflagów; autor „Wspomnień wojennych znad Warty i Bzury” (z. 1976) 

          28 lutego 1981 r. – w Polsce wprowadzono kartki na mięso i 

wędliny – pierwsze od czasu kartek na cukier z 1976 r.  
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          29 lutego 1896 r. – urodził się Morarji Desai – indyjski 

polityk, współpracownik Gandhiego. W wieku 81 lat został 

premierem Indii (zm. 1995 r.).   

 

          Przysłowie mówi: „Idzie luty, podkuj buty, bo mróz będzie jeszcze 

suty”, co oznacza, że przed nami jest jeszcze srogi nieprzewidywalny 

czas, który sprzyja chorobom i  epidemiom. Tak więc zwracajmy 

uwagę na swój ubiór i nie prowokujmy przeziębień, ani innych stanów 

osłabiających nasze zdrowie.  Szanujmy je  - dbajmy o nie – aby 

potem niepotrzebnie nie wydawać  pieniędzy na lekarstwa lub temu 

podobne specyfiki.  

          Po ostatnich podwyżkach niezbyt wiele przybyło w naszych 

portfelach, wiec nie kuśmy licha i w jak najlepszej formie dotrwajmy 

do wiosny, a potem, to na pewno będzie tylko lepiej …      

 

Zygflor                                                                                  2015-11-18 

 

To już historia … 

          - czyli relacja z XX  Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu 

Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych w Rzeszowie. 

 

          Wybory do najwyższych władz naszego Okręgu odbyły się           

20 października 2015 r. w Sali 

Audytoryjnej Podkarpackiego 

Urzędu Marszałkowskiego w 

Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 

4. Obrady Zjazdu tuż po godz. 10
00

 

otworzył ustępujący prezes 

Zarządu Okręgu Podkarpackiego 

PZN – Ryszard Cebula.  

          Inaugurując je  w pierwszych słowach powitał  przybyłych na 

Zjazd 33 Delegatów, zaproszonego Gościa, tj. dyr. biura ZG PZN 
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Małgorzatę Pacholec wraz z mężem oraz pracowników biura Okręgu 

PZN, którzy je obsługiwali. 

          Ryszard Cebula inaugurując Zjazd „życzył jego sprawnego 

przeprowadzenia i owocnych 

obrad  oraz spełnienia 

oczekiwań                związanych 

z  wyborem nowych  władz”. 

          Pierwszym posunięciem  

naszego najwyższego 

decyzyjnego gremium naszego 

Okręgu był wybór dwóch 

Komisji Zjazdowych, tj. 

Komisji Uchwał i Wniosków 

oraz  Komisji Skrutacyjno  Mandatowej. 

          Do Prezydium Zjazdu desygnowano i wybrano: na 

przewodniczącego – Ryszarda Cebulę, z-cę  przewodniczącego – 

Małgorzatę Musiałek, zaś na protokólanta – Alicję Niedużak.  

          Komisję Skrutacyjno – Mandatową do głosowań tajnych                 

i jawnych stworzyli: 

przewodniczący – Agnieszka 

Iwaniuk Kula, sekretarz: 

Monika Balcerak,  członek: 

Agata Kocur.  

          Komisja Uchwał i 

Wniosków pracowała w 

składzie: przewodniczący – 

Agata Pogoda, sekretarz: 

Bogdan Sadowski, członek: Renata Stankiewicz.  

          Obszerne sprawozdania ustępujących władz Okręgu PZN 

odczytali: Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu PZN – 

dyr. biura ZO PZN Małgorzata Musiałek, Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej – Maria Okulska, zaś Sądu Koleżeńskiego – 

Stanisława Mikuszewka. 
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          W przerwach pomiędzy kolejnymi głosowaniami - np.                     

w chwilach liczenia głosów – do obradującego Zjazdu kilkakrotnie 

zwracała się dyr. biura ZG PZN  Małgorzata Pacholec, która m.in. 

powiedziała: „odczytane sprawozdania uzmysławiają ogrom wysiłku i 

poświęcenia, którego doświadczyliście dokonując tego, czego przed 

chwilą wysłuchaliśmy. Gratuluję Wam tych osiągnięć, których 

dokonaliście w tej kadencji. Szczególnie gratuluję samodzielności w 

podejmowaniu decyzji i  przedsięwzięć w Kołach Terenowych PZN, co 

daje globalnie taki, a nie inny efekt w skali Okręgu”.  

          Zauważyła: „powinniście być dumni z tego, że zajmujecie się 

sprawami ludzi z takim upośledzeniem” i  namawiała „do dyskusji na 

argumenty i wewnątrzzwiązkowej zgody, bo zgoda buduje, a niezgoda 

… wiadomo”.  

          Jeszcze raz pogratulowała wielu wielopłaszczyznowych 

wspaniałych osiągniętych wyników … po cichu licząc na takową 

współpracę na centralnym forum PZN. Jeszcze raz uświadomiła 

wszystkim, że pomagając innym … „pomagamy przede wszystkim 

sobie … pomimo tego, czy ktoś  za to będzie wdzięczny, czy przy okazji 

za to, co robimy dla innych  czekają nas szykany”.   

          W czasie jednej z przerw, gdy liczono głosy po kolejnej transzy  

głosowań dyr. biura ZG PZN Małgorzata Pacholec wraz z prezesem 

Ryszardem Cebulą „za aktywność w pracy na rzecz środowiska” 

wręczyli:  
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- wraz z kwiatkiem Złote Honorowe Odznaki PZN - Zofii 

Brodzickiej, Stanisławie Mikuszewskiej oraz Łucji Bielec.  

- specjalne Podziękowanie „za niezwykłą aktywność na niwie 

Związkowej”  Małgorzacie Hebda.    

            

          W trakcie wynikającej 

z Programu Obrad Dyskusji 

m.in. wypowiedzieli się:            

*  Stanisław Sęk – po 

pierwsze pogratulował 

osiągnięć, apelował o 

utworzenie bazy internetowej 

Kół PZN, wydawanie 

„Przewodnika” w programie 

umożliwiającym jego odczyt i tym samym zapoznawanie się z jego 

treścią wszystkim nim zainteresowanym, utworzenie tzw. „sklepiku” 

umożliwiającego za małe pieniądze nabywanie 

używanego, ale jeszcze dobrego sprzętu. Przy 

okazji omówił czym zajmuje się i do czego 

został powołany PKSiRNiS „Podkarpacie” w 

ten sposób obalając mit, że to Klub stał się 

konkurentem do pozyskiwania środków na 

statutową działalność wobec Okręgu PZN. 

Kończąc wystąpienie „od serca” podziękował 

wszystkim prezesom Kół PZN za współpracę na 

niwie sportowej, która – wedle Niego – jest uzupełnieniem 

rehabilitacji realizowanej przez ZO PZN. 

*  Mieczysław Majka  - podziękował za współpracę oraz apelował o 

zmniejszenie składek PZN (szczegółowe omówienie w Uchwałach 

Zjazdu), skrytykował „Pochodnię” jako źródło wiedzy dla działacza w 

terenie.  
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*  Marian Wrona – gratulował osiągnięć oraz dzięki temu zdobytej 

przez nasze stowarzyszenie pozycji w środowisku w ostatnim 

czteroleciu.  

*   Krzysztof Prajzner  – w bardzo ciekawym wystąpieniu, we wręcz   

syntetyczny sposób, opierając się na faktach poprzez analizę suchych 

danych odczytanych przez przewodniczącą OKR – w sposób 

subiektywny – i sprawiedliwy – ocenił stan oraz formę całego Okręgu 

PZN – w sumie – wydając ZO PZN za działalność osiągniętą  w 

ostatnim czteroleciu ocenę pozytywną.  

   

* Ewa Bednarczyk -  ucieszył ją fakt zainteresowania się jej 

wnioskiem sprzed 8 lat o utworzenie Okręgowego Centrum 

Rehabilitacyjno -  Szkoleniowego, w którym „moglibyśmy zgłębiać 

swoje pasje, hobby, dokształcać się i - w ramach integracji ze 

środowiskiem osób zdrowych – na jego korzyść wykonywać pewne 

usługi  w ten sposób dogłębniej integrując się z nim”. Przy okazji 

omówiła wiele nieżyciowych zaleceń i decyzji; chociażby PBŻ, który  - 

jak oznajmiła - „pęka w szwach, a nie jest skory swoimi zasobami 

dzielić się z potrzebującymi”.  

*  Jerzy Łaba – związkowiec ze SN „Start” - odniósł się do 

niegdysiejszych decyzji ZG PZN odnośnie długości dnia pracy 

niepełnosprawnych wzrokowo oraz infrastruktury – otoczenia SN – 

gdzie po chodnikach poruszają się rowerzyści lekceważący 
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przechodniów, czyli niewidomych i słabowidzących również z niego 

korzystających.  

*  Janina Topór – postulowała o zmianę nazwy naszej organizacji z 

PZN na PZNiN oraz zasugerowała – zaproponowała -, aby wydłużyć 

wiek podopiecznego z 16, do lat 18. Sugerowała, aby decyzją 

Krajowego Zjazdu w wyniku jej pierwszego wniosku – w jego 

konsekwencji - można było do naszej organizacji przyjmować osoby w 

stopniu lekkim z tytułu dysfunkcji wzroku.  

 

          W wyniku kolejnych głosowań na następujące funkcje 

związkowe wybrano i nimi zostali: 

- prezesem  Zarządu Okręgu PZN  - Ryszard Cebula 

- vice prezesem Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN zostali: Ewa 

Bednarczyk, Agata Pogoda i Adam Skwarczyński.  

          Decyzją Delegatów przewodniczącą Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej – kolejny raz – została Maria Okulska, a do składu 

OKR  „zwerbowano” i jej członkami są: Marian Błażejowski,  

Danuta Borońska, Maria Pelczar, Krzysztof Prajzner, Marek 

Stachowski, Małgorzata Szarleja, zaś  zastępcą Eugeniusz 

Gilewski. 

          Z woli  Delegatów reprezentantką Okręgu PZN w Sądzie 

Koleżeńskim przy ZG PZN  będzie Zofia Brodzicka.  

          W kolejnym głosowaniu wybrano drugiego członka Plenum ZG 

PZN ( pierwszym z mocy wyboru na  przewodniczącego Okręgu PZN 
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jest prezes Zarządu ). W tajnym wyborze wyłoniono naszego drugiego 

reprezentanta w tym gremium – została nim Małgorzata Musiałek.   

          Tak wiec w Plenach ZG PZN nasz Okręg będą reprezentować: 

Ryszard Cebula  oraz  Małgorzata Musiałek.  

          W przedostatnim glosowaniu wybrano reprezentację Okręgu 

na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Niewidomych.     

          Nasi reprezentanci  do najwyższego związkowego decyzyjnego 

gremium ( czyli  Delegaci na Krajowy Zjazd PZN ), to: Małgorzata 

Musiałek, Maria Okulska, Ryszard Cebula, Stanisław Sęk  i z-ca 

Ewa Bednarczyk. 

         Ostatnie glosowanie przeprowadzone około godz. 14
15

, to 

zatwierdzenie Uchwał programowych do zrealizowania przez 

nowowybrany Zarząd Okręgu Podkarpackiego PZN w latach 2015 – 

2019. Odczytała je Alicja Niedużak;  w ten sposób zakończyła pracę  

Komisja Uchwał i Wniosków.  

          Około 15
00

 zakończyło się pierwsze plenarne posiedzenie 

nowowybranego Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN.  

         Podczas jednego z głosowań uzupełniono skład Prezydium 

Zarządu Okręgu PZN. Na wakujące stanowisko  wybrano: 

- na sekretarza ZO Podkarpackiego PZN –  Małgorzatę Musiałek,             

- pod wpływem sugestii prezesa zrezygnowano z wyboru na 

najbliższą kadencję skarbnika ZO PZN 

- przegłosowano na 2016 r. podział składek członkowskich PZN 

wedle dotychczasowego schematu, czyli 60% pozostaje w Kole, zaś 

40% zebranych środków odprowadza się do Okręgu PZN.  

           

          Po tym akcie Sala Audytoryjna Podkarpackiego Urzędu 

Marszałkowskiego zaczęła świecić pustkami – rozpoczął się proces 

powrotu Delegatów do miejsca zamieszkania, zaś dla Koleżanek z 

biura ZO czas doprowadzania jej do należytego porządku. 

          Zakończyła się prawie ośmiomiesięczna akcja wyborcza w 

strukturach PZN w naszym regionie; dopiero co dokonaliśmy 
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najważniejszych decyzji w naszej organizacji na szczeblu Zarządu 

Okręgu i czas na pierwsze oceny, podsumowania i snucie prognoz. 

          

           „Na gorąco” pierwsze spostrzeżenia i podsumowania dotyczące 

zakończonego  XX Zjazdu: 

- obrady zostały przeprowadzone w tempie wręcz sprinterskim w 

ciągu  5 godzin, co należy potraktować jako swoisty rekord z wielu 

powodów  

- najważniejsze stanowiska w naszej regionalnej Związkowej 

strukturze pozostały  mniej więcej w tych samych rękach, a to o 

czymś świadczy. 

- dokonano wymiany doświadczonych działaczy, którzy na rzecz 

środowiska działali od kilku kadencji na nowych, z czym należy 

łączyć dalszy postęp i rozwój organizacji   

- w związku z uszczupleniem stanu osobowego Okręgu PZN w 

Zjeździe uczestniczyło tylko 33 Delegatów 

- decyzją delegatów – istnieje szansa końcem zainaugurowanej 

kadencji – na świętowanie Jubileuszu 20-lecia aktywności na tym 

stanowisku prezesa Ryszarda Cebuli, co niewątpliwie będzie 

ewenementem w skali kraju 

- w pracach prezydium zrezygnowano z funkcji skarbnika ZO PZN 

-  na kilku wakujących stanowiskach pojawili się członkowie 

Nadzwyczajni PZN, ponieważ brakowało osób do obsadzenia np. 

OKR (dwóch) 

            

           Zakończyła się akcja wyborcza w skali regionu, za nami XX 

Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZN.  Przed nami czas żmudnej 

pracy i realizacji tego, co zapisano  w Zjazdowych Uchwałach, aby 

móc końcem kadencji pozytywnie podsumować czas, który jest przed 

nami.   

          Na czas wytężonej, uczciwej i mającej na względzie tylko dobro 

człowieka z dysfunkcją wzroku  wszystkim  Koleżankom  i   Kolegom 



 

18 
 

wybranym do władz na ostatnim Zjeździe  należy życzyć tylko 

szczerych chęci do społecznej pracy, dużo zdrowia i zapału                      

w realizacji wytyczonych zadań oraz  podołaniu wyzwaniom czasu … 

bo  „Nic o nas bez nas” – jak u zarania istnienia PZN – potrzebę 

istnienia organizacji określił jej twórca – legendarny dr Włodzimierz 

Dolański.   

 

Dziękujemy za okazane nam zaufanie ! 

        

          W imieniu Koleżanek i Kolegów, którzy zostali wybrani do 

władz naczelnych Okręgu Podkarpackiego PZN podczas ostatnich  

okręgowych wyborów Naszej organizacji pragnę podziękować 

Delegatom XX Zjazdu za okazane nam zaufanie i powierzenie 

kluczowych  szczytnych obowiązków  na bieżącą  kadencję.   

          Tej treści słowa również kierujemy do członków naszych 

macierzystych Kół PZN, z których woli staliśmy się Delegatami 

ostatniego naszego najważniejszego związkowego forum. 

          W imieniu własnym oraz całego nowowybranego aktywu  

zobowiązujemy się należycie przykładać do przyjętych obowiązków, 

zadań i wyzwań,  z  którymi w najbliższych latach będzie musiała się 

uporać  nasza organizacja chcąc efektywnie służyć środowisku. 

 

                                      Za   Zarząd Okręgu Podkarpackiego PZN 

                                                                             prezes 

                            

                                                        mgr Ryszard Cebula  

 

Uchwała Programowa 

           

Zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku  Niewidomych  

podjęta w dniu 20. X. 2015 r. w Rzeszowie w trakcie obrad XX 

Okręgowego Zjazdu Delegatów   Polskiego Związku Niewidomych   

do realizacji w  latach  2015 – 2019 
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- obejmować wszechstronną rehabilitacją osoby nowociemniałe 

przyjęte do Związku, zachęcając ich do czynnego włączania się w 

życie  społeczne, zawodowe. 

- kontynuować współpracę z organizacjami osób niepełnosprawnych 

w celu wspólnego rozwiązywania problemów tej części 

społeczeństwa. 

- zacieśniać współpracę  Okręgu i jednostek terenowych z organami 

samorządowymi na poziomie województwa, powiatów i gmin w celu 

zdobywania funduszy na działalność statutową Związku. 

- organizować instruktażowe szkolenia w celu przygotowania aktywu 

terenowego do pozyskiwania środków i korzystania z programów oraz 

funduszy pomocowych. 

- czynić starania o pozyskiwanie środków niezbędnych do dalszego 

funkcjonowania Związku poprzez: współpracę z PFRON, ROPS, 

MOPS, PCPR – ami, GOPS – ami, Fundacjami i innymi, oraz 

pozyskiwać sponsorów. 

- udzielać Kołom Terenowym PZN niezbędnej pomocy 

instruktażowej. 

- czynić starania o pozyskiwanie nowych działaczy Związku. 

- czynić starania o utrzymanie dotychczasowych ulg 

komunikacyjnych. 

- czynić dalsze starania o pozyskanie lokalu na utworzenie Centrum 

Kultury i Rekreacji Niewidomych 

- kontynuować współpracę z Unią Niewidomych na Słowacji 

- podejmować starania, aby miasta naszego województwa były 

przystosowane do potrzeb osób niewidomych, by urządzano  przejścia 

z: sygnalizacją dźwiękową, żółtymi pasami oraz w ten sam sposób 

(żółtymi pasami) oznakowywać  budynki.   

-  otoczyć wszechstronną opieką dzieci i młodzież. 

- podejmować dalsze działania w uaktywnieniu młodzieży w pracy 

społecznej na rzecz Związku. 
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- pomagać w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i ułatwiającego naukę, 

życie codzienne i pracę. 

- organizować  szkolenia   dla niewidomych i słabowidzących z  

zakresu  rehabilitacji  podstawowej, orientacji przestrzennej, 

czynności samoobsługi, obsługi sprzętu  rehabilitacyjnego, 

podnoszących wiedzę ogólną i specjalistyczną i innych  niezbędnych  

do podniesienia aktywności   społecznej, zawodowej i samodzielności 

osób niewidomych i słabowidzących. 

- współpracować z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi.  

- organizować szkolenia dla członków rodzin i przewodników. 

- pozyskać środki w celu zorganizowania szkolenia dla pracowników 

instytucji samorządowych. 

- doposażyć  biuro ZO PZN w aktualny sprzęt rehabilitacyjny 

przystosowany dla osób niewidomych i słabowidzących. 

- szerzyć edukację dzieci w szkołach masowych, podjąć akcję 

uświadamiania ich na czym polega rehabilitacja osób   niewidomych i 

słabowidzących i z jakimi problemami osoby z  dysfunkcja wzroku 

spotykają się w życiu codziennym. 

- obniżyć składki  członkowskie dla dorosłych do kwoty 2,50 

zł/miesiąc. 

- składki dla młodzieży w wieku 16 – 18 lat obniżyć do kwoty                             

1 zł./miesiąc.   miesięcznie. 

 

 

 

Wnioski: 
 

- przeszkolić wszystkich działaczy w obsłudze sprzętu 

komputerowego. 

- stworzyć bazę e-mailową  oraz strony internetowe Kołom PZN. 

 

Zygflor                                                                                  2015-10-23 
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Ordynat Skwarczyński 

- czyli rzecz o przeworskim Kole PZN - w szczególności o jego 

służebnej aktywności na rzecz środowiska - w relacji prezesa Adama 

oraz super wolontariuszki Bożeny – Skwarczyńskich. Relację 

zrealizowano podczas dojazdu do Klimkówki 16. 10. 2015 r.  

          O działalności przeworskiej 

struktury PZN na rzecz ludzi z 

dysfunkcją wzroku - wzajemnie się 

uzupełniając – opowiedzieli mi 

Bożena i Adam Skwarczyńscy 

m.in. mówiąc: „Cykl imprez, czy 

spotkań integracyjnych – jak 

wszędzie – rozpoczynamy 

spotkaniem opłatkowym, które 

organizujemy we własnym zakresie 

w naszej – jak kiedyś sam stwierdziłeś, że utrzymanej w stylu z epoki – 

świetlicy, która, jest siedzibą naszego Koła.  

          Następnie w tym samym miejscu w marcu organizujemy Dzień 

Kobiet, na który zapraszamy wszystkie panie, które tylko są wstanie 

przybyć. Okolicznościowe 

spotkanie realizujemy przy 

ciastku, kawie, czy herbacie. 

Takie uroczystości uświetniają 

nam dzieci z Przedszkola Nr 3, 

które na taką okazję 

przygotowują okolicznościowy 

występ , a my rewanżujemy się 

im słodyczami. Dzieci dla pań 

przygotowują drobne upominki  

w postaci np. własnoręcznie wykonanych serduszek, czy kwiatków z 

cukierkiem.  
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          W marcu realizujemy też jednodniowe zajęcia z arteterapii. 

Wówczas stworzone ozdoby 

służą nam do przystrojenia 

wielkanocnego stołu lub biorą 

udział w konkursie, na którego 

realizację środki uda nam się 

pozyskać z PCPR (np. przy 

okazji realizacji spotkań 

wielkanocnych). Tak się 

dobrze składa, że w naszym 

gronie są artystycznie uzdolnione osoby, które nie maja problemów z 

tworzeniem tego typu arcydzieł.    

          Kolejne przedsięwzięcie, to spotkanie wielkanocne, w trakcie 

którego eksponujemy wspomniane cudeńka wyróżniając je na miarę 

własnych możliwości finansowych. Ludzie się cieszą, są wdzięczni i 

zadowoleni – słowem: chętnie na te spotkania przybywają.  

       W ostatnich latach praktykujemy trochę inny sposób honorowania 

naszych milusińskich z okazji Dnia Dziecka, niż dotychczas. Polega to 

na tym, że po przeforsowaniu przez ZK stosownej Uchwały rodzice 

sami dokonują zakupu jakiegoś dobra  dla swojego dziecka do 

określonej kwoty, nam po wykonaniu zakupu tylko wręczając fakturę, 

której wartość pokrywamy. Uważamy – stwierdza Bożena – że  jest to 

trafione i pomaga rodzicom rozwiązać problemy z doposażeniem ich 

dzieci np. w obuwie, dresy, tornister, czy coś podobnego. 

          16 lipca 2015 r. we 

współpracy z aktywem 

łańcuckiego Koła PZN w 

naszym „Pastewniku” 

zorganizowaliśmy Piknik, 

na który przybyła 

zorganizowana grupa z 

Łańcuta pod wodzą 

Mariana Wrony. Z naszej 
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strony – spuentował Adam – był to swoisty rewanż skierowany wobec 

sąsiadów zza miedzy. Jest to – dodała Bożena w ten sposób 

doprecyzowując wypowiedź 

męża  -  wskazane dla obu stron, 

gdyż się integrujemy, 

wymieniamy doświadczenia, 

lepiej poznajemy.  

          Impreza odbyła się pod 

chmurką, w jej trakcie dobrze się 

bawiono od czasu do czasu 

degustując serwowane nam 

potrawy.  W  ramach Pikniku mieliśmy możliwość bezpłatnego 

odwiedzenia przeworskiego 

Muzeum należącego do 

Zespołu Pałacowo- 

Parkowego, w którym to w ten 

czas była eksponowana 

przeciekawa wystawa 

ukazująca zabytki z klasztoru  

przeworskich bernardynów, 

którzy w tym roku obchodzili 

jubileusz 550-lecia  lokacji ich 

zakonu w Przeworsku. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas – 

wspomina Adam -  poseł Tomasz Kulesza, sekretarz UM Przeworska 

Agnieszka Zakrzewska, członek Zarządu Sejmiku Podkarpackiego 

Tomasz Bury  oraz  dyr. Muzeum Tomasz Syk. 

 Końcem sierpnia wykorzystując autobus Bogdana Sobusia  

zorganizowaliśmy niezwykle ciekawą trzydniową wycieczkę do 

Warszawy.  W jej trakcie naszą przewodniczką po stolicy była Basia 

Popiel – córka Zofii Noster, która codziennie w przedziale czasowym 

od 8
00

 do 19
00

 niezwykle efektywnie na naszą korzyść działała. 

Codziennie nas zabierała i odwoziła pod Ożarów do Jawczyc, gdzie 

była nasza baza noclegowo- żywieniowa, za co jesteśmy jej wdzięczni.   
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      Tegoroczny DBL będziemy 

organizować 23 października 

wedle tego samego schematu, 

co zwykle i – jak zwykle – w 

tym samym lokalu.  

          W okresie Świąt Bożego 

Narodzenia odwiedzamy 

naszych podopiecznych 

członków – trzy obłożnie 

chore osoby – przy okazji 

obdarowując je najbardziej potrzebnymi produktami typu koce, 

ręczniki, czy pościel.  

          Z satysfakcją zdradzam, że przed rokiem weszliśmy w ścisłe 

kontakty z przeworskimi diabetykami, z którymi w piątki  wspólnie 

wykorzystujemy lokal na tyłach naszego Ratusza. Razem z nimi  

rozprowadzaliśmy dla naszych ludzi produkty rolne typu ziemniaki, 

warzywa i owoce.  

          Początkiem października  w kilkanaście osób „wyskoczyliśmy” 

do Horyńca Zdroju korzystając z bazy noclegowo-żywieniowej w 

„Hetmanie”.  

  Kończąc dodał, że: „Koło PZN w Przeworsku zrzesza 100 członków 

zwyczajnych, 8 dzieci i 3 członków dorosłych podopiecznych”.   

         Oto aktualny skład ZK PZN w Przeworsku, który ukonstytuował 

się po wyborach w ich strukturze w dniu 24 kwietnia 2015 r. : 
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prezes:                 Adam Skwarczyński 

vice prezes:         Mieczysław Łysek 

skarbnik:             Janina Wiśniewska  

członek ZK:        Tadeusz Pawlak 

   - // - - // - :         Helena Pakosz 

 

          Tuż przed zakończeniem wywiadu oboje orzekli, że „ich lokal 

jest dostępny dla wszystkich członków i wszystko można w nim 

zorganizować poczynając od już omówionych, a kończąc na 

imprezach typu imieniny, czy urodziny przez wszystkich tych, którzy 

nie posiadają odpowiedniego własnego lokum na zorganizowanie 

czegoś takiego”.    

 

          Po zakończeniu powyżej spisanego wywiadu z Bożeną i 

Adamem rozmawialiśmy o niekwestionowanych zabytkach 

Przeworska oraz słynnej przeworskiej ordynacji  Lubomirskich, której 

ostatnie bastiony – niestety - padły w tym mieście w ostatnim 

ćwierćwieczu. 

          Ordynacja, to wspaniałe rozwiązanie, związane z utrzymaniem i 

dalszym pomnażaniem majątku rodowego, w tym wypadku 

Lubomirskich, którzy na terenach ościennych z przeworskim 

powiatem mieli wiele dóbr wspaniale współistniejących z 

zamieszkujących ten obszar włościanami, mieszczaństwem, czy 

innymi elementami wówczas tworzącymi tzw. prowincję.  

          Mimo woli skojarzenie tytułu „ordynata” przywołało mi na 

myśl osobę Adama po tym wszystkim, co od p. Skwarczyńskich 

wysłuchałem i czego się od Nich dowiedziałem. Stąd więc taki, a nie 

inny tytuł tego opracowania, który jedni na pewno przyjmą z 

uśmiechem, uznaniem i podziwem dla Ich trudu i dokonań …, zaś inni 

być może z sarkazmem  i … z moim stanowiskiem się nie zgodzą. 

 

Zygflor                                                                                  2015-11-04             
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„I TY możesz zostać Świętym Mikołajem”  
 

          - właśnie pod takim hasłem  - kolejny już rok  - tak 

umotywowani uczniowie, Grono  Pedagogiczne oraz 

pracownicy Zespołu Szkół z Machowej  w pełni zaangażowali 

się w tą szczytną akcję.  

          W  tym roku - po uzgodnieniu potrzeb środowiska osób 

z dysfunkcją wzroku z prezes dębickiego Koła PZN  Martyną 

Maniewską - postanowili wesprzeć właśnie to środowisko, 

czyli zorganizować paczki żywnościowe d la osób niewidomych 

z terenu Miasta i Gminy Dębica.  

          W wyniku akcji przygotowano 11 paczek, które zostały 

za pośrednictwem kol. Ewy Smołuchy – kronikarza tegoż Koła 

PZN; jednocześnie sekretarza wymienionej szkoły oraz p. 

Marii Czarnik, przedstawicielki tejże placówki -  przekazanie 

w dniu 3 grudnia 2015 r. aktywowi dębickiego Koła PZN.  

          Przyjmując dary „od serca” wzruszona prezes Martyna 

Maniewska przekazała za nie ofiarodawcom serdeczne 

podziękowanie oraz stroik świąteczny wraz z życzeniami dla 

całej szkolnej społeczności - dzięki jej inicjatywie i wsparciu 

kilkanaście osób mogło przez chwilę westchnąć do św. 

Mikołaja w ten sposób dziękując tym, którzy w ten czas o nich 

pamiętali. 
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autor relacji:  Ewa Smołucha                                                2015-12-05 
 

Witryna poetycka 
          Dotychczas w każdym lutowym wydaniu „Przewodnika” 

proponowałem utwory poświęcone Najświętszej Marii Pannie, wszak 

2 lutego obchodzimy święto Matki Boskiej Gromnicznej. 

          Z braku „świeżego” utworu poświeconego temu świętu do 

przeanalizowania proponuję dwa utwory autorstwa dwu Marii, które 

w specyficzny sposób oddały w nich wszystko to, co je gnębi, porusza i 

bulwersuje.  

          Zapraszam do lektury zaproponowanych utworów. 

           

          Samotność 

Tak wielu ludzi żyje na Ziemi, 

podwaja się i potraja zaludnienie,  

ale wśród tłumów często się spotyka,  

ludzi samotnych – ciągle w życia cieniu. 

 

Samotnie umierają w Indiach na ulicach  

z powodu nędzy żyjąc w odrzuceniu;  

z powodu chorób gdzieś w Afryce giną  

samotni – ich udziałem jest tylko cierpienie. 

 

A wśród społeczeństwa cywilizowanego  

samotni rodzice oczekują dzieci;  

że przyjdą, pomogą i miłość okażą  

i wówczas słoneczko w ich życiu zaświeci. 

 

Ważne jest dla nas, dla człeka każdego,  

znaleźć cel w życiu – zainteresowania;  

na głód i epidemie my wpływu nie mamy,  
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lecz znajdujemy dla siebie wciąż nowe wyzwania. 

 

Ja zapamiętałam myśl tę przeczytaną, 

 pozwólcie, za kimś ważnym te słowa powtórzę;  

„Uśmiechaj  się do życia – ono się odwzajemni” 

- niestraszne wtedy samotność, ani życia burze.  

                                                                    autor wiersza:  Maria Okulska 

 

          Brak czasu 

Tak mi mówisz: „nie mam czasu”,  

a co inne od grymasu,  

myślisz sobie co masz robić  

ciągle szybko, po cóż gonić.  

 

Kiedy czas znajdziesz sobie,  

może gdy już będziesz w grobie. 

Lecz to troszkę już za późno,  

wtedy czasu będzie mnóstwo. 

 

Już nie spojrzysz na znajomych,  

nie przytulisz ich, nie skłonisz. 

Nie pozdrowisz ich z daleka,  

wtedy nikt na cię nie czeka. 

 

Wiec gdy jesteś tu na ziemi,  

pora w sobie coś odmienić. 

Czas przytrzymać, bo tak gna. 

Widzieć przyjaciół pośród nas.   

                                                    autor wiersza:  Maria Słowik 



Ordynat znad Mleczki 


