
 

 

 



- jest miesiącem, który nam oznajmia, że 
właśnie mija połowa bieżącego roku. 
Kończąca go ostatnia dekada wymusza 
rozpoczęcie wakacji i inauguruje sezon 
urlopowy, ponieważ w letnie miesiące jest 
ciężko uczyć się i wydajnie pracować. 

Panująca w ten czas aura służy wszelkiego rodzajom aktywnego wypoczynku i 
przemieszczaniu się tak indywidualnemu jak też zorganizowanemu. To podczas 
wakacji odkrywamy ciekawe zakątki kraju i kontynentu – w ten sposób zgłębiając 
wiedzę - w myśl zasady, że „podróże kształcą”.  

Ten szósty miesiąc w roku swą nazwę wywodzi od słowa czerw oznaczającego larwę 
pszczoły. Inny źródłosłów nazwę miesiąca oraz koloru czerwonego – wywodzi się od 
owada czerwca polskiego, z którego larw wyrabiano czerwony barwnik do tkanin i 
zbierano go w ten czas z korzeni roślin zwanych czerwiec trwały. Z tej to przyczyny 
Polska przez kilka wieków była głównym dostarczycielem - eksporterem – czerwców 
dla Europy. Inne nazwy używane dawniej, to: ugornik bądź zok. Łacińska nazwa Iunius 
została zapożyczona przez większość języków europejskich (choć nie słowiańskich, 
które mają własny źródłosłów określenia nazwy tego miesiąca). 

A co dawniej zdarzyło się w ten czas, co odnotowano w kronikach? 

1 czerwca świętujemy Dzień Dziecka - święto honorujące najmłodszych nieomal na 
całym świecie, chociaż w różnych terminach. W Polsce obchodzone jest 1 czerwca, we 
Francji i we Włoszech jest czczone 6 stycznia – w ten sposób nawiązuje się do Święta 
Trzech Króli, którzy przybyli do stajenki w dniu narodzin Chrystusa i złożyli 
nowonarodzonemu stosowne dary.  

1 czerwca 1908r. oficjalnie wprowadzono sygnał SOS oznaczający: „wzywam 
pomocy”.  

2 czerwca 1798r. zmarł Giacomo Casanova – włoski pisarz. Wspominany jest jako 
wielki awanturnik i … uwodziciel kobiet. 

3 czerwca 1968r. urodził się Joachim Halupczok – kolarz, mistrz świata (1989) w 
indywidualnym wyścigu szosowym; wicemistrz olimpijski (1988) i świata (1989) w 
drużynowym wyścigu szosowym (zm. 1994r.).  

4 czerwca, to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Agresji Wobec Dzieci.  

5 czerwca, to Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego.  

6 czerwca 1818r. zmarł Jan Henryk Dąbrowski – generał, twórca Legionów Polskich 
(1797) we Włoszech (ur. 1755r.).  

6 czerwca 1868r. urodził się Robert Scott – angielski badacz Antarktydy, wsławiony 
tragiczną walką o zdobycie bieguna południowego, który osiągnął 18. 01. 1912r. Stało 
się to 34 dni po Amundsenie. Zginął w drodze powrotnej 29 lub 30.03. 1912r.  



12 czerwca 1878r. urodził się James Oliver Curwood – amerykański pisarz i autor 
znakomitych powieści o życiu zwierząt, Indian i traperów w puszczach Ameryki 
Północnej (zm. 1927r.).  

13 czerwca 1908r. urodził się Jerzy Lewiński „Jurek” – oficer WP, uczestnik wojny 
obronnej 1939r. komendant Kedywu okręgu warszawskiego AK; zginął w 1943r. 
rozstrzelany przez hitlerowców w publicznej egzekucji. 

13 czerwca 1958r. utworzono Ochotnicze Hufce Pracy– OHP – zorganizowane z 
inicjatywy ZMS w celu wychowania młodzieży przez pracę; miały również pomóc 
gospodarce narodowej. 

14 czerwca 1958r. w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawy 
uruchomiono pierwszy polski reaktor jądrowy – „Ewa”.  

W dniach 16 i 17 czerwca 1951r. – obradował krajowy zjazd, podczas którego z 
połączenia Związku Pracowników Niewidomych RP oraz Związku Ociemniałych 
Żołnierzy RP – powołano do istnienia jednego reprezentanta interesów środowiska: 
Polski Związek Niewidomych. Zjazd uchwalił Statut i wytyczył cele działania, a 
pierwszym przewodniczącym ZG PZN został wybrany mjr Leon Wrzosek.  

16 czerwca1958r. został stracony Imre Nagy – węgierski polityk komunistyczny; 
premier podczas powstania węgierskiego 1956r. Ogłosił wystąpienie Węgier z Układu 
Warszawskiego; zaś po jego upadku na osądzonym wykonano wyrok kary śmierci 
(ur.1896). 

17 czerwca 1568r. na polecenie króla Zygmunta Augusta Erazm z Zakroczymia 
rozpoczął budowę pierwszego mostu przez Wisłę. Przeprawa (ok. 330 m.) była 
największą budowlą tego typu w tej części Europy i przetrwała do 1603r., kiedy to 
została zniszczona przez ruszające lody.  

18 czerwca 1913r. urodził się Stanisław Marusarz – wybitny narciarz, legenda 
polskiego sportu, czterokrotny olimpijczyk, w czasie wojny kurier tatrzański, uczestnik 
ruchu oporu. 

19 czerwca 1933r. urodził się Janusz Sidło – lekkoatleta, wicemistrz olimpijski 
(1956r.), rekordzista świata i pierwszy Polak, który rzucił oszczepem ponad 80 m (zm. 
1993r. ). 

21 czerwca o godz. 200 rozpoczyna się astronomiczne lato 

W tą najkrótszą letnią noc z 21/22 czerwca przed wiekami Słowianie odprawiali 
zbiorowe obrzędy związane z kultem wody, ognia i płodności. Była to noc Kupały – na 
polskich ziemiach zwana sobótką. Po przyjęciu chrześcijaństwa noc sobótkową 
połączono z wigilią św. Jana – powstała noc świętojańska. To „w tę czarodziejską 
noc” poszukiwano kwiatu paproci, palono ogniska, a panny „puszczały wianki”. 
Prawdopodobnie był to czas miłości i okazja do okazywania uczuć i zainteresowania 
wśród młodych.  



21 czerwca 1898r. zmarł Nikołaj Rimski – Korsakow – rosyjski kompozytor epoki 
romantyzmu. Jest twórcą m.in. opery „Bajka o carze Sułtanie” z popularnym „Lotem 
trzmiela”.  

22 czerwca 1897r. w Jaśle w rodzinie szlacheckiej urodził się Henryk Dobrzański - 
pseudonim „Hubal” ( przydomek rodowy rodziny Dobrzańskich ). Nie złożył broni po 
zakończeniu kampanii wrześniowej; utworzył pierwszy oddział partyzancki okresu II 
wojny światowej. Zginął w zasadzce zastawionej przez Wermacht w okolicach Anielina 
k. Opoczna 30 kwietnia 1940r.  

22 czerwca 1898 r. urodzili się: 

- Zenon Kosidowski – autor książek o starożytnych kulturach i religiach. Napisał „Gdy 
słońce było bogiem” i „Opowieści biblijne”;  

- Erich Maria Remarque – niemiecki pisarz; autor antywojennej powieści „Na 
zachodzie bez zmian”. 

23 czerwca 1838r. urodził się Władysław Mickiewicz – syn Adama. Był księgarzem, 
bibliotekarzem, publicystą i biografem ojca. 

23 czerwca, to Dzień Ojca – jest to jedno z najmniej docenianych i nagłaśnianych 
świąt w nowożytnej kulturze. 

24 czerwca 1838r. urodził się Jan Matejko – najwybitniejszy przedstawiciel polskiego 
malarstwa historycznego. To spod jego pędzla wyszła: „Bitwa pod Grunwaldem”, czy 
„Hołd Pruski”. 

25 czerwca 1928r. urodził się Pierre Culliford – belgijski ilustrator i autor komiksów 
znany pod pseudonimem Peyo. Jest twórcą Smerfów – cieszących się wielką 
popularnością wśród dzieci. 

26 czerwca 1898r. na Rynku Głównym w Krakowie odsłonięto pomnik Adama 
Mickiewicza, zaś tegoż dnia w 1938r. urodził się Krzysztof Baranowski – żeglarz, 
dziennikarz, który w latach 1972-73 opłynął samotnie Ziemię na jachcie Polonez. 

27 czerwca 1978r. z Kosmodromu Bajkonur wystrzelono radziecki statek kosmiczny 
Sojusz 30 z mjr Mirosławem Hermaszewskim i płk Piotrem Klimukiem, który po 
kilku dniach lotu – 5 lipca tegoż roku - powrócił na Ziemię. W takich okolicznościach i w 
takim towarzystwie trzydzieści lat temu pierwszy Polak znalazł się i przebywał w 
kosmosie, prowadząc tam różnorodne badania.  

30 czerwca 1908r. nad środkową Syberią w rejonie rzeki Podkamienna Tunguska 
pojawił się meteoryt – nazwany meteorytem tunguskim – który dokonał zniszczeń 
zbliżonych do wybuchu bomby atomowej. Fala uderzeniowa objęła obszar ponad 2000 
km2.  

Czerwiec, to szczególny czas do rozważania tragicznych faktów i zdarzeń z najnowszej 
historii Polski. Nie wolno nam zapomnieć o poznańskich wydarzeniach z 28. 06. 1956 
roku jak też o radomskich protestach z 24. 06. 1976r. Pamiętajmy pierwszą z serii 



czerwcowych dat - 30. 06. 1946r., gdy narzucona nam siłą władza, fałszując wybory w 
ten sposób zapragnęła uprawomocnić reprezentowany przez nią ustrój i system.  

Nigdy nie zapomnijmy dnia 2 czerwca 1979r. – daty szczególnej w dziejach Narodu, 
kontynentu jak też w dziejach świata oraz znamienne słowa papieża Polaka: 

 

„Niech zstąpi Duch Twój ! 

I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 

Była to zapowiedź jednego największych moralnych zwycięstw nie tylko w dziejach 
naszego Narodu, ale też w dziejach świata, które – niczym prorocza wróżba - 
zainaugurowało wielkie przemiany w Polsce, Europie i świecie.  

W historii świata taką wiarę w ostateczne zwycięstwo, formę walki i jej sen - tak jak Jan 
Paweł II - swoim rodakom umiał przelać Mohandas K. Gandhi – przydomek Mahatma 
(wielki duchem) indyjski polityk i filozof, przywódca indyjskiego ruchu 
niepodległościowego. 

<Zygflor>, 2008-03-01 

 

 

 

 

 

„W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej” 

 

 

Siedem osób wywodzących się z podkarpackiej struktury PZN, jakiś czas temu 
otrzymało zaproszenia wystosowane przez Wojewodę Podkarpackiego o treści: 

„mam zaszczyt prosić ………. o przybycie na uroczystość wręczenia odznak, orderów i 
odznaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w dniu 28 marca 
2008r. na godz. 1200 do Sali 262”. 

W wyznaczonej Sali wraz z dr Mirosławem Karapytą – Wojewodą Podkarpackim - 
oraz korpusem Urzędu Wojewody zebrało się 14 osób reprezentujących różne 



środowiska; w tym kombatantów, strażaków i społeczników, realizujących się na 
różnorodnych odcinkach pracy na rzecz drugiego człowieka.  

Inaugurując to szczególne spotkanie Pan Wojewoda m.in. powiedział: „Pragnę 
podziękować Państwu za wielkie zaangażowanie i złożyć wyrazy najwyższego uznania 
za wkład pracy i poświecenie swojego osobistego czasu na rzecz prowadzonej 
działalności społecznej służącej przede wszystkim konkretnym ludziom jej 
potrzebującym, a także za działalność w szerszym kontekście mającą na względzie 
dobro ogółu, które zostało dostrzeżone przez wnioskodawców, którzy z wielką 
determinacją zabiegali o przyznanie Wam tych wspaniałych wyróżnień. Za chwilę 
dokonam tego, co postanowił Pan Prezydent”. 

14 razy wysłuchaliśmy sakramentalnego zwrotu: „Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej - Pana Lecha Kaczyńskiego - z dnia 21 listopada 2007r. 
za zasługi na rzecz lokalnej społeczności dekoruję Pana(nią)…” i tu padało 
określenie odnośne nazwy odznaczenia i rodzaju kruszcu.  

Z naszego grona odznaczenia otrzymali:  

Złote Krzyże Zasługi: 

Stanisława Prucnal i Stanisław Ingot 

Srebrne Krzyże Zasługi: 

Ewa Bednarczyk, Ryszard Cebula, Marian Wrona 

Brązowe Krzyże Zasługi: 

Marian Błażejowski, Zygmunt Florczak 

 

W kończących spotkanie słowach – równocześnie wznosząc okolicznościowy toast - 
Wojewoda Podkarpacki dr Mirosław Karapyta m.in. powiedział:  

„Nie ma nic cenniejszego, jak służyć drugiemu człowiekowi. W dniu dzisiejszym 
wręczyłem Państwu odznaczenia państwowe – może jest to skromne wyróżnienie – 
jednak na pewno jest to dla każdego z Państwa podniosła chwila. Wręczając Państwu 
odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jestem dumny z tego, że 
mogłem to uczynić.  

Myślę, że odznaczenie jest tylko symbolem, najważniejsza jest wdzięczność ze strony 
innych, czyli tych, na rzecz których pracujecie i którym służycie. 

Pozwólcie, że w dniu dzisiejszym osobą, która wykaże swoje uznanie i wdzięczność za 
to, co czynicie będzie Wojewoda Podkarpacki. Z pokorą składam wam słowa 
podziękowania, które również kieruję dla waszych bliskich oraz całego otoczenia.  



Pozwólcie, że wraz z wyrazami tego podziękowania połączymy się symbolicznie 
lampką szampana i niech to będzie wyraz i oznaka wdzięczności względem Was władz 
rządowych Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkiego dobrego”.  

Okolicznościowy toast oraz sesja zdjęciowa, upamiętniająca relacjonowane spotkanie 
zakończyła to szczególne spotkanie, które przez jego uczestników będzie wspominane 
jako ważny i podniosły moment w ich życiu i być może zinterpretowane jako względem 
nich wyraz uznania i hołdu za to, co czynią i będą nadal robić w swoim środowisku.  

Panu Wojewodzie oraz tym wszystkim, którzy z determinacją występowali o przyznanie 
nam tych odznaczeń z całego serca dziękujemy.  

Jednocześnie to zdarzenie należy potraktować jako wyraz uznania dla wszystkich 
naszych społeczników gdzieś w terenie, mocno zaangażowanych „w to dzieło”, czyli w 
pracę na rzecz człowieka z dysfunkcją wzroku.  

Wszystkim naszym społecznikom życzymy, by i im było dane przeżyć tych kilka 
podniosłych chwil, na które każdy z nas pracuje latami, często przy ogromnym 
zaangażowaniu naszych bliskich – niejednokrotnie całych rodzin.  

Być może za jakiś czas będzie mi dane relacjonować spotkanie, którego bohaterami 
będą inne osoby, które od wielu lat robią to, za co 28 marca br. naszych siedmiu 
reprezentantów wyróżniał dr Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki.  

 

<Zygflor>, 2008-03-30 

Relacja z XV Krajowego Zjazdu Delegatów  

Polskiego Związku Niewidomych 

 

W dniach 7 – 10. 04. 2008r. w Ośrodku Szkoleniowym Centrum Falenty w Raszynie 
odbył się jubileuszowy XV Krajowy Zjazd Delegatów naszej organizacji. Wedle mojej 
oceny były to szczególne debaty Delegatów Okręgów PZN, z wielorakich względów. 

Relacjonując go w trzech odsłonach postaram się oddać jego ducha i niuanse 
towarzyszące debatom, a zrobię to: 

- publikując krótką relacje z przebiegu obrad, 

- relacjonując spotkanie z Nestorami Związku, 

- drukując wywiad z nowowybraną prezes ZG PZN. 

 

Skrótowe omówienie Zjazdu. 



XV jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Niewidomych 
zainaugurowała ustępująca przewodnicząca ZG PZN Anna Woźniak – Szymańska, 
która przywitała przybyłych delegatów, pracowników obsługujących Zjazd, 
przewodników oraz osoby kierujące spółkami i zakładami Związku.  

Następnie wprowadzono sztandar PZN, wspomniano tych, którzy odeszli do 
Wieczności w ostatnim czteroleciu, a byli to m.in.:  

- przewodniczący ZG PZN: Mieczysław Michalak i Antoni Maślanka 

- przewodniczący Okręgów PZN: Zdzisław Lesicki, Roman Brzozowski i inni, którzy 
kierowali spółkami oraz zakładami PZN.  

Wspomniano trzecią rocznicę Odejścia Jana Pawła II, któremu tuż przed śmiercią 
wręczono Złotą Honorową Odznakę PZN. 

Wystrój Sali obrad tworzyły prace uczestników WTZ ze Słupska, Torunia, Olsztyna i 
Włocławka.  

W Zjeździe uczestniczyło 107 delegatów ze 113 wyłonionych na ten „związkowy 
szczyt” podczas wyborów w poszczególnych Okręgach PZN.  

Po wyborze „Komisji do głosowań jawnych” wybrano Prezydium Zjazdu. Jego 
przewodniczącą została Teresa Wrzesińska, zaś członkami: Tadeusz Malawski, 
Zbigniew Terpiłowski, Jerzy Widera i Anna Woźniak- Szymańska.  

Obiektywnie należy przyznać, że obrady Zjazdu przewodnicząca Prezydium - Teresa 
Wrzesińska – prowadziła sprawnie, w atmosferze powagi i spokoju wyzwalając twórczy 
niepokój i dyskusje na temat.  

Realizując kolejne punkty porządku obrad zweryfikowano jeden z nich, bowiem 
zrezygnowano z powołania Zjazdowej Komisji Statutowej, by w to miejsce w 
odpowiednim punkcie obrad procedować w pełnym składzie delegatów nad zmianami 
w Statucie.  

Komisja uchwał i wniosków pracowała w składzie: Małgorzata Pacholec, Elżbieta 
Oleksiak, Zbigniew Czerski, Ryszard Mazur i Andrzej Brzeziński.  

Komisję skrutacyjną do głosowań tajnych tworzyli: Wiesława Kowalska, Ewa Ginelli, 
Wacława Kaczmarek, Urszula Hanyżewska oraz Alicja Niedużak.  

Na protokolanta Zjazdu wybrano Elżbietę Więckowską, która dodatkowo dokonywała 
nagrywania obrad.  

Realizacją 7 pkt. obrad było obszerne wystąpienie ustępującej przewodniczącej ZG 
PZN Anny Woźniak – Szymańskiej, w którym omówiła wszystkie aspekty działalności 
naszej organizacji w ostatnim czteroleciu, ukazując wszelkie sukcesy i niedociągnięcia, 
z którymi trzeba będzie się uporać w następnej kadencji.  

W imieniu GKR sprawozdanie odczytał Ryszard Dziewa, zaś sprawozdanie Sądu 
Koleżeńskiego Andrzej Kurowski. 



W dyskusji nad sprawozdaniem ustępujących władz głos m.in. zabrali: 

- Sylwester Peryt, który dosyć sceptycznie ustosunkował się do niektórych 
fragmentów wystąpienia przewodniczącej ZG PZN. Zarzucił ustępującym władzom brak 
humanizmu oraz zaniechanie korzystania z kadr specjalistów wywodzących się z 
naszego środowiska. 

- Alicja Zagajewska z Okręgu Lubuskiego zaapelowała, by „działania u góry nie 
przeszkadzały, lecz sprzyjały poczynaniom dołów organizacji”.  

- Zygmunt Czaja – Okręg Wielkopolski – odnosząc się do sprawozdania krytycznie 
ocenił część statystyczną. Zaapelował o zakończenie tworzenia elektronicznej 
komunikacji wewnętrznej w PZN, stworzenie bazy danych, wprowadzenie 
specjalistycznych programów informatycznych ułatwiających pozyskiwanie danych. 
Zaapelował o wdrożenie do powszechnego obiegu książki mówionej w różnych 
systemach, na różnorodnych nośnikach informacji oraz o zwiększenie procentowo 
udziału w pracy Kół PZN ludzi młodych. 

O strategii PZN na najbliższe lata wypowiedzieli się Leszek Kopeć, Maciej Borkowski, 
Stanisław Pasek, natomiast Mateusz Ciborowski i Konrad Chmiel jako krytyczną 
określili sytuację w spółkach PZN mocno sygnalizując ich niewydolność.  

Większość mówców apelowała, aby ZG PZN dobrze i skutecznie reprezentował nasze 
środowisko w Warszawie, czyli miejscu w państwie, gdzie ma być tworzone prawo 
sprzyjające naszej działalności „na dole”. Uważam, że było to główne przesłanie 
dyskusji.  

Oczywiście udzielono absolutorium ustępującym władzom.  

Najważniejszym glosowaniem był wybór przewodniczącego ZG PZN na XV Kadencję 
działalności Związku.  

W „szranki wyborcze” stanęli :Anna Woźniak-Szymańska, Ryszard Cebula i 
Sylwester Peryt. O wyborze na to stanowisko rozstrzygnęło pierwsze – i jedyne – 
glosowanie ( 2 glosy były nieważne), bowiem na 108 głosujących oddane mandaty 
rozłożyły się następująco: 

- Ryszard Cebula 30 

- Anna Woźniak – Szymańska 68 

- Sylwester Peryt 8 

Delegaci dokonali reelekcji tej samej osoby na najbardziej ważne i odpowiedzialne 
stanowisko w Związku. W pierwszym wystąpieniu Pani przewodnicząca zadeklarowała 
się skupić na tworzeniu i realizacji planów strategicznych, które podniosą efektywność 
Spółek PZN, dopracować metodykę działań w ogniwach podstawowych oraz nadal 
skupiać się nad problemami pojedynczego członka organizacji. Omówiła realizm 
dzisiejszych czasów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na statutową 
działalność oraz określiła wyzwania związane z teraźniejszością i jego realiami.  



Końcową część Zjazdu zdominowała dyskusja nad zmianami w Statucie. Część 
delegatów pragnęła zmiany nazwy organizacji, ale wniosek upadł. Jako 
porównaniu do poprzedniego Zjazdu 
opracowania nowego logo PZN oraz chęć rozpisania konkursu na jego hymn. 

Za najszybciej wdrożoną zmianą Statutu należy uznać nazwę osoby 
dotychczas pracował pod mianem 

ckiego. 

 

 

 

Zjazd rozpoczęła przewodnicząca a zakończyła prezes Anna Woźniak 
Szymańska.  

Podsumowując go na „gorąco” należy powiedzieć, że był przeprowadzony sprawnie, 
„fer”, bez większych zgrzytów oraz w atmosferze samouspokojenia jego uczestników 
po tym, co zaobserwowali przez ostatnie lata, czyli w okresie ostatniej kadencji 
charakteryzującej się okresem porządkowania wielu spraw 
majątkowych - , wychodzeniem z zadłużenia oraz normalizacją sytuacji Związku. 

Dostrzeżono pozytywy i negatywy, ale od tego są statutowe organy kontrole Związku i 
to one przede wszystkim muszą mie
plenum i prezydium Związku.  

Nasz „udział” w zakończonym Zjeździe, to „zakwalifikowanie się” 
GKR oraz udział w rywalizacji o prezesurę ZG PZN naszego 
Cebuli.  

zdominowała dyskusja nad zmianami w Statucie. Część 
delegatów pragnęła zmiany nazwy organizacji, ale wniosek upadł. Jako 
porównaniu do poprzedniego Zjazdu - należy uznać przyjętą propozycję 
opracowania nowego logo PZN oraz chęć rozpisania konkursu na jego hymn. 

Za najszybciej wdrożoną zmianą Statutu należy uznać nazwę osoby 
dotychczas pracował pod mianem przewodniczącego. Od 09. 04. 2008r. ZK i ZO oraz 

Zjazd rozpoczęła przewodnicząca a zakończyła prezes Anna Woźniak 

Podsumowując go na „gorąco” należy powiedzieć, że był przeprowadzony sprawnie, 
„fer”, bez większych zgrzytów oraz w atmosferze samouspokojenia jego uczestników 
po tym, co zaobserwowali przez ostatnie lata, czyli w okresie ostatniej kadencji 

ej się okresem porządkowania wielu spraw – w tym prawnych i 
, wychodzeniem z zadłużenia oraz normalizacją sytuacji Związku. 

Dostrzeżono pozytywy i negatywy, ale od tego są statutowe organy kontrole Związku i 
to one przede wszystkim muszą mieć baczenie na to, co będzie czyniło nowowybrane 

 

Nasz „udział” w zakończonym Zjeździe, to „zakwalifikowanie się” Marii Okulskiej
oraz udział w rywalizacji o prezesurę ZG PZN naszego – już prezesa 

zdominowała dyskusja nad zmianami w Statucie. Część 
delegatów pragnęła zmiany nazwy organizacji, ale wniosek upadł. Jako novum - w 

należy uznać przyjętą propozycję plastycznego 
opracowania nowego logo PZN oraz chęć rozpisania konkursu na jego hymn.  

Za najszybciej wdrożoną zmianą Statutu należy uznać nazwę osoby – lidera - , który 
Od 09. 04. 2008r. ZK i ZO oraz 

ZG PZN 
kieruje 
prezes 
każdego z 
tych ogniw.  

 

Na zdjęciu 
obok:  

 

 

Delegaci na 
Zjazd z 
Okręgu 
Podkarpa--

Zjazd rozpoczęła przewodnicząca a zakończyła prezes Anna Woźniak – 

Podsumowując go na „gorąco” należy powiedzieć, że był przeprowadzony sprawnie, 
„fer”, bez większych zgrzytów oraz w atmosferze samouspokojenia jego uczestników 
po tym, co zaobserwowali przez ostatnie lata, czyli w okresie ostatniej kadencji 

w tym prawnych i 
, wychodzeniem z zadłużenia oraz normalizacją sytuacji Związku.  

Dostrzeżono pozytywy i negatywy, ale od tego są statutowe organy kontrole Związku i 
ć baczenie na to, co będzie czyniło nowowybrane 

Marii Okulskiej do 
już prezesa – Ryszarda 



Cóż, zakończył się w naszej organizacji, trwający od kilkunastu miesięcy gorący 
wyborczy czas. Teraz należy się uczciwie zabrać się do solidnej pracy na każdym 
szczeblu organizacji, abyśmy za kilka lat z podobnym przekonaniem - i podobnej 
atmosferze - mogli podsumowywać przeżyte czterolecie w całym przekroju organizacji. 
Należy sobie życzyć, aby każdy z nas na każdym szczeblu to, czego się podjął, robił z 
pokorą i wielką serdecznością nie mając na względzie jakieś własne wyrachowanie, 
lecz przede wszystkim dobro i potrzebę człowieka ociemniałego.  

<Zygflor>, 2008-04-14 

 

 

„Jubileuszowa” prezentacja* sprzętu komputerowego 
wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, zorganizowana po raz piąty przez Zarząd 
Okręgu Podkarpackiego PZN zainaugurowała starania środowiska osób z dysfunkcją 
wzroku regionu w pozyskiwaniu tegoż sprzętu w ramach - już 10 edycji - PFRON-
owskiego programu „Komputer dla Homera”. 

Ten regionalny „szczyt informatyczny” odbył się w dniu 31 marca 2008r., a 
zrealizowano go w jednej z mniejszych sal Urzędu Wojewódzkiego umiejscowionej na 
piątym piętrze tegoż gmachu. Pokaz był przedsięwzięciem szczególnym i udanym, 
ponieważ dopisała rekordowa ilość firm, które zaprezentowały to, co w ostatnich 
miesiącach - czy też latach – udało im się skonstruować, skonfigurować, czy 
przystosować dla osoby niewidomej lub słabowidzącej. Stwierdziłem, że na informację 
płynącą z biura Okręgu PZN przybyły przede wszystkim osoby świadome wagi tej 
inicjatywy, które kiedyś już z dobrodziejstwa programu „Komputer dla Homera” 
korzystały i mając pewne dobre lub złe doświadczenia do Rzeszowa przybyły z 
nastawieniem i zamiarem zasięgnięcia konkretnych informacji i uzyskania „wiedzy u 
źródła”, aby nie zaprzepaścić kolejnej szansy i zdać się na doświadczenie i wiedzę 
tych, którzy na co dzień obsługują ludzi niewidomych i słabowidzących, którzy w tej 
dziedzinie wyspecjalizowali się w obsłudze ludzi z różną niepełnosprawnością.  

Prym w pokazie wiodła rzeszowska firma „Quarto Computers” - nasz lokalny potentat 
ściśle współpracujący z PZN - , która do obsłużenia pokazu zaprosiła firmę „Harpo” z 
Poznania, E.C.E. Konrada Łukaszewicza z Warszawy, firmę „MEDISON” z Kielc oraz 
„Emtron” też z Warszawy.  

Tym razem nie dopisały regionalne media, które corocznie relacjonowały nasze 
przedsięwzięcie. Jedyny wyjątek, to chwilowa wizyta na Sali rzecznika prasowego 
Wojewody Podkarpackiego, - Wiesława Beka - , który sfotografował prezentowane 
urządzenia, przyglądnął się nieznanym mu przyrządom i na pewno z tego 
„rekonesansu” jakieś zdjęcia umieścił na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego.  

Jako „novum” prezentacji należy uznać fakt przeprowadzenia wśród przybyłych ankiety, 
a potem rozlosowanie wśród tych, którzy ją wypełnili programu powiększająco – 



udźwiękawiającego o nazwie „Supernova”. Fundatorem nagrody była firma „Harpo” z 
Poznania, zaś jej produkt trafem losu przypadł osobie z Łańcuta.  

Dla mnie bardzo wiarygodna była prezentacja niewidomego informatyka z Kielc – 
Wojciecha Maja – właściciela firmy MEDISON, który przywiózł z sobą coś nowego: 
mówiące oznakowania, które można zastosować do znaczenia leków, tekstów, 
archiwów, taśm, czy innych zasobów. Wszystkie firmy zaoferowały wszechstronną 
obsługę osób z wadami wzroku, całość koordynowali ludzie z Quarto Computers na 
czele z jej szefem Maciejem Zacharą i Piotrem Wilkiem. Na w/w sali swoją wiedzą i 
biegłością w wypełnianiu Wniosków służyły Panie z biura OP PZN w osobach 
Małgorzaty Musiałek, Alicji Niedużak oraz Haliny Motyka, których wspomagała 
Barbara Maciołek - przedstawicielka Podkarpackiego Oddziału PFRON.  

O tegorocznym pokazie powiedzieli: 

Maciej Zachara – właściciel firmy „Quarto Computers” – „Cieszę się, że moja firma 
sprawdza się w trudnym dziele, jakim jest praca związana z konfigurowaniem sprzętu 
komputerowego dla ludzi niewidomych i słabowidzących. Cieszę się, że taki „klient” ma 
do nas zaufanie i że ludzie przybywają na taki pokaz. Szkoda, że zaproszone firmy – 
jak i my - nie mogliśmy wyeksponować się w potężnej Sali Kolumnowej, gdzie 
moglibyśmy o wiele lepiej pokazać to, co przygotowaliśmy. Jestem pewien, że 
potencjalny klient w tamtym pomieszczeniu też czuły się lepiej, bo nie musiałby 
przepychać się w tłoku pragnąc coś dostrzec lub o cos zapytać. Myślę, że zdobyliśmy 
uznanie środowiska, o czym zaświadcza ilość zainteresowanych, którzy są – jak widać 
– zadowoleni z tego, co im zaproponowano i przedstawiono”.  

Małgorzata Musiałek - dyrektor biura OP PZN – zauważyła: „Wydawać by się mogło, 
że w 10-letniej edycji istnienia programu „Komputer dla Homera” osłabnie 
zainteresowanie jego propozycją. Jak widać, to przybyło bardzo dużo ludzi 
zainteresowanych prezentowaną ofertą oraz tym, co oferuje im nauka i technika. 
Zapewnia to rekordowa ilość firm, które demonstrują to, co przez ostatni rok 
zaadoptowały na potrzeby naszego środowiska. 

W tym roku trochę zmieniły się zasady pozyskiwania specjalistycznego sprzętu przez 
PFRON, który skrócił czas oczekiwania pozyskiwania nowego sprzętu do 3 lat, 
zmieniono wielkość udziału w opłacie za sprzęt podstawowy do 10% tzw. udziału 
własnego. Bardzo cieszy pierwsza informacja, ponieważ urządzenia komputerowe 
„starzeją się”. Sami zauważamy jaki obecnie jest szybki postęp technologiczny, firmy z 
roku na rok coraz częściej zaskakują nas nowymi pomysłami i rozwiązaniami 
technicznymi służącymi ludziom niedowidzącym”. 

Jako następne pozytywne „novum” powinniśmy przyjąć zapowiedź indywidualnych 
szkoleń w miejscu zamieszkania lub w obiekcie firmy wyspecjalizowanej w edukowaniu 
w obsłudze sprzętu komputerowego. Cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie 
zaprezentowaną ofertą tych, którzy tu przybyli, a boleję nad tym, ze zabrakło mi dzisiaj 
ludzi z dość pokaźnej liczby Terenowych Kół PZN, co można różnie zinterpretować”.  

Nie ma lepszej metody, jak zasięgnąć informacji „u źródła”. Taką rolę do spełnienia 
miał relacjonowany pokaz, który określiłem mianem „jubileuszowego”, bo piątego. 
Wydaje się, że na tę opinię zasłużył nie tylko z tego powodu. Oceniając frekwencję 



tego przedsięwzięcia po raz kolejny uczciwie należy zauważyć, że chyba była ciut 
mniejsza, ale – w/g mnie - ci co przybyli łaknęli konkretnej informacji i wiedzy. Być 
może, że głód wiedzy wyzwoliły przykre doświadczenia, związane z poprzednia 
realizacją tego programu w miejscu zamieszkania, może rady innych, którzy na czymś 
się sparzyli, a może zdrowy rozsądek, który nakazywał o specjalistyczne 
oprogramowanie i odpowiednio skonfigurowany sprzęt

 

Cieszyłem się obserwując zaabsorbowaną zaznajamianiem się wyekspono
wanymi produktami Elę i Grzegorza
Ewę z Rzeszowa, czy matki „moich dzieci z mojego Koła PZN” 
które usatysfakcjonowane wychodziły z gmachu Urzędu Wojewódzkiego. 

Żyjemy w czasach tak szybkiego postępu technicz
skorzystać z takiej oferty. Dlatego też należy pogratulować tym, którzy 
wspomniałem – informacji poszukiwali „u źródła” . 

Cieszyłbym się, gdyby ubocznym skutkiem tej relacji było przekonanie osoby, która w 
przyszłym roku ma zamiar ubiegać się o nowy sprzęt komputerowy o tym, że warto 
brać udział w takim pokazie, osobiście wypróbować i dotknąć rzeczy, które potem mają 
nam służyć przez lata. Wierzcie, że naprawdę jest warto wybrać się na taki pokaz i 
zapraszam na tego typu imprezę za rok.

 

* obecnie realizowany program 
owskiej propozycji dla naszego środowiska oraz kolejny już 5 
kontynuowany przez ZO Podkarpackiego PZN i … stąd ten

tego przedsięwzięcia po raz kolejny uczciwie należy zauważyć, że chyba była ciut 
ci co przybyli łaknęli konkretnej informacji i wiedzy. Być 
oliły przykre doświadczenia, związane z poprzednia 

realizacją tego programu w miejscu zamieszkania, może rady innych, którzy na czymś 
się sparzyli, a może zdrowy rozsądek, który nakazywał o specjalistyczne 
oprogramowanie i odpowiednio skonfigurowany sprzęt pytać tych, którzy te „dzieła i 

Cieszyłem się obserwując zaabsorbowaną zaznajamianiem się wyekspono
Grzegorza z Jarosławia, Teresę i Henryka

z Rzeszowa, czy matki „moich dzieci z mojego Koła PZN” – Wiesławę 
które usatysfakcjonowane wychodziły z gmachu Urzędu Wojewódzkiego. 

Żyjemy w czasach tak szybkiego postępu technicznego, że grzechem jest nie 
skorzystać z takiej oferty. Dlatego też należy pogratulować tym, którzy 

informacji poszukiwali „u źródła” .  

Cieszyłbym się, gdyby ubocznym skutkiem tej relacji było przekonanie osoby, która w 
a zamiar ubiegać się o nowy sprzęt komputerowy o tym, że warto 

brać udział w takim pokazie, osobiście wypróbować i dotknąć rzeczy, które potem mają 
nam służyć przez lata. Wierzcie, że naprawdę jest warto wybrać się na taki pokaz i 

prezę za rok. 

<Zygflor>, 2008

* obecnie realizowany program „Komputer dla Homera”, to 10 – 
owskiej propozycji dla naszego środowiska oraz kolejny już 5 - ty pokaz zainicjowany i 
kontynuowany przez ZO Podkarpackiego PZN i … stąd ten tytuł.  

tego przedsięwzięcia po raz kolejny uczciwie należy zauważyć, że chyba była ciut 
ci co przybyli łaknęli konkretnej informacji i wiedzy. Być 
oliły przykre doświadczenia, związane z poprzednia 

realizacją tego programu w miejscu zamieszkania, może rady innych, którzy na czymś 
się sparzyli, a może zdrowy rozsądek, który nakazywał o specjalistyczne 

pytać tych, którzy te „dzieła i 
nowinki” tworzą. 

 

Na zdjęciu obok:  

 

 

Podczas pokazu 
sprzętu 
komputerowego w 
Urzędzie 
Wojewódzkim w 
Rzeszowie. 

 

 

Cieszyłem się obserwując zaabsorbowaną zaznajamianiem się wyekspono-
Henryka z Mielca, Anię i 

Wiesławę i Teresę - , 
które usatysfakcjonowane wychodziły z gmachu Urzędu Wojewódzkiego.  

nego, że grzechem jest nie 
skorzystać z takiej oferty. Dlatego też należy pogratulować tym, którzy – jak 

Cieszyłbym się, gdyby ubocznym skutkiem tej relacji było przekonanie osoby, która w 
a zamiar ubiegać się o nowy sprzęt komputerowy o tym, że warto 

brać udział w takim pokazie, osobiście wypróbować i dotknąć rzeczy, które potem mają 
nam służyć przez lata. Wierzcie, że naprawdę jest warto wybrać się na taki pokaz i 

<Zygflor>, 2008-04-02 

 ta edycja PFRON-
ty pokaz zainicjowany i 

 



 

 

 

1 kwietnia 2008r. o godz. 900 w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej odbyła 
się już V edycja Konkursu poezji Reginy Schönborn 
(na zdjęciu obok) pod tradycyjnym już hasłem: „ Miej 
oczy szeroko otwarte”. 

Patronat nad tegorocznym konkursem literackim 
sprawowali – już tradycyjnie – Starosta Łańcucki – 
Adam Krzysztoń oraz Wójt Gminy Łańcut – Zbigniew 

Łoza.  

Organizatorem przedsięwzięcia było Koło Powiatowe Polskiego Związku 
Niewidomych w Łańcucie przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kraczkowej, ZAZ w Łańcucie, mgr Małgorzaty Hadław oraz niezastąpionego 
Mariana Wrony – prezesa KP PZN w Łańcucie. 

Novum tegorocznej edycji konkursu, to: 

 przyjmowanie zgłoszeń do konkursu tylko drogą elektroniczną, czyli pocztą 
internetową, 

 wyodrębnienie trzech rywalizacyjnych obszarów, tj. trzech grup: 

- platformy rywalizacji niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych,  

- forum rywalizacji uczniów szkół gimnazjalnych, 

- możliwość rywalizacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Tą szczególną rywalizację wedle powyżej zasygnalizowanego podziału 
przeprowadzono w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej. 

Przypominam, że powyżej omówione uwarunkowania i wymogi dotyczyły oczywiście 
poezji Naszej Mistrzyni Słowa – poetki Reginy Schönborn, która na pewno 
wysłuchując kolejnych recytacji lub chłonąc całym jestestwem Jej wyśpiewywane 
utwory doznawała skrajnych emocji: na pewno cieszyła się z faktu, że za życia doznała 
uznania i zrozumienia swojej twórczości po wręcz skrajne odczucia związane 



chociażby z brakiem środków na wydanie kolejnego tomiku poezji. Na pewno czekała 
na Ten Dzień cały rok, bo zaiste na pewno tak jest.  

Ilekroć mam okazję obserwować, widzieć się i rozmawiać z Panią Reginą, to gdzieś w 
mojej podświadomości snują się fakty z życia Norwida, który swój żywot zakończył w 
zapomnieniu pomimo tego, że sformułował tyle pięknych i celnych myśli, które niekiedy 
cytowane dla wielu z nas współczesnych wydają się być anonimowego autorstwa. 

A może związane jest to z tym faktem, że poezja Pani Reginy - jak wspomniałem 
wcześniej – za Jej życia znalazła uznanie i dostąpiła zaszczytu obcowania oraz 
towarzyszenia nam w wielu domach, gdzie jest czytana i rozważana – tak jak tego 
pragnął - myśląc o swojej twórczości - jeden z wieszczów.  

Wydaje mi się, że dla artysty doczekanie za życia takiego uznania – wręcz głodu jego 
twórczości – jest tym, co sprawia wielką satysfakcję i daje natchnienie oraz potrzebę 
dalszej twórczej pracy.  

Pikanterii tej relacji dodaje fakt, iż w tym roku przewodniczącą Jury Konkursu poezji 
Reginy Schönborn była dr Lucyna Żbikowska – pracownik naukowy Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ten ostatni fakt interpretuję jako wymowny znak 
zainteresowania się tym, co pisze i tworzy Nasza Poetka przez środowisko naukowe 
związane z prowadzeniem badań nad naszym ojczystym językiem.  

Myślę, że się nie mylę w moim rozumowaniu, dlatego serdecznie gratuluję Pani Reginie 
tego, o czym mówię powyżej.  

Do tego Naszej Poetce Nestorce należy życzyć dużo zdrowia, wyrozumiałych 
sponsorów rozumiejących to, co w cichości gabinetu tworzy Poetka oraz tego … 
dlaczego należy Ją wesprzeć.  

O to, czy w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja konkursu „Miej oczy szeroko 
otwarte” byłbym spokojny, bo o to zadba – jak zwykle – duet Krzysztoń – Wrona.  

Uparcie apeluję, aby motto konkursu zmodyfikować na „Miej oczy i serce szeroko 
otwarte”, bo czy można uprawiać poezję nie kierując się względami i racjami serca? Na 
to pytanie – będąc kompetentną – może i jest wstanie odpowiedzieć Pani Regina … i 
tylko Pani Regina …  

<Zygflor>, 2008-04-03  

 

 

 

Półfinał 

XII Mistrzostw Polski Kobiet w Warcabach Stupolowych 



dla Niewidomych i Słabowidzących 

Horyniec – Zdrój 12 – 19. 04. 2008. 

Warcaby stupolowe mogą być areną rywalizacji ludzi pełnosprawnych z 
niepełnosprawnymi, bowiem przy warcabnicy wszyscy są sobie równi – mają te same 
szanse zwycięstwa. Gra wyrabia pamięć, wyzwala zdolność logicznego myślenia i 
analizowania faktów. Jest szczególnie polecana dla ludzi z dysfunkcją wzroku, gdyż 
wyrabia wyobraźnię przestrzenną tak niezbędną przy tej niepełnosprawności. 

Punktualnie o godz. 1000 13. 04. 2008r. uroczyście zainaugurowano eliminacje do 
Finału Mistrzostw Polski Kobiet w Warcabach 100-polowych, który zostanie rozegrany 
na Podkarpaciu w Łańcucie w dniach 03 – 12. 06. br.  

Na te dni do Pensjonatu „Dukat” Witolda Dukacza w Horyńcu – Zdroju z terenu Polski 
południowej zjechało 30 zawodniczek z takich ośrodków, jak: Łódź, Nysa, Radom, 
Kraków, Częstochowa, Opole, Kielce, Kłodzko oraz z Podkarpacia.  

W oficjalnej części otwarcia sportowych zmagań glos zabrali: Stanisław Sęk – prezes 
PKSiRNiS „Podkarpacie”, Zygmunt Florczak –członek ZO Podkarpackiego PZN, 
Piotr Sęk – który przedstawił krotki rys historyczny powstania warcabów stupolowych, 
Jan Artymowicz - przedstawiciel władz Okręgu PZW, Witold Dukacz , Agnieszka 
Iwanicka - reporterka Radia Rzeszów oraz vice Wójt Gminy Horyniec – Andrzej 
Stawicki, który wypowiadając formułę: „Półfinały XII Mistrzostw Polski Kobiet w 
warcabach100-polowych uważam za otwarte” zainaugurował rozgrywki … i 
natychmiast rozpoczęła się I runda gier.  

Patronat nad imprezą przyjął Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Józef Michalik oraz 
Wójt Gminy Horyniec – Ryszard Urban.  

Finał został rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Warcabowego na 
dystansie XI rund.  

Sędzią Turnieju był Stanisław Mazur – licencjonowany sędzia PZW (licencja 56/121 z 
3. 10. 98r.) 

Sędzią rundowym (pomocniczym) był Tadeusz Niemczak, zaś w roli Instruktora 
wystąpił Jan Sekuła.  

Personalnie poszczególne Kluby reprezentowały: 

 

- NKS – TNiS ATUT Nysa: Mróz Jadwiga, Namyślak Renata ( 2 )  

- CROSS Opole: Ostrowska Irena, Gołębiowska-Fryga Barbara,  

Jakubaszek Władysława, Cybulska Maria, Cieplak Zofia, Pytlik 

Leokadia ( 6 ) 



- ŚKKF SiTNiS Kielce: Paduszyńska Maria, Leśkiewicz Barbara ( 2 ) 

- KKFSiTNiS Radom: Jasińska Halina, Wójcik Ewa ( 2 ) 

- Dolnośląski KKFSiTNiS SUDETY Kłodzko: Górzna Maria, 

Wnuk Irena ( 2 ) 

- Jutrzenka Częstochowa: Woźniak Jolanta, Dratwa Wiesława ( 2 ) 

- CROSS Kraków: Szałecka Henryka ( 1 ) 

- KSN OMEGA Łódź: Rutkiewicz Malgorzata, Zagłobińska  

Alfreda ( 2 ) 

- PKSiRNiS PODKARPACIE: Gawaluch Maria, Poliniewicz  

Helena, Czaja Wanda, Nosek Emilia, Szymańska Stanisława, Zywar  

Zofia, Ziemniak Krystyna, Małyszek Romana, Wójt Stanisława,  

Grabczak Helena, Krzan Lucyna ( 11 ) 

 

W piątek 18. 04. 2008 r. o godz. 1800 podczas uroczystej kolacji oficjalnie ogłoszono 
wyniki pięciodniowych kwalifikacji do Finału Mistrzostw Polski. Uroczyste spotkanie 
swoja obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Horyniec – Ryszard Urban, Stanisław Sęk, 
Witold Dukacz, skarbnik ZO PZN - Zygmunt Florczak oraz Bogdan Sieniawski – 
przedstawiciel HKW „Unia” Horyniec.  

W okolicznościowym wystąpieniu Stanisław Sęk – prezes PKSiRNiS „Podkarpacie” – 
serdecznie podziękował za patronat nad turniejem oraz za sponsorowanie 
wartościowych nagród Staroście Lubaczowskiemu – Jozefowi Michalikowi oraz 
Wójtowi Gminy Horyniec Zdrój – Ryszardowi Urbanowi, zaś Janowi Sekule – 
trenerowi kadry narodowej warcabistów – „za merytoryczne zaangażowanie się w to 
przedsięwzięcie”.  

A oto wyniki Turnieju Klasyfikacyjnego XII Mistrzostw Polski Kobiet: 

 

1. Gawaluch Maria PKSiRNiS „Podkarpacie” 18 pkt 

2. Mróz Jadwiga NKS-TNiS „ATUT” Nysa 18 pkt 

3. Ostrowska Irena „CROSS” Opole 16 pkt 

4. Poliniewicz Helena PKSiRNiS „Podkarpacie” 14 pkt 

5. Gołębiowska – Fryga Barbara „CROSS” Opole 14 pkt  



(Zawodniczki z pierwszej „piątki” automatycznie zakwalifikowały się do Finałów MP, 
które zostaną rozegrane w Łańcucie).  

Dla wielu z zawodniczek udział w Turnieju był okazją do podwyższenia kategorii 
sportowych. Wykorzystały ją: 

III kategorię uzyskały: Jakubczak Władysława, Poliniewicz Helena, Jasińska Halina, 
Czaja Wanda. 

V kategorię: Górzna Maria, Ziemniak Krystyna, Szymańska Stanisława .  

Dekoracji zawodniczek, które wywalczyły awans do Finałów MP dokonał Ryszard 
Urban wraz z Bogdanem Sieniawskim. Te same osoby wszystkim uczestniczkom 
wręczyły pamiątkowe Dyplomy oraz nagrody rzeczowe Paniom, które uplasowały się 
w pierwszej dziesiątce Klasyfikacji.  

Oficjalnego zamknięcia zawodów dokonał Ryszard Urban - Wójt Gminy Horyniec-Zdrój 
-, który w swoim wystąpieniu pozytywnie ustosunkował się do tego, co od lat na 
administrowanym przez niego terenie organizuje Cross i PZN. Zapewnił o swoim 
poparciu dla każdej inicjatywy, która z naszego środowiska wypłynie do jego urzędu, 
zaś po wypowiedzeniu przez niego tradycyjnej formuły: „Turniej warcabowy uważam za 
zamknięty” w ten sposób zakończyła się oficjalna - ale jakże miła - część tegorocznego 
Turnieju Klasyfikacyjnego Mistrzostw Polski Niewidomych i Slabowidących Kobiet w 
warcabach stupolowych. Już na luzie przy biesiadnym stole Panie odreagowywały 
nerwowe wyczerpanie i stres związany relacjonowaną rywalizacją. 

Oby czerwcowy Finał Mistrzostw Polski w Łańcucie - przynajmniej w czołówce – miał 
podobny układ klasyfikacyjny jak ten z Horyńca, czego z całego serca życzymy naszym 
reprezentantkom, tj. Marii Gawaluch oraz Helenie Poliniewicz.  

Wszyscy związani z podkarpackim sportowym środowiskiem ludzi z dysfunkcją wzroku 
w dniach 03 – 12. 06. br. będą mocno trzymać za Was kciuki , gdyż wtedy w Łańcucie 
będą rozgrywane MP w tej dyscyplinie sportu.  

 

<Zygflor>, 2008-04-19 

 

 

 

Do czerwcowego kącika poezji wybrałem utwory dwóch Pań. Ich wiersze poruszają i 
skupiają się na wielu tematach i problemach, przez co zmuszają Czytelnika do głębszej 
refleksji i analizy poetyckiego przekazu. Z uwagą zapoznajmy się z wyeksponowanymi 
wierszami, przeanalizujmy je, aby wyrobić sobie subiektywne zdanie na ich temat oraz 
spraw, o których mówią i które poruszają.  



 

W słonecznym haremie 

 

Słońce wzięło w posiadanie  

długie letnie dni czerwcowe, 

żarem z jądra trysło na nie 

do błękitu tuląc głowę. 

 

Dnie w słonecznym haremie 

zerkają tęsknie z góry, 

a słoneczko sobie drzemie 

na poduszce z białej chmury. 

 

autor: Janina Baran 

  

Przyszkolny kasztan 

 

Uczył się kasztan matematyki, 

Lato rozkładał na czynniki pierwsze 

W deszczu odkrywał prawa fizyki, 

O ptasich pisklętach układał wiersze. 

Wnikliwie badał własną historię, 

Pilnie studiował księgi przyrody, 

W praktyce sprawdzał poznaną teorię. 

Doszukał się życia w kropelce wody. 

Już z dniem żegnało się czerwcowe słońce,  

A on czuł się jeszcze niedouczony. 

Od gwiazd zapalił kwietnych świec tysiące 

I ucząc się, ucząc zasnął zmęczony. 

Rankiem go zbudził konar rozedrgany, 

Ktoś z bliska krzyknął, aż drgały konary 

O ! patrz jak pięknie zakwitły kasztany ! 

Koniec nauki ! czas na wagary ! 

 

autor: Janina Baran 

Publikujemy drugą część cyklu „Życie … jak pory roku” autorstwa Zuzanny Ostafin, 
ponieważ końcem czerwca rozpoczyna się lato. 

Wiersz w całości zmusza do refleksji, zastanowienia się i … przemyślenia tego, co 
porusza i o czym mówi. Zaproponowałem go Państwu w czterech „odsłonach” 
poszczególne części drukując u zarania kolejnych pór roku. 

 



 

Życie … jak pory roku … 

 

( lato )  

 

Lato rozsypało róże dookoła, 

Częstuje wokół słodkimi poziomkami, 

Roznosi zapach kwiatów, traw i zbóż, 

Opala ciała słonecznymi promieniami. 

 

Latem jest nasza młodość, 

Pierwsza miłość, zauroczenie 

Potem ślub i rodzina 

Szczęście, radość, spełnione marzenie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośba 

- oraz apel – skierowany do rodziców dzieci niewidomych  

i słabowidzących zrzeszonych w Okręgu Podkarpackim PZN. 

W celu ustalenia ewentualnej ilości dzieci z Podkarpacia, które chciałyby być 
edukowane w specjalistycznym tyflopedagogicznym ośrodku w Rzeszowie (w jednej 
ze Szkół Podstawowych) prosi się rodziców lub prawnych opiekunów potencjalnych 
beneficjentów tej inicjatywy o telefoniczny kontakt z Dyrektor Okręgu PZN - p. 
Małgorzatą Musiałek - w celu ustalenia liczby dzieci, które mogłyby skorzystać z 
powyższej oferty. Zebrane dane będą potrzebne do starań w przeforsowaniu 
zasygnalizowanej inicjatywy względem władz oświatowych województwa. Apelujemy 
o niezwłoczną reakcję i poważne potraktowanie naszej inicjatywy i prośby. 

Prosimy dzwonić pod nr telefonu: (0-17) 862 23 28  

 

dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN 

Małgorzata Musiałek 



 

 
  

 


