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Sierpień - Kiedyś w ten czas na polach „dzwoniły” sierpy żniwne, którymi ścinano 
zboże, dziś te same łany zbóż znikają w żarłocznych hederach kombajnów, które 
jednocześnie koszą i młócą to, z czego będziemy piec tegoroczny chleb wyręczając w 
tej ciężkiej pracy setki – jeśli nie tysiące - żniwiarzy. Miesiąc wywodzi swą nazwę od 
starożytnego narzędzia żniwnego – sierpa - i tylko u Słowian jest taki jego rodowód i - 
wręcz patronimiczna – geneza jego imienia. Dawne jego określenia, to sirzpień lub 
stojaczka. Łacińska nazwa – Augustus – nadana jest mu na cześć cesarza 
Oktawiana Augusta i funkcjonuje w większości języków zachodniej, północnej i 
południowej Europy.  

Przysłowia charakteryzujące ten czas, to: 

  

Na święty Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu ustaw. 

Na świętego Wawrzyńca (10 sierpnia) szykują się żencarze do wieńca. 

Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz przynosi, to na Narodzenie Matki (8 
września) rosi. 

Bartłomiej zwiastuje (24 sierpnia), jaka jesień następuje. 

Sierpień - lekarstwo od głodowych cierpień. 

Jeśli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegu długo zasiędzie. 

  

W przeciągu tych dni będziemy wspominać: 

1 sierpnia 1944 r. o godz. 1700 – Godzinie „W” - wybuchło Powstanie Warszawskie. 
Trwało 63 dni - do 2 . X. 1944 r.  

1 sierpnia 1811 r. urodził się Aleksander Bielaski – inżynier, topograf, kapitan, 
powstaniec listopadowy. Od 1832 r. w USA; uczestnik wojny secesyjnej. Poległ w 
bitwie pod Belmont 7 XI 1861 r.  



2 sierpnia 1881 r. urodził się Stefan Cybichowski – architekt i działacz społeczny, 
jeden z najbardziej zasłużonych architektów wielkopolskich. Za zaprojektowanie ok. 
100 obiektów sakralnych na terenie Wielkopolski i Pomorza otrzymał tytuł honorowego 
Szambelana papieskiego. Zginął 6 I. 1940 rozstrzelany przez hitlerowców na Forcie VII 
w Poznaniu.  

3 sierpnia 1901 r. urodził się Stefan Wyszyński – kardynał, prymas Polski, wybitny 
mąż stanu nazywany Prymasem Tysiąclecia. Kierował kościołem katolickim w Polsce 
przez 33 lata – w tym trzy z nich spędził w odosobnieniu - był internowany przez 
komunistów. Zmarł 28 maja 1981 r. (był to najtrudniejszy okres w dziejach powojennej Polski 
– 13 maja 1981 dokonano zamachu na Jan Pawła II, zaś 28 maja umarł chory prymas Tysiąclecia)  

4 sierpnia 1181 r. chińscy i japońscy astronomowie zaobserwowali wybuch 
supernowej SN 1181.  

5 sierpnia 1631 r. urodził się Adam Adamandy Kochański – wybitny polski 
matematyk, fizyk, astronom, konstruktor zegarów, jezuita – nauczał w kolegiach 
jezuickich całej Europy. Był nadwornym matematykiem i bibliotekarzem Jana III 
Sobieskiego (zm. 1700 r.).  

6 sierpnia 1881 r. urodził się Aleksander Fleming – szkocki lekarz, bakteriolog, 
odkrywca penicyliny, laureat Nagrody Nobla ( zm. 1955 r.). 

6 sierpnia 2001 r. zmarł Michał Kaziów – pisarz i publicysta, dziennikarz radiowy, 
pracownik ZG PZN (ur. 1925 r.). 

6 sierpnia 1945 r. USA zrzuciły bombę atomową na japońskie miasto Hiroszima. 
Podobnego ataku amerykańscy lotnicy dokonali na inną aglomerację – Nagasaki – w 
dniu 9 sierpnia tego samego roku. 

Od śmierci i zniszczenia rozpoczęła się era atomowa. 

7 sierpnia 1991 r. zmarła Kalina Jędrusik – znakomita aktorka teatralna i filmowa, 
piosenkarka i artystka kabaretowa – jedna z najlepszych aktorek w historii polskiego 
filmu (ur. 1931 r.). 

9 sierpnia 1991 r. zginęli zamordowani przez peruwiańskich terrorystów Michał 
Tomaszek (ur. 1960 r.) i Zbigniew Strzałkowski (ur. 1958) – franciszkanie, 
misjonarze, męczennicy, obecnie trwają ich procesy beatyfikacyjne.  

10 sierpnia 1921 r. urodził się Bohdan Tomaszewski – publicysta i dziennikarz 
sportowy, tenisista, niezwykły sprawozdawca sportowy radiowy i telewizyjny. Były 
żołnierz ZWZ AK (ps. „Mały”), uczestnik Powstania Warszawskiego. Jest 
niedoścignionym wzorem dziennikarskiego kunsztu i profesjonalizmu.  

11 sierpnia 1711 r. angielska królowa Anna urządziła w swojej posiadłości w Ascot 
gonitwę koni, którą zapoczątkowała tradycję wyścigów konnych w tym mieście. 
Obecnie są to jedne z najbardziej znanych i prestiżowych wyścigów konnych na 
świecie.  



12 sierpnia 1981 r. koncern IBM wprowadził na rynek pierwszy model komputera 
osobistego.  

13 sierpnia – Dzień Osób Leworęcznych  

13 sierpnia 1961 r. władze NRD obstawiły wojskiem granicę z Berlinem Zachodnim i 
zamknęły przejścia graniczne. Jest to początek budowy muru berlińskiego 
zburzonego w listopadzie 1989 r.  

14 sierpnia 1941 r. w bunkrze głodowym obozu koncentracyjnego Auschwitz poniósł 
dobrowolną śmierć – zamiast jednego ze współwięźniów – Rajmund Kolbe – imię 
zakonne Maksymilian Maria. Święty, franciszkanin, kapłan i męczennik, założyciel 
klasztorów w Niepokalanowie i Nagasaki (ur. 1894 r.).  

14 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczął się strajk okupacyjny, 
na którego czele stanął Lech Wałęsa. To ten zryw zapoczątkował „polski sierpień 80” 
– największy po wojnie przełom polityczny w kraju. 

15 sierpnia – to Wniebowzięcie NMP - Matki Boskiej Zielnej oraz Dzień Wojska 
Polskiego obchodzony w rocznice Bitwy Warszawskiej 1920 r.  

  

W III Rzeczpospolitej Polskiej czcimy święto 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej 
bitwy wojsk odrodzonej Polski pod dowództwem marszałka Piłsudskiego nad 
wojskami bolszewickiej Rosji w tzw. bitwie o Warszawę. Historycy zaliczają ją do 
jednej z 18 najważniejszych bitew w dziejach świata. która uniemożliwiła ekspansję 
komunizmu na zachód Europy. Za to nasze zwycięstwo sowieci „zrewanżowali się” 
wymordowaniem jeńców w Katyniu, w Charkowie i Miednoje oraz zatrzymaniem 
radzieckiej ofensywy w sierpniu 1944 na rzece Wiśle – z chwilą wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 

  

15 sierpnia w polskiej obyczajowości, to dzień, który jest czasem obchodzenia 
świąt patriotyczno – religijnych.  

Święto przypadające 15 sierpnia dawniej obchodzono jako dzień Matki Bożej 
Dożynkowej, bo zgodnie z agrarnym kalendarzem „Na Wniebowzięcie pokończone 
żęncie”. Obrzędowość ludowa wiąże ten dzień ze święceniem płodów rolnych i ziół 
będących symbolami bogactwa przyrody i stąd druga popularna nazwa tego święta – 
Uroczystość Matki Boskiej Zielnej. Wnętrza kościołów ozdabiane są wiankami z ziół i 
kwiatów, kompozycjami roślinnymi z warzyw, owoców i runa leśnego. Jest to więc drugi 
dzień w roku – po oktawie Bożego Ciała – przeznaczony do święcenia ziół i kwiatów 
polnych. Wedle staropolskiego obyczaju, to zmarłym do trumny „podkładano ich 
garstkę pod głowę”. 

W dawnej Polsce mawiano, że „W dniu Matki Boskiej Zielnej każdy chodzi cielny” – 
czyli syty i najedzony. Dzień Matki Boskiej Zielnej był dniem wielkich dziękczynnych 



pielgrzymek. Najczęściej pielgrzymowano do Częstochowy i Kalwarii 
Zebrzydowskiej.  

W tym dniu w bitwie Warszawskiej poległ Ignacy Skorupka – ksiądz, kapelan Wojsk 
Polskiego (ur. 1893 r.). 

16 sierpnia 1801 r. urodził się Ludwik J. Bierkowski – chirurg, powstaniec 
listopadowy, jeden z prekursorów wychowania fizycznego w Polsce (zm. 1860 r.). 

17 sierpnia 1996 r. zmarł Witold Urbanowicz – lotnik, pułkownik, as myśliwski, 
dowódca słynnego Dywizjonu 303 (ur. 1908 r. ). 

18 sierpnia 1611 r. urodziła się Ludwika Maria Gonzaga – żona dwóch królów 
polskich: Władysława IV i Jana II Kazimierza. Była to ambitna, oczytana i energiczna 
monarchini. To ona sprowadziła do Polski zakon Sióstr Miłosierdzia oraz Wizytek, 
założyła pierwszą polską gazetę „Merkuriusz Polski”, prowadziła też pierwszy polski 
salon literacki (zm. 1667 r.). 

19 sierpnia 1871 r. urodził się Orville Wright – amerykański konstruktor lotniczy i pilot, 
pionier światowego lotnictwa (zm. 1948 r) 

20 sierpnia 1741 r. urodził się Szczepan Hołowczyc – duchowny katolicki, pierwszy 
biskup sandomierski, arcybiskup metropolita warszawski, prymas Królestwa Polskiego 
(zm. 1823 r.). 

21 sierpnia 1811 r. w Reszlu na Warmii została spalona na stosie ostatnia europejska 
„czarownica” – Barbara Zdunk (ur. 1769 ) 

22 sierpnia 1911 r. w muzeum w Luwrze odkryto kradzież – stworzonego ok. 1503 r. 
przez Leonarda da Vinci – obrazu „Mona Liza” . dzieło odnaleziono we Włoszech w 
1913 r.  

23 sierpnia 1921 r. urodził się Jan Batory – reżyser filmowy i scenarzysta, absolwent 
łódzkiej PWSF, Zasłużony Działacz Kultury (zm. 1981 r. ).  

23 sierpnia 1991 r. z Polski wysłano w świat pierwszy e-mail.  

25 sierpnia 1451 r. urodził się Krzysztof Kolumb – żeglarz, jeden z najwybitniejszych 
postaci w dziejach odkryć geograficznych i żeglugi, odkrywca Ameryki (zm. 1506 r.). 

26 sierpnia 1956 r. – odnowienie Ślubów Jasnogórskich z udziałem ok. 1 mln 
wiernych według tekstu przygotowanego przez wciąż internowanego prymasa Stefana 
Wyszyńskiego.  

26 sierpnia 1798 r. – we Francji Konstytuanta uchwaliła Deklarację Praw Człowieka 
i Obywatela – owoc rewolucji francuskiej -, która m.in. głosiła zasady: równości 
wobec prawa, suwerenności narodu, podziału władz, nienaruszalności praw 
własności. Jej postanowienia stały się wzorem konstytucji dla innych państw. 



27 sierpnia 1801 r. urodziła się Klaudyna z Działyńskich Potocka – działaczka 
patriotyczna, organizatorka pomocniczej służby opiekuńczej kobiet dla powstańców w 
okresie powstania listopadowego 1830 – 31, siostra szpitalna i sanitariuszka (zm. 1836 
) 

28 sierpnia – to Święto Polskiego Lotnictwa obchodzone dla upamiętnienia 
zwycięstwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w Międzynarodowych 
Zawodach Lotniczych w Berlinie w 1932 roku. 

28 sierpnia 430 r. zmarł św. Augustyn – teolog i filozof, jeden z czterech wielkich 
Doktorów Kościoła zachodniego (ur. 345 r.). 

29 sierpnia 1980 r. w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu i innych zakładach na 
Śląsku wybuchł strajk. 

30 sierpnia 1980 r. w Szczecinie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i Komisja 
Rządowa podpisały porozumienie kończące strajk w tym regionie.  

30 sierpnia 1946 r. w Neapolu zmarł mjr Henryk Sucharski – dowódca obrony 
Westerplatte we wrześniu 1939 r., w niewoli niemieckiej w latach 1939 – 45 (ur. 1898 
r.).  

31 sierpnia – to Dzień Solidarności i Wolności 

31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie miedzy rządem i 
Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym pod przewodnictwem Lecha Wałęsy – tzw. 
Porozumienia Sierpniowe, które doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność 
(pierwszej w krajach komunistycznych organizacji związkowej) i zapoczątkowały proces 
wielkich przemian w Polsce , a potem w całym bloku wschodnim. 

  

Kończy się miesiąc sierpień przebogaty w wiele zdarzeń i faktów, które wstrząsnęły 
Polską i światem „za naszego życia”. Wielu z nas było w nie zaangażowanych, 
większości było dane być postronnymi obserwatorami.  

Kończy się miesiąc, który według mnie inauguruje trzymiesięczne triduum, podczas 
którego będziemy mieli okazję przeżywać wszystko to, co Polaków przykrego dotknęło 
w te miesiące w przeszłości. 

Przed nami kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej oraz inauguracji roku 
szkolnego, podczas którego młodzież i dzieci będą dowiadywać się o tym, o czym kilka 
zdań powyżej.  

  

  

Zygflor 2011-06-15 

  



 

  

Szmaragdowy Jubileusz Koła PZN w Jarosławiu 

19 maja 2011 r. społeczność ludzi z dysfunkcją wzroku powiatu jarosławskiego 
świętowała Jubileusz 55–lecia zaistnienia swej struktury PZN w naszym regionie.  

O jego przygotowaniach, sposobie realizacji oraz satysfakcji płynącej ze żmudnej pracy 
na rzecz człowieka ociemniałego, a ocenianej przez środowisko, władze samorządowe, 
czy inne lokalne organizacje pozarządowe w rozmowie z Ewą Bednarczyk – prezes 
Koła PZN w Jarosławiu - która w dniu 03. 06. 2011 niżej podpisanemu m.in. 

powiedziała:  

„Przygotowania do obchodów 55 rocznicy Koła 
PZN w Jarosławiu rozpoczęliśmy w 
październiku 2010 r. Wiązało się to ze 
żmudnymi przygotowaniami pochłaniającymi 
dużo czasu. Jedną z głównych decyzji ZK PZN 
była chęć dohaftowania na naszym sztandarze 
motywu religijnego – wizerunku Niepokalanego 
Serca Najświętszej Marii Panny – i związanego 

z tym jakby jego drugiego poświęcenia.  

W lutym 2011 r. zaczęliśmy przygotowania „pełną parą”. Poszły zaproszenia do 
członków naszego Koła PZN, do Zarządów Kół regionu wraz z powiadomieniem władz 
ZO Podkarpackiego PZN o naszych intencjach dotyczących organizacji Jubileuszu. 

W miesiącu lutym ustaliliśmy również dokładnie datę naszego święta na dzień 19 maja 
2011 r. Spowodowało to wzmożenie – wręcz eskalację – naszych przygotowań. 
Zrobiliśmy zebranie Zarządu Koła, zaprosiliśmy na nie naszych wypróbowanych 
przyjaciół spoza środowiska, tj. naszych sponsorów stwarzając z nich Honorowy 
Komitet Jubileuszu.  

Po czasie – konkluduje Ewa - oceniając owe pociągnięcie mogę stwierdzić, że z punktu 
widzenia naszych interesów była to bardzo 
dobra i mądra decyzja.  

To wraz z członkami owego Komitetu 
przygotowaliśmy wstępny plan, by w 
konsekwencji przygotować harmonogram 
naszych działań. Doszliśmy do wniosku, ze 
Jubileusz będzie się składał z trzech części i 
wedle tego scenariusza go zrealizowaliśmy.  

I tak 19 maja br. o godz. 1100 uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez ks. 
archidiakona Andrzeja Surowca w Opactwie Sióstr Benedyktynek. Na uroczystości 
religijne w Opactwie zdecydowaliśmy się po przeanalizowaniu argumentów ks. Marka 
Pieńkowskiego – duchownego ze wzmiankowanego Opactwa - z kilku powodów: po 



pierwsze zamawiając w tej świątyni Mszę św. złożyliśmy w ten sposób nasz akces 
Współuczestniczenia w obchodach 400-lecia Opactwa Sióstr Benedyktynek, zaś 

prywatnie wierzący w ten sposób pozyskiwali 
odpust za uczestnictwo w jego Jubileuszu.  

W trakcie Najświętszej Ofiary nasi ludzie – w 
tym niewidomi – stanowili Jej asystę czytając 
mszalne czytania, czy donosząc do ołtarza 
ofiarne dary. Msza św. była dziękczynieniem za 
przeżyte lata, równocześnie modliliśmy się za 
tych, co odeszli, którzy tworzyli zręby naszej 
struktury PZN oraz za zdrowie i pomyślność 
tych, którzy obecnie do niego należą. To w holu 

Opactwa wyeksponowaliśmy wystawę rękodzieła artystycznego i przegląd trofeów 
sportowych naszych członków oraz sprzęt komputerowy, który na tę okazję do 

Jarosławia przywiózł Dawid Dziobak - 
przedstawiciel rzeszowskiego Oddziału firmy 
Altix.  

W tym miejscu muszę podziękować Ani 
Grabowiec, która u nas prowadziła – wraz z 
wolontariuszkami z PWSTE z Jarosławia – 
zajęcia w tworzeniu pięknych kwiatów.  

Po przemarszu z Opactwa do MOK - przy 
Placu Mickiewicza 6 - około godz. 1330 

rozpoczęła się część oficjalna naszego Jubileuszu.  

Zainaugurował ją film o Polskim Związku Niewidomych oraz krótki film z 
audiodeskrypcją. Dopiero po tym były przemówienia zaproszonych gości, wbijanie 
gwoździ do drzewca sztandaru, wręczanie okolicznościowych Dyplomów, odznaczeń, 
czy honorowanie sponsorów. Po cześci oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną - 
koncert „Widzieć sercem i muzyką”, który przygotowali artyści wywodzący się z 

naszego środowiska: Małgosia Samagalska, 
Monika Młot, Dominika Leszczuch, czy Maria 
Markiewicz.  

Dalsze „świętowanie”- od godz. 1530 – 
realizowaliśmy w Sali „SAN” przy ul. 
Piekarskiej. To tam wysłuchaliśmy koncertu 
Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego 
„Jarosław”, spożyliśmy posiłek i bawili do 

późnyc
h 

godzin wieczornych.  

Honorowy patronat nad naszym 
Jubileuszem sprawował Starosta Powiatu 
Jarosławskiego – Jerzy Batycki, 
okolicznościowy list wystosował 



Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak. Swoją obecnością 
zaszczycili nas posłowie: Andrzej Ćwierz i Mieczysław Golba, prezes ZG PZN – 
Anna Woźniak – Szymańska, przedstawiciele władz samorządowych i 
współpracujących z nami instytucji, a także dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN – 

Małgorzata Musiałek. 

Z satysfakcją muszę powiedzieć, że z 
Jarosławia prezes ZG PZN Anna Woźniak – 
Szymańska wyjeżdżała niezwykle 
ukontentowana, usatysfakcjonowana i 
zauroczona naszym przedsięwzięciem. Bardzo 
wysoko oceniła nasz trud i dorobek. Pani 
prezes podziękowała za zaproszenie i 
oznajmiła, że „wśród nas bardzo dobrze się 
czuła”. W trakcie pożegnania wystosowała 
wobec naszej reprezentacji zaproszenie na 

dzień 16 października br. do Sali Kongresowej w Warszawie na koncert w wykonaniu 
niewidomych artystów o nazwie „Niewidomi papieżowi”.  

W MOK – dodaje Ewa – gościliśmy około 200 osób – przedstawicieli wszystkich 
organizacji pozarządowych -, zaś w Sali SAN’ około 130 osób”.  

Kończąc dodała: „Z całą odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że bez sponsorów nic 
by się nam nie udało dokonać. W tym miejscu w wdzięcznością muszę wspomnieć o 
pośle Ćwierzu, Owens- Illinois, Zakładach Mięsnych „Sokołów”, Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji, Karpackiej Spółce Gazownictwa (Oddział - Zakład 
Gazowniczy w Jarosławiu), firmie „SAN- Pajda”i innych drobnych darczyńcach, bez 
których wsparcia nie udałoby się zrealizować imprezy na takim poziomie” - tyle z 

wypowiedzi Ewy dotyczącej Ich Jubileuszu.  

Na spotkanie z przedstawicielem pisma przybył 
cały Zarząd jarosławskiego Koła PZN. Było 
wiele pytań – w tym dlaczego do Kół nie jest 

kontynuo
wane 
dosyłanie 
przynajm
niej po 
jednym 
egzempl
arzu 

„Przewodnika”, który – tak jak np. w 
Jarosławiu – był kolekcjonowany. 

  

Przy okazji omówili plany związane z wakacyjnymi wojażami i snuli wizje na najbliższe 
miesiące 



Tak więc do zobaczenia za lat pięć w trakcie realizacji relacji z 60-lecia jarosławskiej 
struktury PZN. 

  

Zygflor 2011-06-04 

  

P.s. 

W wyniku czerwcowych wyborów w 
jarosławskim Kole PZN wyłoniono nowy ZK, 
który do 2015 r. będzie pracował w składzie:  

  

prezes Ewa Bednarczyk 
wiceprezes Bożena Majdańska 
skarbnik Anna Kamińska 
sekretarz Andrzej Burblis 
członek ZK Mariusz Pelc 
członek ZK Zygmunt Żebrak 
z - ca członka ZK Magdalena Pochodaj 

 

  

„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni wdzięczną pamięcią żywych” 

  

Śp. Ryszard Kiełbasa 

(29. 06. 1933 - 17. 06. 2011) 

  

17. 06.2011 r. Odszedł od nas do Wieczności Ryszard Kiełbasa –drugi w historii Koła 
PZN Rzeszów przewodniczący tej związkowej struktury, który prowadził ją jeszcze tzw. 
okresie „katakumbowym”, czyli w czasie, gdy siedziba Koła znajdowała się w 
prywatnym lokum.  

W takich realiach we własnym domu od 1966 r. swój urząd sprawował – bardzo 
efektywnie na niwie szczytnej pracy społecznej wspomagany przez żonę Stanisławę – 
Śp. Ryszard.  

To za Jego kadencji w 1972 r. siedziba Koła PZN Rzeszów została przeniesiona z 
prywatnego mieszkania do pokoiku przy Rzeszowskim Okręgu PZN przy Placu 
Wolności 2.  



Był przy narodzinach Okręgu Rzeszowskiego PZN, gdy jego siedzibę przeniesiono z 
Przemyśla do Rzeszowa i przez wiele lat pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na rzecz 
środowiska wielokrotnie wchodząc w skład władz naczelnych Rzeszowskiego Okręgu 
PZN. 

20 czerwca 2011 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wilkowyi żegnało Go grono byłych 
współpracowników i przyjaciół z Koła PZN Rzeszów jak i ZO PZN, zaś słowo 
pożegnalne nad trumną Zmarłego wygłosił były kierownik Okręgu Rzeszowskiego PZN 
– Eugeniusz Gilewski. 

Cześ Jego Pamięci !!! 

 

  

X Rodzinny Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych 
Powiatu Łańcuckiego – RPIONPŁ – ( tym skrótem będę się posługiwał w dalszej 
relacji ), czyli refleksja nad Jubileuszową -„cynową”- jego edycją.  

  

Tegoroczny X Jubileuszowy RPIONPŁ zainaugurowała – zgodnie z tradycją – Msza 
św. w łańcuckiej Farze, w której wzięły udział władze regionu wraz z przedstawicielami 
poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i różnych stowarzyszeń.  

Do Łańcuta 5 czerwca 2011 r. przybyłem z zamiarem wysondowania tajemnicy 
sukcesu cyklicznych Pikników, w celu poznania genezy przedsięwzięcia oraz nazwisk 
jego inicjatorów, jak też sytuacji, w której rodził się ten zamysł.  

Mój pierwszy rozmówca – poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch - w tej kwestii 
powiedział: „Jest to już 10 – jubileuszowy – RPIONPŁ, który wyzwala w nas wielką 
radość. To w trakcie jego trwania mamy okazję do spotkania się, wymiany 
doświadczeń, czy rozmów, a co najważniejsze – integrujemy się. Obecny piknik jest 
okazją do podsumowań i snucia refleksji, ponieważ przez te lata powiat łańcucki mocno 
zmienił się: - powstały WTZ, podjazdy dla „wózkowiczów i – co najważniejsze – 
samorządowcy zrozumieli, że budując nowe obiekty należy przystosować je dla 
niepełnosprawnych. Również Sejm RP poszedł tym śladem i mamy dla posłów 

poruszających się na wózkach podjazdy do 
mównicy.  

Mam satysfakcję, że byłem przy narodzinach 
tej inicjatywy i że nie opuściłem ani jednej jej 
edycji. Kiedy rodził się RPIONPŁ byłem radnym 
powiatu łańcuckiego i pamiętam, że taka 
inicjatywa wyszła od nas radnych i od Starosty 
Adama Krzysztonia, który bardzo wiele uczynił, 
aby poprawić byt osób niepełnosprawnych oraz 
ich pozycję w naszym powiecie. Cieszę się, że 



RPIONPŁ jest kontynuowany – jak się w końcowym efekcie okazuje – dla dobra nas 
wszystkich, tj. młodzieży, gości przybywających tu z całego regionu, czy pracowników 
administracji; wydaje się, że wszyscy – naprawdę -na tym bardzo zyskują. 

Uważam, że każdy niepełnosprawny jest takim samym człowiekiem, jak my zdrowi, 
którzy np. z przyczyny przykrego zdarzenia losowego – np. wypadku – niechcący 
możemy znaleźć się w ich gronie” - tyle z wypowiedzi posła Kazimierza Gołojucha. 

  

Około godz. 1400 na boisku Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie rozpoczęło się 
tegoroczne Jubileuszowe spotkanie, na które zaproszenia wystosowali Marian Wrona 
– prezes Koła PZN w Łańcucie, Starosta Łańcucki – Adam Krzysztoń oraz dyrektor 
PCPR Joanna Dubiel – Sowa. To pierwszy z wymienionych w krótkim wystąpieniu 

witał wszystkich zebranych - wszak od lat jest 
koordynatorem cyklicznego przedsięwzięcia. 

Tegoroczny RPIONPŁ swoją obecnością 
zaszczycili trzej duchowni, Burmistrz Miasta 
Łańcuta Stanisław Gwizdak, prezes i dyrektor 
biura ZO Podkarpackiego PZN, czyli Ryszard 
Cebula wraz Małgorzatą Musiałek. 

Z mądrych wypowiedzianych należy przytoczyć 
zdanie Starosty Łańcuckiego, który powiedział: 
„Ludzie rodzą się zdrowi lub niepełnosprawni, 
to społeczeństwo skazuje ich na kalectwo”. 

Poprzez tego rodzaju Pikniki, poprzez działające organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, WTZ, ŚDS, pragniemy się wzajemnie uzupełniać.  

W związku z tym sercem przepełnionym wielką 
radością witam wszystkie osoby 
niepełnosprawne i pełnosprawne przybyłe na 
dzisiejsze spotkanie”. 

Już tradycyjnie postronny uczestnik Pikniku 
mógł obserwować występy artystyczne 
zespołów tanecznych, kapeli ludowych, czy 
zespołów muzycznych. Była zorganizowana 
loteria fantowa, była możliwość obejrzenia w 
poszczególnych namiotach tego, czym 
poszczególne stowarzyszenia i organizacje 
mogą się pochwalić i czym poszczycić. 

Były podziękowania wobec sponsorów Pikniku oraz wobec instytucji i urzędów 
wspierających cykl RPIONPŁ od jego zarania.  

Tuż przed opuszczeniem przeze mnie wzmiankowanego obiektu Adam Krzysztoń – 
Starosta Łańcucki – na pytanie o genezę tegoż przedsięwzięcia powiedział: „Przełom 
stuleci – a nawet tysiącleci – zainicjował po 1999 r. współpracę z różnymi 



stowarzyszeniami, które działały na ziemi łańcuckiej. Wtedy wielu z nich nie było – nie 
istniały. Z tamtego czasu pamiętam osobę p. Mariana Wrony, który opiekował się 
ludźmi niewidomymi i słabowidzącymi, z tamtego okresu też wspominam p. Alicję 
Rojek, która działała na rzecz powstania w Białobrzegach WTZ. I tak to się zaczęło. 
Niechcący zorganizowaliśmy Piknik, który przyniósł dużo wymiernych efektów, bo 
wcześniej dużo niepełnosprawnych osób było wstydliwie skrywanych w domowych 

pieleszach – rodziny nie pokazywały ich 
publicznie. 

Pikniki pokazały, że wszyscy jesteśmy równi i 
musimy się uzupełniać, gdyż osoby 
niepełnosprawne bardzo dużo dają osobom 
pełnosprawnym. Bardzo często zauważam, że 
zdrowe czynią siebie swoimi nałogami 
niepełnosprawnymi, a nawet kalekami – 
poprzez to stają bardziej niepełnosprawnymi, 
niż ci od urodzenia.  

Poprzednie Pikniki – szczególnie te pierwsze - były o wiele uboższe w ilości 
stowarzyszeń, niż te z ostatnich lat. W międzyczasie „dorobiliśmy się” WTZ, dwu ŚDS, 
Zakładu Rewalidacyjnego w Wysokiej Łańcuckiej, ZAZ, ZOP, ZOL, SDPS, w szkołach 
kilku Kół „Caritas”. Do tego wszystkiego włączyła się Policja i Państwowa Straż 
Pożarna. Teraz jest wielkie przedsięwzięcie, które od lat corocznie koordynuje p. 
Marian Wrona, ja to z urzędu tylko wszystko koordynuję.  

W tym wszystkim ważnym momentem było przybycie do Łańcuta ks. Artura Jańca, 
który wokół siebie skupił głuchoniemych.  

Z cała odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że 
RPIONPŁ w naszym powiecie zainicjował 
potężną falę działań na rzecz 
niepełnosprawnych.  

Na moją uwagę, że nad tym wszystkim czuwa 
dobry duch Starosty Łańcuckiego Adam 
Krzysztoń odpowiedział, że „o opiekę prosimy 
patrona powiatu, czyli o wstawiennictwo 
Michała Archanioła, by nam sprzyjał, otaczał 

nas swoją opieką, zaś nad tym co robimy rozkładał opiekuńcze skrzydła zapewniające 
pomyślność - dla dobra ogółu”.  

  

Niegdyś w jednej z relacji obchodów Dnia Białej Laski w łańcuckim Kole PZN ziemię 
łańcucką nazwałem „matecznikiem dobroci”. Może przytoczone rozmowy podczas 
tegorocznego X-tego RPIONPŁ pozwolą nam zrozumieć na czym ów fenomen polega i 
czy w ogóle można o nim mówić ?  



Czy tak jest, czy nie jest, to na tak postawione pytanie musi sobie odpowiedzieć - 
mając na względzie przytoczone fakty – każdy z Czytelników, ale przyznacie, że coś w 
tym jest.  

  

  

Zygflor 2011-06-06 

 

  

To już koniec ! 

  

13 października 2010 r. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła 
Terenowego Nr 4 w Jarosławiu – jako pierwszy w Polsce – inauguracyjnym wykładem 
rozpoczął cykl edukacyjnych spotkań roboczo określanym mianem „Szkołą Cukrzycy”, 
którego ostatni termin wypadł w dniu 7 czerwca 2011 r. (w sumie odbyło się 9 
spotkań). 

  

„Jak to szybko zleciało” – refleksyjnie spuentował ten czas 7 czerwca 2011 r. w 
jarosławskim MOK prezes jarosławskiego PSD Bronisław Jadownicki – , który po raz 
ostatni przewodniczył kończącemu cykl spotkaniu dla ludzi borykających się z cukrzycą 
z sąsiadujących ze sobą terenów pow. jarosławskiego, lubaczowskiego i 
przeworskiego.  

Szczególne spotkanie - na którym padło wiele ciepłych słów pod adresem lekarzy 
specjalistów, sponsorów i wszystkich ludzi dobrej woli - w stylu wytrawnego 
konferansjera kabaretowego - prowadził prezes Bronisław Jadownicki, który niczym 
Lucjan Kydryński wiódł prym na scenie MOK raz po raz wywołując w to miejsce po 
odznaczenie lub Dyplom wystosowany przez ZG, Zarząd Regionu, czy ZK PSD w 

Jarosławiu tych, o których kilka zdań powyżej.  

Wtórował mu Jerzy Pilecki – prezes Regionu 
Przemyskiego PSD - , wraz z którym 
honorowali wręczając: 

Srebrne Odznaki PSD otrzymali je: Burmistrz 
Jarosławia – Andrzej Wyczawski, Starosta 
Jarosławski – Jerzy Batycki, posłowie: dr 
Andrzej Ćwierz i Mieczysław Golba, 
Dominika Szot oraz redaktor „Gazety 
Jarosławskiej” – Magdalena Mątkowska –

Czyż.  



Dyplomy od ZK PSD w Jarosławiu otrzymali: 
Regina Adamowicz, Maria Powroźnik, z firmy 
„Roche” Magdalena Miczałowska, Anna 
Inglot.  

Dyplom od ZG PSD otrzymali: Grzegorz 
Graboń, Maria Dechton, Bożena Majdańska 
oraz Apteka Vademecum jako firma.  

Dyplom od Regionu Przemyskiego PSD cały 
Zarząd Koła nr 4 w Jarosławiu.  

Osobiste podziękowanie wobec prezesa i 
Zarządu PSD w Jarosławiu skierował również prezes ZG PSD – Andrzej Bauman. 

Końcowy – ostatni – wykład nt. „Zespołu metabolicznego, czyli zespołu objawów 
chorobowych cukrzycy” przeprowadził dr Jacek Szczupak z Łańcuta. 

  

To już koniec spotkań edukacyjnych dla diabetyków z cyklu „Szkoła Cukrzycy”, gdzie 
tłumaczyło się czym jest ta choroba, jak ją leczyć i jak z nią żyć. Uczestniczyli w nich 
też i niewidomi diabetycy, stąd moje zainteresowanie tym koedukacyjnym cyklem.  

Należy domniemywać, że Porozumienie Zielonogórskie – w porozumieniu z ZG PSD – 
pociągnie cykl o nazwie „Szkoła Cukrzycy”, ponieważ w szalonym tempie pogarsza się 
stan zdrowia Polaków, zaś w wykazie chorób, schorzeń i powikłań – niestety – prym 

wiedzie cukrzyca, która źle leczona jest 
przyczyną wielu schorzeń, w tym i utraty 
wzroku.  

  

  

Zygflor 2011-06-08 

  

Wielki sukces sportowców PKSiRNiS „Podkarpacie” w 
Mistrzostwach Polski w warcabach stupolowych AD 2011 

Andrzej Jagieła – Mistrzem Polski !!! 

Jolanta Pich – brązową medalistką Finałów Mistrzostw Polski !!! 

  



26 czerwca 2011 r. w Krynicy Zdroju zakończył się XV Finał Mistrzostw Polski 
Osób Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych w konkurencji 

mężczyzn. 

Z wielką satysfakcją nagłaśniamy sukces 
Andrzeja Jagieły, który w tychże rozgrywkach 
zdobył tytuł Mistrza Polski.  

Tuż za Andrzejem na niższych szczeblach 
podium i klasyfikacji pozostały takie krajowe 
sławy i autorytety, jak: wielokrotny Mistrz Polski 
z tytułem Arcymistrza Krajowego – Jan Sekuła, 
czy Leszek Stefanek z „Hetmana” Lublin 
również legitymujący się tytułem Mistrza 

Krajowego. 

PKSiRNiS „Podkarpacie” w Finałach MP reprezentował także Stanisław Mazur, który 
w ostatecznej klasyfikacji zajął bardzo dobre 5 miejsce. 

Po zakończeniu finałowych zmagań powołano Kadrę Polski na międzynarodowe 
turnieje. Znalazło się w niej sześciu najlepszych zawodników tegorocznych Finałów 
Mistrzostw Polski, w tym – oczywiście – Andrzej Jagieła i Stanisław Mazur.  

W tegorocznym Finale wzięło udział 12 najlepszych krajowych zawodników ze ścisłej 
czołówki, w tym zdobywcy 3 pierwszych miejsc z ubiegłorocznych finałów oraz 9 
pierwszych zawodników z wcześniej przeprowadzonych półfinałów.  

Turniej rozegrano systemem kołowym z tempem 120 minut na zawodnika. Sędzią 
głównym MP był Konrad Bieżyca z Lublina, zaś organizatorem Stowarzyszenie Sportu 
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie.  

  

W „kobiecym” Finałe Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzacych w 
Warcabach Stupolowych rozegranym w dniach 03 – 12 czerwca br. w Tucholi 
zawodniczka PKSiRNiS „Podkarpacie” - Jolanta Pich – zajęła III miejsce tym samym 
zdobywając brązowy medal.  

Nasza druga zawodniczka – Helena 
Poliniewicz – ostatecznie zajęła VIII 
miejsce. 

W Finałach udział wzięło 12 
najlepszych zawodniczek – w tym 9 
wyłonionych z wcześniej 
rozegranych Półfinałów oraz 3 najlepsze 
z ubiegłorocznych Mistrzostw Polski. 

Turniej rozegrano systemem kołowym z tempem 2 godzin na zawodnika. Sędzią 
głównym zawodów był Leszek Łysakowski. 



Po zakończeniu MP wyłoniono Kadrę Polski 
Kobiet i tworzą ją: 

  

- Wieczorek Ewa „Victoria” Białystok 

- Flak Iwona – „Hetman” Lublin 

- Pich Jolanta – PKSiRNiS Podkarpacie 

-Spiczak – Brzezińska Ewa - „Warmia i Mazury” Olsztyn  

- Wójcik Barbara – „Hetman” Lublin 

- Ostrowska Irena – CROSS Opole  

  

Jolancie Pich oraz Andrzejowi Jagieła GRATULUJEMY spektakularnych sukcesów, 
osiągnięć i zdobytych trofeów !!! 

Zapewniamy, że będziemy mocno trzymać kciuki za Wasze występy w najbliższych 
turniejowych zmaganiach, uważnie je śledzić i analizować. Z niecierpliwieniem 
oczekujemy doniesień potwierdzających Waszą wysoką formę i tym samym wyników 
potwierdzających Wasze wielkie mistrzostwo, talent i znajomość reguł gry dyscypliny, 
której poświęcacie swój czas i talent. 

  

Zygflor 2011-07-01  

 

  

Sierpień 

„A mnie jest szkoda lata”, to refren jednej z piosenek z nostalgią wspominający 
upływający czas – już miniony czas wakacji i związanych z nim przeżyć, zawartych 
młodocianych przyjaźni, miłostek, czy znajomości.  

O tej „kwestii’ na pewno mówią dwa pierwsze utwory, zaś trzeci zapewne jest 
poświęcony matczynej, jak i anielskiej opiece … 

Tęsknota  

Tak mi Ciebie brak Dziewczyno – 

Tak mi Ciebie brak 



Dni bezbarwne szaro płyną 

Mknie godzina za godziną 

Zimne, puste tak 

Tak mi brak jest serca twego 

Jasnych ocząt lśnienia 

Nieba słońcem zalanego 

Mego szczęścia jedynego 

I radosnych drżeń 

Tak mi żal jest owej chwili 

Gdy zasypia cały świat 

Wszystko cośmy już przeżyli 

Tak cudnie w sercu pyli 

Jak dojrzały kwiat 

Tak mi Ciebie brak jedyna 

Tak mi Ciebie brak 

Serce tylko Cię wspomina 

Ciebie tylko ma jedyna 

Ciebie tylko tak 

  

Oda do młodości  

Dziewczyno urocza o jasnych włosach 

Dziś serce Twoje śpi 

Oczęta twe czyste jak niebieska rosa 

Gdy w porannym słońcem lśni 

Czemu dziewczyno usta Twe milczą 

Gdy dusza wyrywa się w dal 



Czy nie tęskno do chwil radości 

Czy Ci młodzieńczej miłości nie żal 

Wszak najpiękniejsze są chwile młodości 

Po nich wspomnienia są do starości 

I tyle w nich życia, szczęścia, radości 

I tyle marzeń czaru miłości 

Bo Ty jesteś jeszcze jak kwiat wonnej róży 

Która się lęka życiowej burzy 

Która płatki ust tylko rozchyla 

Gdy z dala zobaczy pięknego motyla 

Lecz gdy ten motyl do niej się zbliży 

I czułe słówko do uszka jej złoży 

Hardą swą główkę od niego odchyla 

I z kwitkiem odprawia pięknego motyla 

Lecz kiedy lato w słońcu zapłoni 

I maj zakwitnie cały w zieleni 

Słońce promieniem pąk róży ogrzeje 

I wtedy Twe serce żywiej zabije 

I odtąd kochać – kochać będziesz szczerze 

I miłość swoja kochanemu zawierzysz 

A główkę złożysz w jego ramiona 

Całą Miłością jego przepojona. 

  

Kołysanka  

Śpij dziecino droga, zamknij cudne oczęta 

A serduszko Twoje niech o tym pamięta 



Że nad Twą kołyską Matuś pochylona 

Która Cię dziecino całym sercem kocha 

Śpij dziecino słodko i oczęta zmruż 

Bo nad tobą czuwa z niebios anioł stróż 

Czuwa dniem i nocą i wciąż pełni straż 

Więc go za to dziecino zawsze kochać masz 

Śpij dziecino mała niech nad Twą kolebką 

Z niebios aniołowie całym chórem zlecą 

Niech staną dokoła nad kolebką twoją 

I całą nockę cudne piosenki nucą 
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