
 

 



Spis treści: 

  
 Styczeń 2012 – felieton ………………………...str.3 

 Restauracja „CAFE CELA” ……………..……...str.8 

 „Wręcz kolorowe w swej wymowie” ……….........str.11 

 Mikołaj AD 2011 ………………………………..str.17 

 Witryna poetycka ………………………………str.20 

 Siła w jedności …………………………………str.22 

  

 

  

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: Lucyna Krzan 

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 

  

  

- Wedle wiedzy i znawcy ludowych obyczajów - 
slawisty oraz historyka literatury i kultury polskiej - Aleksandra Brucknera określenie 
tego czasu wywodzi się od słowa „tyki”, które w tym zimowym niesprzyjającym czasie 
żyjący według agrarnego rozkładu zajęć chłopi przygotowywali (wycinali) na wiosenne 
potrzeby związane chociażby z uprawą fasoli. W języku staropolskim styczeń 
nazywano również tyczniem, godnikiem i ledzieniem (współczesna czeska nazwa 
miesiąca: leden).  

Inna genealogia nazwy tego czasu jego imię kojarzy ze słowem „stykać”. To wtedy 
przecież styka się - czyli łączy – stary rok z Nowym Rokiem. Styczeń charakteryzuje 
się silnymi lodowatymi wiatrami oraz malowanymi przez mróz na szybach 
nieszczelnych okien przepięknymi białymi kwiatami i fantazyjnymi kompozycjami, 
których urokowi ulega każdy z nas. 

Jego łacińska nazwa Ianuarius została zapożyczona przez większość języków 
europejskich i pochodzi od rzymskiego boga początku – Janusa. 

Rozpoczyna się Nowy Rok – i tak się złożyło - , że umownie na ten moment należy 
ustalić inaugurację działalności nowowybranych władz Okręgu Podkarpackiego PZN, 
które po walnym zebraniu w dniu 17 listopada 2011 r. podjęły się trudu sterowania 
przez najbliższe cztery lata podkarpacką strukturą PZN. 

Na czas trudnej pracy na rzecz środowiska tym wszystkim, którzy na nią się 
zdecydowali, należy życzyć wielu sił, wytrwałości i wielkiego samozaparcia, bo zaiste – 
w kontekście czasów, w którym przyszło nam żyć - wyzwanie jest ogromne.  

Wraz z noworocznym numerem „Przewodnika” rozpoczynamy ósmy sezon jego emisji. 
W związku z tym należy sobie złożyć pobożne życzenie, aby nasz periodyk mógł 
znowu ukazywać się w dużym druku – w formie i szacie graficznej sprzed lat - i w ten 
sposób docierać do szerszego grona odbiorców, w tym przede wszystkim do osób 
starszych nie korzystających z komputera.  

W Nowym Roku pamiętajmy o tym, że: 

Klo się trzyma przysłów, ten się mądrym stanie. 



Bo przysłowia uczą – trzeba zważać na nie. 

  

Przysłowia trafnie charakteryzujące ten czas: 

Minął wspaniały bal sylwestrowy, Nowy Rok budzi się z bólem głowy 

.Na stycznie i lute trzeba mieć konie kute. 

Trzej Królowie wichry ciszą i krzyżyki na drzwiach piszą. 

Styczeń, styczeń, wszystko studzi - rośliny, zwierzęta i ludzi. 

Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie 
daje, prowadzi nieurodzaje. 

Na nawrócenie świętego Pawła połowa zimy przepadła. 

Na świętą Martynę przybyło dnia o godzinę.  

W ten dni wspominamy:  

1 stycznia – to Światowy Dzień Pokoju 

„Rzecz nie w tym, aby zapomnieć o minionych wydarzeniach, ale by odczytać je w 
nowym duchu, ucząc się właśnie z bolesnych doświadczeń, że tylko miłość buduje, a 
nienawiść niesie zniszczenie i ruinę.  

Śmiercionośna rutyna odwetu musi ustąpić miejsca wyzwalającej nowości 
przebaczenia”  

Jan Paweł II 1 stycznia 1997 r.  

2 stycznia 1752 r. urodził się Franciszek Zabłocki – najwybitniejszy komediopisarz 
polskiego Oświecenia (zm. 1821 r.).  

3 stycznia 1912 r. urodził się Marian Pisarek – polski pilot myśliwski, w czasie Bitwy o 
Anglię pilot Dywizjonu 303. Był dowódcą 1. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego w stopniu 
majora. Zginął 29. IV. 1942 r. w walce powietrznej nad Francją. Jako pierwszy polski 
pilot został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

4 stycznia 2010 r. zmarł Tadeusz Góra – legenda polskiego szybownictwa, doskonały 
pilot i instruktor, generał Polskich Sił Powietrznych. Jako pierwszy w świecie został 
odznaczony Medalem Lilienthala, był pierwszym w Polsce i drugim na świecie 
zdobywcą Złotej Odznaki Szybowcowej z Trzema Diamentami ( ur. 1918 r.). 

5 stycznia 1912 r. urodził się Zygmunt Szadkowski – żołnierz Brygady Karpackiej, 
przewodniczący Rady Narodowej RP na uchodźstwie (zm. 1995 r.). 

6 stycznia – OBJAWIENIE PAŃSKIE – Trzech Króli 



Według legend mędrcami ( trzema królami ) byli: Kacper z Arabii; Melchior z Persji i 
Baltazar z Indii. Zgodnie z ówczesnym obyczajem mędrcy ofiarowali nowo 
narodzonemu podarunki będące wyrazem hołdu – złoto, kadzidło i mirrę.  

Od XV wieku w dniu Trzech Króli w kościele święci się złoto i kadzidło jako symbol 
darów, które Mędrcy złożyli Dzieciątku w stajence. Od XVIII w święci się także kredę. 
Do tradycyjnych zwyczajów należy pisanie na drzwiach święconą w tym dniu kredą 
inicjałów – K+M+B - i cyfry oznaczające rok. Ten skrót trzech imion znaczy również: 
„Niech Chrystus błogosławi ten dom” – z łaciny: Christus Mansionem Benedicat.  

6 stycznia 1852 r. zmarł Louis Braille – niewidomy francuski nauczyciel, twórca pisma 
dla niewidomych nazwanego alfabetem Braille’a. (ur. 4. 01. 1809 r.)  

7 stycznia 1882 r. zmarł Ignacy Łukasiewicz – aptekarz, pionier przemysłu naftowego 
w Polsce. W 1853 r. skonstruował lampę naftową ( ur. 1822 r.). 

7 stycznia 2011 r. zmarł Krzysztof Kolberger – wybitny aktor, wspaniały człowiek i 
wielka osobowość ( ur. 1950 r.). 

8 stycznia – Dzień Sprzątania Biurka 

8 stycznia 1642 r. zmarł Galileusz ( właśc. Galileo Galilei) włoski fizyk i astronom (ur. 
1564 r.).  

9 stycznia 1522 r. dokonano wyboru holenderskiego kardynała Hadriana Florenszona 
na papieża. Po jego śmierci w 1523 r. aż do wyboru Karola Wojtyły – 1978 r. – 
papieżami byli wyłącznie Włosi. 

10 stycznia 1892 r. urodził się Melchior Wańkowicz - wybitny pisarz, publicysta i 
reporter, mistrz wielkiego reportażu i odnowiciel formy gawędy literackiej. Jego dzieła, 
to m.in. „Na tropie Smętka” i „Monte Cassino” (zm. 1974 r.).  

11 stycznia 1922 r. po raz pierwszy zastosowano odkrytą w 1921 r. insulinę 
podając ją 14 – letniemu choremu na cukrzycę Kanadyjczykowi, co umożliwiło chłopcu 
powrót do normalnego życia.  

12 stycznia 1922 r. urodził się Henryk Giedroyć – polski działacz emigracyjny, brat 
Jerzego Giedroycia – twórcy działającego w Paryżu Instytutu Literackiego (zm. 2010 
r.). 

13 stycznia 1812 r. urodził się Teodor Tripplin - podróżnik, pisarz, jeden prekursorów 
polskiej literatury fantastycznonaukowej, powstaniec listopadowy, działacz emigracyjny 
( zm. 1881 r.).  

14 stycznia 1942 r. urodził się Krzysztof Klenczon – wokalista, gitarzysta, 
kompozytor, współzałożyciel zespołu „Czerwone Gitary” i „Trzy Korony”. Był autorem 
największych przebojów tych zespołów, jak: „Historia jednej znajomości”, „Nikt na 
świecie nie wie”, „Biały krzyż”, „Kwiaty we włosach”, „Powiedz stary gdzieś ty był”, czy 
„10 w skali Beauforta” (zm. 1981 r.)  



15 stycznia 1622 r. urodził się Moliere – najwybitniejszy komediopisarz w historii 
literatury francuskiej, autor komedii: „Skąpiec”, „Świętoszek”, czy „Szkoła żon” ( zm. 
1673 r.). 

15 stycznia 2001 r., to data „narodzin” Wikipedii – wielojęzycznego projektu 
internetowej encyklopedii działającej na zasadzie otwartej treści. Słowo Wikipedia jest 
neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów Wiki i encyklopedia (j. 
hawajski: wiki wiki – szybko) . Slogan reklamowy Wikipedii brzmi: „Wolna 
encyklopedia, którą każdy może redagować”. 

16 stycznia 1932 r. urodziła się Dian Fossey – amerykańska zoolog; zasłynęła jako 
badaczka goryli górskich w Rwandzie, zginęła w 1985 r. z ręki kłusowników za to, że 
toczyła bezpardonową walkę z kłusownictwem. 

17 stycznia 1945 r. oddziały 1 Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej wkroczyły 
do zburzonej Warszawy. 

17 stycznia 1732 r. urodził się Stanisław August Poniatowski – ostatni król Polski, 
człowiek o wielkiej kulturze osobistej, mecenas nauki, kultury i sztuki. Był założycielem 
Szkoły Rycerskiej, współtwórcą Konstytucji 3 Maja. Panował w czasach wyjątkowo 
niespokojnych zakończonych trzema rozbiorami. Jest jedną z najbardziej 
kontrowersyjnych postaci w dziejach Polski (zm. 1798 r.). 

18 stycznia 2002 r. zmarła Helena Majdaniec – gwiazda polskiej piosenki lat 60-tych i 
70-tych, była zwana „królową twista”. Jej przeboje, to „Rudy rydz”, „Zakochani są 
wśród nas” (ur. 1941).  

19 stycznia 1922 r. urodził się Jerzy Kawalerowicz – reżyser filmowy i wykładowca w 
PWSFTviT w Łodzi. Wyreżyserował m.in. film „Faraon” i „Quo vadis” (zm. 2007 r.).  

19 stycznia 1354 r. w Krakowie król Kazimierz Wielki podpisał akt donacyjny, który 
mówi o nadaniu w dziedziczenie i wieczne władanie miasta Rzeszowa Janowi 
Pakosławicowi – dziedzicowi ze Stróżyk 

20 stycznia 1922 r. urodził się Janusz Przymanowski – pułkownik WP, pisarz, 
scenarzysta, autor powieści „Czterej pancerni i pies”, której filmowa wersja – serial - 
znalazła się na 1 miejscu listy najpopularniejszych polskich seriali (zm. 1998 r.). 

21 stycznia – Dzień Babci i Dziadka 

Wszystkim Babciom i Dziadkom zrzeszonym w naszej organizacji skradamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i zadowolenia z życia. Jesteśmy pewni, że do tych 
życzeń na pewno przyłączą się wnuczęta. 

Z tej okazji odrobina humoru: 

- Babciu, widziałem, jak dziadek Oli gonił ruszający z przystanku autobus 

- Tak? I co? 

- Poszczułem go naszym Burkiem … i zdążył … 



21 stycznia 1812 r. urodził się Alfred Szklarski – pisarz, autor książek dla dzieci i 
młodzieży, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Ogromną popularność 
zyskały jego opowieści o przygodach Tomka Wilmowskiego w cyklu p.t. „Tomek – 
np. - w krainie kangurów” (zm. 1992 r.) 

22 stycznia 1863 r. wybuchło Powstanie Narodowe – nazwane Powstaniem 
styczniowym – przeciwko Cesarstwu Rosyjskiemu.  

23 stycznia 1922 r. w Warszawie odbyła się inauguracja I Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 

24 stycznia 1947 r. w koncernie IBM powstał pierwszy komputer, który przetwarzał 
dane posługując się programami operacyjnymi.  

25 stycznia – to Dzień Sekretarki i Asystentki 

25 stycznia 1912 r. urodził się Marian Brandys – pisarz i publicysta, napisał „Konie 
świata szwoleżerów” i książki dla dzieci – m.in. „Śladami Stasia i Nel”, czy „Dom 
odzyskanego dzieciństwa” (zm. 1998 r.).  

28 stycznia 2006 r. podczas wystawy gołębi zwalił się dach hali Międzynarodowych 
Targów Katowickich – pod gruzami zginęły 63 osoby.  

29 stycznia 1912 r. zmarł Bronisław Markiewicz – ksiądz, pedagog, założyciel 
zakładów wychowawczych dla opuszczonej i zaniedbanej młodzieży; beatyfikowany 19. 
VI. 2005 r. (ur. 1842 r.). 

30 stycznia 1882 r. urodził się Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA w latach 
1933 – 1945 (wybrany 4 - krotnie), współtwórca powojennego ładu światowego (zm. 
1945 r.).  

31 stycznia 1662 r. – to data podpisania traktatu rozjemczego polsko – 
moskiewskiego w Andruszowie – wedle ustaleń Dniepr stał się granicą obu państw.  

31 stycznia 1867 r. urodził się Mariusz Zaruski – generał brygady Wojska Polskiego, 
pionier żeglarstwa i wychowania morskiego, wybitny taternik i narciarz, założyciel 
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (zm. 1941 r. w więzieniu NKWD 
w miejscowości Chersoń).  

  

Kończąc styczniowy felieton: 

  

Wszystkim wiernym Czytelnikom „Przewodnika” najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności 

w 2012 roku składa: 

Redakcja wraz z władzami naczelnymi Okręgu Podkarpackiego PZN. 



  

Zaś na nową kadencję nowowybranym władzom związkowym wszystkich szczebli, aby: 

  

funkcyjni do podjętych dobrowolnie obowiązków podeszli jako do „służby” – ofiarnej 
służby – w pracy na rzecz człowieka ociemniałego tylko będąc do niej umotywowanym 
różnymi wyższymi – szczytnymi - racjami, a nie korzyścią materialną.  

Nie ważne, czy są to wskazania wynikające z przekazów religii, czy ze względów 
czysto ludzkich – ważnym jest, by służyć z serca i autentycznie nie liczą na splendory i 
zauważenie tego, co czynimy.  

  

Na nową kadencję życzę ogromu satysfakcji ze społecznej pracy i tylko samych w niej 
pozytywnych momentów i zdarzeń.  

  

  

Zygflor 2011-11-11 

  

 

  

Restauracja „CAFE CELA” 

przy ulicy Dąbrowskiego w 
Rzeszowie, to miejsce obchodów Dnia 
Białej Laski AD 2011 w dniu 9 listopada 
na szczeblu ZO PZN, którą kwadrans 
po 1500 zainaugurował duet: 
Małgorzata Musiałek i Ryszard Cebula – 
kolejno dyrektor biura i prezes ZO PZN.  

To Małgosia cytując wiersz poety 
uzmysłowiła wszystkim, że pomimo braku lub 

dotkliwego 
ogranicze

nia wzroku „na świat patrzymy sercem”.  

Tym razem wśród nas przy prezydialnym stole 
zasiedli:  



 Maciej Szymański – dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON 
 Kazimierz Rokita – dyrektor biura Urzędu Marszałka Województwa Podkarpackiego 
 Ferdynand Gronko – dyrektor PCPR w Rzeszowie 
 Stanisław Sęk – prezes PKSiRNiS „Podkarpacie” 

 Ewa Jaworska Pawełek – instruktor z 
Klubu Garnizonowego w Rzeszowie 

 Witold Dukacz – właściciel Pensjonatu 
„Dukat” w Horyńcu Zdr. 

Przy pozostałych stołach szczelnie zasiedli 
przybyli z terenu 

przedstawiciele Kół Terenowych PZN 
regionu.  

W trakcie spotkania: 

W okolicznościowym wystąpieniu Ryszard 
Cebula – prezes ZO PZN - zauważył, że 
„dzisiejsze spotkanie ma szczególną wymowę, 
gdyż u końca kadencji świętując DBL – dzisiaj 
spotykając się w tym gronie, zauważył – 
żegnamy tych, z którymi przez ostatnie cztery 
lata współpracowaliśmy na szczeblu ZO, jak też 
w wymiarze Zarządów Kół PZN. Jednocześnie 
witamy tych, którzy wymienionych obowiązków 
w macierzystych ZK podjęli się na najbliższą 
kadencję.  

Generalnie – stwierdził – chodzi o to, aby z pogodą ducha przeżyć zbliżające się trudne 
czasy i abyśmy dzisiaj mogli w tak zacnym gronie wspólnie mile spędzić czas” – tak 
puentując zakończył swe 
wystąpienie. 

Z mocy Uchwały ZO 
Podkarpackiego PZN w trakcie spotkania 
Odznaką „Przyjaciel 
niewidomego” uhonorowano: 

Macieja Szymańskiego, który 
podziękował za wyróżnienie, życzył 
wspaniałej zabawy, wszelkiej 
pomyślności i zadeklarował dalsza dobrą 
współpracę na linii ZO PZN, a Oddziałem 
PFRON, którym kieruje.  

Kazimierza Rokitę, który wszystkich pozdrowił i jeszcze raz zapewnił, że jest wierny 
niewidomym na każdym przez siebie pełnionym stanowisku.  



Ferdynanda Gronko, który podziękował za 
wyróżnienie, współpracę i stały kontakt pomimo 
coraz trudniejszych lat.  

Ewę Jaworską Pawełek, która wzruszonym 
głosem za nie podziękowała i zadeklarowała, że 
póki wystarczy jej sił, to nadal będzie 
współpracowała z naszym środowiskiem.  

Stanisława Sęka, który będąc nim zaskoczonym 
za nie podziękował i podkreślił dla niego jego 

wielką wagę. Przy okazji zaprosił wszystkich niewidomych do współpracy w ramach 
PKSiRNiS „Podkarpacie”.  

Witolda Dukacza, który – jak przedmówcy – 
podziękował za zaproszenie i odznaczenie. Pan 
Witek jednocześnie zadeklarował dalszą dobrą 
współpracę z naszym środowiskiem. 

  

W programie artystycznym zaprezentowali się 
rodzimi artyści, czyli uczestnicy horynieckich 
Warsztatów Muzycznych w osobach: Waldemara 
Garbosia, Małgosi Samagalskiej, Moniki Młot 

oraz 
niekwestio
nowanej 
gwiazdy 
wieczoru - 
Małgorzaty 
Musiałek. 

Bawiono 
się i 
tańczono w 
rytmie 
muzyki 

serwowanej przez zespół „CARO” Edwarda Młodzińskiego – naszego rodzimego 
muzyka wywodzącego się z rzeszowskiego Koła PZN..  

Po smakowitym obiedzie bawiono się do późnych godzin wieczornych, by imprezę i 
lokal pozostawić dopiero tuż przed odjazdem z Rzeszowa ostatniego autobusu lub 
pociągu, którym mogliśmy odjechać do swojego miejsca zamieszkania. 

Wydaje się, że było to jedna z najlepiej ostatnio zorganizowanych imprez przez ZO 
przeprowadzona dosyć składnie , z tempem i w bardzo dobrej atmosferze, o czym 
powinna zaświadczyć ta relacja, jak i uwagi tych, którzy w niej uczestniczyli.  

  



  

Zygflor 2011-11-11 

  

 

  

„Wręcz kolorowe w swej wymowie”  

  

- takim mianem określił wysłuchane 
Sprawozdanie naszego Zarządu Okręgu PZN 
honorowy Gość XIX Okręgowego Zjazdu 
Delegatów Okręgu Podkarpackiego 
Polskiego Związku Niewidomych w 
Rzeszowie wiceprezes ZG PZN Ryszard 
Mazur tuż po zaznajomieniu z zaistniałymi w 
naszym środowisku w ostatnim czteroleciu 
faktami i zdarzeniami.  

  

Tuż po godz. 1000 17 listopada 2011 r. XIX 
Okręgowy Zjazd Delegatów OP PZN w Sali 
audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu 
Marszałkowskiego przy ul. Towarnickiego 3a 
zainaugurował – tuż po wprowadzenia na salę 
debat sztandaru Okręgu PZN – ustępujący 
przewodniczący ZO Podkarpackiego PZN 
Ryszard Cebula, który wszystkich serdecznie 
przywitał i zachęcił do sprawnego i 
konstruktywnego przeprowadzenia Zjazdu.  

W relacjonowanym dniu na wybory przybyło 34 z 
grona 36 nominowanych Delegatów na Zjazd.  

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 – Marka Krochmala, 
sekretarza – Małgorzatę Musiałek, zaś na 
protokólanta – Alicję Niedużak.  

Następnie odczytano i przyjęto Regulamin Zjazdu 
i przystąpiono do wyboru Zjazdowych Komisji.  

Komisję Skrutacyjno – Mandatową do 
głosowań tajnych i jawnych stworzyli: 

przewodniczący – Lucyna Slonina, sekretarz – Jerzy Andrejko, członkowie: Halina 
Motyka, Grzegorz Graboń i Krystyna 
Gilewska. 

Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w 
składzie: przewodniczący – Maria Okulska, 
członkowie: Maria Sokołowska i Maria Pelczar. 

  

Obszerne sprawozdania ustępujących władz 
Okręgu PZN kolejno odczytały: 

Halina Motyka - Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Okręgu PZN  

Maria Okulska - Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

Stanisława Mikuszewka Sądu Koleżeńskiego  

  

W przerwach pomiędzy kolejnymi głosowaniami - np. w chwilach liczenia głosów – do 
obradującego Zjazdu kilkakrotnie przemówił wiceprezes ZG PZN Ryszard Mazur, 
któremu „tak kolorowo” skojarzyły się przytoczone fakty, które zdarzyły się w naszym 
środowisku, w minionej kadencji. U zarania swojego wystąpienia „wszystkim 
Delegatom” przekazał pozdrowienia od ZG PZN, życzył owocnych obrad i – w imieniu 
władz naczelnych Związku – wręczał Honorowe Odznaki PZN i - też z honorami - 
żegnał tych, którzy wraz z kończeniem kadencji zrezygnowali z pełnienia szczytnej roli 
liderów w macierzystych strukturach PZN.  

I tak: 

Honorowe Odznaki PZN otrzymali: 

Złotą - Małgorzata Szarleja 

Srebrną – Łucja Bielec i Henryk Boroński 

Brązową – Zofia Brodzicka  



Następnie życzliwym słowem i naręczami 
przepięknych róż pożegnano tych, którzy 
przez lata dzierżyli ster rządów w swoich 
Kolach PZN. W gronie „weteranów” znaleźli 
się: Anna Grabowiec, Małgorzata Szarleja i 
Jerzy Andrejko.  

  

W kolejnym wejściu honorowy Gość Zjazdu, 
czyli wiceprezes ZG PZN Ryszard Mazur 
zauważył: „widzę, że w poprzedniej kadencji 

prowadziliście wręcz wszechstronną działalność, czego z całego serca wam gratuluję” 
– były to pierwsze słowa, które padły w Dyskusji nad odczytanym Sprawozdaniem.  

Przy okazji padły pytania pod adresem p. Mazura, a dotyczące np. sytuacji 
zatrudnionych na rynku pracy masażystów, sytuacji Kół PZN, czy zagadnień 
związanych z przekształcaniem majątku trwałego Związku, tj. różnego rodzaju obiektów 
umiejscowionych na całym terytorium kraju w kontekście roszczeń majątkowych 
poszczególnych Okręgów PZN. Pytania zadawali: Maria Sokołowska, Marian Wrona, 
Jan Mączka, czy Zofia Brodzicka.  

Niezwykle ciekawie i konkretnie - z dużą dozą znajomości związkowych problemów i 
zagadnień - na temat sytuacji Okręgu PZN kilkanaście zdań wypowiedział Stanisław 
Sęk i Eugeniusz Gilewski. 

Pierwszy z nich ( St. Sęk) – kolejny raz – mówił o potrzebie komputeryzacji 
związkowych struktur, potrzebie szkolenia w tym zakresie całego aktywu oraz ludzi 
młodych, których należy wdrażać do pracy na rzecz człowieka ociemniałego. 
Zaproponował współdziałanie z innymi organizacjami w przedsięwzięciach na rzecz 
wszystkich niepełnosprawnych oraz do korzystania z propozycji PKSiRNiS 
„Podkarpacie”.  

Eugeniusz Gilewski pogratulował Ryszardowi Mazurowi „kolorowego określenia” 
Sprawozdania Zarządu Okręgu oraz sam od siebie wygłosił ciekawą uwagę mówiąc, że 
„za czasów jego rządów (niegdyś przecież przez kilka kadencji był kierownikiem biura 
ZO) było łatwiej pozyskać wspierające PZN fundusze, gdy dziś trzeba startować w 
różnego rodzaju konkursach i pisać Wnioski poczynając już od Kół Terenowych PZN”.  

Uważam, że tej treści uwaga i dygresja, to najlepsza cenzurka za to, co obecnie 
czynią Koleżanki z biura ZO, jak też aktyw Kół PZN na swoim terenie.  

Następnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpiono do 
Wyborów.  

  



W wyniku kolejnych głosowań Delegatów na 
następujące funkcje związkowe wybrano: 

- na prezesa Zarządu Okręgu PZN Ryszarda 
Cebulę 

- na vice prezesów Zarządu Okręgu 
Podkarpackiego PZN: Henryka Borońskiego, 
Marka Krochmala i Łucję Bielec.  

Decyzją Delegatów na przewodniczącą 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej – kolejny raz 

– wybrano Marię Okulską, a do składu OKR „dobrano”: Mariana Błażejewskiego, 
Pawła Szybowskiego, Marka Stachowskiego, Marię Sokołowską, Marię Pelczar i 
Eugeniusza Gilewskiego.  

Z woli Delegatów reprezentantką Okręgu PZN w Sądzie Koleżeńskim przy ZG PZN 
będzie Stanisława Mikuszewska.  

W kolejnym głosowaniu wybrano drugiego członka Plenum ZG PZN ( pierwszym z 
mocy wyboru na przewodniczącego Okręgu PZN 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 Marek Krochmal. 

Ostatnie glosowanie przeprowadzone około godz. 1600, to zatwierdzenie Uchwał 
programowych do zrealizowania przez nowowybrany Zarząd Okręgu Podkarpackiego 
PZN w latach 2011 – 2015. Odczytała je Maria Okulska, która w ten sposób 
zakończyła pracę w Komisji Uchwał i Wniosków.  

  

Najważniejsze spostrzeżenia – z ponad 20 -, to  

potrzeba: 

- rehabilitacji nowo przyjmowanych 

- współpracy z innymi organizacjami 

- ciągłego pozyskiwania środków na statutową działalność 



- wdrażania nowych – młodych – do pracy na rzecz człowieka 

ociemniałego z powodu … starzenia się aktywu 

-zacieśnienia współpracy i korzystania z oferty PKSiRNiS „Podkarpacie” 

- propagowania edukacji młodych  

  

XIX Okręgowy Zjazd Delegatów OP PZN 
zakończył poczet sztandarowy w osobach: 
Grzegorza Grabonia – jako chorążego oraz 
asysty w osobach Agnieszki Płonki i 
Wiesławy Głód, który kwadrans po 1600 

wyniósł go z Sali obrad.  

Około 1630 Sala audytoryjna Podkarpackiego 
Urzędu Marszałkowskiego zaczęła świecić 
pustkami, tylko krzątały się w niej nasze 
pracownice z biura Okręgu doprowadzając ją 
do należytego porządku. 

Zakończyła się dziewięciomiesięczna akcja wyborcza w strukturach PZN naszego 
regionu, dopiero co dokonaliśmy najważniejszych decyzji w naszej organizacji na 
szczeblu Okręgu i czas na pierwsze oceny, podsumowania i snucie prognoz. 

Pierwsze spostrzeżenie, to fakt, iż najważniejsze stanowiska w naszej regionalnej 
Związkowej strukturze pozostały mniej więcej w tych samych rękach, a to o 
czymś świadczy. 

Drugie spostrzeżenie, to brak zakładanego odmłodzenia szerokiej kadry Związku tak 
w strukturach terenowych, jak też w Prezydium Zarządu Okręgu i OKR . Co o tym 
sądzić? – sam nie wiem. Faktem jest, że naprawdę trudno jest zmobilizować młodych 
do – wręcz wolontariackiej – procy na rzecz człowieka ociemniałego i to jest bardzo 
smutne i źle prognozujące na przyszłość.  

  

Na czas wytężonej, uczciwej i mającej na względzie tylko dobro człowieka z dysfunkcją 
wzroku wszystkim Koleżankom i Kolegom 

wybranym do władz na ostatnim Zjeździe należy życzyć tylko szczerych chęci – i sił - 
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 – i rzec można; ideolog - legendarny 
dr Włodzimierz Dolański.  

  

Zygflor 2011-11-18 



  

P.s. 

9 grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie nowowybranego Zarządu 
Okręgu Podkarpackiego PZN.  

Podczas realizacji jednego z punktów spotkania uzupełniono skład Prezydium 
Zarządu Okręgu PZN. Na wakujące stanowiska wybrano: 

- na sekretarza ZO Podkarpackiego PZN – Małgorzatę Musiałek 

- na skarbnika ZO Podkarpackiego PZN – Zygmunta Florczaka 

  

  

Zygflor 2011-12-06 

  

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 XIX Zjazdu za okazane nam zaufanie i powierzenie 
kluczowych szczytnych obowiązków w PZN-ie 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 w 
zbliżających się trudnych latach … 

  

Prezes Zarząd Okręgu Podkarpackiego PZN 

  

  

mgr Ryszard Cebula  

  



 

Mikołaj AD 2011 

  

Ciężko jest być Mikołajem i wypada tylko współczuć Świętemu za to, że pomimo 
sędziwego wieku stara się wywiązywać z przyjętych przed stuleciami obowiązków i 
tradycyjnie początkiem grudnia przybywać do nas ku uciesze nas dorosłych, jak i – 
przede wszystkim - wszystkich milusińskich. 

Współcześnie przeciwko Jego działalności 
sprzysięgło się wszystka: brakuje śniegu, są 
straszliwie przepełnione „czarne” drogi, po 
których nie mogą poruszać się Jego ponad 
miarę obciążone sanie ciągnione przez 
renifery, które pracując w tak nietypowych 
dla siebie warunkach „przegrzewają się”, 
czego efektem jest spadek efektywności ich 
pracy i częste „zacieranie się”, a dzieci 
czekają, z niecierpliwością czekają. 

Reasumując: „ciepły wiatr” w oczy Świętemu, który nie do takich warunków pracy był 
przez wieki przyzwyczajony – przywykł pracować w mroźne i śnieżne dni, które 
sprzyjają tego typu działalności oraz rodzaju wykorzystywanego sprzętu, który „jest na 
stanie” Jego urzędu i z którym to „ od zawsze’ jest kojarzony.  

W tym roku spotkanie naszych dzieci – i dzieci z innymi schorzeniami - ze św. 
Mikołajem odbyło się 3 grudnia 2011 r. o godz. 1000 – prawie już tradycyjnie, bo po 
raz trzeci – w rzeszowskiej Hali sportowej na Podpromiu. W taki oto sposób Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej zainaugurowała Jubileuszowy, bo 20 – ty pobyt świętego w 
naszym regionie.  

Spotkania ze św. Mikołajem zaczęto 
organizować 5 grudnia 1992 w 
Filharmonii Rzeszowskiej i było 
kontynuowane w tym obiekcie do 2008 
r. dla 1200 dzieci. Od trzech lat liczba 
uczestników tego niezwykłego 
zdarzenia wzrosła do 2 tysięcy. Stało 
się to możliwe, bo do 
dotychczasowych Mikołajowych 
Darczyńców, którymi byli obok 
diecezjalnej Caritas, rzeszowski 
MOPS, Szkoły UNICEF i 

rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Albertał, czy nasz Okręg PZN 
dołączył „Sponsor Strategiczny”, czyli prezes Asseco Poland - dr Adam Góral.  

W sobotni poranek Halę wypełniły dzieci wraz z rodzicami i opiekunami w liczbie, którą 
chyba było ciężko ustalić.  



Około godz. 1000 – w imieniu organizatorów – 
wszystkich niezwykle ciepło witał Waldemar Wywrocki, 
w tym prezesów Organizacji Pozarządowych 
podopiecznych MOPS, dzieci z Domów Dziecka, z 
Katolickich Placówek Wychowawczych, WTZ i ŚDS 
niemalże z całego Podkarpacia.  

Wśród nas w pierwszym rzędzie m.in. zasiedli: J.E. 
Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny, dyrektor 
diecezjalnego Caritas – ks. Jan Słowik, prezydent 
Rzeszowa – Tadeusz Ferenc, prezes Asseco Poland – 
dr Adam Góral, dyrektor II LO w Rzeszowie – Andrzej 
Szymanek, dyr. MOPS w Rzeszowie – Luciana 
Rozborska i prezes Rzeszowskiego Towarzystwa im. 
Św. Brata Alberta – Aleksander Zacios.  

Jak zwykle – oprócz pobrania paczek – wszyscy mieli okazję obejrzeć „duchowy 
przekaz”, czyli artystyczny występ z przesłaniem nawiązującym do postawy i „dzieła” 
św. Mikołaja. Przedstawienie jest przygotowywane od 1995 r., kiedy to w rzeszowskim 
II LO – jako pierwsze w Polsce – powstało Szkolne Koło „Caritas”. To młodzież w nim 
zrzeszona czynnie włączyła się w przygotowywania mikołajkowych spektakli „z 
przesłaniem”, opracowując ich scenariusze i w nim występując. Nadzór nad wszystkim 
od lat sprawują polonista i nauczyciel muzyki.  

Niezwykle integracyjnym krokiem organizatorów było wspólne odśpiewanie na 
przywitanie pieśni „Bądźmy razem”, która od lat towarzyszy corocznym integracyjnym 

spotkaniom. Potem wystąpił zespół „Młody 
duch” z Górna.  

Estradowym punktem programu był występ 
Szkolnego Koła Caritas z II LO w Rzeszowie, 
które zaprezentowały scenki rodzajowe 
nawiązujące do przeżywanego czasu, a 
napisane przez uczennice z klasy III „a” – 
Katarzynę Śliwińską i Justynę Szuba. 
Zanim pojawił się bardzo oczekiwany przez 
dzieci św. Mikołaj, to młodzież z SKC z 
Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie rozdała 
zgromadzonym dzieciom cukierki.  

Nim rozdano paczki, to z estrady przemówił 
św. Mikołaj, który wygłosił okolicznościowe 
przesłanie zakończone stwierdzeniem: 
„Niechaj ten dzień będzie przeklęty, w 
którym byś coś dobrego nie uczynił. 
Miłość rodzi się w sercu, wyraża słowem, 
ale żyje czynem”.  

Następnie przemówili zaproszeni goście na 
czele z biskupem Kazimierzem Górnym, 



który „wszystkim wyraził za zorganizowane świątecznego spotkania wielką 
wdzięczność’ i wręczył ryngraf Matki Bożej prezesowi Asseco Poland Adamowi 
Góralowi, który m.in. powiedział: „Nie ważne są pieniądze, ważne jest dobro, które 
czyni się drugiemu człowiekowi. Mówi się o kryzysie, kryzysu nie będzie, jeśli będziemy 
sobie nawzajem pomagać”. 

Imprezę zabezpieczało Centrum Medyczne oraz firma ochroniarska, której pracownicy 
wszystkim dzieciom wskazywali drogę do boksów, w których każde stowarzyszenie 
wydawało mikołajkowe paczki,  

Przy wyjściu z Hali na Podpromiu młodzież z Caritas Academica z URz i SKC z 
Gimnazjum Nr 9 rozdawała każdemu uczestnikowi suche lody z firmy „Koral”.  

  

Przyzwoitość nakazuje podziękować Małgosi Musiałek oraz dziewczynom z biura 
Okręgu PZN za włączenie się do tej akcji i przygotowanie dokładnie 233 podarunków 
dla każdego naszego podopiecznego. 

W tym roku każde dziecko zrzeszone w PZN miało przygotowaną paczkę, w której 
znalazło się „coś dla podniebienia, coś do higieny oraz coś do szkoły i zabawy”. 

  

Ciężko jest współcześnie być św. Mikołajem, ale za to, co zdarzyło się w Hali na 
Podpromiu i to, co mogliśmy odczytywać z twarzy wzruszonych dzieci, należą się Mu 
najserdeczniejsze słowa podziękowania i wdzięczności. Należy Mu być również 
wdzięcznym i za to, że pomimo anomalii pogodowej i niekompatybilności do warunków 
pogodowych Jego logistycznego sprzętu przybył i ku uciesze dzieci zrobił to, o czym 
tyle powyżej, a co z sercem – ku ich uciesze - czyni od wieków …  

  

Zygflor 2011-12-05 

  

 

  

Witryna poetycka 

W tegorocznym styczniowym kąciku poetyckim publikujemy wierszowane przemyślenia 
Poetki, która ponownie zdecydowała się publikować swoje utwory na łamach 
„Przewodnika”.  

Jakże dawno mięliśmy okazję uzewnętrzniać przemyślenia Lucyny Krzan – Kobiety o 
przebogatych doświadczeniach życiowych, duchowych, czy towarzyskich, których nie 
poskąpił Jej los.  



Tym razem nasza Koleżanka autorytatywnie wypowie się o wartości – i wadze – Słów 
oraz o Miłości, o której można mówić bezkońca …  

  

  

  

  

Słowa, słowa 

  

Ludzkie słowa, komentarze 

są jak w oknach witraże. 

Piękne, znakomite 

Wachlarzem barw pokryte 

  

Każde nasze słowo 

czym że ono jest ? 

ma jedyne brzmienie 

lecz bogatą treść. 

  

Mowa nasza dźwięczna 

niczym fletu dźwięk. 

Jest również zbyt głośna 

tak jak broni szczęk. 

  

Słowem można ranić 

i zadawać ból, 

Można leczyć rany 

i koić ich ból. 



  

Znamy słów tysiące, 

wymawiajmy je 

zdając sobie sprawę 

co, kiedy i gdzie.  

  

autor: Lucyna Krzan 

  

Wyznanie 

  

KOCHAM CIĘ gdy zasypiam i kiedy się budzę 

Całuję i przytulam, chociaż Cię nie widzę 

W sercu moim mieszkasz – Miłość to sprawiła 

I na zawsze serca nasze połączyła. 

  

KOCHAM kiedy tęsknię za Twoim dotykiem 

Jesteś dla mnie światła jasnego promykiem. 

Jesteś dla mnie tarczą, moim przyjacielem 

Kiedy idę z Tobą – jesteś moim cieniem. 

  

KOCHAM kiedy mówisz takie mądre słowa 

Zrozumieć i słuchać – sukcesu połowa. 

Jesteś moim radcą , moim powiernikiem 

Przed Tobą się zwierzę – jak dotąd przed nikim. 

  

KOCHAM Cię za uśmiech i każde spojrzenie 



Dla niejednej pani jest ono marzeniem. 

Jesteś moim spełnionym marzeniem 

Mą miłością życia, moim przeznaczeniem. 

  

autor: Lucyna Krzan 

  

 

  

U zarania nowej kadencji historyjka z morałem … 

Siła w jedności * 

Rodzicom było przykro, że ich siedmioro dzieci ciągle się ze sobą kłóciło. Pewnego 
dnia ojciec przywołał je do siebie i położył na stole wiązkę siedmiu kijów o takiej samej 
grubości przewiązaną sznurkiem. 

- Jestem gotów dać sto złotych temu z was, któremu uda się te kije złamać – rzucił 
dzieciom wyzwanie. 

Dzieci trudziły się wielce, ale w końcu pojęły, że w pojedynkę, pomimo swego całego 
wysiłku, nie dadzą sobie z tym rady. 

- Oto starałyście się i zobaczyłyście, że nie możecie tego dokonać – rzekł ojciec. – A 
przecież nie ma nic prostszego.  

- Powiedziawszy to rozwiązał sznur, wziął w ręce jeden kij i złamał go. Także pozostałe 
kije jeden po drugim, łamał bez najmniejszego wysiłku.  

Dzieci zaprotestowały twierdząc, że był to nieuczciwy trik. Jednak ucichły i zamyśliły 
się, kiedy ojciec powiedział do nich: 

- To, co stało się z tymi kijami, także i was kiedyś spotka. Dopóki się trzymacie razem, 
jesteście mocni, jak ta wiązka, i nikt wam nie zagrozi. Jednak kiedy się będziecie kłócić 
i nie będziecie ze sobą zgodni, jeżeli się rozejdziecie i nie będziecie chcieli nic o sobie 
słyszeć, to każdego z was może spotkać taki los, jak te kije, które oto leżą teraz 
połamane przed wami na stole.  

  

* niech morał wypływający z powyższego opowiadania będzie - dla nas 

wszystkich - mottem naszych poczynań na rozpoczynającą się kadencję … 



  

 
 


