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Kwiecień 

           -   „Kwiecień  plecień , bo przeplata – trochę zimy, trochę lata”   

          - to najtrafniejsze ludowe porzekadło charakteryzujące ten czas 

przełomu, czyli nieodwracalnego momentu żegnania zimy i nieśmiało 

– z nadzieją - witania najpiękniejszej z pór roku – wiosny.  Wedle 

używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego jest czwartym 

miesiącem w roku, ma 30 dni i jest miesiącem wiosennym na półkuli 

północnej, zaś jesiennym na południowej.   

          Kwiecień zawsze zaczyna się w ten sam dzień tygodnia, co 

lipiec, a w latach przestępnych dodatkowo także w ten,  co styczeń.  

          W/g Aleksandra Brücknera - historyka literatury i kultury 

polskiej - .nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących wtedy kwiatów. 

          Dawniej używane były również nazwy: łżykwiat (lub 

łudzikwiat), czy brzezień – od brzozy.  

          Łacińska nazwa Aprilis została zapożyczona przez większość 

języków europejskich i pod takową funkcjonuje. 

 

          Ludowe mądrości charakteryzujące ten czas  
  

Na Św. Franciszka (2 kwietnia) zielenią się łany i … wracają bociany. 

 Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

 Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają. 

Suchy kwiecień, marzec mokry, maj niechłodny, rok niegłodny. 

 Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

 Na Św. Justyna (14 kwietnia) siew się w polu zaczyna. 

Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień zapowiadają. 

 Gdy na Wojciecha (23 kwietnia) rano plucha, do połowy lata będzie posucha. 

Jeśli Jerzy (23 kwietnia) zbliża się pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 

 Chodzisz na Marka (25 kwietnia) bez koszuli, w maju kożuchem się otulisz. 

Na Świętego Augustyna (29 kwietnia) orka dobrze się poczyna. 

  

          W ten czas wspominamy: 

          1 kwietnia – to Prima Aprilis - tak brzmi nazwa pierwszego dnia  

miesiąca  przez to, że w tym  dniu przez całe stulecia ludzie żartobliwie 

nawzajem oszukiwali się i nadal tradycyjnie to czynią.  Skąd ten zwyczaj zjawił 

się w Polsce, skoro  w XVI wieku uważany był już za stary ?  

          Jedni uważają, że jest to pozostałość rzymskiego święta Ceralii 

obchodzonego ku czci bogini Cerery na początku kwietnia. Według mitu, kiedy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aprilis
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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jej córka Prozerpina  zbierała narcyzy na Polach Elizejskich została porwana do 

Hadesu przez Plutona. Cerera usłyszawszy krzyk  córki wyruszyła na 

poszukiwanie głosu – lub echa głosu - , ale została wyprowadzona w pole. 

          Niektórzy historycy i badacze obyczajów wysuwają tezę, jakoby 

zwodzenia się były dalekim echem średniowiecznych misteriów pasyjnych, w 

których przedstawiano sceny ciągłego odsyłania Chrystusa od Annasza do 

Kajfasza. Są też tacy, którzy pochodzenie zwyczaju upatrują w wprowadzającej   

w błąd zmiennej pogodzie kwietniowej przeplatającej „ trochę zimy, trochę 

lata”. 

          Na pewno na Prima aprilis zaczęto dowcipkować po 1564 r., kiedy to 

Karol IX  - władca Francji - przełożył Nowy Rok   z 1 kwietnia na 1 stycznia, 

co nie tylko zmieniło kalendarz, ale także zakłóciło obyczaj wręczania 

prezentów noworocznych.  Dziesięć lat później kościół zatwierdził tę zmianę 

wprowadzając kalendarz gregoriański. Jednak z przyzwyczajenia dalej wręczano 

sobie   1 kwietnia drobne upominki, ale z czasem zamiast prawdziwych zaczęto 

sobie przesyłać lub wręczać bezwartościowe przedmioty  o charakterze 

żartobliwym. Aby mieć jeszcze więcej okazji do śmiechu – zaczęto sobie robić 

psikusy i kawały. 

          W XVI w. ten zwyczaj przywieziony z Zachodu upowszechnił się w 

Polsce. Tak więc oszukiwano się np. przesyłając sobie różne zmyślone 

wiadomości, stad stare przysłowie : „Prima aprilis – nie czytaj , bo się omylisz”.  

          Dzisiaj za nos wiele milionów  ludzi wodzą dziennikarze. I tak prasowi, 

jak też telewizyjni fachowcy prześcigają się   w wymyślaniu na ten dzień wciąż 

nowych, sensacyjnych wiadomości i jak najbardziej nieprawdopodobnych 

kłamstw.  

           1 kwietnia 1895 r. – urodził się Tadeusz Komorowski – pseud. 

„Bór” – działacz konspiracji, generał, w latach 1943-44 dowódca AK 

(zm. 1966 r.). 

          2 kwietnia 2005 r. o godz. 21
37

  w 85 roku życia i 25 roku 

pontyfikatu – zmarł  Ojciec Święty Jan Paweł II (ur. 1920 r.). 

          2 kwietnia 1805 r. – urodził się Hans Christian Andersen – 

duński poeta i pisarz. W rocznicę urodzin autora znanych na całym 

świecie baśni obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla 

Dzieci (zm. 1875 r.). 

          2 kwietnia – to WIELKI CZWARTEK  

         W tym dniu w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy 

Chrystus ustanowił   sakrament Kapłaństwa i Eucharystii. Wieczorna 

Msza Wieczerzy Pańskiej  inauguruje Święte Triduum Paschalne              
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(z łać. Triduum – Trzy Dni), którego istotą jest celebracja Męki, 

Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. 

          3 kwietnia 1940 r. – w Katyniu NKWD rozstrzelało pierwszą 

grupę polskich oficerów po tym, jak w marcu 1940 r. na najwyższych 

szczeblach władzy na Kremlu zapadły decyzje o fizycznej likwidacji 

polskich oficerów i policjantów zgromadzonych w obozach jenieckich 

w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.  4431 polskich więźniów 

stanęło nad dołami śmierci w lasku katyńskim; egzekucje ponad 

20 000  polskich oficerów z tych obozów trwały do 15 maja 1940 r. 

          3 kwietnia – to WIELKI PIĄTEK  

               Jest jedynym dniem w roku, w którym Kościół katolicki nie 

sprawuje Mszy św. Jest dniem najgłębszej żałoby, skupienia, powagi, 

wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych oraz modłów 

przy Grobie Pańskim. 

          4 kwietnia 1945 r. – w obozie koncentracyjnym Mauthausen 

zmarł Mieczysław Trojanowski – generał, dowódca Okręgu1. 

Korpusu „Warszawa” we wrześniu 1939 r.  

          4 kwietnia 1975 r. – Bill Gates i Paul Allen założyli firmę 

Microsoft.  

               4 kwietnia – to WIELKA SOBOTA 

          W tym dniu w świątyniach adorujemy Najświętszy Sakrament 

umieszczony w Grobie Pańskim. W domach  jest to kolejny dzień 

przygotowań i pieczenia lukrowanych bab, ugniatania baranków z 

cukru i malowania pisanek. W tym dniu  przed południem 

praktykowany jest stary obrzęd błogosławienia pokarmów i napojów, 

znany w kościele katolickim już w VIII wieku. W Polsce zachował się 

do dziś. Kościół błogosławi  na wielkanocny stół: jaja, chleb, 

świąteczne pieczywo, mięso, wędliny, napoje.  

 

          Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz 

udanego świątecznego odpoczynku w gronie bliskich i przyjaciół 

wszystkim członkom naszej organizacji, ich bliskim, wolontariuszom 

i  ludziom sprzyjającym naszej sprawie życzenia tej treści ślą:  

 

prezes ZO  Podkarpackiego PZN           –            mgr Ryszard Cebula  
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w imieniu Redakcji „Przewodnika”           -            Zygmunt Florczak            
           

          5 kwietnia – to WIELKANOC 

          - czyli Uroczystość Uroczystości  z łacińska:  Solemnitas 

Solemnitatum  – tak w VI wieku papież Grzegorz Wielki nazwał 

Wielką Niedzielę.  

          Zmartwychwstanie Pańskie jest największym świętem 

chrześcijan.  Obchodząc je wielbimy zwycięstwo Chrystusa nad 

śmiercią. Porankiem tego dnia rodzinnie zasiadamy do uroczystego 

śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i 

dzieleniem się święconym jajem – symbolem odradzającego się życia.  

Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. 

Stoły zdobione są pisankami, barankiem, baziami i bukietami z 

pierwszych wiosennych kwiatów. 

          6 kwietnia –  Poniedziałek Wielkanocny,  Śmigus - Dyngus 

          Współcześnie wynaturzony prostacki  zwyczaj mający ponoć 

kontynuować piękny -  tradycją umotywowany - obrzęd , który 

prowokuje hordy rozzuchwalonych chłopców do czynienia zła - 

oblewania wodą -  nie tylko dziewcząt, ale wszystkiego i  wszystkich, 

aby tylko mieć prostacką satysfakcję i „dziką radość”… 

          6 kwietnia 1965 r. – konsorcjum Intelsat umieściło na orbicie 

okołoziemskiej pierwszego satelitę telekomunikacyjnego.   

          6 kwietnia 1985 r. – zmarł Stanisław Zaczyk – polski aktor 

teatralny i filmowy (ur. 1923 r.). 

          7 kwietnia – to Światowy Dzień Zdrowia 

          7 kwietnia1795 r. – francuskie Zgromadzenie Narodowe 

ustanowiło wzorzec metra – podstawowej jedności długości.   

           7 kwietnia 1995 r. – po 12 latach budowy otwarto pierwszy – 

11 kilometrowy – odcinek warszawskiego metra: Kabaty - 

Politechnika.  

          8 kwietnia 2005 r. – w Watykanie odbył się pogrzeb papieża 

Jana Pawła II.   

          8 kwietnia – to Międzynarodowy Dzień Romów ustanowiony 

w 1990 r. podczas IV Międzynarodowego Kongresu Romskiego. 

          9 kwietnia 2005 r. – zmarł Jerzy Grzegorzewski – polski 

reżyser i scenograf teatralny, jeden z najwybitniejszych 

inscenizatorów współczesnego teatru polskiego (ur. 1939 r.). 
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          10 kwietnia 2010 r. – lecący do Smoleńska wraz z Marią i  

Lechem  Kaczyńskim - prezydentem RP -, przedstawicielami 

parlamentu, duchowieństwa, MON, środowisk kombatanckich oraz 

centralnych urzędów państwa  na obchody 70-tej rocznicy zbrodni 

katyńskiej (razem 96 osób) - podchodzący do lądowania -  rozbił  się  

rządowy samolot Tu – 154 M. Zginęli wszyscy pasażerowie i załoga. 

          10 kwietnia 1864 r. – to data upadku Powstania styczniowego  

          10 kwietnia 1525 r. – wspominamy Hołd Pruski – złożony na 

krakowskim Rynku przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna 

królowi Zygmuntowi I Staremu.  

          11 kwietnia – to Dzień Radia – obchodzony w rocznicę 

przygotowania w 1923 r. przez  Stowarzyszenie Radiotechników 

Polskich opinii na temat projektu ustawy radiotelegraficznej.   

          12 kwietnia 1945 r. – żołnierze I Dywizji Pancernej Stanisława 

Maczka wyzwolili obóz kobiecy w Oberlangen, gdzie więziono 

uczestniczki Powstania Warszawskiego.   

          13 kwietnia – to Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 

obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 r. 

informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem masowych 

grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 r.   

          14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych 

          15 kwietnia 1885 r. – urodził się Tadeusz Kutrzeba – generał, 

bohater kampanii wrześniowej, dowódca armii „Poznań” i „Pomorze” 

(zm. 1947 r.).   

          17 kwietnia 1794 r. – rozpoczęła się Insurekcja warszawska, 

której przewodził szewc Jan Kiliński.   

          17 kwietnia 1865 r. – urodziła się Urszula Ledóchowska – 

zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 

Konającego (znane jako urszulanki szare) beatyfikowana przez Jana 

Pawła II podczas jego drugiej pielgrzymki do Polski 20. VI. 1983 r. 

(zm. 1939 r.).    

          18 kwietnia – to Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków  

          18 kwietnia 1025 r. – w Gnieźnie odbyła się koronacja 

Bolesława Chrobrego na króla Polski.  

          19 kwietnia 1942 r. – wybuchło powstanie w warszawskim 

getcie. 

          20 kwietnia – to Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. 
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          21 kwietnia 1915 r. – urodził się Anthony Quinn – 

amerykański aktor, znakomity odtwórca głównych ról w takich 

filmach jak: „Grek Zorba”, „Pasja życia”, czy „La Strada”; 

dwukrotny laureat Oskara (zm. 2001 r.).  

          22 kwietnia 1915 r. – w bitwie pod Ypres w  Belgii armia 

niemiecka użyła po raz pierwszy w historii w skali masowej gazów 

bojowych (atak falowy ciekłego chloru). 

          23 kwietnia – to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

ustanowiony przez UNESCO w 1995 r.  

          23 kwietnia 1815 r. – w Strykowie koło Brzezin urodził się 

Adam Piotr Mierosławski – uczestnik Powstania listopadowego, 

emigrant, kapitan, żeglarz, łowca wielorybów – jeden z największych 

polskich żeglarzy (zm. 1851 r.). 

          24 kwietnia 1935 r. – urodził się Tomasz Hopfer – lekkoatleta, 

dziennikarz sportowy i sprawozdawca telewizyjny, propagator akcji 

„Bieg po zdrowie” i innych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 

(zm. 1982 r.).  

          25 kwietnia 1945 r. – w San Francisco (USA) rozpoczęła się 

konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych.  

          26 kwietnia 1900 r. – urodził się Charles Francis Richter – 

amerykański geofizyk, profesor  Kalifornijskiego Instytutu 

Technologicznego w Pasadenie, autor prac dotyczących sejsmologii i 

fizyki wnętrza Ziemi.  W 1935 r. stworzył skalę do określania siły 

trzęsienia Ziemi – tzw. skalę Richtera (zm. 1985 r.). 

          27 kwietnia 1925 r. – urodziła się Aniela Krzywoń – fizylierka 

z 1 kompanii 1 Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater. 

Zginęła w bitwie pod Lenino 12. X. 1943 r.; pośmiertnie odznaczona 

Krzyżem Orderu Virtuti Militari.    

          28 kwietnia 1895 r. – urodził się Mikołaj Alojzy Kaszyn – 

spiker, aktor.  01. X. 1925 r. został pierwszym w Polsce etatowym 

pracownikiem radia – pełnił funkcję kierownika Działu 

Programowego (zm. 1977 r.).    

          29 kwietnia – to Międzynarodowy Dzień Tańca 

          29 kwietnia 1995 r. – w uznaniu zasług dla francuskiej nauki – 

prochy Marii Skłodowskiej Curie  zostały umieszczone we 

francuskiej nekropolii narodowej – Panteonie. Nasza rodaczka była 

pierwszą - i do tej pory jedyną – kobietą uhonorowaną w ten sposób. 
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          30 kwietnia 1955 r. – urodził się Marian Sypniewski – polski 

szermierz, dwukrotny zdobywca brązowych medali olimpijskich w 

drużynie (1980 w Moskwie i 1992 w Barcelonie), a także mistrz świata 

w drużynie 1978 r. 

 

          Wspólnie przeanalizowaliśmy kawał historii naszej, jak i 

powszechnej, skupiliśmy się na kluczowych i najważniejszych faktach 

oraz wydarzeniach związanych z naszą religią, a przeżywanych 

początkiem miesiąca; wspomnieliśmy bolesne i chlubniejsze fakty z 

naszej historii, które dane było przeżyć  naszym przodkom.  

          Wyciągnijmy z nich – jak i z ludowych porzekadeł - dla nas 

konstruktywne wnioski, by przez własną głupotę jak i zbiorowy 

rozgardiasz znowu nie przeżywać jako Naród tego, co – jako   

wspomnienie – wypunktowano powyżej.  

          Pamiętajmy, że kończący się czas, to „przeplatanie się trochę 

zimy i trochę lata”, wiec dbajmy o swoje zdrowie, by u zarania 

najpiękniejszej z pór roku nie kurować się i chorobliwie pociągać 

nosem… 

 

 

Zygflor                                                                                  2014-11-28 

 

           
 

 
 

Relacja 

          ze spotkań opłatkowych i bożonarodzeniowych AD 2014 na 

szczeblu ZO PZN, jak i w jego poszczególnych strukturach terenowych  

           

          „Jak obyczaj każe stary, według ojców naszych wiary, chcemy 

złożyć Wam życzenia, z dniem Bożego Narodzenia. Niech ta 

gwiazdka Betlejemska, która wschodzi tuż po zmroku, da Wam 

szczęście i pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku.  
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          By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało, byście 

zawsze byli zdrowi, by problemy były z głowy, by się wiodło 

znakomicie, by wesołe było życie!”  

 

          Wedle tej formułki na pewno mogli sobie składać życzenia uczestnicy 

takiegoż spotkania zorganizowanego przez ZK w Krośnie oraz liderzy 

Podkarpackiego Okręgu PZN, którzy dzień później „debatowali” w gościnnym 

lokum Koła PZN Rzeszów.  

 

Wigilia w Kole PZN Krosno 
(relacja Bogdana Sadowskiego)  

 

          17 grudnia 2014 r. w lokalu „Bar Kasyno” odbyło się 

tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób niewidomych                             

i słabowidzących wywodzących się z naszej  struktury PZN.  Wzięło w 

nim udział kilkadziesiąt osób – 

członków i sympatyków Koła - 

oraz delegacja Towarzystwa 

Walki z Kalectwem. Uroczystą 

wieczerzę rozpoczął 

duszpasterz ojciec Krzysztof 

Janas, który odczytał fragment 

Ewangelii św. Łukasza oraz 

udzielił błogosławieństwa 

płynącego z betlejemskiej 

stajenki. Zgodnie z tradycją uczestnicy łamali się opłatkiem składając 

sobie – płynące z głębi serca - najlepsze życzenia. Na stołach nie 

zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych na czele z barszczem i 

smażoną rybą.                                                                       

          Wspólne kolędowanie przy akompaniamencie akordeonu 

wprowadziło zebranych w świąteczny nastrój.  
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Podczas tej uroczystej Wigilii 

wszyscy członkowie Koła mogli 

poczuć się jedną, wielką 

rodziną.   

 

 

 

 

 

„opłatek”  na szczeblu ZO PZN 
 

          18 grudnia 2014 r. „na Hetmańskiej” w gościnnym lokum 

rzeszowskiego Koła PZN odbyło się plenarne posiedzenia Członków 

Zarządu Okręgu 

Podkarpackiego PZN.   

          Po zrealizowaniu 

pierwszych rutynowych 

punktów plenum, czyli 

otwarcia posiedzenia, 

przyjęcia protokołu z 

poprzedniego posiedzenia 

plenum to najwyższe 

decyzyjne gremium Okręgu 

PZN ustaliło m.in. składkę 

członkowską PZN dla młodzieży uczącej się na 30 zł/rok oraz 

utrzymało podział składek 

członkowskich na poziomie z 

lat poprzednich ( 40% do ZO; 

w Kole PZN pozostaje 60% ).                                                   

Z innych ważniejszych 

punktów obrad wartych 

odnotowania była informacja 

dotycząca pozyskania środków 

w ramach 1% przez biuro ZO 

jak i Koła PZN, czy przyjęcie i 

zatwierdzenie Regulaminu oraz Ordynacji Wyborczej Walnych 

Zebrań Sprawozdawczo Wyborczych w Kołach PZN. 
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          Po tym wszystkim nastąpił moment łamania się opłatkiem, 

składanie nawzajem sobie świąteczno – noworocznych życzeń oraz 

chwila wspólnego spożywania okolicznościowego tradycyjnego 

wigilijnego  posiłku, który w tych okolicznościach pasował „jak ulał”.  

             
 

8 stycznia 2015 r. 
 relacja z opłatkowego spotkania w lubaczowskim Kole PZN  

   

          W bardzo mroźny – w nocy poprzedzającej spotkanie temp. 

miejscami spadła do -18 C
O
 – dzień  odbyło się spotkanie opłatkowe 

w Kole PZN Lubaczów. Z 

przykrością należy przyznać, że 

po raz pierwszy od lat  

uczestniczyła w nich mniejsza 

liczba uczestników, niż zwykle. 

Prawdopodobnie do niskiej 

frekwencji przyczyniła się aura, 

bo mrozy przyszły po opadach 

deszczu i prawdopodobnie to 

zniechęciło ludzi do 

podróżowania, a większość z 

nich przecież mieszka w odległych miejscach powiatu.   

          W trakcie spotkania swoją obecnością zaszczycili nas: 

Burmistrz Miasta Lubaczowa 

Krzysztof Szpyt, Burmistrz 

MiG Oleszyce Andrzej 

Gryniewicz, Naczelnik 

Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych Starostwa w 

Lubaczowie Marta 

Zabrońska, Małgorzata 

Strycharz z MDK, Arkadiusz 

Markiewicz wraz Joanną 

Margraf z lubaczowskiego 

PCPR, Regina Adamowicz z PSD oraz  Katarzyna Pelc Antonik z 

MBP w Lubaczowie. 
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          Pomimo zewnętrznej niskiej temperatury w naszym gronie było 

raczej ciepło, mile i rodzinnie. W trakcie spotkania łamiąc się 

opłatkiem złożyliśmy sobie noworoczno – świąteczne życzenia, 

zaśpiewaliśmy kilka kolęd, wymienili najważniejsze informacje, 

wysłuchali wystąpień zaproszonych Gości, by tuż po godz. 12
00

 

rozpocząć powroty do domów w już trochę bardziej sprzyjających 

warunkach, niż podczas wczesno porannychgodzinach wyjazdu.   

 

- w trzech „odsłonach” w rzeszowskim Kole PZN – 
 

          15. 01. 2015 r. – to data pierwszego składkowego spotkania 

rzeszowskiej struktury PZN zrealizowana we wszystkim znanym 

lokalu  o dwuznacznej nazwie „Cafe Cela” przy ul. Dąbrowskiego. 

          Po przeżytym wedle 

tradycji wstępie, w którym 

niestety nie uczestniczył 

zaproszony prezydent Miasta 

Rzeszowa Tadeusz Ferenc 

bawili się do późnych godzin 

nocnych w ten sposób 

kontynuując tradycję 

spotkania karnawałowych 

integrujących to środowisko.  

          16. 01. 2015 r. – to spotkanie „bis” wcześniej omówionego, a 

zrealizowanego w lokalu Koła PZN Rzeszów przy ul. Hetmańskiej, w 

którym już uczestniczył prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.  

Okazało się, że dla w/w, jak i przedstawicieli tegoż środowiska było 

to bardzo potrzebne – przełamujące bariery i niedomówienia – 

spotkanie, w trakcie którego prezes ZO PZ Ryszard Cebula wręczył 

szczególnemu Gościowi oczekującą na Niego od miesięcy odznakę 

„Przyjaciel Niewidomych”. Dla prezydenta Ferenca spotkanie było 

czasem do snucia wizji dotyczącej rozwoju miasta Rzeszowa oraz … 

okazją do wykazania gestu wobec goszczącego go  środowiska w 

postaci oznajmienia , iż „od zaraz”  magistrat obniża im opłatę 
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czynszu z dotychczasowej dosyć wygórowanej na wręcz symboliczną, 

czyli w wysokości 1 zł/m
2
.  

          W spotkaniu uczestniczyła bardzo duża grupa członków 

rzeszowskiego Koła PZN, w 

których problemy, 

osiągnięcia i potrzeby 

referowane przez prezes Ewę 

Kuźniar w skupieniu je sobie 

przyswajając przyjmował do 

wiadomości. Okazało się, że 

wzajemny kontakt był bardzo 

potrzebny obu stronom, gdyż 

wzbogacił wiedzę prezydenta o środowisku, które działa na terenie 

przez niego administrowanym, zaś naszym ludziom przybliżyło 

sylwetkę samorządowca, o którym coraz głośniej w Polsce.  

          22. 01. 2015 r. – to termin zrealizowanego w tymże samym 

lokalu spotkania opłatkowego „Duszpasterstwa Niewidomych” 

działającego przy tymże Kole PZN.  

          W „Opłatku” uczestniczyła bardzo liczna rzesza ludzi, wśród 

których zasiadło dwóch kapłanów oraz „łańcucki wodzirej” Stanisław 

Ostrowski, który grając na akordeonie lub pianinie prowokował 

towarzystwo do kolędowania lub proponował wysłuchanie utworów 

wykonanych przez siebie. Był to bardzo mile, przyjemnie i rodzinnie 

spędzony czas, który na pewno jego uczestnicy w domowych 

pieleszach będą długo wspominać i rozpamiętywać.  

 

 

Czarna - 20 stycznia 2015 r. 

- czyli relacja ze spotkania opłatkowego w łańcuckim Kole PZN -  
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          Wedle zainicjowanej niegdyś tradycji spotkania opłatkowe ludzi 

z dysfunkcją wzroku zrzeszonych w łańcuckim Kole PZN corocznie 

odbywają się na terenie jednej z Gmin pow. łańcuckiego.  

          W bieżącym roku spotkali się w miejscowości Czarna, bo tak 

wypadło z grafiku”. Na omawiane spotkanie z miejsca zbiórki w 

Łańcucie około 40 członków do wymienionej miejscowości własnym 

autokarem przywiózł ich niezawodny przyjaciel  Bogdan Sobuś .  

          Jak zwykle uroczystości zainaugurowała Msza św. tym razem 

odprawiona  w kościele parafialnym p. w.  Imienia Najświętszej 

Maryi Panny w Czarnej, 

którą w intencji środowiska 

odprawiali księża: Artur 

Janiec, Jan Frańków i 

proboszcz parafii Zbigniew 

Góra, który wygłosił 

okolicznościową homilię. 

Zapisaną w brajlu modlitwę 

– intencje wiernych - 

odczytała  koleżanka 

Stanisława Prucnal , zaś oprawę muzyczną i stosowny śpiew zapewnił 

wywodzący się z tegoż  środowiska organista Stanisław Ostrowski.  

          Następnie przejechali do budynku Zespołu Szkół w Czarnej, 

gdzie po zajęciu miejsc przy biesiadnych stołach - wszystkich gości i 

członków tejże społeczności powitali : prezes ZK PZN Marian Wrona  

, gospodyni obiektu - dyr. 

szkoły Urszula Stępień oraz 

sponsor spotkania  - Wójt 

Gminy Czarna Edward 

Dobrzyński. Następnie 

kolejno głos zabierali 
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zaproszeni goście.  W części artystycznej młodzież szkolna 

przedstawiła koncert kolęd  opracowany i wykonany pod batutą 

nauczycielki wychowania  muzycznego. 

          Po koncercie odbyło się wręczenie odznaki ,,Przyjaciel 

Niewidomych” – otrzymał ją dyr. Banku Spółdzielczego w Łańcucie 

p. Szczepan Kozłowski ( wspomaga finansowo działalność Zarządu 

Koła ) – oraz kilku innym drobnych upominków. Odznakę i upominki 

wręczali:  prezes ZK, poseł, dyrektor szkoły i Wójt.  

          Po części oficjalnej łamano się pobłogosławionymi przez 

proboszcza opłatkami, składano sobie płynące z głębi serca  życzenia 

,,Wszystkiego Najlepszego ” na nadchodzący czas tym wszystkim, z 

którymi biesiadowano, jak i ich rodzinom.  

          Następnie młodzież podała gorący posiłek, po którego spożyciu 

i zregenerowaniu sił rozpoczęło  się ogólne kolędowanie przy 

akompaniamencie grającego na akordeonie Stasia Ostrowskiego, które 

od czasu do czasu przerywano na wysłuchanie recytacji wierszy 

Stanisławy Prucnal, Stanisława Bożka i Danuty Starz. W takiej 

atmosferze impreza trwała do wczesnych godzin popołudniowych. 

          Około  godz. 14
30

 autokar Bogdana Sobusia odwiózł z 

powrotem wspomnianą we wstępie grupę członków do Łańcuta; 

równolegle w tym samym czasie miejscowi wykorzystując autobusy 

PKS rozjeżdżali się do domów. 

 

          Łańcuckie spotkanie swoją obecnością m.in. zaszczycili: 

ks. Artur Janiec             -  dyrektor CARITAS Archidiecezji Przemyskiej 

ks. Jan  Frankow           -  duszpasterz osób głuchych i niepełnosprawnych  

ks. Zbigniew  Góra        -  proboszcz  parafii  w Czarnej 

ks. Marian Szumigraj   -  parafia Czarna 

Kazimierz Gołojuch       -  poseł na Sejm RP 

Barbara Pilawa Krauz   - wicestarosta Powiatu Łańcuckiego 

Jadwiga Cwynar          - dyr. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 
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                                          Niepełnosprawności w Łańcucie 

Joanna Dubiel Sowa       - dyr. PCPR w Łańcucie 

Małgorzata Sońska    - dyr. Publicznej Biblioteki Miejskiej przedst. Burmistrza 

Ewa Kotwica                    - dyr.  Zespołu Szkół w Soninie 

Janina Surmacz               - dyr.  NORW  Caritas w Wysokiej 

Alicja Rojek                     - dyr. WTZ  w Białobrzegach 

Szczepan  Kozłowski       - dyr.  Banku Spółdzielczego w Łańcucie  

Krzysztof  Lepak             - dyr.  DPS  w Łańcucie 

Franciszek Masłoń          - Wójt Urzędu Gminy w  Białobrzegach 

Edward Dobrzyński        - Wójt Urzędu Gminy w  Czarnej 

Ewa Moskwa                    - dyr.  GOPS  w  Czarnej 

Urszula Stępień                - dyr.   Zespołu Szkół  w Czarnej 

Małgorzata  Wisz            -  dyr.  Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Czarna 

Maria  Tabaka                -   prezes Akcji Katolickiej w Czarnej 

 

Jarosław – 22 stycznia 2015 r. 

          Członkowie Koła PZN w Jarosławiu w liczbie około 50 osób w 

tym roku w bożonarodzeniowy czas pod duchowym przewodnictwem 

archiprezbitera ks. Andrzeja Surowca spotkali się tuż po godz. 15
00             

22 stycznia br. w Restauracji „Klasyczna” Tadeusza Słowika – ich 

przyjaciela, sponsora i człowieka, na którego zawsze mogą liczyć, 

          Jak nakazuje tradycja - łamali się opłatkiem, kolędowali, 

składali sobie płynące z głębi serca życzenia i delektowali się 

recytowanymi specjalnie dla nich utworami Karola Wojtyły oraz ks. 

Jana Twardowskiego.     

           Jak zwykle – ich spotkanie przebiegało w  bardzo dobrej 

atmosferze, która sprzyjała 

poświątecznemu kolejnemu 

wspominaniu narodzin 

Dzieciątka z Betlejem. Była 

okazja i czas do 

wysłuchania 
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okolicznościowego przekazu, w którym szczególny kapłan omówił 

betlejemski cud oraz z tego faktu – tytułu – płynący dla nas przekaz. 

Bazując na prawdach, których wartość była honorowana i 

przestrzegana przez ostatnie dwa tysiąclecia - czyli z perspektywy 

człowieka wierzącego - odniósł się do tego wszystkiego, co 

współcześnie rujnuje naszą rzeczywistość – naszą tradycję i 

moralność. Ukazał jej wynaturzenia i zakłamania wynikające m.in. z 

tego, że odwracamy się od tego wszystkiego, co jest utożsamiane z 

przyjściem na świat Bożego Syna oraz Jego życiem, czyli nauką oraz  

krzyżową ofiarą – śmiercią - poniesioną na Golgocie dla naszego 

zbawienia.     

          Po około bożenarodzeniowej części oficjalnej nastąpił czas 

pląsów, do których przygrywał zaproszony zespół, wszak był to 

jeszcze czas kończącego się karnawału, wiec łącząc oba wątki bawili 

się do późnych godzin wieczornych.    

      

- a w Lesku jak w Rio de Janeiro - 

 

          Tym razem w Lesku - u końca karnawału - bawiono się jak w 

przysłowiowym Rio de Janeiro, gdyż wręcz karnawałowy wymiar 

miało ich tegoroczne tego typu spotkanie zorganizowane przez aktyw 

ich Koła PZN nie tylko z powodu terminu jego realizacji, ale i 

towarzystwa, w obecności którego je zrealizowano.   

          Już tradycyjnie spotkali 

się w „Bieszczadniku” w 

końcu karnawału, czyli w dniu 

17 lutego w czasie i porze, 

która umożliwiła ich 
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członkom  „ zejście z gór i pagórków”, by spotkać się.  

          Z zaproszenia ZK m.in. skorzystali: Robert Stępień  - Wójt 

Gminy Baligród, Magdalena Wijtasik – dyr. PCPR w Ustrzykach 

Dolnych, Robert Petka – sekretarz Gminy Olszanica, Monika 

Balcerak – rehabilitantka Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie, 

Danuta Rymarowicz – 

prezes leskiego Koła PSD, 

Józef Folcik- dyr. PGE 

Energia Odnawialna Zespołu 

Elektrowni Wodnych Solina 

Myczkowce, Andrzej 

Olesiuk Starosta Powiatu 

Leskiego, Bożena Czyryk –

dyr. Domu Kultury w Lesku, 

Krzysztof Zapała - Wójt Gminy Olszanica oraz Katarzyna 

Zielińska Onyszko - zastępca Wójta Gminy Solina. 

          Już tradycyjnie wszystkich przybyłych przywitała prezes ZK 

PZN Łucja Bielec, która przy okazji podziękowała wszystkim 

osobom i instytucjom „za pomoc w zrozumieniu problemów i potrzeb 

związanych ze szczególnym  charakterem niepełnosprawności” jaka 

dotyka osoby niewidome i słabowidzące. 

          Korzystając z okazji przedstawiła problemy z jakimi borykają 

się jej podopieczni – w tym  z 

brakiem lekarza okulisty 

pracującego na terenie 

powiatu leskiego, czy fakt nie 

respektowanie ulg przez 

prywatnych przewoźników, 

którzy wypełnili lukę po 

zlikwidowanym PKS-ie  „na 

swoich warunkach”.  
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          Przy okazji, za aktywność, zaangażowanie i pracę na rzecz osób 

niewidomych i słabowidzących -  mocą uchwały prezydium ZG PZN 

– prezes Łucja Bielec wraz Moniką Balcerak wręczyła Honorowe 

Odznaki PZN. Otrzymali je: 

 Brązową: Barabara Chorążak, Maria Dzimira, Małgorzata 

Mamrowicz 

 Srebrną: Izabela Kielecka 

 Złotą;   Janusz Cipora  

          Spotkanie swoimi występami umiliły: „ Bieszczadzkie żabki”, 

Aleksandra Jędruszczak i Barbara Chorążak, zaś w przerwach 

pomiędzy występami słuchano  recytacji wierszy Ewy Romanek. 

          Po wspólnym obiedzie wszyscy bawili się przy muzyce, którą 

serwował DJ Robert z Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.   

          Jak się bawili i w jakich nastrojach spędzali zrelacjonowany 

czas - niech o tym zaświadczy kilka wyeksponowanych w tej relacji 

zdjęć.   

          Powyższa „Relacja ze spotkań opłatkowych AD 2014 na 

szczeblu ZO PZN, jak i w jego poszczególnych strukturach 

terenowych” – w tym jednego stricte karnawałowego -, to czasokres 

zaczynający się tuż przed Bożym Narodzeniem AD 2014, a kończący 

się – jak w Rio de Janeiro – tuż przed Popielcem.  

          Jak widać świętowaliśmy różnie, bo na miarę konsolidacji oraz 

finansowych możliwości każdego z naszych ogniw terenowych 

Związku. Ów fakt – trend - należy ocenić jako pozytywny, godny 

podkreślenia i kontynuacji, gdyż służy integracji środowiska i o to w 

tym wszystkim – oprócz aspektów religijnych i pro związkowych – 

m.in. chodzi.                      

Zygflor     
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           „Niewidomemu byłem oczami,  

                            chromemu służyłem za nogi” 

           

          - to hasło tegorocznych – już 23 - Światowych Dni Chorego 

zaczerpnięte z Księgi Hioba, które w specjalnym orędziu – pisząc o 

pomocy cierpiącym, jako drodze uświęcenia -  ogłosił  papież 

Franciszek.  

          ŚDCh  został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 

13 maja 1992 r. Istotę i ideę jego powołania omówił w liście do 

ówczesnego przewodniczącego papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 

Służby Zdrowia kardynała  Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce 

w 75 rocznicę objawień fatimskich i w  11 rocznicę zamachu na Jego 

życie, czyli  niespełna 23 lata temu. 

Święto corocznie w Kościele katolickim jest obchodzone 

 11 lutego ( za każdym razem obchody rangi światowej odbywają się 

na innym kontynencie i w różnych miastach), kiedy to Kościół 

powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. 

Znaczenie tego dnia dla całej społeczności, to dostrzeżenie 

miejsca tych, którzy cierpią na duszy i ciele.  

Cele tych obchodów, to:  

 konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym 

 dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej,  

a przede wszystkim duchowej 

 włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot 

chrześcijańskich, rodzin zakonnych 

 popieranie zaangażowania wolontariatu  

 

Z okazji Światowego 

Dnia Chorego w 

świątyniach całego 

regionu były sprawowane 

uroczyste Msze Święte, 

podczas których udzielano 
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sakramentu namaszczenia chorych lub indywidualnego 

błogosławieństwa - tzw. ludzkiego - Najświętszym Sakramentem. 

          12 lutego 2015 r.  hasło tegorocznych Światowych Dni 

Chorego w treści zasygnalizowanej w tytule  w trakcie w Mszy św.  

odprawianej od godz. 10
00

   w lubaczowskiej konkatedrze rozwijał i 

tłumaczył dając budujące przykłady biskup pomocniczy Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej  Mariusz Leszczyński.     

          Rozpoczynając homilię przytoczył zdarzenie z ostatnich dni, 

którym był telefon od papieża Franciszka do chorego abp Zygmunta 

Zimowskiego – przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby 

Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych – , którym w ten sposób łączył się 

w cierpieniu z ciężko chorym arcybiskupem. W odpowiedzi Ojciec 

Święty otrzymał od niego zapewnienie, że „swoje cierpienie 

ofiarowuje za Kościół, papieża i cały świat”.  

          Reasumując oznajmił, że i nasze cierpienia  „należy  ofiarować 

w jakiejś intencji, aby dały jakiś owoc”, zaś stan naszego 

modlitewnego skupienia porównał do osobistego telefonu do Pana 

Jezusa wykonywanego przez nas w naszym cierpieniu, czy innej 

trudnej życiowej sytuacji. 

          Odnosząc się do pracowników służby zdrowia pracujących w 

szpitalach, hospicjach i tym podobnych placówkach przypomniał, że 

tam w praktyce na co dzień realizuje się przykazanie „będziesz 

miłował bliskiego swego, jak siebie samego”.  

          Prosił, abyśmy „nauczyli się odczytywać sens naszego 

cierpienia oraz służbę na rzecz człowieka cierpiącego i obie racje 

umieli zakotwiczyć w czymś wyższym”. 

          Kończąc rzekł: „Czas spędzony o boku chorego, jest czasem 

świętym, zaś osoby w ten sposób się realizujące są oczami i stopami 

cierpiących nawet wtedy, gdy te są ubezwłasnowolnione i nie potrafią 

być za opiekę wdzięczne”.  
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          Ostatni akcent homilii, to prośba, abyśmy „nasze osobiste 

problemy, kłopoty, rozterki, czy prośby kierowali ku Matce Bożej z 

Lourdes, która u Boga będzie ich naszą  najlepszą Orędowniczką”           

          Po zakończeniu Mszy św. ksiądz biskup Mariusz Leszczyński 

oraz asystujący mu kapłani  wszystkim chętnym udzieli Sakramentu  

Namaszczenia Chorych. 

          Po nabożeństwie około godz. 11
30  

w konkatedralnej Salce 

Teatralnej odbyło  się spotkanie wszystkich uczestników obrządku z 

zaproszonymi gośćmi, podczas którego z zaciekawieniem obejrzano 

artystyczne  występy poszczególnych placówek z terenu powiatu.   

          W tym roku szczególne uroczystości swoją obecnością 

zaszczycili członkowie Rady Powiatu wraz ze Starostą Lubaczowskim 

– Józefem Michalikiem, bp Mariusz Leszczyński, dyr. Wydziału 

Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego - Dariusz Tracz, dyr. 

Podkarpackiego Oddziału PFRON - Maciej Szymański, Burmistrz 

Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt oraz dyrektorzy DPS, ŚDP, 

przedstawiciele WTZ i inni.  

          Artystyczną część 

spotkania w Salce 

Teatralnej zainaugurował 

Starosta Lubaczowski 

Józef Michalik oraz 

Dariusz Tracz, a po nich 

prowadząca 

konferansjerkę 

Magdalena Dziamara i  

… zaczęło się.   
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          Tym razem na scenie wystąpili artyści z Zespołu Placówek 

im. Jana Pawła II w Lubaczowie, DPS z Wielkich Oczu, ŚDS z 

Cieszanowa, Horyńca Zdroju i Lipska oraz „Rudniacy” z DPS w 

Rudzie Różanieckiej.  

          Postronnego obserwatora niewątpliwie wzruszyły występy 

reprezentacji poszczególnych placówek opiekuńczych powiatu, 

niejedna osoba obserwująca je częściej łyknęła ślinę, czy niechcący 

otarła oczy - w ten sposób uzewnętrzniała się akceptacja tego, co do  

widza płynęło ze sceny, w ten sposób przejawiał się szacunek  oraz 

reakcja na szczególny przekaz i uznanie należne szczególnym 

artystom, za to, co  - i jak – przemawiali  przekazując pewne prawdy.     

          Impreza „nie ziściłaby się”, gdyby nie gościnność księdza 

Andrzeja Stopyry – proboszcza parafii p.w. św. Stanisława BiM w 

Lubaczowie, przedsiębiorczości dyr. PCPR – Beaty Leńczuk oraz jej 

współpracowników,  hojności sponsorów - takich jak: Michał 

Wołoszyn - Eurosłuch Plus Med, Słuchmed Lubaczów, Łukasz 

Margraf -  Euro Jet, E-Kropek w Lubaczowie, Miejska Spółdzielnia 

,,Samopomoc Chłopska" w Lubaczowie, Edward Kostrzycki - 

dyrektor R 36 w Lubaczowie. 

           Imprezę logistycznie zabezpieczali pracownicy PCPR, którzy 

zdołali ugościć wszystkich 

uczestników tym, co na tę 

okoliczność 

organizatorom obchodów 

ŚDCh ofiarowali 

darczyńcy.  

          Należy podkreślić, 

że w tym szczytnym 

gronie znaleźli się: 

Katarzyna Wolanin, 

Joanna Margraf oraz Arkadiusz Markiewicz.  
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          Medialnie szczególne spotkanie w świątyni oraz Salce 

Teatralnej rejestrowała i potem zrelacjonowała w cotygodniowym  

„Obiektywie” z 13. 02. br.  Lubaczowska Telewizja Internetowa.   

          Za fachową obsługę części artystycznej w Salce Teatralnej 

konkatedry również należy podziękować ekipie z MDK, która 

pracowała w składzie: akustyk – Paweł Rogal, elektryk -  Bogusław 

Tabaka oraz Wiesław Mamczura.    

 

           W tym wszystkim ważnym jest też to, aby o niepełnosprawnych i 

chorych  pamiętać nie tylko od święta, tj. z okazji Światowego Dnia 

Chorego, czy Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ale 

każdego dnia w roku w perspektywie mając i to, że i nas może kiedyś 

dotknąć choroba, niepełnosprawność i zdanie na czyjąś łaskę lub 

niełaskę  …  

          Tę ostatnią myśl można zadedykować rządzącym, pracującym w 

tzw. służbie zdrowia  i nie tylko… 

       

Zygflor                                                                                  2015-02-13 

 

Witryna poetycka 
            

          Jakże mogłoby być inaczej!  - wszak tegoroczny kwiecień, to 

wspomnienie 10-tej rocznicy śmierci  papieża Jana Pawła II oraz – 

analogicznie  do tego czasu, gdy Odchodził Święty – wierszowane 

wspomnienie tego faktu i poetyckie wprowadzenie do przeżywania 

najważniejszych świąt chrześcijan, czyli Świąt Wielkiej Nocy. 

           Z tejże okazji w naszym kąciku poetyckim do przeanalizowania 

proponuję – poprzez wyeksponowanie okolicznościowych utworów – 

wierszy tematycznie powiązanych z tymi faktami…    
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Janowi Pawłowi  II 

 

Kochany Ojcze Święty 

Tak wiele nas nauczyłeś 

I cały kraj się cieszył, 

Gdy na Ojczystej Ziemi razem z nami byłeś. 

  

Ty nauczałeś nas miłości 

I wytrwałości w cierpieniu , 

Ty zaufałeś Maryi 

I Miłosierdziu Bożemu ... 

  

Najdroższy nasz Nauczycielu, 

Cały świat płacze za Tobą, 

Nawet góry i jeziora, 

Bo Ty byłeś wyjątkową Osobą. 

  

Dzisiaj Cię nie ma - odszedłeś 

Do Domu Ojca naszego w niebie, 

Lecz w polskich sercach na zawsze zostaniesz, 

Bo my Polacy Kochamy Ciebie. 

          autor: Zuzanna Ostafin 

 

                Wielkanoc 

Wokół stołu rodzina niechaj się zbierze, 

Odmawiając wpierw, jak zawsze pacierze. 

Potem, jajkiem wszyscy się podzielmy. 

 Dłoń każdemu podamy, życzenia złożymy. 
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Usiądźmy za stołem suto zastawionym 

 Gdzie jajek - pisanek, wędzonki bez liku 

 Po takim posiłku – łykniem po kielichu. 

 Tak za nas samych jak i naszych gości 

Wznośmy toasty - tak dla zdrowotności. 

  

 Biesiadując razem - wszyscy się radujmy, 

 Szczęśliwi, radośni Świętujmy, świętujmy ! 

 WESOŁEGO ALLELUJA !! 

 

     autor wiersza: Lucyna Zawiślak-Krzan 
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