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„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni wdzięczną pamięcią żywych” 

 

03. 11. 2016 r. po ciężkiej chorobie w Dębicy do Wieczności Odszedł  
Śp. 

Zdzisław Moskal 
 urodzony 15.09. 1938 r. w Nagoszynie w powiecie dębickim 

     

          W dniu św. Huberta w wieku 78 lat do Wieczności Odszedł Człowiek, który 

w trakcie swojego twórczego życia służył Ojczyźnie w każdym wymiarze oraz 

pojęciu tego słowa.  Z pasją - aż do momentu utraty wzroku – uprawiał 

myślistwo, którą to aktywność po  wstąpieniu do PZN zamienił na pracę na rzecz 

nowego Mu środowiska. M.in. przez kilka kadencji na tej niwie skutecznie 

wspomagał macierzysty ZK w tej kwestii „dla dobra środowiska” wykorzystując 

swoje znajomości i układy z czasów zawodowej aktywności i nie tylko.  

          Śp. Zdzisław w trakcie nieomal 20 – letniego okresu członkowstwa w PZN 

w jego historii zapisał się tylko złotymi zgłoskami i za to wszystko będzie nam 

Go bardzo długo  brakować!  

Cześć Jego Pamięci ! 
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Grudzień 

 
          „Gruda”, czy „po grudzie”, to w/g  Aleksandra Brücknera - 

historyka literatury i kultury polskiej -  źródłosłów powstania nazwy 

miesiąca grudnia. Podobną genealogię jego określenia dostrzegamy u 

sąsiadów, gdyż jest  ukraiński грудень, czy litewski gruodis).  Inna 

dawniej używana nazwa to prosień lub prosiniec -  współczesna 

nazwa miesiąca w języku czeskim prosinek - i chorwackim prosinac). 

          Dosyć celnie ów czas w poniżej wyeksponowanym dwuwierszu  

scharakteryzował Janusz Minkiewicz mówiąc: 
  

Jak po grudzie mroźny grudzień                         Błysną świeczki na choince        

 brnie w kopiastych śniegach                              uśmiechy na twarzach.     

 gdzie rok szronem osiwiały                                 Odejdź grudniu, czas na ciebie,     

 kresu już dobiega,                                               koniec kalendarza.       

                                                                       

          Łacińska nazwa December („dziesiąty miesiąc” – wedle  

kalendarza rzymskiego) została zapożyczona przez większość 

języków europejskich i pod takową współcześnie funkcjonuje.  

          Grudzień, to dwunasty – ostatni - miesiąc w roku i według 

używanego w Polsce kalendarza  gregoriańskiego ma 31 dni, w ten 

czas m.in.  rozpoczyna się kalendarzowa zima.  

          Ze względu na przeżywanie w tym czasie takich świąt, jak: 

Mikołajki, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Wigilię 

Bożego Narodzenia, Święta Bożego Narodzenia, czy  Sylwester - noc 

sylwestrową -, to  grudzień jest ulubionym miesiącem wielu ludzi.  

 

           Ludowe mądrości określające ten czas: 

Święta Barbara po lodzie — Boże Narodzenie po wodzie. 

Na Mikołaja porzuć wóz, a zaprzęż sanie. 

Święta Lucy dnia przyrzuci albo go ukróci. 

Na świętego Tomasza najdłuższa noc nasza. 

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.  

Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.  

Pogoda grudniowa-lodu połowa, wody połowa.  

Adam z Ewą pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują.  

Wigilia piękna a jutrznia jasna — będzie stodoła ciasna. 

Święty Szczepan zapowiada, jaka pogoda w styczniu wypada. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_litewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=December_%28miesi%C4%85c%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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Dzień Sylwestrowy pokaże czas lipcowy. 

Na święty Sylwester mroźno — zapowiedź na zimę groźną. 

           W tym miesiącu wspominamy: 

          1 grudnia – to Światowy Dzień Walki z AIDS  

          1 grudnia 1918 r. – rozkazem Sztabu generalnego Wojska 

Polskiego biało-czerwona szachownica została przyjęta jako znak 

rozpoznawczy  samolotów polskiego lotnictwa wojskowego. Twórcą 

znaku był pilot myśliwski – major pilot  Stefan Stec (1889 - 1921) 

          1 grudnia 1990 r. – oddano do użytku tunel pod kanałem La 

Manche, który  połączył Anglię i Francję. 

          1 grudnia 1896 r. – zmarł Stefan Szolc – Rogoziński – 

podróżnik, badacz Afryki, członek Królewskiego Towarzystwa 

Geograficznego. W zatoce Ambas za czarny tużurek, cylinder i trzy 

skrzynki dżinu kupił wyspę Mondoleh. Odkrył źródła rzeki Rio del 

Rey, jezioro Borombi-O-M’bu. W Warszawie założył Muzeum 

Etnograficzne. (ur. 1861 r.).  

          2 grudnia 1951 r. – czyli 65 lat temu otwarto Muzeum Żup 

Krakowskich Wieliczka, które w 1978 r. zostało wpisane przez 

UNESCO na pierwszą Międzynarodową Listę Dziedzictwa 

Kulturowego i Przyrodniczego.    

          2 grudnia 1956 r. – to początek rewolucji kubańskiej 

zapoczątkowany lądowaniem oddziału Fidela Castro na Kubie. 

Rewolta była skierowana przeciwko trwającej od 1952 r. dyktaturze 

Fulgencio Batisty.   

          3 grudnia – to Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

          3 grudnia 1886 r. – urodził się Adam Skwarczyński – 

myśliciel polityczny, piłsudczyk, członek Komendy Naczelnej 

Polskiej Organizacji Wojskowej; odznaczony Krzyżami: Virtuti 

Militari, Walecznych i Niepodległości,  a pośmiertnie Wielką Wstęgą 

Orderu Polonia Restituta ( zm. 1934 r.).  

          4 grudnia – Barbórka – to Dzień Górnika, Naftowca i 

Gazownika  
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          Św. Barbara – jest patronką górników, flisaków, rybaków i 

marynarzy. Jednak dzień św. Barbary najbardziej kojarzy się  ze  

świętem górników, czyli z Barbórką. Wszelkie podania o niej 

informują, że poniosła śmierć poprzez ścięcie i – jak głoszą podania  – 

dokonał tego jej ojciec.  Być może dlatego właśnie wszyscy, którzy 

narażeni są na nagłą i niespodziewaną śmierć, obrali ją sobie na 

patronkę. Jest więc św. Barbara patronką więźniów, rybaków, 

marynarzy, górników, kamieniarzy, żołnierzy  i tajnych drukarzy. 

          4 grudnia 1926 r. – Roman Dmowski utworzył organizację 

polityczną – Obóz Wielkiej Polski.  

          5 grudnia – to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

ustanowiony przez ONZ w 1985 r.  

          5 grudnia 1956 r. – urodził się Krystian Zimerman  - 

światowej sławy pianista klasyczny, zwycięzca IX 

Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopin a 

w 1975 r.  

          5 grudnia 1986 r. – odbyła się premiera animowanego filmu 

„Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie” w reżyserii Stanisława Dulza.  

          6 grudnia – Mikołajki  

          Około 270 r. n.e. w Paterze w Licji – dzisiejsza Turcja – urodził 

się Święty Mikołaj. Od dziecka wyróżniał się wielką pobożnością i 

wrażliwością na niedolę bliskich. Jako biskup Miry – obecnie Demre 

– zdobył serca wiernych swoją gorliwością duszpasterską i troską o 

ich potrzeby materialne.  

          Szczególną czcią jest otaczany w Bari, Monserrat i w  Rosji. 

Jest m.in.  patronem Grecji, Moskwy, Berlina, Antwerpii, bednarzy, 

cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, 

notariuszy, panien, piekarzy i piwowarów …   

          7 grudnia 1786 r. – urodziła się Maria z Łączyńskich 

Walewska - pani Walewska -, późniejsza hrabina d’Ornano – metresa 

cesarza Napoleona Bonaparte. M.in. wychowywał ją ojciec Fryderyka 

Chopina – Mikołaj (zm. 1817 r.).    



 

6 
 

          7 grudnia 1896 r. - urodził się Wiktor Dega światowej sławy 

chirurg ortopeda, powstaniec wielkopolski, pierwszy Kawaler Orderu 

Uśmiechu (zm. 1995 r.). 

          8 grudnia 1506 r. – Zygmunt I Stary został wybrany na 

Sejmie w Piotrkowie na króla Polski.  

          8 grudnia 1918 r. - rozpoczął działalność dydaktyczną 

Katolicki Uniwersytet Lubelski powołany w lipcu tegoż roku. 

          9 grudnia 536 r. – wojska wodza bizantyjskiego Belizariusza 

bez walki zajęły opuszczony przez Ostrogotów Rzym.  

          9 grudnia  2003 r. - zmarła Katarzyna Cynkarz - długoletni 

pracownik biura ZO PZN  w Rzeszowie (ur. 12. 06. 1953 r.) 

          10 grudnia 1896 r. – zmarł Alfred Bernhard Nobel – 

szwedzki chemik, przemysłowiec i naukowiec, wynalazca dynamitu, 

fundator Nagrody Nobla ( ur. 1833 r.).  

          10 grudnia 1936 r. – król Wielkiej Brytanii Edward VIII 

Windsor zrzekł się tronu z powodu planowanego zawarcia 

małżeństwa z amerykańską rozwódką Wallis Simpson.  

          11 grudnia 1941 r. - Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę 

Stanom Zjednoczonym. 

          11 grudnia 1994 r. – w wieku 102 lat zmarł Stanisław Maczek 

– najstarszy generał Rzeczypospolitej, legendarny dowódca 1 polskiej 

Dywizji Pancernej walczącej na froncie zachodnim podczas II wojny 

światowej. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany  wśród swoich 

żołnierzy na cmentarzu wojskowym w Bredzie -Holandia (ur. 1892 r.) 

          12 grudnia 1882 r. - urodził się Akiba  Rubinstein – polski 

szachista pochodzenia żydowskiego, jeden z czołowych szachistów 

świata w początkach XX w. Zdobył złoty (1930 r.) i srebrny (1931 r.) 

medal olimpiad szachowych. W 1950 r. Międzynarodowa Federacja 

Szachowa przyznała mu za osiągnięcia z przeszłości tytuł 

arcymistrza (zm. 1961 r.)  

          12 grudnia 1901 r. - włoski wynalazca Guglielmo Marconi 

przeprowadził pierwszą radiową transmisję przez Atlantyk. 
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          12 grudnia 1981 r. - Rada Państwa podjęła uchwałę o 

wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. 

          13 grudnia – to Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego  

          13 grudnia 1981 r. – decyzją WRON  w Polsce został 

wprowadzony stan wojenny. 

          13 grudnia 1966 r. – w Waszyngtonie zmarł Stanisław 

Mikołajczyk – polityk, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

poseł na Sejm II RP, premier rządu RP na uchodźstwie,  po II wojnie 

światowej poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm 

Ustawodawczy, wicepremier i minister rolnictwa w Tymczasowym 

Rządzie Jedności Narodowej. W 2000 r. jego prochy zostały 

sprowadzone do Polski; został pochowany na Cmentarzu Zasłużonych 

Wielkopolan w Poznaniu (ur. 1901 r.).  

          13 grudnia 2002 r. -  zakończyły się negocjacje akcesyjne 

pomiędzy Unią Europejską, a 10 - cioma państwami kandydującymi, 

w tym m.in. z Polską.  

          14 grudnia 1916 r. – Duńczycy w pierwszym w historii 

referendum narodowym zgodzili się na sprzedaż USA Duńskich Indii 

Zachodnich  -  obecnie Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.    

          14 grudnia 1970 r. - rozpoczął się strajk pracowników Stoczni 

Gdańskiej – nasilający się od kilku lat kryzys społeczno gospodarczy 

osiągnął swoje apogeum doprowadzając do otwartego wybuchu 

niezadowolenia społecznego. Wkrótce fala masowych strajków i 

manifestacji objęła wiele miast. Wydarzenia przeszły do historii pod 

nazwą – Grudzień ’70.  

          15 grudnia 1970 r. - w Gdańsku powstał Międzyzakładowy 

Komitet Strajkowy. Tego samego dnia grupa robotników podpaliła 

budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 

          15 grudnia 1859 r. - urodził się Ludwik Zamenhof – polski 

lekarz i poliglota, twórca sztucznego języka - esperanto – i autor jego 

pierwszego podręcznika.  
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          15 grudnia 1956 r. – Program I Polskiego Radia wyemitował 

premierowy odcinek powieści radiowej „Matysiakowie”; ich losy 

przez cały okres nadawania audycji odtwarzało ponad 250 osób.  

          16 grudnia 1922 r. - zginął zastrzelony przez zamachowca 

Gabriel Narutowicz – pierwszy prezydent odrodzonej 

Rzeczypospolitej - urząd sprawował przez 7 dni ( ur. 1865 r.). 

          16 grudnia 1916 r. – urodził się Edward Dziewoński – aktor, 

reżyser, satyryk. Był twórcą i szefem działającego w latach 1965 – 

1975 kabaretu „Dudek” (zm. 2002 r.). 

          17 grudnia 1942 r. - urodził się Andrzej Zaorski – polski aktor 

teatralny i filmowy, artysta kabaretowy, współtwórca audycji                

„60 minut na godzinę” i telewizyjnego „Polskiego ZOO”. 

          17 grudnia 1926 r. – na Litwie doszło do wojskowego zamachu 

stanu pod wodzą Antanasa Smetony obwołanego „wodzem narodu”. 

          18 grudnia 1941 r. - urodził się Jan Kowalczyk – znakomity 

jeździec, mistrz olimpijski z 1980 r. w indywidualnym konkursie 

skoków przez przeszkody ( na koniu Artemor). 

         18 grudnia 1916 r. -  zakończyła się jedna  z najtragiczniejszych 

bitew I wojny światowej – tzw. wojna pozycyjna pod Verdun. Trwała 

od 21. II. 1916 i łącznie  - po obu stronach – pochłonęła ponad milion 

żołnierzy.  

          19 grudnia 1786 r. – urodził się Tomasz Jan Siemiątkowski 

herbu Jastrzębiec – general wojsk polskich Królestwa Kongresowego. 

Odznaczył się w bitwie pod Frydlandem (1807r.), za co w 1808 r. 

otrzymał Order Virtuti Militari. Jednym ze skutków tej bitwy było 

utworzenie Księstwa Warszawskiego (zm. 1830 r.) 

          20 grudnia 1576 r. – zmarł Jan Sarkander – prezbiter, 

męczennik, święty katolicki, patron dobrej spowiedzi (zm. 1620 r.).       

          20 grudnia 1896 r. – urodził się Adam Bunsch – malarz, 

projektant odznaki rozpoznawczej 1. Dywizji Pancernej gen. 

Stanisława Maczka (zm. 1969 r.).       

          21 grudnia – o godz. 11
44  

początek astronomicznej zimy         .      
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          21 grudnia 1769 r. – urodził się Tomasz Zan – poeta, badacz 

minerałów, asystent Aleksandra von Humboldta, przewodniczący 

Towarzystwa Filomatów,  założyciel Związku Promienistych, prezes 

Zgromadzenia Filaretów, członek Towarzystwa Szubrawców                  

(zm. 1855 r.) 

          22 grudnia 1386 r. – wojska Tamerlana (Timura Chromego) 

zdobyły Tyflis – obecnie Tbilisi. 

          22 grudnia 1990 r. - na prezydenta RP przed Zgromadzeniem 

Narodowym został zaprzysiężony Lech Wałęsa. 

          22 grudnia 2001 r. - zmarł Grzegorz Ciechowski – poeta, 

kompozytor, aranżer, założyciel i lider zespołu Republika (ur. 1957 ) 

          23 grudnia 1831 r. zmarła Emilia Plater – bohaterka narodowa 

Polski, uczestniczka Powstania listopadowego ( ur. 1806 r.). 

23 grudnia 1898 r. na ulice Łodzi wyjechały pierwsze tramwaje 

          23 grudnia 1978 r. zmarł Mieczysław Pawlikowski – aktor 

teatralny, filmowy, radiowy, podczas wojny pilot RAF-u                            

w Dywizjonach  300 i 301 w Anglii. Popularność przyniosła mu rola 

Zagłoby w „Panu Wołodyjowskim” (ur. 1929).  

          24 grudnia –  Wigilia Bożego Narodzenia - Adama i Ewy   

          Jest to szczególny – „wręcz zaczarowany” - przepełniony 

wielką miłością, symboliką oraz wszelaką  nadzieją związaną z tym, 

co przyniesie nam najbliższy czas …  jedyny wieczór w roku, na który 

na pewno oczekują wszyscy, gdyż  jest  to święty wieczór, podczas 

którego czcimy kolejne narodziny  Dzieciątka z Betlejem.  

          Wigilia jest najbardziej uroczystą i wzruszającą kolacją                    

i wieczerzą w roku, która rozpoczyna  Święta  Bożego Narodzenia, 

zaś z nimi jest związane  m.in. strojenie choinki, bożonarodzeniowe 

prezenty, szopki, pasterka i … Jasełka. 

 

Wierzysz, że Bóg  zrodził się w betlejemskim żłobie, 

Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie … 
                                                                                                         Adam Mickiewicz   
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          Na ten szczególny – „wręcz zaczarowany” czas – w tym 

miejscu  felietonu – w imieniu władz Okręgu Podkarpackiego PZN  

oraz własnym   wszystkim zrzeszonych  w organizacji, ich rodzinom, 

sympatykom oraz wolontariuszom składamy  jak najszczersze 

życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz przeżycia tego okresu            

w jak najlepszej formie i  dobrym zdrowiu wśród ludzi nam  

przyjaznym  i bliskim.  

Zdrowych i  Wesołych Świąt !! 

          25 grudnia – Boże Narodzenie 

          25 grudnia 1076 r. – arcybiskup gnieźnieński Bogumił w 

obecności legatów papieskich koronował w katedrze gnieźnieńskiej 

Bolesława II Śmiałego – zwanego szczodrym – na króla Polski. 

          25 grudnia 1916 r. – zmarł Adam Hilary Bernard 

Chmielowski herbu Jastrzębiec – znany jako święty Albert 

Chmielowski (Brat Albert), zakonnik franciszkański, założyciel 

zgromadzenia albertynów i albertynek, uczestnik Powstania 

Styczniowego, malarz, znany z pełnej poświęcenia pracy na rzecz 

ubogich i bezdomnych (ur. 1846 r.). 

          26 grudnia – św. Szczepana 

          26 grudnia 1916 r. – urodził się Wilhelm Mach – prozaik, 

eseista, krytyk literacki (zm. 1965 r.).           

          26 grudnia 1923 r. – zmarł Włodzimierz Przerwa-Tetmajer – 

malarz, grafik, poeta, publicysta, działacz niepodległościowy. 

Stanisław Wyspiański w „Weselu” przedstawił go w roli Gospodarza 

(ur. 1861 r.).  

          27 grudnia 1836 r. – urodził się Walery Antoni Wróblewski – 

działacz rewolucyjno-demokratyczny. Był dowódcą w Powstaniu 

Styczniowym, generałem Komuny Paryskiej. Podczas wojny rosyjsko 

tureckiej w Stambule organizował pierwszy Legion Polski (zm. 1908 r.) 

          27 grudnia 1922 r. urodził się Szczepan A. Pieniążek – biolog, 

organizator i dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w 

Skierniewicach (zm. 2008 r.).  
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          28 grudnia 1622 r. zmarł Franciszek Salezy – francuski 

biskup, święty katolicki, patron m.in. dziennikarzy, pisarzy i prasy 

katolickiej (ur. 1567 r.).   

          28 grudnia 1944 r. – miał miejsce ostatni zrzut cichociemnych 

do okupowanej Polski. 

          29 grudnia 1696 r. – urodził się Jakob Buchholz – Niemiec 

karpacki, rzemieślnik działający w Kieżmarku, z zamiłowania 

miłośnik Tatr. W 1751 r. był przewodnikiem cesarskiej komisji 

naukowej wysłanej w Tatry w celu m.in. poszukiwania cennych 

minerałów (zm. 1758 r.) 

          30 grudnia 2014 r. – w trakcie pełnienia służby w mieleckim 

Kole PZN – w jego siedzibie -  zmarł Henryk Boroński – wieloletni 

działacz PZN tego regionu  (ur. 18. 10. 1946 r.). 

          30 grudnia 1916 r. – grupa spiskowców z księciem Feliksem 

Jusupowem na czele  zamordowała w Sankt Petersburgu faworyta 

rodziny cara Mikołaja II -  Grigorija Jefimowicza Rasputina.  Dla 

pewności; otruto go, zastrzelono, zmiażdżono czaszkę i utopiono w 

Newie.  

          30 grudnia 2006 r. – były prezydent Iraku Saddam Husajn 

został stracony za zbrodnie przeciwko ludzkości. Egzekucji dokonano 

przez powieszenie.  

          31 grudnia – SYLWESTER 

          31 grudnia 1726 r. – papież Benedykt XIII kanonizował 

patrona młodzieży Stanisława Kostkę. Król Jan II Kazimierz Waza 

orędownictwu świętego przypisywał zwycięstwo w bitwie pod 

Beresteczkiem. 

 

Ponownie powtarzam sformułowane niegdyś przemyślenia i życzenia: 

          Wyrywamy ostatnią kartkę  z kalendarza - nijako utożsamianą 

z kończącym się rokiem -, a wraz  z nią zakańczamy ten rozdział 

naszego życia. Zrywając ją proszę Cię Drogi Czytelniku - , abyś  

zrobił to świadomie, a czyniąc to:  
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- zerwał -  i w ten sposób porzucił  - wszystkie swoje  złe nastroje 

- zapomniał  o wszystkich nieudanych dniach kończącego się roku 

- przekreśl – przeżyte w nim - niewarte pamięci chwile 

- abyś  w Nowy Rok wszedł –  czysty duchem, przebrany w nowe 

przepiękne szaty – jako  uczestnik  najwspanialszego  balu  świata      

życia   w jego wymiarze rodzinnym, społecznym, czy PZN-owskim …    

 

          Sobie i wszystkim życzę, abyśmy w Nowym Roku kroczyli tylko 

prawą drogą życia; kroczenie po Niej przybliża nas do  

nieśmiertelności i nie zatruwa życia innym …    

          

          Na zbliżający się Nowy 2017 Rok najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, zadowolenia z życia  oraz tylko miłych chwil na  

nadchodzące miesiące  wszystkim zrzeszonym w Podkarpackim PZN, 

ich rodzinom, wolontariuszom oraz tym  wszystkim, którzy nam 

sprzyjają i nas wspierają  ślą:  

 

prezes   Okręgu Podkarpackiego PZN                               mgr Ryszard Cebula  

w imieniu Redakcji „Przewodnika”                        Zygmunt Florczak  

 

Szczęśliwego Nowego Roku !!! 

 

 

Zygflor                                                                                  2016-07-27 
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Rubinowy Jubileusz Koła PZN w Ropczycach              

          Ropczyce, to miasto w zachodniej części Woj. Podkarpackiego, 

siedziba Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Gminy Miejskiej i 

Wiejskiej Ropczyce oraz - od 1978 r. - siedziba Koła PZN. 

          O niuansach jego zaistnienia oraz służebnej działalności opowie 

przytoczona u końca tego opracowania wierszowana historia chluby 

tejże struktury, czyli Zuzanna Ostafin, którą to uświetniła obchody 

40-lecia macierzystej struktury Związku.  

          Jak doszło do tych 

uroczystości w telefonicznej 

rozmowie prezes Mieczysław 

Majka m.in. powiedział:  

„Decyzje dotyczące realizacji 

naszego Jubileuszu zapadły 

początkiem listopada 2015 r. w 

trakcie posiedzenia ZK, po   

którym to napisaliśmy stosowny Wniosek do PCPR oraz rozpoczęliśmy 

odwiedzanie sponsorów całą 

akcję kończąc w połowie czerwca 

br.. Wówczas to debatując w 

ścisłym decyzyjnym gronie 

stwierdziliśmy, że pozyskane z 

różnych źródeł środki zezwalają 

nam na zorganizowanie 

okolicznościowego  spotkanie na 

około 100 osób. Mając taka wiedzę ustaliliśmy termin uroczystości 

oraz sposób jej realizacji.  

          Zdecydowaliśmy, że rozpoczniemy je Mszą św. odprawioną „w 

samo południe” w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w 

Ropczycach, po której ukończeniu zaplanowaliśmy zwartym szykiem 

podejść pod pomnik ks. Jana Zwierza – niegdyś naszego dobrodzieja i 

duchowego opiekuna -, który za swojego żywota załatwił nam obecną 
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siedzibę Koła, bardzo często  – wręcz co tydzień – przez wiele 

dziesięcioleci nas w niej odwiedzał, doradzał  i mobilizował.   

           Tak też się stało 5 października 2016 r. – w dniu naszych 

uroczystości -, gdy po Mszy św. odprawionej za umarłych i żywych 

członków naszego Koła PZN 

– jakby po drodze – 

podeszliśmy pod pomnik 

zasłużonego dla nas, jak i 

mieszkańców Ropczyc 

kapłana, pod którym 

złożyliśmy kwiaty. Miłą dla 

nas niespodzianką był widok 

równie postępujących 

włodarzy miasta i powiatu, którzy w podobny sposób uhonorowali tak 

zasłużonego dla miasta i regionu człowieka.  Następnie przeszliśmy do 

restauracji „Słoneczna”, 

gdzie obyła się cześć 

oficjalna  i konsumpcyjno 

–towarzyska naszych 

uroczystości.  

          W tym dniu wśród 

nas zasiedli: Starosta 

Powiatu Ropczycko 

Sędziszowskiego Witold 

Darłak, Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, z-ca Burmistrza 

Sędziszowa  Małopolskiego Wiesław Wojdoń, Wójt Gminy Ostrów 

Piotr Cielec. dyr. PCPR Zofia Mudryk. Stronę PZN-owską 

reprezentowali: prezes ZO PZN – Ryszard Cebula, dyr. biura ZO – 

Małgorzata Musiałek, rehabilitantka Alicja Niedużak oraz grono 

zaproszonych liderów Kół PZN przybyłych z Łańcuta, Strzyżowa, 

Rzeszowa, Jarosławia, Przeworska, Dębicy, Jasła, Mielca i 

Tarnobrzega. 
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          Później były okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości – 

w tym życzenia „od serca” wszelkiej pomyślności oraz dalszego 

samozaparcia w szczytnej służbie na rzecz człowieka ociemniałego. 

Był to też moment do przybliżenia wszystkim  zgromadzonym w 

„Słonecznej” minionego czasu w kontekście jego dokonań, jak i  

towarzyszącym nam w tym czasie do rozwikłania wielu problemów, co 

zarejestrowała – a potem wyemitowała w kilkuminutowej relacji - 

regionalna internetowa telewizja tvS. 

          W tym dniu – tak można rzec – swój dzień miała Zuzanna 

Ostafin, która nasz Jubileusz uświetniła recytacją swoich utworów, za 

co zebrała gromkie brawa.  

          Korzystając z okazji najbardziej zasłużonym działaczom 

wręczyliśmy Honorowe Odznaki PZN, zaś Burmistrzowi Ropczyc 

Bolesławowi Bujakowi  i Staroście Powiatu Witoldowi Durlakowi 

Honorową Odznakę „Przyjaciel Niewidomych”.  

         I tak poszczególne „kolory” otrzymali:  

Złotą Honorową Odznakę PZN: Bernadeta Longosz, Czesław Nowak 



 

16 
 

Srebrną     -//-         -//-      -//- : Krystyna Kurzawska, Bronisława  

Zajchowska, Krystyna Rybka, Danuta Pazdan, Kazimierz Siorek,  

Ryszard Łagowski   

Brązową   -//-         -//-      -//- : Maria Stąsiek, Adam Ofiara, 

Euzebiusz Brud, Henryk Rogiński.    

          Honorowy Dyplom uznania za działalność kulturalną na rzecz 

środowiska osób z dysfunkcją wzroku otrzymała Zuzanna Ostafin.  

          Imprezę wokalnie obsługiwała znana  w regionie, a wywodząca 

się z Lubziny, wielopokoleniowa kapela „Kurasie”, która 

towarzyszyła nam od początku, aż do końca spotkania. 

U końca imprezy za jej realizację od opuszczającej ją ludzi 

wywodzących się z naszego Koła PZN i nie tylko otrzymaliśmy 

mnóstwo ciepłych słów uznania, gratulacji oraz prośby o kontynuację 

szczytnej działalności.  

          Tak więc nasz rubinowy Jubileusz kończyliśmy będąc niezwykle 

usatysfakcjonowanymi i zadowolonymi z faktu, że wszystko poszło po 

naszej myśli; mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy imprezy byli 

zadowoleni,  docenieni i usatysfakcjonowani”  – tyle z obszernej 

wypowiedzi prezesa seniora Mieczysława Majki – najstarszego 

wiekiem w Polsce – czynnego funkcyjnego PZN.  

           

          Oto wierszowana historia ropczyckiej struktury PZN autorstwa 

Zuzanny Ostafin:  
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40-lecie Koła Ropczyce 

 

40 lat minęło jak jeden dzień, 

gdy w 1976 r. wszystko zaczęło się. 

Wtedy Koło Rzeszów II powstało 

- taką nazwę Koło Ropczyce w tym mieście przybrało, 

a w budynku Rady Miejskiej w Ropczycach 78 r. 

samodzielnie już Koło Ropczyce stawiało krok po kroku. 

Tutaj pan Gałązka z panem Ziębą pracowali, 

niewidomym i słabowidzącym zawsze pomagali. 

A czy Ty kolego, koleżanko wiesz, 

że w ten czas pomocą swoją służył nam ksiądz Zwierz? 

Obłożnie chorych wówczas odwiedzali 

i osobom w trudnych sytuacjach pomagali, 

o czym władze Gminy były informowane, 

a w odwiedziny do chorych z Okręgu było auto użyczane. 

I zabawy dochodowe organizowali 

- w ten sposób swoje Koło w fundusze wzbogacali. 

Wtedy też wycieczki się zaczęły 

i tak kolejne lata szybko minęły… 

Pan Czesław Nowak w 96 r. 

został przewodniczącym i krok po kroku 

nadal pomagał nam, między innymi rozdawał paczki żywnościowe. 

Tylko przyjechać, odebrać, wszystko było gotowe. 

I zapomogami potrzebujących wspierano, 

a najmłodszych podarkami Mikołajowymi obdarowywano. 

W 1999r. istotne zmiany nastąpiły, 

bo dwa Powiaty od Koła Ropczyce się odłączyły, 

a kolega Marek Krochmal, który u nas aktywnie pracował 

od tej pory swym Kołem w Strzyżowie się zajmował. 

Zapytasz - co się jeszcze zmieniło? 

Otóż – dla Koła Ropczyce dwa pomieszczenia przybyło, 

ponieważ na ul. Krótką Koło przeniesiono 

- przez Gminę te pomieszczenia nam udostępniono. 

Wtedy księgowością koleżanka się zajęła 

Bernadeta Longosz ostro do pracy się wzięła! 

Tu liczyła i pisała, 
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skrupulatnie rozliczała, 

by w rachunkach wszystko grało, 

z fakturami się zgadzało. 

W 2007 r. już w zarządzie Koła był 

- zgadnijcie kto? - gdzież On się nam skrył? 

Nasz przewodniczący - pan Mieczysław Majka! 

- z Nim Koło się kręci jak zaczarowana bajka. 

I do tej pory super nam szefuje, 

uśmiechy na twarzy nam w koło maluje. 

Na turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne do Rudy nas zabiera, 

w tym Pani  Zofia Mudryk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny nas 

wspiera! 

A nasz Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak wielkie serce dla nas ma, 

pomaga nam zawsze, nigdy nie odmówi, służy swą pomocą jak się tylko da! 

A Wójt Gminy Ostrów - pan Piotr Cielec 

Też pomaga nam bardzo wiele, 

bo gdy pustka w kasie doskwiera, 

on autokar nam daje, na wycieczki zabiera! 

I Gmina i Starostwo nam pomagają 

„Niech ci niewidomi już nie narzekają!” 

Dzięki naszym Sponsorom spotkania świąteczne przeżywamy, 

z okazji Dnia Białej Laski, czy w Dniu Kobiet też się spotykamy. 

Wszystkim Dobroczyńcom i Sponsorom serdecznie dziękujemy 

Za Waszą dobroć w naszych sercach nosić Was będziemy! 

 

I tak czterdzieści lat minęło nam jak jeden dzień, 

wzruszenie na twarzy dzisiaj maluje się, 

gdyż Jubileusz Rubinowy przeżywamy; 

da Bóg, za kilka lat znowu razem tutaj się spotkamy! 

 

          W tym roku w historii ropczyckiej struktury PZN  5. X. 2016 r.,  

to szczególny dzień i czas; bowiem był to moment podsumowania 40 

lat działalności na rzecz człowieka ociemniałego regionu i za ten 

okres zbieranie „owoców”, czyli „cenzurek” w gronie osób 

zaproszonych, jak i tych, na rzecz których pracują. Była to też chwila  

obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomego, który to w tym 
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roku połączyli ze szczytnym Rubinowym Jubileuszem, czego z całego 

serca Im Gratulujemy. 

          A czegoż jeszcze wypadałoby Im życzyć? Przede wszystkim 

zapału do dalszej pracy, godnego następcy „Twardziela” 

Mieczysława Majki i zwolnienia Go z odpowiedzialnej funkcji i w 

efekcie uczynienia Honorowym Prezesem ropczyckiej struktury PZN, 

z której to pozycji w dalszych latach mógłby delikatnie wdrażać 

swoich następców do tego wszystkiego, co po mistrzowsku – z sercem 

– czynił i czyni dotychczas… 

          I jeszcze jedno… w roku 2017 Okręg Podkarpacki PZN będzie 

obchodził Jubileusz 65-lecia swojego zaistnienia oraz szczytnej służby 

na rzecz człowieka ociemniałego. 

           Może z tej okazji należałoby do jednego z państwowych 

szczytnych odznaczeń na tę okoliczność wytypować prezesa 

Mieczysława Majkę, bo zaiste jak nikt inny swoją sumienną pracą na 

taki honor sobie zasłużył …     

 

Zygflor                                                                                  2016-10-15 

 

     

… Tym razem „pod komendą” Małgorzaty … 

          

           - czyli jeszcze „ciepłe” wrażenia oraz wspomnienia dyr. 

Małgorzaty Musiałek - koordynator oraz opiekunki tegorocznego 

turnusu rekreacyjno - wypoczynkowego Okręgu Podkarpackiego PZN 

zrealizowanego nad morzem w Ośrodku Gniewko w Darłówku                         

k. Darłowa w dniach 7 – 20 września 2016 r.  

 

          „Oczywiście nad morze – tą uwagą Małgosia zaczęła snuć 

wspomnienia – wyjechaliśmy w przeddzień, czyli 6 sierpnia br. spod 

rzeszowskiego dworca PKP jednym z autobusów od lat 
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współpracującego z nami p. Bogdana Sobusia, który w te dni wraz z 

nami przebywał nad morzem. 

          W tegorocznym turnusie 

udział wzięły 43 osoby 

(początkowo do wyjazdu 

deklarowały się 53, ale z 

przyczyn losowych 10 osób 

zrezygnowało), którym przez 

wszystkie dni pobytu nad 

Bałtykiem towarzyszyła 

wspaniała słoneczna pogoda sprzyjająca delektowaniu się tym 

miejscem oraz jego walorami. Kadrę zgrupowania stanowiła moja 

skromna osoba oraz Ala Niedużak, która czuła się tu, „jak ryba w 

wodzie”.           

        Ośrodek Gniewko, to obiekt przyjazny dla ludzi z różnymi 

niepełnosprawnościami, w tym dla niewidomych i wózkowiczów. W 

ośrodku są pokoje 2 - 3 i 4-roosobowe, ale my byliśmy zakwaterowani 

tylko w dwuosobowych, co 

sprzyjało zachowaniu 

intymności (było dużo 

małżeństw).  Do stołówki 

przechodziliśmy krytym 

łącznikiem, co podnosiło 

standard pobytu, szczególnie 

tym, którzy na posiłek 

podążali po zabiegach rehabilitacyjnych  w dni wietrzne. Ośrodek w 

czasie pobytu  zapewniał  nam 3 zabiegi rehabilitacyjne w dni 

robocze,   godzinę basenu, inhalację, dwa spotkania przy grillu oraz  

wieczorek integracyjny przy muzyce na żywo. 

           Wystawna kolacja, jak i grille były – można tak rzecz –

integracyjne, ponieważ uczestniczyły w nim i inne grupy, których na 

terenie obiektu było dosyć sporo.  

          Część naszych ludzi preferowała delektowanie się walorami 

morza – w tej grupie prym wiodła Ala -, poprzez co ciągle nad nim 

przebywali, ale byli też i tacy, którzy korzystali z oferty 

rehabilitacyjnej naszego ośrodka wedle zaleceń lekarza. 

          Darłówek, to małe miasteczko naprawdę przyjazne 

niepełnosprawnym. Zaświadcza o tym przede wszystkim stan 
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chodników, ścieżek rowerowych, łatwe zejście do morza, czysta woda i 

-przede wszystkim – super pogoda sprawiająca wrażenie, że jest to 

jeszcze sierpień.    

          Jako plusy pobytu w „Gniewku należy zaliczyć jego komfort 

(dwuosobowe pokoje), wspaniałą obsługę oraz bardzo dobre obfite i 

smaczne jedzenie. Jeśli chodzi o inne atrakcje, to w jednym z tych dni 

zrealizowaliśmy rejs po morzu spacerowym statkiem, w innym 

zwiedziliśmy pobliską 

latarnię morską, zaś w 

pobliskim Darłowie 

Zamek Książąt 

Pomorskich z wszelkimi 

wyeksponowanymi w nim 

wystawami. W przeciągu 

tego czasu mieliśmy trzy 

uroczyste kolacje z 

towarzyszącą jej „na żywo” muzyką.  

          Kilkunastodniowy pobyt w tym urokliwym miejscu dostarczał 

nam wielu radości i sprawił, że maksymalnie relaksowaliśmy się, o co 

m.in. w tym przedsięwzięciu chodziło.     

          Nikt się nie nudził, wszelkie atrakcje były w  zasięgu możliwości 

naszych nóg, więc „będąc samowystarczalnym” wszędzie na nich 

docieraliśmy. W te dni sprzyjało nam wszystko: pogoda, duchowny z 

miejscowej świątyni, miejscowi sprzedawcy, czy obsługa tzw. małej 

gastronomii, którzy byli dla nas wyrozumiali i niezwykle cierpliwi.     

          Z nad morza wyjeżdżaliśmy 20 września około godz. 18
00

  będąc 

dodatkowo prowiantowanym  na drogę suchymi produktami, by w 

Rzeszowie zameldować się na Placu Dworcowym w godzinach 

przedpołudniowych 21 września w ten sposób rozwiązując to 

przedsięwzięcie” – tyle z obszernej wypowiedzi Małgosi, pod której 

„komendą” w tym roku nasz Okręg PZN z takimi efektami 

zrealizowano letni turnus rehabilitacyjny.  

         Obiektywnie należy zauważyć, że tegoroczny turnus swoimi 

niekwestionowanymi osiągnięciami  pozytywnie wpisuje się w poczet 

tego typu cyklicznych przedsięwzięć organizowanych przez ZO PZN. 

Z relacji Małgosi Musiałek wynika, że osiągnięciu takich rezultatów, 

które przez naszych uczestników będą wspominane w długie jesienno 

– zimowe dni, sprzyjało kierownictwo „Gniewka”, życzliwi  
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miejscowi ludzie, aura oraz niebiosa; to ostatnie było najlepszym 

gwarantem w osiągnięciu takich, a nie innych efektów 

zrelacjonowanego przedsięwzięcia.   

 

Zygflor                                                                                  2016-09-28 

     

Witryna poetycka 
        

          Kończy się rok, zbliża się – przynajmniej  kalendarzowa  – zima, 

przeżywamy Adwent; przed nami Święta Bożego Narodzenia, czyli 

wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin w ubogiej betlejemskiej 

stajence Dzieciątka Jezus – Syna Bożego - Zbawiciela Świata …  

          Jest więc to czas – okazja – do wielu przemyśleń i refleksji, do 

których być może niektórych sprowokują poniżej wyeksponowane 

utwory. Zapraszam do ich lektury i analizy płynącego z nich przekazu. 

 

             Śnieg  

 

Białe płatki śniegu 

Cichutko na ziemię spadają, 

Niczym lekką kołderką 

Wszystko dookoła przykrywają. 

  

Piękna zielona choinka 

Wspaniale się prezentuje, 

Przystrojona w śnieżne gwiazdeczki 

Zachwyt na twarzy maluje. 

  

Te białe płatki śniegu 

Co różne wzory mają 

Radość przynoszą dzieciom 

I urok Świętom nadają. 

  

Śliczne, zimne śnieżynki 
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Na dłonie moje spadają 

I nagle-bezszelestnie 

Cichutko sobie znikają. 

 
      autor wiersza:  Zuzanna Ostafin 
 

   Świąteczny czas … 

Święta, święta, pełen brzuch, 

bo bez tego ani rusz. 

Lecz nie na tym to polega, 

Jest na świecie też i bieda.  

 

Jednak ciebie to nie tyczy,  

nie doceniasz tej słodyczy. 

pełno jadła, gotowanie,  

mało czasu, zabieganie.  

Widzi ci się to normalne,  

przecież żony gospodarne.  

 

Bo to czas jest Wigilii,  

uprzejmości w takiej chwili   

niech nie będą jednodniowe,  

bo nie warto nawet głowę  

tą robotą sobie krzątać, 

prać, gotować no i sprzątać.  

 

Resztę roku masz docenić,  

nie na jeden dzień się zmienić. 

szanuj bliskich, swą rodzinę,  

a codziennie będzie milej.   

                                      

          autor wiersza:  Maria Słowik 
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