
1 
 

 

 
 



2 
 

Spis treści: 

 
 Maj 2017 – calendarium ……………………………......…. str. 3 

 Gotowi do pracy …………………………………………..str. 12 

 Światowy Dzień Chorego ………………………………… str.14 

 Po  dłuższej przerwie – kilka zdań o sanockim Kole PZN..str. 18 

 Witryna poetycka …………….……………………………..... str. 22 

 Informacje o Projekcie …………………………………....str. 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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: Aneta Długosz, Zofia 

Noster, Krzysztof Prajzner, Lucyna Zawiślak-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  



3 
 

Maj 

           

          - to, w/g kalendarza gregoriańskiego,  piąty miesiąc w roku, ma 

31 dni, a w naszej szerokości geograficznej jest utożsamiany z 

burzliwie rozwijającą się przyrodą oraz „płcią piękną” – szczególnie 

reprezentantkami młodszej generacji - , które zrzucając zimowe 

odzienie - ku uciesze męskiego oka – równie pięknie  „rozkwitają”. 

          Ten czas swą nazwę zawdzięcza starożytnym Rzymianom, 

którzy wedle swego kalendarza te dni poświęcili bogini Mai -  matce 

boga Merkurego -, która „na scenę”  wkraczała „przystrojona 

kwiatami i ziołami”. W takiej scenografii i realiach zaczyna  się czas 

radości – rozwoju - całej przyrody (pełen radości, miły - to po łacinie 

„majus")  i stąd jego takie, a nie inne określenie. 

          W polskich realiach - czyli w naszej obyczajowości, religijności 

i historii - miesiąc maj, to  szczególny czas. Analizując go z  

perspektywy historii zauważymy, że to w maju wielokrotnie rodziły 

się nasze wielkie nadzieje na odrodzenie narodowe: tak w wymiarze 

moralnym, jak i  niepodległościowym, np. poprzez uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja, czy ostatnio po zakończeniu 8 maja 1945 r. II 

wojny światowej lub poprzez inicjatywę kardynała Wyszyńskiego, 

który przed półwieczem 3 maja 1966 r. (wiadomo, w jakich realiach) 

oddawał cały Naród w macierzyńską opiekę Maryi.     

          Maj, to polska religijność, to kult maryjny i związane z nim 

majówki śpiewane w świątyniach, czy przy wiejskich lub osiedlowych  

kapliczkach i krzyżach. Obiektywnie należy zauważyć, że we 

wszystkich wymienionych momentach, czy faktach, które zdarzyły się 

w omawianym miesiącu - zawsze u ich zarania – była ogromna 

nadzieja na odrodzenie się lub na zmiany, które pozytywnie wpłyną 

na zdrową tkankę naszego Narodu pobudzającą Go do wysiłku  oraz 

wyrzeczeń. Stąd zapewne znany każdemu Polakowi  współczesne 

strofy dotyczące tych dni:  
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                        Maj – rocznica pięknych serc!         

                        Maj – rocznica wielkich myśli, 

                        Tym, co dawno przeminęli, 

                        Hołd składają, ci co przyszli. 

                        Choć przeminął dawno wiek, 

                        Dawne hasła się zmieniły, 

                        Orzeł począł nowy bieg. 

                        Lecz z przeszłości czerpał siły. 

Ludowe mądrości charakteryzujące  ten czas: 

W maju, jak w raju. 

Grzmoty w maju – znak urodzaju. 

Pierwszy maja poranek jest nader tęskliwym dla kochanek. 

Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy. 

Święta Zofija (15 maja) ciepło rozwija. 

Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot. 

Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopa zgryzoty. 

Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

Gdy maj ciepły i zielony, to jesienią dobre plony. 

 

W ten czas będziemy wspominać i przeżywać: 

          1 maja - to Święto Pracy, to Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Ludzi Pracy  popularnie zwany 1 Maja. 

           Święto wprowadziła w 1889 r. II Międzynarodówka dla upamiętnienia 

wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago w 

Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej 

kampanii na rzecz wprowadzenia 8 - godzinnego dnia pracy. 

          1 maja 2004 r.  - Polska – wraz z  dziewięcioma innymi 

krajami  - wstąpiła do Unii Europejskiej.  

          Poprzedziło to wydarzenie: podpisanie 16 kwietnia 2003 r. traktatu 

akcesyjnego, zaś w dniach 7-8 czerwca 2003 r.  pozytywnie rozstrzygnięte 

referendum w sprawie członkostwa Polski  w UE. 

          1 maja 2011 r. -  w  czasie uroczystej Mszy św. na Placu św. 
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Piotra w Rzymie nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II. 

Nabożeństwo, w którym uczestniczyło około miliona pielgrzymów 

prowadził papież  Benedykt XVI.  

          Od  1 Maja 2011 r. Polakom  ten dzień powinien  kojarzyć się   

z tymi trzema faktami. 

           1 maja 1987 r. – papież Jan Paweł II beatyfikował niemiecką 

filozof i karmelitankę – Edytę Stein.  

          2 maja - to „Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej”, „Dzień 

Polonii i Polaków za granicą”. O jego powstaniu zadecydował Sejm 

uchwałą podjętą w 2004 r. Intencją jego uchwalenia było wyznaczenie 

dla Polonii „Dnia Łączności z Macierzą”.   

                       Nowy dzień świąteczny mamy. 

                       Drugi maja – to Dzień Flagi. 

                       Choć historia barw jest stara 

                       to dopiero teraz flaga 

                       doczekała takiej chwili, 

                       w której ją radośniej czcimy. 
          2 maja 1437 r. – urodził się Filip Kallimach – humanista, 

doradca królów: Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta i 

Aleksandra (zm. 1496 r.).  

          3 maja – to Święto Matki Bożej Królowej Polski 

          3 maja 1791 r. - Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja. 

                        W ten świąteczny dzień majowy 

                           Na biało-czerwono zakwitła ulica 

                           Powiało narodową dumą 

                           Konstytucji 3-majowej rocznica 

          3 maja 1966 r. – w  Częstochowie – na Jasnej Gorze – odbyły 

się obchody Tysiąclecia – MILLENIUM - Chrztu Polski. 

          4 maja – to Dzień Strażaka 

          4 maja 1887 r. – zmarł Konstanty Julian Ordon – powstaniec 

listopadowy, bohater „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza (ur. 1810 

r.).   

          5 maja 1827 r. – zmarł Fryderyk August Wettyn – wnuk 

Augusta III Sasa, w latach 1807–1815 książę Księstwa 
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Warszawskiego (ur. 1750).   

          5 maja 1977 r. – zmarł Ludwik Erhard – niemiecki polityk, 

kanclerz i minister gospodarki Niemiec, „ojciec” powojennego 

niemieckiego „cudu gospodarczego”.  

          6 maja 1277 r. – pomorscy książęta Bogusław i Barnim I  

nadali prawa miejskie osadzie Trzebiatów. 

          6 maja 1937 r. – podczas lądowania w Lakehurst (New Jersey) 

doszczętnie spłonął największy w historii niemiecki sterowiec 

„Hindenburg”.  

          7 maja 1867 r. – Alfred Nobel opatentował wynaleziony przez 

siebie dynamit.  

          7 maja 1867 r. – urodził się Władysław Reymont – pisarz 

okresu Młodej Polski, laureat w 1924 r. literackiej Nagrody Nobla. 

Napisał powieści: „Chłopi”, „Ziemia obiecana”, czy „Komediantki”    

(zm. 1925 r.). 

          8 maja 1945 r. – to data zakończenia II wojny światowej - 

tego dnia w Berlinie feldmarszałek Wilhelm Keitel  podpisał 

bezwarunkową kapitulację III Rzeszy. 8 maja, to Narodowy Dzień 

Zwycięstwa. 

          8 maja 1817 r. – urodził się Stanisław Lilpop – konstruktor i 

przemysłowiec, jeden z pionierów przemysłu na ziemiach polskich 

(zm. 1866 r.). 

          9 maja 1837 r. – urodził się Adam Opel – założyciel 

niemieckiej firmy motoryzacyjnej (zm. 1895 r.). 

          9 maja 1987 r. – to moment największej katastrofy lotniczej w 

dziejach Polski. To wtedy w Lesie Kabackim pod Warszawą w 

samolocie Ił-62M zginęły 183 osoby.  

          10 maja 1667 r. – zmarła Ludwika Maria Gonzaga – królowa 

Polski, żona króla Władysława IV, a po jego śmierci Jana Kazimierza 

(ur. 1611 r.).   

          10 maja 1887 r. – zmarł Mariusz Langiewicz – oficer armii 

pruskiej, dyktator Powstania Styczniowego, po jego zakończeniu na 
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emigracji (ur. 1827 r.). 

          11 maja 1857 r. – zmarł Eugene -Francois Vidocq – twórca 

wydziału kryminalnego (Sûreté Nationale) w policji francuskiej, 

pierwszy prywatny detektyw, wcześniej galernik (ur. 1775 r.). 

          11 maja 1867 r. – Luksemburg ogłosił niepodległość. 

          12 maja 1817 r. – w Warszawie otwarto Giełdę Papierów 

Wartościowych. 

          12 maja 1907 r. – urodziła się Katharine Hepburn –  

amerykańska aktorka, laureatka czterech Oskarów; m.in. zagrała w 

filmach: „Filadelfijska opowieść”, „Afrykańska królowa”, czy „Nad 

złotym stawem” (zm. 2003 r.).  

          13 maja 1917 r. – przed stuleciem - w Fatimie dzieciom – 

Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji Dos Santos -  po raz 

pierwszy objawiła się Matka Boża m.in. prosząc je o codzienne 

odmawianie różańca w intencji pokoju na świecie oraz zakończenia 

wojny.  

          13 maja 1981 r. - na Placu św. Piotra w Rzymie  – w rocznicę 

pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie – Turek Mehmet 

Ali Agca dokonał  zamachu na papieża Jana Pawła II. Jakiś czas 

później Ojciec Święty zauważył: „To  był prawdziwy cud i wiem komu 

go zawdzięczam”. 

          13  maja 1901 r. – urodził się Witold Pilecki – oficer WP i AK, 

organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau (stracony w 1948 r.).           

          13 maja 1787 r. – z portów brytyjskich wypłynęło 11 statków 

wiozących 778 skazańców. To oni założyli pierwszą kolonię na 

kontynencie australijskim (obecnie Nowa Południowa Walia). 

          14 maja 1607 r. – angielscy koloniści założyli pierwszą osadę 

w Ameryce Północnej – Jamestown w dzisiejszym stanie Wirginia.  

          14 maja 1867 r. – urodził się Adam Sapieha – kardynał, 

arcybiskup krakowski, senator II RP (zm. 1951 r.).  

           15 maja – to Święto Polskiej Niezapominajki -  w Polsce 

święto przyrody i ekologii, którego niezapomnianym propagatorem 

był Śp. Andrzej Zalewski – redaktor radiowej Jedynki prowadzący 

https://www.google.pl/search?q=Eugene+-Francois+Vidocq&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT4a6Zm6bRAhWGEiwKHbZQCWwQsAQIHg
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„na żywo” niepowtarzalną audycję „EkoRadio”. 

          15 maja 1961 r. – w Laskach zmarła Róża Maria Czacka – 

hrabianka herbu Świnka – polska zakonnica, opiekunka niewidomych, 

założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, 

założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. 

Służebnica Boża. (ur. 22 października 1876 r. w Białej Cerekwi).  

          15 maja 1567 r. – urodził się Claudio Monteverdi – włoski 

kompozytor, śpiewak operowy, skrzypek. Napisał opery: „Orfeusz”, 

„Ariadna” (zm. 1643 r.). 

          16 maja 1657 r. – śmiercią męczeńska zginął Andrzej Bobola -  

jezuita, kaznodzieja i misjonarz ludowy; święty Kościoła Katolickiego 

(ur. 1591 r.).   

          16 maja 1957 r. – zmarł Eliot Ness – amerykański agent 

federalny, twórca oddziału „Nietykalnych” – agentów ścigających 

gangsterów w czasach prohibicji w USA. Jego działania doprowadziły 

do skazania Ala Capone (ur. 1903 r.).  

          17 maja 1557 r. – król Zygmunt August nadał prawa miejskie 

osadzie Augustów. 

          17 maja 2007 r. - zmarł Wiktor Zin – architekt, profesor 

Politechniki Krakowskiej, rysownik, niezwykle popularny dzięki 

cyklom „Piórkiem i węglem” (ur. 1925 r.).   

          18 maja 1920 r. – w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła – 

od 16. X. 1978 r. papież Jan Paweł II (zm. 2005 r.). 

          18 maja 1944 r. – żołnierze 2 Korpusu Polskiego we 

Włoszech pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyli 

niedostępną twierdzę na wzgórzu Monte Cassino w ten sposób 

otwierając sprzymierzonym armiom drogę do Rzymu.  

          18 maja 1944 roku w samo południe na ruinach klasztoru Monte Cassino 

polski żołnierz, plutonowy Emil Czech,  odegrał hejnał mariacki –  tym 

sposobem  -  „wszem i wobec”  ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy. 

          Bitwa pod Monte Cassino (zwana także Bitwą o Rzym) – to seria bitew 

pomiędzy wojskami alianckimi a Wermachtem,  które miały miejsce w 1944 roku 

w rejonie klasztoru na Monte Cassino.  Bitwa ta uznawana jest za jedną z 
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najbardziej zaciętych walk (obok  walk pod Stalingradem, na Łuku Kurskim i 

lądowania w Normandii) w czasie II wojny światowej.    

          Polskie walki pod Monte Cassino były niezwykle krwawe, w natarciu 

zginęło 924 żołnierzy, 2930 zostało rannych, a za zaginionych uznano 345. 

Jednak już w czerwcu 2 Korpus Polski ponownie wkroczył do akcji, odznaczając 

się w bitwie o Ankonę.   

           18 maja 1817 r. – urodziła się księżna Marcelina 

Czartoryska z Radziwiłłów – pianistka, działaczka społeczna, 

mecenas muzyki, uczennica Chopina (zm. 1894 r.).      

          19 maja 1827 r. – urodził się Zygmunt Sierakowski – oficer 

rosyjski, polski generał, naczelnik Powstania Styczniowego na 

Żmudzi (zm. 1863 r.).         

          19 maja 2007 r. – zmarł Bernard Blaut – piłkarz, trener, 

działacz piłkarski, reprezentant Polski (ur. 1940 r.).   

          20 maja 1881 r. – w Tuszowie Narodowym k. Mielca urodził 

się Władysław Sikorski – generał i polityk, w czasie wojny premier 

RP (zginął w katastrofie lotniczej pod Gibraltarem 4. VII. 1943 r.).  

          20 maja 1792 r. – poświęcono i otwarto Cmentarz 

Powązkowski na warszawskiej Woli.  

          21 maja 1932 r. – amerykańska pilotka Amelia Earhart  - jako 

pierwsza kobieta samotnie przeleciała nad Atlantykiem na trasie 

Nowa Funlandia – Irlandia ( zginęła w 1937 r.).    

          21 maja 1947 r. – urodził się Leszek Teleszyński – aktor. 

Zagrał w takich filmach, jak: „Potop”, „Trędowata”, „Życie na 

gorąco”. 

          22 maja 337 r. – zmarł cesarz Konstantyn I Wielki – (Gaius 

Flavius Valerius Constantinus) – to on zakończył prześladowania 

chrześcijan (ur. ok. 272 r.). 

          22 maja 1927 r. – urodził się Szymon Kobyliński – rysownik 

karykaturzysta, pisarz, popularyzator historii (zm. 2002 r.).  

          23 maja 1842 r. – urodziła się Maria Konopnicka – poetka, 

nowelistka i publicystka okresu realizmu, autorka „Roty”, a także „O 

krasnoludkach i sierotce Marysi”  (zm. 1910 r.).       
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          23 maja 1937 r. - zmarł  John D. Rockefeller -  amerykański 

przemysłowiec, uważany za najbogatszego człowieka w historii 

świata    (ur. 1839 r.).    

          24 maja 1377 – zmarł Olgierd Giedyminowic – Wielki Książę 

Litewski, ojciec króla Polski Władysława Jagiełły (ur. ok. 1296 r.). 

          24 maja 1807 r. – broniący się w Gdańsku Prusacy 

skapitulowali pod naporem armii Napoleona Bonaparte.  

          25 maja 1477 r. – przybyły z Norymbergii rzeźbiarz  Wit 

Stwosz (niem. Veit Stoß)  rozpoczął w Krakowie prace nad ołtarzem 

w kościele Mariackim.  

          25 maja 1987 r. – urodził się Kamil Stoch – skoczek 

narciarski, dwukrotny mistrz olimpijski (2014), mistrz świata (2013).   

          26 maja – to Dzień Matki  

           W tym miejscu felietonu wszystkim Matkom Redakcja pozwala 

sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z życia, 

zrozumienia u dzieci i wnuków oraz wielkiego poszanowania  

wynikającego z Waszego trudu, pozycji i tego, co zrobiłyście – i nadal 

robicie – dla swoich bliskich.  

          Dziękujemy Wam za to wszystko, co cały czas nam  dawałyście i 

nadal  nam dajecie  z siebie… oraz  funduszy  pozyskiwanych z ZUS…     

           Wszystkiego dobrego !!! 

          26 maja 1907 r. – urodził się John Wayne (właśc.. Marion 

Mitchell Morrison) – amerykański aktor, słynny z ról w westernach, 

m.in. „Dyliżans”, „Rio Bravo”, „El Dorado” (zm. 1979 r.). 

          27 maja 1727 r. – udostępniono dla publiczności Ogród Saski 

w Warszawie – pierwszy publiczny park miejski w Polsce. 

          27 maja 1887 r. – urodził się Kazimierz (Kasimir) Fajans – 

amerykański fizykochemik pochodzenia polskiego, współtwórca 

nauki o promieniotwórczości, odkrywca pierwiastka o liczbie 

atomowej 91 – protaktynu, trzykrotnie nominowany do Nagrody 

Nobla (zm. 1975 r.).   

          28 maja - to Wniebowstąpienie Pańskie  

Wniebowstąpienie Pańskie jest ukoronowaniem i zakończeniem  ziemskiego 
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życia Jezusa  oraz Jego triumfem. W dziesięć dni po Wniebowstąpieniu 

większość chrześcijan świętuje Zesłanie Ducha Świętego.  Jezus przez 40 dni po 

swoim zmartwychwstaniu  przebywał wśród uczniów. Po upływie tego czasu 

Apostołowie  udali się razem na Gorę Oliwną. W obecności uczniów Jezus 

uniósł się w górę i zniknął. 

           28 maja 1917 r. – urodził się Leonid Teliga – podróżnik, 

żeglarz, pisarz, oficer WP, pierwszy Polak, który w latach 1967-69 

samotnie okrążył Ziemię na jachcie „Opty” (zm. 1970 r.).          

          28 maja 1987 r. – 19-latek z Niemiec Mathias Rust przeleciał 

niewielkim samolotem Cessna z okolic Hamburga przez Finlandię do 

Moskwy lądując niedaleko Placu Czerwonego.   

          29 maja 1867 r. – zawarcie Ugody Austriacko-Węgierskiej – 

porozumienia politycznego, dzięki któremu cesarstwo Austrii 

przekształciło się w Monarchię Austro-Węgierską. 

          29 maja 1917 r. – urodził się John Fitzgerald Kennedy – 

amerykański polityk, 35 prezydent USA. Zginął w zamachu w Dallas 

22 listopada 1963 r.  

          30 maja 1662 r. - zmarł Stanisław Sierakowski – sekretarz 

króla Polski Władysława IV, opat klasztoru na Świętym Krzyżu, 

zainicjował przebudowę opactwa w stylu barokowym, fundator 

opactw benedyktyńskich na Litwie.   

          30 maja 1593 r. – w pojedynku zginął Christopher Marlowe – 

angielski poeta i dramaturg. Istnieje teoria w/g której jego śmierć 

została upozorowana, aby uchronić go przed procesem o herezję, a 

potem żył i tworzył pod pseudonimem William Szekspir (ur. 1564 r)  

          31 maja 1957 r. – zmarł Leopold Staff – wybitny poeta i 

tłumacz; tomy: „Sny o potędze”, czy „Ucho igielne” (ur. 1878 r.).  

          31 maja 1987 r. – w Stanach Zjednoczonych karierę sportową 

zakończył Kazimierz Deyna (1947 – 1989) - piłkarz, mistrz 

olimpijski z Monachium (1972), medalista mistrzostw świata. 

          Kończy się najpiękniejszy - przystrojony kwiatami i ziołami  - 

miesiąc w roku. Dzięki niemu delektujemy się pięknem przyrody, 

niewątpliwie w ten czas żywiej biją nam serca i inne w ten czas  jest 
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nasze samopoczucie.  

         Wspólnie przypomnieliśmy sobie  najważniejsze fakty z dziejów 

naszego Narodu, jak i historii powszechnej, które zdarzyły się w ten 

czas nam, jak i  naszym przodkom.  

          Często o tym wszystkim myślmy, bo ponoć historia jest 

nauczycielką życia, a po cóż przerabiać na własnej skórze to, czego z 

różnym skutkiem doświadczyli ci, co żyli przed nami?   

 

 

Zygflor                                                                                2017-01-03 

 

 
 

Gotowi do pracy 

          28 grudnia 2016 r. w siedzibie Oddziału Podkarpackiego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie miało miejsce 

zawarcie pierwszej w naszym Oddziale umowy dofinansowania w ramach 

pilotażowego konkursu 1/2016 pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób 

niepełnosprawnych w rynek pracy”. Dzięki w ten sposób otrzymanemu 

dofinansowaniu Polski Związek 

Niewidomych Okręg Podkarpacki 

rozpocznie z dniem 1 kwietnia 2017 

realizację projektu pn. „Trener pracy - 

sposobem na zatrudnienie osób 

niewidomych”. Projekt przewiduje 

organizację staży zawodowych, szkoleń i 

kursów zawodowych oraz pomoc i 

wsparcie trenera pracy dla uczestników 

Projektu, którzy otrzymają zatrudnienie. 

 

„Trener  pracy- sposobem na zatrudnienie osób niewidomych” 

Projekt, to propozycja dla osób: 

 w wieku od 18- do 64 lat 

 mieszkających na stałe  na terenie woj. podkarpackiego 
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 wyrażających gotowość i chęć znalezienia pracy na otwartym rynku pracy 

 bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, 

niezatrudnionych, zatrudnionych  z wykorzystaniem metody zatrudnienia 

wspomaganego (wsparcie trenera pracy) - proces w miejscu pracy nie 

został zakończony 

 z ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

 

W ramach Projektu należy oczekiwać na: 
          Indywidualne wsparcie trenera pracy, w tym: 

- na wsparcie w szukaniu pracy (stworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybór 

ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy) 

- stworzenie profilu zawodowego i predyspozycji do wykonywania określonych 

zadań  w miejscu pracy 

- wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania 

trójstronnego: kandydat do pracy-trener-pracodawca), szkolenie stanowiskowe, 

monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą i pracownikami, 

wsparcie w kontaktach ze współpracownikami) 

- udział w zajęciach wspierających: doradztwo zawodowe, warsztaty 

wizerunkowe, psychologiczne oraz technik komunikacji 

          Projekt przewiduje płatne  6-miesięczne staże po odbyciu 4-miesięcznych 

zajęć wspierających oraz  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia do Rzeszowa.  

          W krótkiej rozmowie na temat zasygnalizowanego Projektu trener pracy 

– Aneta Długosz - m.in. powiedziała:  

„Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia płatnego zatrudnienia osób 

niewidomych i słabowidzących oraz wejście tych osób 

na rynek pracy poprzez wykorzystanie ciągłego 

wsparcia trenera pracy. Indywidualne wsparcie 

zostanie udzielone zgodnie z pięcioetapowym 

procesem Zatrudnienia Wspomaganego. 

Trener pracy przeprowadzi beneficjenta przez 5 

etapów Zatrudnienia Wspomaganego. Pierwszy – 

ZANGAŻOWANIE, drugi – PLANOWANIE KARIERY, 

trzeci - ZNAJDOWANIE PRACY, czwarty – 

ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCY, piąty -  

WSPARCIE W MIEJSCU PRCY I POZA NIM.  

Szeroki zakres działań skoncentrowany na 

osobie z niepełnosprawnością wzroku odbywa się w 

pełnym poszanowaniu jego potrzeb. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 

kwietnia i potrwa jeden miesiąc. Do udziału zapraszamy osoby spełniające 

powyżej omówione warunki. Zajęcia będą odbywały się w biurze ZO PZN przy 



14 
 

Placu Dworcowym 2 od maja przez pierwsze trzy dni tygodnia tj. poniedziałek, 

wtorek i środę w przedziale czasowym pomiędzy 7
30

 - 15
30

. Na wszystkich 

zajęciach obowiązuje przerwa kawowa, w trakcie której dla jego beneficjentów 

będzie zapewniony poczęstunek. Wskaźnikiem rezultatu projektu jest 

zatrudnienie 7 osób niewidomych i słabowidzących na otwartym rynku pracy z 

województwa podkarpackiego” – tyle z obszernej wypowiedzi Anetki.  

 

          Wszelkimi szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego 

przedsięwzięcia służy  trener pracy – Aneta Długosz – pod telefonem biura 

ZO PZN:  17 852 4738 lub e-mailowo: trener_pracy_ pzn@wp.pl 

 

Zygflor                                                                                  2017-02-02

 

 

Światowy Dzień Chorego 
- obchodzony już po raz XXV w skali świata, zaś po raz VIII- jako 

Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie  

 

          „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy 

uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”- to hasło tegorocznego – już 

25-tego -  Światowego Dnia Chorego, który obchodziliśmy 11 lutego 

w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, zaś 

w wydaniu lokalnym w Lubaczowie w poniedziałek13 lutego br. 

          „Odnosić się do chorego, jak do osoby, która nosi w sobie 

dar, którym powinna dzielić się z innymi” - zachęcał Ojciec Święty 

Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego 

wygłoszony w Watykanie 8 grudnia 2016, w święto Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

          Cytując i interpretując fragment Ewangelii Papież pragnął  

podkreślić, że „Dzień Chorego jest okazją do znalezienia nowego 

bodźca, by upowszechniać kulturę szacunku dla życia, zdrowia  

i środowiska. Wyraża też swoją bliskość z chorymi i ich rodzinami,  

a także uznanie wobec tych, którzy w różny sposób pomagają 

chorym”. 

          Światowy Dzień Chorego tradycyjnie jest obchodzony we 

wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes 11 lutego. W tym roku 

obchodzimy go już po raz 25. Decyzją Ojca Świętego Franciszka, 
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nadzwyczajne obchody tego dnia odbędą się – tak jak po raz pierwszy, 

gdy zainicjował je Jan Paweł II  – w Lourdes. 

          Niewątpliwie najważniejszymi faktami dla polskiego Kościoła  

w roku 2017, nad którymi należy się z pokorą pochylić są: 

 (13 maja 1917 r.) stulecie objawień Matki Boskiej w Fatimie 

  z inicjatywy Sejmu RP – ustanowienie Roku 2017 Rokiem św. 

Brata Alberta (właśc.. Adam Hilary Bernard Chmielowski  herbu 

Jastrzębiec znany jako święty Albert Chmielowski lub jako święty Brat 

Albert) i przeżywanie go i w tym duchu.  

          13 lutego 2017 r.  – w/g mnie - bardzo trudne teologicznie   

do zinterpretowania tegoroczne orędzie Światowych Dni Chorego 

w homilii wygłoszonej w trakcie Mszy św.  odprawianej od godz. 10
00 

w lubaczowskiej konkatedrze w ramach już VIII Powiatowo-

Dekanalnych obchodów ŚDCh rozwijał i tłumaczył - dając budujące 

proste przykłady - ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej bp 

Marian Rojek.  M.in. „prosił o tolerancję na zachowanie innych 

wywołane niepełnosprawnością obarczoną nią od urodzenia, czy 

stanem chorobowym nabytym w trakcie dalszego życia oraz apelował 

o zainteresowanie się takimi osobami, czy świadczenie na ich rzecz 

pomocy. Przytaczał przykłady ludzi chorych, czy niepełnosprawnych  

uzdolnionych artystycznie, którzy w ten sposób pomimo bolesnego 

doświadczenia dają coś z siebie innym”. 

          Zadawał retoryczne pytanie niejednokrotnie stawiane przez 

chorych lub niepełnosprawnych: „dlaczego to mnie dotknął ten stan”; 

apelował o ufność Bożą w tej materii oraz o ofiarowanie swojego 
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cierpienia w zbożnym – wiadomym tylko Stwórcy - celu.   

          Omawiając w naszym życiu rolę zwierciadła – lusterka (czyli 

naszego sumienia) – apelował „abyśmy z niego korzystając zauważali 

wezwania do szlachetności, prawdy, potrzeby świadczenia dobroci, 

abyśmy każdego dnia naśladowali Chrystusa; apelował  

o samokrytycyzm umożliwiający obiektywną ocenę  naszego serca, 

byśmy wedle tego rozeznania w ten sposób mogli ocenić co na jego 

dnie nam zaległo”.  

          Swoje wystąpienie zakończył sentencją, apelem: „Wasze 

cierpienie nie jest bezużyteczne, ofiarujcie je w sposób duchowy za 

grzeszników, chorych i cierpiących, za misje, czy każdy inny cel 

wymagający tego typu ofiary”.  

          W trakcie Mszy św. wszystkim chętnym udzielono 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 mieszkańców z trzech placówek z 

terenu powiatu, tj. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Lubaczowie, Domu Pomocy Społecznej z Wielkich Oczu oraz  
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Rudy Różanieckiej.   

          W tym roku uroczystości swoją obecnością zaszczycili: starosta 

Józef Michalik, wicestarosta Wiesław Huk, bp Marian Rojek, dyr. 

Podkarpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański, 

burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych z terenu powiatu lubaczowskiego, radni powiatowi, 

dyrektorzy DPS, ŚDS, przedstawiciele WTZ, prezesi stowarzyszeń  i 

inni. 

Część artystyczną już VIII edycji Powiatowo-Dekanalnych 

obchodów ŚDCh zakończyło wystąpienie Starosty Lubaczowskiego 

Józefa Michalika, który m.in. jakby uzupełniając biskupią homilię, 

przypomniał łączność z naszym regionem św. Brata Alberta, którego 

sylwetka i dzieło jak ulał pasowała do przypomnienia w tym dniu dla 

nas wszystkich, jako niezwykle budujący przykład  i wzór.  

          Kończące szczególne spotkanie humorystyczne wystąpienie bp. 

Mariana Rojka pouczało jak bezpiecznie poruszać się do końca zimy – 

w stylu pingwina – po oblodzonym terenie, by nie nabawić się 

niepotrzebnej kontuzji. Następnie jako duszpasterz diecezji udzielił 

pasterskiego błogosławieństwa, po którym nastąpił moment degustacji 

produktów, których koszt nabycia pokryli sponsorzy.  

          Impreza nie ziściłaby się, gdyby nie gościnność ks. Andrzeja 

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

Lubaczowie, przedsiębiorczość i operatywność dyr. PCPR – Beaty 

Zadwornej oraz pracowników PCPR,  hojność sponsorów - takich 

jak: Robert Polak– „Zakład Remontowo Budowlany” w Lubaczowie, 

Elżbieta Klimczak - piekarnia „Gutek-Lutek”, Marta i Leopold 

Zaborniakowie - Firma „Poladex”, Zdzisław Cioch - prezes 

Miejskiej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lubaczowie, 

Waldemar Bogusz – firma „Domex”- Technika Grzewcza oraz 

Maria Lechowicz- firma „Lech-Kom” Biuro Usług Komputerowych.  

          Imprezę logistycznie zabezpieczali pracownicy PCPR, którzy 

zdołali ugościć wszystkich uczestników tym, co na tę okoliczność 

organizatorom obchodów ŚDCh ofiarowali darczyńcy. W tym 

szczytnym gronie znaleźli się:Anna Hass, Ewa Łuczak, Magdalena 
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Wawrów oraz Arkadiusz Markiewicz.  

          Medialnie szczególne spotkanie w Salce Teatralnej rejestrowała 

i potem zrelacjonowała w cotygodniowym  „W Obiektywie” z 17. 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 Czesław 

Motyka  oraz Wiesław Mamczura.    

 

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

chorych  oraz tych, którzy się nimi opiekują 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 … 

 

Zygflor                                                                                  2017-02-14 

 

Po  dłuższej przerwie – kilka zdań o sanockim Kole PZN 

          -  w realiach Klimkówki w rozmowie z prezes Zofią Noster oraz 

członkiem nadzwyczajnym tegoż  – Krzysztofem Prajznerem. 

           

          Korzystając z okazji, że dane nam było spotkać się w ośrodku – 

Dworze - „ Ostoia” udało mi się porozmawiać o dniu dzisiejszym 

wymienionego w tytule ogniwa terenowego Związku z dwoma 

sztandarowymi postaciami tejże struktury, a oto efekt – zapis - tejże 

rozmowy:  

- prezes Zofia Noster: w tej chwili nasze Koło zrzesza 140 członków 

zwyczajnych, 3 nadzwyczajnych i 16 dzieci oraz 4 podopiecznych 

dorosłych.   
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- członek nadzwyczajny Krzysztof Prajzner: w Sanoku zawsze się 

coś ciekawego dzieje od wielu lat, a jest to niewątpliwa zasługa prezes 

Zofii Noster, która ściśle współpracuje z tymi wszystkimi, którzy 

wyrażają akces – lub chęć – pracy na rzecz tego środowiska. Dzięki 

temu to Koło „się kręci”, czyli są namacalne efekty naszej wspólnej 

pracy. W tym gronie naprawdę 

wszyscy  dobrze się  czują, nie 

ma zgrzytów, więc – mówię to 

za siebie – aż chce się udzielać 

i pracować.   

          Z satysfakcją muszę 

zauważyć, że ten rok był dla nas 

szczególny, a to za sprawą 

dwóch firm, tj. SPGNiG w 

Sanoku oraz PBS w Sanoku, od których to jego początkiem udało się 

nam  pozyskać środki finansowe  na sporządzenie paczek 

mikołajkowych naszym dzieciom. Łącząc własne oraz pozyskane 

fundusze w ten sposób „zaliczyliśmy” św. Mikołaja, jak i Dzień 

Dziecka, co było dla nich okazją do wielkiej radości oraz 

niecodziennej atmosfery towarzyszącej obu spotkaniom. 

          Poza tym zorganizowaliśmy kilka plenerowych wycieczek, w 

trakcie których była okazja do ruchu z naszą białą laską, czy też 

kijkami nordic walking. Ludzie takie wypady w okolice Sanoka bardzo 

lubią, doceniają i widać, że ich to satysfakcjonuje. Wszystko to sprzyja 

pogłębianiu integracji środowiska i o to przede wszystkim chodzi p. 
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prezes. 

          W tym roku z okazji Dnia Niewidomego 15 października br.  

zorganizowaliśmy jednodniową  wycieczkę w Bieszczady zakończoną 

około biało laskową biesiadą.   

          Śmiem twierdzić, że naszym sztandarowym tegorocznym 

sukcesem jest „Czytak”, o czym zaraz opowiem. Jakiś czas temu w 

siedzibie naszego Koła przyjęliśmy przedstawiciela firmy, który na 

temat jego walorów przeprowadził nam pokaz. Jego pokłosiem była 

chęć zdobycia takowego sprzętu, aby w ten sposób zaspokoić potrzeby 

czytelnicze środowiska. „Napaliliśmy” się na to bardzo, więc 

zaczęliśmy pukać do wielu drzwi; w tym do dyr. Banku PKO BP 

Janusza Baszaka, który będąc radnym równolegle jest szefem Komisji 

Finansowo Gospodarczej Rady Miasta Sanoka. To on umożliwił nam 

pozyskanie środków od sanockiego magistratu, jak też swojej 

instytucji, którą kieruje. Śmiem twierdzić, że gdyby nie autorytet p. 

prezes, to nic nie dałyby nasze wizyty na sesji Rady Miasta, czy w 

wymienionym Banku. Dzięki tej akcji popartej autorytetem w/w 

dyrektora dzisiaj mamy kilkanaście „Czytaków”, które wśród naszych 

ludzi w praktyce są wykorzystywane na zasadzie wypożyczenia na 

okres 3 mieniący; potem ich użyczanie jest wznawiane na tej samej 

zasadzie na taki sam czas. Śmiem twierdzić, że w skali kraju jesteśmy 

jedynym Kołem PZN, które w tej dziedzinie w ten sposób i na takiej 

zasadzie zabezpiecza czytelnictwo swoich podopiecznych. Przy okazji 

udało nam się „dogadać” z MBP w Sanoku w tej kwestii,  że nasi 

ludzie korzystając z ich bazy internetowo – komputerowej mogą sobie 
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do pamięci „Czytaka” wgrywać interesujące ich tytuły książek 

mówionych. Precyzując wypowiedz dodam, że koszty nabycia 

urządzeń „po połowie” poniosły władze miasta Sanoka, jak i 

wspomniany Bank.  

- Zofia Noster: w sumie 

zorganizowaliśmy 2 

wycieczki piesze oraz 

drugą  jednodniową 

autokarową  do Huczwic, 

gdzie w Chatce 

Studenckiej 

zorganizowaliśmy 

ognisko i catering.      

- Krzysztof Prajzner: każdą biesiadę z okazji Dnia Białej Laski 

kończącej objazd po zaplanowanym na ten dzień terenie finalizujemy  

rozdawaniem drobnych podarunków tym wszystkim, którzy w niej 

uczestniczą. Chodzi tu zadzierzgnięcie lepszych międzyludzkich więzi, 

pogłębienie integracji środowiska, lepsze zżycie się.    

          Nie byłoby tylu sukcesów, gdyby nie zgodliwy ZK, któremu z 

wyczuciem i taktem lideruje p. Zosia, za co jestem Jej wdzięczny.       

- Zofia Noster: w tym roku jeszcze w naszym gronie – już tradycyjnie 

- planujemy zorganizować Andrzejki, zaś opłatek najprawdopodobniej 

zorganizujemy początkiem przyszłego roku. 

          Wszystkie moje – nasze - sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie 

wspaniały i zgodliwy  skład Zarządu Koła, za co jestem wdzięczna im 

personalnie, jak i niebiosom. Zgoda buduje, zaś niezgoda rujnuje 

współpracę, zdrowie i międzyludzkie relacje, więc za ten status qvo  

jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Dziękuję. 

 

          Tyle z wypowiedzi współpracujących ze sobą ludzi, których 

wynurzenia  - ich sens – niech będą dobrym przykładem na to, że tak 

można i tylko tak należy współdziałać, ponieważ nie ma innej drogi, 
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ani sposobu w samorealizacji i pracy dla tych, którym w trakcie 

wyborów zobowiązaliśmy się służyć i na ich rzecz działać.   

          W tej chwili ZK tworzą: 

prezes:                Zofia Noster 

wiceprezes:        Małgorzata Hejnold  

skarbnik:           Krystyna Josz                    

sekretarz:          Barbara Kotrys - Drelich    

członek ZK:      Zofia Koczera                      
 

 

Zygflor                                                                                  2016-10-26 

 

 

Witryna poetycka 
 

          W tegorocznym majowym kąciku poetyckim pragnę do 

przeanalizowania zaproponować trzy wiersze już dawno nie 

publikowanej w „Przewodniku” Lucyny Zawiślak-Krzan, która 

wyostrzając nasze zmysły  pomoże nam dostrzec uroki wiosny, jak też 

sprowokować każdego z nas – mniemam, że z  łzą w oku - do 

wspomnienia i naszej  rodzicielki. 

          Zapraszam do lektury wyeksponowanych utworów.   

 

       Wiosenna piosenka  
Lubię zawsze każdą wiosnę 

Tę słoneczną, tę radosną  

I bogatą w pierwsze kwiaty- 

Świat jest wtedy też bogaty, 

Kolorowy wnet się staje, 

Pierwszy ptak swój koncert daje, 

Ja z nim razem pogwizduję, 

Na swą nutę podśpiewuję : 

-Życia chwile tak ulotne jak motyle 

        Barwne, piękne, kolorowe- każdy ma. - 

        Zegar wciąż do przodu gna 
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       Nie zatrzymasz go – bo jak? 

        Czas nam w niczym nie przeszkodzi 

    My będziemy zawsze młodzi. 

Młodzi, zdrowi, uśmiechnięci 

Mając zawsze w swej pamięci to, 

Co przeżył każdy z nas. 

Wspominajmy piękne chwile 

Przyznasz było już ich tyle… - 

        Zegar wciąż do przodu gna 

        Nie zatrzymasz go - bo jak? 

        Czas nam w niczym nie przeszkodzi 

        My będziemy zawsze młodzi. 

  

          Wiosna w lesie   
Deszcz diamentów o świcie spadł 

na zieleń traw, na liście drzew. 

Obudził barwne krokusy, 

śpiące fiołki wonne, 

stokrotek biel. 

To Wiosna pozwala nam 

dostrzec nowe życie w naturze. 
 

         Mamo   
za życie moje które 

Tobie zawdzięczam 

za noce w kołysce huśtane 

za modlitwy przed snem szeptane 

za miłość i serce Twe wierne 

za słoneczne poranki 

za wzruszenia gorące 

za uśmiech jak słońce 

za łzy w oczach i iskierki szczęścia 

za troskę o każdy mój dzień 

za radość niosącą nadzieję 

za wszystko dziękując z szacunkiem całuję Twoje spracowane dłonie. 
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Światowy Dzień Chorego  
- obchodzony już po raz XXV w skali świata, zaś po raz VIII  w Lubaczowie – 

 

 

 

 

 

 


