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Maj 
 

          - to piąty miesiąc w roku, ma 31 dni, a w naszej szerokości 
geograficznej jest utożsamiany z burzliwie rozwijającą się przyrodą, 
ciepłem i miłością, która sprowokowana strzałami Amora dosięga 
przede wszystkim  młodych.  
          Ten czas starożytni Rzymianie poświęcili bogini Mai – matce boga 
Merkurego - która „na scenę” wkraczała przystrojona kwitnącymi 
ziołami i kwiatami. W taki oto sposób - wedle starożytnych – zaczynał 
się czas radości całej przyrody - pełen radości, miły - co po łacinie brzmi 
majus. 
          To właśnie od tego słowa miesiąc wywodzi swe imię - określenie 
kojarzone z miłością i nastrojowym „trelem” słowika… Zakochani 
(niecierpliwie) czekają na maj!, … więc Boże daj, Boże daj, aby 
wiecznie trwał nam maj … 
          W polskich realiach - czyli w naszej obyczajowości, religijności i 
historii – jest  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 – w realiach 
nowego ładu i podziału wpływów przez  mocarstwa. 
          Do tych faktów należy zaliczyć inicjatywę prymasa Wyszyńskiego, 
który przed ponad półwieczem 3 maja 1966 r. (wiadomo, w jakich 
realiach) oddawał cały Naród w macierzyńską opiekę Maryi z wielką 
nadzieją na Jego odrodzenie się moralne oraz narodowe – słowem: na 
konsolidację – czyli czynniki niezbędne do utrzymania tożsamości 
narodowej tak potrzebnej w chwili  próby, czyli oczekujących Go  
wyrzeczeń i ofiar złożonych na Ołtarzu Ojczyzny, aby Polska mogła być 
Polską, a nie jakimś dominium zależnym od sąsiadów… 

 
          Ludowe mądrości charakteryzujące  ten czas, to m.in.: 
 Pierwszy maja poranek jest nader tęskliwym dla kochanek. 
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 Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy. 
 Święta Zofija (15 maja) ciepło rozwija. 
 Grzmoty w maju – znak urodzaju. 
 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 - Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności 
Ludzi Pracy popularnie zwany1 Maja. 
 Święto wprowadziła w 1889 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 maja2011 r. - w czasie uroczystej Mszy św. na Placu św. Piotra 
w Rzymie nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II. Nabożeństwo, w 
którym uczestniczyło około miliona pielgrzymów prowadził papież  
Benedykt XVI. 
(błogosławiony, to lokalny – diecezjalny, danej nacji - święty) 
Od  1 Maja2011 r. Polakom  ten dzień powinien  kojarzyć się   z tymi 
trzema faktami. 
          2 maja - to „Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej” 
O jego powstaniu zadecydował Sejm uchwałą podjętą w 2004 r. 
Intencją jego uchwalenia było wyznaczenie dla Polonii „Dnia Łączności 
z Macierzą”. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1889
http://pl.wikipedia.org/wiki/Druga_Mi%C4%99dzynarod%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/1886
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone


5 
przewodnik 

 

          2 maja 1958 r. – urodziła się Małgorzata Ostrowska – 
piosenkarka, była wokalistka zespołu „Lombard”. 
          3 maja – to Święto Matki Bożej Królowej Polski 
          3 maja 1791 r. - Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja. 
Stąd zapewne znane każdemu Polakowi oświeceniowy - dotyczący tych 
dni – wiersz autorstwa Franciszka Karpińskiego pt. 
 

„Na dzień 3 Maja”: 
Rzucajmy kwiaty po drodze,     
Kędy przechodzić mają 
Szczęścia narodu wodze, 
Co nowy rząd składają, 
Weźmy weselsze szaty, 
Dzień to kraju święcony 
Jakże ten król nasz bogaty! 
Skarb jego – serc miliony. 
 
Witaj majowa jutrzenko,  
świeć naszej polskiej krainie, 
ucieszymy Ciebie piosenką, 
przy hulance i przy winie. 
Witaj Maj, Trzeci maj! 
U Polaków błogi raj! 
Nierząd braci naszych cisnął 
gnuśność w ręku króla spała, 
a w ten Trzeci Maj zabłysnął 
i nasza Polska powstała. 
Witaj Maj, piękny Maj 
Wiwat Wielki Kołątaj! 
 
 
          3 maja 1966 r. – w  Częstochowie – na Jasnej Górze – odbyły się 
obchody Tysiąclecia – MILLENIUM - Chrztu Polski. 
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          4 maja – to Międzynarodowy Dzień Strażaka – międzynarodowe 
święto strażaków obchodzone w dniu  wspominania w Kościele  św. 
Floriana. 
          4 maja 1898 r. – urodziła się Halina Górska – autorka powieści 
dla młodzieży: „Chłopcy z ulic miasta”, „Druga brama” (zm.  1942 r.). 
          5 maja 1818 r. – urodził się Karol Marks – niemiecki filozof, 
twórca koncepcji ekonomicznej, teoretyk i ideolog socjalizmu 
naukowego. W 1848 r. - wraz z Fryderykiem Engelsem – opublikował 
„Manifest komunistyczny” (zm. 1883 r.). 
          5 maja 1938 r. – urodził się Jerzy Skolimowski – reżyser 
scenarzysta i aktor. Jest twórcą obrazów: „Bariera”, „Essential Killing”, 
„11 minut”. 
          6 maja 1758 r. – urodził się Maximilien Robespierre – francuski 
polityk, adwokat, jeden z przywódców Rewolucji Francuskiej (zm 1794) 
          6 maja 1918 r. – urodził się Stanisław Grzesiuk – pieśniarz, pisarz, 
więzień obozów koncentracyjnych, autor trylogii: „Boso, ale w 
ostrogach”, „Pięć lat kacetu”, „Na marginesie życia” (zm. 1963 r.). 
          7 maja 1763 r. – urodził się Józef Poniatowski –  generał, minister 
wojny, naczelny wódz wojsk Księstwa Warszawskiego – bratanek 
Stanisława Augusta Poniatowskiego (zm. 1813 r.).   
          7 maja 1833 r. – urodził się Johannes Brahms – niemiecki 
pianista, kompozytor, dyrygent (zm. 1897 r.). 
          8 maja – to Narodowy Dzień Zwycięstwa - dzień zakończenia II 
wojny światowej. Tego dnia w Berlinie feldmarszałek Wilhelm Keitel  
podpisał bezwarunkową kapitulację III Rzeszy. 
           8 maja 1892 r. - urodził się gen. Stanisław Sosabowski – 
dowódca 21 pułku piechoty „Dzieci Warszawy” w wojnie obronnej 
1939 r.  W polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie – m.in. dowódca 
Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, walczył pod 
Arnhem. Po wojnie przebywał na emigracji (zm. 1969 r.). Jego imię nosi  
Jednostka Wojskowa 2250, czyli „komandosi” –   „czerwone berety” z 
6 Brygady Powietrznodesantowej.  
          9 maja 1992 r. - papież Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień 
Chorego obchodzony 11 lutego w dniu Matki Boskiej z Lourdes. 
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          9 maja 2013 r. – zmarł Krzysztof Dunin-Wąsowicz – historyk. W 
czasie II wojny światowej żołnierz AK, odznaczony medalem 
Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata ( ur. 1923 r.). 
          10 maja 1943 r. – urodził się Andrzej Badeński – lekkoatleta: 
brązowy medalista olimpijski w biegu na 400m (1964), medalista 
mistrzostw Europy, wielokrotny mistrz Polski (zm. 2008 r.). 
          10 maja 1978 r. – premiera filmu fabularnego „Romans Teresy 
Hennert” w reżyserii Ignacego Gogolewskiego z udziałem Barbary 
Brylskiej, Józefa Duriasza i Wieńczysława Glińskiego.  
          11 maja 1838 r. – zmarł Jędrzej Śniadecki – lekarz, chemik, 
botanik. To on stworzył podstawy polskiej terminologii chemicznej, 
autor pierwszego polskiego podręcznika chemii „Początki chemji”        
(ur. 1768 r.). 
          11 maja 1943 r. – urodził się Jan Englert – aktor, reżyser 
teatralny, pedagog. Zagrał m.in. w filmach: „Sól ziemi czarnej”, „Doktor 
Judym”, „Magnat”. 
          12 maja 1942 r. – zmarł Stanisław Kasznica – podpułkownik i 
ostatni komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych (ur. 1908 r.).  
          12 maja 2008 r. – zmarła Irena Sendler – organizatorka akcji 
ratowania dzieci z getta warszawskiego. Po wojnie za to uhonorowana 
tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” (ur. 1910 r.). 
            13 maja – to Wniebowzięcie Pańskie 
Wniebowstąpienie Pańskie jest ukoronowaniem i zakończeniem 
ziemskiego 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. 
          13 maja 1878 r. – zmarł Andrzej Towiański – ideolog, przywódca 
religijny sekty „Koła Sprawy Bożej” -reprezentant jednego z nurtów 
mesjanizmu polskiego. Jego zwolennikiem był Adam Mickiewicz i 
Juliusz Słowacki (ur. 1799 r.). 
          14 maja 1938 r. – urodziła się Elżbieta Czyżewska – aktorka. 
Zagrała  „Gdzie jest generał”, czy „Giuseppe w Warszawie” (zm. 2010) 
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          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 „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 1863 r. – zmarł Zygmunt Padlewski generał Powstania 
Styczniowego, naczelnik wojenny województwa płockiego od lutego 
do kwietnia 1863 r. członek stronnictwa „czerwonych” (ur. 1836 r) 
          16 maja 1648 r. – klęska wojsk polskich pod Żółtymi Wodami w 
bitwie z oddziałami wojsk kozackich Bohdana Chmielnickiego i 
wojskami tatarskimi pod dowództwem Tuhaj-beja.  
          16 maja 1953 r. – urodził się Pierce Brosnan – irlandzki aktor, 
kolejno piąty odtwórca roli Jamesa Bonda w m.in. w filmach: 
„GoldenEye”, „Śmierć nadejdzie jutro”.  
          17 maja 1918 r. – zmarł Bronisław Piłsudski – podróżnik, 
etnograf, socjolog; prywatnie brat Józefa (ur. 1866 r.). 
          17 maja 1955 r. – urodził się Czesław Lang – kolarz, działacz 
sportowy, wicemistrz olimpijski z 1980 r., organizator wyścigu Tour de 
Polgne.  
          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 
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–  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 Wehrmachtem,  które miały 
miejsce w 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte Cassino.  Bitwa ta 
uznawana jest za jedną z 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.   
          19 maja 1893 r. – urodził się Władysław Raczkowski – dyrygent, 
chórmistrz, pianista, kompozytor, pedagog. W latach powojennych 
organizator życia muzycznego w Łodzi (zm. 1959 r.). 
          19 maja 2008 r. – zmarł Ryszard Kulesza – piłkarz, działacz 
piłkarski, w latach 1978-80 selekcjoner reprezentacji Polski (ur. 1931 ) 
          20 maja – Zielone Świątki-Święto Zesłania Ducha Świętego 
          W pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa na zebranych 
w Wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli 
przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – 
charyzmaty.   
    Zielone Świątki, to ludowa nazwa święta majowego, według wielu 
badaczy pierwotnie związanego z przedchrześcijańskimi obchodami 
święta wiosny (z siłą drzew, zielonych gałęzi i wszelkiej płodności),  a 
obecnie potoczna nazwa kościelnego święta Zesłania Ducha Świętego. 
Od 1931 roku Zielone Świątki są świętem zjednoczonego ruchu 
ludowego i funkcjonują pod nazwą Święta Ludowego. Z tym dniem 
związane są wróżby agrarne, np. „Gdy deszcz w Zielone Świątki, da Bóg 
wielkie sprzątki” (dobry zbiór siana) , albo: „Deszcz w Zielone Świątki - 
jeśli pada – wielką biedę zapowiada”.  

20 maja 1648 r. – zmarł Władysław IV Waza – król Polski i wielki 
książę litewski, tytularny król Szwecji (ur. 1595 r.). 
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          21 maja 1810 r. – urodził się Gustaw Gizewiusz–etnograf, 
działacz oświatowy na Mazurach, propagator kultury i języka polskiego 
na Mazurach (zm. 1848 r.). 
          21 maja – Święto Kadeta *– ustanowione w okresie II RP dla 
upamiętnienia kadetów poległych w dniu najcięższych walk III-go 
Powstania Śląskiego(21. 05. 1921 r.) w rejonie Góry Świętej Anny.    
          22 maja 1911 r. -  we Lwowie powstały pierwsze 4 drużyny 
skautowskie powołane przez Andrzeja Małkowskiego dające 
początek ruchowi harcerskiemu w Polsce. 
          22 maja 1930 r. – urodził się Jan Ciszewski – dziennikarz 
sportowy i sprawozdawca. Był znanym komentatorem olimpiad, 
meczów piłkarskich i innych wydarzeń sportowych (zm. 1982 r.). 
          23 maja 1788 r. – urodził się Dezydery Adam Chłapowski – 
generał, działacz społeczny, uczestnik kampanii napoleońskiej, pionier 
postępu technicznego i gospodarczego (zm. 1879 r.). 
          23 maja 1998 r. – zmarł Antonio Halik – podróżnik, dziennikarz. 
Wspólnie z Elżbietą Dzikowską stworzył cykl dokumentalnych filmów 
podróżniczych – np. cykl „Pieprz i wanilia” (ur. 1921 r.).   
            24 maja 1878 r. – urodziła się Helena Mniszkówna -  
powieściopisarka, autorka romansów z wyższych sfer. Jej najbardziej 
znane powieści: „Trędowata”, czy „Ordynat Michorowski” (zm. 1943 r 
          24 maja 1543 r. - zmarł Mikołaj Kopernik – wielki polski uczony, 
astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, twórca heliocentrycznej 
teorii budowy świata i jeden z XVI-wiecznych prekursorów nowożytnej 
nauki(ur. 1473 r.) 
          25 maja– Dzień Dzieci Zaginionych 
          25 maja 1948 r. – zmarł Witold Pilecki – rotmistrz kawalerii, 
żołnierz Armii Krajowej. W 1940 r. dał się aresztować, aby zdobyć 
informacje na temat obozu Auschwitz. Pozbawiony wolności przez 
władze komunistyczne skazany na karę śmierci za rzekome kierowanie 
wywiadem na rzecz władz RP na Uchodźstwie. W 2006 r. pośmiertnie 
odznaczony Orderem Orła Białego (ur. 1901 r.).  
          26 maja - Dzień Matki  
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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 1648 r. – w czasie Powstania Chmielnickiego rozegrała 
się bitwa pod Korsuniem pomiędzy wojskiem polskim, a Kozakami 
zakończona przegraną wojsk polskich.  
          27 maja 1933 r. – urodził się Jerzy Nasierowski – aktor, pisarz, 
Jego filmy, to m.in.: „Zamach”, „Ranny w lesie”. 
          27 maja 1983 r. – zmarł Józef Lejtes – jeden z najbardziej znanych 
polskich reżyserów okresu przedwojennego. Jego najgłośniejsze filmy, 
to m.in.: „Barbara Radziwiłłówna”, czy „Dziewczęta z Nowolipek” (ur. 
1901 r.). 
          28 maja 1981 r. - zmarł Stefan Wyszyński – kardynał, prymas 
Polski, mąż stanu, zwany „Prymasem Tysiąclecia”;  represjonowany  w 
czasach stalinowskich (ur. 1901 r.). 
          28 maja 1908 r. – urodził się Ian Fleming – pisarz angielski, 
twórca postaci Jamesa Bonda – najbardziej znanego agenda 
brytyjskiego wywiadu. Jego najbardziej znane powieści, to: „Diamenty 
są wieczne”, czy „Żyje się tylko dwa razy” (zm. 1964 r.). 
          29 maja 1861 r. - zmarł Joachim Lelewel – wybitny historyk i 
działacz patriotyczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i 
Wileńskiego, członek Rządu Narodowego w czasie Powstania 
Listopadowego, twórca pierwszej syntezy dziejów Polski (ur. 1786). 
          30 maja 1431 r.  - skazana przez Inkwizycję za herezję i czary 
została spalona na stosie Joanna d’Arc – francuska bohaterka 
narodowa, symbol jedności narodowej Francji i walki o jej 
niepodległość.  W 1920 r. papież Benedykt XV ogłosił ją świętą (ur. 
około  1412 r.). 
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          30 maja 1913 r. – urodziła się Monika Żeromska – córka Stefana 
Żeromskiego – malarka, autorka książek – m.in.: Wspomnienia, 
Przypomnienia, pamiątki, powroty (zm. 2001 r.). 
          31 maja – to Boże Ciało – inaczej zwane  Świętem Ciała i Krwi 
Pańskiej; w Kościele katolickim uroczystość ku czci Najświętszego 
Sakramentu.   W święto Bożego Ciała buduje się ołtarze ustawione pod 
gołym niebem, stroi się je zielonymi drzewkami – najczęściej brzózkami 
–  i kwiatami. Prowadzony przez mężczyzn ksiądz niesie pod 
baldachimem monstrancję, zaś w powietrzu unosi się zapach kadzidła. 
Małe dziewczynki posypują drogę płatkami kwiatów, a przy każdym 
ołtarzu jest odśpiewana wyznaczona ewangelia i są odmawiane 
okolicznościowe modlitwy. Obrządek religijny jest obchodzony pod 
kopułą samego nieba, w  deszczu kwiatów,  w czasie trwania 
najpiękniejszej z pór roku. 
W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po oktawie Zesłania 
Ducha Świętego, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 
dni po Wielkanocy. W niektórych krajach może być obchodzone w inny 
dzień. 
          31 maja 1958 r. – zmarł Aleksander Żabczyński – aktor, amant 
filmowy XX – lecia międzywojennego. M.in. zagrał w filmach: 
„Sportowiec mimo woli”, czy „Pani minister tańczy” (ur. 1900 r.). 
           Kończy się przepiękny miesiąc maj, a wraz z nim pierwsze 
zachłyśnięcie urokami najpiękniejszej z pór roku – wiosny.  
Wspomnieliśmy ogrom historii, ale maj w naszej kulturze, to - przede 
wszystkim - przeżywanie Pierwszych Komunii św., do których dzieci z 
dysfunkcją wzroku przygotowują Ich Matki.  
          Chcąc oddać honor i cześć Ich szczególnej miłości i oddaniu - 
wszystkim Matkom dzieci zrzeszonych w PZN – z oznakami szacunku -  
do rozważenia proponuję poniższy tekst… 
  
           Bóg unosząc się nad Ziemią  obserwuje i daje wskazówki swoim 
Aniołom, co mają zapisać w olbrzymiej księdze ludzkiego życia. 
     W końcu przekazuje On imię aniołowi i uśmiecha się. Anioł jest 
ciekawy.  Dlaczego  ta  właśnie, Boże? Ona jest taka szczęśliwa. 



13 
przewodnik 

 

     Właśnie – mówi Bóg. Czy mógłbym  dać dziecko  upośledzone matce, 
która nie zna śmiechu? Byłoby to okrucieństwem. 
     Ale czy ona ma cierpliwość? – pyta anioł. 
Ja nie chcę, aby ona miała za dużo cierpliwości, bo utonie w morzu 
współczucia i rozpaczy. 
     Jednak z chwilą, gdy zapanuje nad wstrząsem i złością, będzie mogła 
temu podołać.  
     Ależ Boże, ja myślę, że ta kobieta nie wierzy w Ciebie. Bóg się 
uśmiecha. To nie ma znaczenia, mogę to naprawić.  
     Ta jest doskonała, ona posiada wystarczająco dużo egoizmu. Anioł 
wzdycha. Egoizm? To jest cnota? 
     Bóg przytakuje. Jeśli ona nie będzie potrafiła oderwać się od dziecka 
od czasu do czasu, nie przeżyje.  
     Tak, to jest kobieta, którą obdarzę dzieckiem niedoskonałym. Ona 
sobie jeszcze tego nie uświadamia, ale stanie się  przedmiotem 
zazdrości. 
     Ona nigdy nie przyjmie za rzecz naturalną wypowiedzianego słówka. 
Nigdy nie uzna zrobienie kroczku  za coś zwyczajnego. Kiedy jej dziecko 
powie po raz pierwszy: „Mama”, będzie ona świadkiem cudu  i będzie 
świadoma  tego.  
     Gdy będzie opisywała drzewo lub zachód słońca swojemu 
niewidomemu dziecku, będzie to widziała oczami, jakimi tylko niewielu  
ludzi może oglądać moje dzieła.  
     Ja pozwolę zobaczyć jej jasno rzeczy, które ja widzę – ignorancję, 
okrucieństwo, uprzedzenie - i pozwolę  jej wspiąć się powyżej nich. Ona 
nigdy nie będzie samotna.  
     Będę przy jej boku w każdej minucie , każdego dnia jej życia, 
ponieważ ona wykonuje moją pracę tak, jak gdyby znajdowała się tutaj 
przy moim boku. 

Bruno Ferraro 
 
Zygflor                                                                                            2018-01-19 
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*kadet – to tytuł słuchacza szkoły chorążych (wojskowej i niektórych 
służb mundurowych) przed jej ukończeniem 

 
 

 Z prezes Wiesławą Marzec 
 

-  o tym, co w 2017 r. zdarzyło się w tarnobrzeskim Kole PZN – 
 

          Koleżanka Wiesława Marzec, to kolejny – i aktualny – lider, 
prezes  tarnobrzeskiej struktury PZN, który swój urząd sprawuje drugi 
rok, zaś nasza rozmowa mniej więcej odbyła się w połowie obecnej 
kadencji. O tym, co ciekawego obecnie dzieje się „u naszych” w 
Tarnobrzegu, jak sobie radzą w obecnej rzeczywistości prezes 
Wiesława m.in. powiedziała: 

 
          Wiesława Marzec: 
„W czerwcu minęły dwa 
lata, jak podjęłam się 
obowiązku liderowania 

macierzystemu 
środowisku ludzi z 
dysfunkcją wzroku 
mojego miasta i powiatu 
zrzeszonych w 
tarnobrzeskim Kole PZN. 

W tej chwili zrzeszamy 143 członków zwyczajnych, 13 podopiecznych i 
11-cioro dzieci.   Tak wiec analizując te statystyczne dane uważam, ze 
moje Koło jest jednym z większych; śmiem twierdzić, że  jest silne, o 
czym zaświadczają  nasze poczynania,  czyli działalność.  
          Z pespektywy dwóch lat zauważam, że dużo ludzi wycofuje się z 
naszego stowarzyszenia, bo mają stopień niepełnosprawności 
umiarkowany i uważają, że z tego tytułu nic nie mogą uzyskać np. w 
PCPR, więc po co mają płacić wygórowane składki PZN i odchodzą.  
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          W naszych realiach te same ograniczenia obowiązują w PCPR, jak 
i w MOPR, o cokolwiek można starać się co 3 lata i stąd min. to 
rozgoryczenie. 
    Już po raz trzeci będę uczestniczyła w organizowanej pod 
patronatem prezydentowej Agaty Dudy Konferencji, czyli wielkim 
spotkaniu niewidomych i słabowidzących i ich bliskich, czyli już XV 
przedsięwzięciu organizowanym w warszawski PKiN pod  nazwą  REHA 
FOR THE BLIN DIN POLAND. Uważam, że jestem zorientowana w tym, 
co takim ludziom jak my oferuje współczesna technika. Szkoda, że te 
zdobycze tak trudno w naszej szarej rzeczywistości  zdobyć, by potem 
je wykorzystywać.  
          W tym roku za pośrednictwem firmy Altix z Tarnobrzega wraz ze 
mną  na Konferencję  wyjeżdża aż 29 osób! 
          Jeśli chodzi o sytuację w moim Kole, to muszę kilka ciepłych słów 

skierować pod adresem prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza 
Kiełba, który ufundował nam 9 Czytaków, z których wymiennie 
korzystają moi podopieczni. Eksploatując je wysłuchują nagrane im 
powieści, czy inne pozycje literackie, które ich zainteresują.   
          Oprócz tego mamy wobec niego dług wdzięczności za to, że 
zwolnił nas na następne dwa lata z opłat za lokal i media, za co 
jesteśmy naprawdę wdzięczni; płacimy tylko za telefon. Oprócz tego, 
gdy dowiedział się, że nie mamy drukarki, to „załatwił” nam sponsora, 
który takie urządzenie nam ofiarował,  od tego momentu w naszym 
zestawie komputerowym jest to urządzenie, z czego jesteśmy bardzo 
zadowoleni.    
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          Przed rokiem, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, na wniosek 
prezydenta na naszą rzecz z kasy miasta wyasygnowano sumę 1950 zł, 
co pozwoliło nam wykonać 13 paczek – każda o wartości 150 zł -  dla 
osób obłożnie chorych, co przyczyniono się do spowodowania wielu 
wzruszeń u tych, którzy z powodu stanu zdrowia do nas już nie 
przychodzą.  
          Podobna sytuacja zdarza się, jeśli chodzi o nasze dzieci. Już 
kolejny raz prezydent gościł na spotkaniu mikołajkowym 
organizowanym dla naszych podopiecznych w MBP. Przybywając do 
nas bawi się z nimi, wypytuje o ich sytuację oraz stan zdrowia – 
słowem: interesuje się ich losem. 
          Był też taki moment, gdy  otrzymywaliśmy bezpłatny wstęp na 
basen, co dla wielu z nas było wielką   atrakcją.  
          9 czerwca – beze mnie –zrealizowaliśmy przeciekawą wycieczkę 
na Święty Krzyż, co wielu z jej uczestników do dzisiaj jeszcze ją 
wspomina. 
          28 września mieliśmy fajne spotkanie przy ognisku, na które 
przybyło wiele osób, zaś 28 października  zorganizujemy spotkanie z 
okazji DBL. 
            Z De Facto w bibliotece na Serbinowie co jakiś czas wyświetlane 
są dla nas filmy z audiodeskrypcją, co- jak zauważam – cieszy się dużym 
zainteresowaniem nie tylko naszego środowiska.  
          Jeśli chodzi o siedzibę ZK PZN, to wraz z całym jego składem 
staramy się w nim wytworzyć namiastkę rodzinnej atmosfery, aby 
ludzie tutaj przychodząc czuli się dobrze i poprzez to lgnęli do swojej 
siedziby, abyśmy nigdy nie musiały dyżurować samotnie.   
          Taka, a nie inna sytuacja, to zasługa wszystkich członków 
tarnobrzeskiego ZK PZN, który tworzą: 
prezes:            Wiesława Marzec 
wiceprezes:     Zofia Tokarz 
sekretarz:        Stanisława Chruściel 
skarbnik:         Krystyna Barnaś 
członek ZK:     Halina Lisowska 
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          Swoją wypowiedź prezes Wiesława zakończyła filozoficznym 
stwierdzeniem: „Tak krawiec kraje, na ile mu materii staje” – nic 
dodać, nic ująć; wypada tylko pochylić się z szacunkiem nad tym, co 
robią i życzyć, aby we wszystkich strukturach PZN naszego regionu w 
ten sposób i z takim rozmachem udzielano się na rzecz naszego 
środowiska, jak to czynią tarnobrzeżanie… 
 
Zygflor                                                                                            2017-10-20 
 

 
 

dwugłos o swoim Kole 
 

- czyli rozmowa z prezes Teresą Piecuch oraz etatowym pracownikiem 
biura ZK Małgorzatą  Saja o dniu dzisiejszym stalowowolskiej struktury 
PZN.  

 
Teresa Piecuch: Kończący 
się 2017 r. zainaugurowało 
organizacyjne spotkanie w 
rozszerzonym gronie, w 
trakcie którego snuliśmy 
mniej lub bardziej realne 
plany powiązane z 
dofinansowaniem naszych 
przedsięwzięć przez Urząd 

Miasta. Gdy w połowie lutego został  ogłoszony Konkurs, to złożyliśmy 
Wniosek oczekując na jego rozstrzygnięcie. Składając go  
zdecydowałyśmy się na grupowy wyjazd nad Bałtyk, który 
zorganizowała Ewa Bednarczyk. Po jego pozytywnym dla nas  
rozpatrzeniu otrzymaliśmy kwotę około 17 000 zł, co umożliwiło 32 
osobom w dniach  25 kwietnia -  5 maja 2017 r. znacznie dofinansować  
pobyt nad morzem w Ustroniu Morskim w OW „Amber”. Z samego 
turnusu  w tym ośrodku jestem bardzo zadowolona, jedyny – w/g mnie 
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- mankament tego wyjazdu, to podróż pociągiem IC, która się 
straszliwie wlokła i w sumie była uciążliwa. Jeśli zdecydujemy się w 
przyszłym roku na taki wyjazd, to na pewno pojedziemy Pendolino. 
Małgorzata Saja: Od roku urzędujemy w stalowowolskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych, w którym UM umieścił wszystkie 
stowarzyszenia działające na rzecz niepełnosprawnych na terenie 
naszego miasta. Dobrze, że p. Teresa podjęła walkę z Urzędem Miasta 
o to, żeby nie płacić czynszu, bo budynek jest naprawdę w bardzo złym 
stanie. Zajmujemy 48 m2 lokalu na najwyższym piętrze i do dzisiaj nie 
uwzględniono naszych petycji dotyczących przeniesienia nas na niższy 
poziom. 
 Teresa Piecuch: Przed rokiem nasza przeprowadzkę 
przeprowadziłyśmy tylko we dwie w jeden dzień najwartościowszy 
sprzęt, czyli komputer ze starego na nowe miejsce przenosząc 
dosłownie w rękach. Przy okazji wywaliliśmy kupę makulatury, która 
przez te lata nabierała się w dużych ilościach zabierając dużo miejsca. 
          Przed tegorocznym urlopem musiałyśmy podpisać umowę 
wynajem lokalu oraz rozesłać ponaglenia do opieszałych o 
uregulowanie składek. Przeprowadzka zaburzyła pracę ZK, ponieważ 
ludzie błądzą i twierdzą, że lepiej byłoby, gdybyśmy urzędowały na 
starym miejscu. Do tego wszystkiego jest bardzo złe dojście do naszego 
budynku, ponieważ dookoła są parkingi i jest pełno samochodów, 
których właściciele parkując na względzie mają tylko dobro swoich 
pojazdów, a nie przechodniów, w tym niewidomych.     
          W tej kwestii jest ciężko cokolwiek zrobić, bo nasz budynek jest 
niedaleko Bazyliki, czyli obiektów kościelnych, a w tej kwestii wiele 
rzeczy nie da się zrobić. Niegdyś w tym obiekcie była filia KUL. 
          5 października obchodziliśmy DBL, który zainaugurowała Msza 
św., a potem impreza dla 40 osób w jednej z restauracji. Nasze 
obchody uświetniła swoja obecnością dyr. Małgorzata Musiałek oraz 
rehabilitantka Alicja Niedużak.  
          W połowie czerwca złożyłyśmy Wniosek do Fundacji PZU o 
finansowe wspomożenie naszej działalności. O dziwo otrzymałyśmy 
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kwotę 5000 zł, jako wsparcie działań z Arteterapii, które realizujemy w 
siedzibie naszego Koła. 
          Oprócz tego udało nam się otrzymać na jesienne listopadowe dni 
gratisowe wejściówki na basen, z czego na pewno skorzysta kilka osób.   
          Do końca roku planujemy rozliczyć się z powyżej omówionego 
przedsięwzięcia, rozesłać pisma do sponsorów o wsparcie kampanii 
mikołajkowej, czyli prosić o datki finansowe lub „w naturze”, jako 
wkład do paczek dla naszych dzieci. Potem w wąskim gronie 
zakończymy bieżący rok ponownie snując plany, ale już na rok 2018.  
          W tej chwili zrzeszamy około 120 osób dorosłych oraz 7 dzieci. 
          W skład naszego ZK wchodzą: 
prezes:        Teresa Piecuch 
wiceprezes: Renata Stankiewicz 
sekretarz:         Małgorzata Saja 
skarbnik:           Alina Oszust 
członkowie ZK: Stanisław Świąder 
   - // - - // -  :      Stanisław Bartoszek  
 
          Co kolejne Koło PZN, to inne realia, inne wyzwania i inne 
możliwości, czy formy  służby ludziom w nim zrzeszonym.  
          Najważniejszym w tym wszystkim jest to, że każdy aktyw jakoś 
stara się dostosować do lokalnych warunków i możliwości 

wynikających ze współpracy z lokalnymi samorządami i pracując na 
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miarę swoich możliwości i sił coś pożytecznego, namacalnego czynić 
na rzecz swoich podopiecznych.  
          O takim podejściu do sprawy zaświadcza powyższe opracowanie, 
czego z całego serca gratuluję moim rozmówczyniom, całemu 
stalowowolskiemu ZK oraz Ich podopiecznym, którzy są 
beneficjentami Ich przezorności, aktywności i przedsiębiorczości. 
 
Zygflor                                                                                            2017-10-21 
 
          Z ostatniej chwili informacja z facebooka: 
          Polski Związek Niewidomych w Stalowej Woli w okresie wrzesień 
2017 - styczeń 2018 realizuje projekt pn.: "Wspieranie działalności 
rehabilitacyjnej na rzecz osób z dysfunkcją wzroku" finansowany przez 
Fundację PZU.  
          W ramach projektu odbywają się bezpłatne zajęcia arteterapii w 
świetlicy PZN przy ul. Popiełuszki 4 oraz zajęcia na basenie MOSIR. 
          Projekt jest skierowany do członków PZN w Stalowej Woli. Jego 
głównym celem jest usprawnianie psychiczne i fizyczne osób z 
dysfunkcją wzroku, a także aktywizacja społeczna i integracyjna tych 
osób oraz promocja stowarzyszenia w lokalnej społeczności. 
 

 
Światowy Dzień Chorego  

 
- obchodzony już po raz XXVI w skali świata,  

zaś po raz IX - jako Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie  
Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”.  
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27) 

           - to hasło tegorocznego już 26 -tego Światowego Dnia Chorego, 
które Ojciec Święty Franciszek ogłosił w orędziu wygłoszonym w 
Watykanie 26 listopada 2017 r.  w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata.      
          Od 13 maja 1992 r., kiedy to przebywający w Lourdes Jan Paweł 
II –  bazując na własnych doświadczeniach – je ustanowił przy okazji 
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wyznaczając termin ich obchodów w liturgiczne wspomnienie Maryi 
Panny z Lourdes, czyli 11 lutego. 
          W tym roku w Lubaczowie już IX Powiatowo-Dekanalne  
Światowe Dni Chorego obchodzono 12 lutego br. Mszy św.  o godz. 
1000 w lubaczowskiej konkatedrze przewodniczył biskup pomocniczy 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  Mariusz Leszczyński, który w trakcie 
homilii tłumaczył i rozwiał  powyżej przytoczone tegoroczne hasło 
Światowego Dnia Chorego.  
 
          W trakcie treściwej i raczej krótkiej homilii - posiłkując się 

przeslaniem papieża  – 
tłumaczył przytoczone hasło: 
„Te słowa Pana rzucają 
głębokie światło na tajemnicę 
krzyża. Nie jest on 
beznadziejną tragedią, ale 
miejscem, gdzie Jezus ukazuje 
swoją chwałę i przekazuje 

swoją ostatnią wolę miłości, 
która staje się konstytutywną 
zasadą wspólnoty 

chrześcijańskiej i życia każdego ucznia. Maryi, Matce czułości, 
pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby 
umacniała ich nadzieję. Niech 
pomaga osobom chorym 
przeżywać swoje cierpienie w 
jedności z Panem Jezusem i 
niech wspiera tych, którzy się 
nimi opiekują”.  
          Przytaczając ewangeliczny 
przykład miłosiernego 
Samarytanina – tym sposobem - 
uwrażliwiał wszystkich tych, 
którzy cokolwiek mają wspólnego z człowiekiem chorym, cierpiącym, 
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czy potrzebującym stałego medycznego nadzoru i opieki. Przed 
kończącym szczególną  Mszę św. błogosławieństwem ksiądz biskup 
oraz asystujący mu kapłani wszystkim chętnym udzieli Sakramentu  
Namaszczenia Chorych. 
 
          Jako novum tegorocznych ŚDCh należy potraktować obecność  
w trakcie relacjonowanych uroczystości Ordynator Zamojskiego 
Oddziału Onkologii – dr Teresy Sosnowskiej oraz szefowej 
diecezjalnego klubu „Amazonek” Bogusławy Sternik, które po 
zakończeniu Mszy św. spotkały się z zainteresowanymi tymi 
problemami kobietami z miasta Lubaczowa oraz okolic.           
          Równolegle - tuż po zakończonym nabożeństwie - około godz. 
1200  w konkatedralnej Salce Teatralnej odbyło  się spotkanie 
wszystkich uczestników obrządku z zaproszonymi gośćmi, podczas 
którego z zaciekawieniem obejrzano artystyczne  występy – 
podopiecznych z czterech placówek z terenu Powiatu Lubaczowskiego: 
Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Oleszycach, Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach 
i Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.   
          W tym roku szczególne uroczystości swoją obecnością zaszczycili: 
Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik wicestarosta 
Wiesław Huk, biskup Mariusz Leszczyński, Agnieszka Zając - z 
Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt, Burmistrz Miasta i Gminy 
Oleszyce Andrzej Gryniewicz, Sekretarz Gminy Lubaczów – Mariusz 
Piróg, kilku członków Rady Powiatu oraz dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych powiatu, DPS, ŚDS, przedstawiciele WTZ i inni. 
          Artystyczną część Powiatowo-Dekanalnych obchodów ŚDCh  
zakończyło pasterskie błogosławieństwo biskupa Mariusza 
Leszczyńskiego, a po nim nastąpił moment degustacji produktów, 
których koszt nabycia pokryli sponsorzy. Impreza nie ziściła by się, 
gdyby nie gościnność ks. Andrzeja Stopyry – proboszcza parafii p.w. 
św. Stanisława BM w Lubaczowie, przedsiębiorczości dyr. PCPR – Beaty 
Zadwornej, hojności lubaczowskich sponsorów - takich jak: Robert 
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Polak - Zakład Remontowo-Budowlany, Waldemar Bogusz - Domex - 
Technika Grzewcza, Edwin Bogusz – Megaton - Sklep Pióro, Lucyna i 
Andrzej Gancarz - Sklep Gracja,  Jolanta  i Leonard Sochań - Sklep 
Domus, Elżbieta Klimczak - 
Piekarnia Gutek-Lutek,  
Zdzisław Cioch - prezes 
Miejskiej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w 
Lubaczowie oraz firma ACS 
Słuchmed. 
          Uroczystość 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: Anna 
Hass, Joanna Gutkowska, Monika Kopciuch, Kamila Biały-Antosz oraz 
Arkadiusz Markiewicz.  Medialnie szczególne spotkanie w Salce 
Teatralnej rejestrowała i potem zrelacjonowała w cotygodniowym                    
„W Obiektywie” z 13. 02. br.  Lubaczowska Telewizja Internetowa.   
          Za fachową obsługę części artystycznej w Salce Teatralnej 
konkatedry należy podziękować ekipie z MDK, która pracowała w 
składzie: akustyk – Paweł Rogal, elektryk Bogdan Tabaczek oraz 
Czesław Motyka i Wiesław Mamczura.    
          
Zygflor                                                                                            2018-02-14 
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Witryna poetycka 

 
          Maj, to czas przeżywania Pierwszych Komunii św., więc z 
wiadomych względów umieszczam „ściągę” autorstwa Zuzanny 
Ostafin, dzięki której to opublikowaniem zaistniała w gronie tych, 
którzy „z sercem”  parają się Poezją. 
        Mam nadzieję, że poniżej wyeksponowany utwór – w całości lub 
fragmentarycznie – zostanie wykorzystany przez niejednego z Was i 
swą głęboką treścią celnie dotrze do pierwszokomunijnego Dziecka 
obdarowanego taką dedykacją…    
 
 
 
 Z okazji Pierwszej Komunii św. 
 

 Dla …………... 

 
Dzisiaj jest dzień piękny i wspaniały,  
Pan Jezus puka do Twoich drzwi, 
Nie lękaj się, już jesteś dojrzały, 
Niech Ci z radości serduszko drży. 
                     
                     Miej zawsze czyste serce,  
                    By Jezus mógł w nim gościć, 
                    On weźmie Cię w swoje ręce  
                    I mocno przytuli z radości.  
 
Pamiętaj : 
Jezus – to sama miłość, 
Jezus – to nasz nauczyciel, 
Jezus – to sama radość, 
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Jezus – to nasz Zbawiciel.  
 
                     Syneczku mój kochany,  
                     Najdroższy mój kwiatuszku,  
                     Czy znajdziesz miejsce dla mamy 
                     W swoim pięknym serduszku ? 
 
Tyś całym moim szczęściem 
I całą mą radością, 
Tyś moim światełkiem w życiu 
Za co dziękuję Bogu z ufnością.  
                                                                     Mama      (lub ktoś inny) 
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  - fotorelacja – z realizacji w stalowowolskim Kole PZN  projektu 
finansowanego przez Fundację PZU p.n.: „Wspieranie działalności 
rehabilitacyjnej na rzecz osób z dysfunkcją wzroku” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


