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Czerwiec 
 

          Tym razem tegoroczną edycję czerwcowego Calendarium 
inaugurujemy poniżej  wyeksponowanym wierszem rodzimej poetki, czyli 
czterowierszem Zuzanny Ostafin, który idealnie nadaje się do przytoczenia 
na początku tego numeru; oto jego treść: 
 

Czerwiec sypnął truskawkami 
Co za słodycz, co za smak 
Na dodatek czereśniami 

Chcecie jeszcze, chyba tak. 
 
          W/g Aleksandra Brücknera - historyka literatury i kultury polskiej -  w 
polskim nazewnictwie (i nie tylko) nazwa miesiąca wywodzi się od słowa 
czerw oznaczającego larwę pszczoły. Inny źródłosłów jego określenia oraz 
koloru czerwonego jest kojarzony z  owadem o nazwie  czerw polski, z 
którego w okresie renesansu wyrabiano czerwony barwnik (koszenilę)do 
barwienia tkanin, którego larwy w Polsce zbierano w tymże  czasie z korzeni 
rośliny o nazwie czerwiec trwały. 
          Stąd należy domniemywać, że przed stuleciami nasi przodkowie 
dzierżyli na starym kontynencie monopol na dostarczanie czerwców 
(barwnika) dla Europy.  
          Podobna nazwa tego czasu występuje też w innych językach 
północnej Słowiańszczyzny - czes. červen, ukr. червень, błr. чэрвень. Inne 
nazwy używane dawniej to: ugornik bądź zok. 
          Czerwiec, to kolejno szósty miesiąc w roku liczący sobie 30 dni i 
zapewne jest jednym z nich najbardziej niecierpliwie oczekiwanych, 
ponieważ u jego końca dzieci i młodzież kończą rok szkolny i rozpoczynają 
tak długo oczekiwane wakacje.  
          Łacińska nazwa tego czasu Iunius – jeden trop etymologii nazwy 
wywodzi ją od rzymskiej bogini Junony, zaś drugi od imienia Juliusza Cezara 
-została zapożyczona przez większość języków europejskich i pod takową 
obecnie u nich funkcjonuje. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/Larwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczo%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_trwa%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bia%C5%82oruski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iunius
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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          „Ze świętą Małgorzatą (10 czerwca) zaczyna się lato” – to treść 
jednego z ludowych przysłów ściśle powiązanych z tym miesiącem, które 
nie bez kozery od kilku lat cytuję na początku tego Calendarium …, co - jak 
mniemam - przez Czytelnika  zostanie trafnie odczytane … (niestety owa 
podpowiedź w ubiegłym roku w  naszym środowisku „przeszła bez echa”).   
 
Oto inne przysłowia trafnie określające ten czas: 

 Czerwiec stały, grudzień doskonały. 

 Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. 

 Od czerwca  dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 

 Jak na Medarda (8 czerwca) pada, czterdzieści dni pada. 

 Ze świętą Małgorzatą (10 czerwca) upał przybiera, kanikułę 
otwiera. 

 Na świętego Jana (24 czerwca) bywa Wisła wezbrana. 

 Czerwiec po pasiece chodzi, a przy czerwiu miód się rodzi. 

 Gdy nadejdzie nam sobótka, dzionek długi – nocka krótka ! 

 Gdy święty Piotr z Pawłem (29 czerwca) płaczą, ludzie przez tydzień 
słońca nie zobaczą. 

 
W tym miesiącu wspominamy: 
           1 czerwca – to Dzień Dziecka. Na świecie owe święto jest obchodzone 
w różnych terminach i tak: 1 czerwca Dzień Dziecka jest obchodzony u nas,  
zaś we Francji i we Włoszech  6 stycznia. W ten sposób  Włosi i Francuzi  
nawiązują  do Święta Trzech Króli, którzy przybyli do stajenki w dniu 
narodzin Chrystusa i złożyli   nowonarodzonemu  stosowne dary.  W Polsce 
- jak również w innych krajach słowiańskich, jak Czechy, Słowacja czy 
Ukraina - Dzień Dziecka obchodzony jest od roku 1952 w dniu 1 czerwca. 
Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection 
of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z 
całego świata. Od roku 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci 
i Młodzieży. 
          1 czerwca 2008 r. – we wsi Izdebki w woj. podkarpackim oddano do 
użytku pierwszego „Orlika” – wielofunkcyjne boisku zbudowane w ramach 
rządowego programu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1_czerwca
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
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          2 czerwca 1979 r. - to  początek pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II 
do  Polski (trwała do 10. 06.). To wtedy w homilii na Placu Zwycięstwa padły 
znamienne – i wręcz prorocze - słowa „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi”. Za rok  rozpoczęły się wydarzenia Polskiego 
Sierpnia.  
          2 czerwca 1958 r. – urodziła się Gosia (Małgorzata) Dobrowolska – 
australijska aktorka polskiego pochodzenia. Od 1981 r. na emigracji; sławę 
zdobyła występując w filmach Paula Coxa, grała także w filmach polskich, 
np.: „Tydzień z życia mężczyzny”, czy „Doskonałe popołudnie”. 
          3 czerwca 1953 r. – urodził się Krzysztof Jaroszyński – satyryk, jeden 
z autorów magazynu „60 minut na godzinę” (Dziennik trenera, Poradnik 
pedagoga z placówki pozaszkolnej), scenarzysta i reżyser seriali 
telewizyjnych – m.in. „Graczykowie”, „Daleko od noszy”, czy „Szpital na 
perypetiach”. 
          3 czerwca 1968 r. – urodził się Joachim Halupczok – kolarz szosowy, 
mistrz świata amatorów i wicemistrz olimpijski (zm. 1994 ) 
          4 czerwca – to Dzień Wolności i Praw Obywatelskich-- tego dnia, 29 
lat temu, w 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po wojnie częściowo wolne 
wybory. Decyzję o tym, że 4 czerwca będzie Dniem Wolności podjął Sejm w 
maju 2013 roku. „Sejm, przekonany o szczególnym znaczeniu tej daty dla 
Polski - suwerennego i demokratycznego państwa wolnych i świadomych 
swoich praw obywateli, ogłasza dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw 
Obywatelskich” – głosiła uchwała podjęta wówczas przez posłów. 
         4 czerwca 1798 r. - zmarł Giacomo Casanova – wenecki awanturnik i 
podróżnik, który dzięki pamiętnikom „Historia mojego życia” zyskał miano 
uwodziciela wszech czasów (ur. 1725 r.). 
          5 czerwca 1878 r. – urodził się Pancho Villa – meksykański przywódca 
chłopski, generał rewolucji meksykańskiej (zm. 1923 r.). 
          5 czerwca 1901 r. - zmarła Dagny Juel Przybyszewska – norweska 
pianistka i pisarka – muza artystów końca XIX wieku, żona Stanisława 
Przybyszewskiego (ur. 1867 r.). 
          6 czerwca 1841 r. - urodziła się Eliza Orzeszkowa – pisarka, 
publicystka i działaczka społeczna. Jej dzieła – np. „Meir Ezefowicz”, czy 
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„Nad Niemnem” – należą do najznakomitszych osiągnięć realizmu w 
literaturze polskiej XIX w. (zm. 1919 r.). 
          6 czerwca 1818 r. – zmarł Jan Henryk Dąbrowski – generał Wojska 
Polskiego, twórca Legionów Polskich we Włoszech(ur. 1755) 
          7 czerwca 1848 r. – urodził się Paul Gauguin – francuski malarz i 
postimpresjonista, rzeźbiarz. Ostatnie lata życia spędził na Polinezji. 
Namalował słynne obrazy: „Żółty Chrystus”, „Biały koń” (zm. 1903 r.).  
          7 czerwca 1958 r. – urodził się Prince (właśc. Prince Rogers Nelson) – 
wszechstronny amerykański muzyk, wokalista, kompozytor i producent, 
wielokrotny laureat nagród Grammy (zm. 2016 r.). 
          8 czerwca 1898 r. – powołano do życia Warszawski Instytut 
Politechniczny im. Cara Mikołaja II – poprzedniczkę dzisiejszej Politechniki 
Warszawskiej.  
          8 czerwca 2008 r. - Robert Kubica – wygrywając wyścig Grand Prix 
Kanady – został pierwszym Polakiem w historii, który wygrał wyścig 
Formuły 1. 
          9 czerwca 1928 r. – urodziła się Krystyna Niżyńska – harcerka, 
najmłodsza sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim       (zm. 1994 r.). 
          9 czerwca 1928 r. – urodził się Wirgiliusz Gryń – aktor, zagrał m.in. w 
filmach: „Jak rozpętałem II wojnę światową”, czy w serialu „Dom” (zm. 
1986 r.). 
          10 czerwca 323 r. p.n.e. – zmarł Aleksander III Macedoński – 
Aleksander Wielki – król Macedonii. Jest uważany za jednego z 
największych wodzów w historii ludzkości (ur. w roku 356 p.n.e.) 
          10 czerwca 2004 r. – zmarł Ray Charles – amerykański wokalista i 
pianista, niewidomy od 7 roku życia, zawsze występował w ciemnych 
okularach (ur. 1930 r.). 
          11 czerwca 1955 r. – w Gdyni powołano do życia Wyższą Szkołę  
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.  
          11 czerwca 1908 r. – urodził się Władysław Jan Nowak – major pilot 
Wojska Polskiego. W czasie wojny m.in. walczył w Dywizjonie 306 (zm. 
1982 r.). 
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          12 czerwca 1878 r. – urodził się James Oliver Curwood – amerykański 
autor literatury przygodowej. Napisał powieści: „Włóczęgi północy”, „Szara 
wilczyca”,  „Łowcy złota” (zm. 1927 r.). 
          13 czerwca 1928 r. – urodził się John Forbes Nash – amerykański 
matematyk i ekonomista, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, 
bohater filmu „Piękny umysł”(zm. 2015 r.).  
          13 czerwca 1958 r. – utworzono Ochotnicze Hufce Pracy –organizację 
dla młodzieży, która realizuje obowiązek szkolny łącząc go z zarobkową 
pracą.   
          14 czerwca 1812 r. - urodził się Antoni Patek – polski zegarmistrz, 
uczestnik Postania Listopadowego, od 1831 r. na emigracji. Na stałe osiadł 
w Genewie, gdzie założył firmę Patek Philippe & Com., która – jako 
pierwsza na  świecie – produkowała na masową skalę zegarki kieszonkowe. 
Wzmiankowana firma istnieje do dziś i jest jedną z najbardziej 
ekskluzywnych marek zegarków na świecie (zm. 1877 r.). 
          14 czerwca 1958 r. – w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku pod 
Warszawą rozpoczął pracę doświadczalny reaktor jądrowy EWA.  
          15 czerwca 1952 r. - zmarła Krystyna Skarbek – polska agentka 
brytyjskiej tajnej służby SOE działająca w czasie II wojny światowej pod  
nazwiskiem Christine Granville (ur. 1908 r.). Churchill określił ją mianem 
„swojej ulubionej wywiadowczyni”. 
          15 czerwca 1948 r. – urodził się Michał Kulesza – prawnik, 
współtwórca reformy samorządu terytorialnego z lat 1990 i 1998 (zm. 2013 
r.).   
          16 czerwca 1898 r. – na krakowskim Rynku Głównym odsłonięto 
pomnik Adama Mickiewicza w/g projektu Teodora Rygiera. 
          16 i 17 czerwca 1951 r. – w tych dniach obradował Krajowy Zjazd, 
podczas którego z połączenia Związku  Pracowników Niewidomych RP 
oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP – powołano do istnienia jednego 
reprezentanta interesów środowiska: Polski Związek Niewidomych. Zjazd 
uchwalił Statut i wytyczył cele działania, zaś na pierwszego 
przewodniczącego ZG PZN został wybrany mjr Leon Wrzosek. 
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          17 czerwca 1818 r. – urodził się Charles Gounod – francuski 
kompozytor operowy; jego słynne opery, to: „Faust”, „Romeo i Julia”, 
Mireille” (zm. 1893 r.). 
          17 czerwca 2004 r. – zmarł Jacek Kuroń – polityk, pedagog, 
publicysta, współzałożyciel KOR, współtwórca porozumień Okrągłego Stołu 
(ur. 1934 r.). 
          18 czerwca 1928 r. – na terenie Arktyki zaginął norweski polarnik 
Roald Amundsen – pierwszy zdobywca bieguna południowego (ur. 1872 
r.). 
          18 czerwca 1923 r. – urodził się Szymon Szurmiej -  polski aktor i 
reżyser, działacz społeczności żydowskiej w Polsce. Od 1969 r. kieruje 
Teatrem Żydowskim w Warszawie. 
          19 czerwca 1928 r. – urodziła się Teresa Remiszewska – żeglarka, 
harcerka, pisarka i tłumaczka. Była pierwszą Polką, która odbyła samotny 
rejs na Bałtyku (1970 r.) oraz samotnie w 1972 r. przepłynęła Atlantyk (zm. 
2002 r.). 
          20 czerwca 1918 r. – urodził się Robert Satanowski – kompozytor i 
dyrygent, w czasie II wojny światowej dowódca prosowieckiej partyzantki, 
generał, poseł na Sejm PRL (zm. 1997 r.). 

          21 czerwca o godz. 1207rozpoczyna się astronomiczne lato 

W tę najkrótszą letnią noc z 21/22 czerwca przed wiekami Słowianie 
odprawiali zbiorowe obrzędy związane z kultem wody, ognia i płodności. 
Była to noc Kupały – na polskich ziemiach zwana sobótką. Po przyjęciu 
chrześcijaństwa noc sobótkową połączono z wigilią św. Jana – powstała 
noc świętojańska. To „w tę czarodziejską noc” poszukiwano  kwiatu 
paproci, palono ogniska, a panny „puszczały wianki”. Prawdopodobnie 
był to czas miłości i okazja do  okazywania  uczuć i zainteresowania wśród 
młodych.  
          21 czerwca 1898 r. - zmarł Nikołaj  Rimski – Korsakow – rosyjski 
kompozytor epoki romantyzmu. Jest twórcą m.in. opery „Bajka o carze 
Sałtanie” z popularnym „Lotem trzmiela” (ur. 1844 r) 
          22 czerwca 1898 r. – urodził się Zenon Kosidowski – pisarz znany z 
książek popularnonaukowych; najbardziej znane: „Gdy słońce było 
bogiem”, „Opowieści biblijne”(zm.  1978 r.). 
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          22 czerwca 1936 r. – urodził się Kris Kristofferson – amerykański 
piosenkarz country i aktor. Zagrał m.in. w takich filmach, jak: „Konwój”, 
„Pat Garrett i Billy Kid”, „Narodziny gwiazdy”. 
          23 czerwca – to Dzień Ojca – jest to jedno z najmniej docenianych i 
nagłaśnianych świąt w nowożytnej kulturze. 
W tym miejscu felietonu wszystkim Ojcom jak najszczersze życzenia 
zdrowia, zadowolenia z życia  oraz wszelkiej pomyślności wraz z 
wdzięcznością za dobre wychowanie od  tych, którym niegdyś przyszło 
„przetrzepać  skórę” – w końcowym  efekcie -  dla ich dobra … 
          23 czerwca 2008 r. – zmarł Marian Glinka – aktor i kulturysta; zagrał 
m.in. w filmach: „Ziemia obiecana”, „Glina” (ur. 1943 r.). 
          24 czerwca 1838 r. – urodził się Jan Matejko – malarz historyczny, 
jego słynne obrazy, to: „Bitwa pod Grunwaldem”, czy „Hołd pruski” (zm. 
1893 r.). 
          24 czerwca 1948 r. -  rozpoczęła się lądowa blokada Berlina przez 
władze okupacyjne ZSRR. 
          24 czerwca 1976 r. – zapowiedziana przez premiera Piotra 
Jaroszewicza podwyżka cen żywności wywołała protesty robotnicze znane 
jako Czerwiec 76’ 
          25 czerwca 1903 r. – urodził się George Orwell – właśc. Eric  Arthur 
Blair – brytyjski pisarz i publicysta, autor głośnych powieści antyutopijnych: 
„Rok 1984” i „Folwark zwierzęcy” (zm. 1950 r.). 
          25 czerwca 1998 r. – w zamachu zginął Marek Papała – były główny 
komendant policji (ur. 1959 r.). 
          26 czerwca 1938 r. – urodził się Krzysztof Baranowski – żeglarz, 
dziennikarz, dwukrotnie opłynął kulę ziemską. 
          26 czerwca 1948 r. – 2 dni po wprowadzeniu blokady Berlina przez 
ZSRR Amerykanie uruchomili most powietrzny z zaopatrzeniem. 
          27 czerwca 1908 r. – urodził się Władysław Raginis – kapitan Korpusu 
Ochrony Pogranicza – bohaterski dowódca obrony  Wizny, gdzie około 700 
polskich żołnierzy we wrześniu 1939 r. stawiało przez 4 dni opór 
przeważającym silom wroga – ponad 40 tyś. żołnierzy i 350 czołgom 
niemieckich (zm. 1939 r.). 
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          27 czerwca 1978 r. – na statku Sojuz 30 wystartował do lotu 
kosmicznego – pierwszy i na razie jedyny – polski kosmonauta Mirosław 
Hermaszewski. W kosmosie przebywał do 5 lipca 1978 r.  
          28 i 29 czerwca 1956 r. - w Poznaniu doszło do robotniczych 
protestów, które przerodziły się w walki uliczne. Władze komunistyczne do 
ich stłumienia użyły wojska. W konsekwencji śmierć poniosło co najmniej 
79 osób, rannych było ponad 600. 
          28 czerwca 2017 r. – zmarł Marek Krochmal – założyciel terenowej 
struktury PZN w Strzyżowie, nieodżałowany działacz naszego 
stowarzyszenia, wielokrotny wiceprezes Okręgu Podkarpackiego PZN (ur. 
21. 05. 1955 r.). 
          28 czerwca 1919 r. - zwycięskie państwa Ententy i pokonane Niemcy 
podpisały tzw. Wersalski Traktat Pokojowy (wszedł w życie 10. 01. 1920 r.). 
Był najważniejszym  z porozumień zawartych w latach 1919-20 traktatów 
kończących I wojnę światową i ustalający m.in. podział polityczny Europy.  
          29 czerwca 1929 r. - szkocki lekarz i mikrobiolog Aleksander Fleming 
ogłosił odkrycie penicyliny. 
          29 czerwca 1929 r. - urodziła się Oriana Fallaci – włoska dziennikarka 
i pisarka. W czasie II wojny światowej działała we włoskim ruchu oporu. W 
świecie zasłynęła jako  autorka szeroko rozpowszechnianych wywiadów z 
najbardziej wpływowymi ludźmi naszych czasów. Jej osoba jest uznana za 
wzór dziennikarstwa (zm. 2006 r.). 
          30 czerwca 1908 r. - nad środkową Syberią w rejonie rzeki 
Podkamienna Tunguska  pojawił się meteoryt – nazwany meteorytem 
tunguskim – który dokonał zniszczeń zbliżonych do wybuchu bomby 
atomowej. Fala uderzeniowa objęła obszar ponad 2000 km2.          
          30 czerwca 1943 r. – w Warszawie Gestapo aresztowało komendanta 
głównego AK – gen. Stefana Roweckiego „Grota” – (1895-1944), zginął w 
obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.  
          30 czerwca 1946 r. - w Polsce odbyło się referendum  w sprawie 
zniesienia Senatu, przeprowadzenia reformy rolnej, nacjonalizacji 
przemysłu oraz  ustanowienia zachodnich granic państwa na Odrze i Nysie 
Łużyckiej. W tym dniu – wedle wskazań PPR, podporządkowanej PPS i SL – 
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Polacy mieli głosować 3  x TAK. Referendum zostało sfałszowane, a 
prawdziwe wyniki plebiscytu Polacy mogli poznać dopiero po 50 latach. 
 
          Czerwiec, to szczególny miesiąc w powojennej  historii naszego 
Narodu. Zapewne nic trafniejszego w tej materii nie wymyślę, aby 
spuentować powyżej przytoczone fakty, więc poniżej jeszcze raz 
przytaczam niegdyś sformułowane myśli, które – tak uważam – idealnie 
podsumowują  ostatnie 70-lecie nowożytnej historii Polski. 
Dlatego też nie wolno nam zapomnieć  o: 

 o sfałszowanych wyborach z 30. 06. 1946 r. - gdy narzucona nam siłą  
władza w ten sposób  zapragnęła uprawomocnić reprezentowany 
przez siebie  ustrój i system 

 o poznańskich wydarzeniach z 28. 06. 1956 r.  

 o radomskich protestach z 24. 06. 1976 r.  

 o pierwszej wizycie papieża Polaka z dnia  2 czerwca 1979 r. – daty 
szczególnej w dziejach Narodu, kontynentu jak też w dziejach świata 
oraz  o Jego wówczas wypowiedzianych wręcz  proroczych słowach:  

„Niech zstąpi Duch Twój ! 
I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 

          Była to zapowiedź jednego największych moralnych zwycięstw nie 
tylko w dziejach naszego Narodu, ale też w dziejach świata, które – niczym 
prorocza wróżba  - zainaugurowało wielkie przemiany w Polsce, Europie  i 
świecie.  
 

 o dacie 4 czerwca 1989 r. jakoby wieńczącej całe zestawienie 
 
          Gdyby nie te wszystkie powyżej wymienione fakty, to nie byłoby 4 
czerwca i  obecnie obchodzonego Dnia Wolności i Praw Obywatelskich 
jako pokłosia powyżej zestawionych faktów, dat i zdarzeń… 
 

Zygflor                                                                                            2018-06-02 
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 Narodziny Gwiazdy 
 

          Dzięki uprzejmości Ewy i Józefa Bednaczyków znowu dane mi było 
bezproblemowo dotrzeć na niezwykle ważną dla naszego środowiska 
imprezę, którą w tym momencie było autorskie spotkanie z rodzimą poetką 
wywodząca się z ropczyckiej struktury PZN, czyli z Zuzanną Ostafin.  

          Zasygnalizowane wydarzenie, to oddolna inicjatywa Centrum 
Kulturalnego w Przemyślu, które w ramach cyklicznego – kolejno już18-go 
sezonu tematycznych spotkań organizowanych z poetami wywodzącymi 
się z Podkarpacia  pod nazwą „Przystanek Poezja” cyklicznie realizowanych 
w Klubie „Piwnice” zorganizowało naszej Koleżance – w ramach cyklu już 
po raz 42 - autorski wieczór poezji zatytułowany „Życie jak pory roku” 
poświęcone twórczości naszej Znamienitej Poetki.     
 
          Spotkanie z Zuzią - Poetką z Lubziny - odbyło się o godz. 1600 22 lutego 
br. we wspomnianym lokum w „przepełnionej do granic możliwości” 
stylowej kawiarni, co z wielkim niedowierzaniem zauważyła prowadząca je 
Maria Jolanta Nowak, która zapewne nie liczyła na takie audytorium, które 
będzie towarzyszyć prezentacji poezji dziewczyny z drugiego krańca 
Podkarpacia.           
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 Po raz kolejny nasze środowisko oraz bliscy Zuzi dali dowód swoistego 
solidaryzmu wobec Jej Osoby oraz Jej dokonań na trudnej niwie poetyckiej 
twórczości, ponieważ gro uczestników poetyckiego wieczoru, to „nasi” z 
Przemyśla – w tym z 
PKSiRNiS 
„Podkarpacie”. 
delegacje z Kół PZN 
przybyłe z Dębicy, 
Rzeszowa, Przeworska, 
Jarosławia oraz 
Lubaczowa. 
          Już w kilka chwil 
od zainaugurowania 
szczególnego wieczoru 
dało się zauważyć 
szczególną więź łączącą 
widownię z bohaterką 
spotkania; wszak jest jedną z nas, a mówiąc o swoich problemach, 
spostrzeżeniach, czy oczekiwaniach mówiła też o nas, czyli o naszych 
lękach, kłopotach, czy potrzebach wynikających z łączącej nas 
niepełnosprawności i nie tylko… 

 Jak zwykle początek autorskiego  wieczoru, to przywitanie Zuzanny 
Ostafin oraz zgromadzonego audytorium przez 
dyr. Centrum Kulturalnego Janusza Czarskiego, 
a potem wprowadzająca „w temat” rozmowa 
prowadzącej spotkanie z Poetką, w trakcie 
którego  dowiedzieliśmy się, że Zuzia, to 
„Laureatka wielu konkursów poetyckich. M.in. 
zajęła II miejsca w konkursie pn. „Strofy o 
porach roku” w Zamościu, czy specjalnego 
wyróżnienia Burmistrza Ropczyc osiągniętego 
we współzawodnictwie, którego tematem był 
„Jan Paweł II”, czy w konkursach poetyckich 
organizowanych przez Annę Dymną i wielu, 
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wielu innych. Jej wiersze prezentowane są na stronie internetowej PKSiRNiS 
„Podkarpacie”, od czasu do czasu na przestrzeni ostatnich 14 lat w 
środowiskowym miesięczniku pod znamiennym tytułem „Przewodnik” oraz 
trzykrotnie w zbiorowym tomiku Dorocznego Spotkania Poetów 

wydawanym przez CK w 
Przemyślu. W roku 2012 Jej 
wiersz p.t. „Łzy Tęsknoty” stał 
się tekstem do piosenki 
wokalistki zespołu 
„Wojownicy”. Ostatnio do 
kilku Jej wierszy muzykę 
skomponował Jacek 
Marcińczak - muzyk CK w 
Przemyślu, a ich premierowe 
wykonanie miało miejsce 

podczas relacjonowanego  wieczoru autorskiego”. 
Odpowiadając na jedno z pytań powiedziała, że „do napisania 

pierwszego wiersza zainspirował Ją fakt Pierwszej Komunii św. syna 
Patryka; w ten sposób pragnęła podarować mu coś wspaniałego i 
wyjątkowego”. Przy okazji zdradziła, że „pisze o życiu, przyrodzie, 
uczuciach, miłości i o tym wszystkim, co pobudza Jej wyobraźnię ,zaś oczami 
duszy pragnie dojrzeć to, co w realnym świecie nie dojrzysz wzrokiem”. 
Kończąc uzewnętrzniane swojego „ego” dopowiedziała, „że pasjonuje się 
arteterapią, która jest dla Niej odskocznią od codzienności oraz 
utrwalaniem tego, co niegdyś dane Jej było podziwiać utraconym 
wzrokiem”. 
           W trakcie wieczoru były recytowane oraz śpiewane przez Zuzię 
wiersze, których treść przeciętnemu czytelnikowi „Przewodnika” powinna 
być znana z lektury jego wielu „Witryn poetyckich”. 
          W prezentacji autorskich wierszy Zuzię mniej lub bardziej udanie ich 
swą interpretacją wspomagały: córeczka – Alicja Ostafin oraz Panie: Alicja 
Czado, Julia Oleksińska i Halina Pusio.     
          W trakcie wieczoru w interpretacji Autorki lub wcześniej 
wymienionych mieliśmy okazję wysłuchać około 30 wierszy Poetki m.in. ze 
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specjalnie wydanego z tej okazji Zeszytu poetyckiego „Przystanek poezja” 
(jest to kolejno jego 42 numer) wydanego przez CK pod znamiennym - 
znanym z afisza – tytułem „Życie jak pory roku” w bibliofilskim nakładzie 
80 egzemplarzy. 
          Szczególny akcent wieczoru, to mariaż twórczości Poetki z muzykiem 
Jackiem Marcińczakiem, co zaowocowało – i przyczyniło się – do odkrycia 
wokalnych zdolności Zuzanny, czym mogła w ten sposób interpretując i 
prezentując swoje wiersze  „Poezją zmieniać łzy w perły”.   
          Przytoczony aforyzm można byłoby śmiało uznać za motto 
relacjonowanego  spotkania i … zaiste nim naprawdę było… bo czyż w ten 
sposób nie należy odczytać odśpiewanych przez Zuzię w rytmie wtórującej 
Jej gitary strof z wiersza „Widzę Cię”: 
 
Widzę Cię dotykiem moich dłoni 
(w  kropelkach rosy, w płaszczu nocy, w barwach jesieni itp.} 
I zadaje sobie pytanie  
Czy moje oczy kiedyś Cię zobaczą?  
 
które to mogły „zrosić” niejeden oczodół specyficznego uczestnika – 
obserwatora – autorskiego wieczoru poezji, który – tak, jak Autorka –  
sercem odbierał to, z czym „ z sercem” do nas się zwracała … 
          Naturalnym więc – i wręcz spontanicznym – był dla Niej aplauz „na 
stojąco” oraz gromkie brawa kończące wzruszający wieczór.  
          Jako postronny obserwator i człowiek od kilkunastu lat przyjacielsko 
z Nią związany widziałem w jakim napięciu i w jakiej koncentracji swoich 
zmysłów urzeczywistniała wieczór własnej poezji, o którym - zapewniam  -
marzyła od lat.  Kosztowało to Ją masę zdrowia – odczytywałem to z Jej 
mimiki, skupienia i zaangażowanie w spektakl własnej osoby, jak i tych, 
którzy wraz z Nią współtworzyli szczególne spotkanie. 
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          Wszystkie wyliczone obciążenia jednak nie zakłóciły Zuzi toku 
zaplanowanych wcześniej „zdarzeń i faktów” – w tym okazaniu wyrazów 
wdzięczności poprzez wręczenie własnoręcznie wykonanych róż tym, 
którym zawdzięczała ten występ, zaś kompozytorowi Jackowi 
Marcińczakowi złożyła podziękowanie wierszem za to, do czego Ją 
zmobilizował i nakłonił. 
          Przedostatni akord szczególnego poetyckiego wieczoru, to 
indywidualne wystąpienia – i gratulacje – m.in. od prezesa PKSiRNiS 
„Podkarpacie” Stanisława Sęka, dyr. biura ZO PZN – Małgorzaty Musiałek, 

czy wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN – Ewy Bednarczyk. 
          Wszystko to zakończyła skromna biesiada przy ciastku, herbacie lub 
kawie, po czym wszyscy rozpoczęli proces wymuszonego powrotu do 
domowych pieleszy – z grubsza oceniając – jeszcze tej samej doby, czyli w 
późnych godzinach wieczornych.    
          Chciałbym, aby spełniły się nieśmiałe i skryte marzenia Zuzanny, 
abyśmy po latach mogli z satysfakcją powiedzieć, że mieliśmy okazję i 
szczęście towarzyszyć i sprzyjać  Narodzinom Gwiazdy, czyli 
urzeczywistnianiu się  oraz spełnieniu najskrytszych życzeń, tęsknot i 
pragnień Dziewczyny wywodzącej się z naszego grona, które  zawarła w 
kilku wersach wiersza „Dla Jacka”, których przytoczeniem – oby dla Niej 
proroczych – o Niej kończę to opracowanie: 
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„Dla Jacka” 
 
 Spotkałam Kogoś wyjątkowego                           
na mojej drodze życia 
i dzięki tej Osobie 
wyszłam z mego ukrycia. 
 
Pokazał mi drogowskaz, 
bym nigdzie nie zbłądziła, 
bym dobrą drogą dążyła do celu 
bym kiedyś znaną była. 
 
I… dzisiaj jestem z wami, 
naprawdę długo nie czekałam, 
to On odkrył nowy mój talent 
i prezent od życia dostałam. 
 
To On powiedział – dasz radę!, 
dzięki Niemu śpiewać potrafię, 
On wlał w me serce odwagę 
i  dzisiaj szczęście w dłonie swe łapię!          
 
Ta moja prosta poezja 
w Jego duszę wenę wlała 
i skomponował muzykę, 
a ja swoje wiersze zaśpiewałam. 
 
Niezwykły, wyjątkowy… 
On wrażliwe serce ma, 
a muzyka w jego życiu 
zawsze pierwsze skrzypce gra. 
 
I teraz zapewne wiecie 
o Kim jest tutaj mowa, 
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to właśnie Jacek Marcińczak! 
Osoba wyjątkowa! 
 
Serdecznie pragnę Ci podziękować 
za to, co dla mnie zrobiłeś, 
bo Ty naprawdę Jacku 
życie moje zmieniłeś! 
 
             Zaś dla każdego z nas z tego poetyckiego spektaklu – jako 
przewodnią myśl motywującą nas do dalszego, raczej (pomimo wszystko) 
twórczego życia  – cytuję motto ze wspomnianego tomiku Zuzi: 
 
„No to co, że nie widzę… 
Wyobraźnia przecież różne cuda czyni  
i ciemny świat niewidomego 
w piękne obrazy przemieni …” 
 

Zygflor                                                                                            2018-02-23 
 

 
 

Sport = rehabilitacja 
 

- czyli rozmowa ze Stanisławem Sękiem –  prezesem PKSiRNiS 
„Podkarpacie” - o roli sportu w procesie rehabilitacji człowieka 
niewidomego. 
 
- Zygflor: Czym różni się dyscyplina sportu zwana strzelectwem laserowym 
od strzelectwa z broni pneumatycznej? 
- prezes Stanisław Sęk: Dyscyplina sportowa zwana strzelectwem 
laserowym od strzelectwa z broni pneumatycznej różni się tym, że w 
pierwszym oddaje się strzał wiązką laserową, gdy z broni pneumatycznej 
strzał oddajemy amunicją. Do tej pory w/w dyscyplina wielką furorę zrobiła 
w Austrii, Czechach i na Słowacji. Do naszego kraju trafiła za 
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pośrednictwem Czechów, zaś do naszego środowiska poprzez CROSS Opole 
i to od nich zasady jej  przyjął PKSiRNiS „Podkarpacie”. Do jej uprawiania 
używamy sprzętu produkcji czeskiej, który zakupiliśmy dla Klubu 
wykorzystując jeden z PFRON-owskich programów o nazwie „Partner”. 
- W jaki sposób - jak to jest możliwe - że posługując się tą bronią człowiek 

niewidomy może oddać strzał – i to celny 
strzał? 
- Zasada działania tych broni polega na tym, 
że posiadają  celowniki laserowe. Wiązka 
laserowa ukierunkowana ręką zawodnika w 
stronę  tarczy powoduje wyzwolenie przez 
broń emitowanie określonych dźwięków, 
których częstotliwość i wysokość  są słabsze, 
gdy broń celuje w bardziej odlegle miejsca od 
„10”, a bardziej intensywny i natarczywy jest 
ów dźwięk, gdy zawodnik celuje w pobliże i 
centrum tarczy. Wówczas powinien nacisnąć 
spust – i nie zrywając strzału – uzyskać „10”-
tkę. Na pewno uzyska celny i bardziej 
wartościowy wynik, gdy odda się go w 
momencie, gdy jest najwyższa  częstotliwość 

i wibracja dźwięku, bo im dalej od celu, tym omawiane cechy odgłosu 
wydawanego przez broń będą mniej intensywne. 
- O co chodzi w tym ćwiczeniu, jaki to ma związek z człowiekiem  
niewidomym? 
- Cały sens i istota tej dyscypliny „w wydaniu dla niedowidzących”  polega 
na tym, że osoba niewidoma lub słabowidząca (strzela  
w goglach) - kierując się słuchem, wyczekując na odpowiednią 
częstotliwość –  pociąga za spust, gdy jest on najintensywniejszy. W ten 
sposób ćwiczona jest koordynacja słuchowo-ruchowa, czyli „zgrywa się” 
słuch + ruch palca na spuście. 
W strzelaniu u ludzi widzących wykorzystuje się koordynację wzrokowo – 
ruchową, bo palec reaguje wtedy, gdy strzelec widzi optymalnie zgrane 
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przyrządy celownicze broni z celem – wtedy reaguje pociągając język 
spustowy. 
Tym różnią się obie wersje strzelectwa sportowego uprawiane przez 
widzących i niewidomych. 
Jak wspomniałem, to celem strzelectwa laserowego jest ćwiczenie 
koordynacji słuchowo – ruchowej, co w życiu niewidomego ma kolosalne 
zastosowanie każdego dnia, chociażby przy jego samodzielnym poruszaniu 
się w swoim terenie. 
Czyż samodzielnie przemieszczającemu się niewidomemu ta dyscyplina 
sportu nie przyczyni się do rozróżnienia na przejściu dla pieszych odgłosu 
„zielone światło” i nie ukierunkuje w ten sposób jego marszruty  w kierunku 
jego emisji ? 
W tym miejscu muszę zaapelować do władz naczelnych PZN, aby 
domagały się od  naczelnych władz państwa wprowadzenia na całym 
terytorium kraju jednolitego udźwiękowienia przejść dla pieszych, aby 
zielone światło było jednym umownym dźwiękiem respektowanym przez 
wszystkie magistraty, na których terenie są prowadzone udźwiękowione 
przejścia dla pieszych. Do  tego należy dodać, aby kolejne rodzaje 
dźwięków utożsamiały się z kolejno emitowanymi światłami, które są 
zauważalne dla widzących, aby na podobnych zasadach mogły być 
rozróżniane na terenie całego kraju. 
Generalnie wyrobienie u niewidomego wrażliwości słuchowej ma dla niego 
kolosalne znaczenie podnoszące jego jakość i standard życia. 
- A jak – idąc tym tropem myślowym – zakwalifikować i zrozumieć 
uprawianie szachów i warcabów przez ludzi z dysfunkcją wzroku? 
- Tej umiejętności – i jej biegłości – służy również uprawianie gry w warcaby 
i szachy, ponieważ uprawianie tych dyscyplin służy ćwiczeniu wyobraźni 
przestrzennej. Dobry zawodnik musi w głowie widzieć całą planszę i dzięki 
temu przewidzieć wiele – a nawet kilkanaście – swoich oraz przeciwnika 
ruchów do przodu. Człowiek widzący – w odróżnieniu od niewidomego - 
może cały czas obserwować warcabnicę lub szachownicę, niewidomy musi 
zapamiętać układ figur i na tej podstawie budować własną strategię gry. 
Podobnie jest w życiu niewidomego, który przyuczony do samodzielnego 
pokonywania określonej trasy musi zapamiętać charakterystyczne punkty 



21 
przewodnik 

 

 Zdrowie 

terenu jak np.: krawężniki, słupki, czy szczyty  zabudowań 
charakterystyczne dla danej trasy. 
Wyrobieniu takich cech i zdolności służą powyżej omawiane gry i dyscypliny 
sportowe. Można powiedzieć, że w ten sposób łączymy przyjemne z 
pożytecznym, gdyż uprawianie sportu jest formą rehabilitacji. To wszystko 
potem przekłada się na jakość życia niewidomego, którego zmysły w tak 
podstępny sposób poddaje się różnym ćwiczeniom, co potem przydaje się 
mu w życiu codziennym, 
 a co od lat z uporem w środowisku propaguje i czyni PKSiRNiS 
„Podkarpacie” 
- Pełnosprawni mówią: „sport, to zdrowie” 
- Zaś w naszym środowisku funkcjonuje powiedzenie: 
„Sport, to  zdrowie + rehabilitacja” 
- Dziękuję za rozmowę i życzę zdrowia, bo Pan już jest zrehabilitowany – 
niektórzy twierdzą, że … wręcz mistrzowsko. 
 
Autor: Zygflor    

 
 
 
 
„Szlachetne zdrowie, 
nikt się nie dowie, 
jako smakujesz,  
aż się zepsujesz.” /Jan Kochanowski/ 
 

Zdrowie to nasz skarb i należy o nie dbać, a co my robimy? 
Pierwszą część życia przeznaczamy na zarabianie pieniędzy, poświęcając 
nadto zdrowie, a drugą część życia pracujemy po to, aby zarobić, by 
odzyskać zdrowie. Zawsze tak bywało – człowiek pracował i pracuje, nie 
bacząc na własne zdrowie do czasu, aż coś się nie zepsuje. Wówczas 
biegniemy do lekarza aby nam pomógł. Pewien lekarz powiedział, że: 
„może człowieka wyleczyć. Ale o własne zdrowie należy dbać samemu”.  
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 Mówi się, że: „lekarz leczy, a Bóg uzdrawia”. Co potwierdza Pismo 
Święte, w jednej z Ksiąg Starego Testamentu – Mądrość Syracha (Syr 38, 1-
2), czytamy: „Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług, albowiem i 
jego stworzył Pan. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie (…)”. Dobrze, 
jeśli biegniemy do lekarza wykształconego, który skończyła studia 
medyczne, gorzej gdy szukamy uzdrowienia u różnych współczesnych 
„czarodziejów” medycyny niekonwencjonalnej, tj. bioenergoterapia, 
bioterapia, reiki, różdżkarstwo, wahadlarstwo, joga, feng-shui, piramidki 
energetyczne, stosowanie odpromienników, hipnoza, autohipnoza, 
homeopatia; leczenie na odległość, np. przez ekran telewizora, 
przekazywanie jakichś mocy, fluidów itd.; akupunktura, akupresura, 
leczenie “energią chi”, otwieranie tzw. kanałów energetycznych 
(chanelling), czakramów, leczenie psychotroniczne oraz biotroniczne, 
mudry, ayurveda; leczenie kolorami, kamieniami, kryształami, metalami; 
metoda Silvy, terapia gestalt, hagioterapia, kinezjologia edukacyjna, 
uzdrawianie energią rąk i gestami, Irydologia – diagnoza z obserwacji 
tęczówki oka, urynoterapia, OOBE (out of body experience) – wychodzenie 
poza ciało i świadome śnienie (lucid dream); terapie reinkarnacyjne, 
odkrywanie swoich rzekomych poprzednich wcieleń, rebirthing, 
spożywanie proszków Sai Baby, itp. Medycyna niekonwencjonalna nie 
ma potwierdzenia w badaniach naukowych. Znany prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Gregosiewicz nazywa bioenergoterapię „bioenergogłupotą”. (od 
red.) 

Od stołu należy wstawać gdy jesteśmy jeszcze nieco głodni, 
codziennie spacerować przynajmniej przez pół godziny, jeść zdrowo. To 
wszystko prawda bo jakże inaczej, na pułkach w sklepie pisze „zdrowa 
żywność” – a co w takim razie powinniśmy napisać na pozostałych pułkach? 
(Jest to swego rodzaju manipulacja, bowiem każda żywność, która została 
dopuszczona do obrotu czyli sprzedaży jest zdrowa. – przyp. red.) 

Kiedyś, będąc w sklepie patrzyliśmy na mleko, pisało na nim: „mleko 
normalne” i zaczęliśmy się zastanawiać czy jest również „mleko 
nienormalne”? I jakie ono jest? Jest taka historyjka: dwie krowy pasą się na 
pastwisku i jedzie cysterna z mlekiem, na której napisane jest „mleko 
białe”. A krowy, jedna do drugiej mówią: „żeby nie wiem jak się starać, to 



23 
przewodnik 

 

 

producenci i tak coś od siebie dodadzą”. Na sklepowych półkach możemy 
znaleźć mleka UHT i pasteryzowane. Uważam, że pasteryzowane z dwojga 
złego jest lepsze, ponieważ jest tylko poddawane wysokiej temperaturze i 
szybko schładzane, ma krótszy okres przydatności do spożycia. Zdarzyło się, 
że dietetyczka kupiła mleko ekologiczne i postawiła na kwaśne. Okazało się, 
że zzieleniało. W dzisiejszych czasach, nawet jeżeli uważamy że coś jest 
dobre – to nie do końca tak jest. Jeśli mielibyśmy wszystko rozpatrywać w 
takich kategoriach, to pewnie byśmy nic nie jedli. Czytajmy zatem etykiety 
(także przy użyciu lup, lub aplikacji na telefon – przyp. red.) i im mniej jest 
składników, tym lepiej. Odkładajmy na półkę żywność, w której składzie 
znajduje się: olej palmowy czy syrop fruktozowo-glukozowy, aspartam – 
zamienniki cukru. Aspartam znajduje się głównie w produktach 
spożywczych, które w nazwie mają „light”, „zero” a w składzie także: E961, 
Amino Sweet, Nutra Sweet, Canderel. Warto sięgnąć po literaturę, która 
pomoże zgłębić temat prawidłowego żywienia. 
 
autor: Janina Melnyk 

 
 
 

Popatrz moimi oczami 
 

- czyli rozważania prawie że filozoficzne 
  
          Tak nazwałam cykl moich tematycznych refleksji. Do przelania „na 
papier” moich spostrzeżeń, obserwacji i myśli  nakłonił  mnie pan Zygmunt, 
z którym od kilku lat mam zaszczyt korespondować. 
          Skromny tomik pragnę poświęcić nam wszystkim, którzy tak jak ja,  na 
radosnej drodze, jaką jest życie, spotykają się z barierami często nie do 
pokonania.  
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Narodziny 
 
          Jakże piękne to słowo. Patrząc na przyrodę, która nas otacza wiosną, 
gdy budzi się do życia. 
          Rozkwitające pączki drzew, kwiatów, które radują nasze oczy o ile je 
widzimy lub dostrzeżemy. 
          Zieleń traw o soczystym, intensywnym zabarwieniu. Ktoś powiedział, 
że wiosna pachnie. Tak to prawda, przypomnijmy sobie, jak pachnie 
powietrze, gdy wychylimy nos z naszych mieszkań za okno. 
          Teraz nasze narodziny dla świata, nasze pojawienie się na rękach 
mamy, taty. Czyż to nie piękne, radosne, wspaniałe? 
          Nie widzimy wówczas nic, co przykuwa nasz wzrok. Wolimy z 
zamkniętymi oczami w ciszy, spokoju czuć się bezpiecznie jak w łonie matki. 

 
Przedszkole 

 
          To kolejny etap naszego dzieciństwa, choć nie wszyscy osobiście się z 
nim zmierzyli. 
          Trzylatki, które są z reguły szczęśliwe mając grono przyjaciół; 
uwielbiają to słowo pytając mamę lub tatę kiedy pójdą do przedszkola. 
          Często słychać, jak opowiadają o koledze lub koleżance, oraz o   
wspólnych z nimi zabawach. Nie raz na tym etapie  życia człowieka 
zaczynają się pojawiać pierwsze, ale jakże niewinne zauroczenia. 
           Maluszki, to szczere, urocze szkraby, które zadają nam tysiące pytań 
i czekające na szczegółowe odpowiedzi. My dorośli często zastanawiamy 
się skąd u nich tyle ciekawych pomysłów, spostrzeżeń. 
          Ale nie każde dziecko ma takie wspaniałe dzieciństwo. Są i takie, które 
nie zobaczą nic, nie wiedzą jak wygląda  otaczający je świat. 
Nie będą mogły powiedzieć, że mama ma niebieskie oczy, a tato czarne 
włosy. Nie znają kolorów, bo nie są w stanie ich zobaczyć i tym samym  
rozróżnić. 
          Często pojawiając się w otoczeniu wywołują strach, zdziwienie a 
nawet rozpacz. Po co to wszystko, po co te niepotrzebne zachowania, które 
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niejednokrotnie rodziców, czy też opiekunów wprowadzają w 
zakłopotanie, czy wcześniej wspomniany stan. 
          W takich sytuacjach wystarczy zawierzenie Bogu, bo inaczej nie 
uporasz się ze stojącym przed tobą zadaniem i wyzwaniem… 
          To tak przecież niewiele, a bez tego sobie nie poradzisz. My dorośli 
zamykamy się na świat, udajemy, że jest wszystko dobrze, że radzimy sobie. 
Tak to prawda, ale nie do końca.  Pojawienie się  dziecka niewidzącego, to 
nie lada życiowe wyzwanie. 
 

Młodość 
 
          - to najpiękniejsze chwile życia każdego z nas. Dlaczego, bo są 
beztroskie i – tak się wydaje - odchodzą powoli.  
          Młodość, to czas podejmowania niełatwych, życiowych decyzji z 
konsekwencjami na całą dalszą życiową przyszłość.  
          Młodość, to nieodparta chęć do stawania się dorosłą/ dorosłym. 
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze decyzje nie podobają się naszym 
bliskim. Często jesteśmy nie  do końca zrozumiani i poprzez to czujemy się 
być  odrzuconymi i osamotnionymi. 
          Często uchodzimy za dziwadła, bo wyglądamy - jak to mówią młodzi 
– kultowo, czy też zaje fajnie”. 
          Borykając się z problemami wieku dojrzewania często zostajemy 
okaleczani słownie, czy też czynami innych. Takie rany pozostają nieraz na 
całe życie. 
          W ten czas wystarczyłoby pogubionej u progu dorosłego życia młodej 
osobie radosne spojrzenie, przychylność, czy podana bezinteresownie 
dłoń. Czy to tak wiele?  
          Taka sytuacja, czy relacja, to dla „młodego” ogromna – nie do 
opisania i nie do opowiedzenia – radość.  
          Taki moment w życiu „młodego”, to jakby „rozpogodzenie się”, czyli 
rozpędzenie najciemniejszych chmur, czy rozświetlenie otoczenia, co 
sprawia radość…      
 

autor cz. 1 przemyśleń: Ewa Smołucha 
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Witryna poetycka 
 
         Ponieważ za kilkanaście dni rozpoczynają się tegoroczne wakacje - 
jako konsekwencję wczesnowrześniowych refleksji dziewczynki 
rozpoczynającej obecnie kończący się rok szkolny - publikuję Jej wiersz 
napisany pod fachowym okiem Mamy , w którym opisała targające Nią w 
ten czas swoje wspomnienia, rozterki i oczekiwania. 
          Zapraszam do zapoznania się z poniżej wyeksponowanym utworem, 
aby samemu móc stwierdzić, czy w córce Zuzanny Ostafin drzemie poetycki 
talent porównywalny z tym, który reprezentuje Jej Mama… 
 
 

      Wakacje 2017 
 
Wakacje to wspaniały czas, 
gdzie przygoda czeka nas. 
Lecz Alicja sama była 
i troszeczkę się nudziła. 
Pewnego dnia, gdy pogoda piękna była, 
koleżanka Amelka ją odwiedziła. 
Dziewczynki bardzo się polubiły 
i mile czas ze sobą spędziły. 
Było wtedy gorąco, więc w basenie się pluskały, 
a jak  w piłkę wspaniale grały! 
I te dziewczynki w chwili wolnej 
lepiły piękności z masy solnej. 
W namiocie sobie odpoczywały 
i czekoladowymi lodami się zajadały. 
A  Alicji rudy kotek  
to naprawdę fajny psotek! 
A Amelki piesek mały 
do zabawy doskonały! 
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Jakie piękne te zwierzaki, 
 

niczym polne kwiaty, maki! 
 

Na rowerach też jeździły, 
w kukurydzy się goniły. 
I owocami się zajadały, 
tak je mamy rozpieszczały. 
Tu borówki,  winogronko, 
wakacyjne grzało słonko. 
Kucharkami obie były, 
pyszne dania wymyśliły. 
I do lasu wycieczkę miały, 
tak ze sobą czas spędzały. 
No i wierszyk ten pisały, 
może nie jest doskonały… 
Ale obie rymowały 
i tak powstał wierszyk cały! 
Pomagała trochę mama, 
by nie wyszła z tego plama. 
Wakacyjna to pamiątka, 
niczym pierwsza w szkole piątka! 
Te wakacje dziś żegnają, 
bo do szkoły znów wracają. 

 

autorka wiersza: Alicja Ostafin                                                        2017-09-02 
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