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Maj 
    

 w polskich realiach, czyli naszej obyczajowości, religijności i historii, 
to szczególny czas.  
    Oczywistym jest, że te dni kojarzą się nam z najpiękniejszą z pór roku 
– wiosną – czyli czasem odradzania się przyrody, miłością oraz niezwykłą 
aktywnością sił przyrody, która wszystko, co młode kojarzy w pary, aby w 
odwiecznym cyklu odradzania się i zamierania w tym wypadku cieszyć się 
tym pierwszym.  

   Maj, to piąty miesiąc w roku, ma 31 dni i 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 i 
chyba jest to jedyna nazwa w polskim nazewnictwie kolejnych miesięcy 
zbieżna, czyli pokrewna do jego nazwy u innych nacji. 

   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 … 

   Z perspektywy historii –właśnie w maju – wielokrotnie odradzały się 
nasze wielkie nadzieje na odrodzenie narodowe: tak w wymiarze 
moralnym, jak i stricte niepodległościowym, np. poprzez uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja, czy ostatnio po zakończeniu II wojny światowej lub 
poprzez inicjatywę kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przed 53 laty – 
czyli 3 maja 1966 r. – cały Naród oddawał w macierzyńską opiekę Maryi.  

   To właśnie z zachwytu i podziwu dla twórców Konstytucji 3 Maja 
oświeceniowy poeta – bp hr. Ignacy Krasicki – do muzyki Wojciecha 
Sowińskiego napisał „Hymn do miłości Ojczyzny”, w którym śpiewamy:  

Święta miłości kochanej ojczyzny,  
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Czują cię tyłko umysły poczciwe!  
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,  
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.  

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,  
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.  
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,  

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. (bis)  
 

Wolności! której dobra nie docieka  
Gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły;  
Cecho dusz wielkich, ozdobo człowieka,  

Strumieniu boski, cnót zaszczycon źródły! 
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,  

Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.  
Większaś nad przemoc! А kto ciebie godny –  
Pokruszył jarzma albo padł swobodny. (bis 

 
   Maj, to polska religijność wyrażona poprzez obranie na Królową 

Polski Matki Chrystusa, to kult maryjny i majówki śpiewane w świątyniach, 
czy przy wiejskich kapliczkach i krzyżach. 

   Zauważmy, 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 wysiłków i 
wyrzeczeń oraz ich zawierzenia Najwyższemu.  

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. 
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 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 – 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. 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. 

   2 maja – to „Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej” oraz „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”. 

   2 maja 1819 r. – urodził się Gustav Becker – niemiecki zegarmistrz, 
producent zegarków, założyciel marki „Gustav Becker” (zm. 1885 r.).  

   3 maja – to święto Matki Bożej Królowej Polski 
   3 maja 1469 r. – urodził się Niccolò Machiavelli – włoski pisarz, 

historyk i dyplomata. Napisał traktat o sprawowaniu władzy pt. „Książę”, 
który sprawił, że od jego nazwiska powstał termin „machiawelizm”; to on 
stworzył maksymę: „Cel uświęca środki” albo „Racja nic nie znaczy, gdy 
nie jest poparta siłą". (zm. 1527 r.). 
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   4 maja – to Międzynarodowy Dzień Strażaka międzynarodowe 
święto strażaków obchodzone w dniu wspominania w Kościele katolickim 
św. Floriana. 

   4 maja 1799 r. – urodził się Jan Nepomucen Roztworowski – 
prekursor ludoznawstwa, autor „Dariusza podróży odbytej 1813 roku w 
Krakowskie, Galicyją i Sandecki Cyrkuł” (zm. 1847 r.). 

   5 maja 1769 r. – urodził się Franciszek Młokosiewicz – generał; 
jedyny polski oficer pierwszej połowy XIX w., który od szeregowca dosłużył 
się stopnia generała (zm. 1845 r.). 

   5 maja 1819 r. – urodził się Stanisław Moniuszko – kompozytor, 
dyrygent, pedagog, organista, autor pieśni, operetek, baletów i oper. Do 
jego najsłynniejszych dzieł należą: opery „Halka” i „Straszny dwór” (zm. 
1872 r.). W dwusetlecie urodzin rok 2019 w Polsce – decyzją Sejmu RP – 
został ogłoszony Rokiem Moniuszki.  

   6 maja 1758 r. – urodził się Maximilien Robespierre – francuski 
polityk, adwokat, jeden z przywódców Rewolucji Francuskiej (zm. 1794 r.).  

   6 maja 1943 r. – został aresztowany Florian Marciniak – pierwszy 
naczelnik Szarych Szeregów; zginął w 1944 r. w obozie koncentracyjnym 
Gross–Rosen.  

   7 maja 1919 r. – urodziła się Eva Perón – argentyńska aktorka, żona 
prezydenta Argentyny Juana Peróna, działaczka polityczna i społeczna. W 
1947 r. doprowadziła do przyznania kobietom praw wyborczych (zm. 1952)  

   7 maja 1969 r. – urodził się Radosław Pazura – aktor. Znany jest np. 
z roli porucznika Fiodora Jeremina w filmie Juliusza Machulskiego 
„Szwadron”. 

   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 1739 r. – urodził się Stanisław Trembecki – poeta, pisarz, 
tłumacz, sekretarz królewski, autor znanego tłumaczenia komedii „Syn 
marnotrawny” Woltera (zm. 1812 r.).  

   9 maja 1992 r. – papież Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień 
Chorego obchodzony 11 lutego w dniu Matki Boskiej z Lourdes.  



7 
przewodnik 

 

   9 maja 1849 r. – urodził się Witold Ceraski – rosyjski astronom 
pochodzenia polskiego, który ustalił na podstawie pomiarów, że 
temperatura fotosfery Słońca przekracza 3500 K (zm. 1925 r.). 

   9 maja 1949 r. – urodził się Henri Seroka – belgijski piosenkarz i 
kompozytor polskiego pochodzenia. M.in. skomponował „Credo Pamięci 
Generała Maczka” i muzykę do wielu polskich filmów, np.  „U Pana Boga 
za piecem”, czy „Zabij mnie glino”.   

   10 maja 1789 r. – Francuz Jean–Pierre Blanchard odbył nad 
Warszawą pierwszy lot balonem.  

   10 maja 1939 r. – urodził się Witold Woyda – florecista; w 1972 r. 
zdobył dwa złote medale olimpijskie podczas Igrzysk Olimpijskich w 
Monachium: indywidualnie i drużynowo (zm. 2008 r.) 

   11 maja 1929 r. – urodził się Jerzy Jarocki – reżyser teatralny, 
pedagog, tłumacz i dramaturg. W 2007 r. został uhonorowany Złotym 
Medalem Zasłużonym w Kulturze „Gloria artis” (zm. 2012 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 1929 r. – urodził się Leszek Jezierski – piłkarz i trener, 
reprezentant Polski w piłce nożnej (zm. 2008 r.). 

   12 maja 1935 r. – zmarł Józef Piłsudski – marszałek Polski, Naczelnik 
Państwa, współtwórca niepodległości Polski (ur. 1867 r.).  

   12 maja 1949 r. – zakończyła się radziecka blokada Berlina.  
   13 maja 1859 r. – urodził się Teodor Axentowicz – malarz, rysownik 

i grafik pochodzenia ormiańskiego, profesor i rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie (zm. 1938 r.).  

   13 maja 1939 r. – urodził się Włodzimierz Press – aktor, 
scenarzysta. Popularność przyniosła mu rola Grigorija w serialu „Czterej 
pancerni i pies”.  

   13 maja 1981 r. – o godz. 1719 podczas audiencji generalnej na placu 
Świętego Piotra zamach na papieża Jana Pawła II; dokonał go Turek 
Mehmet Ali Agca  

   14 maja 1867 r. – urodził się Adam Sapieha – kardynał, arcybiskup 
krakowski, senator II RP (zm. 1951 r.). 
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   14 maja 1929 r. – urodził się Wacław Niepokólczycki – tłumacz 
literatury anglojęzycznej. M.in. spolszczył „Pogodę dla bogaczy” Irwina 
Shaw (zm. 2001 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 Cerkwi).  

   16 maja – to Święto Straży Granicznej – polskie święto ustanowione 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 r.  Upamiętnia dzień 
rozpoczęcia służby nowo utworzonej formacji, tj. dzień 16 maja 1991 roku.  

   16 maja 1919 r. – urodził się Zbigniew Kurtycz – piosenkarz, 
kompozytor. Występował w programie „Podwieczorek przy mikrofonie”; 
jego największy przebój: „Cicha woda” (zm. 2015 r.). 

   17 maja 1749 r. – urodził się Edward Jenner – angielski lekarz, 
odkrywca szczepień ochronnych przeciw ospie (zm. 1823 r.).    

   17 maja 1869 r. – zmarł Franciszek Ksawery Godebski – pseud. 
„Dobrogost”, pisarz, publicysta, redaktor pism literackich, np.: „Wanda”, 
„Warszawianin”, „Gazeta literacka”; powstaniec listopadowy ( ur. 1801 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 Wehrmachtem, które miały miejsce 
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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 1839 r. – urodził się Walenty Miklaszewski – prawnik, 
reformator systemu wychowawczo–poprawczego dla nieletnich 
przestępców, organizator kształcenia prawnego  (zm. 1924 r.).  

   19 maja 1909 r. – urodził się Nicholas Winton – brytyjski makler, 
organizator transportu – tzw. Kinder–transport – 669 żydowskich dzieci z 
okupowanych Czech do Wielkiej Bretanii   (zm. 2015 r.). 

   20 maja 1799 r. – urodził się Honoré de Balzac – pisarz francuski, 
jeden z największych twórców współczesnej powieści europejskiej, autor 
cyklu powieściowego „Komedia ludzka”     (zm. 1850 r.).  

   20 maja 1919 r. – urodził się Gustaw Herling–Grudziński – pisarz, 
eseista, krytyk literacki, żołnierz, więzień obozów koncentracyjnych 
Gułagu; autor wspomnień: „Inny świat”, „Zapiski sowieckie” (zm. 2000 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.   

   21 maja 1919 r. – urodził się Zdzisław Mrożewski – aktor; w latach 
1948–1960 profesor w krakowskiej PWST. Jest znany z roli prezydenta 
Gabriela Narutowicza w filmie Jerzego Kawalerowicza „Śmierć prezydenta” 
(zm. 2002 r.).   

   22 maj 1911 r. – we Lwowie powstały pierwsze 4 drużyny 
skautowskie powołane przez Andrzeja Małkowskiego dające początek 
ruchowi harcerskiemu w Polsce. 

   22 maja 1879 r. – urodził się Symon Petlura – ukraiński polityk, 
naczelny dowódca wojsk i prezydent Ukraińskiej Republiki Ludowej w 
latach 1919–1926, od 1921 r. na uchodźstwie  (zm. 1926 r.). 

   23 maja 1869 r. – urodził się Jan Moszczyński – prawnik, dyrektor 
Departamentu Pocztowego w Ministerstwie Poczt i Telegrafów (zm. 1932 ) 
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   23 maja 1889 r. – urodził się José Padilla Sánchez – hiszpański 
kompozytor. Jego melodię „La Violetera” wykorzystano w filmie Charlesa 
Chaplina „Światła wielkiego miasta” (zm. 1960 r.). 

   24 maja 1609 r. – król Zygmunt III Waza opuścił Wawel na stałe 
przenosząc się do Warszawy. 

   24 maja 1959 r. – urodziła się Grażyna Torbicka – dziennikarka, 
prezenterka telewizyjna i konferansjer.  

   25 maja – to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego 
   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.).  

  25 maja 1973 r. – po 342 dniach żeglugi kpt. Krzysztof Baranowski 
zakończył samotną podróż wokół świata na jachcie „Polonez”. 

   26 maja – 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 1799 r. – urodził się Feliks Maciejowski – lekarz, w 
Powstaniu Listopadowym ordynator Szpitala Ujazdowskiego, odznaczony 
Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari (zm. 1882 r.). 

   27 maja 1679 r. – w Anglii wydano ustawę „Habeas Corpus Act” – 
która zakazywała organom państwowa aresztowania obywatela bez zgody 
sądu. 

   27 maja 1839 r. – urodził się Lucjan Malinowski – językoznawca, 
folklorysta, podróżnik, pierwszy badacz dialektu górnośląskiego (zm. 1898) 

   28 maja 1369 r. – urodził się Muzio Attendolo Sforza – włoski 
kondotier, założyciel dynastii Sforzów, gonfaloniere papieski   (zm. 1424 r.).  
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   28 maja 1929 r. – urodził się Leszek Herdegen – aktor i pisarz, 
uczestnik Powstania Warszawskiego; znany, jako wykonawca „Pieśni o 
małym rycerzu” z serialu „Przygody pana Michała” (zm. 1980 r.). 

   28 maja 1981 r. – zmarł Stefan Wyszyński – kardynał, prymas Polski, 
mąż stanu, zwany „Prymasem Tysiąclecia”; represjonowany w czasach 
stalinowskich (ur. 1901 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). 

   29 maja 1974 r. – Sejm PRL przyjął ustawę o przekazywaniu 
gospodarstw rolnych na własność państwa w zamian za dożywotnią rentę.  

   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.).  

   30 maja 1879 r. – urodziła się Vanessa Bell – brytyjska malarka, 
główna przedstawicielka brytyjskiego malarstwa pejzażowego i 
portretowego XX w. (zm. 1961 r.).  

   31 maja 1909 r. – urodził się Jan Jacoby – reżyser i scenarzysta 
filmów naukowych; założyciel Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego 
(zm. 2003 r.). 

   31 maja 1915 r. – na linii frontu pomiędzy Bolimowem, a 
Sochaczewem wojska niemieckie dokonały ataku chemicznego używając 
264 ton ciekłego chloru. Było to ponad dwukrotnie więcej, niż podczas 
ataku pod Ypres. Użyty gaz pozbawił życia kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich.  
    
   Kończy się najpiękniejszy – przystrojony kwiatami i ziołami – miesiąc w 
roku. Delektujemy się pięknem przyrody, niewątpliwie w ten czas żywiej biją 
nam serca i inne o tej porze roku jest nasze samopoczucie. Może wpływ na 
to mają śpiewające miłosne trele słowiki i być może z tego powodu znowu 
cieszymy się pełnią życia? 
   Przypomniałem najważniejsze fakty z dziejów naszego Narodu, jak i 
historii powszechnej, które zdarzyły się w ten czas; mam nadzieję, że dzięki 
calendarium wspomnieliśmy maryjny rodowód miesiąca związany z kultem 
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Matki Chrystusa, sprawia mi satysfakcję fakt, że przypominam 
najchlubniejsze tradycje oręża polskiego, które onegdaj zdarzyły się w ten 
czas.  
  Pamiętajmy, że maj w naszej kulturze, to – przede wszystkim – 
przeżywanie Pierwszych Komunii św., do których dzieci z dysfunkcją wzroku 
przygotowują Ich Matki … oraz Dzień Matki, którym każdy z nas tyle 
zawdzięcza.  
   Bez względu na to, co jest przyczyną naszej euforii i chęci życia – nie 
niszczmy jej, ponieważ taki czas najprawdopodobniej dopiero powtórzy się 
za rok, więc chłońmy piękny maj, bo naprawdę jest tego wart …  
 
Zygflor                        2019–02–17 
 
*kadet – to tytuł słuchacza szkoły chorążych (wojskowej i niektórych służb 
mundurowych) przed jej ukończeniem 
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„Cynowy” Jubileusz  
obchodów Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie 

 
   Światowy Dzień Chorego, to święto chrześcijańskie ustanowione 

przez papieża Jana Pawła II podczas Jego dziękczynnej pielgrzymki do 
Lourdes w dniu 13 maja 1992 r. w podzięce za cudowne uratowanie w 
zamachu z 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie, do którego doszło 
w rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie – na dzień 11 
lutego. Zamachu na papieża Jana Pawła II dokonał Turek Mehmet Ali Agca. 

Jakiś czas później Ojciec Święty zauważył: „To był prawdziwy cud i wiem 
komu go zawdzięczam”. Pierwsze obchody zrealizowano 11 lutego 1993 r.  

   W dziesiątą rocznicę ich obchodów w Lubaczowie pod znamiennym 
tytułem „Światowy Dzień Chorego – obchody Powiatowo–Dekanalne w 
Lubaczowie” – tak uważam – warto jest przypomnieć kilka ważnych 
faktów, których wypadkową stały się lokalne obchody Dnia Osób 
Niepełnosprawnych oraz Światowego Dnia Chorego.  

   Wszystko zaczęło podczas luźnej rozmowy kilku osób – członków 
umocowanej przy Staroście – Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych pod koniec cyklicznego wiosennego jej posiedzenia w 
2009 roku.  

   Pamiętam, że w rozmowie uczestniczyli: ówczesny dyr. PCPR – 
Wiesław Huk, pracownicy PCPR: Katarzyna Pelc–Antonik oraz Arkadiusz 
Markiewicz, zaś ze strony „społecznej”: prezes PSD – Regina Adamowicz i 
lider PZN – Zygmunt Florczak. 
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   Pamiętam, że w trakcie luźnej rozmowy Pani Regina zdradziła, że 
„od kilku lat praktykuje środowiskowe obchody ŚDCh poprzez 
uczestniczenie w zamówionej z tej okazji Mszy św. oraz wspólne modły w 
grupie kilkunastu osób wywodzących się z Jej stowarzyszenia. 

   Pamiętam, że wtedy bardzo mocno ku realizacji Dnia Osób 
Niepełnosprawnych parła Katarzyna Pelc–Antonik, co w końcu 
zaowocowało podpisaniem 1 września 2009 r. trójstronnego 
porozumienia, czyli: PCPR – podpisał je dyr. Wiesław Huk, PSD – uczyniła to 
prezes Regina Adamowicz, zaś ze strony PZN – Zygmunt Florczak.  

   Taki konsensus umożliwił pozyskanie zewnętrznych środków oraz – 
z dużym sukcesem – zrealizowanie początkiem grudnia 2009 r. lokalnych 

obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu.   
   Śmiem domniemywać, że powyżej omówiona inicjatywa Reginy 

Adamowicz oraz sukces zasygnalizowanych obchodów „natchnęły” 
ówczesnego dyr. PCPR do kontaktu z ks. Andrzejem Stopyrą – proboszczem 
parafii p.w. św. Stanisława BiM – oraz Starostą Józefem Michalikiem, aby 
zainicjować w powiecie tego typu obchody pod wcześniej wymienioną 
nazwą.  

   Z przyzwoitości należy podkreślić, że na pewno nie ziściłyby się, 
gdyby w nie „ze strony cywilnej” nie było ogromnego zaangażowania 
pracowników PCPR, którzy pozyskiwali sponsorów oraz imprezę 
zabezpieczali logistycznie wciągając „w to dzieło” ŚDS–y, DPS–y i WTZ–y z 
całego powiatu. Corocznie przebieg obchodów – poprzez zapewnienie 
prawidłowego nagłośnienia – spotkanie zabezpieczali pracownicy pionu 
technicznego MDK. 
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   Za coroczne relacjonowanie obu cyklicznych imprez – w prasie – 
należy podziękować red. Iwonie Buczko i Adamowi Łazarowi; – w eterze – 
początkowo na falach Radio Lubaczów, zaś później w Telewizji Lubaczów w 
magazynie „W Obiektywie” – red. Iwonie Buczko oraz współpracującym z 
nią operatorom kamer.   

   12 lutego br. w trakcie obchodów ich dziesiątej edycji zabrakło mi 
przytoczenia powyższych faktów, więc po to ich przypomnienie, bo nic bez 
„zewnętrznych bodźców, ani przyczyny” samo się nie dzieje.  

   Za duchowe przeżywanie kolejnych lubaczowskich ŚDCh należą się 
słowa podziękowania obu biskupom, z których jeden zawsze w kolejnych 
ich edycjach uczestniczył oraz ks. dziekanowi Andrzejowi Stopyrze i 
Staroście Lubaczowskiemu Józefowi Michalikowi za wsparcie inicjatywy 
ówczesnego dyr. PCPR, który w niej też ma swój szczególny i niepodważalny 
udział.  

   Szkoda, że w jubileuszowych uroczystościach nie uczestniczył 
Starosta Lubaczowski Zenon Swatek, któremu życzę, aby był – niczym Józef 
Michalik – swoistym „spoiwem” dla wszystkich mieszkańców naszego 
powiatu, w tym dla osób niepełnosprawnych i chorych, aby w swych 
przyszłych wystąpieniach umiał dotrzeć i utożsamić się z tymi, którym raz 
do roku są poświęcane wspomniane dni. 

   Dla mnie niezwykle miłym akcentem skierowanym w stronę byłego 
Starosty były słowa dyr. PFRON Macieja Szymańskiego, który docenił jego 
trud oraz niezwykłe zaangażowanie w tą ideę, co było – z jego strony – 
miłym akcentem.  
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   „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” – to zaproponowane przez 
papieża Franciszka tegoroczne hasło ŚDCh. 

   Wydaje się, że w obliczu zaistniałych na naszym terenie w ostatnich 
tygodniach zdarzeń i faktów, które dotknęły mieszkańców naszego 
powiatu, jest to najprostsza do jego uwierzytelnienia w praktyce recepta 
nie tylko na ten rok …  
 
Zygflor                         2019–02–14 
 
 

Z cyklu: „Pośmiertne wspomnienie  
 

Maria Kustroń 
(ur. 15.04.1937 – zm. 03.02.2019 ) 

    
   Niegdyś z Jej ust usłyszałem niezwykle emocjonalnie i pełne 

wzruszenia słowa, które na pewno bardzo mocno zaciążyły na Jej losie: „w 
wieku 2 lat straciła ojca, który zginął w Katyniu”. Nie pamiętała go i 
zapewne ten fakt niezwykle mocno odcisnął swe piętno na Jej dzieciństwie, 
młodości i … całym życiu...  

   Po zdaniu matury podjęła się pracy świetlicowej na dworcu PKP w 
Krośnie i jednocześnie za namową bliskich rozpoczęła zaoczne studia na 
krakowskiej AGH na Wydziale Ceramiki uzyskując tytuł inżyniera chemika 
ceramika. To zdecydowało, że już pracując w Krośnieńskiej Hucie Szkła 
rozpoczęła pracę ze stażystami. Nadal miała kontakt z młodzieżą, który 
kontynuowała do 1990 roku pracując w szkolnictwie. W tamtym czasie z 
powodów ambicjonalnych dodatkowo ukończyła na częstochowskiej WSP 
Wydział Chemii, by w ten sposób definitywnie rozstać się z tytułem 
„ceramika”, który w Jej mniemaniu był czymś uwłaczającym. Uczyła chemii, 
fizyki i matematyki. Po przejściu na emeryturę poczuła się być odsuniętą 
poza nawias ludzi czynnych.  

   Z powodu tego stresu – przygnębienia – zaangażowała się w pracę 
społeczną na rzecz Koła PZN w Krośnie.  
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   W trakcie pamiętnej rozmowy wspominała, że całe życie miała 
kontakt z ludźmi, więc rozpoczynając nowy etap pracy na rzecz 
niewidomych starała się czynić to na miarę swoich sił i możliwości w ten 
sposób kontynuując to do chwili, aż opuściły Ją siły.  

  Przez ostanie 4 dekady swojego życia – równolegle z problemami 
wzrokowymi – borykała się cukrzycą, 
poprzez co nie mogła być tak 
dyspozycyjna, jak niegdyś. To 
dodatkowe schorzenie sprawiło, że 
„równolegle” w tym samym lokum 
krośnieńskiego CWOP przez kilka lat 
również udzielała się na rzecz 
miejscowej struktury PSD.  

   Na rzecz PZN udzielała się od 
1993 r. – „zadebiutowała” pracując w 
ekipie Matyldy Gajdy, potem przez 
ponad dwie kadencje współpracowała 
ze Stanisławem Inglotem, następnie 
przez rok sama przewodziła ZK, aby 
później służyć radą prezesowi 
Bogdanowi Sadowskiemu. 

  W trakcie pamiętnej rozmowy 
zdradziła, że „cieszy Ją nowe lokum 
macierzystego Kola PZN, które – jak wówczas zauważyła – „jest na miarę 
wyzwań i czasów”.  

   Pani Maria była czynnym członkiem ORND (Okręgowej Rady 
Niewidomych Diabetyków), do końca swoich dni aktywnie współpracowała 
z macierzystym ZK i krośnieńskim PSD w ten sposób kontynuując to, co 
niegdyś zainicjowała jako nastoletnia dziewczyna w krośnieńskiej 
dworcowej świetlicy PKP.  

   Pamiętną rozmowę zakończyła refleksyjnym stwierdzeniem, że 
życie jej nie rozpieszczało i nic nie dawało za darmo, że do swoich 
życiowych sukcesów dochodziła ciężką pracą oraz wielkimi wyrzeczeniami.  
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   Wówczas z nieukrywaną satysfakcją podkreśla, że bardzo lubiła ją 
młodzież i niewątpliwie ten fakt był dla Niej najmilszym, gdyż wspominała 
go z nieukrywanym wzruszeniem i uśmiechem. 

   Do Wieczności Odeszła Koleżanka, która w naszej pamięci powinna 
kojarzyć się jako Osoba niezwykle skromna, uśmiechnięta, cicha i chętna 
do pomocy tym wszystkim, którzy tego potrzebowali. Z każdym umiała 
nawiązać kontakt oraz znaleźć wspólny język, poprzez co nikt nie odczuwał 
od Niej względem siebie wielkiej intelektualnej przepaści, wszak – w 
tamtych czasach – większość naszych szeregowych członków stanowili 
ludzie prości często posiadający minimalne wykształcenie i wiedzę.  

   Nigdy nikim nie gardziła, lecz przeciwnie, każdemu potrzebującemu 
starała się pomóc lub przynajmniej wspomóc dobrym słowem i niech taki 
Jej obraz pozostanie w naszych oczach i pamięci. 
 

Cześć Jej pamięci !!! 
 

 

Czas zweryfikować pewne obyczaje,  
praktyki i przyzwyczajenia. 

 
   Przed około dwudziestoma laty w naszym środowisku zaistniał 

Stanisław Inglot, który w naszej działalności „zaszczepił” Savoir–vivre, czyli 
pewne „zasady dobrego wychowania”. 

   Stało się to w czasie, gdy w powszechnym użyciu nie było telefonów 
komórkowych, ani Internetu, jako społeczność dopiero wchodziliśmy w erę 
odliczenia od swojego dochodu 1% na rzecz wybranej przez nas organizacji 
pozarządowej.  

   Stanisław w naszym środowisku zaistniał w pewnym sensie jako 
autorytet w sferze dobrego wychowania; wszak wywodził się z pionu 
kulturalnego Krośnieńskich Hut Szkła. 

  Pamiętam, że to za jego przykładem, czy wręcz z Jego inicjatywy, 
pomiędzy terenowymi ZK – w okresie przedświątecznym – przesyłaliśmy 
sobie okolicznościowe życzenia, czy też po zakończeniu akcji związanej z 
odpisem na nasze struktury PZN 1% – za Jego przykładem – wielu z naszych 
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terenowych liderów pisemnie dziękowało naszym darczyńcom za 
uczynienie na naszą rzecz tego – tak dla nas ważnego – grzecznościowego 
gestu. 

   Ostatnia dekada, to zauważalny na naszych oczach wielki 
cywilizacyjny skok, który zmienił nasze realia i nasze życie, co zapewne 
musiałby zauważyć nasz środowiskowy – wspomniany we wstępie – Mistrz  
Savoir–vivre.  

   W międzyczasie wprowadzono pewne „zarządzenia”, których 
apogeum, to słynne RODO, uniemożliwiające pozyskanie z imienia i 
nazwiska danych naszych darczyńców, aby im pisemnie podziękować za 
okazany na naszą rzecz gest.  

   Ten fakt uznaję za pierwsze „sprzeniewierzenie się” temu, co w 
naszym środowisku promował Nasz Śp. Kolega. 

   Następny cywilizacyjny czynnik, to nieprzewidywalny przez Niego 
rozwój telefonii komórkowej oraz Internetu, co umożliwiło nam wręcz 
nieograniczone możliwości kontaktowania się, co też na co dzień namiętnie 
czynimy. 

   W takiej rzeczywistości nasuwają się dwa retoryczne pytania: 
– czy w tych realiach jest sens praktykowania wysyłania okolicznościowych 
świątecznych kartek, gdy możemy to bezproblemowo uczynić SMS–ami lub 
mailem? 
– czy jest sens wysyłania świątecznych tradycyjnych kartek pocztą, gdy 
zauważa się pewną dewaluację tego praktykowanego, a zainicjowanego 
przez Inglota obyczaju, gdy kartki od niektórych z nas przychodzą dosyć 
późno; nawet kilka dni od obchodzonych zwykle później o dwa tygodnie po 
naszych świętach grekokatolików? 

   Jak to się ma do takiego faktu, że z niektórych struktur przychodzą 
„gołe” kartki świąteczne z … bezpośrednio przyklejonym do niej 
„chłopkiem”, tj. pocztowym znakiem korespondencji niewidomych, co 
dosyć często jest wyłapywane przez pracowników Poczty Polskiej jako 
karygodny dowód na niewłaściwe wykorzystywanie przez nas udzielonych 
nam przez tę instytucję uprawnień i przywilejów?  

   Potem wielkie kłopoty z dystrybucją przesyłek z „chłopkiem” mają 
te nasze struktury, które wysyłają jej najwięcej, czyli np. biuro ZO PZN.  
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   W dniu dzisiejszym opłaty pocztowe, to naprawdę spory wydatek, 
najdobitniej o tym zaświadcza chociażby opłata za zwykły list oscylująca 
około kwoty 2.60 zł. 

   Jak uczy historia – nic na świecie nie jest trwałym i na zawsze nam 
danym; więc nie prowokujmy rzeczywistości nieprzemyślanymi 
poczynaniami, które mogą wkurzyć szeregowego pracownika Poczty 
Polskiej przy okazji wywołując burzę, czy też lawinę, które potem jest 
naprawdę ciężko „odkręcić” i powrócić do normalności. Z autopsji coś na 
ten temat mogę powiedzieć i stąd m.in. ten apel. 

   Przemyślmy powyższe racje, zapoznajmy się z poniżej 
wyeksponowanym rozporządzeniem w ten m.in. sposób podnosząc swoją 
wiedzę i świadomość na temat korzystania z ulg w przesyłaniu 
korespondencji u naszego narodowego pocztowego operatora „bez 
przeginania pałki” na warunkach i zgodnie z tym, czego dowiecie się z 
poniższego rozporządzenia. 

   Mam nadzieję, że wspomniany we wstępie Guru w ten czas, czyli 
współcześnie, na pewno przychyliłby się do powyższych przemyśleń 
równocześnie stając się wielkim orędownikiem nowoczesnych technologii, 
z których nie dane Mu było w pełni korzystać.    
 
Zygflor                       2019–02–09 
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Przesyłki pocztowe 
 

dla ociemniałych za pośrednictwem Poczty Polskiej 
(żeby nie było niejasności) 

 
  Na podstawie Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159, ze zm.) , art. 30, 56, 
– Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 
czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych 
lub ociemniałych, organizacji, których celem statutowym jest działanie na 
rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. nr 167, poz. 1753, ze zm.), 
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w 
sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. 
nr 5, poz. 34, ze zm.). przesyłki te są zwolnione z opłaty pocztowej. 
Art. 3. poz. 17, Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe: 

   Przez przesyłkę dla ociemniałych rozumie się przesyłkę o masie do 
7000g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest 
utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu 
przez niewidomych lub ociemniałych, nadana w sposób umożliwiający 
sprawdzenie zawartości. 
Art. 30. 
– Operator ustala wysokość oraz sposób uiszczania opłat za usługi 
pocztowe, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. Wysokość opłat 
może być uzależniona w szczególności od rodzaju, masy lub terminów 
doręczenia przesyłki. 
– Przesyłka będąca przesyłką dla ociemniałych nadana przez: 
1. osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu 
uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej "osobą niewidomą lub 
ociemniałą", i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych 
lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest 
działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, 
2. bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź 
organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób 
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niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub 
ociemniałej, 
3. osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby 
zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym – jest 
zwolniona od opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie 
przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej 
samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług 
pocztowych operatora publicznego, o którym mowa w art. 51 ust. 
4. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki 
rejestrowanej. Jako przesyłki dla ociemniałych mogą być nadawane: listy 
zwykłe, listy polecone, listy wartościowe, paczki pocztowe i paczki 
pocztowe z podaną wartością. Przesyłki ociemniałych mogą być 
nadawane jako priorytetowe po warunkiem uiszczenia opłaty równej 
różnicy między opłatą za przesyłkę ekonomiczną danego rodzaju i masy a 
przesyłką priorytetową tego samego rodzaju i masy. Dopuszczalna masa 
– 7000 g. 

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
określą, w drodze rozporządzenia, wykaz bibliotek, organizacji osób 
niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym 
jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których 
mowa w ust. 2, kierując się zasadą zapewnienia jak najszerszego i 
równoprawnego dostępu osób niewidomych i ociemniałych do dóbr 
kultury. 

   Symbol oznaczenia przesyłek dla ociemniałych  
– Znak graficzny powinien być koloru białego na czarnym tle. 
– Wymiary znaku powinny wynosić 52 mm x 65 mm, ewentualnie z 
napisem: Przesyłka dla ociemniałych wolna od opłaty pocztowej. 
 
 
 
 

http://www.ikfon.defacto.org.pl/images/Znak_graficzny_Czlowiek_z_laska.jpg
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Witryna poetycka 
 

  Przed rokiem w majowym kąciku poetyckim publikowałem wiersz 
Zuzanny Ostafin dedukowany dzieciom przystępującym do Pierwszej 
Komunii Św. W tym roku chętnych do jego wykorzystania w wiadomym celu 
odsyłam do ubiegłorocznej edycji „Przewodnika”.  

   Tegoroczną majową „Witrynę poetycką” uświetnią utwory poetów 
starszej generacji, którzy już od nas Odeszli, a których warto wspomnieć, 
poświecić Im chwilę zadumy i modlitwy. 

   Zapraszam do lektury wyeksponowanych utworów.  
 
    Szczodry maj      
 
Skądś zza gór, czy zza lasu 
Przywędrował cudny maj. 
Nie znał map, ni kompasu, 
A obleciał cały kraj. 
 
Siejąc wokół hojne dary, 
W seledyny ubrał gaj. 
Złotem sypnął na moczary, 
Gdzie kaczeńców leży raj. 
 
Z góry drobny deszczyk siecze, 
Mokrą dróżką biegnie maj, 
A tam z łąk wołają mlecze: 
Daj nam także złota! Daj! 
 
Sadził kwiaty na bukiety 
Pracowity, szczodry maj, 
Stawom podał basy, flety, 
Graj gromadko żabia, graj! 
 
   autor: Janina Baran 
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      Matko moja! 
  
Ile w tych słowach brzmi pięknych treści 
Czułe spojrzenia, czasami smutne, pocałunki 
Pieszczoty, nieprzespane noce, zgryzoty 
Wszystko się w nich mieści. 
 
Gdyby tak można było wrócić do tamtych dni, 
Kiedy utrudzona nade mną pochylona 
„Śpij mój maleńki” – czule szeptałaś mi 
Wszystko nam zabrał czas.  
 
 Pośród życia zawiłych dróg 
Chociaż będziesz w dostatku, szczęściu żyć 
Kiedy nadejdą chwile złe, pełne smutku i trwóg 
Do matki chciałbyś biec, w jej ramiona się skryć. 
 
Ona najczulsza na świecie, nie zna fałszu 
Wszystko zrozumie 
Zawsze przygarnie do serca zagubione swe dziecię 
Każdy ból i smutek ukoić może, bo umie. 
 
Dziś więc do niej idź, dawne chwile wspomnij sobie 
Ucałuj ze szczęścia spracowane Jej ręce 
Ona tam czeka, tęskni wciąż, myśli o Tobie 
Dobre słowo zanieś Jej w podzięce 
To wystarczy, nie trzeba więcej 
 
      autor: Izabela Kustroń  
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  Wiosna 
 
Zieloną wiosną 
kwitną kasztany 
i rozkwitają tulipany 
      Słońce  uśmiechem 
     ziemię ogrzewa 
      śpiewają ptaki i  
      kwitną drzewa. 
A kiedy znowu  
zakwitną jabłonie, 
to każdy sad w bieli utonie, 
wśród  młodej trawy 
świerszczyki Graja i  
tą muzyką wiosnę witają. 

      Bociek nad stawem 
    głośno klekoce, 
     żaba ze strachu 
    w błocie dygoce. 
    motyl na wietrze 
    w powietrzu płynie, 
   gdy przyjdzie lato, 
   to wiosna minie. 
 
          autor: Maria Biłoś 
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