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Lipiec 
 
   – to pierwszy pełny miesiąc wakacji oraz czas urlopów, turnusów 
rehabilitacyjnych oraz grupowych i indywidualnych wycieczek – słowem 
okres zasłużonego odpoczynku po uczciwie i twórczo przepracowanym 
ostatnim roku szkolnym lub czasem pracy zarobkowej.  
   Dodatkowo ten czas kojarzy się nam z: lipami, pasiekami, 
pszczelarzami i pszczołami, aby w końcowym efekcie – wespół – stworzyć 
współzależny synonim, czyli określenie w jakiś sposób łączące powyższe 
określenia identyfikowane z tym czasem. 

  Najcelniej o tym mówił niezapomniany Jan z Czarnolasu we fraszce 
„Na lipę”, o czym niejednokrotnie wspominaliśmy. 

  Lipiec, to siódmy miesiąc w roku i w/g kalendarza gregoriańskiego 
ma 31 dni. Należy dodać, że w naszej strefie klimatycznej jest to 
najcieplejszy miesiąc w roku, ponieważ jest miesiącem letnim na półkuli 
północnej(czyli naszej), zaś zimowym na południowej.  

  W/g Aleksandra Brücknera – historyka literatury i kultury polskiej – 
nazwa miesiąca (dawniej również lipień, por. ukr.липень / łypeń, 
błr.ліпень / lipień) pochodzi od kwitnących wówczas w naszej części 
kontynentu lip.  

  Łacińska nazwa Iulius (nazwa wedle kalendarza rzymskiego) została 
nadana na cześć Juliusza Cezara i w różnych formach została zapożyczona 
przez większość języków europejskich. Przed zmianą nazwy miesiąc 
nazywał się Quintilis. Niegdyś o tym miesiącu – niezwykle autorytatywnie 
– rodzima poetka pisała: 

 
Gorący lipiec mocno przygrzewa, 

Bo wakacyjny jest już czas. 
Słowik wesołą melodię śpiewa 
To lato – wakacje witają was. 

           
          W normalnym roku w drugiej dekadzie miesiąca rozpoczyna się 
zbiór traw nasiennych, jęczmienia ozimego i rzepaku – tzw. małe żniwa – 
od których tylko krok do tych właściwych, zwanych dużymi.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bia%C5%82oruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gajusz_Juliusz_Cezar
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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Przysłowia związane z miesiącem, to: 

 Upały lipcowe, mrozy styczniowe.  

 Źle na Prokopa (8 lipca), jak zmoknie kopa.  

 Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, będzie jesień dorodna. 

 Kiedy na Małgorzatę kropi (13 lipca), siano źle się skopi.  

 Jaka Małgorzatka (20 lipca) , takie będzie pół latka.  

 Jaki Jakub (25 lipca) do południa, taka zima też do grudnia.  

 Jaki Jakub po południu, taka zima też po grudniu. 

 Od świętej Hanki (26 lipca), chłodne wieczory i poranki.  

 Około dnia świętej Marty (29 lipca) ze żniwami już nie żarty.  

 Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze.  

 Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec. 
 
W te dni będziemy wspominać: 

  1 lipca 1569 r. – przed 450 laty – podpisano oraz doszło do 
zaprzysiężenia Unii Lubelskiej – powstała Rzeczpospolita Obojga 
Narodów; Polska i Litwa stały się jednym państwem ze wspólnym 
monarchą, Sejmem i Senatem.  

  1 lipca 1979 r. – na rynku pojawił się pierwszy walkman – 
przenośny odtwarzacz kaset magnetofonowych – wyprodukowany przez 
japońską firmę Sony.  

  2 lipca 1919 r. – urodził się Ladislav Čapek – czeski reżyser filmów 
animowanych, twórca „Przygód rozbójnika Rumcajsa” (zm. 1996 r.). 

  2 lipca 1939 r. – urodziła się Iga Cembrzyńska – właśc. Maria 
Elżbieta Cembrzyńska – aktorka, reżyserka, producentka filmowa i 
piosenkarka. Jej dorobek, to: piosenki „W siną dal”, „Intymny świat”; 
filmy „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Gwiezdny pył”.  

  3 lipca 1959 r. – urodził się Janusz Józefowicz – choreograf i aktor, 
zagrał w filmach: „Nowy Jork, czwarta rano”, „Poranek kojota”; 
choreograf spektakli: „Metro”, „Złe wychowanie”. 

  3 lipca 1969 r. – zmarł Brian Jones – brytyjski gitarzysta i 
kompozytor, twórca i lider zespołu „The Rolling Stones” (ur. 1942 r.)  
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  4 lipca 1934 r. – zmarła Maria Skłodowska–Curie – najwybitniejsza 
polska uczona, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, dwukrotna 
laureatka Nagrody Nobla (ur. 1867) 

  4 lipca 1776 r. – w Filadelfii kontynentalny Kongres Delegatów 
trzynastu kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej ogłosił niepodległość 
Stanów Zjednoczonych – powstało USA.  

  5 lipca 1889 r. – urodził się Jean Cocteau – francuski pisarz, reżyser 
i malarz. Wypromował aktora Jeana Marais i pieśniarkę Edith Piaf. Jego 
filmy: „Orfeusz”, „Piękna i bestia” (zm. 1963 r.). 
   5 lipca 2014 r. – zmarł Kazimierz Winkler – pisarz, powstaniec 
warszawski, autor tekstów piosenek: „Dozwolone od lat osiemnastu”, 
„Gdy mi ciebie zabraknie”, „O mnie się nie martw”, „Pierwszy siwy włos”, 
„Czerwony autobus” (ur. 1918 r.). 
   6 lipca 1189 r. – Ryszard I Plantagenet „Lwie Serce” został 
koronowany na króla Anglii.  

  6 lipca 1919 r. – brytyjski sterowiec R–34 po raz pierwszy w historii 
pokonał trasę Europa–Ameryka, lot trwał 108 godzin.  

  7 lipca 1949 r. – urodziła się Zyta Gilowska – ekonomistka, minister 
finansów i wicepremier w latach 2006–2007 (zm. 2016 r.).  

  7 lipca 2014 r. – zmarł Alfredo Di Stéfano – argentyński piłkarz i 
trener. Największe sukcesy odniósł grając w barwach „Realu” Madryt                    
(ur. 1926 r.). 
   8 lipca 1589 r. – Sejm uchwalił powstanie Ordynacji Zamojskiej – 
niepodzielnego majątku dziedziczonego przez najstarszego potomka; 
ordynacja przetrwała do 1945 r.  

  8 lipca 1839 r. – urodził się John D. Rockefeller – amerykański 
przedsiębiorca, uważany za najbogatszego człowieka w historii, 
ufundował Uniwersytet Chicagowski (zm. 1937 r.).  

  9 lipca 1937 r. – zakończono prace przy wykonywaniu Kopca 
Piłsudskiego zwanego także Mogiłą Mogił – najmłodszego i największego 
z krakowskich Kopców. 

  9 lipca 1964 r. – urodził się Mieczysław Szcześniak – piosenkarz, 
kompozytor i autor tekstów; przeboje: „Dumka na dwa serca”, „Przed 
śniadaniem”, „Przyszli o zmroku”.   
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  10 lipca 1099 r. – zmarł Cyd – właśc. Rodrigo Díaz de Vivar, zwany 
„Cydem Walecznym” – kastylijski rycerz, bohater narodowy Hiszpanii, 
zasłynął w czasach Rekonkwisty – wypierania Maurów z Hiszpanii (ur. ok. 
1043 r.). 

  10 lipca 1509 r. – urodził się Jan Kalwin – właśc. Jean Calvin – 
szwajcarski kaznodzieja i teolog, twórca ewangelizmu reformowanego, 
kalwinizmu (zm. 1564 r.). 

  11 lipca 1899 r. – włoski przedsiębiorca Giovanni Agnelli założył 
firmę motoryzacyjną FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino). 

  11 lipca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II 
Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto obchodzone corocznie 11 lipca, 
poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na 
obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów 
ukraińskich w czasie II wojny światowej, ustanowione na mocy uchwały 
Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku. Święto nie jest dniem wolnym od pracy. 
          Rzeź wołyńska – ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności 
ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego 
II RP, podczas okupacji terenów II Rzeczypospolitej przez III Rzeszę, w 
okresie od lutego 1943 do lutego 1945.   

  12 lipca – to Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – polskie 
święto państwowe obchodzone 12 lipca, w rocznicę pacyfikacji 
Michniowa, poświęcone mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną 
postawę w czasie II wojny światowej, za pomoc udzielaną uciekinierom, 
osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę 
w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy 
podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar 
poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z 
domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i 
niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty. 

Święto zostało ustanowione 29 września 2017 r.; nie jest dniem wolnym 
od pracy. 

  13 lipca 1949 r. – papież Pius XII wydał dekret nakładający 
ekskomunikę na członków partii komunistycznych.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/11_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizm_ukrai%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizm_ukrai%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
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   14 lipca 1789 r. – lud paryski zdobył Bastylię, rozpoczęła się 
Wielka Rewolucja Francuska. 14 lipca, to święto narodowe Francji. 

  14 lipca 1998 r. – zmarł Richard Mc Donald – współzałożyciel 
największej na świecie sieci restauracji szybkiej obsługi ( ur. 1909 r.). 

  15 lipca 1410 r. – została stoczona bitwa pod Grunwaldem – jedna 
z największych bitew Średniowiecza, w której zjednoczone 
środkowoeuropejskie rycerstwo pod dowództwem króla Polski – 
Władysława Jagiełły – pokonało siły sojusznicze Zakonu Najświętszej 
Maryi Panny Narodu Niemieckiego wspomagane rycerstwem Europy 
Zachodniej – potocznie zwanymi „Krzyżakami”. 

  15 lipca 1799 r. – w czasie wyprawy Napoleona do Egiptu odkryto 
Kamień z Rosetty – kluczowe znalezisko dla odczytania egipskich 
hieroglifów.  

  16 lipca 1919 r. – zwycięstwem strony polskiej zakończyła się wojna 
polsko–ukraińska o przynależność państwową Galicji Wschodniej, toczono 
ją od 1918 r.  

  16 lipca 1969 r. – przed 50–ma laty!!! – z Przylądka Canaveral na 
Florydzie wystartował statek kosmiczny APOLLO 11, który jako pierwszy 
statek załogowy wylądował na Księżycu.  

  17 lipca 1399 r. – zmarła Jadwiga Andegaweńska – królowa Polski 
poślubiona Władysławowi Jagielle, przyczyniła się do powstania dynastii 
Jagiellonów na tronie polskim (ur. 1377/74 r.). 

  17 lipca 1918 r. – Car Mikołaj II Romanow i jego rodzina zostali 
zamordowani w Jekaterynburgu przez odział policji politycznej Czeka.  

  18 lipca 1909 r. – urodził się Andriej Gromyko – rosyjski polityk 
komunistyczny, długoletni minister spraw zagranicznych ZSRR                                               
(zm. 1989 r.).  

  18 lipca 1949 r. – urodził się Jerzy Gorgoń – piłkarz, wielokrotny 
reprezentant Polski, mistrz (1972) i wicemistrz (1976) olimpijski, brązowy 
medalista mistrzostw świata 1974 r.  
          19 lipca 1989 r. – zmarł Kazimierz Sabat –prezydent RP na 
Uchodźstwie. W tym dniu w kraju przez Zgromadzenie Narodowe 
Wojciech Jaruzelski przez został wybrany na – jedynego w historii – 
prezydenta PRL, a ponieważ w tym dniu zmarł Kazimierz Sabat – 
prezydent emigracyjny, to w Londynie na ten urząd wybrano Ryszarda 
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Kaczorowskiego. W historii Polski był to szczególny dzień z trzema 
prezydentami w ciągu doby.  

  20 lipca 1969 r. – na Księżycu wylądował pierwszy załogowy statek 
kosmiczny – Apollo 11. Następnego dnia – 21 lipca 1969 r. pierwszy w 
dziejach człowiek – Neil Armstrong – stanął na Srebrnym Globie 
wypowiadając pamiętne słowa: „To jest mały krok człowieka, ale wielki 
krok ludzkości”. 

  21 lipca 1899 r. – urodził się Ernest Hemingway – amerykański 
pisarz i dziennikarz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1954 r., utwory: 
„Stary człowiek i morze”, „Pożegnanie z bronią”, „Komu bije dzwon”                          
(zm. 1961 r.).  

  21 lipca 1948 r. – powstał Związek Młodzieży Polskiej – ZMP – 
młodzieżowa organizacja polityczna wzorowana na radzieckim 
Komsomole.  

  22 lipca 1983 r. – w Polsce zniesiono stan wojenny wprowadzony 
w pamiętnym dla Polaków dniu 13 grudnia 1981 r. 

  22 lipca 1949 r. – urodził się Wojciech Trzciński – kompozytor 
muzyki rozrywkowej, autor kompozycji: „Jak minął dzień?”, „Odpływają 
kawiarenki”, „Staruszek świat”.  

  23 lipca 1829 r. – zmarł Wojciech Bogusławski – aktor, reżyser 
teatralny i dramatopisarz, dyrektor Teatru Narodowego, przez potomnych 
zwany „ojcem teatru polskiego”, napisał: „Cud mniemany, czyli 
Krakowiacy i górale” (ur. 1757 r.). 

  23 lipca 1875 r. – zmarł Isaac Singer – amerykański mechanik, 
wynalazca pedałowej maszyny do szycia, która zrewolucjonizowała 
światowy przemysł krawiecki, w 1859 r. rozpoczął jej masową produkcję 
(ur. 1811 r.).  

  24 lipca – to Święto Policji – ustanowione przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 r., przy okazji nowelizacji ustawy o 
Policji. Święto przypada w rocznicę powołania polskiej Policji Państwowej 
w 1919 r. 

  24 lipca 1909 r. – urodził się Jerzy Witold Różycki – znakomity 
matematyk i kryptolog, który wraz z M. Rejewskim i H. Zegalskim złamał 
kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma; zginął w katastrofie statku 
9. 01. 1942 r. 
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  25 lipca 1909 r. – (tak niedawno, bo 110 lat temu !!!) francuski 
konstruktor Louis Blériot – jako pierwszy człowiek – samolotem własnej 
konstrukcji przeleciał nad kanałem La Manche. 

  25 lipca 1969 r. – urodził się Artur Partyka – skoczek wzwyż, 
srebrny i brązowy medalista olimpijski (1992 i 1996), wielokrotny 
medalista mistrzostw świata i Europy.  

  26 lipca 1979 r. – zmarł Stefan Wiechecki – „Wiech” – pisarz, 
warszawista, publicysta i satyryk nazywany „Homerem warszawskiej ulicy 
i warszawskiego języka” (ur. 1896 r.). 

  26 lipca 1943 r. – urodził się Mick Jagger – lider legendarnej grupy 
„The Rolling Stones”. 

  27 lipca 1965 r. – w USA weszła w życie ustawa nakazująca od 
01.01.1966 r. umieszczania na opakowaniach papierosów ostrzeżeń o 
szkodliwości palenia tytoniu.  

  27 lipca 1929 r. – urodził się Janusz Grabiański – grafik, ilustrator 
„Elementarza Falskiego” (zm. 1976 r.).  

  28 lipca 1750 r. – zmarł Jan Sebastian Bach – niemiecki 
kompozytor i organista; jeden z najwybitniejszych twórców w historii 
muzyki, przedstawiciel późnego baroku (ur. 1685 r.). 

  28 lipca 1929 r. – urodziła się Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis 
– żona prezydenta Johna F. Kennedy’ego, potem poślubiła greckiego 
miliardera Aristotelisa Onassisa (zm. 1994 r.).   

  29 lipca 1939 r. – z Gdyni w pierwszy rejs (do Ameryki Południowej) 
wypłynął transatlantyk MS „Chrobry”, na którego pokładzie był m.in. 
Witold Gombrowicz, który pozostał na emigracji. 

  29 lipca 1949 r. – urodził się Jerzy Bończak – aktor i reżyser, filmy: 
„Mazepa”, „Ogniem i mieczem”, „Kariera Nikodema Dyzmy”. 

  30 lipca 1619 r. – w Jamestown w USA wybuchł pierwszy strajk na 
kontynencie północnoamerykańskim – wywołali go polscy rzemieślnicy.  

  30 lipca 1995 r. – zmarł Aleksander Bardini – polski aktor, reżyser 
teatralny i filmowy, wybitny pedagog; był człowiekiem instytucją – 
nauczycielem kilku pokoleń aktorów (ur. 1913 r.). 

  31 lipca 1849 r. – zmarł Sándor Petőfi – węgierski poeta, uczestnik 
powstania węgierskiego w czasie Wiosny Ludów, adiutant gen. Józefa 
Bema (ur. 1823 r.). 
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   31 lipca 1959 r. – w PRL wprowadzono tzw. „dni bezmięsne” w 
poniedziałki; operacja miała na celu zmniejszenie spożycia deficytowego 
mięsa. Przy okazji „drażniła” praktykujących wierzących, bo dlaczego tego 
dnia nie wyznaczono na piątek?    
 

  Czytając lipcowe calendarium wspólnie przypomnieliśmy sobie 
zapomniane fakty z historii powszechnej, jak tez z dziejów naszego 
Narodu tak sprzed stuleci, jak i ostatnich dekad, o których należy 
pamiętać, bo – jak mawiał jeden z mędrców – „historia kołem się toczy”…, 
a z historii należy umieć wyciągać wnioski, by ponownie nie powtórzyło się 
to, co musieli przeżywać nasi przodkowie … 

  Jeśli Drogi Czytelniku jesteś bacznym obserwatorem tego 
wszystkiego, co dzieje się w naszym państwie, to przyznasz, że prawie 
wcale nie wspomina się – nie mówiąc już o kultywowaniu pamięci – o tym, 
o czym kilka zdań poniżej. 

  Poczuwam się w obowiązku wobec m.in. moich przodków o 
przypomnieniu prawdy o Krwawym Lipcu 1943 r. na Wołyniu –  o Rzezi 
wołyńskiej – czyli kulminacyjnym momencie czystek etnicznych – tj. 
masowych zbrodni UPA – wobec mniejszości polskiej na terenach byłego 
województwa wołyńskiego II RP w okresie od lutego 1943 r. do lutego 
1944 r. Szacuje się, że wtedy zginęło ok. 120 tyś Polaków i około 2-3 tyś. 
Ukraińców, którzy im sprzyjali. Pamiętajmy o tych, którzy zginęli tylko za 
to, że byli Polakami … chociażby w kontekście współcześnie odradzającego 
się nacjonalizmu w zachodniej – i nie tylko – Ukrainie… 

  O tym wszystkim musimy pamiętać przede wszystkim my 
mieszkańcy wschodnich rubieży RP, bo to cierpienie i ta martyrologia 
dotknęła naszych przodków i zdarzyła się również w naszym regionie, a 
któż o tym powinien przede wszystkim pamiętać, jeśli nie my mieszkańcy 
Podkarpacia? Oby nigdy takie upiory historii nie powstały z mar …  

   Przy okazji najserdeczniejsze życzenia ślemy wszystkim Krystynom 
(24.VII), które swoje imieniny nie świętowały w marcu oraz Annom 
(26.VII) – zapewne w każdym Kole PZN są Koleżanki noszące to imię.  
 
Zygflor                               2019–02–27 
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Dziewczyna o perłowych włosach… 
– czyli – 

  próba przybliżenia niebagatelnej – przede wszystkim dla naszego 
środowiska – sylwetki, czyli osobowości i artystycznych wokalnych 
sukcesów i dokonań Ewy Jaworskiej-Pawełek, które sprawiły, że „po 
latach” osobistej aktywności na scenie stała się swoistym „guru” nie tylko 
dla osób wokalnie uzdolnionych, a wywodzących się z naszego środowiska 
oraz próba przybliżenia przeżytych przez Nią w stolicy naszego regionu 

kilku Jubileuszy, o której liczbie 
zapewne zielonego pojęcia nie 
mają nawet najbliżsi Jej 
współpracownicy … 

  „Witaj Zosieńko, otwórz 
okienko na wschodnią stronę”, to 
na pewno jeden z najczęściej 
wykonywanych wojskowych 
„szlagierów” śpiewanych przez 
maszerujące pododdziały 

wyruszające na przykoszarowe 
place ćwiczeń, które odbite echem 
od wojskowych budynków – 
szczególnie w ciepłe dni – bez 
problemu wpadały przez otwarte 
okno do mieszkania Jej rodziców, 
którzy byli mieszkańcami 
wojskowych osiedli; wszak Jej 
ojciec był zawodowym 
wojskowym, z którym wraz z 
kolejnymi jego służbowymi przeprowadzkami poznawała miasta i 
garnizony leżące na zachodniej rubieży Polski. Już z racji urodzenia, czyli 
pochodzenia, była „skazana” na związek z armią i … tak chyba jest do 
dzisiaj.  
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          Na świecie pojawiła się na około dwa lata przed okrągłą rocznicą 
Milenium Chrztu Polski w rodzinie przedstawiciela korpusu oficerów 
starszych (wyższych, tj. major – pułkownik) – dokładnie w Poznaniu – czyli 
w jednym z garnizonów 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana 
Kilińskiego (związek taktyczny z czasów PRL); stąd moja na ten temat 
wiedza, gdyż w jej szeregach odbywałem zasadniczą służbę wojskową.  

  „Patrząc na moje życie – tym stwierdzeniem rozpoczęła swe 
wspomnienia – z „artystycznego punktu widzenia”, dla mnie wszystko 
zaczęło się w Gubinie na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. 

W zasadzie wszystko zaczęło się od moich kontaktów  
z zespołem rockowym, skąd „zwerbowano mnie” do gubińskiej Estrady 
wojskowej, która nosiła nazwę „PANCERNI”. 
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  W tamtych latach cykl pracy polegał na tym, że od października, do 
końca marca przygotowywaliśmy repertuar, z którym potem przez 
miesiące wiosenno-letnio-jesienne występowaliśmy na wszelakiego 
rodzaju imprezach. Wszystko to było związane z naborem chłopaków do 
wojska wiosną i jesienią, gdy tych, co odchodzili do cywila trzeba było 
zastąpić nowymi z poboru. To wtedy wyłapywało się artystycznie 
uzdolnionych żołnierzy z predyspozycjami wokalno-taneczno-aktorskimi, 
aby ich przyuczyć i wdrożyć do pracy na scenie na najbliższe miesiące.             

 Oczywiście trzon 
zespołu stanowili zawodowi 
muzycy wojskowi, żołnierze 
z poboru oraz takie 
dziewczyny, jak ja, które 
współpracowały z Estradą. 
Tam też w 1984 r. 
zadebiutowałam na scenie, 
co „ciągnie się za mną do 
dzisiaj – już przez 35 lat!!! 
Tam też poznałam 
przyszłego męża, z którym 

przez kilka lat wspólnie występowaliśmy w „barwach” wojskowego 
zespołu. 

  Później mój mąż rozpoczął pracę w jednej z firm związanych  
z produkcją radioodbiorników samochodowych, by po jej upadku – „za 
chlebem”, już jako mężatka z 5-letnim stażem – wraz z nim przybyć w 
1994 r. w jego rodzinne strony, czyli do Rzeszowa.  

   Oczywiście w tym czasie brakowało mi kontaktu, z tym, co 
dotychczas robiłam. Pragnąc to zawodowo kontynuować udałam się do 
szefostwa Klubu Garnizonowego w Rzeszowie – dziś Klubu 21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich – aby w trochę innych realiach kontynuować to, 
co rozpoczęłam w Gubinie. W związku z tym, że trochę przeorientowano 
tego typu pracę w ramach armii, to skupiłam się na tworzeniu wokalnych 
zespołów z osób wywodzących się z rodzin wojskowych oraz szerszego 
kręgu chętnych – czyli z miasta – a zainteresowanych tego typu 
działalnością. Tworząc kolejne zespoły występowałyśmy na różnego 



14 
przewodnik 

 

rodzaju uroczystościach lub przeglądach z repertuarem patriotycznym, 
rozrywkowym, czy religijnym. 

  To mniej więcej przed 20-ma laty w kręgu mojego oddziaływania 
znalazła się Gosia Musiałek oaz Agnieszka Iwaniuk-Kula.  

  Uczciwie muszę stwierdzić, że przez to ćwierćwiecze mojej twórczej 
pracy w Rzeszowie – jak dotąd – towarzyszył mi sprzyjający klimat, 
współpracowałam z ludźmi, którzy tego pragnęli i zawsze  
z tego układu coś fajnego mi wychodziło. Teraz zauważam,  
że po latach odwiedzają mnie dziewczyny ze swoimi dziećmi, z którymi 
obecnie rozpoczynam współpracę lub przychodzą do mnie wręcz 
towarzysko pragnąc pochwalić się tym, jak im się ułożyło na niwie 
artystycznej, co jest dla mnie niezwykle miłe”. 

  Proszę powiedzieć w jaki sposób rozpoczęła się Pani współpraca z 
niewidomymi, czyli moim środowiskiem?  

  „Jej początki, to lata 2000, a może 2001, z inicjatywy Małgosi 
Musiałek spotykaliśmy się z przedstawicielami Koła PZN Rzeszów 
śpiewając na imprezach integracyjnych (Zespół CAMELOT) oraz Dniach 
Białej Laski na szczeblu Okręgu PZN.  

  Kiedy początkiem 2004 r. stanowisko dyrektora biura ZO PZN objęła 
Małgorzata Musiałek, po rozeznaniu artystycznego potencjału 
podopiecznych związku – zaproponowała mi realizację w 2005 r. – w 
Iwoniczu Zdroju – pierwszych Warsztatów Muzycznych. Tegoroczna edycja 
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będzie jubileuszową, bo 15-stą. Ich kolejne odsłony, to Horyniec Zdrój i 
Pensjonat „Dukat” Witolda Dukacza, w którym możemy pracować, bez 

żadnych ograniczeń, co ułatwia nam coroczne tygodniowe intensywne 
przygotowania do kończących je Gali koncertowych realizowanych w 
zabytkowym Pałacu Ponińskich. Cieszy mnie to, że nasze Gale – jako 
cykliczne – zapisały się w lokalnym kalendarzu wydarzeń kulturalnych 
tego kurortu, co mnie oraz moich podopiecznych niezwykle 
satysfakcjonuje.  

  Również cieszy mnie ogromne zainteresowanie naszą działalnością 
niektórych pensjonariuszy, którzy mniej więcej w tym samym czasie 
przybywają do Horyńca, aby kurować się i … przy okazji wysłuchać 
naszego koncertu, co dla mnie jest przesympatyczne i bardzo miłe”. 

   Ciekawe, ile przez te 15 lat kontynuacji Warsztatów Muzycznych 
przewinęło się przez nie ich uczestników” 
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  „Uff, ciężko powiedzieć, ale myślę, że na pewno blisko 100-tki. Stali 
bywalcy – oprócz Małgosi Musiałek – to Małgosia Samagalska, 
Przemysław Kielar a potem z mniejszym stażem Monika Młot, Elżbieta 
Jagieła, Halinka Domaradzka, Maria Głowik, śp. Romek Szarleja  
i inni. Co prawda jeszcze nie ma usankcjonowanych, a skojarzonych w 
trakcie ich trwania małżeństw, ale zanosi się, że w najbliższym czasie 

zawarcie tego typu związku, to kwestia czasu. 
  Pani Ewo… z wielkiej ciekawości zapytam, czy organizacja na Pani 

rzecz koncertu 26 stycznia 2019 r. w rzeszowskim WDK  
z okazji 35-lat twórczej artystycznej pracy na scenie był dla Pani 
rzeczywiście totalnym zaskoczeniem? 
Tak, to było dla mnie totalne zaskoczenie. Pomysłodawczynią koncertu 
była Katarzyna Sztaba-Adamczyk i to ona była motorem logistycznym 
tego przedsięwzięcia. Utworzyła utajnione wydarzenie na Facebooku i 
machina ruszyła. Drugą osobą bardzo zaangażowaną w działania na rzecz 
jubileuszu była Małgorzata Boć a wspierały ją min. Małgosia Musiałek 
oraz Agnieszka Iwaniuk-Kula, które usypiając moją czujność 
„wymanewrowała mnie” wraz z innymi „spiskowczyniami” w koncert pt. 
„Seniorzy z pasją” czy „Seniorzy dla seniorów” który miał się odbyć 26 
stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury. Cała akcja rozpoczęła się we 
wrześniu 2018 r. a gdy już grunt był przygotowany, czyli ustalony termin i 
sala w WDK-u, to w listopadzie Gosia Boć zapytała, czy zgodziłabym się 
wystąpić dla seniorów. Cóż miałam robić – zgodziłam się. Im było bliżej 
terminu imprezy, tym coraz częściej ją wypytywałam jak to będzie 
wyglądało itd. nie przeczuwając żadnego podstępu. W dniu występu 
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odwiedziłyśmy fryzjera – Gosia śmiała się i mówiło, że „w tym dniu mam 
się czuć jak gwiazda–seniorka z pasją”, miałam poczuć się tak jak moje 
dziewczyny, kiedy ja zajmowałam się logistyką wszystkich koncertów, a 
one były gwiazdami. Nawet wywiad przed wejściem na salę kinową został 
tak umiejętnie poprowadzony, że sama pomogłam pani redaktor mówiąc, 
że moją pasją jest moja praca, którą wykonuję już 35 lat, więc też nie 
wzbudził żadnych podejrzeń. Gosia wprowadziła mnie do ciemnej sali, 
usłyszałam muzykę i wtedy z mroku wyłoniła się Kasia Sztaba-Adamczyk 
mówiąc, że wita mnie na koncercie z okazji Jubileuszu 35-lecia pracy 

artystycznej. Nogi mi się ugięły, wtedy obie poprowadziły mnie na scenę, 
gdzie czekał królewski tron, fotel. Oczywiście polały się łzy wzruszenia i 
szczęścia, bo już dobrze wiedziałam w co mnie „wmanewrowano”. A 
śpiewający tłum na scenie i roześmiane twarze byłych i obecnych 
podopiecznych dopełniły czarę szczęścia tego wieczoru. Zaskoczeniem było 
też dla mnie pojawienie się na scenie dawno nie widzianego kolegi 
instruktora – Henryka Pasiuta – który na tę uroczystość przyjechał z 
Krakowa i poprowadził ten koncert. Wśród gości – niespodzianek 
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scenicznych pojawiła się też Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa na czele z 
kapelmistrzem Andrzejem Kuflem.  

Gdy to teraz wspominam, to dalej nie chce mi się wierzyć, że 
otrzymałam taki prezent od moich uczniów i że tak dużo osób, z którymi 
tyle przeżyłam, potrafiło tak się zorganizować i działać  
w pełnej konspiracji przez tyle miesięcy, aby zrobić to dla mnie.  
Zdaję sobie bowiem sprawę, że każda z nich ma rodzinę i swoje pełne 
obowiązków życie. 

  Dodam jeszcze, że w ostatnim czasie od władz samorządowych, tj. 

Miasta Rzeszowa i wojewódzkich otrzymałam kilka prestiżowych nagród, 
wnioski zresztą też przygotowali podopieczni, a włodarze zaopiniowali je 
pozytywnie dowartościowując tym samym moją pracę  
i działalność artystyczną, za co serdecznie im dziękuję.  

  Powracając do kolejnego Jubileuszu: Jaki repertuar do wykonania 
zaproponuje Pani na 15 edycję WM? 

  Na pewno wybierzemy najwartościowsze utwory z całego 15-lecia, 
aby jak najlepiej zaprezentować się na scenie horynieckiego amfiteatru – 
bo dowiedziałam się od pana dyrektora, że Pałac Ponińskich ma być w tym 
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roku remontowany. Muszę to jeszcze przemyśleć i dostosować scenariusz 
koncertu do warunków panujących na scenie plenerowej, a jest to dla 
mnie, jak też dla moich podopiecznych nowym wyzwaniem. Postaram się 
dobrać taki repertuar, aby były to utwory „nośne”– tak zwane z górnej 
półki – oraz rozrywkowe ujawniające ich predyspozycje kabaretowo-
aktorskie, abyśmy wspólnie mogli się nimi bawić, a przy okazji 
usatysfakcjonować wszystkich odbiorców, nawet tych najbardziej 
wybrednych. 

  Man nadzieję, że razem – wspólnie – podołamy temu wyzwaniu  
i będzie dobrze. Dziękuję za rozmowę. 

  Ktoś kiedyś o Pani Ewie powiedział: „Jest to równa i fajna kobieta, 
która nigdy nie zadziera nosa, zawsze jest uśmiechnięta i miła, na co dzień 
wrażliwa na ułomności innych oraz oddana współpracy z naszym 
środowiskiem, jednocześnie będąc jego wyrocznią, czyli „guru”. Pracując 
wśród nas przybliża nam piękno polskiej piosenki i artyzm tekstów 
polskich autorów. Jakby przy okazji tchnęła w nasze środowisko wiarę w 
to, że niewidomy potrafi dobrze i nienagannie śpiewać, za to jesteśmy Jej 
wdzięczni”. 

  Wydaje się, że „nic dodać, ani nic ująć”, bo – ewentualnie – tylko 
można dodawać kolejne superlatywy i same pod Jej adresem pozytywne 
uwagi i spostrzeżenia.  

  Jeszcze raz analizując powyższy tekst – pod Jej adresem – 
wypunktowałem aż 5 dotyczących Jej w 2019 r. Jubileuszy. Ciekawe, czy 
była ich świadoma? 

   Są to:  

 „szmaragdowy” – z racji pięknej rocznicy urodzin 

 „koralowy”, czyli 35–lecie – Jubileusz pracy artystycznej 

 „perłowy”, czyli 30–tej – rocznicy pożycia małżeńskiego 

 „srebrny”, czyli 25 –lecie przeprowadzki do Rzeszowa 

 „kryształowy”, czyli 15–lecie Warsztatów Muzycznych 
 

  Powyższe opracowanie, to spisany „owoc” 42 minutowej telefonicznej 
rozmowy z tegoroczną 5-krotną Jubilatką.  
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  Kończąc pragnę podziękować Pani Ewie za poświęcony mi czas oraz 
pogratulować tego wszystkiego, co opisałem w powyższej relacji, która 
jest zmaterializowaniem naszej rozmowy. 

  Tytuł relacji zasugerował mi przypadkowo wysłuchany utwór 
legendarnej węgierskiej grupy „Omega”, co – tak uważam – „jak ulał” 
pasuje do bohaterki powyższego opracowania.  
   
Zygflor                        2019–03–08 
 

 

Po dłuższej przerwie – Sanok 

  
 Po prawie dwuletniej przerwie – ponownie na łamach naszego 

pisma – umożliwiamy zaprezentowanie się środowisku osób z dysfunkcją 
wzroku zrzeszonych w sanockim Kole PZN, czyli w formie opracowania 
ukazanie jego status quo, dokonań, obaw, czy też zauważalnych tendencji, 

które nie tylko moim rozmówczyniom (tendencje zauważalne w całym 
regionie) burzą spokój oraz pełne optymizmu spojrzenie w przyszłość, bo 
coś dziwnego – i trudno wytłumaczalnego – dzieje się w nim i – co, jako 
wielka obawa i zatroskanie – wyszło z rozmowy z liderkami sanockiej 
struktury PZN, tj. prezes Zofią Noster oraz skarbnik Krystyną Josz. 
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  Poniżej w miarę dokładny zapis zrealizowanej 24 stycznia br. – tak 
długo oczekiwanej przeze mnie – rozmowy z powyżej wymienionymi 
Paniami, które starały się najrzetelniej ukazać to, co – jako warte 
odnotowania i nagłośnienia – w ich środowisku zdarzyło w dwóch 
ostatnich latach.  

  Na początku zauważyły, że ich lokal nadal znajduje się pod tym 
samym adresem, czyli przy ul. Franciszkańskiej 4, na dzień dzisiejszy 
zrzeszają 138 członków – w tym 117 zwyczajnych i 6 nadzwyczajnych oraz 
15 podopiecznych. 

  „U nas w Kole – zauważyła Krystyna Josz – zazwyczaj oprócz 
zorganizowanych wycieczek odbywają się różne okolicznościowe 

spotkania i – licząc od początku roku – takie pierwsze ogólne zrealizowane 
na rzecz naszego środowiska, to spotkanie opłatkowe, a po nim w tym 
samym czasie – karnawałowe.  

  Potem przychodzi marzec, a wraz nim Dzień Kobiet, a po nim 
popularne imieniny Krystyny i Bożeny, które są okazją do zorganizowania 
spotkań dla kobiet. Są to naprawdę miłe – długo oczekiwane – chwile 
służące konsolidacji naszego środowiska.  

  Już stałą tradycją są spotkania w Tłusty Czwartek przy pączku, 
które równie, jak poprzednie, konsolidują środowisko. 
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  Tak naprawdę – na dobre – uaktywniamy się końcem kwietnia i 
początkiem maja w chwili, gdy zaczynamy organizować „majówki”, czyli 
zainicjowane przez nas grupowe wyjście z siedziby Koła w teren. 

  I tak w 2017 r. wybraliśmy się na jednodniową pieszą wycieczkę 
doliną Sanu dochodząc do Zagórza, gdzie zwiedziliśmy miejscowy kościół. 
Eskapadę zakończyliśmy u jednej z naszych członkiń mieszkającej w tej 
miejscowości.  

  Później rozpoczynają się wakacje, które są okazją do organizowania 
bardziej ambitniejszych przedsięwzięć. Tak umotywowani – w 
omawianym roku – w końcu zwiedziliśmy sanocki królewski zamek przy 
okazji dowiadując się faktów, o których dotąd nie mieliśmy zielonego 
pojęcia. Zakończeniem tak ambitnego zadania była biesiada w lokum Koła 
połączona z degustacją kiełbasek oraz analizowaniem poznanych faktów i 
zdarzeń.  

  Novum naszych pieszych wycieczek, to ich połączenie z nordic 
walking oraz nauką w poruszaniu się z białą laską, co wzajemnie ze sobą 
współgra na zasadzie „przyjemne z pożytecznym”.  

  Tamtego sezonu kulminacyjnym przedsięwzięciem była 
jednodniowa wycieczka w Bieszczady, a konkretnie nad Solinę, w trakcie 
której zwiedziliśmy wnętrze zapory oraz jej koronę. Potem byliśmy w 
Bezmiechowej, gdzie znajduje się najbardziej znane w Polsce szybowisko z 
przepięknym widokiem na dolinę Sanu. Później byliśmy w Lesku, z którego 
zjechaliśmy do dworku zlokalizowanego na peryferiach Sanoka, gdzie 
zrealizowaliśmy lokalne obchody Dnia Białej Laski. W trakcie 
biesiadowania dowartościowano zasłużonych w społecznej działalności 
członków Listami pochwalnymi oraz Dyplomami, co było pewną formą ich 
nobilitacji i wyrazem szacunku. 

  W tymże roku już więcej grupowo nie wyruszaliśmy w teren z 
wiadomych względów. Październik, czy listopad charakteryzował się 
wzmożoną pracą biurową – spotykaliśmy się w Kole – zaś w grudniu – jak 
zapewne we wszystkich naszych ogniwach, to czas przełomu, czyli 
składania wniosków na nowy sezon, finansowego rozliczania kończącego 
się roku oraz realizacji wręcz bożonarodzeniowego, towarzyskiego 
spotkania na rzecz tych, którzy ze względu na swoją samotność naprawdę 
tego potrzebują. 
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  Od listopada 2017 r. w naszym lokalu rozpoczął się zainicjowany 
przez ZO PZN, a trwający do marca 2018 kurs komputerowy, w którym 
uczestniczyło 10 osób. Cykl szkoleniowy ciekawie i przystępnie realizował 
instruktor, który umiał do każdego trafić i zainspirować go do zgłębiania 
„tajemnej” wiedzy.  

  Rok 2018, to mniej więcej powtórka zdarzeń z roku poprzedniego 
lekko zmodyfikowana poprzez to, że priorytetem pierwszego kwartału 
była realizacja kursu komputerowego w naszym lokalu. Wszystko 
powróciło „do normy” tuż po Wielkanocy oraz ustabilizowaniu się pogody 
umożliwiającej piesze drążenie najbliższych okolic naszego miasta. „Cykl 
pieszy” realizowaliśmy od maja, aż po czerwiec, czyli w najpiękniejsze 
miesiące w roku.  

  W jednej z takich czerwcowych eskapad w „sile” 20 uczestników 
przebyliśmy – wzdłuż Sanu – ciąg pieszy poczynając od Skansenu, a 
kończąc go koło krzyża, w pobliżu którego spożyliśmy przygotowany na tę 
okoliczność żurek, co wywołało po trudzie i znoju marszu w trudnym 
terenie wielkie zadowolenie i entuzjazm.  

  W ubiegłym roku byłyśmy skoncentrowani na działalności 
świetlicowej, w trakcie której służyliśmy zainteresowanym wszystkim tym, 
na co w danej chwili było nas stać.  
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  Naszym ubiegłorocznym największym organizacyjnym osiągnięciem 
– uzupełnia prezes Zofia Noster – była zrealizowana jednodniowa 
wycieczka do Strachociny, Bobolówki, Haczowa i Rymanowa Zdroju, gdzie 
byliśmy w miejscowej synagodze i hucie szkła. Później w Rudawce 
Rymanowskiej podziwialiśmy przeurocze miejsce, w którym niegdyś bywał 
Karol Wojtyła. Po powrocie do Sanoka w restauracji „Galicja” spożyliśmy 
smakowity obiad w ten m.in. sposób łącząc lokalne obchody DBL z czymś 
pożytecznym, czyli ciekawą krajoznawczą wycieczką.  

  Po tym wszystkim końcem października udało się nam jeszcze 
zorganizować dla kilkudziesięciu osób składkową imprezę przy muzyce w 
jednym z sanockich lokali, w trakcie której gościliśmy dyr. biura ZO PZN 
Małgorzatę Musiałek oraz rehabilitantkę Alicję Niedużak. Po tym 
zdarzeniu w połowie listopada zorganizowaliśmy pokaz sprzętu 
rehabilitacyjnego, który zabezpieczyły wspomniane wcześniej Koleżanki – 
zakończonego wspólną degustacją obiadu.  

  Końcem roku nasza reprezentacja uczestniczyła w restauracji 
„Górnik” w spotkaniu omawiającym różnorodne uzależnienia – w tym 
alkoholowe – oraz im skuteczne przeciwdziałanie.  

  Jeśli chodzi o materialne wsparcie naszej statutowej działalności – 
doprecyzowały – sukcesywnie corocznie otrzymujemy od władz miasta – 
w ramach środków pozyskiwanych z akcyzy alkoholowej – wsparcie, 
którego celem jest zorganizowanie zadań będących alternatywą dla 
swoistego marazmu, a umożliwiających zabezpieczenie godziwego czasu 
wolnego naszym podopiecznym”. 
           Na zakończenie krótkiej prezentacji dwuletnich dokonań 
sanockiego aktywu PZN w jakiś logiczny sposób należy ją podsumować i 
wyciągnąć w miarę konstruktywne dalekosiężne wnioski, gdyż inicjując Ich 
prezentację pragnąłem ukazać ich status quo, dokonania, uwypuklić 
obawy jak też osiągnięcia oraz rozwiązania, które mogliby powielać inni. 

  Pierwsze zatroskanie, czy wręcz sarkazm, to stwierdzenie: „kiedyś 
sanockie Koło zrzeszało 350 członków, dzisiaj liczy tylko 138”.  

  Telefoniczna rozmowa z obu paniami uzmysłowiła mi, że ich lokal 
tętni życiem i nigdy nie siedzą osamotnione, ponieważ zawsze znajdzie się 
petent, którego – przynajmniej – trzeba wysłuchać, coś mu doradzić i go 
pocieszyć, ugościć tym, na co ich stać: słowem spełnić się w roli 
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psychoanalityka, który pomaga uporać się ze swoją niepełnosprawnością i 
jeszcze innymi dolegliwościami. 

  Z satysfakcją podkreślają, że wśród nich są osoby, które się do nich 
garną i pragną uczestniczyć w zaproponowanych im przedsięwzięciach, 
pragną udzielać na rzecz środowiska, by w ten sposób coś z siebie dawać 
innym.   

  Powyższe fakty sprawiają, że w Ich siedzibie – biurze panuje wręcz 
domowa aura, co sprawia, że szeregowi członkowie sanockiej struktury 
PZN odnajdują tu dobrą atmosferę i czują się być w swoim biurze „jak u 
siebie w domu” 

  Godnym podkreślenia jest utrzymująca się tendencja do ciągłego 
penetrowania zwartą grupą samego Sanoka, jak też najbliższych okolic, bo 
jak mówi stare przysłowie: „cudze chwalicie, a swego nie znacie”, a Sanok 
i okolice, to niebywałe bogate skupisko zabytków oraz wielu atrakcji 
turystycznych, do których obejrzenia turyści zjeżdżają z najodleglejszych 
stron. 

  Relacja udowadnia, że nadal kultywują wypracowaną przez siebie 
swoistą formę obchodów DBL łącząc je z całodniową wycieczką oraz 
późno popołudniowym biesiadowaniem w jednym z lokali „gdzieś na 
trasie” w pobliżu Sanoka. 

  Widać, że ściśle współpracują z biurem ZO Podkarpackiego PZN, 
czego daje się zauważyć namacalne owoce na wielu płaszczyznach po 
zrealizowaniu kilku przedsięwzięć zainicjowanych przez biuro ZO, jak też 
aktyw sanockiego Koła PZN.  

  Mam nadzieję, że uważny Czytelnik przyswajając sobie treść 
opracowania już po przeczytaniu kilkunastu zdań zdołał wyłapać 
poszczególne niuanse związane z Ich działalnością i już wie, jakie 
rozwiązania pragnąłby „zaszczepić” w działalności swojego macierzystego 
Koła PZN w ten sposób korzystając ze sprawdzonego dorobku powyżej 
omówionego? 
 
Zygflor                        2019–01–29  
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Witryna poetycka 
   
   Wakacje, to czas nawiązywania ciekawych znajomości, przeżywania 
wspaniałych chwil oraz okazja do obserwowania niecodziennych zjawisk, 
które niejednokrotnie nie jest nam dane zauważyć w miejscu 
zamieszkania. 
   O takim – wręcz filozoficznym – zauroczeniu chwilą, miejscem oraz 
czasem mówią oba utwory, do których przyswojenia oraz 
przeanalizowania serdecznie zachęcam … 
 

  „Nocna cisza” 
 
Zachodzi słońce, daleko za lasem. 
Zasnuwa ziemię szarość chmur. 
Gołębie w oddali pohukują czasem,  
zwierzęta wchodzą głęboko w las. 
 
Szukając miękkiego legowiska,  
ptaki wracają do gniazd. 
Wszyscy szukają schroniska,  
aby dobrze mogli spać. 
 
Przeczekać nocną ciszę w spokoju,  
By rano powitać nowy dzień,  
aby znowu w pocie i znoju,  
przeżyć w szczęściu nowy dzień.  
 
 

 „Siła przebicia” 
 

Stoi samotna jabłoń w sadzie  
i choć słodkie jabłka ma,  
nikt jej nie widzi, nie znajduje. 
Nikt jej dobrze nie zna. 
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Może, gdy jeszcze podrośnie,  
wzbije swe ramiona w górę, 
zobaczy ją świat dobrze,  
gdy sięgnie pod chmurę. 

 
Wtenczas skosztują przepysznych owoców,  
gdy drogę odnajdą do niej. 
A ona odda im z rozkoszą  
to, co w duszy ma swej. 

 
Wiele jest jeszcze nie odkrytych,  
wzniosłych darów i talentów.  
Ciesz się z tych zdobytych,  
pięknych chwil i momentów.  

 
      autor: Maria Słowik 
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35 lat minęło jak jeden dzień 
– czyli mini fotorelacja sygnalizująca dwa najważniejsze tegoroczne 

Jubileusze pracy artystycznej Ewy Jaworskiej-Pawełek – 
(szczegóły na str. 11 w artykule pt. „Dziewczyna o perłowych włosach”)  

 
 


