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Czerwiec 
 

  Tegoroczną edycję czerwcowego Calendarium inaugurujemy 
poniżej wyeksponowanymi fragmentami wiersza Barbary Jędryszek pt. 
„Czerwiec”, który jak żaden inny idealnie oddaje naturę tego czasu i 
nadaje się do przytoczenia na początku tego numeru; oto jego treść: 

Czerwiec w wiośnie zakochany 
słońcem swą wybrankę pieści 

– lub – 
nocą wabi kwiat paproci  

gdy się wiosna zmienia w lato. 
  Aleksander Brückner – historyk literatury i kultury polskiej – nazwę 

miesiąca wywodzi 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. 

  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 tych najbardziej niecierpliwie oczekiwanych, 
ponieważ u jego końca dzieci i młodzież 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. 

  „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.  

 
  Oto inne przysłowia trafnie określające ten czas: 

 Czerwiec stały, grudzień doskonały. 

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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 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 1769 r. – urodził się Józef Elsner – kompozytor, pedagog, 
nauczyciel Fryderyka Chopina (zm. 1854 r.). 

  1 czerwca 1989 r. – zmarła Irena Dubiska – skrzypaczka, pedagog, 
m.in. wykształciła Stefana Rachonia i Wandę Wiłkomirską (ur. 1899 r.). 

  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 – Niedziela – Wniebowstąpienie Pańskie  

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
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   Wniebowstąpienie Pańskie jest ukoronowaniem i zakończeniem 
ziemskiego życia Jezusa oraz Jego triumfem. W dziesięć dni po 
Wniebowstąpieniu większość chrześcijan świętuje Zesłanie Ducha 
Świętego. Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu przebywał 
wśród uczniów. Po upływie tego czasu Apostołowie udali się razem na 
Gorę Oliwną. W obecności uczniów Jezus uniósł się w górę i zniknął. 

  2 czerwca 1844 r. – urodził się Erazm Jerzmanowski – wynalazca, 
przemysłowiec, filantrop. W USA organizował przemysł gazowy                               
(zm. 1909 r.).  

  3 czerwca 1899 r. – zmarł Johann Strauss (syn) – austriacki 
kompozytor, dyrygent, skrzypek, zwany królem walca. Skomponował: 
„Nad pięknym modrym Dunajem”, „Zemsta nietoperza” (ur. 1825 r.).  

  3 czerwca 1968 r. – urodził się Joachim Halupczok – kolarz, mistrz 
świata (1989) w indywidualnym wyścigu szosowym; wicemistrz olimpijski 
(1988) i świata (1989) w drużynowym wyścigu szosowym (zm. 1994 r.).  

  4 czerwca – to Dzień Wolności i Praw Obywatelskich –– tego dnia, 30 
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 1989 r. – urodził się Paweł Fajdek – lekkoatleta. Mistrz i 
rekordzista Polski w rzucie młotem, trzykrotny mistrz świata w latach: 
2013, 2015 i 2017.  

  5 czerwca 1939 r. – urodził się Grzegorz Królikiewicz – reżyser, 
pedagog; twórczość: „Przypadek Pekosińskiego”, „Epitafia polskie”                    
(zm. 2017 r.).  

  5 czerwca 1999 r. – rozpoczęła się VII pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski.  

  6 czerwca 1779 r. – urodził się Aleksander Puszkin – pisarz rosyjski; 
m.in. autor poematów: „Borys Godunow”, „Eugeniusz Oniegin”                                
(zm. 1837 r.). 
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  6 czerwca 1818 r. – zmarł Jan Henryk Dąbrowski – generał Wojska 
Polskiego, twórca Legionów Polskich we Włoszech (ur. 1755) 

  7 czerwca 1879 r. – urodził się Knud Rasmussen – duński badacz 
polarny i etnograf, autor licznych prac naukowych o Eskimosach                        
(zm. 1933 r.).   

  7 czerwca 1959 r. – urodził się Tomasz Bocheński – krytyk literacki, 
literaturoznawca; znawca twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.  

  8 lipca 1999 r. – zmarła Zofia Kuratowska – lekarz hematolog, 
działaczka polityczna, senator. W 1989 r. uczestniczyła w obradach 
Okrągłego Stołu (ur. 1931 r.). 

  8 czerwca 632 r. – w Medynie zmarł Muhammad – Mahomet – 
prorok, twórca islamu. To jemu Archanioł Dżibrila – Gabriel – objawił 
świętą księgę islamu – Koran (ur. ok. 570 r.). 

  9 czerwca 1672 r. – urodził się Piotr I Wielki – car Rosji, wielki 
reformator państwa rosyjskiego i twórca jego potęgi, budowniczy 
Petersburga, do którego w 1712 r. przeniósł stolicę Rosji (zm. 1725 r.) 

  9 czerwca – Zielone Świątki – Święto Zesłania Ducha Świętego 
  W pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa na zebranych w 

Wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli 
przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – 
charyzmaty.  

  Zielone Świątki, to ludowa nazwa tego święta, według wielu badaczy 
pierwotnie związanego z przedchrześcijańskimi obchodami święta wiosny 
(z siłą drzew, zielonych gałęzi i wszelkiej płodności), a obecnie potoczna 
nazwa kościelnego święta Zesłania Ducha Świętego. Od 1931 roku Zielone 
Świątki są świętem zjednoczonego ruchu ludowego i funkcjonują pod 
nazwą Święta Ludowego. Z tym dniem związane są wróżby agrarne, np. 
„Gdy deszcz w Zielone Świątki, da Bóg wielkie sprzątki” (dobry zbiór siana) 
, albo: „Deszcz w Zielone Świątki – jeśli pada – wielką biedę zapowiada” 

  10 czerwca 1819 r. – urodził się Gustave Courbet – malarz 
francuski, którego koncepcja malarstwa realistycznego wywarła duży 
wpływ na sztukę II poł. XIX w. Jego znane obrazy: „Kamieniarze”, „Pogrzeb 
w Ornans” (zm. 1877 r.). 

  10 czerwca 1959 r. – urodził się Carlo Ancelotti – piłkarz, trener, 
m.in. zespołu Real Madryt, czy Bayer Monachium.  
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  11 czerwca 1955 r. – w Gdyni powołano do życia Wyższą Szkołę 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.  

  11 czerwca 1979 r. – zmarł John Wayne – amerykański aktor, 
reżyser, producent, laureat Oskara. Sławę przyniosły mu występy w 
westernach, np.: „Dyliżans”, „Rio Grande”, czy „Jesień Cheyennów”                    
(ur. 1907 r.).   

  12 czerwca 1879 r. – urodził się Kazimierz Bassalik – botanik, 
fizjolog roślin, członek PAN, jeden z twórców mikrobiologii  (zm. 1960 r.).  

  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 1849 r. – urodził się Antoni Osuchowski – prawnik, 
publicysta, działacz narodowy na Śląsku, Warmii i Mazurach; w 1917 
laureat Nagrody Fundacji Erazma i Anny Jerzmanowskich, odznaczony 
Orderem Orła Białego (zm. 1928 r.).  

  13 czerwca 1943 r. – urodził się Edward Skorek – siatkarz, 
reprezentant Polski, były kapitan drużyny, która w 1974 r. zdobyła 
mistrzostwo świata w Meksyku, a w 1976 r. mistrzostwo olimpijskie w 
Montrealu.  

  14 czerwca 1939 r. – urodził się Marek Gaszyński – dziennikarz, 
prezenter muzyczny, autor tekstów piosenek, np. „Nie zadzieraj nosa”, 
„Sen o Warszawie” oraz książek: „Czas jak rzeka”, „Mocne uderzenie”, 
„Czerwono–czarni”.  

  14 czerwca 1959 r. – urodził się Władysław Pasikowski – reżyser i 
scenarzysta; filmy: „Psy”, „Operacja Samun”, „Pokłosie”. 

   15 czerwca 1679 r. – zmarł Andrzej Maksymilian Fredro – pisarz 
barokowy podejmujący tematykę polityczną, gospodarczą, wojskową. 
Autor zbioru sentencji: „Przysłowia mów potocznych, obyczajowe, radne, 
wojenne” i maksym łacińskich „Monita politicomoralia” (ur. ok. 1620 r.). 

  15 czerwca 1949 r. – urodziła się Monika Sołubianka – aktorka, zna 
z filmów: „Agent nr. 1”, „Na Wspólnej”. 

  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 
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uchwalił Statut i wytyczył cele działania, zaś na pierwszego 
przewodniczącego ZG PZN został wybrany mjr Leon Wrzosek. 

  17 czerwca 2004 r. – zmarł Jacek Kuroń – polityk, pedagog, 
publicysta, współzałożyciel KOR, współtwórca porozumień Okrągłego 
Stołu (ur. 1934 r.). 

  17 czerwca 1939 r. – urodziła się Ludmiła Jakubczak – piosenkarka 
i tancerka; wykonawczyni przebojów: „Gdy mi ciebie zabraknie”, 
„Alabama”, „Tylko raz” (zm. 1961 r.).   

  18 czerwca 1949 r. – urodził się Jarosław Kaczyński – polityk, 
prawnik, poseł na Sejm; w latach 2006–2007 prezes Rady Ministrów, 
twórca i prezes partii Prawo i Sprawiedliwość. 

  18 czerwca 1949 r. – urodził się Lech Kaczyński – polityk, prawnik, 
poseł na Sejm, brat Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2005–2010 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (zm. 2010 r.). 

  19 czerwca 1669 r. – Michał Korybut Wiśniowiecki został wybrany 
na króla Polski.  

  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 – to Boże Ciało – inaczej zwane Świętem Ciała i Krwi 
Pańskiej; w Kościele katolickim uroczystość ku czci Najświętszego 
Sakramentu. W święto Bożego Ciała buduje się ołtarze ustawione pod 
gołym niebem, stroi się je zielonymi drzewkami – najczęściej brzózkami – i 
kwiatami. Prowadzony przez mężczyzn ksiądz niesie pod baldachimem 
monstrancję, zaś w powietrzu unosi się zapach kadzidła. Małe dziewczynki 
posypują drogę płatkami kwiatów, a przy każdym ołtarzu jest odśpiewana 
wyznaczona ewangelia i są odmawiane okolicznościowe modlitwy. 
Obrządek religijny jest obchodzony pod kopułą samego nieba, w deszczu 
kwiatów, w czasie trwania najpiękniejszej z pór roku. 

  W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po oktawie Zesłania 
Ducha Świętego, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 dni 
po Wielkanocy. W niektórych krajach może być obchodzone w inny dzień. 
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  20 czerwca 1819 r. – urodził się Jacques Offenbach – francuski 
kompozytor niemieckiego pochodzenia, twórca operetek: „Orfeusz w 
piekle”, opery „Opowieści Hoffmanna” (zm. 1880 r.).  

  21 czerwca o godz. 1754 rozpoczyna 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 1739 r. – urodził się Alojzy Fryderyk Brühl – starosta 
warszawski, generał artylerii konnej, dramatopisarz, założyciel w 1766 r. 
szkoły artyleryjskiej. Przyczynił się do uporządkowania i rozbudowy 
dzielnic Warszawy ( zm. 1793 r.).  

  22 czerwca 1983 r. – papież Jan Paweł II beatyfikował Alberta 
Chmielowskiego – założyciela zgromadzenia albertynów i albertynek oraz 
Rafała Kalinowskiego – karmelitę bosego.  

  22 czerwca 1812 r. – początek wyprawy Napoleona na Rosję  
  22 czerwca 1941 r. – inwazja Niemiec na ZSRR. 
  23 czerwca – to Dzień Ojca  
  W tym miejscu felietonu wszystkim, którzy noszą szczytne miano 

Ojca 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 … 

  24 marca 1909 r. – zmarł Adam Józef Feliks Boniecki – prawnik, 
heraldyk i genealog; w 1899 r. rozpoczął wydawanie wielotomowego 
dzieła „Herbarz polski” (ur. 1842 r.). 

  24 czerwca 1909 r. – urodził się Ludwik Widerszal – historyk, 
archiwista, żołnierz AK, wykładowca tajnego uniwersytetu w Warszawie, 
kierownik Podwydziału „Z” w AK (zm. 1944 r.).  

  25 czerwca 1779 r. – urodził się Jan Paweł Jerzmanowski – generał, 
uczestnik kampanii napoleońskich w latach 1799–1814, dowódca 
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szwadronu szwoleżerów polskich podczas pobytu Napoleona I na Elbie 
(zm. 1862 r.).  

   25 czerwca 1903 r. – urodził się August Gustaw Dehnel – zoolog i 
anatom, organizator Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży                         
(zm. 1962 r.). 

   26 czerwca 1943 r. – zmarł Karl Landsteiner – austriacki lekarz 
patolog i immunolog, laureat Nagrody Nobla w 1930 r. za odkrycie grup 
krwi; w 1940 odkrył czynnik Rh (ur. 1868 r.).  

  26 czerwca 1948 r. – 2 dni po wprowadzeniu blokady Berlina przez 
ZSRR Amerykanie uruchomili most powietrzny z zaopatrzeniem. 

  27 czerwca 1869 r. – urodził się Wacław Gąsiorowski – 
powieściopisarz, publicysta, działacz społeczny, autor popularnych 
powieści: „Rok 1809”, „Huragan”, „Pani Walewska” (zm. 1939 r.).  

  27 czerwca 1979 r. – zmarł Antoni Gołubiew – powieściopisarz i 
eseista; autor powieściowego cyklu „Bolesław Chrobry” (ur. 1907 )  

  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 1924 r. – urodził się Gustaw Lutkiewicz – aktor, znany z 
filmów: „Gangsterzy i filantropi”, „Pan Wołodyjowski” (zm. 2017 r.)  

  29 czerwca 1989 r. – zmarł Grzegorz Białkowski – fizyk, poeta, 
filozof; rektor Uniwersytetu Warszawskiego, autor podręczników: 
„Mechanika klasyczna”, „Stare i nowe drogi fizyki” (ur. 1932 r.).  

   30 czerwca 1946 r. – w Polsce odbyło się referendum w sprawie 
zniesienia Senatu, przeprowadzenia reformy rolnej, nacjonalizacji 
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przemysłu oraz ustanowienia zachodnich granic pastwa na Odrze i Nysie 
Łużyckiej. W tym dniu – wedle wskazań PPR,  podporządkowanej PPS i SL 
– Polacy mieli głosować 3 x TAK. Referendum zostało sfałszowane, a 
prawdziwe wyniki plebiscytu Polacy mogli poznać dopiero po 50 latach. 

  30 czerwca 1953 r. – urodziła się Krystyna Bochenek – 
dziennikarka radiowa i polityk – senator RP. Była pomysłodawczynią 
promującego język polski ogólnopolskiego „Dyktanda”. Zginęła w 
katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10. 04. 2010 r.  
 

  Czerwiec, to szczególny miesiąc w powojennej historii naszego 
Narogu. 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 w ten czas 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 
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   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                         2019-06-03 
 
 

 „Widzieć sercem muzykę”  
– czyli – 

  relacja z charytatywnego koncertu zainicjowanego przez prezes 
jarosławskiej struktury PZN, a zrealizowanego „tym wszystkim, co jest 
najlepsze i najwartościowsze ” w naszym Okręgu PZN.  
   Około połowy stycznia br. podkarpackie „Aktualności”, czyli lokalny 
program TV, w krótkim materiale filmowym ukazał niezwykle trudną 
sytuację zdrowotną 27–letniej jarosławianki Natalii Skorupko, na którą, 
niczym grom z jasnego nieba spadła straszliwa – dotąd jeszcze nie 

rozpoznana – choroba, która momentalnie z dziewczyny sprawnej oraz 
niezwykle prężnie udzielającej się na rzecz bliźnich uczyniła osobę zdaną 
na opiekę najbliższych. Był to szok dla Niej samej oraz osób z Jej 
otoczenia, bo utrata słuchu, widzenia, możliwości poruszania się i jeszcze 
inne dolegliwości spadały na nią niespodziewanie, niczym kataklizm. 
Chcąc podkreślić tragizm Jej sytuacji należy dodać, że do tej chwili 
współczesna medycyna nie rozeznała się w przyczynach choroby – 
niepełnosprawności, ani nie ustaliła skutecznych metod leczenia. Niczym 



13 
przewodnik 

 

„po omacku” stawia się na skuteczną rehabilitację, która – niestety – 
pochłania krocie.  

  W Jarosławiu od jakiegoś czasu trwały inicjowane przez kapłanów 
zbiórki do puszek, ale okazało się, że „jest to kropla w morzu potrzeb”. 
  Którejś niedzieli uczestnicząca we Mszy św. Nasza Koleżanka Ewa 
Bednarczyk usłyszała, że Natalia również traci wzrok, więc pobudzona 
instynktem środowiskowej solidarności postanowiła, że musi Jej w jakiś 
sposób pomóc. Idea i forma zbiórki pieniędzy – w zasadzie – była już 
gotowa, gdy pamiętnego przedpołudnia ze swojej świątyni zamyślona 
powracała do domu. Pierwszym recenzentem tak spontanicznie zrodzonej 
idei był mąż Józef, o którym – i Jemu podobnym Osobom wspierających 

swoich bliskich w społecznej pracy – 
trzeba będzie w najbliższym czasie coś 
Ich honorującego napisać.  

  Charytatywny koncert Pomoc dla 
Natalii „Widzieć sercem muzykę” 
realizowano od godz. 1500 2 marca 2019 
r. w jarosławskim Miejskim Ośrodku 
Kultury „siłami” naszych rodzimych 
artystek z „Grupy 5+1 Agnieszki I–K”, 
którą w tym dniu swoim głosem 
wspierała „ich guru”, czyli Ewa 
Jaworka–Pawełek. Niewidome i 
słabowidzące wokalistki na jarosławski 
koncert przyjechały wręcz z całego 
Podkarpacia.  

  Oto, co w krótkiej rozmowie na temat realizacji charytatywnego 
koncertu powiedziała jego inicjatorka, czyli prezes Ewa Bednarczyk: 
„Musisz mi uwierzyć, że w trakcie powrotu ze świątyni po usłyszeniu 
ogłoszeń parafialnych omawiających trudną sytuację Natalii – w mojej 
głowie „zapaliła się lampka” informująca mnie, że ktoś traci wzrok, więc 
muszę tej osobie pomóc, bo po to jestem. Wraz z moim Zarządem Koła 
oraz wspierającym nas w każdym wymiarze mężem podjęliśmy się – 
naprawdę – karkołomnego zadania.  
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  W tego typu działalności mam doświadczenia z przed kilkunastu lat, 
gdy organizowałam koncert na potrzeby pogorzelca i – porównując obie 
sytuacje – muszę stwierdzić, że obecnie – o dziwo – w tej materii jest 
naprawdę gorzej! 

  Przed kilkunastoma laty – w jeszcze – państwowych firmach istniały 
fundusze socjalne, z których można było na szczytne społeczne cele coś 
„uszczknąć”. Dziś – przeważnie – są firmy prywatne lub obcego kapitału, 
więc działając „po tej linii” uzyskaliśmy mało co. Cały ciężar zbiórki spadł 
na moich członków, którzy kwestując wśród swoich bliskich – czyli w 
swoim otoczeniu – pozyskali – o 
zgrozo w teoretycznie materialnie 
już majętnym społeczeństwie – 
kwotę 5600 zł, za co jestem 
naprawdę bardzo wdzięczna. 
Liczyłam na hojność instytucji, 
pozyskana suma, to szczodrość 
pojedynczych obywateli Jarosławia i 
okolic.  

  Zrealizowana przez nas 
ostatnia charytatywna akcja, to 
nowe doświadczenia i tym samym 
ubogacenie na ten temat mojej 
wiedzy.  

  W tym wypadku nie 
musieliśmy załatwiać zezwolenia na 
koncert, bo wcześniej uzyskała je 
jedna z wolontariuszek; pozyskując je musiała zwracać się aż do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, co również zostało potwierdzone 
przez samą zainteresowaną, czyli przez Natalię.  

  Załamało mnie kwestowanie w dużych zakładach, w których w 
Jarosławiu nie brakuje i m.in. poprzez to jest mi bardzo smutno.  

  Z głębi serca jestem wdzięczna dyr. Małgosi Musiałek za naturalnie 
pozytywny odzew po usłyszeniu mojej prośby i skierowanego do niej 
apelu. W jej reakcji nie było chwili zastanowienia się, jej odzew był wręcz 
spontaniczny i wyrażony wręcz na zasadzie spontanicznego pozytywnego 
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odruchu … za to jestem jej oraz „Grupie 5+1 Agnieszki I–K” wdzięczna. Jej 
stwierdzenie, że jest to dla całego zespołu wielka satysfakcja, zaś śpiew w 
szczytnym celu, to dla nich przyjemność i forma reklamy były dla mnie 
„miodem na moje serce”, za co – jeszcze raz podkreślam – jestem 
niezwykle wdzięczna. 

  W tym wszystkim – w czasie panującej obecnie w naszym 
społeczeństwie straszliwej biurokracji – nieodzowną okazała się być 
pomoc mojego męża, bez którego w nią zaangażowanie prawdopodobnie 
nie przebrnęlibyśmy, bo co krok wymagany jest protokół, mnóstwo 
podpisów, co w końcowym efekcie psuje ostateczny efekt szczytnej 
działalności. 

   Inny uboczny przykry element z 
tego kwestowania, to odczuwalny – 
mocno zakorzeniony w naszym 
społeczeństwie, co mocno odczułam – 
efekt hejtowania i nieukrywanej przez 
niektórych dezaprobaty wobec tego, co 
zainicjowałam i … ciężko mi jest to 
zrozumieć, zaakceptować. 
  Zdołowała mnie trochę słaba 
frekwencja na widowni MOK, co – 
naprawdę – zrekompensowała mi 
postawa naszych śpiewających 
dziewczyn, które – tak to odebrałam – 
czyniąc dobro robiły to z wdziękiem i 
nieukrywaną dla nich satysfakcją. 

  Przyznaję, że niezwykle mile – również i mnie – zaskoczyła Zuzia 
Ostafin, która recytując swe wierszowane myśli i życzenia o treści:  

Popatrz, ile osób tu jest 
z wyciągniętą pomocną dłonią, 

dziś każdy pomóc Ci chce, 
inni jak chcą, niech łzy ronią. 

A ty bierz od życia to, 
co los Ci przyniesie – 

szczęście i zdrowie łap garściami, 
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– ciesz się każdą chwilą – 
my jeszcze kiedyś dla Ciebie zaśpiewamy… 

Natalii Skorupko dodawała otuchy i wiary w drugiego człowieka, o co 
m.in. również o to chodziło w tym przedsięwzięciu.  
   Wspaniałym były zabezpieczone przez przyjaciela Natalii wysokiej 
jakości cegiełki o nominale 20 zł, które „klamkując” na ogólną wartość 
5050 zł rozprowadziliśmy w terenie. 
   Niegdyś na rzecz chorego dziecka operowanego w Emiratach 
Arabskich Natalia wraz z bliskimi Jej osobami zebrała – w dzisiejszych 
realiach wydaje się wręcz kosmiczną – sumę 500 tyś. zł.  

  Dla mnie bardzo miłym ubocznym skutkiem „rozplakatowania” 
miasta Jarosławia afiszami informującymi o tym, że jego organizatorem 
jest Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Jarosławiu … była 
w siedzibie Koła wizyta pewnej kobiety, która dopiero po nich 
zorientowała się, że w moim mieście istnieje taka struktura” – tyle z 

obszernej wypowiedzi umęczonej zrelacjonowanym przedsięwzięciem 
Ewy Bednarczyk. 

  O ile dobrze znam Ewę, to za jakiś – w bliżej nieokreślonej 
przyszłości – czasie znowu dostrzeże potrzeby osoby tracącej wzrok, 
„znowu w Jej umyśle” zaiskrzy myśl–inicjatywa mobilizująca Ją, Jej Zarząd 
Koła oraz najbliższą rodzinę do podjęcia tego typu starań, jak te, które są 
zrelacjonowane powyżej… bo Ona już taka jest i nic w tej materii do końca 
Jej dni Jej nie zmieni… 
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  W tym wypadku tytuł relacji „Widzieć sercem muzykę” wydaje się 
być adekwatnym do powyższej relacji i jej przekazu, ponieważ muzykę 
można również odbierać sercem oraz poprzez nią /muzykę/ przekazywać 
to, co „zagnieździło się i zaległo” w naszym sercu…  

  Należy więc domniemywać, że Natalii udało się bezbłędnie 
rozszyfrować i prawidłowo odczytać w tej muzyczno–wokalnej formie 
„zakodowane” względem Niej, a płynące z głębi serca, od nas życzenia. 
 
Zygflor                                 2019–03–04 
 
 

Asystent – moimi oczami 
 

  Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje –dzięki 
dofinansowaniu ze środków PFRON–u – projekt pn.: „Asystent – moimi 
oczami”. W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej 
dla 50 osób niewidomych i słabowidzących zamieszkałych na terenie woj. 
podkarpackiego.  

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy 
do kontaktu: tel. 662 177 551. 
 

Kto lub co to jest „Asystent” ? 
  Pomysł asystenta osoby z niepełnosprawnością powstał w Stanach 

Zjednoczonych i jak do tej pory został wdrożony w czterech bogatych 
krajach europejskich, np. w Niemczech, Szwecji, Danii i Francji, a także w 
innych – mniej majętnych – np. w Słowacji.  

  Dotychczas w tej kwestii funkcjonuje opracowana przez PFRON 
instytucja Trenera pracy wiążąca się z zatrudnieniem.  
   

  Celem realizowanego projektu jest systematyczne wspieranie w 
wykształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary we własne możliwości, 
umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia 50 dorosłych osób 
niewidomych i słabowidzących. 
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Realizacja zadania będzie polegać na aktywizacji społecznej osób 
niewidomych, przeciwdziałaniu ich izolacji i wykluczeniu, ułatwieniu w 
codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych poprzez wsparcie 
ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, za 
względu na ubytek zdolności psychofizycznych. 

  Usługi asystenckie zwane dalej „usługami” realizowane są na 
terenie województwa podkarpackiego. 

  Odbiorcami usług są dorosłe osoby niewidome zaliczone do 
znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu 
wzroku  

  Realizatorem usług jest Polski Związek Niewidomych Okręg 
Podkarpacki, 35–201 Rzeszów Plac Dworcowy 2, zwany dalej: PZN OP. 

  PZN OP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 
powstałe w czasie świadczenia usługi, wynikające z działania osób 
niezatrudnionych do realizacji usługi. 

  PZN OP ma prawo odmówić zrealizowania usług w wypadku: 
– w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu klientów, asystentów, 
stażystów, wolontariuszy lub osób trzecich, 
– w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość, 
wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa, 
– o ile są usługami wyłącznie o charakterze pielęgnacyjnym lub 
higienicznym. 
  

  W ramach projektu: „Asystent – moimi oczami” nie są prowadzone 
usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 

Zakres usług asystenckich: 
1. Zakres usług asystenckich świadczonych przez Asystentów na rzecz 
uczestników projektu: 
1) towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, 
w tym leków, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych i towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji; 
2) pomoc w przemieszczaniu się w wybrane przez klienta miejsce (np. 
pracy, nauki, rehabilitacji, kultu religijnego, terapii i leczenia, kursów, czy 
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szkoleń itp.), wyłączając wspieranie uczestnika projektu w miejscu pracy i 
nauki, co powinno być zapewnione w innej formie asysty; 
3) pomoc uczestnikom projektu w zakupach, jednocześnie warunkiem tej 
usługi jest czynne uczestnictwo uczestnika projektu (asystent może 
pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg), 
4) wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych świadczeń dla 
osób niepełnosprawnych, 
6) czytanie prasy, książek lub korespondencji,  
7) pomoc w pisaniu pism czy listów uczestnikom projektu, bądź 
niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego. 
8) pomoc uczestnikom projektu w korzystaniu z zajęć sportowych i 
obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w 
treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z 
trenerem, czy instruktorem). 
 

Zasady ogólne 
  Asystent nie będzie świadczył w/w usług osobom, które mogą być 

objęte analogiczną pomocą w ramach ustaw, z których wynikają zadania: 
– usługi tłumacza języka migowego określonej w ustawie o języku 
migowym oraz innych środkach komunikowania się, 
– usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika dla osoby 
niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
– opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

 
Ramy czasowe realizacji usług asystenckich 

Usługi realizowane są przez 5 dni w tygodniu w godz. 600 2200 
– W uzasadnionych przypadkach usługi asystenckie mogą być także 
realizowane w soboty i niedziele, oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 
– W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia w żądanym 
terminie, specjalista dyspozytor powiadamia uczestnika projektu i 
uzgadnia z nią inny termin realizacji usługi. 
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Odpłatność za usługi asystenckie 
–  Usługa asystencka jest bezpłatna. 
– Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez 
asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), ponosi osoba 
korzystająca z usługi. 
   

Rekrutacja do projektu 
 W projekcie mogą uczestniczyć: wszyscy członkowie PZN OP, w 

pierwszej kolejności osoby całkowicie niewidome, samotne, nie 
korzystające z innej formy pomocy, 

Zgłoszenia od osób niewidomych i słabowidzących przyjmowane są 
drogą pisemną, osobiście, telefoniczne oraz za pomocą poczty 
elektronicznej pod adresem Polski Związek Niewidomych Okręg 
Podkarpacki, ul. Hetmańska 9 w Rzeszowie; telefonicznie pod nr tel.: 
662 177 551 lub e-mail-owo: pznprojekt@gmail.com 
Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 800 – 1400 . 
Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji. 
Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług 
następuje pomiędzy specjalistą dyspozytorem a osobą niewidomą. 
  

  W uzasadnionych przypadkach asystent przerywa usługę w trybie 
natychmiastowym, informując o tym niezwłocznie koordynatora. 

  W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
zarówno asystent jak i uczestnik projektu zobowiązani są w miarę swoich 
możliwość do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb i 
Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki. 

  W celu zapewnienia wysokiej jakości, wykonywane usługi podlegają 
kontroli i są monitorowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg 
Podkarpacki. Monitoring realizowany jest bezpośrednio w miejscu 
realizacji usługi, telefonicznie lub w inny uzgodniony i dogodny dla klienta 
sposób. 

  Korzystanie z usług asystenckich oznacza jednoczesne wyrażenie 
zgody przez uczestnika projektu na udzielanie informacji służących 
kontroli i monitorowaniu jakości usług. 
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  W zakresie związanym z realizacją usługi, w tym z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te 
dane dotyczą, złożą stosowne oświadczenia. 
 
źródło informacji: Internet  

 
 

Co ciekawego przez ostatni rok … 
– czyli – 

rozmowa z prezes leżajskiej struktury PZN Ireną Dyrda o ostatnim roku 
działalności podległej Jej struktury… i nie tylko.  
 
Zygflor: Irenko – wreszcie – po dłuższej przerwie – udało się nam umówić 
na od dawna planowaną rozmowę dotyczącą podległej Tobie strukturze 
PZN, której od 4 lat liderując kończysz swoją pierwszą kadencję szczytnej 
działalności na rzecz lokalnego środowiska.  
Irena Dyrda: „Rzeczywiście, nie wiadomo kiedy minęło tych kilka lat i teraz 
ja będę zmuszona pisać sprawozdanie do przeprowadzenie WZS–W 
mojego Koła PZN. 

  Jeśli chodzi o 
zrelacjonowanie naszej 
działalności w ubiegłym roku, to 
muszę powiedzieć, że 
przeżyliśmy go dosyć aktywnie i 
twórczo. Sezon zainaugurowało 
zorganizowane w styczniu 
spotkanie opłatkowe, w trakcie 
którego omówiliśmy plan 
działania na dopiero co 
rozpoczęty rok oraz wyłoniliśmy 

naszą reprezentację do kolejnego leżajskiego „Przeglądu Kolęd i 
Pastorałek osób z niepełnosprawnościami”, który został zrealizowany 
początkiem lutego 2018 r.  
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  W kwietniu – po 120 godzinach szkolenia – zakończyliśmy kurs 
komputerowy, który niewątpliwie przyczynił się do intelektualnego 
rozwoju jego uczestników.  

  W czerwcu zrealizowaliśmy czterodniową wycieczkę do Lublina, 
Kazimierza Dolnego i Nałęczowa, którą dofinansował leżajski PCPR.  

  W czasie wakacji zrealizowaliśmy jednodniową wycieczkę do 
Skansenu oraz Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej, aby w godzinach 
popołudniowych – w drodze powrotnej do domu – móc podziwiać Zamek 
w Łańcucie.  
  Na obchody Dnia Niewidomego postanowiliśmy wybrać się do Rzeszowa, 
gdzie wędrowaliśmy podziemną trasą turystyczną, odwiedziliśmy Muzeum 
Dobranocek oraz obejrzeliśmy seans filmowy w jednym z kin.  

  W grudniu w gronie całego Zarządu Koła podsumowaliśmy jego 
działalność w kończącym się roku, aby ocenić go pod katem tego, co sobie 
zaplanowaliśmy zrobić u jego zarania. Po wymianie zdań uznaliśmy, że 
postawione sobie przez nas cele zostały zrealizowane, wiec naszą 
działalność w naszym środowisku w 2018 r. uznaliśmy za pozytywną i 
spełniającą oczekiwania środowiska. 

  W przeciągu całego roku ZK odbył 6 posiedzeń, w trakcie których 
rozliczano się ze zrealizowanych już zadań lub korygowano plany – jeśli 
zaistniała potrzeba – wobec tych przedsięwzięć, które były przed nami. 

  Leżajskie Koło PZN – w tej chwili – liczy 46 członków zwyczajnych i 
5–ro dzieci w wieku szkolnym.  

  Tegoroczny sezon – jak zwykle – rozpoczęliśmy spotkaniem 
opłatkowym, w trakcie którego gościliśmy rehabilitantkę Alicję Niedużak, 
która – jakby przy okazji – zademonstrowała przywieziony przez siebie 
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sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce ułatwiające egzystencję w środowisku 
naturalnym.  

  31 stycznia br. dwie nasze reprezentantki brały udział w 
„Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Osób z 
Niepełnosprawnością” w Leżajsku. W trakcie rywalizacji wykonały dwa 
utwory: Skrzypi wóz" i" Nie płacz Jezu". W dowód uznania za swój występ 
otrzymały dyplom, statuetkę oraz drobne upominki. 

  W tym roku planujemy zorganizować 5–dniową wycieczkę do 
Zakopanego i okolic oraz w wakacje jednodniową gdzieś w nieznane nam 
jeszcze miejsce na Podkarpaciu. 

  Przed nami WZS–W, które planujemy zrealizować 2 kwietnia br. i to 
w trakcie jego obrad zostanie wyłoniony nowy ZK, który będzie realizował 
powyżej przytoczone plany i przedsięwzięcia. 

  Kończąc mój wywód – z Leżajska – pragnę pozdrowić wszystkich 
Czytelników „Przewodnika”, Panie pracujące w biurze ZO Podkarpackiego 
PZN oraz całą Redakcję naszego miesięcznika.” – tyle ze zwięzłej, 
skromnej i wręcz szarmanckiej wypowiedzi prezes leżajskiego Koła PZN 
Ireny Dyrda.  

  Kończąc przytoczony wywód najmłodszej w naszym regionie prezes 
lokalnej struktury PZN należy oddać Jej szacunek i honor za trud oraz 
przedsięwzięte inicjatywy, których wypadkowa, to pewne propozycje i 
inicjatywy spajające omawiane środowisko, aby nadal istniało i mogło być 
atrakcyjnym oraz potrzebnym dla wszystkich w nim zrzeszonych 
członków.  

  Na zakończenie życzymy reelekcji dla urzędującej prezes, bo – jak 
udowadnia to powyższa relacja – wydaje się być „pewniakiem” do wyboru 
na to szczytne stanowisko na kolejką kadencję.  
 
Zygflor                         2019–02–23 
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                                                       Witryna poetycka 

   
  Zbliżają się tegoroczne wakacje, zaś w nocy z 23/24 czerwca 

wypada słowiańskie święto bożka miłości – Kupały – czyli „Noc 
świętojańska”. Niegdyś w ten czas młode dziewczyny plotły wianki z 
kwiatów i magicznych ziół, wpinały w nie płonące łuczywo i w zbiorowej 
ceremonii ze śpiewem i tańcem powierzały wianki falom rzek i strumieni. 
Trochę poniżej czekali na nie chłopcy, którzy – czy to w tajemnym 
porozumieniu z dziewczętami, czy też liczący po prostu na łut szczęścia – 
próbowali je wyławiać. Każdy, któremu się to udało, wracał do 
rozbawionej gromady, by zidentyfikować właścicielkę przechwyconego 
wianka. W ten sposób dobrani młodzi mogli kojarzyć się w pary i bez 
obrazy obyczaju, nie narażając się na złośliwe komentarze, czy drwiny 
owej nocy – za przyzwoleniem obyczaju – wspólne oddalić się od 
zbiorowiska na samotny spacer po lesie …np. w poszukiwaniu kwiatu 
paproci…  
             
           O Miłości 
Jak pięknie jest kochać, 
Jak cudownie jest być kochanym, 
Gdy po nocach nie musisz szlochać, 
 Że znów obudzisz się sam nad ranem. 
               Delikatny dotyk twych dłoni, 
               Aksamitne muśnięcie warg, 
               W twych ramionach, jak w morzu toni 
               Odpływam w cudowny świat. 
Miłość, to coś wspaniałego, 
To najpiękniejszy dar, 
Miłość, to coś niezwykłego, 
To niezapomniany czar … 
 
 Wyznanie 
Czym ty mnie tak zauroczyłeś 
Moje myśli wciąż krążą wokół Ciebie 
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W moim sercu swój ślad zostawiłeś, 
Czy to jest miłość? – sama nie wiem. 
               Wciąż czuję, jak mnie obejmujesz, 
              Jak do siebie mocno przytulasz mnie, 
              Wciąż czuję, jak mnie namiętnie całujesz 
              I nie wiem, czy to jest jawa, czy sen? 
I pragnę, by to prawdą było, 
Byśmy byli tylko dla siebie, 
By to, o czym marzę się spełniło, 
Bo ja wiem: ja Kochan Ciebie !!! 
 

  Bez Ciebie 
Zostawiłeś na mych ustach aksamitny pocałunek, 
Delikatny, jak liliowy kwiat. 
Jest to najpiękniejszy podarunek, 
Niech się dowie o tym cały świat. 
               Że ja nie mogę żyć dłużej bez Ciebie, 
               Bo Ty wypełniasz każdą moją myśl 
               I pragnę byśmy przez życie szli blisko siebie 
              – Kochany – proszę przyjdź już dziś. 
Bo bez Ciebie każdy dzień jest ponury 
I słońce nie świeci tak jasno, 
Błękitne niebo zasłaniają chmury 
I złote gwiazdy na niebie gasną. 
          A gdy jesteśmy razem, to: 
Świat kolorami tęczy mieni się dookoła 
I gwiazdy wesoło migocą, 
Me serce do Ciebie woła 
W błękicie nieba gwieździstą nocą. 
Przytul się, obejmij mnie, ja Kocham Cię!  
 
           autor wierszy: Zuzanna Ostafin 
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fotorelacja z występu „Grupy 5+1 Agnieszki I-K” w Jarosławiu 
 

  


