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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 natury, 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.  

   W tym momencie Calendarium aż prosi się o przytoczenie 
fragmentów wiersza Bolesława Leśmiana pt. „Ty przychodzisz jak noc 
majowa”, który w jedno kojarzy dwa słowa: miłość i maj zwieńczone 
zwrotem: „Kocham Cię” … co brzmi jak śpiew… 

 
Ty przychodzisz jak noc majowa… 

Biała noc, noc uśpiona w jaśminie… 
I jaśminem pachną twe słowa… 
I księżycem sen srebrny płynie… 

Kocham cię… 
Nie obiecuję ci wiele… 
Bo tyle co prawie nic… 

Najwyżej wiosenną zieleń… 
I pogodne dni… 

 
– – // – – // – – // – – // – – // – – // – – 

 
W ciszy serc, w potoków lśnieniu… 

Słowa dwa przez sen porwane… 
Przez noc ukryte… przez czas schwytane… 

Słowa dwa, co brzmią jak śpiew, 
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dwa proste słowa…. kocham cię. 
 

   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 54 laty – 
czyli 3 maja 1966 r. – cały Naród oddawał w macierzyńską opiekę Maryi.  

   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. 

 
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. 

 Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

 Gdy maj ciepły i zielony, to jesienią dobre plony. 
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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 1660 r. – urodził się Aleksandro Scarlatti – włoski 
kompozytor barokowy, autor 114 oper (zm. 1725 r.). 

   2/3 maja 1921 r. – wybuchło III powstanie śląskie. Było 
największym zrywem powstańczym Ślązaków w XX w. W czasie III 
powstania doszło do dwóch dużych bitew powstańców z Niemcami w 
rejonie Góry Świętej Anny i pod Olzą. Były to najkrwawsze starcia w czasie 
powstań śląskich. Przypomnienie: odbyły się one w okresie formowania się 
Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. Trwało do 5 lipca 
1921 r. 

– I powstanie śląskie – od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r. 
– II powstanie śląskie – od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r. 
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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.). 

   3 maja 1660 r. – pomiędzy Polska, a Szwecją zawarto pokój w 
Oliwie, na mocy którego król Jan Kazimierz zrzekł się prawa do tronu 
Szwecji, Polska zatrzymała część Inflant. 

   4 maja – to Międzynarodowy Dzień Strażaka międzynarodowe 
święto strażaków obchodzone w dniu wspominania w Kościele katolickim 
św. Floriana. 

   4 maja 1910 r. – urodził się Jerzy Waldorff – publicysta i pisarz, 
popularyzator muzyki klasycznej, organizator opieki nad Powązkami   (zm. 
1999 r.).  

   4 maja 1960 r. – urodziła się Beata Kozidrak – piosenkarka, 
założycielka zespołu „Bajm” oraz Małgorzata Pieczyńska – aktorka, zagrała 
w filmach: „Wierna rzeka”, czy „Komediantka”.  

   5 maja 1900 r. urodziła się Irena Zarzycka – pisarka; autorka 
przedwojennych bestselerów: „Dzikuska”, „Jawnogrzesznica”                                       
(zm. 1993 r.).    

   5 maja 2000 r. – w warszawskich Łazienkach odsłonięto pomnik 
Henryka Sienkiewicza.  

   6 maja 1950 r. – urodził się Zbigniew Wodecki – popularny 
piosenkarz, kompozytor, a także skrzypek i trębacz. Jego przeboje: „Zacznij 
od Bacha”, „Izolda”, „Chałupy Welcome to” (zm. 2017 r.).  

   6 maja 1990 r. – premiera biograficznego filmu „Korczak” w 
reżyserii Andrzeja Wajdy, w roli tytułowej Wojciech Pszoniak.  

   7 maja 1840 r. – urodził się Piotr Czajkowski – rosyjski kompozytor 
okresu romantyzmu. Napisał opery: „Eugeniusz Oniegin”, „Dama pikowa”, 
balety „Dziadek do orzechów”, „Jezioro łabędzie” (zm. 1893 r.).  

   7 maja 1980 r. – urodził się Maciej Zakościelny – aktor filmowy. 
Zagrał w: „Stara baśń”, „Tylko mnie kochaj” oraz w serialach: „Czas 
honoru”, „Kryminalni”. 
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   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 1940 r. – urodził się James L. Brooks – amerykański 
producent, scenarzysta i reżyser filmowy; filmy: „Czułe słówka”, „Lepiej być 
nie może”. 

   8 maja 1980 r. – Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła zwalczenie 
ospy prawdziwej (variola vera) na całym świecie. 

   9 maja 1800 r. – urodził się John Brown – amerykański radykalny 
abolicjonista, 16 października 1859 wywołał powstanie w obronie 
niewolników (zm. 1859 r.).  

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

   10 maja 1910 r. – urodziła się Papusza – właśc. Bronisława Wajs – 
romska poetka (zm. 1987 r.). 

   10 maja 1940 r. – Winston Churchill objął stanowisko premiera 
Wielkiej Brytanii.  

   11 maja 1830 r. – w Warszawie odsłonięto ufundowany przez 
Stanisława Staszica pomnik Mikołaja Kopernika. 

   11 maja 1960 r. – w Argentynie przez agentów Mosadu został 
porwany hitlerowski zbrodniarz wojenny – Adolf Eichmann.  

   12 maja 1670 r. – urodził się August II Mocny z dynastii Wettynów 
– książę Saksonii, król Polski w latach 1697–1706 i 1709–1733 (zm. 1733 r.). 

   12 maja 1970 r. – zmarł Władysław Anders – żołnierz i polityk, 
Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945 i 1946–1954                  
(ur. 1892 r.). 

   13 maja 1930 r. – zmarł Fridtjof Nansen – norweski badacz Arktyki, 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla (ur. 1861 r.).  

   13 maja 1981 r. – na Placu Świętego Piotra w Rzymie turecki 
terrorysta Mehmet Ali Ağca dokonał nieudanego zamachu na papieża Jana 
Pawła II.  

   14 maja 1930 r. – urodziła się Barbara Horawianka – aktorka 
teatralna i filmowa; filmy: „Krzyżacy”, „Kochankowie z Marony”.  
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  14 maja 1940 r. – urodziła się Marta Lipińska – aktorka, pamiętna 
pani Eliza ze słuchowiska „Kocham pana, panie Sułku”. Zagrała w serialach: 
„Ranczo”, „Lalka”. 

   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 2000 r. – zmarł Andrzej Szczypiorski – pisarz i senator RP. 
Napisał: „Msza za miasto Arras”, „Początek”  (ur. 1928 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.) 

   17 maja 1920 r. – urodziła się Zofia Rysiówna – aktorka teatralna i 
filmowa (zm. 2003 r.). 

   18 maja 1920 r. – w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła – 
arcybiskup metropolita krakowski, od 16. X. 1978 r. papież Jan Paweł II, 
Święty Kościoła Katolickiego (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 1480 r. – zmarł Jan Długosz – duchowny i historyk, 
wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka, autor dzieła „Roczniki czyli 
kroniki sławnego Królestwa Polskiego” (ur. 1415 r.).    

   19 maja 1950 r. – urodzili się: Wiesław Gawłowski – siatkarz i 
trener, członek złotej drużyny Wagnera, mistrz świata i olimpijski (zm. 2000 
r.) oraz Tadeusz Ślusarski – lekkoatleta, tyczkarz, mistrz olimpijski                           
(zm. 1998 r.). 

   20 maja 1935 r. – urodziła się Hanna Krall – pisarka i dziennikarka, 
autorka wywiadu z Markiem Edelmanem „Zdążyć przed Panem Bogiem”.  

   20 maja 1980 r. – po niecałym roku żeglugi kapitan Henryk Jaskuła 
zakończył samotny rejs dookoła świata na jachcie „Dar Przemyśla”. 

   21 maja 1930 r. – urodził się Sylwester Chęciński – scenarzysta i 
reżyser filmowy. M.in. wyreżyserował: „Historia żółtej ciżemki”, „Sami 
swoi”, „Nie ma mocnych”, „Kochaj albo rzuć”, „Rozmowy kontrolowane”.  

   21 maja 1970 r. – zmarł Leonid Teliga – żeglarz i pisarz, który w 
latach 1967–1969 samotnie okrążył Ziemię na jachcie „Opty” (ur. 1917 r.). 

   21 maja – Święto Kadeta* – ustanowione w okresie II RP dla 
upamiętnienia kadetów poległych w dniu najcięższych walk III – go 
Powstania Śląskiego (21. 05. 1921 r.) w rejonie Góry Świętej Anny.   

   22 maja 1930 r. – urodził się Jan Ciszewski – dziennikarz sportowy, 
pamiętny zwłaszcza jako sprawozdawca meczów piłkarskich (zm. 1982 r.).  

   23 maja 1869 r. – urodził się Jan Moszczyński – prawnik, dyrektor 
Departamentu Pocztowego w Ministerstwie Poczt i Telegrafów (zm. 1932) 

   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 – to Wniebowstąpienie Pańskie 
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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 Górę 
Oliwną. W obecności uczniów Jezus uniósł się w górę i zniknął. 

   24 maja 1609 r. – król Zygmunt III Waza opuścił Wawel na stałe 
przenosząc się do Warszawy, aby mieć bliższy dystans do Szwecji. W takich 
to okolicznościach i takim umotywowaniu przeniósł stolicę Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów na Mazowsze. 

   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 1960 r. – urodziła się Majka (Maria) Jeżowska – piosenkarka 
i kompozytorka; przeboje: „Od rana mam dobry humor”, „Najpiękniejsza w 
klasie”.  

   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 1920 r. – urodziła się Peggy Lee – właśc. Norma Deloris 
Egstrom – amerykańska piosenkarka jazzowa i popowa oraz aktorka                       
(zm. 2002 r.).    

   27 maja 1840 r. – zmarł Niccolo Paganini – włoski skrzypek wirtuoz 
i kompozytor, autor 24 „Kaprysów na skrzypce solo” 
(ur. 1782 r.). 
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   27 maja 1990 r. – odbyły się pierwsze od 1950 r. w Polsce wybory 
do samorządu terytorialnego.  

   28 maja 1940 r. – wojska alianckie z udziałem polskiej Samodzielnej 
Brygady Strzelców Podhalańskich zdobyły położony w północnej Norwegii 
Narwik.  

   28 maja 1940 r. – po 18-dniowej kampanii hitlerowskich Niemiec 
skapitulowała Belgia.  

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

   29 maja 1500 r. – zmarł Bartolomeu Dias – portugalski żeglarz i 
odkrywca, który 1488 r. – jako pierwszy Europejczyk – opłynął południowy 
kraniec Afryki (ur. ok. 1450 r.). 

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

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

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

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

   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.  
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   Kończy się najpiękniejszy miesiąc w roku. Wszyscy delektujemy się 
jego pięknem, swoistym osobniczym ożywieniem, gdyż w ten czas żywiej 
biją nam serca i poprzez to inne o tej porze roku jest nasze samopoczucie.  

   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 
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                            2019-12-14 
 
*kadet – to tytuł słuchacza szkoły chorążych (wojskowej i niektórych służb 
mundurowych) przed jej ukończeniem 
 
 

Światowy Dzień Chorego  
– obchodzony już po raz XXVIII w skali świata, zaś po raz XI 

– jako Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie  
 

   „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię” – to hasło papieskiego orędzia na XXVIII 
Światowy Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego we wspomnienie Matki 
Bożej z Lourdes. Papież Franciszek zaapelował w nim o szacunek dla daru 
życia, podmiotowe podejście do pacjenta i zwrócenie uwagi na jego wymiar 
duchowy. „Nie może być jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze 
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eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania 
życia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny” – napisał.   
 
    12 lutego 2020 r. – w/g mnie – wiele mówiące i teologicznie  
budujące człowieka wierzącego tegoroczne orędzie Światowych Dni 

Chorego w homilii wygłoszonej 
w trakcie Mszy św. odprawianej 
od godz. 1000 w lubaczowskiej 
konkatedrze w ramach już XI 

Powiatowo-Dekanalnych 
obchodów ŚDCh rozwijał i 
tłumaczył – dając budujące 
proste przykłady – bp 
pomocniczy Diecezji Zamojsko–
Lubaczowskiej Mariusz 
Leszczyński.  

   Swoje wystąpienie zakończył sentencją, apelem: „Wasze cierpienie 
nie jest bezużyteczne, ofiarujcie je w sposób duchowy za grzeszników, 
chorych i cierpiących, za misje, czy każdy inny cel wymagający tego typu 
ofiary”.  

   W trakcie Mszy św. wszystkim chętnym udzielono Sakramentu 
Namaszczenia Chorych. 

  Po nabożeństwie około 
godz. 1130 w konkatedralnej 
Salce Teatralnej odbyło się 
spotkanie wszystkich 
uczestników obrządku z 
zaproszonymi gośćmi, 
podczas którego z 
zaciekawieniem obejrzano 
artystyczne występy zespołów 
z sześciu placówek z terenu 
powiatu, tj. podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Oleszycach, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 
Lubaczowie, uczestników Warsztatu Terapii im. św. Józefa w Oleszycach, 
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podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Lubaczowie działającego przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II w 
Lubaczowie oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wielkich 
Oczach i Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.  

   W tym roku uroczystości swoją obecnością zaszczycili: Starosta 
Powiatu Lubaczowskiego Zenon Swatek, bp Mariusz Leszczyński, dyr. 
Podkarpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański, burmistrzowie, 
wójtowie, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu 
powiatu lubaczowskiego, radni powiatowi, dyrektorzy DPS, ŚDS, 
przedstawiciele WTZ, prezesi stowarzyszeń i inni. 

Teatralnej konkatedry zainaugurowało wystąpienie Starosty Zenona 
Swatka, który m.in. obszernie omówił możliwości lecznicze lubaczowskiego 
szpitala oraz jego finansowy stan pod zarządem nowej dyrekcji, 
kurtuazyjne wystąpienie dyr. PFRON Macieja Szymańskiego, który 
pogratulował corocznych wspólnych modlitw, spotkań oraz cyklicznego 
przeglądu artystycznych możliwości poszczególnych ośrodków z terenu 
powiatu. 

Niewątpliwie szczególnym – wymuszającym pojawienie się łzy 
wzruszenia – było autentyczne wystąpienie radnego powiatowego 
Kazimierza Rymarowicza, który bazując na swoich osobistych przeżyciach 
(przeżył – szczęśliwie z niego wychodząc – udar mózgu) – z autopsji – 
omówił proces wychodzenia z 
ciężkiej choroby, 
niepełnosprawności oraz 
towarzyszących temu 
wszystkiemu procesowi 
wewnętrznym rozterek, co owe 
wystąpienie uczyniło niezwykle 
wyjątkowym, wiarygodnym i 
poruszającym najtajniejsze 
zakamarki serc słuchających go 
ludzi.   

   Impreza nie ziściłaby się, gdyby nie gościnność ks. Andrzeja Stopyry 
– proboszcza parafii p.w. św. Stanisława BiM w Lubaczowie, 
przedsiębiorczość i operatywność dyr. PCPR – Beaty Zadwornej oraz 
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pracowników PCPR, hojność sponsorów – takich jak: Joanna i Grzegorz 
Bauman – właściciele Ośrodka Wypoczynkowego ,,Leśna Chata” w 
Kowalówce, Michał Wołoszyn – EuroSłuch Plus Med w Lubaczowie. Robert 
Polak – Zakład Remontowo Budowlany w Lubaczowie, Elżbieta Klimczak – 
Piekarnia „Gutek-Lutek”, Zdzisław Cioch – Prezes Miejskiej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie, Waldemar Bogusz – „Domex” – 
Technika Grzewcza, Miejski Dom Kultury im. Sas Bandrowskiego w 
Lubaczowie i Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach. 

   Imprezę logistycznie zabezpieczali pracownicy PCPR, którzy zdołali 
ugościć wszystkich uczestników tym, co na tę okoliczność organizatorom 
obchodów ŚDCh ofiarowali darczyńcy. W tym szczytnym gronie znaleźli się: 
Anna Hass, Magdalena Wawrów oraz Arkadiusz Markiewicz.  
   Za fachową obsługę części artystycznej w Salce Teatralnej konkatedry 
również należy podziękować: ekipie z MDK, która pracowała w składzie: 
konferansjer – Krystyna Czura, akustyk – Paweł Rogal oraz elektryk – 
Bogdan Tabaczek.   
 
Zygflor                               2020-02-14 
 
 

Kryształowy Jubileusz Małgosi (Musiałek) Przyboś 
    

   Czy wiecie, że już od 16 lat zasobami ludzkimi w biurze Naszego 
Okręgu PZN kieruje Małgorzata Musiałek (na razie będę używał Jej 
panieńskiego nazwiska) i tyleż samo czasu koordynuje naszą – czyli struktur 
terenowych Związku – działalność w ramach Okręgu Podkarpackiego PZN?  

  Jako wprowadzenie do z Nią z tej okazji wywiadu krótkie 
wspomnienie … 

   Pamiętam ostatnie – grudniowe – Plenum 2003 r., gdy 
przesłuchiwaliśmy 4 kandydatów, którzy zgłosili swój akces do pełnienia 
funkcji dyrektora biura ZO PZN i przystąpili do konkursu; wśród nich była 
jedna kobieta, czyli Małgosia. Po kilkunastu latach mogę stwierdzić, że 
wówczas – w/g mnie – wyglądała – i prezentowała się – jak w trakcie 
pełnienia swoich szczytnych obowiązków była Wicewojewoda Podkarpacki 
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Alicja Wosik, co można skonfrontować porównując Ich zdjęcia z obu 
okresów.  

   Pamiętam, że z Sali od członków Plenum oraz z ust prezesa Ryszarda 
Cebuli padały różne pytania dotyczące wizji kandydata związanej z 
podjęciem się pełnienia tej funkcji; od odpowiedzi i koncepcji każdego z nich 
był związany personalny wybór konkretnej osoby do objęcia tego 
stanowiska. Pamiętam, że sam każdemu z nich zadałem tylko jedno – o tej 
samej treści – pytanie: „Co uczynisz na rzecz pojedynczego członka Okręgu 
PZN, gdy obejmiesz urząd?” Nie pamiętam, co odpowiadali, ani co wówczas 
odpowiedziała Małgosia. Na tamtą chwilę pytanie „było przed czasem”; 
wydaje się, że najlepiej na nie odpowiedziała swoją czynną, mrówczą i 
twórcza pracą w ostatnim 16-leciu 
prowokując nas do oceny swojej 
aktywności w myśl biblijnej zasady „po 
owocach mej pracy mnie ocenicie”. Uczynię 
to u końca tego opracowania. 

   Co przeżywała i jak się wdrażała do 
dzisiaj po mistrzowsku pełnionej funkcji 
powinien opowiedzieć poniżej spisany z Nią 
wywiad, do którego lektury zachęcam.  

   Ku przyzwoitości jeszcze jedno 
uściślenie: od 06.01.2004 r. do 13. 07. 2019 
r. „dyrektorowała” nam Małgorzata 
Musiałek; po zmianie stanu cywilnego od 
14. 07. 2019 r. zasobami ludzkimi w biurze 
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ZO oraz aktywem w terenie kieruje Małgorzata Przyboś i oby ten stan trwał 
aż do Jej przejścia na emeryturę, czyli jeszcze bardzo długo... 
– Zygflor: Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że minęło 16 lat Twojego 
dyrektorowania w biurze ZO i że wszyscy „przespaliśmy” Twój 
Kryształowy Jubileusz w tej trudnej, lecz szczytnej pracy? 
– Dyrektor Małgorzata Przyboś: Tak naprawdę sama o nim zapomniałam, 
ani go sobie w ostatnich latach nie uzmysłowiłam. Czas szybko „zasuwa”, 
mija rok po roku i ani się obejrzysz, gdy „na liczniku” wybiło nam kolejny 

rok życia. Najlepiej to widać, gdy 
analizujemy pierwsze cyfry 
naszego PESEL-u.  
   Z tego czasu pamiętam 
moment, gdy na Plenach ZG PZN 
byłam witana jako najmłodszy w 
Polsce dyrektor ZO; teraz tamte 
dni są już dla mnie odległym 
wspomnieniem.  
   Z ręką na sercu – z czystym 
sumieniem – muszę zauważyć, 
że w trakcie tego okresu w pracy 
nie miałam przykrych 
doświadczeń pomimo tego, że 
jak w każdej instytucji, tak i my u 
nas przeżywamy różne chwile. Z 
zasady o tym nie pamiętamy, bo 
przed nami są ciągle nowe 
wyzwania, które należy 

wspólnie rozwiązywać i im podołać. We współżyciu należy być 
wyrozumiałym i tolerancyjnym i mieć świadomość tego, że borykamy się – 
oprócz dysfunkcji wzroku – z innymi dolegliwościami i chorobami, które 
niejednokrotnie nas dołują, ale to przechodzi i musi być OK. Ciągle mam 
tego faktu świadomość i takiego też podejścia w tej kwestii oczekuję od 
innych.  

   Dlatego też minione lata wspominam bardzo miło i fajnie. Był to 
niezwykle dla mnie dynamiczny czas mojego życia, w trakcie którego dużo 
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się działo w organizacji, jak i moim życiu. Wspólnie z Alą Niedużak, która do 
tej pory była, tak jak i ja, osobą dyspozycyjną, zrealizowałyśmy mnóstwo 
wyjazdów; poczynając od tych organizowanych dla dzieci, młodzieży, czy 
dorosłych. M.in. były to: Warsztaty Muzyczne, Warsztaty 
Międzypokoleniowe, czy dla młodzieży rajdy w górach. Dosadnie to do 
mnie dochodzi i wywołuje dreszczyk emocji, gdy od czasu do czasu 
przeglądam pamiątkowe z nich zdjęcia. Z tych osiągnięć jestem bardzo 
zadowolona; te przeżycia wyzwoliły pomiędzy mną, a moimi 

podopiecznymi nić przywiązania i sympatii, co jest niezwykle miłym.  
    Nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie koleżeńska atmosfera w pracy i 
– o czym już wspominałam – wyrozumiałość, bo dzisiaj mnie coś może 
dręczyć, zaś jutro może którąś z koleżanek – takie jest życie. 

   Pamiętam tak intensywne lata pracy w Związku – uzmysłowiło mi to 
dopiero roczne zestawienie dni pracy w terenie w stosunku do 
przepracowanych w biurze ZO – wynikał z tego wniosek, że na 365 dni w 
roku poza domem na wyjazdach spędzałam grubo ponad 100 dni! Co 
prawda, to właśnie ten czas pozwolił mi dogłębnie poznać teren, naszych 
ludzi go zamieszkujących oraz ich problemy, z którymi w środowisku 
naturalnym borykają się na co dzień. Oprócz wcześniej wymienionych 
przedsięwzięć, nagminnymi były wyjazdy do siedzib Kół PZN na różnego 
rodzaju szkolenia, spotkania, czy prezentacje. Cieszę się, że mogę pracować 
w swoim środowisku, bo jest to dla mnie ciekawa i przynosząca satysfakcję 
praca pomimo tego, że co roku musimy walczyć o każdy grosz, aby móc 
realizować statutową działalność Naszego Okręgu. Może m.in. i poprzez to 
mam tak ciekawe życie i zdobyte w ten sposób bogate doświadczenie 
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związkowo-życiowe? Satysfakcjonuje mnie to, że mam w miarę stabilny 
„babiniec”, czyli współpracujące ze mną w biurze ZO Koleżanki, z którymi 
mi się dobrze współpracuje i vice versa – im chyba ze mną też. Czas 
zatrudnienia w biurze ZO Podkarpackiego oceniam, jako jeden z lepszych 
okresów w moim dotychczasowym życiu.  
– Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoja osoba jest utożsamiana z 
pewną stabilizacją w kierowaniu naszym Okręgiem, gdyż po latach tarć na 
linii: prezes-dyrektor nastąpiła długo oczekiwana stabilizacja i twórczy 
okres współpracy. Również wśród nas, czyli ludzi z terenu jesteś odbierana, 
jako ta, która będąc naszą przełożoną we wzajemne służbowe kontakty 
wniosłaś pewne ciepło i zaufanie – słowem: stworzyłaś relacje oparte na 
odpowiedzialnym partnerstwie.  

   Swój urząd przyjęłaś w trudnym czasie, bo byliśmy tuż po 
transformacji ustrojowej, zaczęliśmy działać w nowych realiach, co 
wiązało się z nowym sposobem pozyskiwania środków. Oprócz tego były 
dwie przeprowadzki i nieliczne kłopoty z ZK PZN. 
– Wiadomo, że tam, gdzie są problemy i tarcia, to nigdy nie będzie działo 
się dobrze, a jeśli zaistnieją jakieś osobiste urazy, to szybko należy je 
niwelować, bo wszędzie tam, gdzie uda się zbudować nić porozumienia, to 
wszystko można zrealizować i wiele razem dokonać.  

   W biurze mamy naprawdę fajny zespół – jak to się mówi – na dobre 
i na złe, co udowodniły niegdyś trudne chwile, gdy przez kilka miesięcy nie 
miałyśmy dofinansowania do naszej statutowej działalności. Między nami 
jest dobra – zdrowa – więź, co jest widoczne i zauważalne na każdym 
odcinku naszej współpracy, tak w wymiarze biura ZO, jak też z 
pracownikami w terenie w biurach Kół PZN.  

   Jeśli chodzi o moje relacje z przełożonymi, to są one jasne i 
przejrzyste; prezes ZO jest moim przełożonym, zaś ja etatowym 
pracownikiem biura ZO. Jeśli realizuję ustalenia kolejnych gremium władz, 
tj. Plenum i Prezydium ZO – w tym prezesa – to wszystko idzie normalnym 
torem i nie ma „zgrzytów” … i tyle.  
– Pamiętam, jak w trakcie konkursowego przesłuchania kandydatów na 
stanowisko dyrektora biura ZO, że każdemu z was zadałem tylko jedno – 
o tej samej treści – pytanie: „Co uczynisz na rzecz pojedynczego członka 
Okręgu PZN, gdy obejmiesz urząd?” 
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– Nie pamiętam tej sytuacji; pamiętam tylko, że zatrudniono mnie po 
trzech poprzednikach i trochę bałam się. Wiedziałam, ze musze się starać,  
uczyć i korzystać z pomocy doświadczonych pracowników. Początki na 
pewno były trudne, ale charakteryzowały się moją wielką 
odpowiedzialnością za podjęte działania; słuchałam wskazówek prezesa 
Cebuli, księgowej i Ali Niedużak, która o PZN-nie wiedziała – i wie – 
wszystko. Ten stan zgłębiania stowarzyszenia oraz nabierania 
doświadczenia na pewno trwał około 2–3 lat, aż w końcu i ja trochę pewniej 
mogłam zaistnieć w naszej regionalnej strukturze Związku. Widocznie moje 
starania oraz zaangażowanie w ideę naszej specyficznej działalności 
zauważyli wszyscy – w tym prezes Ryszard Cebula – i dzisiaj możemy 
omawiać i podsumowywać mój dosyć długi okres pracy na tym stanowisku 
oraz wypunktowywać z 16-lecia jego pozytywy i osiągnięcia uzyskane na 
rzecz środowiska.   
– Od 06.01.2004 r. do 13. 07. 2019 r. „dyrektorowałaś” nam jako 
Małgorzata Musiałek; po zmianie stanu cywilnego, czyli od 14. 07. 2019 r. 
kieruje nami Małgorzata Przyboś. Czego na koniec rozmowy wypada mi 
życzyć dotychczasowej–nowej dyrektor biura ZO Podkarpackiego PZN? 
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– (szczery śmiech i westchnienie) O Boże!!! Na pewno: żeby nie było gorzej 
– aby było tak, jak do tej pory, bo z perspektywy lat miniony okres musimy 
– z naszego Związkowego punktu widzenia – ocenić jako dobry czas. W tym 
okresie udało nam się dopracować swojego tyflopedagoga, instruktora 
orientacji przestrzennej, czy optometrystki. Jestem dumna z zainicjowania 
w naszym Okręgu Warsztatów dla Dzieci, czy przedsięwzięć cyklicznych, jak 
Warsztaty Muzyczne, czy Międzypokoleniowe. Oby przyszłe lata były takie 
same, czemu powinnyśmy podołać starając się pozyskiwać środki 
zewnętrzne. Wierzę w możliwości moich dziewczyn, kadra jest 
„sprawdzona w boju” i powinno być dobrze. Ponadto cieszę się z 
zaistnienia CRONiS, w którym możemy realizować ciekawe projekty. 

   Najsmutniejszym jest to, że 
ubywa ludzi starszych, co jest raczej 
normalne przy zauważalnych w 
naszym kraju procesach 
demograficznych. W to miejsce 
przybywa nam bardzo dużo dzieci 
(nie wiadomo jak się do tego 
zjawiska ustosunkować), którym 
możemy zaoferować 
specjalistyczne zajęcia w naszym 
obiekcie.  

   Przy okazji zdradzę, że mam 
satysfakcje z tego, że istnieje nasz 

miesięcznik, do którego zaistnienia również i ja przyczyniłam się (uśmiech).  
– Tak, to wszystko prawda. Kończąc życzę dużo zdrowia, dalszego zapału 
do pracy, dobrych międzyludzkich układów i relacji oraz dalszej 
satysfakcji z tego, co robisz. Tak działając okryj chlubą swoje nowe 
nazwisko i – z wielką determinacją – działaj, jak dotychczas, aż …do 
przejścia na emeryturę, czyli jeszcze bardzo, bardzo długo... 
  Dziękuję za rozmowę. 
 
P.s. 

   Wręcz logicznym wydaje się być w tej sytuacji stwierdzenie, że nic 
do tej charakterystyki Koleżanki Dyrektor nie trzeba dodawać, gdyż 
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przemawiają za Nią twarde fakty i dokonania, a interpretowane zgodnie z 
biblijną zasadą: „po owocach mej pracy mnie oceńcie” mówią same za 
siebie … 
 
Zygflor                                  2020-01-01 
 
 

Kwestia zaufania 
    

   Co to jest zaufanie, czym jest w naszym życiu, czy w relacjach 
międzyludzkich, a nawet w życiu większej społeczności – tak jak np. naszej 
PZN–nowskiej w wymiarze Podkarpacia? 

   Zaufaniu w pewnych momentach również towarzyszy nadzieja, że 
ten ktoś, kogo pragniemy nim obdarzyć nas nie zawiedzie; słowem: nie 
oszuka. 

   W relacjach międzyludzkich zaufanie najczęściej dotyczy uczciwości 
drugiej strony we wzajemnych relacjach – np. w ramach naszego 
stowarzyszenia – bo dopiero co zainicjowane rozważanie ma dotyczyć 
naszego środowiska. 

   Zaufanie bywa szczególnie cenne w sytuacjach kryzysowych, gdy 
trzeba zaufać „na słowo” i jest podstawą więzi międzyludzkich poprzez to 
stając się fundamentem udanych międzyludzkich relacji. Gdy w tej kwestii 
następują pewne podejrzenia i zauważa się brak konsekwencji na dane 
nam słowo, to dochodzi do mataczenia, zakłamania, wrogości i 
nieprzyjemnych – niekomfortowych dla obu stron – rozstań...  
  

   W tym kontekście uczciwie rozważmy pewne zdarzenie dotyczące 
jednego z naszych terenowych PZN–owskich ogniw. 

   Jest godz. 1445 19 listopada 2019 r.; tuż po zakończonym XXI 
Okręgowym Zjeździe Delegatów Okręgu Podkarpackiego PZN odbywa się 
pierwsze Plenum najwyższego gremium Naszego Okręgu; jednym z 
punktów debaty jest sytuacja w jednym z jego terenowych ogniw.  

   Sprawę – jej meritum – dosyć obszernie omówił ponownie wybrany 
prezes Ryszard Cebula, a w przytaczaniu argumentów za usunięciem lidera 
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tejże struktury jego wypowiedź uzupełnia i potwierdza  dyr. Małgorzata 
Przyboś; za ich stanowiskiem, czyli wnioskiem przemawiają również 
ustalenia OKR oraz ostatniego Prezydium ZO PZN. 

   W ostatnim słowie tuż przed wiążącym głosowaniem całego Plenum 
obarczona zarzutami osoba zobowiązuje się, ze postara się swoje 
postępowanie zmienić i od tego momentu będzie w jej Kole PZN wszystko 
OK. 

   Wedle relacji prezesa Ryszarda Cebuli w tejże strukturze przez 
ostatnie tygodnie nic się nie zmieniło, a był to m.in. gorący czas składania 
wniosków do PCPR, co na rzecz tego środowiska uczyniły dziewczyny z biura 
ZO PZN (choć owa osoba w swoim środowisku opowiada, że złożyła nawet 
2 wnioski, co jest kłamstwem, gdyż biuro Zarządu Okręgu kontaktowało się 
w tej kwestii z tamtejszym PCPR i nic takiego nie wpłynęło do tej instytucji 
– informacja potwierdzona w dniu 2 grudnia 2019 r.) . 

   Minęło kilka tygodni, był czas do wykazania – przynajmniej – chęci 
poprawy i … jest tak, jak przed krytycznym głosowaniem, które „podcięło” 
motywację do dalszego działania dopiero co wybranego prezesa ZO PZN. 
 

   W tym momencie – aż namolnie – powraca motyw poruszonego we 
wstępie terminu zaufania.  

   19 listopada 2019 r. nie wyraziliśmy go dopiero co ponownie 
wybranemu Ryszardowi Cebuli, który zgłaszając wniosek czynił to w 
interesie konkretnej struktury PZN; wspierało go w tym Prezydium ZO oraz 
zdeterminowana w uzdrowieniu w tym środowisku patowej sytuacji dyr. 
Małgorzata Przyboś.  

   Wedle relacji otrzymanej od prominentnej osoby z ZO w owym ZK w 
tej kwestii nic się nie zmieniło, a ów stan nawet jeszcze bardziej 
rozzuchwalił osobę, której 19 listopada 2019 r. – poprzez wstrzymanie w 
głosowaniu od jej usunięcia – członkowie Plenum zaufawszy jej słowom dali 
szansę. 

   Okazuje się, że i oni zostali oszukani, pomimo tego, że zaufali. 
Ciekawe, jak teraz będą głosować na najbliższym Plenum, bo problem się – 
niestety – wzmógł i jak wrzód dojrzał do radykalnego usunięcia. 

   Jak w kwestii przytoczonej we wstępie opracowania definicji czuje 
się prezes Ryszard Cebula, któremu u zarania XXI kadencji działalności 
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naszego Okręgu PZN nie zaufano i jak to się odbije na dalsze relacje w 
obopólnej współpracy, gdy u jej początków nawala to, co winno być 
podstawą wszelkich działań nie tylko w naszym stowarzyszeniu?   
   
Zygflor                                         2019-12-04 
 
 

Witryna poetycka 
    

   Tym razem majowy kącik poetycki udostępniam Poetce, która już 
dawno nie gościła na łamach miesięcznika. 

  Analizując treść Jej wiersza rozważajmy wszystko to, co niezwykle 
spostrzegawcza Autorka „zaklęła” w słowa, czyli treść z czasów, gdy jeszcze 
widziała, by dziś w przepiękny sposób przybliżyć i uzmysłowić nam uroki 
wiosny, której rozkwit nierozdzielnie jest związany ze słońcem i jego 
dobroczynnym oddziaływaniem na naszą planetę. Zapraszam do lektury 
wyeksponowanego utworu … 
 

 Promienie słońca  
 
Ciepłe promyki słońca 
Zbudziły nowy dzień, 
Ogrzały błękitne niebo, 
W strumyku skąpały się. 
 

Przejrzały się w kropelkach rosy 
Wiszących na źdźbłach trawy, 
Błyszczące, migocące 
Ruszyły dalej bez obawy. 

 
Pobiegły do stokrotek 
Budząc je ze snu, 
Rozchyliły delikatnie ich kwiatki, 
Potem musnęły gałązki bzu. 
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Połaskotały skowronka, 
By zaczął pęknie śpiewać, 
Ogrzały skrzydła motyli, 
By pofrunęły wysoko do nieba. 

 
A gdy już wszystkich zbudziły 
Malując uśmiech każdemu 
Do słońca powróciły, 
By nieść radość światu całemu. 
 

   autor: Zuzanna Ostafin 
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„Do swojej roli krzepła i dojrzewała na naszych oczach” 
– czyli – 

fotorelacja z 15-lecia dyrektorowania Małgorzaty Musiałek-Przyboś 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


