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Czerwiec 
   
   – to kolejno szósty miesiąc w roku i wedle używanego w Polsce 
kalendarza gregoriańskiego ma 30 dni. W/g Aleksandra Brücknera – 
historyka literatury i kultury polskiej – nazwa miesiąca wywodzi się od 
słowa czerw oznaczającego larwę pszczoły. Inny źródłosłów nazwy oraz 
koloru czerwonego kojarzy go z owadem o nazwie czerw polski, z którego 
wyrabiano czerwony barwnik (koszelinę) do barwienia tkanin, którego 
larwy w Polsce zbierano w czerwcu na korzeniach rośliny o nazwie 
czerwiec trwały. 

  Stąd wniosek, że przez kilka wieków Rzeczpospolita była głównym 
dostarczycielem czerwców (barwnika) dla Europy. Podobna nazwa tego 
czasu występuje też w innych językach północnej Słowiańszczyzny – czes. 
červen, ukr. червень, błr. чэрвень. Inne nazwy używane dawniej to: 
ugornik bądź zok.  

  Łacińska nazwa 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 
w nich funkcjonuje. 

  Stare przysłowia ludowe mówią, że „Czerwiec daje dni gorące, 
kosa brzęczy już na łące”, zaś inne: „Gdy nadejdzie nam sobótka, dzionek 
długi – nocka krótka!” 

   Z różnych względów pamiętajmy, że „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 każdego czerwcowego Calendarium.  

  Przyznacie, że czerwcowe dni kojarzą się nam z początkiem lata, 
końcem roku szkolnego, początkiem wakacji, z krótkimi nocami i długimi 
dniami, bogactwem lasów (jagody, grzyby) oraz nowalijkami z 
przydomowych ogrodów. Po prostu – chce się żyć!!! 
 

Inne ludowe mądrości celnie określające ten czas: 

 Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. 

 Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 

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

 Gdy nadejdzie nam sobótka, dzionek długi – nocka krótka! 

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/Koszelina
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 z Jasiem wody grzeją, a Piotr z Pawłem grzyby sieją. 

 Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. 

 Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to największy wtedy głód, a kiedy 
mak, to już nie tak. 

 
 W tym miesiącu wspominamy: 

 
„Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym …” 

                                                                                                         Charles Chaplin 
  1 czerwca – Dzień Dziecka 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. 

  W tym miejscu felietonu wszystkim dzieciom zrzeszonym w naszej 
organizacji składamy jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
zadowolenia z życia, przyjemności i łatwości w przyswajaniu sobie 
wiedzy oraz wszelkiej innej pomyślności związanej z edukacją, 
zdobywaniem zawodu i – w końcowym efekcie – adekwatnego do 
swoich ambicji, możliwości i zdobytej wiedzy – miejsca w życiu.  

   1 czerwca 1434 r. – zmarł Władysław Jagiełło – wielki książę 
litewski i król Polski; założyciel dynastii Jagiellonów, dowódca wojsk 
polsko-litewskich w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. (ur. ok. 1351 r.) 

  1 czerwca 1915 r. – urodził się Jan Twardowski – wybitny kapłan i 
poeta, filozof, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania 
Warszawskiego (zm. 2006 r.).  

  2 czerwca 1930 r. – urodził się Charles Conrad – amerykański pilot, 
astronauta; trzeci człowiek w historii, który postawił nogę na Księżycu 
(zm. 1999 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.  

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/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
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  3 czerwca 1880 r. – Alexander Graham Bell przeprowadził 
pierwszą bezprzewodową transmisję telefoniczną. 

  3 czerwca 1966 r. – urodziła się Maria Bijoś – nasza poetka 
wielokrotnie publikowana w „Witrynie poetyckiej” (zm. 2008 r.). 

  4 czerwca 1989 r. – 31 lat temu – odbyły się pierwsze w 
powojennej Polsce 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” ogłosił dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw 
Obywatelskich – głosiła uchwała podjęta wówczas przez posłów. Od tej 
chwili ponownie zaczęliśmy obchodzić święto 3-go Maja i 11 listopada. 
Tego dnia odradzała się III Rzeczpospolita.  

  4 czerwca 1970 r. – urodziła się Izabella Scorupco – właśc. Izabella 
Dorota Skorupko – polsko–szwedzka modelka, aktorka, piosenkarka i 
fotomodelka. Zagrała postać Heleny Kurcewiczówny w filmie „Ogniem i 
mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana.   

  5 czerwca 1850 r. – urodził się Pat Garrett – amerykański prawnik, 
szeryf; znany jako zabójca rewolwerowca Billy’ego Kida (zm. 1908 r.). 

  5 czerwca 2004 r. – zmarł Ronald Reagan – amerykański aktor i 
polityk, 40 prezydent USA. Był znany ze swych antykomunistycznych 
poglądów, w 1983 r. określił ZSSR mianem „imperium zła” (ur. 1911 r.)   

  6 czerwca 1530 r. – urodził się Jan Kochanowski – poeta epoki 
renesansu, tłumacz. Był nadwornym poetą Stefana Batorego, sekretarzem 
królewskim (zm. 1584 r.).  

  6 czerwca 1944 r. – w nocy 5/6 VI. rozpoczęła się operacja 
„Overlord” – desant wojsk alianckich w Normandii. Jest to moment 
utworzenie drugiego frontu w Europie.  

  7 czerwca – to Dzień Wolnej Prasy 
  7 czerwca 1920 r. – urodził się Jan Michalski – chemik. Został 

odznaczony medalami: Jędrzeja Śniadeckiego – Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego im. Mikołaja Kopernika PAN oraz Miasta Paryża za 
szczególne zasługi naukowe (zm. 2016 r.).    

  7 czerwca 1940 r. – urodził się Tom Jones – właśc. sir Thomas Jones 
Woodward – brytyjski piosenkarz, gitarzysta i aktor. Jego przeboje: 
„Delilah”, „Sex Bomb”.   
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  8 czerwca 1810 r. – urodził się Robert Schumann – niemiecki 
kompozytor, pianista, krytyk muzyczny. Jest uważany za jednego z 
najbardziej wpływowych twórców epoki romantyzmu (zm. 1856 r.).  

  8 czerwca 1890 r. – urodził się Konstanty Plisowski – generał WP, 
w 1939 r. dowodził obroną Twierdzy Brzeskiej, ofiara zbrodni katyńskiej 
1940 r.  

  9 czerwca 1794 r. – od ran odniesionych w bitwie pod 
Szczekocinami zmarł Bartosz Głowacki – bohater Insurekcji 
Kościuszkowskiej (ur. 1758 r.).  

  9 czerwca 1850 r. – urodził się Wilhelm Roux – niemiecki zoolog, 
embriolog – jeden z twórców embriologii doświadczalnej (zm. 1924 r.)  

  10 czerwca 1930 r. – urodził się Jacek Trznadel – prozaik, poeta, 
eseista, krytyk literacki, tłumacz, działacz społeczny, współzałożyciel 
Niezależnego Komitetu Badania Zbrodni Katyńskiej, inicjator powołania 
Polskiej Fundacji Katyńskiej, autor „Hańby domowej”.  

  10 czerwca 1972 r. – w Górach Świętokrzyskich udostępniono dla 
zwiedzających Jaskinię Raj. 

  11 czerwca 1770 r. – żeglarz James Cook dopłynął do Wielkiej Rafy 
Koralowej. 

  11 czerwca 2000 r. – na Rynku Głównym w Krakowie ok. dwóch 
tysięcy trębaczy wykonało w południe Hejnał Mariacki tym sposobem 
ustanawiając rekord Guinnessa.  

  11 czerwca – BOŻE CIAŁO – czyli święto Ciała i Krwi Chrystusa – 
„obchodzone pod kopułą samego nieba obsypane deszczem kwiatów, a 
świętowane w najpiękniejszej porze roku”.  

  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.  

 
Jak Boże Ciało pogodą darzy, 

Rok będzie dobry dla gospodarzy. 
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  12 czerwca 1920 r. – urodził się Janusz Budzanowski – harcerz, 
obrońca Grodna. Jego grób na miejskim cmentarzu jest jedyną zachowaną 
mogiłą poległego obrońcy miasta (zm. 1929 r.). 

  13 czerwca 40 r. – urodził się Gnaeus Julius Agricola – dowódca 
rzymski, w latach 77–94 namiestnik Rzymian w Brytanii (zm. 93 r.).  

  13 czerwca 1930 r. – urodził się Ryszard Jerzy Kukliński – ps. „Jack 
Strong”, „Mewa”, pośmiertnie awansowany do stopnia generała, 
zastępca szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego LWP. Od 1970 
r. agent CIA, przed wprowadzeniem stanu wojennego ewakuowany do 
Berlina Zachodniego (zm. 2004 r.).  

  14 czerwca 1900 r. – urodził się Władysław Gębik – filozof, pisarz – 
pseud. Andrzej Borowik – działacz społeczny spod znaku „Rodła”; członek 
Związku Polaków w Niemczech (zm. 1986 r.). 

  14 czerwca 1940 r. – do obozu koncentracyjnego Auschwitz dotarł 
pierwszy masowy transport 728 mężczyzn – polskich więźniów 
politycznych.  

  15 czerwca – to Światowy Dzień Praw Osób Starszych. 
  15 czerwca 1800 r. – stolicą Stanów Zjednoczonych zostało miasto 

Waszyngton. 
  15 czerwca 1954 r. – w Bazylei – Szwajcaria – utworzono 

Europejską Federację Piłki Nożnej – UEFA.  
   16 czerwca 1780 r. – urodził się Leontij Hagemeister – rosyjski 

podróżnik, odkrywca. Dwukrotnie opłynął Ziemię, okrył Atol Mienszykowa 
w łańcuchu wysp Marshalla i określił położenie niektórych wysp na 
Pacyfiku (zm. 1833 r.). 
  16 i 17 czerwca 1951 r. – w tych dniach obradował Krajowy Zjazd, 
podczas którego z połączenia Związku Pracowników Niewidomych RP 
oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP – powołano do istnienia jednego 
reprezentanta interesów środowiska: Polski Związek Niewidomych. Zjazd 
uchwalił Statut i wytyczył cele działania, zaś na pierwszego 
przewodniczącego ZG PZN został wybrany mjr Leon Wrzosek. 
  17 czerwca 1780 r. – urodził się Antoni Potocki – hrabia, generał 
brygady, senator, tajny radca, adiutant księcia Józefa Poniatowskiego    
(zm. 1850 r.). 
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  18 czerwca 1850 r. – urodził się Richard Heuberger – austriacki 
kompozytor, muzykolog, krytyk muzyczny, twórca operetki „Bal w 
operze” (zm. 1914 r.). 

  18 czerwca 1930 r. – urodził się Henryk Machalica – aktor, 
popularny, dzięki roli Dionizego Złotopolskiego w serialu „Złotopolscy” 
(zm. 2003 r.). 

  19 czerwca 1930 r. – w Spokane w amerykańskim stanie 
Waszyngton po raz pierwszy obchodzono Dzień Ojca.  

  19 czerwca 1930 r. – urodziła się Gena Rowlands – amerykańska 
aktorka. Filmy, w których grała: „Alfred Hitchcock przedstawia”, „Gloria”, 
„Kobieta pod presją”. W 2016 r. laureatka Oscara za całokształt 
twórczości.  

  20 czerwca – o godz. 2343 początek astronomicznego lata  

  20 czerwca 1740 r. – urodził się Józef Paulin Sanguszko – 
marszałek wielki litewski, marszałek nadworny litewski, książę; w 1767 r. 
napisał „Projekt reformy rządu” (zm. 1781 r.). 

  20 czerwca 1920 r. – w kościele parafialnym w Wadowicach został 
ochrzczony Karol Wojtyła. 

  21 czerwca 1860 r. – urodził się Stefan Jentys – botanik, fizjolog 
roślin, chemik, popularyzator problematyki rolnej (zm. 1919 r.). 

  21 czerwca 1940 r. – urodził się Alfred Znamierowski – dziennikarz, 
heraldyk, weksylolog, członek Solidarności Walczącej, współzałożyciel 
Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.  

  22 czerwca 1919 r. – urodził się John Hunt – angielski wojskowy, 
himalaista. W 1953 r. kierował wyprawą w Himalaje, która jako pierwsza 
zdobyła Mount Everest (zm. 1998 r.). 

  22 czerwca 1960 r. – Franciszek Walicki założył zespół „Czerwono-
Czarni”. 

  23 czerwca – to Dzień Ojca 
  „W najgorszym gniewie ojca na syna jest więcej czułości, niż 

najbardziej czułej miłości syna do ojca …” 
                 Henri Millon de Montherlant  

  W tym miejscu felietonu wszystkim Ojcom jak najszczersze 
życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz wszelkiej pomyślności i 
wdzięczności za dobre wychowanie tych, którym niegdyś przyszło 
„przetrzepać skórę” – w końcowym efekcie – dla ich dobra… 
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  23 czerwca 1800 r. – urodził się Karol Marcinkowski – lekarz, 
działacz społeczny, filantrop. Za udział w bitwie o Olszynę Grochowską w 
Powstaniu Listopadowym został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu 
Virtuti Militari (zm. 1846 r.). 

  24 czerwca 1900 r. – urodził się Rafał Lemkin – prawnik 
pochodzenia żydowskiego, twórca pojęcia „ludobójstwo” i projektu 
konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa                       
(zm. 1959 r.). 

  24 czerwca 1976 r. – premier Piotr Jaroszewicz w sejmowym 
przemówieniu poinformował o drakońskiej podwyżce cen żywności. Już 
nazajutrz doszło do pierwszych strajków i ulicznych zamieszek. 
Najostrzejsze protesty były w Radomiu, Ursusie i Płocku. Do rozpędzania 
manifestacji użyto milicji wyposażonej w pałki, gazy łzawiące i petardy. W 
trakcie zajść zginęły 2 osoby, a ponad 200 zostało rannych. 

  25 czerwca 1560 r. – urodził się Wilhelm Fabricius – niemiecki 
lekarz, chirurg. Zajmował się leczeniem ran, przetłumaczył wiele prac z 
łaciny na języki europejskie (zm. 1634 r.).  

  25 czerwca 1870 r. – urodził się Józef Kantor – nauczyciel, etnograf, 
znawca gwary podhalańskiej. W 1907 r. opublikował monografię 
etnograficzną „Czarny Dunajec” – jedyną tego typu publikację z Podhala 
(zm. 1920 r.). 

  25 czerwca 2009 r. – to początek potężnego kataklizmu – nie 
notowanych dotąd opadów deszczu i trąb powietrznych w powiatach: 
dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim i brzozowskim, 
których skutki są widoczne w tych rejonach Podkarpacia do dziś.  

  26 czerwca 1910 r. – urodził się Roy Plunkeet – amerykański 
chemik, który przez przypadek w 1938 r. wynalazł teflon (zm. 1994 r).  

  26 czerwca 2000 r. – Brytyjczyk Adrian Nicholas oddał udany skok 
na spadochronie zbudowanym wedle projektu Leonarda da Vinci. 

  27 czerwca 1880 r. – urodziła się Helen Keller – amerykańska 
głuchoniewidoma pisarka, pedagog i działaczka społeczna. Jej 
najsłynniejsza książka, to „Historia mego życia” (zm. 1968 r.). 

  27 czerwca 1950 r. – Sejm Ustawodawczy uchwalił „Kodeks 
rodzinny”, w którym m.in. obniżył wiek pełnoletności z 21 do 18 lat. 

  28 czerwca 1900 r. – urodził się Leon Kruczkowski – pisarz, 
publicysta, poseł Sejmu PRL I, II i III kadencji. W latach 1949–1956 prezes 
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Związku Literatów Polskich, autor powieści „Kordian i cham”, dramatu 
„Niemcy” (zm. 1962 r.). 

  28 czerwca 2000 r. – w Gniezdowie w Rosji otwarto Polski 
Cmentarz Wojenny w Katyniu. 

  29 czerwca 1830 r. – urodził się Piotr Umiński – urzędnik, działacz 
społeczny, kolekcjoner, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Historii i 
Zabytków Krakowa (zm. 1906 r.).   

  29 czerwca 1930 r. – urodził się Sławomir Mrożek – prozaik, 
rysownik, dramaturg zaliczany do nurtu teatru absurdu. Jego utwory: 
„Tango”, „Emigranci”, „Miłość na Krymie” (zm. 2013 r.). 

  30 czerwca1520 r. – zmarł Montezuma II Xocoyotzin – ostatni 
przed przybyciem Hiszpanów tlatoani (władca) Azteków (ur. 1466 r.). 

  30 czerwca 1940 r. – generał Stefan Rowecki „Grot” został 
komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej i dowódcą Sił Zbrojnych 
w Kraju.  

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

  Skończył się rok szkolny, rozpoczynają wakacje, co poniektórzy 
inaugurują zasłużony wypoczynek w miejscu zamieszkania, w górach lub 
nad morzem uczestnicząc w zorganizowanych – grupowych – lub własnym 
sumptem „wyreżyserowanych” wyjazdach.  

  Pomimo wszystko namawiam do chwili zadumy nad powyżej 
przytoczonymi w Calendarium faktami i tym wszystkim, co w ostatnim 
stuleciu i na przełomie wieków wydarzyło się w Polsce w kontekście tego 
wszystkiego, co musiał wycierpieć Naród, aby dzisiaj mogło być tak, jak 
jest…  

  Przy okazji wakacyjnych rozjazdów apeluję: przyswajajmy sobie 
historię i podania regionów, w których będziecie odpoczywać, gdyż 
„Historia – jak mawiał Cyceron – jest nauczycielką życia, świadkiem 
czasów i prawdy”.  

  W związku z tym życzę ciekawych doświadczeń i odkrywczych 
przemyśleń wynikających z Waszych eskapad… 
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Zygflor                         2020-01-20 
 
  

Jednak dotrzymała słowa 
   

  Już u zarania opracowania zdradzam, że rzecz będzie o Renacie 
Stankiewicz, ponieważ … jest tego warta.  
   Renatę znam na pewno kilkanaście lat i było kilka momentów w 
naszej znajomości, gdy niegdyś „na poważnie” rozmawialiśmy nad tym, 
dlaczego na swoje barki nie weźmie ciężaru liderowania stalowowolskiej 
strukturze PZN.  
   Pamiętam, jak niegdyś w Zatwarnicy wraz z Grzesiem Graboniem – 
w trójkę – spacerowaliśmy obok ośrodka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nią o tym 
dosyć natarczywie rozmawiając; 
wówczas zapowiedziała, że kiedyś 
nastąpi taki moment, ale nie teraz, bo są 
jeszcze małe dzieci i inne obowiązki, ale 
na pewno kiedyś to się ziści. 
   W międzyczasie – przez te 
kilkanaście lat – w macierzystej 
strukturze PZN było zawsze Osobą nr. 2 
zawsze stojącą o pół kroku za każdą 
kolejną swoją szefową często gęsto służąc im radą, swoim ramieniem lub 
– niczym sekretarka – przypominając jakie problemy mają poruszyć, na co 
zwrócić uwagę, w jakiej sprawie interweniować. Dawało się to nawet 
zauważać w sposobie zajmowania miejsca podczas narad, w czasie 
plenum lub na innych tego typu spotkaniach; można byłoby uogólnić 
mówiąc, że od kilkunastu lat dojrzewała do tego, aby stać się Osobą nr. 1 
swojego środowiska przez ten czas przebywając w cieniu swoich 
„związkowych” prominentów.  

  Pierwsza połowa 2018 roku, to czas, moment i chwila, w trakcie 
której nastąpiło to, co zapowiadała Bohaterka opracowania i na co w 
naszym środowisku liczyło wiele osób, w tym prezes Cebula. 
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  Najlepiej o tym wszystkim opowie sama Renata, więc spisawszy 
stenogram, czyli w miarę dokładny zapis z Nią rozmowy w tej formie 
przytaczam Jej wypowiedź: „Szczerze mówiąc, to sama nie pamiętam, 
kiedy przejęłam obowiązki prezesa ZK po ustępującej przed rokiem Teresie 
Piecuch, która zrezygnowała z pełnienia tej funkcji w naszym ZK. Tak więc 
logiczną konsekwencją tamtej decyzji była zgoda w trakcie tegorocznego 
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na objęcie tej funkcji na 
najbliższą kadencję, co uczyniłam w pełni zdając sobie sprawę z tego, na 
co się decyduję.  

  Sprawne działanie mojego Zarządu Koła gwarantuje jego skład: 
 – prezes ZK:      Renata Stankiewicz  
– wiceprezes:     Anna Topa 
– skarbnik:     Małgorzata Saja 
– członek ZK:    Dorota Kosierb 
– członek ZK:   Zbigniew Kusiński 
– członek ZK:   Stanisław Świąder 
 
dla przypomnienia adres siedziby ZK:  

 
Polski Związek Niewidomych 

Koło w Stalowej Woli 
ul. Popiełuszki 4 

37-450 Stalowa Wola 
 

  Tuż po wyborach na rzecz naszego środowiska początkiem lipca 
zorganizowaliśmy dla około 40 osób spotkanie przy grillu, któremu 
towarzyszyła wymiana uwag na temat likwidacji barier w naszym mieście, 
co wydaje się być tematem dosyć gorącym w kontekście aktualnie 
przeprowadzanych w Stalowej Woli modernizacji dróg.  

  Spotkanie przy muzyce i wspomnianej atrakcji odbyło się w 
urokliwym miejscu o nazwie „Ciemny Kąt” – tj. lokalnym leśnym miejscu 
relaksu dla Stalowej Woli, gdzie są podprowadzone wszystkie media oraz 
inne atrakcje umożliwiające organizacje tego typu spotkań.  
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  Od sierpnia w siedzibie Koła dosyć prężnie ruszyły treningi 
strzelectwa laserowego, zaś od września – równie prężnie – zajęcia z 
Showdowna, tj. tenisa stołowego dla niewidomych. Oba zadanie są ścisłe 
realizowane we współpracy z PKSiRNiS „Podkarpacie”. W ramach tejże 
współpracy polegającej również i na tym, że korzystamy z finansowego 
wsparcia w ramach realizowanych prze wspomniany środowiskowy Klub 
projektów – od października dwa razy w tygodniu realizujemy dla naszych 

podopiecznych zajęcia na miejscowym basenie, co cieszy się dużym 
uznaniem i zainteresowaniem.  

  Jeśli chodzi o plany dotyczące końca tego roku, to planujemy: 
– zrealizować spotkanie „andrzejkowe” – termin do uzgodnienia 
– dla najmłodszych zorganizować spotkanie mikołajkowe połączone z 
zawarciem bliższych kontaktów z ich rodzicami, czy opiekunami 
– 16 grudnia planujemy dla 42 osób – w tym samotnym – w restauracji 
„Słoneczna” zorganizować międzypokoleniowe spotkanie wigilijne pod 
roboczą nazwą „Wigilia dawniej i dziś”, aby nie czuli się być w ten 
szczególny czas osamotnionymi 

  Jeśli chodzi o rok 2020, to planujemy: 
– w styczniu we współpracy z Duszpasterstwem Niewidomych 
zorganizować spotkanie opłatkowe 
– po Wielkanocy równie świąteczne „jajko” 
 – o ile dostaniemy z wiadomych źródeł dofinansowanie w miesiącu 
czerwcu czterodniową wycieczkę w okolice Wisły i Żywca 
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– w przyszłoroczne wakacje – we współpracy z Nadleśnictwem Rozwadów 
– ponownie zorganizować przy wsparciu sponsorów spotkanie w Ciemnym 
Kącie”  
– końcem sierpnia jednodniowy wyjazd do Skansenu w Kolbuszowej. 

  Na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z 
PKSiRNiS „Podkarpacie”, z którego realizacji projektów korzystamy w 
miejscu naszej działalności i zamieszkania. 

  W listopadzie i grudniu jeszcze tego roku pragniemy skorzystać z 
dobrodziejstwa współpracy z miejscowym Muzeum, które jest 
przystosowane do obsługi ludzi niewidomych – włącznie z dowozem moich 
podopiecznych do ich obiektu. 

  Najprawdopodobniej nie byłoby tylu planów i już osiągniętych 
pozytywnych efektów, gdyby nie moja ścisła współpraca z pracownicą 
biura Małgosią Saja, która jest niezwykle miłą i sympatyczną osobą 
docenianą i szanowaną przez ludzi, którym służy. 

  Nigdy nie zdecydowałabym się podjęcia tych (podjęłam pracę) 
obowiązków – co jeszcze raz podkreślam – 
gdyby nie Małgosia, która jest biegła w 
sztuce obsługi komputera i pracy biurowej, 
poprzez co idealnie realizuje to, co 
zdecydujemy się zrobić w trakcie 
posiedzeń Zarządu Koła. 

  W interesie środowiska w stałym 
kontakcie jestem z „szefostwem” MZKS w 
celu dopracowania szczegółów 
korzystania z tablic informacyjnych i 
skoordynowania indywidualnych pilotów 
ułatwiających niewidomemu identyfikację 
zbliżającego się do zatoczki autobusu. 

administracji za współpracę oraz 
finansowe wspieranie naszych inicjatyw, co naprawdę uskrzydla i daje 
poweru, czyli dodatkowej motywacji i siły do dalszego działania ” – tyle z 
obszernej wypowiedzi prezes Renaty, która – jak widać – już „wsiąkła” w 
to, co robi .  

wizją i pasją we współpracy z całym Zarządem Koła stalowowolskiej 
struktury PZN, co jest gwarantem owocnej i obliczonej na lata współpracy 
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dającej satysfakcję wszystkim osobom w nią zaangażowanym, czego 
Renacie i Jej współpracownikom tylko należy pogratulować, zaś w 
środowisku nagłaśniać , jak wzór … do – przynajmniej – przeanalizowania, 
jeśli nie naśladowania …  

  Niezwykle cennym jest to, że po kilkunastu latach od pierwszych 
niewiążących Ją deklaracji, Renata Stankiewicz po podchowaniu dzieci i 
po mimo podjęcia się zawodowych obowiązków, na swoje barki przejęła 
ciężar liderowania macierzystej strukturze PZN, za co należy Ją podziwiać i 
Jej podziękować.  
 
Zygflor                         2019-11-01 
  
 

„Od powietrza, głodu, ognia i wojny” 
 

Święty Boże, Święty mocny, 
Święty a Nieśmiertelny 
Zmiłuj się nad nami… 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
Wybaw nas Panie! 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci 
Zachowaj nas Panie! 

My, grzeszni Ciebie, Boga, prosimy 
Wysłuchaj nas Panie! 

   To – idealna modlitwa na czasy epidemii, z którą od grudnia 2019 
r. boryka się cała ludzkość. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że chodzi tu o 
koronawirusa (COVID-19), czyli zakaźną chorobę spowodowana przez 
nowy patogen, którego dotąd nie wykrywano u ludzi. Wirus powoduje 
chorobę układu oddechowego podobną do grypy z objawami takimi jak: 
kaszel, gorączka, a w cięższych przypadkach – zapalenie płuc. Aby chronić 
się przed infekcją, należy często myć ręce i unikać dotykania twarzy. 

  W ostatnich dziesięcioleciach niezwykle rzadko to modlitewne 
wyzwanie się słyszało; najczęściej podczas procesji Bożego Ciała i liturgii 
Wielkiego Piątku oraz w momentach klęsk żywiołowych. Wydawało się, że 
„morowe powietrze” raczej nam nie grozi…  

  Dziś musimy wrócić do tej modlitwy. 
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  W tych dniach w wielu kościołach w Polsce śpiewa się po mszach 
świętych pieśń „Święty Boże…”. Kto by pomyślał, że ten utwór, który mógł 
się wydawać pięknym i szacownym eksponatem z muzeum tradycji 
religijnej, okaże się tak dosłownie aktualny? 

  W całości przytoczona modlitwa, to tzw. suplikacja (łac. supplicatio 
– prośba, błaganie), czyli uroczysta, przejmująca pieśń błagalna. Pierwsza 
zwrotka to starożytny grecki hymn Trisagion (gr. „Po trzykroć święty”), 
który powstał w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w kręgu kultury 
greckiej. 

  Słowa nawiązują do fragmentu Apokalipsy, który mówi o tym, że 
aniołowie nieustannie śpiewają przed tronem Boga: „Święty, Święty, 
Święty, Pan Bóg Wszechmogący”. W tej modlitwie oddaje się cześć Trójcy 
Świętej i prosi o odpuszczenie grzechów. Pozostałe trzy zwrotki istnieją 
tylko w polskiej wersji i najprawdopodobniej ułożono je w czasach potopu 
szwedzkiego, który dla Polski był prawdziwą klęską. Szacuje się, że 
wówczas wskutek działań wojennych oraz późniejszego głodu i epidemii 
zginęło 40% populacji kraju, np. ludność Warszawy zmniejszyła się aż o 
90%. „Powietrze” z suplikacji to oczywiście tzw. morowe powietrze (od 
słowa mór – śmierć), czyli zaraza, która szła w ślad za wojną. 

  Obecna sytuacja pokazała, jak wątłe są nasze pewniki. Ludzie 
zamknęli się w domach i porobili zapasy. Miasta w Polsce opustoszały jak 
podczas średniowiecznej epidemii dżumy. Nie wiadomo jeszcze, jak 
poważne skutki będzie miała epidemia dla gospodarki, zwłaszcza że nie 
wiemy jeszcze, ile potrwa. Po raz pierwszy od dziesięcioleci realne stało 
się widmo głodu, o którym zapomnieliśmy co najmniej od czasów II wojny 
światowej.  

  W tej sytuacji szczególnie warto sobie przypomnieć to, o czym 
mówi ostatnia zwrotka suplikacji: „My, grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. 
Wysłuchaj nas Panie!”.  

  Ktoś powie: „Jak trwoga, to do Boga” i coś w tym jest, gdyż wiara i 
religijne przekonania pomagają w przejściu przez trudne życiowe chwile 
m.in. dzięki temu, że zmniejszają lęk. Potwierdzają to zarówno codzienne 
obserwacje ludzkich zachowań, jak i teorie antropologiczne*. I dobrze, że 
mamy taką odskocznię i strategię, która przynosi nam korzyści, bowiem 
dogmatyczne przekonania religijne stanowią swoisty bufor 
zabezpieczający nas przed lękiem przynosząc ulgę w trudnych chwilach. 
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  W tej sytuacji rozważmy – daj Boże, aby tak już było w chwili emisji 
materiału – kończącą się epidemię z perspektywy naszego „podwórka” , 
czyli naszej regionalnej struktury PZN. 

  Dzięki przezorności dyrektor Małgorzaty Przyboś „w teren” płynęły 
stosowne Zalecenia, których intencją była ochrona przed epidemią 
naszych podopiecznych; oto ich treść: 
 
 

Zalecenie 1 
9 marca 2020 r. godzina 11:41  
Małgorzata Musiałek dyrektor@pzn.rzeszow.pl  

 
Szanowni Państwo!  

  W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, 
uprzejmie proszę o wdrożenie niezbędnych zaleceń lokalnych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych. 
Osoby niewidome są szczególnie zagrożone poprzez dotyk różnych 
powierzchni. Szczególną uwagę proszę zwrócić na dezynfekcję klamek i 
możliwość mycia rąk.  
 
Małgorzata Przyboś Dyr. PZN OP  
 

Zalecenie 2 
 

Szanowni Państwo! 
   W związku z zagrożeniem koronawirusem, w dniu 9 marca 

przesłałam maila na temat wdrożenia niezbędnych zaleceń lokalnych 
Stacji Sanitarno Epidemiologicznych do wszystkich kół Terenowych 
Okręgu Podkarpackiego PZN. 
Sytuacja w kraju jest dynamiczna, codziennie dowiadujemy się z mediów 
publicznych o nowych zachorowaniach.  
W związku z powyższym bardzo proszę o nieorganizowanie dużych 
spotkań z naszymi członkami, o zawieszenie wycieczek organizowanych 
przez Okręg i Koła terenowe.  
Biorąc pod uwagę fakt, że około 50% naszych członków to osoby po 60 
roku życia proszę o zamkniecie siedzib Kół Terenowych na okres dwóch 
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tygodni tj. do 27 marca br. Prezesów Kół proszę o dyspozycyjność pod 
telefonem.  

   Należy uświadamiać ludzi o zagrożeniach ww. koronawirusem.    
Poniżej przestawiam podstawowe wskazówki profilaktyczne, które proszę 
rozpowszechniać w każdy możliwy sposób w naszym środowisku: 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa w Polsce i na świecie 
World Health Organisation wzywa do radykalnych działań. W dniu 
wczorajszym na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego podjęto decyzję o odwołaniu imprez masowych. Główny 
Inspektorat Sanitarny przygotował również zalecenia zdrowotne, które 
powinny być stosowane, aby ograniczyć ryzyko zachorowań na 
koronawirusa. Przedstawiamy je poniżej. 
Unikać dużych skupisk ludzkich 
Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. Szczególnie osoby starsze, jeżeli to możliwe, powinny 
ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o 
pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w 
leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. 
Często myj ręce 
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 
możliwości – trzeba dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu 
(min. 60%). Wirus może się przenosić z zanieczyszczonych powierzchni na 
rękach. Dlatego częste ich mycie zmniejsza ryzyko zakażenia. 
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone 
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami może 
spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe 
Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki 
światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i 
detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których 
często korzystają domownicy, powinny być starannie dezynfekowane. 
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas 
spożywania posiłków 
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się 
chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon 
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komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem 
dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego 
podczas spożywania posiłków. 
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy 
Należy zachować co najmniej 1–1,5 m odległości od osoby, która kaszle, 
kicha lub ma gorączkę. 
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i 
umyj ręce, używając mydła i wody, lub zdezynfekuj je środkami na bazie 
alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania 
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. 
Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu 
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. 
Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. 
Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litrów płynów 
(najlepiej gorącej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie 
ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. 
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie 
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach 
naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz specjalnie 
stworzonej stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus. 
Wykaz placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzeniania koronawirusa można znaleźć na stronie Narodowego 
Funduszu Zdrowia:  
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci centrali/wykazy–
placowek udzielajacych–swiadczen–w–zwiazku–z–przeciwdzialaniem–
rozprzestrzenianiu–koronawirusa,7624.html. 
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny 
 
 Z poważaniem, 
 Dyrektor OP PZN w Rzeszowie  
Małgorzata Przyboś 
   

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci%20centrali/wykazy-placowek%20udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci%20centrali/wykazy-placowek%20udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci%20centrali/wykazy-placowek%20udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html
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  W jakich realiach będziemy żyć i jaka będzie forma naszego 
stowarzyszenia po zakończeniu pandemii? W jakiej formie będzie stan 
osobowy Okręgu Podkarpackiego PZN i jak w nowych realiach będzie 
wyglądała nasza działalność? 

  Zapewne przeżyta epidemia osłabi nasz Związek, tak jak i całą 
gospodarkę; na pewno wyzwoli nieufność naszych podopiecznych, wszak 
większość naszych członków, to ludzie starsi, którzy w te dni przeżyli 
strach i ogromną traumę. 

  Ów stan na pewno zachwieje działalnością biura ZO PZN, którego 
pracownicy dotąd realizowali wiele programów i wątków 
ukierunkowanych na nasze środowisko. 

  Na pewno „w łeb wzięło” wiele ambitnych planów poszczególnych 
ZK PZN, które miały być niezwykle atrakcyjną propozycją dla ich 
podopiecznych, co niewątpliwie niekorzystnie odbije się na ich 
tegorocznej ofercie wobec środowiska. 

  Nie wiadomo, kiedy zostanie zrealizowany Krajowy Zjazd PZN i jakie 
dyrektywy wypracuje na najbliższe lata dla naszego środowiska. 
 

  Można byłoby jeszcze długo „gdybać i krakać” – lepiej tego 
zaprzestać i korzystniej dla nas wszystkich będzie powrócić do we wstępie 
przytoczonej suplikacji odmawiając ją z nadzieją i wiarą, by wreszcie udało 
się pokonać pandemię – by powróciła normalność – gdyż przedłużający 
się stan „dołuje” wszystkich bez względu na to, czy mieszka w 
Bieszczadach, Rzeszowie, Tarnobrzegu, czy innej okolicy… 

  I jeszcze jedno … może w tej sytuacji – jako swoiste naszego 
środowiska dziękczynne wotum wobec Opatrzności – po zakończeniu 
epidemii w skali regionu reaktywować Duszpasterstwo Niewidomych, 
którego działalność w ostatnich dekadach – jak nigdy – przygasła, czy 
wręcz zanikła …  
 
Zygflor                         2020-03-26 
 
*antropologia – nauka o człowieku, jego pochodzeniu, rozwoju i  
     zróżnicowaniu rasowym  
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Podziękowanie i informacja 
   

  W związku z powrotem siedziby 
lubaczowskiej struktury PZN – po dwuletnim 
okresie „urzędowania” w przyjaznej nam MBP 
– w gościnne progi MDK i reaktywacji naszej 
działalności w tym obiekcie wypada:  
– złożyć Podziękowanie dyr. Katarzynie Pelc-
Antonik oraz wszystkim pracownikom MBP za 
przygarnięcie nas na czas remontu MDK w ich 
obiekcie oraz umożliwienie nam w niej w tym 
czasie kontynuowania naszej statutowej 
działalności na rzecz naszego środowiska. 
– dyrekcji oraz administratorce MDK, tj. Andrzejowi Kindratowi oraz 
Małgorzacie Strycharz za ponowne nas przygarnięcie w odrestaurowanym 
oraz rozbudowanym na miarę obecnego stulecia nowym Centrum 

Kulturalnym Miasta Lubaczowa oraz zapewnienie – wyznaczenie – nam na 
parterze przyjaznego lokum do dalszego kontynuowania służebnej 
działalności na rzecz naszego środowiska. 
  Kiedyś pisałem, że w Lubaczowie są trzy świątynie, ale tylko jeden 
Miejski Dom Kultury, do którego dojście każdemu człowiekowi 
borykającego się z brakiem lub ograniczeniem wzroku wskaże nie tylko 
obywatel Lubaczowa, ale też każdy mieszkaniec powiatu. 

  Stąd Informacja dla wszystkich członków lubaczowskiej struktury 
PZN o tym, że od 2 marca br. ponownie działamy pod adresem: 
 

Polski Związek Niewidomych 
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Koło Lubaczów 
ul. M. Konopnickiej 2 (MDK) 

37–600 Lubaczów 
 

Dyżury w sali na parterze będą nadal pełnione: 
 w każdy czwartek w godz. 930 – 1130.  

 
Zygmunt Florczak 

prezes 
ZK PZN w Lubaczowie  

 
 

Witryna poetycka 
   

  W tegorocznym kąciku poetyckim adekwatny do sytuacji wiersz 
Poetki, która impulsywnie – wręcz z sercem – zareagowała na toczącą 
ludzkość pandemię.  

  Zapraszam do lektury wyeksponowanego utworu … 
 

 Koronawirus 
 
Pojawił się w Chinach, 
by żniwo śmierci zbierać, 
lecz każdy się chronił jak mógł, 
bo przecież nie chciał umierać! 
 

Lecz nic go nie powstrzymało, 
by przez granicę przejść, 
by swoje niecne dzieło 
dalej w Europę nieść! 
 

A że mu było mało, 
to opanował świat 
i tyle istnień ludzkich 
okrutnie sobie skradł. 
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I zjawił się też w Polsce 
jak ten niechciany gość 
złośliwy koronawirus 
budzący strach i złość. 
 

Przestrzegaj więc nakazów 
i proszę – zostań w domu! 
By zdławić tę zarazę 
i nie dać jej nikomu! 

 
Ja wiem, że każdy tęskni, 
by spotkać się z bliskimi, 
za oknem piękna wiosna, 
a my … z myślami tymi… 
 

Kiedy się skończy koszmar? 
Horror z życia człowieka! 
By wrócić do normalności 
z tęsknotą każdy czeka… 

 
autor: Zuzanna Ostafin 
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Z dziejów lubaczowskiego Koła PZN… 
– te chwile przeżywaliśmy tymczasowo goszcząc w lubaczowskiej MBP 

 

 
 

 


