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 Czerwiec 

 
  „I znowu czerwiec. I wiatr, i ty” – to pierwszy, tytułowy wers 

wiersza Jarosława Iwaszkiewicza, którego przytoczeniem pierwszej 
zwrotki inaugurujemy comiesięczne Calendarium: 

 
I znowu czerwiec. I wiatr, i ty, 
I znowu szczęście, i bzy, i łzy, 

I znowu, jakby sen śniony za młodu. 
 

  Czerwiec, to kolejno szósty miesiąc w roku liczący sobie 30 dni, 
u którego kresu dzieci i młodzież kończą rok szkolny i rozpoczynają tak 
długo oczekiwane wakacje. 

  Według Aleksandra Brücknera – historyka literatury i kultury 
polskiej – w polskim nazewnictwie (i nie tylko) nazwa miesiąca wywodzi 
się 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. 

  Stąd należy domniemywać, że przez stuleciami nasi przodkowie 
dzierżyli na starym kontynencie monopol na dostarczanie 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 
u 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! 

  Przyznacie, że czerwcowe dni kojarzą się nam z początkiem lata, 
końcem roku szkolnego, początkiem wakacji, z krótkimi nocami i długimi 

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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dniami, bogactwem lasów (jagody, grzyby) oraz nowalijkami z 
przydomowych ogrodów. Po prostu – chce się żyć !!! 

  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 cytuję na początku tego calendarium …, 
co – jak mniemam – przez Czytelnika zostanie trafnie odczytane … 
(niestety owa podpowiedź w ubiegłym roku w naszym środowisku 
„przeszła bez echa”). 

 
  Przysłowia 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 ! 

• 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 1831 r. – Brytyjczyk James Clark Ross – jako pierwszy 
Europejczyk – stanął na północnym biegunie magnetycznym. 

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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  1 czerwca 2011 r. – zakończyła się ostatnia misja kosmiczna piątego 
amerykańskiego wahadłowca Endeavour; prom w latach 1992 – 2011 
odbył 25 misji kosmicznych. 

   2 czerwca 1958 r. – urodziła się Gosia (Małgorzata) Dobrowolska 
– australijska aktorka polskiego pochodzenia. Od 1981 r. na emigracji; 
sławę zdobyła występując w filmach Paula Coxa, grała także w filmach 
polskich, np.: „Tydzień z życia mężczyzny”, czy „Doskonałe popołudnie”. 

  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. 

  3 czerwca – Boże Cialo, 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. 

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

  3 czerwca 1991 r. – zmarł Anthony Quinn – właśc. Antonio Rudolfo 
Oaxaca Quinn – amerykański aktor pochodzenia meksykańsko–
irlandzkiego. Zagrał w filmach: „La Strada”, „Grek Zorba” (ur. 1915 r.). 

   4 czerwca 1941 r. – zmarł Wilhelm II Hohenzollern – ostatni cesarz 
Niemiec i król Prus (ur. 1859 r.). 

  4 czerwca 1989 r. – 32 lata temu – odbyły się pierwsze w 
powojennej Polsce częściowo wolne wybory. Decyzję o tym, że 4 czerwca 
będzie Dniem Wolności podjął Sejm w maju 2013 r.. „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 



6 
przewodnik 

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.  

  5 czerwca 1941 r. – urodziła się Barbara Brylska – aktorka, znana z 
filmów „Faraon”, czy „Pan Wołodyjowski”.  

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

  5 czerwca 1981 r. – w USA ukazał się pierwszy opis choroby, którą 
rok później nazwano AIDS.  

  6 czerwca 1841 r. – urodziła się Eliza Orzeszkowa – pisarka okresu 
pozytywizmu. M.in. napisała: „Nad Niemnem”, „Meir Ezofowicz”, „Cham” 
(zm. 1910 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 1958 r. – urodził się Prince (właśc. Prince Rogers Nelson) 

– wszechstronny amerykański muzyk, wokalista, kompozytor i producent, 
wielokrotny laureat nagród Grammy (zm. 2016 r.).  

  7 czerwca 1991 r. – urodziła się Emyli O’Hara Ratajkowski – 
amerykańska modelka polskiego pochodzenia. 

  8 czerwca 1941 r. – urodził się Zygmunt Smalcerz – sztangista i 
trener; mistrz olimpijski z Monachium (1972 r.), kilkakrotny mistrz świata i 
Europy w podnoszeniu ciężarów. 

  8 czerwca 1951 r. – urodziła się Olga Sipowicz „Kora” – wokalistka, 
autorka tekstów, członkini zespołu Maanam (zm. 2018 r.). 

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

  9 czerwca 1928 r. – urodził się Wirgiliusz Gryń – aktor, zagrał m.in. 
w filmach: „Jak rozpętałem II wojnę światową”, czy w serialu „Dom” (zm. 
1986 r.). 

  10 czerwca 323 r. p.n.e. – zmarł Aleksander III Macedoński – 
Aleksander Wielki – król Macedonii. Jest uważany za jednego z 
największych wodzów w historii ludzkości (ur. w roku 356 p.n.e.) 



7 
przewodnik 

  10 czerwca 1891 r. – urodził się Jerzy Ziętek – długoletni działacz 
samorządowy na Śląsku, uczestnik powstań śląskich, generał LWP (zm. 
1985 r.).  

  11 czerwca 1951 r. – urodził się Jan Brzeźny – kolarz szosowy, 
dwukrotny zwycięzca |Tour de Pologne, olimpijczyk z Montrealu (1976 ), 
kilkukrotny mistrz Polski.  

  11 czerwca 1955 r. – w Gdyni powołano do życia Wyższą Szkołę 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.  

  12 czerwca 1878 r. – urodził się James Oliver Curwood – 
amerykański autor literatury przygodowej. Napisał powieści: „Włóczęgi 
północy”, „Szara wilczyca”, „Łowcy złota” (zm. 1927 r.).  

  12 czerwca 1991 r. – Borys Jelcyn wygrał pierwsze w historii 
wybory prezydenckie w Rosji. 

  13 czerwca 1831 r. – urodził się James Clerk Maxwell – szkocki 
fizyk. Udowodnił, że elektryczność i magnetyzm są dwoma rodzajami 
zjawiska elektromagnetyzmu (zm. 1879 r.).  

  13 czerwca 1958 r. – utworzono Ochotnicze Hufce Pracy – 
organizację dla młodzieży, która realizuje obowiązek szkolny łącząc go 
z zarobkową pracą.  

  14 czerwca 1651 r. – początek powstania chłopskiego na Podhalu 
pod wodzą Aleksandra Kostki-Napierskiego. Po jego ujarzmieniu przy 
Kostce-Napierskim znaleziono m. in. uniwersał Chmielnickiego 
gwarantujący chłopom zwolnienie z pańszczyzny w zamian 
za przystąpienie do buntu. 

  14 czerwca 1812 r. – urodził się Antoni Patek – polski zegarmistrz, 
uczestnik Postania Listopadowego, od 1831 r. na emigracji. Na stałe osiadł 
w Genewie, gdzie założył firmę Patek Philippe & Com., która – jako 
pierwsza na świecie – produkowała na masową skalę zegarki 
kieszonkowe. Wzmiankowana firma istnieje do dziś i jest jedną 
z najbardziej ekskluzywnych marek zegarków na świecie (zm. 1877 r.).  

  15 czerwca – to Światowy Dzień Praw Osób Starszych. 
  15 czerwca 1952 r. – zmarła Krystyna Skarbek – polska agentka 

brytyjskiej tajnej służby SOE działająca w czasie II wojny światowej pod 
nazwiskiem Christine Granville (ur. 1908 r.). Churchill określił ją mianem 
„swojej ulubionej wywiadowczyni”.  
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  15 czerwca 1948 r. – urodził się Michał Kulesza – prawnik, 
współtwórca reformy samorządu terytorialnego z lat 1990 i 1998   (zm. 
2013 r.).  

  16 czerwca 1671 r. – zmarł Stieńka – właśc. Stiepan – Razin – 
doński Kozak, przywódca powstania Kozaków i chłopów przeciw caratowi 
(ur. ok. 1630 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 1501 r. – zmarł Jan I Olbracht – król Polski w latach 
1492–1501, syn Kazimierza Jagiellończyka (ur. 1459 r.).  

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

  18 czerwca 1291 r. – Grudziądz uzyskał prawa miejskie na prawie 
chełmińskim – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w 
Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, 
Warmii i Podlasiu. 

  18 czerwca 1901 r. – urodził się Leon Suzin – architekt, autor 
projektu Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie, ojciec popularnego 
spikera Jana Suzina (zm. 1976 r.). 

  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.). 

  19 czerwca 1961 r. – dawny protektorat brytyjski – Kuwejt – 
uzyskał niepodległość. 

  20 czerwca 451 r. – w bitwie na Polach Katalaunijskich, gdzie 
Rzymianie i Wizygoci zwyciężyli Hunów, zatrzymując ich najazd na 
zachodnią Europę, zginął Teodoryk I, król Wizygotów.  

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

  21 czerwca – o godz. 532 początek astronomicznego lata. 

  21 czerwca 1898 r. – zmarł Nikołaj Rimski – Korsakow – rosyjski 
kompozytor epoki romantyzmu. Jest twórcą m.in. opery „Bajka o carze 
Sałtanie” z popularnym „Lotem trzmiela” (ur. 1844 r). 

  21 czerwca 1921 r. – urodziła się Jane Russell – amerykańska 
aktorka. M.in. zagrała w filmach: „Mężczyźni wolą blondynki”, „Wyjęty 
spod prawa” (zm. 2011 r.). 

  22 czerwca 1898 r. – urodził się Zenon Kosidowski – pisarz znany z 
książek popularnonaukowych; najbardziej znane: „Gdy słońce było 
bogiem”, „Opowieści biblijne”(zm. 1978 r.). 

  22 czerwca 1941 r. – początek agresji hitlerowskich Niemiec na 
ZSRR – „Plan Barbarossa”. Tego samego dnia wojnę ZSRR wypowiedziały 
Rumunia i Węgry.  

  23 czerwca – to Dzień Ojca – jest to jedno z najmniej docenianych i 
nagłaśnianych świąt w nowożytnej kulturze. 

  W tym miejscu felietonu wszystkim Ojcom 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. 

  23 czerwca 2008 r. – zmarł Marian Glinka – aktor i kulturysta; 
zagrał m.in. w filmach: „Ziemia obiecana”, „Glina” (ur. 1943 r.). 

  24 czerwca 1838 r. – urodził się Jan Matejko – malarz historyczny, 
jego słynne obrazy, to: „Bitwa pod Grunwaldem”, czy „Hołd pruski” (zm. 
1893 r.). 

  24 czerwca 1948 r. – rozpoczęła się lądowa blokada Berlina przez 
władze okupacyjne ZSRR. 

  24 czerwca 1976 r. – zapowiedziana „po cichu” przez premiera 
Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności wywołała protesty 
robotnicze znane jako Czerwiec 76’. Wywołało to społeczne oburzenie. 
Przeciwko protestującym robotnikom w Radomiu władze komunistyczne 
wyprowadziły blisko 2 tysiące milicjantów, którzy na "ścieżkach zdrowia" 
brutalnie bili wyłapywanych na ulicach ludzi. Był to zwiastun końca „cudu 
gospodarczego” Edwarda Gierka. 
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  25 czerwca 1903 r. – urodził się George Orwell – właśc. Eric Arthur 
Blair – brytyjski pisarz i publicysta, autor głośnych powieści 
antyutopijnych: „Rok 1984” i „Folwark zwierzęcy” (zm. 1950 r.).  

  25 czerwca 1998 r. – w zamachu zginął Marek Papała – były 
główny komendant policji (ur. 1959 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. 

  26 czerwca 1541 r. – zmarł Francisco Pizarro – hiszpański 
konkwistador, który podbił państwo Inków, założyciel miasta Lima (ur. 
1476 r.).    

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

  27 czerwca 1908 r. – urodził się Władysław Raginis – kapitan 
Korpusu Ochrony Pogranicza – bohaterski dowódca obrony Wizny, gdzie 
około 700 polskich żołnierzy we wrześniu 1939 r. stawiało przez 4 dni 
opór przeważającym silom wroga – ponad 40 tyś. żołnierzy i 350 czołgów 
niemieckich (zm. 1939 r.).  

  27 czerwca 1978 r. – na statku Sojuz 30 wystartował do lotu 
kosmicznego – pierwszy i na razie jedyny – polski kosmonauta Mirosław 
Hermaszewski. W kosmosie przebywał do 5 lipca 1978 r.  

  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 1881 r. – w Sudanie wybuchło Powstanie Mahdiego 
przeciwko europejskim kolonizatorom. 



11 
przewodnik 

  29 czerwca 1991 r. – FSO na Żeraniu zakończyła produkcję 
polskiego Fiata 125 zapoczątkowaną w 1967 r.  

  30 czerwca 1908 r. – nad środkową Syberią w rejonie rzeki 
Podkamienna Tunguska pojawił się meteoryt – nazwany meteorytem 
tunguskim – który dokonał zniszczeń zbliżonych do wybuchu bomby 
atomowej. Fala uderzeniowa objęła obszar ponad 2000 km2.   

   30 czerwca 1946 r. – w Polsce odbyło się referendum w sprawie 
zniesienia Senatu, przeprowadzenia reformy rolnej, nacjonalizacji 
przemysłu oraz ustanowienia zachodnich granic państwa 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. 
 

  Czerwiec, to szczególny miesiąc w powojennej historii naszego 
Narodu. 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 dekady 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. 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                         2021-05-26  
   
 

„Ludzie szlachetni odchodzą  
otoczeni wdzięczną pamięcią żywych” 

– wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci – 
Śp. Eugeniusz Gilewski 

(ur. 5 marca 1939 r. – zm. 30.06.2020 r.) 
     Poniższy tekst opracowany wedle powyższej maksymy – w swym 
zamyśle – ma być hołdem niżej podpisanego stworzonym ku czci i pamięci 
Tego, który przed 51 laty w trudny czas rozpoczął służbę na rzecz ludzi 
z dysfunkcją wzroku regionu rzeszowskiego tworząc regionalną strukturę 
Związku oraz pozyskując środki na statutową działalność stowarzyszenia 
ukierunkowaną na szeroko 
pojętą rehabilitację ludzi 
borykających się z problemami 
wzrokowymi, a ukrytymi gdzieś 
w różnych zakamarkach 
regionu, słowem tworząc 
podwaliny tego, co dzisiaj 
istnieje na Podkarpaciu. 

  Niegdyś – 26 maja 2007 
r. podczas pobytu naszego 
aktywu w Zatwarnicy udało mi 
się z Nim – wówczas przez 
Niego autoryzowany – 
zrealizować jedyny wywiad, 
który – tak uważam – należy 
teraz przytoczyć, aby pojąć 
jakiej kategorii, klasy, czy 
biegłości w naszych problemach 
był to Człowiek i Działacz… 
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(obszerne fragmenty) 
 

  „Eugeniusz Gilewski – jest jedną z nielicznych osób, które 
wspomina się w każdym przeze mnie odwiedzanym Kole PZN, ponieważ 
wpisał się w ich historię w różnoraki sposób, by później konstruktywnie 
oddziaływać na fakt ich zaistnienia i prawidłowego funkcjonowania.  

  Kim jest, skąd przyszedł i czym się na trwałe zapisał w historii ruchu 
niewidomych Polski południowo-wschodniej będę starał się w tym 
opracowaniu opowiedzieć.  

  Swoje wewnętrzne wynurzenia przekazywał mi 26 maja – tj. 
w Dzień Matki. Właśnie to święto sprowokowało Go do wspomnienia 
rodziców oraz powrotu w czasy wczesnego dzieciństwa.  

  Jego rodzice, to matka Cecylia oraz ojciec Michał. To w tej rodzinie 
mieszkającej w Opatowie w dniu 5 marca 1939 r. urodził się Nasz Kolega. 
Pochodzi z rodziny robotniczej, która w kilka miesięcy po narodzinach 
Eugeniusza przeniosła się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak zauważył – 
wywodzi się z rodziny, w której nikt nie miał kłopotów ze wzrokiem. 
Jedynie On – z czworga rodzeństwa – miał je od dzieciństwa. W wyniku 
awitaminozy (jego pierwsze lata życia wypadły na początek okupacji 
niemieckiej) – czyli niedożywienia – na jego gałkach ocznych powstała 
zaćma. W wyniku kilku nieudanych operacji w Krakowie na obu gałkach 
w wieku 1,5 roku utracił bezpowrotnie wzrok.  

  Eugeniusz słynie z bardzo dobrej pamięci, ale cofając się nią 
do wczesno dziecinnych lat nie może sobie przypomnieć chwil, gdy 
miewałby chociaż ograniczone poczucie światła. Z lat okupacji wspomina 
łapankę przeprowadzoną w ich budynku i bardzo dobrze pamięta 
moment, gdy przeprowadzający rewizję Niemiec przydeptał mu rączkę.  

  Z satysfakcją informuje, że od wczesnego dzieciństwa bardzo lubił 
majsterkować. Przypomina, że z rozebranych skrzynek po amunicji 
produkował zabawki i wózki, którymi bawiła się młodsza siostra – i dodaje 
– że w 1948 r. zrobił dla niej zestaw mebelków dla jej lalki.  

  W 1948 r. dyrektor szkoły, do której uczęszczało starsze 
rodzeństwo, dopomógł Jego rodzicom umieścić Go w krakowskiej Szkole 
dla Niewidomych przy ulicy Józefińskiej. To tam 22.11.1948 r. rozpoczął 
swoją edukację. Uczył się i aklimatyzował dość łatwo, więc szybko 
przystosował się do nowego środowiska. W szkole oraz w domu nadal 
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dużo majsterkował, co pozostało Mu po dziś dzień. Interesował się 
wszystkim, bo nawet z kolegami – podczas tzw. wrocławskiego epizodu 
Jego życia – robił proste słuchawkowe odbiorniki radiowe. 

  W tym czasie zaczął edukację muzyczną – rozpoczął naukę gry 
na akordeonie oraz perkusji. Od września 1952 r. pobierał dalszą naukę 
we wrocławskim ośrodku PZN przy ul. Kasztanowej. To tam w 1955 r. 
ukończył podstawówkę, zaś w 1958 r. trzyletnią szkołę zawodową o 
kierunku włókienniczym – zdobył zawód dziewiarza, tkacza i szczotkarza. 
To tam – uczestnicząc w popołudniowych zajęciach – zgłębiał sztukę 
introligatorską, tajniki stolarstwa oraz umiejętności muzyczne. Dodatkowe 
zajęcia, to dla Eugeniusza przyjemność oraz przyswajanie umiejętności, 
które są wykorzystywane – m. in. dla dobra naszego środowiska – do dziś.  

  Wspomina, że w stolarni wytwarzał pomoce przydatne młodszym, 
zaś o grze w zespole muzycznym mówi: „gra w zespole muzycznym była 
dla mnie miejscem do upustu energii, która mnie rozpierała”. .Jego grupa 
muzyczna zabezpieczała szkolne akademie oraz wszelkie uroczystości i – 
przede wszystkim – grali na „szkolnych potańcówkach”. Pomimo tylu zajęć 
– jak wspominał – nauka szła Mu dość dobrze. Z satysfakcją mówi, że nas 
koniec roku szkolnego w 1956 otrzymał w nagrodę zegarek kieszonkowy 
marki „Kirow”. Z dumą informuje, że w latach 1957-58 był 
przewodniczącym samorządu szkolnego i prowadził szkolny radiowęzeł. 
Prowadząc go realizował teatrzyk radiowy i przekazywał najświeższe 
wiadomości. W ten czas, to tylko Jemu wolno było uruchamiać radiolę, 
którą włączał rano, a wyłączał późnym wieczorem.  

  Po zakończeniu w 1958 r. wrocławskiej szkoły od września tegoż 
roku rozpoczął pracę w nowopowstałej Spółdzielni Niewidomych w 
Kielcach jako dziewiarz. Przepracował w niej do końca czerwca 1970 r. 
Równolegle z podjętymi obowiązkami zawodowymi udzielał się w PZN, 
podnosił kwalifikacje zawodowe, np. w kieleckiej Izbie Rzemieślniczej, 
gdzie zdobył dyplom „Mistrza dziewiarskiego” oraz uprawnienia 
„Instruktora zawodu”. W 1965 r. rozpoczął zaocznie naukę w 3-letnim 
Technikum Ekonomicznym. Wspomina, że „na zajęcia uczęszczał z 9 kg 
magnetofonem szpulowym w towarzystwie Saby” – jego psa 
przewodnika. Zajęcia odbywały się w piątki, soboty i niedziele, zaś w 43 
osobowej grupie Eugeniusz był jedynym niewidomym. Maturę zdał w 
czerwcu 1968 r. Podkreśla, że był jednym z trzech prymusów, którzy 
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ukończyli ten cykl edukacyjny i twardo dodaje: swego dopiąłem, byłem 
„dojrzały”.  

  Na przełomie 1969/70 w kieleckiej Spółdzielni Niewidomych zwolnił 
się etat pracownika d/s KO. Widząc szansę na odmianę losu i On złożył 
podanie na objęcie tego stanowiska. Smutno mówi, że został oszukany 
 i zlekceważony. To spowodowało, że odwołał się do ZG PZN na decyzję 
macierzystej Spółdzielni. Po pewnym czasie – na początku 1970 r. – 
otrzymał telefon od p. Włodzimierza Kopydłowskiego – ówczesnego 
przewodniczącego ZG PZN – który zaproponował Mu pracę 
w Rzeszowskim Okręgu PZN na stanowisku kierownika biura tegoż 
Okręgu. Po kilku dniach namysłu wyraził zgodę; tak rozpoczynał się – 
trwający do dziś – rzeszowski etap życia Naszego Kolegi.  

  Pracę rozpoczął 1 lipca 1970 r. Wówczas biuro znajdowało się przy 
Placu Wolności 1, zaś ilość Akt osobowych ludzi zrzeszonych w PZN nie 
przekraczała liczby 700. Przez pierwszy miesiąc kwaterował w hoteliku 
partyjnym przy ul. Batorego, który – gdy Okręg po kilku latach zmienił 
siedzibę – był potem gabinetem kierownika Okręgu Rzeszowskiego PZN. 
Na początku 1971 r. otrzymał mieszkanie w bloku, w którym mieszka do 
dziś. 

  Przez ten czas zreorganizował pracę biura doprowadzając do 
zatrudnienia 4 osób. W międzyczasie przeżył różne momenty: remonty, 
przeprowadzki, walkę o dodatkowe pomieszczenia dla biura. Udało Mu się 
przejść z 32 m2 na lokal o powierzchni 102 m2 z indywidualnym 
ogrzewaniem. W 1992 r. biuro Okręgu Rzeszowskiego PZN przeniosło się 
do lokalu przy ulicy Batorego 9, gdzie Okręg rezydował na 170 m2 do 11 
listopada 2000 r. Dyskretnie przypomina, że w pierwszej siedzibie stworzył 
dużą zabudowę holu oraz na wymiar zbudował szafki kuchenne, zaś 
w lokalu na Batorego zbudował – wraz z kol. Błażejowskim – magazyny na 
sprzęt. 

  Powracając do jego edukacji: spełniło się jego pierwsze marzenie – 
w 1968 r. zdał maturę, ale pozostał w nim niedosyt. Ten ambitny twardy 
facet po cichu pragnął nadal się kształcić.  

  W 1979 r. ZG PZN otrzymał pulę 5 bezegzaminacyjnych miejsc na 
podjęcie studiów na UMCS. Skwapliwie wykorzystał szansę i kontynuował 
czteroletnią naukę obronioną 01.06.1983 r. pracą magisterską na 
Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie Pedagogiki Specjalnej; 
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specjalność: rewalidacja niewidomych. Temat pracy magisterskiej, to: 
„Przyczyny nierealizowania obowiązku szkolnego przez dzieci niewidome i 
słabowidzące z dodatkowym inwalidztwem”. Przy okazji wspomina, że 
podczas sesji posługiwał się magnetofonem kasetowym marki „Grundig”. 
Okazuje wielką wdzięczność pracownicy ZG PZN – Elżbiecie Oleksiak, 
Grażynie Wojtkiewicz z „Pochodni” oraz Ewie Ratajczyk z Okręgu 
Bydgoskiego PZN za wielką pomoc okazywaną Mu przez wymienione 
Panie, które razem z nim studiowały na tym kierunku. Uważa się za Ich 
dłużnika i jeszcze raz – tym razem na łamach „Przewodnika” – pragnie im 
za wyświadczoną pomoc serdecznie podziękować” – koniec cytatu.  

  Kierownikował – a nie dyrektorował – Rzeszowskiemu Okręgowi 
PZN przez 29 lat. Dane mi było obserwować Jego „rządy” w ostatnim roku 
Jego zatrudnienia. Stało się to wtedy, gdy w wyniku reformy 
administracyjnej państwa z dniem 01.01.1999 r. reaktywowano 
Województwo Podkarpackie oraz stworzono Podkarpacki Okręg PZN. 
Pamiętam te trudne dla Niego miesiące oraz tzw. nagonkę wymierzoną 
przeciwko Niemu. W takiej sytuacji odchodził Człowiek, który całym 
swoim życiem zaświadczał, że priorytetem Jego zaistnienia i działalności 
zawodowej były sprawy niewidomych oraz cała otoczka z nimi związana.  

  Na – wręcz wymuszoną – emeryturę odszedł 30.04.1999 r.  
  W cytowanym wywiadzie w detalach mówi o swoich następcach: 

Annie Łabudzkiej, Jacku Czernym, Romanie Depowskim i obecnej – już z 
tytułem dyrektora – Małgosi Musiałek-Przyboś. 

  Był dobrze zorientowanym w tym, co działo się w środowisku, bo 
żył sprawami Związku, tj. Zarządu Okręgu jak też – przede wszystkim – 
Koła PZN Rzeszów.  

  W 1999 r. będąc już emerytem Ani Łabudzkiej pomógł 
zorganizować Okręgowy Zjazd PZN, którego odkryciem stał się prezes 
Ryszard Cebula.  

  PZN oraz Ojczyzna – za uczciwą i oddaną pracę – odznaczyły Go 
Złotą Honorową Odznaką PZN, Srebrna Odznaką Zasłużony dla woj. 
Rzeszowskiego i Krośnieńskiego, a z „państwowych” otrzymał: Srebrny 
Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.  

  I jeszcze jedno: Eugeniusz był jednym z ostatnich, który tak biegle 
włada dłutkiem i tabliczką brajlowską! To On zabezpieczał kolejne Zjazdy 
Okręgu PZN w obrajlowione kartki do głosowania; to On przeprowadzał 
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konkursy czytania w brajlu; to On – tak dogłębnie znał i skutecznie umiał 
naprawiać maszyny brajlowskie…  

   Niezmiernie cieszył się z tego, że wybrano Go na honorowego 
członka Plenum Okręgu Podkarpackiego PZN i – póki służyło Mu zdrowie – 
brał w nich udział. 

  Śp. Eugeniusz Gilewski – w zasadzie – był czynnym na rzecz Związku 
do listopada 2019 r., czyli do ostatniego Okręgowego Zjazdu Delegatów 
PZN w Rzeszowie, w trakcie którego ze względu na stan zdrowia już nie 
podjął się pełnić jakiejkolwiek społecznej funkcji na rzecz środowiska, 
któremu oddał całe swoje twórcze życie.  

  Jako ciekawostkę dotyczącą Zmarłego można podać informację, że 
Eugeniusz pracę w Rzeszowie rozpoczął 1 lipca 1970 r., zaś zmarł 30 
czerwca 2020 r. Stąd wniosek że w stolicy regionu przeżył równe 50 lat!!! 

  4 lipca 2020 r. ma rzeszowskim cmentarzu komunalnym w 
Wilkowyi w pożegnalnej mowie pogrzebowej dyr. Małgorzata Przyboś 
m.in. powiedziała: 

  „Któż to teraz z tak wielką pasją będzie śledził to, co w naszym 
środowisku się dzieje, nam doradzał i nas dopingował, gdy Ty Eugeniuszu 
teraz odchodzisz na wieczny spoczynek?  

  Obecny rok był dla Śp. 
Eugeniusza najtrudniejszym. Po 
kilkukrotnym pobycie w szpitalu – 
podczas ostatniego najkrótszego z 
nich – 30 czerwca 2020 po przeżyciu 
niezwykle twórczego – wręcz 
niezwykłego – życia do Wieczności 
odszedł niezwykły Kolega, 
niekwestionowany Przyjaciel i 
najbardziej nam życzliwa Osoba, 
której dokonania i legenda na pewno 
niezwykle długo będzie wśród nas 
kultywowana i żyła, bo zaiste na to 
sobie zasłużył.  

Będzie nam Ciebie Eugeniuszu 
naprawdę bardzo brakowało !”  

Rocznicowemu wspomnieniu o 
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przed rokiem zmarłym Koledze dałem tytuł „Ludzie szlachetni odchodzą 
otoczeni wdzięczną pamięcią żywych”…  

Czy w tym wypadku przytoczona utarta grzecznościowa myśl nie 
brzmi jak sarkazm, drwina, czy szyderstwo z nas żyjących, którzy z nim 
niegdyś obcowaliśmy; jak skonfrontować, czyli porównać wyliczone 
zasługi Zmarłego wobec tak znikomej liczebnie grupce ludzi 
reprezentujących nasze środowisko w ten czas Go żegnających, 
szczególnie zaś z macierzystego Koła PZN? 

Ostatni fragment opracowania zaświadcza o tym, że coś z nami jest 
nie tak, że staliśmy się obojętni, mało wrażliwi, z bardzo krótkim okresem 
pamięci i wdzięczności wobec takich, jak wspominany w tym opracowaniu 
Kolega.  

Uwaga jest dedykowana wobec wszystkich: poczynając od 
związkowych decydentów, a kończąc na wszystkich tych, którzy Gienka 
znali i niegdyś korzystali z Jego troski, operatywności i organizacyjnej 
przedsiębiorczości…  

Cześć Jego Pamięci! 
 
Zygflor                         2021-01-03 

 
 

Leżajskie Koło PZN w okresie pandemii 
– czyli – 

   w rocznicę ogłoszenia na terytorium kraju zagrożenia COVID-19 
rozmowa z prezes zasygnalizowanej w tytule struktury Związku Ireną 
Dyrda o działalności podległego Jej Zarządu Koła w ostatnich kilkunastu 
miesiącach oraz o dalszych perspektywach Ich służby na rzecz człowieka 
z dysfunkcją wzroku w okresie nowego zagrożenia ze strony mutantów 
koronawirusa SARS-CoV-2.  
 

  Coraz trudniej jest cokolwiek pisać o działalności regionalnych 
struktur naszego Związku, więc z wielkim uznaniem i satysfakcją należy 
przytoczyć dosyć bogatą w fakty wypowiedź prezes Ireny Dyrdy, która 
swe wynurzenia na rzecz „Przewodnika” rozpoczęła wręcz 
entuzjastycznym zwrotem skierowanym do całego stanu osobowego 

https://www.google.com/search?q=sarkazm&client=firefox-b-d&channel=crow2&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qKTR-P8mkIgX8M%252CNQh9c28AWdd_rM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS3BhWyoAWvNuRa3nORIhBYE2t9Nw&sa=X&ved=2ahUKEwiE8ZfLqeTtAhUhl4sKHablC8cQ9QF6BAgJEAE#imgrc=qKTR-P8mkIgX8M
https://www.google.com/search?q=sarkazm&client=firefox-b-d&channel=crow2&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qKTR-P8mkIgX8M%252CNQh9c28AWdd_rM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS3BhWyoAWvNuRa3nORIhBYE2t9Nw&sa=X&ved=2ahUKEwiE8ZfLqeTtAhUhl4sKHablC8cQ9QF6BAgJEAE#imgrc=qKTR-P8mkIgX8M
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Okręgu Podkarpackiego PZN; oto obszerne fragmenty wspomnianego 
wywiadu… 

  Prezes Irena Dyrda wywiad zainaugurowała wręcz sakramentalnym 
– tak charakterystycznym dla Niej – grzecznościowym zwrotem: „Dzień 
Dobry” wszystkim! Korzystając z okazji po kilkuletniej nieobecności na 
łamach naszego miesięcznika pozwalam sobie pozdrowić wszystkich 
Czytelników „Przewodnika” oraz cały stan osobowy naszej regionalnej 
struktury Związku. Swą skromną relacją zechcę udowodnić, że pomimo 
pandemii istniejemy, działamy i służymy wszystkim ludziom zrzeszonym 
w leżajskim Kole PZN! 

  Jak wszyscy, tak i my, ubiegły rok rozpoczęliśmy spotkaniem 
opłatkowym. W jego trakcie snuliśmy plany, które skorygowało 
zagrożenie ze strony COVID-19. Po krótkiej marcowej przerwie 
wynikającej z obostrzeń ogłoszonych przez rząd nastał okres pracy zdalnej, 
która trwała kilka tygodni. Po wznowieniu dyżurów w naszej siedzibie 
mieszczącej się w leżajskiej MBP, dzięki uprzejmości dyrekcji, udało mi się 
zorganizować dla moich podopiecznych spotkanie z panią psycholog, 
która radziła jak uporać się i odnaleźć się w nowej, ciężkiej sytuacji. Po 
czasie stwierdzam, że te wynurzenia i rozmowy były niezwykle potrzebne, 
gdyż naprawdę jest niezwykle trudno samemu uporać się i wytłumaczyć 

sobie wszystko to, co nas dosięgło … co nas dręczy. Przez okres wakacyjny 
z chętnymi – przy zachowaniu wszelkich reżimów fito-sanitarnych – 
spotykałam się w biurze, przy okazji przygotowując naszą sztandarową 
ubiegłoroczną imprezę, czyli kilkudniowy wyjazd do Muszyny 
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dofinansowywany przez lokalny PCPR. W jego trakcie bazę hotelowo–
żywieniową stanowił „Nestor”, czyli Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny 
PZN, w którym to gościliśmy już kolejny raz. Przy okazji zwiedziliśmy 
pobliską Krynicę – byliśmy na Górze Parkowej – zaś w Muszynie 
zapoznaliśmy się z urokami i walorami obu lokalnych ogrodów, tj. 
sensorycznego oraz biblijnego. Ponadto w drodze powrotnej udało nam 
się zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce, którą to już dawno planowaliśmy 
odwiedzić. Z wycieczki – jak się później okazało – wracaliśmy zdrowi, 
usatysfakcjonowani i niezwykle zadowoleni. 

  W porozumieniu z leżajską MBP dla swoich podopiecznych na 
długie jesienne wieczory przygotowałam możliwość skorzystania z książki 
w powiększonym druku, audiobooków oraz możliwość wypożyczenia do 
domów płyt nagranych na płytach CD z niezwykle szerokim asortymentem 
treści i tytułów powieści.  

  W naszym środowisku rok 2020 zakończyła akcja dystrybucji 
dzieciom paczek mikołajkowych oraz wśród seniorów paczek 
dofinansowanych przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.  

  Przyznaję, że ów gest spotkał się z bardzo dużym i pozytywnym 
odzewem i oby mógł być kontynuowany w kolejnych latach.  
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  Jeśli chodzi o rok bieżący, to na spotkania z moimi podopiecznymi 
staram się umawiać przy zachowaniu wszelkich obostrzeń indywidualnie 
na konkretne dni i godziny. 

  Zauważam wśród nich ogromną tęsknotę za normalnością, za 
możliwością uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach i imprezach.  

  Kończąc – w imieniu własnym i reprezentowanego przeze mnie 
środowiska – z Leżajska – jeszcze raz pragnę pozdrowić wszystkie 
koleżanki z biura ZO oraz cały stan osobowy Okręgu Podkarpackiego PZN. 
– tyle z obszernej wypowiedzi prezes Ireny, która z utęsknieniem czeka 
tzw. normalności oraz powrotu form działania oraz związkowej 
aktywności sprzed pandemii, co współgra z oczekiwaniami nas wszystkich.   
 
Oto skład leżajskiego Zarządu Koła:  
 

– prezes ZK: Irena Dyrda 
– wiceprezes:  Zbigniew Dudek 
– sekretarz:  Anna Grabowiec  
– skarbnik:  Halina Piechowska 

 
dla przypomnienia adres siedziby ZK:  
 

Polski Związek Niewidomych 
Koło w Leżajsku 
ul. Jarosławska 1 (MBP) 
37-300 Leżajsk 

 
  Siedziba leżajskiego Koła PZN mieści się na parterze remontowanej 

w 2013 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej. To w niej do swojej dyspozycji 
gratis mają oddzielny pokój wraz z całym wyposażeniem, tj. obszerną 
szafą, stołem, krzesełkami oraz z dostępem do Internetu zestaw 
komputerowy. Gdy mają jakieś potrzeby, to zawsze mogą liczyć na 
wykorzystanie Czytelni do zorganizowania spotkań w poszerzonym gronie 
oraz korzystać z pomocy personelu, które zawsze spełnia wszelkie ich 
życzenia.  

  Najważniejszym w tym wszystkim jest to, że działają w najbardziej 
wyeksponowanym miejscu Leżajska, bowiem każdy mieszkaniec regionu 
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powinien wiedzieć, gdzie mieści się ta kulturotwórcza placówka miasta i 
bez problemu tam trafić lub bezbłędnie zainteresowanemu wskazać 
drogę.  
 
Zygflor                         2021-03-03 

 
 
Pomimo wszystko   
 

Dzień Kobiet w dębickim Kole PZN 
– w relacji prezes wspomnianej struktury –  

 
  Tegoroczny Dzień Kobiet w naszym Kole PZN był obchodzony jak 

nigdy dotąd. Tego dnia, tj. w poniedziałek, wszystkie Panie – członkinie 
naszego Koła – przyjechały do jego siedziby mieszczącej się przy ul. 
Cmentarnej 1 w Dębicy na godzinę 1000 ... i zaczęło się.  

  Na spotkanie przybyło 21 kobiet i tylko jeden mężczyzna – członek 
ZK – czyli p. Leszek.  

  To on – po przywitaniu gości przez prezes ZK – sprawował 
obowiązki wodzireja, ponieważ wszystkim Paniom „od siebie” oraz 
męskiej części dębickiej struktury PZN złożył stosowne, przewidziane 
ceremoniałem, okolicznościowe życzenia.  

  Następnie lider Koła – prezes Ewa Smołucha – wszystkim Paniom 
podobnej treści życzenia przekazała od księdza Huberta, duszpasterza 
naszego Koła oraz prezesa ZO PZN Ryszarda Cebuli, który przekazał je nam 
telefonicznie.  

  Po części oficjalnej nastał czas kameralnego biesiadowania, który 
bardzo miło spędziliśmy czas przy kawie, herbacie, ciasteczkach, 
kanapkach oraz gorącym daniu rozmawiając, wspominając i snując plany 
na najbliższą przyszłość.  

  Mam nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci Pań 
zrzeszonych w naszym Kole, ponieważ w tych ciężkich czasach nawet tak 
kameralne spotkanie wywołuje mnóstwo uśmiechu oraz radości stając się 
odskocznią od szarej, otaczającej nas – pandemicznej – rzeczywistości… 
   
 prezes  Ewa Smołucha 
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Witryna poetycka 
   
          W tegorocznym czerwcowym kąciku poetyckim publikujemy trzy 
utwory Śp. Janiny Baran, z których pierwszy tematycznie nawiązuje do 
Dnia Ojca, drugi do plonotwórczego oddziaływania na wszelkiego rodzaju 
uprawy deszczu, który w ten czas jest oczekiwany przez rolników i 
działkowców, zaś trzeci – na bazie omówienia  zaistnienia róży – jest 
analogią i okazją – do omówienia ludzkiego życia.  
          Zapraszam do lektury wyeksponowanych  utworów. 
   

    Mój Tata 
Wyszła skądś zza lasu chmura gradowa, 
przed nią ptak wszelki pośpiesznie się krył. 
Tata ją wstrzymał łopatą chlebową, 
dziś nie ma takich mocarzy, jak mój Tata był. 

Łopatę – Kociubę – w płot zakociubił, 
cerkiewnym ikonom – z którymi się zżył,  
wyszeptał zaklęcie, a szeptać im lubił. 
Dziś nie ma takich szeptalskich, jakim tata był. 

Ta grzmiała jak działo i uszła za górę, 
zamiast sieknąć gradem drobny deszczyk mżył. 
Łopatą z kociubą odegnał złą chmurę 
Dziś, nie ma takich antychmurnych, jakim Tata był.  
 
           autor: Janina Baran 
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  Deszcz 

 
Do okna puka 
Nie daje spać 
Bębni i stuka, 
Bo chce mu się lać 

  Rosi i ciapie, 
  Leci i pada, 
  Moczy i chlapie, 
  Gada coś gada. 

Androny leje, 
Płacze wspomnienia 
Deszczowe dzieje 
Nie jego wina. 

  To matka chmura 
  Zrodziła to plemię. 
  On dawszy nura  
  Upadł na ziemię. 

 
autor: Janina Baran  
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        Czy róża cierpi? 
 
Czy róża cierpi, 
Gdy płatek  po płatku z niej odpada 
I woń rozkoszna gdzieś w dal ulata? 
Na jej serduszku motyl nie siada 
I pszczółka we włoski  się nie wplata? 
 

Czy ptak się lęka  
Dalekiej podróży w świat nieznany, 
Gdzie niebo obce i mowa ptasia? 
Czy z żalem żegna gniazdko kochane, 
Ludzi przyjaznych i przystań poddasza? 

 
Czy wie dziewczyna, 
Że gniazdko uwite ze swym chłopakiem 
Musi być silne, by oprzeć się burzy? 
Że stanie się  w nim troskliwym ptakiem, 
A w ogrodzie życia podzieli los róży?   
 
                                             autor:  Janina Baran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26 
przewodnik 

 – dzięki zdjęciom –  
 rendez-vous ze zmarłym przed rokiem Kolegą – 

 
 

 
 
 

 


