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Czerwiec 
 

          „I znowu czerwiec. I wiatr, i ty” – i znowu czerwiec…, którego 

tegoroczne  Calendarium inaugurujemy poniżej  wyeksponowanym 

wierszem Jarosława Iwaszkiewicza.   
 

I znowu czerwiec. I wiatr, i ty, 

I znowu szczęście, i bzy, i łzy, 

I znowu, jakby sen śniony za młodu. 

 

Gałązka dawno umarłego drzewa 

I obłok płynie, i ptak śpiewa, 

I słońce taje w nieba róż, 

I drzwi otwarte: wejdź, wejdź już! 

 

I stajesz w progu! Masz skrytą twarz, 

Cienka ręka oczy zasłania, 

Jeśli coś nie jest twoim — wszystko masz 

W tym wierszu spóźnionego spotkania. 

 

          Czerwiec, to kolejno szósty miesiąc w roku liczący sobie 30 

dni, u którego końca dzieci i młodzież kończą rok szkolny i 

rozpoczynają tak długo oczekiwane wakacje.   

         W/g 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 przed 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.  

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
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          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. 

          „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: 

          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, 

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
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_czerwca
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
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zdobywaniem  zawodu  i - w końcowym efekcie – adekwatnego do 

swoich ambicji, możliwości  i zdobytej wiedzy - miejsca w życiu.  

          1 czerwca 1817 r. – urodził się Seweryn Maciej Leon Uruski 

herbu Sas – marszałek szlachty  guberni warszawskiej, prezes 

Heroldii Królestwa Polskiego, autor 15-tomowego „Herbarza szlachty 

polskiej” (zm. 1890 r.).   

          1 czerwca 1831 r. - szkocki badacz James Ross zlokalizował 

północny magnetyczny biegun Ziemi. 

          2 czerwca 1979 r. - to  początek pierwszej pielgrzymki Jana 

Pawła II do  Polski (trwała do 10. 06.). To wtedy w homilii na Placu 

Zwycięstwa padły znamienne – i wręcz prorocze - słowa „Niech 

zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Za rok  

rozpoczęły się wydarzenia Polskiego Sierpnia.  

          2 czerwca 1537 r. – papież Paweł III w bulli „Sublimis Deus” 

uznał Indian „za byty racjonalne, wolne i jako takie zdolne do 

przyjęcia chrześcijaństwa”. 

          3 czerwca 1887 r. – rozpoczęto budowę Kanału Kilońskiego, 

który połączył Bałtyk z Morzem Północnym przez obszar landu 

Schleswig-Holstein.   

          3 czerwca 1966 r. - urodziła się Maria Bijoś – nasza poetka 

wielokrotnie publikowana w „Witrynie poetyckiej” (zm. 2008 r.). 

          3 czerwca 1997 r. – odbył się II Zjazd Gnieźnieński będący 

forum dialogu miedzy różnymi kręgami kulturowymi, wyznaniowymi 

i religijnymi.    

          4 czerwca – Zielone Świątki - Święto Zesłania Ducha 

Świętego 

          W pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa na zebranych w 

Wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w 

wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty.   

          Zielone Świątki, to ludowa nazwa 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 
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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” 

          4 czerwca – to też Dzień Wolności i Praw Obywatelskich -- 

tego dnia, 28 lat temu, w 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po wojnie 

częściowo wolne wybory. Decyzję o tym, że 4 czerwca będzie Dniem Wolności 

podjął Sejm w maju 2013 roku. „Sejm, przekonany o szczególnym znaczeniu tej 

daty dla Polski - suwerennego i demokratycznego państwa wolnych i 

świadomych swoich praw obywateli, ogłasza dzień 4 czerwca Dniem Wolności i 

Praw Obywatelskich” – głosiła uchwała podjęta wówczas przez posłów. 

          4 czerwca 1817 r. – cesarz Franciszek II Habsburg zatwierdził 

statut Fundacji Ossolineum założonej we Lwowie przez hrabiego 

Józefa  Maksymiliana Ossolińskiego.  

          5 czerwca 1947 r. – amerykański sekretarz stanu George 

Marshall przedstawił plan pomocy – tzw. Plan Marshalla – mający 

służyć odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej po II wojnie 

światowej obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, 

żywności, kredytów, czy inwestycji. 

          6 czerwca 1867 r. – Antoni Berczowski usiłował dokonać w 

Paryżu zamachu na cara Rosji Aleksandra II. Pistolet, którego używał 

przy wystrzale eksplodował i kulas trafiła konia żołnierza ochrony 

imperatora również raniąc jego samego.   

          6 czerwca 1872 r. - urodził się Antoni Bolesław Dobrowolski 

–geofizyk i podróżnik polarny, pedagog, założyciel Towarzystwa 

Geofizyków. Jego imieniem nazwano pierwszą polską stację polarną 

na Antarktydzie (zm. 1954 r.). 

          7 czerwca 1457 r. – jeszcze trwała wojna trzynastoletnia 

pomiędzy Zakonem Krzyżackim, a Koroną Królestwa Polskiego. Po 

wykupieniu od czeskich najemników zamku w Malborku w tym dniu 

król Kazimierz IV Jagiellończyk tryumfalnie wjechał do krzyżackiej  

twierdzy w Malborku. 

          7 czerwca 1923 r. – urodził się Henryk Jerzy Chmielewski  

(Papcio Chmiel)  - grafik, rysownik, publicysta, uczestnik Powstania 
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Warszawskiego, twórca m.in. serii komiksów o przygodach Tytusa, 

Romka i A’Tomka.    

          8 czerwca 1867 r. – urodziła się Dagny Juel Przybyszewska – 

norweska artystka, muza artystów końca XIX w. (zm. 1901 r.).   

          8 czerwca 1987 r. – rozpoczęła się III pielgrzymka papieża 

Jana Pawła II do Polski.  

          9 czerwca 1672 r. - urodził się Piotr I Wielki – car Rosji, 

wielki reformator państwa rosyjskiego i twórca jego potęgi, 

budowniczy Petersburga, do którego w 1712 r. przeniósł stolicę Rosji 

(zm. 1725 r.) 

          9 czerwca 1997 r. – podczas Mszy św. w Krośnie Jan Paweł II 

kanonizował Jana z Dukli.  

          10 czerwca 1857 r. – urodził się Wiktor Czajewski – literat, 

dziennikarz, historyk, wydawca gazet, badacz Kurpiowszczyzny              

(zm. 1922 r.). 

          10 czerwca 1950 r. - urodziła się Anna Jantar -  właśc. Anna 

Maria Kukulska, z domu Szmeterling  - jedna z najpopularniejszych 

polskich piosenkarek lat 70-tych („Najtrudniejszy pierwszy krok”,” 

Tyle słońca w całym miesicie”). Zginęła w katastrofie lotniczej 14 

marca 1980 r. 

           11 czerwca 1857 r. – urodził się Antoni Grabowski – 

inżynier, chemik, tłumacz, działacz międzynarodowego ruchu 

esperantystów. To on przełożył na esperanto „Pana Tadeusza” A. 

Mickiewicza oraz „Mazepę” J. Słowackiego (zm. 1921 r.).         

          11 czerwca 1937 r. – na rozkaz Józefa Stalina dokonano 

egzekucji ośmiu wysokich rangą rosyjskich dowódców wojskowych; 

m.in. marszałka Michaiła Tuchaczewskiego (tzw. wielki terror). 

          12 czerwca 1817 r. – Niemiec Karl Drais odbył pierwszą jazdę 

na drewnianym prototypie roweru. 

          12 czerwca 1997 r. - zmarł Bułat Okudżawa – znakomity 

rosyjski poeta, kompozytor  i piosenkarz pochodzenia gruzińskiego 

(ur. 1924 r. ).  
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          13 czerwca 1807 r. – urodził się Wilhelm Kolberg – inżynier 

budownictwa, dróg i mostów (zm. 1877 r.). 

          13 czerwca 1897 r. – urodził się Paavo Nurmi – fiński 

lekkoatleta, pierwszy sportowiec, któremu za życia postawiono 

pomnik (zm. 1973 r.). 

          14 czerwca 1572 r. - w Elblągu  zwodowano galeon „Smok” – 

pierwszy okręt wojenny budowany na zamówienie króla Zygmunta II 

Augusta.   

          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 – Boże Ciało – inaczej Święto Ciała i Krwi 

Pańskiej, w Kościele katolickim uroczystość ku czci Najświętszego 

Sakramentu.   W święto Bożego Ciała buduje się ołtarze ustawione 

pod gołym niebem, stroi się je zielonymi drzewkami – najczęściej 

brzózkami –  i kwiatami. Prowadzony przez mężczyzn ksiądz niesie 

pod baldachimem monstrancję, zaś w powietrzu unosi się zapach 

kadzidła. Małe dziewczynki posypują drogę płatkami kwiatów, a przy 

każdym ołtarzu jest odśpiewana wyznaczona ewangelia i są 

odmawiane okolicznościowe modlitwy.   Obrządek religijny jest 

obchodzony pod kopułą samego nieba, w  deszczu kwiatów,  w czasie 

trwania najpiękniejszej z pór roku. 

          W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po oktawie 

Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto ruchome wypadające 

zawsze 60 dni po Wielkanocy. W niektórych krajach może być 

obchodzone w inny dzień. 

          15 czerwca 1887 r. – urodził się Józef Oppenheim – polski 

narciarz, taternik, ratownik górski, wieloletni naczelnik TOPR                   

(zm. 1946 r.).  
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          16 czerwca 1757 r. – urodził się Maciej Jabłonowski – polityk, 

absolwent Szkoły Rycerskiej, członek Rządu Centralnego w Galicji w 

1809 r., rotmistrz Kawalerii Narodowej (zm. 1844 r.). 

          16 czerwca 2007 r. – pisarz i eseista Salman Rushdie – autor 

„Szatańskich wersetów” otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł 

szlachecki. 

           17czerwca 1767 r. – we Francji tzw. bestia z  Gévaudan  
zagryzła 19-lertnią Jeanne Bastide - swą 104 ofiarę. Stworzenie 

zostało zaliczone do kryptyd wskutek braku identyfikacji 

zoologicznej.   

          Kryptyda, to hipotetyczne zwierzę, którego istnienie jest obiektem badań 

kryptozoologów, lecz nie zostało potwierdzone przez zoologię. Kryptydy to 

zwierzęta uznane za dawno wymarłe, bądź znane z przekazów. Poszukiwaniem 

kryptyd zajmują się kryptozoolodzy.     
          17 czerwca 1793 r. – w Grodnie rozpoczęły się obrady 

ostatniego Sejmu I Rzeczpospolitej. 

          18 czerwca 1817 r. – w Londynie otwarto most Waterloo 

Bridge – jedyny uszkodzony w wyniku bombardowań podczas II 

wojny światowej. 

          18 czerwca 1913 r. – urodził się Stanisław Marusarz – 

legenda polskiego sportu, słynny skoczek narciarski, czterokrotny 

olimpijczyk i wicemistrz świata. W czasie wojny był kurierem 

tatrzańskim, uczestnikiem ruchu oporu (zm. 1993 r.). 

          19 czerwca 1097 r. – rozpoczęła się I wyprawa krzyżowa, 

które przyczyniła się do zdobycia twierdzy Nikea (Iznik).     

          19 czerwca 1967 r. – w Warszawie w przemówieniu  na 

kongresie związków zawodowych Władysław Gomułka nazwał 

Żydów w Polsce „piątą kolumną”.  

          20 czerwca 1717 r. – zmarła Anna Leszczyńska – królewna, 

starsza córka króla Stanisława Leszczyńskiego i Katarzyny 

Opalińskiej (ur. 1699 r.). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptozoologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zoologia
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           20 czerwca 1917 r. – urodził się Igor Śmiałowski – aktor 

teatralny i filmowy, autor zbioru anegdot teatralnych „Igor 

Śmiałowski opowiada” i „Igraszki z Melpomeną” (zm. 2006 r.). 

          21 czerwca – to o godz. 6
24  

początek astronomicznego lata  

          21 czerwca 1767 r. – brytyjski żeglarz Samuel Wallis odkrył 

Tahiti.  

          22 czerwca 1782 r. – data ustanowienia przez króla Stanisława 

Augusta Orderu Virtuti Militari. 

           22 czerwca  1812 r. – początek wyprawy Napoleona na Rosję  

          22 czerwca  1941 r. -  inwazja Niemiec na ZSRR. 

          23 czerwca – Dzień Ojca  

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 47 r. p.n.e. – urodził się Ptolemeusz XV Cezarion 

– syn Gajusza Juliusza Cesara i Kleopatry (zm. 30 r. p.n.e.)             

          23 czerwca 1997 r. – na antenie TVP 1 w ramach konkursu na 

telenowelę wyemitowano pierwszy odcinek serialu „Złotopolscy” w 

reżyserii Janusza Zaorskiego. 

          24 czerwca 972 r. – to data zwycięskiej bitwy Mieszka I i jego 

brata Czcibora z wojskami Hodona – margrabiego saskiej Marchii 

Wschodniej - pod Cedynią. Dzięki temu zwycięstwu utrwaliły się 

wpływy Polan na Pomorzu Zachodnim.  

          24 czerwca 1947 r. – urodziła się Helena Vondráčková – 

czeska piosenkarka, aktorka i prezenterka telewizyjna. Jej łączna 

dyskografia osiągnęła nakład prawie 200 mln sprzedanych płyt.  

          24 czerwca 1976 r. – zapowiedziana przez premiera Piotra 

Jaroszewicza podwyżka cen żywności wywołała protesty robotnicze 

znane jako Czerwiec 76’ 

          25  czerwca 1447 r. – w Krakowie odbyła się koronacja 

Kazimierza IV Jagiellończyka na króla Polski.  
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          25 czerwca 1997 r. – zmarł Jacques-Yves Cousteau – 

francuski podróżnik, oceanograf, autor filmów przyrodniczych i 

dokumentalnych  (ur. 1910 r.). 

          26 czerwca1407 r. – Ulrich von Jungingen został wielkim 

mistrzem zakonu krzyżackiego.  

          26 czerwca 1967 r. – arcybiskup metropolita krakowski Karol 

Wojtyła został mianowany przez papieża Pawła VI kardynałem. 
          27 czerwca 1941 r. - urodził się Krzysztof Kieślowski – 

reżyser i scenarzysta filmowy, uważany za jednego z 

najwybitniejszych twórców kina światowego. Jego najsłynniejsze 

filmy, to „Dekalog” i tryptyk „Trzy kolory” (zm. 1996 r.). 

          27 czerwca 2007 r. – Komitet Światowego Dziedzictwa 

UNESCO zmienił nazwę obozu koncentracyjnego Auschwitz-

Birkenau we wpisie na listę Światowego Dziedzictwa na: 

„Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny  i zagłady (1940-1945)”.  

          28 czerwca 1641 r. - urodziła się Maria Kazimiera – żona 

Jana III Sobieskiego znana jako Marysieńka, królowa (zm. 1716). 

          28 czerwca 1956 r. - w Poznaniu   doszło do masowych 

demonstracji robotniczych, które z czasem przerodziły się w 

powstanie.  Był to pierwszy w czasach PRL  strajk generalny i 

demonstracje uliczne krwawo stłumione przez wojsko i milicję. Do 

historii przeszły jako Poznański Czerwiec 56 ’.  W 1981 r. w rocznicę 

wydarzeń w Poznaniu odsłonięto Pomnik Ofiar Czerwca-56. 

          29 czerwca 1941 r. - zmarł Ignacy Jan Paderewski – 

światowej sławy pianista i kompozytor, a także polityk, działacz 

społeczny i niepodległościowy. Był wybitnym mężem stanu, byłym 

premierem Polski i ministrem spraw zagranicznych. I J Paderewski, to 

jedna z najwybitniejszych postaci w historii Polski (ur. 1860 r.). 

          29 czerwca 1517 r. – urodził się Rembert Dodoens – 

flamandzki lekarz, herbarysta, botanik; autor pierwszego opisu i 

rysunku owadożernej rosiczki Drosera L. (zm. 1585 r.).   

          30 czerwca 1921 r. urodziła się Maria Ledóchowska – 

działaczka na rzecz praw człowieka – głównie czarnoskórych 
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mieszkańców RPA, za co była dyskryminowana w ramach apartheidu 

(zm. 2007 r.).  

          30 czerwca 1937 r. – w Londynie uruchomiono pierwszy na 

świecie telefoniczny numer alarmowy           

           

          Ku uświadomieniu oraz utrwaleniu podstawowej wiedzy obywatelskiej 

u końca tegorocznego Calendarium warto jeszcze raz przytoczyć jego 

wnikliwe ubiegłoroczne zakończenie:  

  

          „Kończący się miesiąc, to szczególny czas do rozważania 

tragicznych faktów i zdarzeń  z najnowszej historii Polski.  

          Nie wolno nam zapomnieć  o: 

 -  o sfałszowanych wyborach z 30. 06. 1946 r. - , gdy narzucona 

nam siłą  władza w ten sposób  zapragnęła uprawomocnić 

reprezentowany przez siebie  ustrój i system 

 - o poznańskich wydarzeniach z 28. 06. 1956 r.  

 - o radomskich protestach z 24. 06. 1976 r.  

 - o pierwszej wizycie papieża Polaka z dnia  2 czerwca 1979 r. – 

daty szczególnej w dziejach Narodu, kontynentu jak też w 

dziejach świata oraz  o Jego w ten czas wypowiedzianych wręcz  

proroczych słowach:  

„Niech zstąpi Duch Twój ! 

I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 

          Była to zapowiedź jednego największych moralnych zwycięstw 

nie tylko w dziejach naszego Narodu, ale też w dziejach świata, które 

– niczym prorocza wróżba  - zainaugurowało wielkie przemiany               

w Polsce, Europie  i świecie.  

 

 - o dacie 4 czerwca 1989 r. jakoby wieńczącej całe zestawienie 

 

          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…” 
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Zygflor                                                                                  2017-01-10 

 

 
 

Po  dłuższej przerwie – o przemyskim  Kole PZN 

          - w stylizowanym na przełom XIX/XX w. - w jednym z w tym 

stylu utrzymanych obiektów Klimkówki - z prezes przemyskiego Koła 

PZN Renatą Fronc rozmowa o tym, co zdarzyło się w ostatnim roku w 

podległej Jej strukturze PZN.  

           

          Korzystając z okazji, że dane nam było spotkać się w ośrodku – 

Dwórze - „ Ostoia” o dniu dzisiejszym wymienionego w tytule Koła 

PZN z jego liderem poniżej zrelacjonowana rozmowa; oto jej efekt, 

czyli zapis.  

– prezes Renata Fronc: „W historii przemyskiego Koła PZN 

kończący się 2016 r. – rzecz można – nie 

odbiegał czymś szczególnych od 

poprzednich. Zainaugurowaliśmy go w 

styczniu Mszą św. przy udziale naszego 

duszpasterza oraz spotkankiem 

opłatkowym zrealizowanym przy kościele 

Świętej Trójcy. W jego trakcie – już 

tradycyjnie – łamiemy się opłatkiem, 

kolędujemy, spożywamy skromny 

poczęstunek. Następnie wspólnie 

kolędujemy tym razem w siedzibie 

PKSiRNiS „Podkarpacie”, z którym na tej niwie ściśle 

współpracujemy. Tam też w lutym odbyły się tradycyjne wspólne 

ostatki przy pączku. 

      W marcu od lat organizujemy konkurs ze znajomości literatury 

polskiej, który zaczyna interesować coraz większe gremium naszych 

ludzi. 
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        W okolicy Wielkanocy - w tym roku w 

kwietniu   zorganizowaliśmy, też poprzedzone Mszą św. - tzw. 

wielkanocne jajko, czyli rozszerzone nasze  spotkanie wielkanocne 

w  gronie naszych członków i ich rodzin. 

        W piękne majowe popołudnie wyjechaliśmy do bolestraszyckiego 

Arboretum, po którym przemieszczając się podziwialiśmy piękno 

wiosny w jej najpiękniejszym naturalnym wydaniu. Po wyczerpującym 

podziwianiu tego wszystkiego, co w nim jest własnym sumptem 

zrobiliśmy sobie ognisko, przy którym integrując się piekliśmy 

kiełbaski, rozmawiali i snuli plany na przyszłość.  

        W czerwcu zaliczyliśmy niezwykle ciekawy spacer … po 

podziemiach Przemyśla – od niedawna  istnieje taka oferta 

turystyczna w naszym mieście  - moim  uczestnikom bardzo się 
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podobało, bo wzbogaciło naszą  wiedzę o mieście, jak i jego 

przeszłości. W tej eskapadzie – przy na zewnątrz padającym deszczu – 

wzięło udział 15 osób. 

        18 czerwca zrealizowaliśmy jednodniową wycieczkę do 

pobliskiej  Kalwarii Pacławskiej, gdzie spędziliśmy cały dzień 

uczestnicząc we Mszy św. i drodze krzyżowej. W integracyjno-

 religijnej propozycji  wzięło udział 55 osób. Z uwagi na to, że w tej 

okolicy byliśmy aż do godz. 17
00

, więc w Domu Pielgrzyma zjedliśmy 

obiad, zaś w godz. popołudniowych „zaliczyliśmy” ognisko z 

pieczeniem kiełbasek.   

        We wrześniu we współpracy z Kołem Emerytów i Rencistów SN 

„Start” zorganizowaliśmy w pobliskich Wapowcach integracyjne 

ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.  

        Końcem września przeprowadziliśmy jednodniową wycieczkę po 

Ziemi Łańcuckiej, w trakcie której zwiedziliśmy nowo otwarte 

Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej oraz Skansen Wsi, a następnie 
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zamek w Łańcucie (omówienie wycieczki w relacji Marii Głowik tuż 

po wywiadzie).  W wycieczce wzięło udział 55 osób, co zadowoliło 

nas, jako organizatorów.  

        Również we wrześniu wzięliśmy udział w organizowanej przez 

Bibliotekę Miejską w Przemyślu  akcji „Cała Polska czyta”, w której 

to Maria Głowik zajęła I miejsce. 

        29 października br. zrealizujemy lokalne obchody Dnia Białej 

Laski, które poprzedzi w przemyskim Centrum Kultury część 

artystyczna w wykonaniu naszych członków, a później biesiadowanie 

w restauracji  w Buszkowicach.  

        W grudniu – jak co roku – planujemy przeprowadzenie konkursu 

czytania brajla, co w naszym podkarpackim środowisku osób z 

dysfunkcją wzroku jest reliktem przeszłości, a szkoda, bo któż ma go 

znać, jeśli nie my?  

                  Biorąc pod uwagę to, że na terenie Przemyśla istnieje SN 

„Start”, PKSiRNiS Podkarpacie – a tu i tu zrzeszamy tych samych 

ludzi – wiele imprez organizujemy wspólnie i wtedy zawsze z naszych 

zamiarów cos wyjdzie. Wiele spotkań odbywa się w ciepłych 

pomieszczeniach Klubu – szczególnie zimą – miedzy innymi i w ten 

sposób odczuwamy wsparcie naszych poczynań w sumie na rzecz tego 

samego, bo naszego środowiska – tyle z przeciekawej relacji Renaty.   
           

          W tej chwili ZK tworzą: 

prezes:                Renata Fronc 

wiceprezes:       Jerzy Łaba 

skarbnik:           Joanna Orłów 

sekretarz:          Jerzy Andrejko  

członek ZK:      Stanisław Sęk 

członek ZK:      Marian Sowiński 

członek ZK:     Józef Kisiel 

 

        Każde z naszych Kół PZN pracuje w niepowtarzalnych dla 

innych realiach wraz z wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, jak 

też szansami. Najlepiej widać to z relacji prezes Renaty Fronc, która – 

jak udowadnia przytoczona rozmowa -  przez cały rok coś proponuje 
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swoim podopiecznym w pobliżu miejsca zamieszkania, a w okolicach 

Przemyśla jest co oglądać i podziwiać. Niech ten wywiad będzie 

formą podpowiedzi dla innych ZK PZN, które być może głowią się 

nad tym, co zaproponować swoim ludziom.  

 

 

Zygflor                                2016-10-

27                                                                   

 

P.s. 

        Na koniec opis wycieczki do Markowej i Łańcuta autorstwa 

Marii Głowik: 

        

        „Druga połowa września, to czas na coroczny krajoznawczy 

wyjazd dla członków przemyskiego Koła PZN. Tym razem nie 

opuściliśmy naszego Podkarpacia. 

        Pojechaliśmy prosto do 

Markowej, by zwiedzić otwarte 

w marcu tego roku Centrum 

Ratowania Żydów przez 

Polaków podczas II wojny 

światowej im. rodziny Ulmów w 

Markowej. To nowoczesna 

placówka muzealna, gdzie nie 

tylko można obejrzeć zdjęcia i 

eksponaty, ale też posłuchać 

relacji uratowanych z holokaustu naszych starszych braci w wierze. 

Wiktoria i Józef Ulmowie przechowywali od 1943 roku ośmioro 

zbiegów z łańcuckiego getta do marca 1944 roku, kiedy to zostali 

rozstrzelani wraz z przechowywanymi Żydami. Jest to wstrząsająca 

historia, która jednak pozwala uwierzyć w dobro, bezinteresowne 

poświęcenia, do utraty życia włącznie. Tak mało jest okazji, by się 

zatrzymać, pomyśleć. Warto odwiedzić tę placówkę i zatrzymać się 

dłużej, co w naszym przypadku było niemożliwe, bo zwiedzaliśmy też 

skansen w tej samej miejscowości. Narzędzia rolnicze z dawnych 

czasów, przedmioty gospodarstwa domowego niejednego ze starszych 

przyprawiło o łezkę wzruszenia i kazało młodym tłumaczyć, do czego 

służył cep, jak dawno, dawno temu się prało.  
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        Po smacznym obiedzie wyjazd do łańcuckiego pałacu Potockich. 

Okazja nie tylko do zwiedzenia pięknego zabytku, ale przede 

wszystkim do porządnego spaceru, ważne to dla wielu z nas, 

prowadzących raczej mało ruchliwy tryb życia. W komnatach pałacu, 

- wykorzystując wyobraźnię, wsłuchując się w słowa przewodnika - 

mogliśmy usłyszeć lub zobaczyć marszałkową Izabelę Lubomirską, jak 

planuje urządzenie komnat, wybiera obrazy i rzeźby.  

        A potem, gdy kończy się II wojna światowa Roman Potocki - 

ostatni właściciel posiadłości - pakuje cały dobytek, by godnie przeżyć 

za granicą.  

        Deszcz i burza towarzyszą nam przy przejściu do oranżerii 

i  wozowni, ale humory dopisują, aż do powrotu do domu.  

        „Akumulatory” zostały naładowane, a w nas panuje 

przekonanie, że dosłownie co krok jest co oglądać bez potrzeby 

dalekiego i kosztownego wyjazdu. Najważniejszym w tym jest to, że 

dużo można było się dowiedzieć o wielu wspaniałych ludziach z 

naszego regionu, z czego naprawdę możemy być dumni”. 
 

 

 

 

APEL – ODEZWA – BŁAGANIE - PROŚBA 

- czyli – 

          kilkanaście zdań wobec tych, którzy w Kołach PZN wręcz zawodowo 

zajmują się fotograficzną dokumentacją Waszych  okolicznościowych spotkań,  

imprez, czy też wakacyjnych wyjazdów; którzy potem umieszczają je w Waszych 

Kronikach i reprezentując środowisko współpracują z Waszymi lokalnymi 

periodykami…     

  

          Od lat pisząc o Waszych imprezach, czy wakacyjnych 

eskapadach bazuję na fotograficznym materiale, który w każdym z Kół 

PZN na Waszą rzecz realizuje ktoś ze słabowidzących lub jakiś 

wolontariusz, który z wielu powodów jest z Wami związany od lat.  
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          Nie „zadzierając nosa” uzmysławiam sobie, że fotografią – co 

prawda amatorsko – zajmuję się już ponad 35 lat i śmiem twierdzić, że 

co nieco o niej wiem. Z tego czasookresu dopiero 7 – 8 lat w swojej 

pracy na co dzień posługuję się  aparatem cyfrowym i twierdzę, że bez 

względu na to, czy w aparacie masz materiał światłoczuły, czy też 

cyfrową matrycę, to przedtem, jak i teraz obowiązują te same zasady 

robienia zdjęć jeśli chcemy, aby cieszyły nasze - i nie tylko - oko.  

          Ostatnimi laty ilustrując artykuły mówiące o tym, co się u Was 

dzieje, muszę otrzymane zdjęcia skanować oraz ujęcia w zapisie 

cyfrowym niejednokrotnie żmudnie obrabiać, aby cokolwiek było na 

nich widać, aby mogły zilustrować to, o czym piszę.  

          Każdy, kto przed dziesięcioleciami zajmował się fotografią 

przyzna, że wtedy naprawdę trzeba było myśleć, by komuś dać 

fotografię czarno-białą, którą nią obdarowany byłby naprawdę 

usatysfakcjonowany; po wielokroć fotografem był ten, kto wyjęty z 

aparatu fotograficznego negatyw sam obrabiał i sam zdjęcia 

wywoływał w ten sposób kończąc wręcz alchemiczny – niemalże 

czarodziejski  – proces … 

          Potem przyszła era automatów (jeszcze z negatywami), 

następnie aparatów cyfrowych, zaś obecnie „łowcy cieni” – tak 

fotografów nazywali czerwonoskórzy - , to niejednokrotnie posiadacze 

aparatów telefonicznych, którzy – jak widać - dopiero co opanowali 

sztukę samodzielnego chodzenia, a już szpanują …   

          Bez względu na erę, czasy, czy sprzęt obowiązują pewne zasady, 

których przestrzeganie gwarantuje wykonanie odpowiedniej jakości 

ujęcia, czyli pamiątki-zdjęcia, którym będziemy cieszyć się latami bez 

względu na to, czy będziemy je podziwiać na monitorze komputera, 

czy „na papierze” w postaci klasycznego zdjęcia.  

 

          Pragnąc z przyjemnością – a dla Was z satysfakcją – 

wykorzystywać otrzymywane od Was materiały, czyli zdjęcia bez 

względu na formę w trakcie ich ekspozycji, czyli zwalniania migawki, 

proszę o to, aby: 
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 aparaty cyfrowe ustawić na format: Pocztówka 1600 x 1200 

pikseli, co naprawdę gwarantuje dobrą jakość zdjęcia, jego 

klasyczny kształt (odpowiednie proporcje długości względem 

szerokości), co przy wykonywaniu pamiątkowych odbitek 

gwarantuje wykonanie w zakładzie fotograficznym fajnych zdjęć 

bez względu na ich format. 

 wręcz zabraniam nastawiania – czyli używania - datowników, 

które niejednokrotnie zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym czyni 

w celu wyeksponowania go w „Przewodniku” mniej atrakcyjnym, 

ponieważ  wystąpi potrzeba jego wykadrowania w celu wycięcia 

datownika. 

 w czasie robienia  zdjęć w plenerze zalecam ich wykonywanie, gdy 

fotografujący ma słońce za plecami co gwarantuje, że utrwalany 

obiekt jest dobrze oświetlony – zdjęcie nie będzie prześwietlone  

 obsługiwane przez fotografa grupy błagam o podporządkowanie 

się prośbom operatora aparatu fotograficznego, co jest 

gwarantem naprawdę dobrych - pamiątkowych - ujęć 

 w trakcie utrwalania zdarzeń w pomieszczeniach w dzień sugeruję 

robienie zdjęć od strony źródła światła, czyli nie pod światło 

padające z okien, co grozi ich prześwietleniem, czyli  brakiem 

czytelności, co czyni ujęcie bezużytecznym. 

 organizatorów różnej maści imprez namawiam do fotograficznej 

konsultacji imprezy z osobą, która ją obsługuje, co zagwarantuje 

obustronne zadowolenie stron (np. nie wręczać nagród na tle okna 

w dzień; proponuję miejsce honorowania przenieść pod ścianę, 

aby padające dzienne światło plus błysk lampy aparatu 

fotograficznego dało  nam  oczekiwany efekt).   
 

         „Od serca” proszę o wdrożenie moich wskazówek, co przyniesie 

wszystkim zainteresowanym, tj. mnie, jak i Wam wiele satysfakcji i 

osiągnie  zakładany przeze mnie  efekt. 

          I jeszcze jedno… pamiętajcie o tym, że nawet przeciętny aparat 

cyfrowy zrobi lepsze zdjęcie, niż najbardziej wypasiony aparat 

telefoniczny, czy smartphone, ponieważ aparat fotograficzny, to  

optyka i lampa błyskowa, co ów sprzęt czyni urządzeniem wiadomego 

celu gwarantującym wykonanie odpowiedniej jakości ujęcia, czyli 
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zdjęcia, do czego został stworzony bez względu na to, czy korzystamy z 

aparatu z materiałem światłoczułym, czy z aparatu wyposażanego w 

matrycę elektroniczną.  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy ! 

 

          Pragnąc zapewnić sprawny, szybki i niezawodny przepływ  

informacji pomiędzy  Wami, a Redakcją „Przewodnika” proponuję 

nadsyłanie materiałów dotyczących Waszych spraw bezpośrednio do 

mnie na adres: 

 

Florczak Zygmunt 

oś. Sapiehy 5/10 

37 – 630 Oleszyce 

 

lub na adres elektroniczny: 

e-mail:   zygflor57@o2.pl 
 

telefon stacjonarny:                    16 631 54 13 

telefon komórkowy  służbowy:    662 177 559 

 

          Jednocześnie zobowiązuję się odsyłać Wam po skanowaniu 

przysłane mi zdjęcia, które mają być ilustracją zaproponowanego do 

opublikowania w „Przewodniku”  Waszego materiału. 

          Uprzejmie proszę o przyjęcie moich warunków współpracy, 

bowiem ich spełnienie ułatwi mi gromadzenie materiałów,                              

redagowanie i publikowanie pisma.  

          Tak się złożyło, że po „opanowaniu sztuki” od kilku dobrych 

miesięcy sam składam wnętrze „Przewodnika”, co sprawiam mi 

przyjemność i powoduje, że kolejne numery ukazują się najpóźniej 

początkiem każdego miesiąca. W tej materii Agnieszka Płonka składa 

mailto:zygflor57@o2.pl
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mi tylko stronę tytułową miesięcznika, czego zapewne szybko się nie 

nauczę.. 

           Jednocześnie oświadczam, że nie będę np. jesienią publikował 

relacji z tego, co w danym Kole PZN odbyło się ostatniej wiosny – co 

w  tym momencie jest już zdezaktualizowane  i drukowanie takiego 

materiału z opóźnieniem w/g mnie jest  bezsensowne (lub odwrotnie: 

wiosną tego, co zrealizowaliście ostatniej  jesieni  lub  zimy). 

          Uprzejmie proszę o to – jeśli pragniecie, aby na łamach 

„Przewodnika” ukazały się informacje dokumentujące Waszą 

działalność –, abyście do mnie jak najszybciej dzwonili po danym u 

Was zdarzeniu na dowolny telefon ( mam możliwość rejestracji każdej 

rozmowy, na podstawie której spiszę relację) lub o dosłanie 

maksimum do 10 dni od dnia zdarzenia własnoręcznie napisanego 

artykułu – relacji, co jest warunkiem płynnego przeze mnie 

opracowywania kolejnych numerów pisma. 

          Pragnąc wydawać go bez opóźnień  - chcąc zachować płynność  

jego ukazywania się - „w zanadrzu” zawsze mam jakiś zapas 

materiału do publikacji, który powstał, jako owoc moich wizyt u Was  

i gdy nic od Was nie otrzymuję wykorzystuję go. 

          

           Co zrobilibyście na moim miejscu końcem grudnia, gdy istnieje 

już – jest złożony - styczniowy numer pisma, a Wy żylibyście już myślą 

o najnowszy lutowym wydaniu „Przewodnika”, a do Was dociera w 

ten czas materiał o spotkaniu z okazji DBL, który w jednym z Kół PZN 

zrealizowano 8, a w drugim 20 września 2016 r.? (gdzie do tego czasu 

byli tzw. korespondenci?), gdy ja wydając styczniowy numer na nim 

chciałem zakończyć okołobiałolaskowe relacje ?              

           

          Jeszcze raz najserdeczniej proszę o pozytywne ustosunkowanie 

się do mojej organizacyjnej prośby i propozycji. Jej  realizacja w 

praktyce będzie gwarantem naszej bezkonfliktowej i płynnej 

współpracy dającej obopólne zadowolenie, a  nie pretekstem 

wywołującym o coś  żal, czy pretensję.  



 

23 
 

          Z tym Apelem przede wszystkim zwracam się do prezesów ZK 

PZN, abyście mieli wgląd na ludzi, którzy w Waszym imieniu 

cokolwiek na rzecz Koła w tej materii realizują; pragnę w tej kwestii 

zmobilizować i sprężyć przede wszystkim Was – Koleżanki i Koledzy - 

prezesi, liderzy struktur Terenowych PZN …  

          Przyznaję, że praca nad każdym numerem miesięcznika sprawia 

mi ogromną przyjemność i satysfakcję – lubię ją; przyznaję, że 

wydarzenia w każdym z Kół PZN staram się oddać z należnym Wam 

honorem i szacunkiem, abyście po opublikowaniu materiału mieli z 

tego tytułu satysfakcję i zadowolenie, bo któż lepiej odda istotę Waszej 

pracy i działalności, jeśli nie środowiskowa prasa? 

          Mam wrażenie, że już pojęliście intencję powyższej petycji, a 

jeśli nie, to – bez obrazy - jeszcze raz rozpocznijcie jej odczytywanie i 

analizowanie …   

 

                                                                            Z pozdrowieniem 

 

                                                                                  Redakcja „Przewodnika” 

                                                                               Zygmunt Florczak   „Zygflor” 

 

 

Oleszyce                                                                                                2016-12-06 

 

 

Witryna poetycka 
          

           W czerwcowym kąciku poetyckim prezentuję dwa utwory  

autorów, którzy w swoim jestestwie niosą różny, aczkolwiek bardzo 

trudny, bagaż osobistych doświadczeń i przeżyć.    

          Pierwszy z nich w przejmujący sposób mówi o codziennej walce 

człowieka borykającego się ze swoją niepełnosprawnością lub 

chorobami oraz towarzyszącej takiej egzystencji codziennej walce o 

byt i - pomimo tych doświadczeń - za wszystko u końca dnia 
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dziękującego Bogu za to, czego od losu i Jego doznaje. Przejmujący 

utwór jest dla mnie swoistym manifestem i osobistym Credo Jego 

Autora, za co z należnym Mu szacunkiem za takowe przemyślenia z 

serca dziękuję.  

           W drugim utworze – równie napisanym z sercem – jego  

autorka  mówi o Dniu Ojca, który przypada w trzeciej dekadzie 

miesiąca i wart jest przypomnienia, bo gdyby nie ojcowie, to nie 

byłoby nas, jak i wielu dotyczących ich wspomnień, czy teraz 

skierowanych wobec nich wyrazów wdzięczności.    

          Zapraszam do lektury wyeksponowanych utworów.  

 

          Codzienna walka 

 
Wstań z kolan - walcz, gdy się przewrócisz;  

masz siłę wstań, bo przecież musisz. 

Wstawaj i walcz, to nie zapłacisz; 

wstawaj i walcz - na tym nie stracisz. 

Wstawaj i walcz, na nic nie czekaj; 

miłość jest blisko, więc już nie zwlekaj. 

Codziennie walczę z sobą i własnym losem, 

walczę czynem i również głosem. 

W codziennej walce o lepsze życie daję coś z siebie, 

żeby choć troszkę pożyć w zachwycie. 

W mozolnej walce własnego życia 

zostało jeszcze coś do zrobienia i do zdobycia. 

Walczę o szczęście, zdrowie - nieraz też życie 

i  w tejże walce chcę być na szczycie. 

Mieć czyste serce, czyste sumienie  

 sam o to walcząc, nic tu nie zmienię.

Wciąż się uczę, rehabilituję, dużo ćwiczę 

 i w moim ciężkim życiu uczestniczę. 

Kocham Cię życie, bardzo szanuję 

 i za to wszystko Bogu dziękuję. 

 
         autor wiersza: Marek Bęben 
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            Szczęście  dla taty 
 

W ten piękny, czerwcowy dzień  moc całusów Tobie ślę. 

 Szepnę zbożu niech tacie  pokłoni się. 

Wszystkie   kwiaty na łące  niech zakwitną wraz,  

bo Ty wszystkich kochasz nas. 

Śpiew ptaków niech  przypomina  Ci 

z dzieciństwa same dobre dni. 

Tak bardzo kocham Cię   

i dla Ciebie tego wszystkiego w tym dniu chcę. 

 

                             autor wiersza: Ewa Smołucha 
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- u zbiegu rzeszowskich ulic Jabłońskiego i Grunwaldzkiej – 

- czyli - 

jak trafić do  CKiRON – nowej placówki ZO Podkarpackiego PZN 

 
 

 

 

Ośrodek Lecznictwa Kolejowego  

– siedziba biura ZO PZN - 

Plac Dworcowy 2 
 

 

 

 

 

 

- u zbiegu rzeszowskich ulic Jabłońskiego i Grunwaldzkiej – na wprost 

wyjazdu z placu manewrowego PKS -  CKiRON 

                                                                  

                                                                                              

 

 

 

 

 


