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Do Polskiego Związku Niewidomych trafił w 1955 roku, za prezesury majora Leona Wrzoska, po trudnych osobistych przeżyciach, związanych z ponad pięcioletnim pobytem w więzieniu. Mowa tu o Czesławie Żyhoniuku – długoletnim kierowniku działu gospodarczego Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, a następnie dyrektorze całego Związku. 
Urodził się w 1921 roku na Podlasiu. W czasie okupacji walczył w szeregach Armii Krajowej. Następnie wstąpił do wojska i został skierowany do szkoły oficerskiej, gdzie dosłużył się stopnia kapitana. Zajmował się tam transportem samochodowym. Tę dobrze zapowiadającą się karierę przerwało aresztowanie. Trafił do więzienia za udział w akcjach AK. Wyszedł z niego po pięcioipółletniej odsiadce, po śmierci Stalina i tak zwanej odwilży w naszym kraju. Zaraz potem podjął pracę we wspomnianym już dziale gospodarczym, a zatrudnił go major Leon Wrzosek – ideowy komunista, który jednak, jak świadczy cała jego późniejsza historia, nie bał się otaczać ludźmi o całkiem innych niż on ideowych przekonaniach i zgromadził w Związku wielu takich życiowych odszczepieńców. A warto wiedzieć, iż w tamtych czasach było to z jego strony nie lada odwagą. 
Jako szef działu gospodarczego, a następnie dyrektor do spraw administracyjnych Czesław Żyhoniuk nadzorował majątek Związku na terenie całego kraju. Czynnie uczestniczył w budowie gmachu Biblioteki Centralnej w Warszawie oraz rozbudowie ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego w Muszynie. Był człowiekiem odpowiedzialnym, rzetelnym, uczciwym i niezwykle oszczędnym, dość kostycznym w stosunkach międzyludzkich. O mienie Związku dbał jak o swoje własne. Pamiętam wiele takich scenek, kiedy jako młoda redaktorka "Pochodni", często musiałam kontaktować się z panem Czesławem po to choćby, by wymienić zużyty już długopis. Robił to bardzo niechętnie, starając się najpierw go naprawić. 
Oprócz dbałości o majątek Czesław Żyhoniuk skonstruował też kilka niezwykle istotnych pomocy rehabilitacyjnych, gdzie przydały się takie cechy jego charakteru, jak precyzja i dokładność. Można powiedzieć, iż poprzez swoje prace przyczynił się do lepszej orientacji niewidomych. Otóż na zlecenie Zarządu Głównego wykonał według wzorców angielskich plastyczny model całego budynku PZN przy ulicy Konwiktorskiej, a także kilka modeli najbliższych tras, po których poruszali się niewidomi. Były to trzy miniatury ulic i domów, znajdujących się w okolicach Starego Miasta w Warszawie. Wszystkie te prace przyczyniły się do rozwoju nauki orientacji przestrzennej niewidomych. 
W 1983 roku Czesław Żyhoniuk przeszedł na emeryturę, ale jeszcze przez kilka lat pracował społecznie na rzecz środowiska. Był przewodniczącym Komisji do odbioru psów przewodników, to on odpowiadał za egzaminy ludzi i psów, decydował w dużej mierze, kto psa otrzyma, kto jest do tego przygotowany. Żyhoniuk był wybitny specjalistą w tej dziedzinie. Cieszył się uznaniem przełożonych i otrzymujących psy. 
Niepokoiły go i napełniały smutkiem kierunki zmian dokonujące się w PZN po przełomie 1990 roku. Podczas spotkania ze starszymi działaczami Związku w 1996 roku, mówił: 
„W dawniejszych latach Zarząd Główny miał zupełnie inne nastawienie do niewidomych, główny cel to służyć im, działanie dla ich dobra. Później ta idea gdzieś się zagubiła. Służebne nastawienie się zmieniało w różny sposób, a w ostatnim okresie to nawet odnosiło się wrażenie, że niewidomi są jedynie po to, żeby Zarząd Główny czuł się dobrze, żeby okręgi miały meble, maszyny, komputery, lokale i były jak najlepiej urządzone, a o niewidomych jakoś się zapominało”. Prywatnie lubił grać w szachy, zajmował się pszczelarstwem i uprawą ogródka. Zmarł 7 czerwca 2009 roku i został pochowany na cmentarzu przy parafii Św. Zofii w Warszawie. 
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