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Kwiecień 
 
– w naszej strefie klimatycznej, w przyrodzie - to czas przełomu 
charakteryzujący się tym, że w te dni nieodwracalnie żegnamy zimę i 
nieśmiało – z wielką nadzieją - witamy najpiękniejszą z pór roku, czyli 
wiosnę, która chcąc na stałe zadomowić się pośród nas „mocuje się” z 
zimą, która z trudem w końcu ustępuje jej miejsca.       
          Stąd niezwykła trafność ludowego porzekadła mówiąca o nim: 
„Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata”.  
          Kwiecień,  to czwarty miesiąc w roku, jednocześnie pierwszy z 
najpiękniejszej z pór, „która zdobi ziemię rozkwitającymi pierwszymi 
wiosennymi kwiatami, które wywabia przedwcześnie ciepło promieni 
słonecznych”. Dawniej nazywano go łżykwiatem, łudzikwiatem albo 
nawet zwodzikwiatem, gdyż te wczesne kwietne bukiety, które 
przynosi, zwodzą rychłym nadejściem cieplejszych dni. 
          W nazewnictwie ludowym funkcjonowało również określenie 
brzezień – od brzozy, która w ten czas kwitnąc budzi się do życia. Stąd 
niekwestionowane stanowisko Aleksandra Brücknera - historyka 
literatury i kultury polskiej - mówiące o tym, że nazwa miesiąca 
pochodzi od kwitnących wtedy kwiatów. Jego łacińskie określenie, to 
nazwa Aprilis ( Prawdopodobnie nazwa pochodzi od słowa aperire – 
co oznacza otwierać. Jest to więc miesiąc, w którym ziemia się otwiera 
i zaczyna się okres wegetacji) i pod takim nazewnictwem  funkcjonuje 
w większości krajów. 
          Kwiecień zawsze zaczyna się w ten sam dzień tygodnia, co lipiec, 
a w latach przestępnych dodatkowo także w ten,  co styczeń.  
Przed stuleciami był kojarzony z przednówkiem, tj.  czasem, gdy 
kończyły się zapasy żywności z poprzedniego roku, a okresem 
zazielenienia się łąk w stopniu umożliwiającym wypas bydła;  był to 
więc czas, gdy ludzie przymierali głodem  i stąd stare przysłowie: 
„Przyjdzie kwiecień, ostatki zapasów wymieciem” lub „Gdy słonko na 
dworze, nie będzie pusto w komorze”.  
 
Inne przysłowie charakteryzujące te dni:  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
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 Na Św. Franciszka (2 kwietnia) zielenią się łany i … wracają 
bociany. 

 Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 
 Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się 

zapowiadają. 
 Suchy kwiecień, marzec mokry, maj niechłodny, rok niegłodny. 
 Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 
 Na Świętego Justyna (14 kwietnia) siew się w polu zaczyna. 
 Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień 

zapowiadają 
 Gdy na Wojciecha (23 kwietnia) rano plucha, do połowy lata 

będzie posucha. 
 Jeśli Jerzy (23 kwietnia) zbliża się pogodnie, będzie tak cztery 

tygodnie. 
 Chodzisz na Marka (25 kwietnia) bez koszuli, w maju kożuchem 

się otulisz. 
 Na Świętego Augustyna (29 kwietnia) orka dobrze się poczyna. 

 
W ten czas będziemy wspominać i przeżywać: 
          1 kwietnia – Wielkanoc 
- czyli Uroczystość Uroczystości  z łacińska:  Solemnitas Solemnitatum 
– tak w VI wieku papież Grzegorz Wielki nazwał Wielką Niedzielę.  
Zmartwychwstanie Pańskie jest największym świętem chrześcijan.  
Obchodząc je wielbimy zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Porankiem 
tego dnia rodzinnie zasiadamy do uroczystego śniadania 
wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem 
się święconym jajem – symbolem odradzającego się życia.  Na stołach 
znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione 
są pisankami, barankiem, baziami i bukietami z pierwszych wiosennych 
kwiatów. 
          1 kwietnia – Prima Aprilis – tak brzmi nazwa pierwszego dnia  
miesiąca  przez to, że w tym  dniu przez całe stulecia ludzie żartobliwie 
nawzajem oszukiwali się i nadal tradycyjnie to czynią. 
          Skąd ten zwyczaj zjawił się w Polsce, skoro  w XVI wieku uważany 
był już za stary ?  
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          Jedni uważają, że jest to pozostałość rzymskiego święta Ceralii 
obchodzonego ku czci bogini Cereny na początku kwietnia. Według 
mitu, kiedy jej córka Prozerpina  zbierała narcyzy na Polach Elizejskich 
została porwana do Hadesu przez Plutona. Cerena usłyszawszy krzyk  
córki wyruszyła na poszukiwanie głosu – lub echa głosu – ale została 
wyprowadzona w pole. 
          Niektórzy historycy i badacze obyczajów wysuwają tezę, jakoby 
zwodzenia się były dalekim echem średniowiecznych misteriów 
pasyjnych, w których przedstawiano sceny ciągłego odsyłania 
Chrystusa od Annasza do Kajfasza. Są też tacy, którzy pochodzenie 
zwyczaju upatrują we wprowadzającej   w błąd zmiennej pogodzie 
kwietniowej przeplatającej „trochę zimy, trochę lata”. 
          Na pewno na Prima aprilis zaczęto dowcipkować po 1564 r., 
kiedy to Karol IX  - władca Francji - przełożył Nowy Rok   z 1 kwietnia 
na 1 stycznia, co nie tylko zmieniło kalendarz, ale także zakłóciło 
obyczaj wręczania prezentów noworocznych.  Dziesięć lat później 
kościół zatwierdził tę zmianę wprowadzając kalendarz gregoriański. 
Jednak z przyzwyczajenia dalej wręczano sobie   1 kwietnia drobne 
upominki, ale z czasem zamiast prawdziwych zaczęto sobie przesyłać 
lub wręczać bezwartościowe przedmioty  o charakterze żartobliwym. 
Aby mieć jeszcze więcej okazji do śmiechu – zaczęto sobie robić psikusy 
i kawały. 
          W XVI w. ten zwyczaj przywieziony z Zachodu upowszechnił się 
w Polsce. Tak więc oszukiwano się np. przesyłając sobie różne 
zmyślone wiadomości, stad stare przysłowie: „Prima aprilis – nie 
czytaj, bo się omylisz”. 
          Dzisiaj za nos - wiele milionów  ludzi - wodzą dziennikarze. I tak 
prasowi - jak też telewizyjni - fachowcy prześcigają się   w wymyślaniu 
na ten dzień wciąż nowych, sensacyjnych wiadomości i jak najbardziej 
nieprawdopodobnych kłamstw. 
          1 kwietnia 1940 r. – sowieckie NKWD rozpoczęło formowanie 
transportów śmierci z polskimi oficerami – jeńcami obozów w 
Kozielsku, Ostaszkowie i  Charkowie. 
          2 kwietnia – ŚMIGUS – DYNGUS 
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          2 kwietnia 1618 r. – urodził się Francesco Grimaldi – włoski 
matematyk, astronom, fizyk; odkrywca zjawiska dyfrakcji optycznej 
(zespół zjawisk związanych ze zmianą kierunku rozchodzenia się fali 
będący odstępstwem od praw optyki geometrycznej)(zm. 1663 r.). 
          2 kwietnia 2005 r. - tuż przed 2200 argentyński biskup Leonardo 
Sandri na Placu Świętego Piotra zebranym wiernym oznajmił: „Nasz 
ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”. Papież 
Odszedł spośród żywych o godz. 2157. 
          3 kwietnia 1940 r. - w lesie katyńskim strzałem w tył głowy NKWD 
zamordowało pierwszą grupę polskich oficerów więzionych od jesieni 
1939 r. w obozie w Kozielsku. Tym samym  rozpoczęła się masowa 
eksterminacja polskich jeńców z obozów w Kozielsku,  Ostaszkowie i 
Starobielsku.  
          3 kwietnia 1948 r. – Kongres USA uchwalił Plan Marshalla – 
Program odbudowy Europy. 
          4 kwietnia 1918 r. – urodził się Witold Retinger – major pilot 
Wojska Polskiego, major Królewskich Sił Powietrznych; od marca do 
listopada 1944 r. dowódca Dywizjonu 308 (zm. 1982 r.). 
          5 kwietnia 1998 r. – w Japonii otwarto najdłuższy na świecie – 
pod względem długości środkowego przęsła – most wiszący Akashi 
Kaikyō (3 911 m.) Przebiega on od miasta Kōbe na wyspie Honsiu aż 
do wyspy Awaji. 
          6 kwietnia 1848 r. – władze austriackie przyznały autonomię 
Uniwersytetowi Lwowskiemu.  
          6 kwietnia 1990 r. - Sejm RP uchwalił ustawę przywracającą 
święto  3 Maja  i znoszącą święto 22 lipca. 
          7 kwietnia - Dzień Pamięci o Holocauście. Jest czczony Marszem 
Żywych na terenie byłego koncentracyjnego obozu Auschwitz – 
Birkenau w postaci przemarszu z obozu koncentracyjnego Brzezinka 
do obozu Oświęcim. 
          7 kwietnia 1928 r. – urodził się Alan Jay Pakula – amerykańskim 
reżyser, scenarzysta i producent filmowy pochodzenia polsko-
żydowskiego. Znany m.in. z filmów: „Syndykat zbrodni”, „Wszyscy 
ludzie prezydenta”, czy „Wybór Zofii” (zm. 1998 r.). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Honsiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Awaji
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          8 kwietnia 2005 r. - w Rzymie odbył się pogrzeb papieża Jana 
Pawła II – były to największe uroczystości pogrzebowe w dziejach 
świata. 
          8 kwietnia 1941 r. - w sowieckim więzieniu zmarł gen. Mariusz 
Zaruski – żeglarz, taternik, pisarz, pedagog,; jeden z pionierów 
polskiego żeglarstwa (pierwszy polski komandor) i narciarstwa (ur. 
1867). 
          9 kwietnia 1878 r. - urodził się Ignacy Drexler – urbanista, 
opracował projekt zagospodarowania Cmentarza Łyczakowskiego (zm. 
1930 r.). 
          10  kwietnia 2010 r.- to data katastrofy smoleńskiej.  
W Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego lecący do Smoleńska wraz z 
Marią i  Lechem  Kaczyńskim - prezydentem RP -, przedstawicielami 
parlamentu, duchowieństwa, MON, środowisk kombatanckich oraz 
centralnych urzędów państwa  na obchody 70-tej rocznicy zbrodni 
katyńskiej (razem 96 osób) - podchodzący do lądowania -  rozbił  się  
rządowy samolot Tu – 154M. Zginęli wszyscy pasażerowie i załoga. 
          11 kwietnia 1848 r. – podpisano Ugodę w Jarosławcu pomiędzy 
władzami pruskimi, a Komitetem Narodowym podczas Powstania 
Wielkopolskiego. 
          11 kwietnia 1771 r. - urodził się Samuel Bogumił Linde – 
językoznawca, wybitny leksykograf, pedagog, prezes Towarzystwa 
Ksiąg Elementarnych, twórca 6-tomowego Słownika języka polskiego, 
który jest wybitnym osiągnięciem nauki polskiej okresu oświecenia 
(zm. 1847 r.). 
          12 kwietnia – to Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i 
Kosmonautyki 
          12 kwietnia 1961 r. - Jurij Gagarin  - kosmonauta rosyjski – odbył 
na pokładzie statku „Wostok 1” lot na orbicie okołoziemskiej. Był to 
pierwszy w dziejach ludzkości lot człowieka w przestrzeni kosmicznej.  
          13 kwietnia – to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 
polskie święto  obchodzone co roku 13 kwietnia , uchwalone 14 . XI. 
2007 r. poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  w celu 
oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.  Obchodzony jest w rocznicę 
opublikowania przez Niemców w  1943 r. informacji o odkryciu w ZSRR 
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masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki 
przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu 
latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 r., kiedy to Michaił 
Gorbaczow   przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy 
przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis 
jeńców obozu w Starobielsku.  Od tego dnia, Dzień Pamięci obchodzono  
jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. 
          13 kwietnia 1938 r. – urodził się Andrzej Dąbrowski –piosenkarz, 
perkusista jazzowy, kierowca rajdowy, wielokrotny laureat Grand Prix 
na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
          14 kwietnia 1868 r. – urodził się Dawid Lande – architekt 
działający głównie w Łodzi, tworzący w stylu secesji (zm. 1928 r.). 
          14 kwietnia 1968 r. – premiera filmu „Wilcze echa” w reżyserii 
Aleksandra Ścibora-Rylskiego. 
          15 kwietnia 1928 r. – urodził się Adam Urbanek – biolog 
ewolucyjny, paleontolog, paleozoolog, honorowy przewodniczący 
Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN (zm. 2014 r.). 
          15 kwietnia 1938 r. – urodziła się Claudia Cardinale – właśc. 
Claude Josephine Rose Cardinale – włoska aktorka filmowa.  
          16 kwietnia 1927 r. – urodził się Joseph Ratzinger – teolog 
niemiecki, od 19 maja 2005 r. papież Benedykt XVI, abdykował 28 
lutego 2013 r.  
          16 kwietnia 1838 r. – urodził się Ernest Solvay – belgijski chemik, 
przemysłowiec, filantrop, opracował metodę otrzymywania sody, 
założyciel Międzynarodowego Instytutu Fizyki (zm. 1922 r.). 
          17 kwietnia 1848 r. – rząd austriacki w Galicji uwłaszczył 
chłopów, czyli nadał im prawa własności do posiadanej przez nich 
ziemi, połączone ze zniesieniem obciążeń feudalnych, tj. pańszczyzny, 
czynszu, darmoch, itp. 
          17 kwietnia 1938 r. – papież Pius XI kanonizował Andrzeja 
Bobolę – autora tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza.    
          18 kwietnia 1518 r. – na Wawelu odbył się ślub króla Zygmunta I 
Starego z Boną Sforzą i jej koronacja na królową Polski.  
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          18 kwietnia 1888 r. – urodziła się Maria Grzegorzewska – 
psycholog, pedagog, profesor – twórczyni pedagogiki specjalnej w 
Polsce (zm. 1967 r.).  
          18 kwietnia 2010 r. - na Wawelu odbył się pogrzeb Lecha i Marii 
Kaczyńskich. Trumny z ciałami pary prezydenckiej zostały złożone 
w pomieszczeniu przed kryptą* pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, 
w której od 1937 r. spoczywa marszałek Józef Piłsudski. 
           19 kwietnia 1958 r. – urodził się Sławomir Ignacy Wierzcholski 
– wirtuoz harmonijki ustnej wokalista, założyciel grupy „Nocna Zmiana 
Bluesa”.  
          20 kwietnia 1957 r. – odbyła się premiera filmu „Kanał” w 
reżyserii Andrzeja Wajdy z udziałem m.in. Tadeusza Janczara i 
Wieńczysława Glińskiego.  
          20 kwietnia 1798 r. – urodził się William Edmond Logan – 
kanadyjski geolog. Jego imieniem nazwano najwyższy szczyt Kanady 
(zm. 1875 r.). 
          21 kwietnia 1488 r. – urodził się Ulrich von Hutten – niemiecki 
rycerz, pisarz, humanista. Należał do grupy reformatorów religii 
związanych z Marcinem Lutrem (zm. 1523 r.).  
          21 kwietnia 1908 r. – urodził się Jerzy Hryniewiecki –architekt, 
projektant licznych obiektów użyteczności publicznej, np. Hali 
Sportowo-Widowiskowej „Spodek” w Katowicach (zm. 1989 r.). 
          22 kwietnia 1908 r. – urodziła się Janina Antonina 
Lewandowska, z domu Dowbor-Muśnicka, pilot szybowcowy i 
samolotowy,  porucznik pilot lotnictwa Wojska Polskiego, jedyna 
kobieta-ofiara zbrodni katyńskiej (zm. 1940 r.). 
          22 kwietnia 1908 r. – urodziła się Ludwika Wawrzyńska – 
nauczycielka, uratowała z pożaru czworo dzieci z sąsiedztwa sama 
stając się ofiarą ognia (zm. 1955 r.). 
          23 kwietnia 1928 r. – urodziła się Shirley Temple Black – właśc. 
Shirley Jane Temple – amerykańska aktorka i dyplomata, ambasador 
USA m.in. w Czechosłowacji. Jest największą dziecięcą gwiazdą w 
dziejach kina (zm. 2014 r.). 
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          24 kwietnia 1788 r. – urodził się Carl Mayer Rothschild – 
niemiecki bankier pochodzenia żydowskiego, założyciel oddziału 
banku rodziny Rothschildów w Neapolu (zm. 1855 r.). 
          24 kwietnia 1914 r. – urodził się Jan Karski – prawnik, dyplomata, 
historyk, legendarny kurier Polskiego Państwa Podziemnego; człowiek, 
który „próbował powstrzymać Holokaust” (zm. 2000 r.). 
          25 kwietnia 1988 r. – to początek kilkumiesięcznej fali strajków, 
które przyczyniły się do podjęcia porozumienia między władzą, a 
opozycją w ramach obrad „Okrągłego Stołu”. 
          26 kwietnia 1923 r. – urodził się Andrzej Szczepkowski – wybitny 
aktor, wieloletni pedagog w warszawskiej PWST, prezes ZAPS, 
współpracownik PR i polskiej TV. (zm. 1997 r.). 
          26 kwietnia 1798 r. – urodził się Eugène Delacroix – malarz 
francuski, autor znanego obrazu „Wolność wiodąca lud na barykady” 
(zm. 1863 r.).   
          27 kwietnia 1848 r. – Francja zniosła niewolnictwo.  
          27 kwietnia 1521 r. - zginął Ferdynand Magellan – żeglarz 
portugalski w służbie hiszpańskiej; jeden z najwybitniejszych postaci w 
dziejach żeglugi i odkryć geograficznych, organizator i dowódca 
pierwszej wyprawy, która opłynęła Ziemię (ur. 1480 r.). 
          28 kwietnia 1908 r. – urodził się Oskar Schindler – niemiecki 
przemysłowiec, który uratował swoich żydowskich robotników 
przymusowych przed zagładą w obozach koncentracyjnych(zm. 1974) 
          29 kwietnia 1727 r. urodził się Jean-Georges Noverre – francuski 
tancerz i choreograf (zm. 1810 r.). W dniu jego urodzin – od 1982 r. – 
jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Tańca.  
          29 kwietnia1978 r. –Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i 
Antoni Sokołowski powołali komitet założycielski Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża.  
          30 kwietnia 1940 r. - w bitwie pod Anielinem k. Inowrocławia 
zginął major kawalerii Wojska Polskiego (sportowiec, ostatni polski 
„zagończyk” jako dowódca Oddziału Wydzielonego WP w czasie II 
wojny światowej) Henryk Dobrzański, herbu Leliwa, ps. „Hubal”– 
legendarny dowódca oddziału partyzanckiego Hubalczyków na 
kielecczyźnie (ur. 22 czerwca 1897 r. w Jaśle). 
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          30 kwietnia 1998 r. – Senat USA ratyfikował protokoły o 
przyjęciu Polski, Czech i Węgier do NATO. 
 
          Kończy się przebogaty w wydarzenia, rocznice i święta miesiąc, 
który swoją szczególną treścią powinien  sprowokować nas  do 
refleksji,  zatrzymania się i  wewnętrznego wyciszenia, bo i to jest nam 
od czasu do czasu w życiu niezbędne i potrzebne.  
          Starsi zapewne pamiętają, że w Polsce był czas, gdy kwiecień 
określaliśmy mianem Miesiąca Pamięci Narodowej.  
          Wedle mnie dzisiaj do powrotu do takiego określenia tego czasu 
takim mianem motywują nas kolejne rocznice związane  ze śmiercią, 
pochówkiem i dziedzictwem po papieżu Janie Pawle II, rocznicowe 
wspomnienie sprzed 78 lat zbrodni katyńskiej, czy ostatniej – sprzed lat 
8  -  lotniczej tragedii elit Narodu pod Smoleńskiem.   
          Oby to, o czym tyle powyżej, dało wymierne owoce i nie poszło na 
marne, aby rozważane fakty w końcu skonsolidowały Polaków i nie 
było pożywką do dalszej wojny polsko – polskiej.  
         Oby w tej kwestii nasze nadzieje – zresztą tak, jak od lat - znowu 
nie były płonne, obyśmy w końcu doczekali chwili, gdy Polak będzie 
umiał dogadać się z Polakiem  … abyśmy znowu nie musieli przeżywać 
to, czego potomni doświadczali przed dziesięcioleciami, czy stuleciami 
z podobnych przywar ówczesnych elit … 
           Ileż że jeszcze musimy przeżyć, aby cokolwiek zmieniło się w 
naszej osobistej postawie, życiu organizacyjnym, czy społecznym, aby 
więcej nie odnotowywać w kwietniu faktów smutnych, tragicznych, czy 
wręcz ośmieszających nas, jako nację?   
          Przemyślmy to. 
 
 
Zygflor                                                                                  2018-01-07 
 
 
* Krypta  - jest to podziemna część budynku kościoła.  Spełnia funkcje 
pochówkowe, a w kościołach wczesnośredniowiecznych była również 
miejscem przechowywania i eksponowania relikwii  świętych. 
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„Nie tylko leki” 

 
i medyczne procedury są tylko jednym z aspektów  

skutecznego leczenia 
 
- rady ważne przy zmaganiu się z każdym schorzeniem, by być w jak 
najlepszym zdrowiu i możliwej dobrej psychofizycznej kondycji, aby 
„nie poddawać się”, lecz pomimo wszystko być istotą aktywną i - 
pomimo wszystko – osobą wręcz  niezbędną  w swoim środowisku. 
 
         Poniżej 10 rad, które pomogą Ci odmienić Twoje – wydawałoby 
się – wręcz nie do pozazdroszczenia życie …   
 

 jak najwięcej dowiedz się o swojej chorobie, gdyż dysponując o 
niej odpowiednią wiedzą możesz lepiej poradzić sobie z nowymi 
problemami, które Cię przez nią dotknęły 

 zorganizuj dla siebie grupę wsparcia składającą się z rodziny, 
przyjaciół i lokalnej społeczności 

 nawiąż dobrą współpracę z lekarzem i innymi osobami 
zajmującymi się rehabilitacją i ochroną zdrowia 

 zachowaj dotychczasową aktywność i wykonuj obowiązki tak 
długo, jak pozwalają na to objawy choroby. Zaadoptuj zajęcia 
rehabilitacyjne w taki sposób, aby zachować aktywność pomimo 
występowania objawów choroby i towarzyszących im 
ograniczeniom. Umiejętność radzenia sobie może pomóc Ci 
przezwyciężać trudności i sprawi, że znajdziesz odpowiednie 
rozwiązania. 

 ćwicz 

 przestrzegaj zdrowego sposobu odżywiania 

 kontroluj masę ciała 

 miej pozytywne nastawienie nakierowane na zachowanie 
dobrostanu, a nie na chorobę 

 przestrzegaj podstawowych ogólnych zaleceń dotyczących 
zachowania zdrowia. Dla cierpiących na dodatkowe schorzenia 
równie ważne są inne badania profilaktyczne, jak np. pomiar 
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ciśnienia  tętniczego krwi, badanie gruczołu sutkowego (piersi), 
badanie wymazu z szyjki macicy (badanie cytologiczne), badanie 
gruczołu krokowego, oznaczanie stężenia glukozy we krwi, 
cholesterolu i lipidów. 

 pamiętaj, że choroba, czy niepełnosprawność dotyczy ciała, lecz 
wewnętrzna energia życiowa pozwala chorym np. na SM lub 
inne schorzenia zachować siłę ducha i zadbać o jakość życia.   

 
Cytaty – rady – pochodzą z książki p.t. „Stwardnienie rozsiane” i 
niewątpliwie są uniwersalne; są kierowane wobec tych wszystkich, 
którzy od jakiegoś czasu borykają się z jakąkolwiek jednostką 
chorobową czyniącą ich osobami z niepełnosprawnością … 
 
 
Zygflor                                                                                  2017-03-26 
 
P.s.  
          Do tegoż wszystkiego, co powyżej, jako radę nr 11 dodałbym 
niezwykle dla mnie życzliwe stwierdzenie mojego Starosty, który często 
, gdy dane jest nam się spotkać,  pod moim adresem kieruje nie 
podlegające jakiejkolwiek dyskusji stwierdzenie: „Zygmunt ruszaj się, 
(w domyśle ćwicz), bądź aktywnym, staraj się „nie zardzewieć”; walcz i 
nie daj się posadzić  w wózku” … Ową radę nazwałbym delikatnym 
mobilizowaniem lub okazywaniem zwykłej ludzkiej „ciepłej”  
życzliwości … 
          I jeszcze jedno: ludzie  świadomi kanonów swojej wiary swoją 
chorobę, cierpienie, czy niepełnosprawność mogą ofiarować 
Najwyższemu w jakimś tylko Jemu wiadomym celu, co umożliwi 
zakotwiczenie naszego cierpienia, toczącej nas choroby, 
paraliżującego fizycznego bólu, czy powszechnego społecznego 
odtrącenia .. ku wybłaganiu u Stwórcy innych wielkich i zbożnych dla 
naszych bliskich, czy całej społeczności celów…  
          Może ostatnie spostrzeżenie, ku prawidłowemu zrozumieniu 
całego powyższego wywodu, należałoby umieścić na początku 
zakończonego rozważania?  
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Sam na sam z „mistrzem” 
 

          rozmowa z wielokrotnym mistrzem Polski w warcabach 100-
polowych; w dniach 9-12 lipca 2017 r. sędzią głównym w w/w grze w 
rozgrywkach o puchar prezesa Okręgu Podkarpackiego PZN. 
 
Zygflor: Andrzeju, opowiedz czym dla niewidomego lub 
słabowidzącego jest gra w warcaby 
 

mistrz Andrzej Jagieła: 
„Wbrew pozorom, gra w 
warcaby 100-polowe nie 
jest łatwą rozrywką, czy 
grą. Nie jest to takie 
proste, to tylko tak 
wydaje się na początku.    
          Gra zaczyna się 
wtedy, gdy spotyka się 
dwóch zawodników, 
którzy wiedzą o co chodzi 
w tej grze. Znają przepisy, 

znają różne kombinacje, uderzenia, pewne zasady, którymi należy się 
kierować, aby ograć zawodnika. W warcaby grają słabowidzący, jak 
też osoby całkowicie niewidome. Ci ostatni muszą mieć warcabnicę 
całkowicie w głowie; dłońmi tylko sprawdzają „stan rzeczy” zgodnie z 
własnym wyobrażeniem na niej sytuacji, w ten sposób ćwiczą, czyli 
rozwijają swoją wyobraźnię. W pamięci wyobrażają sobie różne 
sytuacje, czy warianty kolejnych zdarzeń, obliczają – analizują – pięć, 
sześć ruchów do przodu; starając się przewidzieć, jaką taktykę przyjął 
przeciwnik, jakie wykona kolejne ruchy. To właśnie ten element gry w 
warcaby niezwykle mocno rozwija wyobraźnię i pamięć. 
        Czym jeszcze jest … na pewno gra w warcaby jest okazja do 
spotkania się z nowymi ludźmi, czy przyjaciółmi, czy też okazją do 
nawiązania nowych przyjaźni. Można parodiując myśl o piłkarskiej 
przyjaźni rzec, że „ma się przyjaciół od warcabnicy”. 
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          Niekiedy nawiązana przy niej (warcabnicy) przyjaźń przeradza się 
w miłość, a nawet kończy małżeństwem - znam takie przypadki.  
          Grając w warcaby (przyp. mistrz jest czynnym zawodnikiem 
PKSiRNiS „Podkarpacie”) można zwiedzić Polskę, Europę, a nawet 
świat. W tej chwili jest to normalką, 
ponieważ Ministerstwo Sportu i 
Rekreacji zaczęło niezwykle 
poważnie traktować grę w 
warcaby, czy szachy   uprawiane 
przez niepełnosprawnych niezwykle 
poważnie,  bo na równi z 
pełnosprawnymi.   
          W tej chwili jestem w kadrze 
Polski, wiec z  tego tytułu mam 
opłacane wyjazdy na turnieje 
krajowe i zagraniczne z funduszy 
tego ministerstwa bez 
angażowania w nie środków 
zawodnika, czy też jego klubu.  
           Proponuję, aby na początku 
grę w warcaby 100-polowe 
traktować jako relaks, hobby, czy okazję do miłego spędzenia czasu w 
gronie osób nam przyjaznym i bliskim. 
          Dlatego też mam nadzieję, że dzisiejsi uczestnicy turnieju 
rozpropagują tę ideę w siedzibach swoich Kół PZN, aby w ten m.in. 
sposób móc wyłowić nieprzeciętny talent, który w przyszłości 
rozbłyśnie lokalnie, w skali kraju lub jeszcze bardziej? 
          Nikt tego nie wie. Naprawdę bardzo mocno namawiam do 
propagowania tej gry w swoim otoczeniu, bo naprawdę warto.  
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Zygflor: dziękuję za szczerą i przekonywującą swoimi argumentami „za 
grą w warcaby” rozmowę; w imieniu własnym oraz środowiska życzę 
dalszych sukcesów w reprezentowaniu barw Polski, czy Klubu, w 
którym rozwinąłeś swój talent, a reprezentując go do mistrzowskiego 
poziomu „oszlifowałeś” …   
 
Zygflor                                                                                  2017-10-23 
 
 

P.s. 
          W zasygnalizowanym turnieju wśród mężczyzn triumfował 
Bogdan Sadowski, zaś wśród kobiet Anna Koronkiewicz, czego z serca 
gratulujemy.  
           To w dniu 11. 10. 2017 r. w Myczkowie fundator pucharów, czyli 
prezes ZO Podkarpackiego PZN Ryszard Cebula, owe trofea osobiście 
wręczał obu wymienionym osobom podczas uroczystej kolacji z okazji 
Dnia Niewidomego. 
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Czy kupno biletu u obsługi pociągu    
 wiąże się z dodatkowymi opłatami?  

 
          POLREGIO to nowa marka konsumencka Przewozów 
Regionalnych - największego polskiego przewoźnika kolejowego i to 
najczęściej z usług tej firmy możemy korzystać przemieszczając się jej 
taborem  po naszym regionie.   
Jeśli na Twojej stacji nie ma kasy biletowej lub w chwili rozpoczęcia 
podróży jest ona nieczynna, możesz kupić bilet u obsługi pociągu nie 
ponosząc dodatkowych kosztów. Pamiętaj jednak, aby wsiąść do 
pociągu pierwszymi drzwiami i od razu zgłosić konduktorowi chęć 
kupna biletu. Zajmując miejsce w dowolnej części pociągu, możesz 
zostać potraktowany jako pasażer bez biletu. 
Część pasażerów nie musi wsiadać do pociągu pierwszymi drzwiami. 
Mogą oni od razu zająć dowolne, najwygodniejsze dla nich miejsca, a 
bilet kupić w czasie kontroli. Należą do nich pasażerowie 
niepełnosprawni oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.  
 

Nie masz biletu? Wsiądź do pociągu pierwszymi drzwiami 
          Każdy przewoźnik ma prawo ustalić własne zasady obsługi 
podróżnych. Coraz więcej spółek kolejowych wymaga, by pasażer, 
który nie posiada biletu, wsiadł do pociągu pierwszymi drzwiami. 
Urząd Transportu Kolejowego wyjaśnia związane z tym wątpliwości. 
Przewoźnik powinien podać do publicznej wiadomości (np. do wglądu 
na stronie internetowej i w kasach biletowych) stosowane przez niego 
taryfy i cenniki. Ma on prawo do samodzielnego ustalenia 
wewnętrznych przepisów obowiązujących wszystkich pasażerów (np. 
taryf, regulaminów, warunków ofert specjalnych). Nie mogą one 
jednak kolidować z regulacjami wynikającymi z powszechnie 
obowiązujących przepisów. Wsiadając do pociągu, godzisz się na 
zasady przewozu obowiązujące u danego przewoźnika. Powinieneś się 
z nimi wcześniej zapoznać. Umowa przewozu jest bowiem umową 
adhezyjną (przez przystąpienie), co oznacza, że nie negocjujesz jej 
warunków, lecz wybierasz pomiędzy wyrażeniem zgody na jej zawarcie 

https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/informacje/najczesciej-zadawane-pytania/#collapse_6
https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/informacje/najczesciej-zadawane-pytania/#collapse_6
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i zaakceptowaniem związanych z nią przepisów, a rezygnacją z 
przejazdu. 
 

…szukaj konduktora w pierwszym wagonie 
Tylko pasażerowie pociągów Express InterCity (EIC) mogą swobodnie 
zająć wolne miejsce i oczekiwać na zakup biletu podczas kontroli. W 
pozostałych pociągach (także TLK spółki PKP Intercity) pasażer bez 
biletu ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do konduktora 
przed wejściem lub po wejściu do środka transportu (wyjątek 
stanowią pociągi Express InterCity Premium  – Pendolino  – w których 
nie prowadzi się sprzedaży biletów na pokładzie). Niektórzy 
przewoźnicy – na przykład Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, 
PKP SKM w Trójmieście – poszli o krok dalej: pasażerowie bez biletu 
muszą wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (pierwszego wagonu lub 
jednostki trakcyjnej), licząc od czoła pociągu (kierunku jazdy). 
 

Gdzie czekać, gdy nie ma konduktora? 
Spółka Przewozy Regionalne wyjaśniła zaś, że ze względu na 
różnorodność eksploatowanego taboru miejscem przeznaczonym dla 
podróżnych bez ważnego dokumentu jest: 
1) w elektrycznych zespołach trakcyjnych: pierwszy przedział 
pasażerski pomiędzy pomostami, na których znajdują się drzwi 
wejściowe do pociągu, 
2) w wagonach z przedziałami – korytarz prowadzący do nich; 
3) w szynobusach lub wagonach bezprzedziałowych – przestrzeń z 
miejscami do siedzenia. Przewoźnik przypomina jednak, że „osoby, 
które wsiadły do pociągu pierwszymi drzwiami i w bliższej lub dalszej 
odległości od nich oczekują na obsługę pociągu, w chwili jej pojawienia 
się mają obowiązek niezwłocznie zgłosić się po zakup biletu lub 
legalizację dokumentu przewozu”. 
 

Osoby uprzywilejowane, czyli odstępstwa od zasad 
Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (WE) 1371/2007 dotyczącym 
praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym obowiązek wejścia 
do pociągu pierwszymi drzwiami lub samodzielnego znalezienia 
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konduktora nie dotyczy jedynie osób niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej. Określenia te odnoszą się do 
każdej osoby, której możliwość poruszania się jest ograniczona na 
skutek jakiejkolwiek niesprawności (zmysłowej lub ruchowej, trwałej 
lub przejściowej) oraz osób w podeszłym wieku.  
 
źródło informacji: 
https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/informacje/najczesciej-
zadawane-pytania/ 
 
P.s. 

I jeszcze jedno … 
          Oprócz spełnienia wyżej omówionych uwarunkowań należy mieć 
przy sobie Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, wedle której bez 
dodatkowych opłat nabędziemy bilet z przysługującą nam ulgą.  

 

 

Warsztaty Kompetencji Społecznych 
 
          
 

 - w Horyńcu Zdroju zostały przeprowadzone w ramach projektu 
„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia-podniesieniem kompetencji 
społecznych oraz zawodowych osób  niewidomych i słabowidzących” 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z 
budżetu Państwa. 

W warsztatach udział wzięło 40 osób niewidomych i 
słabowidzących (4 gr x10 osób). Warsztaty miały formę wyjazdową. 
Celem warsztatów był rozwój umiejętności interpersonalnych 
uczestników. Tematyka warsztatów obejmowała:  

 komunikację interpersonalną 

 autoprezentację 

 kreowanie własnego wizerunku – wizaż i stylizacja 

https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/informacje/najczesciej-zadawane-pytania/
https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/informacje/najczesciej-zadawane-pytania/
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 trening motywacyjny 

 warsztaty z budowania własnych wartości   

 trening z funkcjonowania w przestrzeni publicznej –korzystanie 
ze środków lokomocji w miejscach publicznych 

 spotkania motywująco–integrujące z innymi osobami 
niepełnosprawnymi, które są aktywne społecznie i zawodowo  
 
autor: Aneta Długosz 

 
 

 
Maria Pelczar – „Zasłużoną dla wolontariatu 2017” 

 
          1 grudnia 2017 r. o godz. 1100 w Sali Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza  w Krośnie odbyła się uroczysta Gala laureatów 
lokalnego konkursu p.n. „Zasłużony dla wolontariatu 2017”, czyli 
rozstrzygnięcie tegorocznego szczytnego – raczej niewymiernego - 
współzawodnictwa „osób szczególnie zaangażowanych i wrażliwych 
na potrzeby drugiego człowieka”.   
          Wśród laureatów już jego VII edycji w Kategorii I – „wolontariat 
indywidualny” – w gronie 6 osób – znalazła się reprezentantka 
krośnieńskiej struktury PZN – Maria Pelczar, która z tejże przyczyny 
w/w dniu z rąk prezydenta Krosna Piotra Przytockiego, wiceprezydenta 
Bronisława Barana oraz Zbigniewa Kubita -  przewodniczącego Rady 
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Miasta Krosna – odebrała prestiżową statuetkę oraz honorowy tytuł 
„Zasłużony dla wolontariatu 2017”, czego w imieniu całego stanu 
osobowego krośnieńskiej struktury PZN oraz Redakcji „Przewodnika” 
kol. Marii z całego serca gratulujemy, „wszak żyjemy w dziwnych 
czasach, gdy praca na rzecz drugiego może wydawać się być czymś 
dziwnym i niepopularnym”. 

 
          Pragnąc oddać honor i podziw za długie lata społecznego 
zaangażowania Marii na rzecz środowiska w jego wymiarze lokalnym 
Jej sukces pragniemy nagłośnić i - jako wzór – pokazać innym i - „jako 
godny naśladowania” – za pomocą łamów „Przewodnika” „w naszym 
środowisku  rozpropagować …” 
 
Bogdan Sadowski  & Zygflor                                             2017-12-05  
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Witryna poetycka 
 

Należy zauważyć, że początek tegorocznego miesiąca – jak nigdy 
dotąd – w poniżej wyeksponowanych utworach jest przepełniony 
wielką nadzieją, tak w wymiarze duchowym (z powodu przeżywania 
Świąt Wielkanocnych), jak też z powodu zauważania „wybuchającej” 
obok nas do życia przyrody, co jest wyeksponowane i omówione w 
poniższych utworach, do których przyswojenia treści oraz analizy 
przekazu  zapraszam… 
 

 
Wielkanocny poranek 

 
Potężny grzmot uderzył w ciszę. 
Zadrgały śpiewnie szyby w oknach. 
Długie echo utonęło w mrokach, 
Biały świt prześwietlił snów kliszę. 
 
Łańcuch wystrzałów skruszył spanie, 
Obudził miasto, wieś i błonie. 
To mali chłopcy i „stare konie” 
Strzałami czcili Zmartwychwstanie. 
 
Pojawiły się światła w oknach 
Jak magiczną różdżką rozsiane 
Prostokątne gwiazdy na ścianach. 
Zaroiło się w domach i blokach.  
 
Niebo, Ziemia nisko się kłania. 
Sine horyzonty obejmuje. 
Ją jedyną najgodniej traktuje, 
Bo na niej stał się cud zmartwychwstania. 
                                              

 autor: Janina Baran 
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Radość wiosny 

 
Wiosna - znowu jest wesoło 
radość, szczęście, zieleń – piękno 
każdy stąpa tak  wesoło 
czuję życie tak jak tętno 
           
Poranki ciepłe i jasne dni  
dają nam siłę i chęci tyle,  
że się czujemy bardzo leciutko 
- fruwamy prawie tak jak motyle  
 
A niebo wtedy jest takie czyste 
tylko skowronki są gdzieś w obłokach. 
czasami tęczę po deszczu widać 
barwami kreśli smugi w otokach. 
           
Łąki zielenią są tak utkane 
z kwiatów kolory w gamę przechodzą, 
tworząc dywany niespotykane 
i o poranku rosą skraplane. 
 
Słowiki nucą delikatne tony 
ogłaszając wszystkim, że idzie wiosna 
słyszymy przy tym, też nasze dzwony 
to taka pora bardzo radosna. 
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