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Sierpień 
 

          - to kolejno: drugi miesiąc wakacji, ósmy miesiąc w roku, który  
według używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni.  
          Wedle badań Aleksandra Brücknera - historyka literatury i kultury 
polskiej  – dawne określenie tego czasu sirzpień – pochodzi od używanego 
w żniwa sierpa. Inna staropolska nazwa miesiąca, to stojaczka, zaś u 
innych nacji: czeska srpen, ukraińska серпень; chorwacka srpanj.   
          Łacińska nazwa miesiąca Augustus – zapożyczona przez większość 
języków europejskich - została nadana na cześć cesarza Oktawiana 
Augusta i pod takową funkcjonuje do dziś.  
          Ostatnimi laty poszukując ciekawych informacji do corocznych 
felietonów nawiązujących do powstania imienia miesiąca sierpnia w 
pewnym momencie moje zdumienie wywołał fakt, że przed stuleciami w 
dawnej Polsce – chociażby jeszcze za czasów I Rzeczpospolitej, gdy kraj był 
największym eksporterem zboża w Europie - do 15 sierpnia było już po 
żniwach! W tym wypadku pikanterii spostrzeżeniu dodaje fakt, że zboże – 
początkowo -  żęto sierpami, potem koszono kosami, by potem pozwozić 
snopki do ogromniastych stodół lub poukładać je w zmyślne stogi, aby 
potem od późnej jesieni po zakończeniu prac polowych poprzez całą zimę 
w wielkim znoju zmłócić to, co końcem sierpnia zwieziono z pól. W ten 
czas z dworskich, czy chłopskim stodół dochodziły głuche odgłosy uderzeń 
niby konstrukcyjnie prostych cepów* służących do wyłuskiwania ziaren z 
kłosów zbóż…    
          To z tamtych czasów pochodzi techniczne określenie mówiące, że coś 
„jest proste jak budowa cepa”; ciekawe, czy dzisiaj nawet mieszkańcy wsi 
wiedzą jak zwano jego części składowe?   
        Faktem jest, że wówczas zapewne „grubo” ponad 60% populacji 
pracowało na roli, ale wszystko robiono prymitywnymi narzędziami, co 
było niezwykle praco i czasochłonne.  
          Dlaczego obecnie rzadko kiedy udaje się współczesnym rolnikom – 
nawet wtedy, gdy sprzyja im aura – kończyć żniwa w terminach, do 
których wyrabiano się przed wiekami?  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski


4 
przewodnik 

 

          W dawnej Polsce mawiano, że „W dniu Matki Boskiej Zielnej każdy 
chodzi cielny” – czyli syty i najedzony. Święto przypadające 15 sierpnia 
dawniej obchodzono jako Dzień Matki Bożej Dożynkowej, bo zgodnie z 
agrarnym kalendarzem „Na Wniebowzięcie pokończone żęcie”. 
          
Ludowe mądrości charakteryzujące ten czas: 

 Na święty Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu ustaw. 

 Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne. 

 Na świętego Wawrzyńca (10 sierpnia) szykują się żencarze 
do wieńca. 

 Początki sierpnia pogodne, wróżą zimy łagodne. 

 Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie doparzy. 

 Z sierpem w ręku witać sierpień, wiele uciech, wiele cierpień. 

 Gdy na początku sierpnia skwar trzyma, to nieostra bywa zima. 

 Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie. 

 Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. 

 Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje zwykle posucha.  

 Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi. 

 Bartłomiej zwiastuje (24 sierpnia), jaka jesień następuje. 

 Sierpień - lekarstwo od głodowych cierpień. 
 
          W przeciągu tych dni będziemy wspominać: 
          1 sierpnia – to Narodowy Dzień Pamięci Powstania 
Warszawskiego.  
          Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 9 października 2009 roku 
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego 
uchwalonej z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
          1 sierpnia 1944 r. - o godz. 1700 – Godzinie „W” - wybuchło 
Powstanie Warszawskie. Trwało 63 dni -  do 2 X.1944 r.  
           1 sierpnia 1962 r. – zmarł Leon Kruczkowski – pisarz, publicysta, 
autor powieści „Kordian i cham”, czy dramatu „Niemcy” (ur. 1900 r.). 
          2 sierpnia – to Dzień Pamięci o Zagładzie Romów upamiętniający 
jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Romów - likwidację 1944 r. 
obozu cygańskiego w KL Auschwitz II – Birkenau.  
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          2 sierpnia 1964 r. – początek wojny amerykańsko-wietnamskiej 
zakończonej w styczniu 1973 r.  
          3 sierpnia 1914 r. – w Krakowie powstała Pierwsza Kompania 
Kadrowa – pododdział piechoty utworzony przez Józefa Piłsudskiego, 
który powstał z połączenia członków „Strzelca” oraz „Polskich Drużyn 
Strzeleckich”; był to zalążek Wojska Polskiego.   
          3 sierpnia 1773 r. – zmarł Stanisław Konarski – właśc. Hieronim 
Franciszek; imię Stanisław przyjął dopiero w zakonie – pijar, 
dramatopisarz, poeta, tłumacz, reformator szkolnictwa, założyciel 
Collegium Nobilium w Warszawie, autor traktatu politycznego „O 
skutecznym rad sposobie” (ur. 1700 r.). 
          4 sierpnia 1944 r. – zginął podczas Powstania Warszawskiego 
Krzysztof Kamil Baczyński - (pseud. Jan Bugaj) – poeta, żołnierz Armii 
Krajowej, czołowy liryk pokolenia wojennego; miał 22 lata … 
          4 sierpnia 1953 r. – urodził się Stanisław Pyjas – student, działacz 
opozycji PRL w 1977 r. zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
          5 sierpnia 1864 r. – na stokach Cytadeli warszawskiej został stracony 
Romuald Traugutt – ostatni dyktator Powstania Styczniowego (ur. 1826 
r.)   
          5 sierpnia 1908 r. – zmarł Walery Wróblewski – działacz 
rewolucyjny, uczestnik Powstania Styczniowego i Komuny Paryskiej (ur. 
1836 r.). 
          6 sierpnia 1914 r. - 104 lata temu!!! – z krakowskich Oleandrów do 
walki o Niepodległą wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa - pododdział 
piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego.  
          6 sierpnia 1945 r. - USA zrzuciły bombę atomową na japońskie 
miasto Hiroszima. Podobnego ataku amerykańscy lotnicy dokonali na 
inną aglomerację – Nagasaki – w dniu 9 sierpnia tego samego roku. 
          Od śmierci i zniszczenia rozpoczęła się era atomowa ludzkości. 
          7 sierpnia 1991 r. - zmarła Kalina Jędrusik – znakomita aktorka 
teatralna i filmowa, piosenkarka i artystka kabaretowa – jedna z 
najlepszych aktorek w historii polskiego filmu (ur. 1931 r.). 
          7 sierpnia 1923 r. – urodziła się Janina Hartwig – reżyser filmów 
animowanych. Jej filmografia, to m.in.: „Przygody Misia Colargola”, 
„Przygody Misia Uszatka”, „Jeż szuka rodziny” (zm. 1992 r.) 
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          8 sierpnia 1898 r. – zmarł Eugène Louis Boudin – malarz francuski, 
jeden z prekursorów impresjonizmu, autor obrazów, których tematyką 
były nadmorskie pejzaże, np. „Trouville”, „Dok w Rotterdamie” (ur. 1824 
r.).  
          8 sierpnia 1944 r. – w Warszawie rozpoczęła nadawanie powstańcza 
radiostacja „Błyskawica”. W tym dniu w trakcie walk w Powstaniu 
Warszawskim zginął Juliusz Kaden-Bandrowski – pisarz, żołnierz 
Legionów Polskich (ur. 1885 r.).  
          9 sierpnia 1864 r. – urodził się Roman Dmowski – polityk i mąż 
stanu; w okresie zaborów działacz polskiego podziemia, współzałożyciel i 
przywódca Narodowej Demokracji (zm. 1939 r.). 
          9 sierpnia 1933 r. – urodził się Jerzy Woy-Wojciechowski – lekarz 
specjalizujący się w ortopedii i medycynie nuklearnej, pianista, 
kompozytor piosenek m.in. dla Jerzego Połomskiego, Ireny Santor, Piotra 
Szczepanika ( np. przebój „Goniąc kormorany”). 
          10 sierpnia 1898 r. – urodził się Tadeusz Dołęga-Mostowicz – 
prozaik, scenarzysta, dziennikarz, autor popularnych powieści: „Profesor 
Wilczur”, „Znachor”, „Doktor Murek”, „Kariera Nikodema Dyzmy” (zm. 
1939 r.). 
          10 sierpnia 1914 r. –urodził się Witold Małcużyński - pianista, 
uczestniczył w akcji odzyskiwania przez Polskę skarbów wawelskich (zm. 
1977 r.).  
          11 sierpnia 1673 r. – zmarł Krzysztof Żegocki – w czasie potopu 
szwedzkiego 1655-1656 dowódca oddziałów partyzanckich prowadzących 
walkę przeciwko Szwedom (ur. 1618 r.). 
          11 sierpnia 1948 r. – urodził się Jan Palach – czeski student, który w 
proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację w 1968 r. dokonał publicznego samospalenia (zm. 1969 
r.) 
          12 sierpnia 1848 r. – zmarł George Stephenson – angielski 
konstruktor i wynalazca. Jest uważany za ojca kolei parowych, który 
wspólnie z synem Robertem dokonał wielu ulepszeń parowozów (ur. 1781 
r.).  
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          12 sierpnia 1963 r. – urodził się Robert Makłowicz – dziennikarz, 
podróżnik, krytyk kulinarny, autor książek, np.: „C.K. Kuchnia” oraz 
programu „Makłowicz w podroży”. 
          13 sierpnia – to Dzień Osób Leworęcznych  
          13 sierpnia 1873 r. – urodził się Józef Haller – generał, polityk, 
dowódca II Brygady Legionów; w latach 1918-19 dowodził Armią Polską - 
tzw. Błękitną Armią – we Francji (zm. 1960 r.).  
          13 sierpnia 1950 r. – urodził się Krzysztof Kolberger – aktor, m.in. 
„Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, „Kuchnia polska”, „Pan Tadeusz” 
(zm. 2011 r.). 
          14 sierpnia 1938 r. – urodziła się Beata Tyszkiewicz – aktorka, filmy 
„Marysia i Napoleon”, „Seksmisja” i inne.  
          14 sierpnia 1941 r. –  w bunkrze głodowym obozu koncentracyjnego 
Auschwitz poniósł dobrowolną śmierć – zamiast jednego ze 
współwięźniów – Rajmund Kolbe – imię zakonne Maksymilian Maria - 
święty, franciszkanin, kapłan i męczennik, założyciel klasztorów w 
Niepokalanowie i Nagasaki (ur. 1894 r.).  
          14 sierpnia 1980 r. – w Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczął się 
strajk okupacyjny, na którego czele stanął Lech Wałęsa. To ten zryw 
zapoczątkował „polski sierpień 80’ ” – największy po wojnie przełom 
polityczny w kraju. 
          15 sierpnia –  to Wniebowzięcie NMP – Matki Boskiej Zielnej oraz 
Dzień Wojska Polskiego obchodzony w rocznice Bitwy Warszawskiej 
1920 r.   
          W III Rzeczpospolitej Polskiej czcimy święto 15 sierpnia na pamiątkę 
zwycięskiej bitwy wojsk odrodzonej Polski pod dowództwem marszałka 
Józefa Piłsudskiego nad wojskami bolszewickiej Rosji w tzw. bitwie o 
Warszawę. Historycy zaliczają ją do jednej z 18 najważniejszych bitew w 
dziejach świata, która uniemożliwiła ekspansję komunizmu na zachód 
Europy. Za to nasze zwycięstwo sowieci „zrewanżowali się” 
wymordowaniem jeńców w 1940 r. w Katyniu, w Charkowie i Miednoje 
oraz zatrzymaniem radzieckiej ofensywy w sierpniu 1944 na rzece Wiśle z 
chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego. 
          15 sierpnia w polskiej obyczajowości,  to dzień, który jest czasem 
obchodzenia świąt patriotyczno-religijnych.  
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          Święto przypadające 15 sierpnia dawniej obchodzono jako Dzień 
Matki Bożej Dożynkowej, bo zgodnie z agrarnym kalendarzem „Na 
Wniebowzięcie pokończone żęcie”. Obrzędowość ludowa wiąże ten dzień 
ze święceniem płodów rolnych i ziół będących symbolami bogactwa  
przyrody i stąd druga popularna nazwa tego święta – Uroczystość Matki 
Boskiej Zielnej. Wnętrza kościołów ozdabiane są wiankami z ziół i 
kwiatów, kompozycjami roślinnymi z warzyw, owoców i runa leśnego. Jest 
to więc drugi dzień w roku – po oktawie Bożego Ciała – przeznaczony do 
święcenia ziół i kwiatów polnych. Wedle staropolskiego obyczaju, to 
zmarłym do trumny „podkładano ich garstkę pod głowę”. 
          W dawnej Polsce mawiano, że „W dniu Matki Boskiej Zielnej każdy 
chodzi cielny” – czyli syty i najedzony.  Dzień Matki Boskiej Zielnej był 
dniem wielkich dziękczynnych pielgrzymek. Najczęściej pielgrzymowano 
do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej.  
          15 sierpnia 1898 r. - urodził się Jan Brzechwa – właśc. Jan Lesman – 
poeta, satyryk, autor utworów dla dzieci, m.in.: „Tańcowała igła z nitką”, 
„Kaczka dziwaczka”, czy „Akademia Pana Kleksa” (zm. 1966 r.).  
          16 sierpnia 1893 r. – zmarł Jean-Martin Charcot – francuski lekarz, 
twórca nowoczesnej neurologii (ur. 1825 r.).           
          16 sierpnia 1958 r. – urodziła się Madonna – właśc. Madonna 
Louise Veronica Ciccone – amerykańska wokalistka, kompozytorka i 
aktorka. 
          17 sierpnia 1998 r. – w wypadku samochodowym zginęli Władysław 
Komar i Tadeusz Ślusarski – mistrz i vice mistrz olimpijski: pierwszy w 
pchnięciu kulą, drugi w skoku o tyczce. 
          17 sierpnia 1943 r. – urodził się Robert De Niro – amerykański aktor 
filmowy znany z filmów „Ojciec chrzestny II”, „Taksówkarz”, „Łowca 
jeleni”, czy „Wściekły byk”.   
          18 sierpnia 1933 r. – urodził się Roman Polański – reżyser filmowy, 
scenarzysta, producent, aktor. Filmy, w których grał, to „Nóż w wodzie”, 
zaś wyreżyserowane, to „Chinatown”, „Pianista”. 
          18 sierpnia 1899 r. - urodził się Ludwik Sempoliński, wybitny aktor, 
tancerz, reżyser i pedagog związany z teatrzykami rewiowymi. (zm. 1981 
r.). 
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          19 sierpnia 1883 r. – urodziła się Gabrielle Chanel -  zwana Coco” – 
francuska projektanta mody damskiej. Zaprojektowała popularną do dziś 
sukienkę „małą czarną”, wylansowała perfumy „Chanel N00 5 (zm. 1971 
r.). 
          19 sierpnia 1893 r. – urodził się Stefan Starzyński – prezydent 
Warszawy we wrześniu 1939 r., komisarz cywilny obrony stolicy (zm. 1939 
r.).  
          20 sierpnia 1914 r. – zmarł papież Pius X – święty, inicjator reformy 
prawa kanonicznego (ur. 1835 r.). 
          20 sierpnia 1943 r. – zmarł Tadeusz Zawadzki – pseud. „Zośka” – 
harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej, członek Szarych Szeregów, 
jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec” 
(ur. 1921 r.). 
          21 sierpnia 1968 r. – wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do 
Czechosłowacji; tak zakończyła się „Praska Wiosna”. 
          21 sierpnia 1988 r. – urodził się Robert Lewandowski – polski 
piłkarz; od 2014 r. zawodnik Bayern Monachium.  
          22 sierpnia 1584 r. – zmarł Jan Kochanowski – najwybitniejszy 
poeta polskiego renesansu, nazywany ojcem poezji polskiej (ur. 1530 r.). 
          Ku pokrzepieniu serc prezentujemy wzmacniający nasze nadzieje 
budujący  - dodający sił - pełen otuchy limeryk poety: 

 
Nie porzucaj nadzieje, 

jakoć się kolwiek dzieje; 
Bo nie już słonce ostatnie zachodzi, 

A po złej chwili piękny dzień przychodzi (…) 
 

          23 sierpnia 1898 r. - zmarł Kazimierz Gzowski - kanadyjski inżynier 
polskiego pochodzenia, uczestnik Powstania Listopadowego, projektant i 
budowniczy m.in. mostu na rzece Niagara k. Buffalo. Jest uważany za 
pioniera budowy kolei kanadyjskich (ur. 1813 r.). 
          23 sierpnia – to Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i 
Nazizmu 
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          24 sierpnia 1948 r. – urodził się Jean Michel Jarre – francuski 
kompozytor, pionier muzyki elektronicznej; albumy: „Les concerts en 
Chine”, „Oxygene”. 
          25 sierpnia 1833 r. – urodził się Izrael Poznański – łódzki 
przemysłowiec, filantrop; jeden z najbogatszych przemysłowców w 
Królestwie Polskim (zm. 1900 r.). 
          25 sierpnia 1938 r. – urodził się Frederick Forsyth – angielski 
dziennikarz i powieściopisarz. Napisał m.in. powieści sensacyjne: „Dzień 
Szakala”, „Akta Odessy”, „Czwarty protokół”. 
          26 sierpnia 1974 r. – zmarł Charles A. Lindbergh – amerykański 
lotnik, generał, pionier awiacji. W 1927 r. dokonał pierwszego samotnego 
lotu bez lądowania nad Atlantykiem (ur. 1902) 
          26 sierpnia 1948 r. – urodziła się Bożena Dykiel – aktorka. Znana z 
takich filmów, jak: „Dom”, „Znachor”, „Wyjście awaryjne”. 
          27 sierpnia 1903 r. – urodził się Stanisław Gomolicki – poeta i 
powieściopisarz, krytyk literacki, historyk literatury. Jego powieści: 
„Taniec Eurynome”, „Komiks psychologiczny” (zm. 1988 r.).  
           27 sierpnia 1993 r. – zmarł Kiejstut Bacewicz – pianista, pedagog, 
kompozytor, rektor Akademii Muzycznej w Łodzi (ur.1904 ) 
          28 sierpnia – to Święto Polskiego Lotnictwa obchodzone dla 
upamiętnienia zwycięstwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury 
w Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Berlinie w 1932 roku. 
          28 sierpnia 1963 r. – urodził się Waldemar Legień – judoka; m.in. 
dwukrotny mistrz olimpijski, medalista mistrzostw świata i Europy.  
          29  sierpnia 1758 r. – w USA otwarto pierwszy rezerwat dla Indian.  
          29 sierpnia 1958 r. – urodził się Michael Jackson – amerykański 
piosenkarz, kompozytor i tancerz uznawany za jedną z największych 
gwiazd muzyki pop. Jego najbardziej znane albumy: „Thriller”, 
„Dangerous”, laureat nagród Grammy (zm. 2009 r.).  
          30 sierpnia 1948 r. – we Wrocławiu zakończył się Światowy Kongres 
Intelektualistów w Obronie Pokoju. Kongres zgromadził elitę nauki i 
sztuki z 45 krajów; przewodniczył mu Fryderyk Joliot-Curie, a wśród 
uczestników byli m.in. Pablo Picasso i Irena Joliot-Curie. 
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          30 sierpnia 1953 r. – urodził się Lech Majewski – reżyser filmowy i 
teatralny, scenarzysta, prozaik, malarz. Jego filmy: „Wojaczek”, „Młyn i 
krzyż”.  
          31 sierpnia 1980 r. – w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie 
pomiędzy rządem, a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym pod 
przewodnictwem Lecha Wałęsy – tzw. Porozumienia Sierpniowe, które 
doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność (pierwszej w krajach 
komunistycznych organizacji związkowej) i zapoczątkowały proces 
wielkich przemian w Polsce , a potem w całym bloku wschodnim. 
          31 sierpnia – to Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto 
państwowe ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu 
Polaków do wolności i niepodległości z 1980 r., który zapoczątkował 
upadek komunizmu i wyzwolenie narodów Europy Środkowej i 
Wschodniej.  
          31 sierpnia 1973 r. – zmarł John Ford – amerykański reżyser 
filmowy, twórca filmów: „Rio Grande”, „Jesień Cheyennów”, „Grona 
gniewu”, czterokrotny laureat Oskara za reżyserię (ur. 1894 ) 
           
          Kończą się tegoroczne wakacje; dorośli powracają do zawodowych 
zajęć, zaś dzieci i młodzież rozpoczną kolejny rok nauki szkolnej.  
          U zarania tego czasu życzymy im, aby ten obowiązek rozpoczęli z 
wielką chęcią, energią, zapałem i świadomością tego, że „Czego Jaś się 
nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”; by ktoś ich kiedyś nie porównał do 
tego, czego opis jest w poniższym Postscriptum umieszczonym za 
powyższym calendarium.  
           Tak więc życzymy Im udanego i wspaniałego roku szkolnego, który 
rozjaśni Im horyzonty, wzbogaci Ich wiedzę oraz pogłębi wzajemne relacje 
i przyjaźnie, zaś tym, którzy powracają do pracy niespotykanego do niej 
zapału, który będzie w nich się „palił i żarzył” aż do najbliższego urlopu … 
 
Zygflor                                                                                             2018-03-24   
P.s.                                                                                 
* cep –proste narzędzie rolnicze służące do ręcznego młócenia zboża 
(znana jest odmiana cepa używana przez chłopów jako broń, czyli cep 
bojowy).    



12 
przewodnik 

 

Cep zbudowany jest z dwóch kijów, długiego zwanego dzierżakiem i 
krótkiego, zwykle dębowego, bijaka. Cieńsze końce dzierżaka i bijaka 
połączone były rzemieniem, wysuszoną skórą z węgorza lub metalowym 
przegubem nazywanym ósemką, gązwą lub gackiem, a na Zamojszczyźnie 
kapicą. 
 
 

To już po raz trzeci 
          
           - nasi ludzie „pod komendą” Ewy Bednarczyk – z sukcesem tuż przed 
sezonem - przy obustronnym wielkim zadowoleniu uczestników oraz 
organizatora „zaliczyli” turnus nad polskim morzem, o czym w krótkiej 
relacji jego inicjatorki oraz kilka wypowiedzi uczestników zauroczonych tą 
– już wręcz cykliczną – propozycją prezes jarosławskiego Koła PZN.  

 
           Ewa Bednarczyk: Tegoroczny 10-dniowy turnus realizowaliśmy w 
dniach 4–14 maja br. Oczywiście w trasę wyruszyliśmy 3 maja, aby nad 
Bałtykiem w Ustroniu Morskim znaleźć się tuż przed godz. 1000 dnia 
następnego. Ku naszemu zadowoleniu oczekiwał na nas autokar, którym 
dotarliśmy do tych samych Domów Wczasowych, w których byliśmy 
zakwaterowani przed rokiem. Turnus zainaugurował smakowity obiad, co 
było swoistym dobrym znakiem dalszego naszego pobytu.  
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          Tym razem sami rozdzieliliśmy 
miejsca zakwaterowania, co przebiegło 
nadzwyczaj sprawnie i ku ogólnemu 
zadowoleniu. 
          Zapewne nie uwierzycie, że przez 
te dni towarzyszyła nam przepiękna – 
wręcz wakacyjna – pogoda, co nie 
omieszkali zauważyć miejscowi. W 
trakcie tych dni temperatura 
oscylowała w granicach 200C, co 
sprzyjało wszelakiej formie aktywnego 
wypoczynku. Przyznaję, że tylko jedyny 
raz mieliśmy zamglony dzień, co wymusiło nasz całodniowy pobyt nad 
basenem. 
         W trakcie turnusu zaliczyliśmy zorganizowaną wycieczkę po Pomorzu 
Zachodnim do Świnoujścia oraz Międzyzdrojów.   
          W naszych DW mieliśmy naprawdę wyśmienite warunki, bo było 
wszystko: telewizory, czajniki, lodówki, łyżki, szklanki itp. Jednym słowem 
warunki do wypoczynku były idealne. Do tego trzy razy dziennie 
serwowano nam prawie że domowej jakości posiłki, które zadowalały 
każde podniebienie. Słowem: nie brakowało niczego, a menu było 
naprawdę smakowite.  
          Na koniec dziękowano nam za zorganizowanie turnusu dla 63 osób i 
przybycie w ten czas nad morze, co mnie bardzo satysfakcjonuje, bo chcąc 
zadowolić tylu ludzi, to jest to naprawdę bardzo trudne do zrealizowania 
zadanie i wyzwanie.  
          Idąc tym tropem już na rok przyszły zarezerwowałam termin 
przyszłorocznego turnusu w terminie 13 – 23 maja 2019 r. tylko za … 650 
zł., co nadal jest atrakcyjną sumą. Nadmieniam, że jesteśmy wierni tej 
samej firmie, której właściciel stale podnosi komfort swoich obiektów, co 
czyni je w tym kurorcie przystępnymi i wyjątkowymi. 
 
          Oto kilka opinii tegorocznych uczestników:           
Jadwiga Rzeszutek z Mielca: „Z nad morza wróciłam opalona prawie że 
letnim słońcem oraz „przefiltrowana” jodowym morskim powietrzem. 
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Wróciłam wypoczęta i czuję, że zregenerowałam swoje siły. Mocno 
zastanawiam się, czy nie skorzystać z przyszłorocznej oferty, bo – tak 
uważa – jak tegoroczna wydaje mi się być niezwykle korzystną”. 
 
          Zofia Kuźniar z Łańcuta swą wypowiedz rozpoczęła stwierdzeniem: 
„Naprawdę było bardzo fajnie. Wraz ze mną z Łańcuta w wyjeździe 
uczestniczyło 10 osób, i wszystkie z nad morza przywiozły podobne jak i ja 
wrażenia. Przyznaję, że nawet nie wiem, kiedy minęła nam podróż nad 
morze, bo było tak fajnie i wesoło. Czuliśmy się jak w rodzinie, a wspaniała 
przepiękna pogoda wraz z doskonałym wyżywieniem oraz wysokie 
standardy zakwaterowania tylko „podbijały” atuty tego przedsięwzięcia. 
Pokryciem moich spostrzeżeń jest to, że wszyscy ci, co uczestniczyli w 

wyjeździe do Ustronia w tym roku już deklarują chęć ponownego wyjazdu 
w roku przyszłym”. 
          Kazimiera Wojnar z Krosna mniej więcej wypowiedziała się w 
podobnym tonie, co jej przedmówczyni. Z wypowiedzi wynika, że jest 
pełna podziwu za organizacyjny trud Ewy, trafiony termin, wspaniałe 
warunki, ciekawe towarzystwo i niezapomniane wrażenia, których 
doznała w ten czas goszcząc nad Bałtykiem. Jak się da, to znowu za rok 
chciałaby skorzystać z oferty mile przez Nią wspominanej Ewy. 
 
Zygflor                                                                                             2018-06-04 
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Swój jubileusz niespostrzeżenie … przepracował. 

          - czyli rzecz o tym, co w ostatnim półroczu zdarzyło się w 
krośnieńskim Kole PZN. 

          Przymuszony do refleksji na temat działalności swojego Koła PZN – 
lider krośnieńskiej struktury prezes Bogdan Sadowski, po 
przeanalizowaniu zaistniałych faktów i zdarzeń powiedział: 
          „Nieskromnie swoje refleksje rozpocznę przypomnieniem dla mnie 
bardzo ważnego faktu, o którym prawie że zapomniałem i przeoczyłbym 

go, gdyby nie prośba o przeanalizowanie ostatnich miesięcy pracy mojego 
ZK i tym samym  mojej. 
          Na początku muszę zauważyć, że ten rok 
jest dla mnie szczególny, ponieważ w marcu br. 
minęła dekada mojej prezesury, czyli okres 10 
lat społecznej pracy na rzecz osób z dysfunkcją 
wzroku regionu krośnieńskiego. Jest to dla mnie 
ogromny szmat czasu tym bardziej niezwykle 
ważny, że „nastałem” po Śp. Stanisławie 
Inglocie, który nie tylko w historii mojego Koła, 
ale i Okręgu PZN zapisał się tylko złotymi 
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zgłoskami, co było dla mnie nie lada wyzwaniem. 
         W tym czasie przeżyliśmy trzykrotną – niezwykle pracochłonną i 
trudną – przeprowadzkę, aby w końcu na dobre zakotwiczyć w CWOP.  
          Następne warte odnotowania nasze osiągnięcie, to uruchomienie 
naszej strony internetowej, która do dzisiaj – oprócz łamów 
„Przewodnika” – jest naszą „tubą propagandową” informującą o naszej 
działalności, w niej występujących problemach i troskach.  
          Uważny internauta mógł na niej zobaczyć liczne relacje; w tym z 
jubileuszu 50-lecia naszego Koła PZN, z licznych wycieczek i innych tego 
typu przedsięwzięć. 
          Jeśli chodzi o ostatni okres naszej działalności, to kierowałem się w 
niej projektując jednodniowe wycieczki wskazaniem, aby odwiedzać 
miejsca w naszym otoczeniu w myśl zasady, że  „cudze chwalicie, swego 
nie znacie”. Tak 
umotywowani jesienią ub. r. 
zorganizowaliśmy  
wycieczkę do Muzeum Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu 
oraz do Muzeum Przemysłu 
Naftowego w Bóbrce 
zakończoną integrującym 
uczestników ogniskiem.  
          Końcem ubiegłego 
roku zaczęliśmy w dwóch 
grupach po 20 osób realizować kurs komputerowy, który trwał 4 miesiące. 
          Chcąc zrekompensować im pewne niedogodności w jego realizacji – 
jako zadośćuczynienie – zorganizowaliśmy tym ludziom za darmo trzy 
imprezy, tj. wyjścia do: w lutym do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, 
w kwietniu do kina „Helios” na projekcję filmu „Maria Magdalena”, zaś w 
maju zorganizowaliśmy im wycieczkę do Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, w trakcie którego wszystkim kursantom zostały 
rozdane stosowne Dyplomy poświadczające ukończenie kursu 
komputerowego.  
          Oprócz tego w marcu w świetlicy CWOP przeżywaliśmy Dzień Kobiet, 
zaś ostatnio 16 maja br. zrealizowaliśmy tzw. „majówkę”, w trakcie której 
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pojechaliśmy się pokłonić św. Janowi z Dukli, gdzie m.in. odwiedziliśmy 
jego pustelnię. Później pojechaliśmy do Sanktuarium Maryjnego w 
Jaśliskach. Wycieczkę tradycyjnie zakończyło integrujące jej uczestników 
ognisko zorganizowane w Gospodarstwie Agroturystycznym w 
Zyndranowej”.  
          Jako rasowy dżentelmen swoją wypowiedź zakończył niezwykle 
skromnym stwierdzeniem: „Nie byłoby tych dokonań i takiego dorobku, 
gdyby nie moja ścisła współpraca z 
niezwykle ofiarną Wiesią Głód, bez 
której zaangażowania wielu 
wymienionych zadań nie udałoby 
się zrealizować i … nie byłoby co 
relacjonować” – tyle ze skromnej 
wypowiedzi Kolegi, który w naszym 
środowisku jest odosobnionym 
ewenementem z wielu względów, 
ale o tym trzeba będzie 
opowiedzieć w osobnym 
opracowaniu poświęconym tylko 
Jego skromnej Osobie, bo jest taka potrzeba propagowania takich postaw 
oraz nieskazitelnego zaangażowania w nasze  - w wydaniu lokalnym – 
środowiskowe sprawy …   
 
Zygflor                                                                                             2018-05-18 
P.s.   
W najbliższym czasie planują zorganizować Dzień Dziecka, dwudniową 
wycieczkę autokarową w Beskid Żywiecki oraz trzydniowe szkolenie 
rehabilitacyjne w Rymanowie Zdroju. 
 

 

I Wojewódzki konkurs czytania brajlem 
          
           - został zorganizowany przez ZK PZN w Przemyślu, jako kontynuacja 
ich małych corocznych, których cykliczność, to dalekie echo tych, które 
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tradycyjnie z pietyzmem kultywowano za czasów, gdy żyliśmy w trochę 
innej rzeczywistości charakteryzującej się tym, że w naszym środowisku 
znajomość brajla zajmowała takie samo miejsce, jak dzisiaj biegła 
znajomość obsługi urządzeń typu komputery, smartfony, „Czytaki” i licho 
wie, co jeszcze. 
          A obecnie - jak na ironię - zauważamy coraz więcej opakowań leków 
opisanych pismem punktowym, zaistniała potrzeba takim że opisania 
urządzeń dotykowych w przestrzeni publicznej, gdzie widzący nie mają 
problemów w czasach, gdy w naszym środowisku ludzi znających 
specyficzne pismo coraz mniej, a ci, którzy go znają, dzięki temu, że coraz 

mniej go używają – po prostu go zapominają. 
          Stąd oddolną inicjatywę ekipy prezes Renaty Fronc należy uznać za 
co najmniej „jako na czasie” i tylko złotymi zgłoskami zapisać ją w 
annałach historii Podkarpackiego Okręgu PZN wraz z pobożnym 
życzeniem, aby w naszym środowisku Konkurs stal się tradycją, uzyskał 
należny mu prestiż, status i uznanie motywujące wszystkich, którzy brajla 
znają do w nim udziału bez względu na to, czy są młodzi, starsi, pracują, 
czy też przesiadują w domu.   
          W marcu każdy z ZK na swojej stronie odebrał informację: „Zarząd 
Koła PZN w Przemyślu informuje członków Kół Okręgu Podkarpackiego 
PZN o możliwości wzięcia udziału w organizowanym wojewódzkim 
konkursie czytania brajlem oraz konkursie ze znajomości  treści książki z 
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literatury polskiej (Anna Kamińska „Simona”). Obydwa  konkursy  odbędą 
się 23 maja b.r.. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Zapisy tylko do 10 
kwietnia br., liczba miejsc ograniczona” – tyle z treści suchego 
komunikatu.  
          Od zasygnalizowanego wydarzenia minęło już 14 dni. Poniższy tekst, 
to „jeszcze na gorąco” relacja prezes Renaty Fronc o tym zdarzeniu, bo tak 
je obecnie należy potraktować i taki honorowy status mu nadać… 
          Renata Fronc: „Przemyśl, to jedno z najstarszych zabytkowych miast 
Województwa Podkarpackiego, w którego historię również wpisały się 

dzieje naszego ruchu, dla których to 
miasto w trudnych powojennych latach 
było swoistą oazą i mekką, w której 
znajdywali opiekę, edukację i pracę; 
gdzie poznawali i uczyli się brajla 
umożliwiającego wojennym i cywilnym 
ofiarom wojny edukację i tym samym 
społeczny awans.    
          I tak w piękny upalny dzień 23 
maja br. o godz. 1100 w świeżo  
odnowionym budynku Przemyskiej 

Biblioteki Publicznej im. Ignacego  Krasickiego spotkali się  członkowie PZN 
z Podkarpacia  , aby wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie czytania 
brajlem ,oraz ze znajomości literatury polskiej pn. „Niewidomi w świecie 
książek”.  
         Organizatorem współzawodnictwa było Koło PZN w Przemyślu, 
Przemyska Biblioteka Publiczna, z którą „od lat” współpracujemy wspólnie 
przeprowadzając nasze konkursy. Jak zwykle w tym dziele” finansowo 
wsparła nas Gmina Miejska Przemyśl, za co jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni.  
          Na konkurs przybyli członkowie PZN z takich Kół PZN, jak: Jarosław , 
Ropczyce, Brzozów, Tarnobrzeg, Łańcut ,Rzeszów oraz przedstawiciele 
naszego środowiska,  czyli członkowie przemyskiego Koła PZN. 
          Wśród  zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas:  
-  dyrektor  biura ZO Podkarpackiego - Małgorzata Musiałek 
- wiceprezes ZO PZN - Agata Pogoda   
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-  przewodnicza Jury Agata Pilawa - pracownik naszej  biblioteki, 
która  wcześniej przygotowała pytania  i według ustalonego 
regulaminu  czuwała nad prawidłowym przebiegiem obydwu Konkursów.    
- prezes PKSiRNiS „Podkarpacie” -  Stanisław Sęk. 
- media - lokalna telewizja internetowa - TV TOYA  
           W imieniu dyrektora PBP szczególne współzawodnictwo 

zainaugurowała p. Agata Pilawa, która serdecznie przywitała uczestników 
obu Konkursów i „z grubsza” omówiła zasady współzawodnictwa. 
Następnie głos zabrali jego główni współorganizatorzy, czyli  prezes ZK 
PZN w Przemyślu Renata Fronc oraz weteran naszego ruchu w skali 
regionu – Stanisław Sęk.      
         Jako  pierwszy został zrealizowany Konkurs czytania brajlem; w tej 
rywalizacji uczestniczyło 6 osób.  
          Oto decyzja Jury dotycząca tych zmagań; kolejność miejsc: 
1. miejsce: Maria Głowik – Koło PZN Przemyśl 
2. miejsce: Kazimiera Susz – Koło PZN Przemyśl 
3. miejsce: Halina Domaradzka – Koło PZN Przemyśl 
 
          Ex-aeqo miejsca od 4 do 6 zajęli: Stanisława Prucnal, Dariusz 
Pankiewicz, i Zuzanna Ostafin 
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          Po pierwszych stresach, gdy obradujące Jury usilnie pracowało nad 
sprawiedliwym werdyktem, uczestnicy obu Konkursów mieli chwilę 
przerwy na indywidualne rozmowy oraz degustację – przy kawie lub 
herbacie - smakowitego ciastka. 

          
Po ogłoszeniu werdyktu i rozdaniu nagród pierwszego Konkursu przyszedł 
czas na realizację drugiego, w którym jego uczestnicy musieli wykazać się 
wiedzą z przeczytanej książki, którą w tym roku była ,,Simona’’ autorstwa 
Anny Kamińskiej .Ten Konkurs zrealizowano wedle odmiennych zasad, 
ponieważ jego 12 uczestników rozlosowała kolejność odpowiedzi, w 
trakcie których każdy z nich odpowiadał na pytania zadawane przez p. 
Agatę Pilawa. 
          Zmagania przebiegały w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze, co 
niewątpliwie sprzyjało precyzyjniejszemu zrozumieniu przez wszystkich 
uczestników zaproponowanej lektury omawiającej życie, edukację  oraz 
nieprzeciętne dokonania „zbuntowanej” Simony Kossak - wnuczki 
Wojciecha, batalisty.        
          W podobnej atmosferze – po podliczeniu punktów - Jury ogłosiło 
końcową klasyfikację tego Konkursu. Oto jego wyniki:  
1 miejsce:  Zuzanna Ostafin – Koło Ropczyce i Agata Surdel -  Łańcut 
2 miejsce: Maria Okulska –Tarnobrzeg i Janina Melnyk -  Przemyśl 
3 miejsce: Dominika Rejman – Tarnobrzeg i Janina Szpiech - -Brzozów 
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          Wszyscy uczestnicy otrzymali niezwykle wartościowe nagrody, co 
być może w przyszłym roku będzie motywującym bodźcem do liczniejszego 
– daj Boże – udziału w już 2 edycji zainaugurowanego w tym roku 
Konkursu. 
          Po ich zakończeniu głos zabrała dyrektor biura ZO - Małgorzata 

Musiałek, która „podziękowała wszystkim uczestnikom za w nich udział,  
zaś tym, którzy w nich wygrali zwycięstwa”. Przy okazji podkreśliła 
potrzebę znajomości tego pisma przez osoby ociemniale, zaś 
organizatorom „I Konkursu czytania brajlem” propagowania umiejętności 
pisania brajlem oraz wynikającego z niego w naszym środowisku 
specyficznego czytelnictwa.     
          Po zakończeniu wszystkich oficjalnych i spontanicznych punktów obu 
Konkursów – około godz. 1430 - spożyliśmy zasłużony obiad”. Kończąc 
spuentowała: „Myślę, że wszyscy uczestnicy obu Konkursów z Przemysła 
wyjeżdżali usatysfakcjonowani i zadowoleni, bo mieli do tego powód. Ze 
swojej strony pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przybyli i 
wyrazili chęć współzawodniczenia, czyli rywalizacji.   
          Uważam, że warto było go zorganizować – chociażby po to, aby 
spotkać się i porozmawiać” – tyle z przeciekawej relacji Renaty. 
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          Uważam, że ostatnie dwa zdania „jak ulał” pasują do zakończenia i 
podsumowania powyższego opracowania, ponieważ oddają istotę i cel 
zorganizowania „I Konkursu czytania brajlem” na szczeblu naszego 
regionu, na czym powinno zależeć wszystkim, poczynając od władz 
Okręgu PZN, a kończąc na statystycznym niewidomym, bo – jak uczy życie 
– brajl nadal okazuje się być  niezbędnym w życiu człowieka ociemniałego 
pomimo wielkich zdobyczy techniczno-informatycznych, które od kilku 
dziesięcioleci rewolucjonizują nasze życie. 
 
autor relacji: Renata Fronc  spisał: Zygflor                              2018-06-05 
 
 

 
 

Zdrowie białka 
 

          Tak jak my porozumiewamy się za pomocą telefonów, tak nasze 
komórki komunikują się między sobą za pomocą białka. Przez cały dzień 
powinniśmy spożywać tylko jeden rodzaj białka, to znaczy jeżeli jemy 
mięso, to przez cały dzień jemy tylko mięso, jak ryby - to tylko ryby, jak jaja 
- to tylko jaja, jak orzech - to tylko orzechy, jak fasolę - to tylko fasolę. W 
starych kucharskich książkach znajduje się informacja, że nie powinno się 
mieszać w jednym posiłku pomidorów z ogórkami, ponieważ ogórki są 
zasadowe, a pomidory kwasowe i nasz żołądek musi wysyłać dwa rodzaje 
enzymów, żeby je trawić i jest to dla układu trawiennego podwójny 
wysiłek. Z białkami pewnie jest podobnie, skoro są takie zasady, to 
należałoby się do nich stosować.  
          Stosując w jadłospisie produkty mleczne kierujmy się tą samą 
zasadą. Jeszcze wrócę do mleka kobiecego, mleko karmiącej matki 
dostosowuje się do wieku dziecka - czy ma ono tydzień, miesiąc, czy trzy 
miesiące, to pokarm się zmienia, a właściwie jego skład. Natomiast nawet 
najlepsze mieszanki są takie same i mają taki sam skład. Rośliny również 
zawierają białka np. soja, ale ziarna soi i kukurydzy są modyfikowane 
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genetycznie. Wcześniej zalecano wysiew takich nasion i ich uprawę, 
obecnie wręcz nie zaleca się. Robiono takie doświadczenie: na jednym 
polu rosły rośliny modyfikowane genetycznie, a na drugim nie. Zwierzęta 
spróbowały roślin z jednego pola i drugiego, i wróciły tam, gdzie były 
rośliny niemodyfikowane. Tak więc okazuje się, że zwierzęta mają jeszcze 
zachowany instynkt, a my być może już go utraciliśmy.  
 
Autor: Janina Melnyk 

 
Artykuł powstał w ramach projektu: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - 
podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo 
widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa. Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00. 

 
 

 
 

Podkarpacie, to centrum świata, a co czytać w podróży? 

Rozmowa z Krzysztofem Teśniarzem, Prezesem Spółdzielni Nowa Praca 
Niewidomych w Warszawie 
 

Długo zastanawiałyśmy się, co mogłybyśmy polecić naszym 
Czytelnikom, jako lekturę najlepszą do podróży. Każda z nas ma inne 
preferencje. Krysia chciała polecić "Dom nad rozlewiskiem" Małgorzaty 
Kalicińskiej, ale Teresa uznała, że to szmira. Z kolei Teresa chciała polecić 
reportaże Hanny Kral, ale Krysia uznała, że podróżujący człowiek nie może 
być rozpraszany przez nadmiar szczegółów. W końcu postanowiłyśmy 
zapytać o zdanie eksperta. Zadzwoniłyśmy do Krzysztofa Teśniarza, od 
wielu lat zaangażowanego w tworzenie technologii służącej odtwarzaniu 
książek mówionych. Spółdzielnia NPN jest producentem „Czytaka”, 
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całkowicie polskiego urządzenia do odtwarzania książek mówionych, 
plików MP3, radia i notatek. 

Krystyna Barnaś: Jaką książkę poleciłby Pan do czytania w podróży? 

Krzysztof Teśniarz: Szczerze mówiąc nie wybieram specjalnie książki na 
podróż, tylko taką, którą aktualnie czytam. Jak na podróż, no to może 
właśnie podróżniczą? Na przykład można w drodze poczytać Wojciecha 
Cejrowskiego. Myślę, że to powinna być książka, która nie wymaga zbyt 
dużego skupienia uwagi. W podróży docierają do nas różne bodźce, na 
przykład trzeba sprawdzać, czy nie należy wysiadać. Polecałbym książkę 
lżejszą. 

KB: Jak Pan sądzi, czy my niewidomi poruszając się po mieście możemy 
słuchać książki? 

KT: To zależy od tego, jak się poruszamy. Na własnym przykładzie, gdy 
chodzę po mieście, to nie... Pomijam to, by nie odcinać się słuchawkami 
od otoczenia. Chodzi też o skupienie uwagi. Tak samo, jak nie powinno się 
rozmawiać przez telefon. Ale przemieszczając się jako pasażer w 
autobusie lub w pociągu, to jak najbardziej można słuchać książek. 

KB: Jak Państwo pozyskują książki do nagrywania w formacie Czytak? 

KT: Czytak, jako urządzenie jest produkowany już od kilkunastu lat. 
Książek w tym formacie jest już ponad siedem tysięcy. Te książki 
nagrywają różne podmioty. Spółdzielnia NPN wspierała technologicznie 
zgrywanie z taśm szpulowych wielkiego dorobku środowiska 
niewidomych, czyli kilku tysięcy książek z zasobu Centralnej Biblioteki 
Niewidomych. Wspieramy także technologicznie wydawców, którzy 
wydają książki mówione w formacie Czytak. 

KB: A jak Pan osobiście radził sobie z dostępem do książek i gazet w tym 
czasie, gdy Pan tracił wzrok? 

KT: Problem jest oczywiście dość powszechny, nie tylko mój. Jeśli ktoś 
tracąc wzrok wciąż widzi, to dobrym rozwiązaniem są powiększalniki. 
Będąc na studiach korzystałem z powiększalnika. To był monitor 
podłączony do niewielkiej kamery. Takie urządzenia pojawiają się dziś w 
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wielu czytelniach. A jeśli wzrok już nie pozwala na czytanie nawet 
kilkukrotnie powiększanego druku, to pozostaje komputer ze skanerem. 
No chyba, że książka jest nagrana na Czytaka lub w innym formacie. 
Natomiast, gdy ja studiowałem, to wtedy jeszcze Czytaka na świecie nie 
było. Urządzenia cyfrowe do odtwarzania książek pojawiły się w Polsce 
mniej więcej w latach 2006-2008. Skanery zaś około roku 2000. Wcześniej 
książek można było słuchać na taśmach magnetofonowych. Ale wszystko 
zależy od tego, jakie kto ma potrzeby. Studiowałem historię i książek, 
których potrzebowałem, nie było nagranych w zbiorach PZN. 
 
KB: Pochodzi Pan z Podkarpacia. Czy Pana zdaniem dzięki temu, że 
przeprowadził się Pan do Warszawy, to uniknął Pan ograniczeń w 
dostępie do informacji i w dostępie do książek? 
 
KT: Pochodzę z Krosna. To była zupełnie inna epoka. Mówimy mniej 
więcej o latach 1995-2000. W tamtych czasach, to myślę, że tak. Tak 
patrzę na to teraz z perspektywy. Ale w dzisiejszych czasach to ma już 
chyba mniejsze znaczenie. Większość pożądanych rzeczy jest dostępnych 
online. Zbiory cyfrowe są dostępne. Za część udostępnianych publikacji, 
aplikacji, danych trzeba oczywiście zapłacić. Dziś Podkarpacie to centrum 
świata. 
 
KB: Tak? A jakie argumenty przemawiają za tym, że Podkarpacie to 
centrum świata? 
 
KT: Jeśli chodzi o dostępność informacji, to dziś w zasadzie wszędzie 
możemy znajdować się w centrum świata, niezależnie czy jesteśmy w 
Nowym Jorku, w Warszawie czy w Rzeszowie. Chodzi mi oczywiście o 
dostęp do informacji osób niewidomych. Książki w formatach cyfrowych 
można pobierać wprost z sieci WWW. Rzecz jasna, że na przykład teatrów 
z audio deskrypcją jest więcej w dużych miastach. Ale filmy z audio 
deskrypcją, to są pliki, które możemy odsłuchiwać i oglądać w dowolnym 
miejscu. 
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KB: Przekonał mnie Pan, że Podkarpacie jest centrum świata. Dziękuję za 
rozmowę! 
 
KB: Czy to oznacza, że dziś Podkarpacie  może być centrum świata? 
 
Autorzy: Krystyna Barnaś, Teresa Biało 
 
Artykuł powstał w ramach projektu: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - 
podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo 
widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa. Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00. 

 
 
 

   Witryna poetycka 
 

           Tym razem – z racji jeszcze trwających wakacji - co nieco o pewnym 
przeuroczym ośrodku gastronomiczno-wypoczynkowo-hotelowym 
leżącym gdzieś w Bieszczadach, w którym można – przekroczywszy pewne 
granice przyzwoitości – nabawić się …  kaca. 
          W tym wypadku wiersz drugi proszę potraktować jako swoistą 
przestrogę, aby nie przekraczać pewnych granic we wszystkim; w tym 
wypadku w spożywaniu napojów alkoholowych, ponieważ tego skutki są 
naprawdę opłakane…  
          Zapraszam do analizy obu utworów … 

 

Chotowa – Hotel na plaży 
 
Na piaszczystej ziemi pośród lasów,  
stoi piękny hotel, na miarę naszych czasów. 
Gwiazdek parę już posiada,  
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a kierowniczka na laurach i tak nie siada. 
 
Nadal ciągle coś budują,  
poprawiają, remontują,   
by dogodzić klientowi,  
aby częściej tam przychodził.  
 
Plaża, zalew całkiem spory,  
nawet można i amory,  
chrzcimy, śluby, poprawiny,  
tam urządzać – mają siły! 
 
Zamek się w wodzie odbija,  
jego wielka, długa szyja,  
to wieża z balkonami,  
góruje nad salą z stolikami. 
 
Kiedy słońce w plecy świeci,  
stary, młody, no i dzieci, 
 wszyscy brną po piachu w wodę  
i szukają tam ochłodę. 
 
Mają bary, parasole,  
grille, basen i pokoje. 
Kosmetyczkę i fryzjera,  
nawet SPA Hotel zawiera. 
 
Przyjedź – zobacz na własne oczy,  
a Chotowa Cię zauroczy. 
Wracać będziesz wspomnieniami,  
myśląc o niej dniami i nocami. 
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   Kac 
 
Wódko, wódko ukochana,  
mówi pijak już od rana. 
A gorzałka fajna jest,  
jak piosenki słychać tekst.  
Czy to prawda całkiem jest? 
 
Dla jednego może tak,  
dla drugiego bardziej wspak. 
Po wypiciu jest wspaniale,  
a na drugi dzień nie wstanie. 
 
Jęczy rano lamentuje,  
że mu głowa dziś szwankuje,  
lecz na wódkę nic nie powie,  
to niestrawność siedzi w głowie. 
 
Żale raczej są do żony,  
że zatrucie to z jej strony,  
daniem jakimś przesadziła,  
biedaczkowi zaszkodziła … 
 

                            autor wierszy: Maria Słowik 
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