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Kwiecień 
 
   – to wedle używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego czwarty 
miesiąc w roku, ma 30 dni i jest miesiącem wiosennym na półkuli 
północnej, zaś jesiennym na południowej.  

   Miesiąc zwiastuje nadejście jednej z najpiękniejszych pór roku – 
wiosny – „która zdobi ziemię rozkwitającymi pierwszymi wiosennymi 
kwiatami, które wywabia przedwcześnie ciepło promieni słonecznych”. 
Dawniej nazywano go łżykwiatem, łudzukwiatem albo nawet 
zwodzikwiatem, gdyż te wczesne kwietne bukiety, które przynosi, zwodzą 
rychłym nadejściem cieplejszych dni.   

   W/g Aleksandra Brücknera – historyka literatury i kultury polskiej – 
.to od kwitnących wtedy kwiatów wywodzi się nazwa miesiąca i chyba jest 
to najbardziej prawdopodobna genealogia jego nazwy. Dawniej używane 
były również nazwy: łżykwiat (lub łudzikwiat), czy brzezień – od kwitnącej 
również w ten czas brzozy.    

   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”.  

   Miesiąc zawsze zaczyna się w ten sam dzień tygodnia, co lipiec, a w 
latach przestępnych dodatkowo także co styczeń.  

   Jego łacińskie określenie – 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. 

  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 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
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zapasów wymieciem” lub „Gdy słonko na dworze, nie będzie pusto w 
komorze”.  
 
 Ludowe mądrości charakteryzujące ten czas  

 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 (14 kwietnia) Justyna 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 – 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?  

   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. 
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   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. 

   1 kwietnia 1939 r. – koniec wojny domowej w Hiszpanii. W jej 
wyniku gen. Francisco Franco został faktycznym dyktatorem państwa.  

   2 kwietnia 1899 r. – urodził się Dobiesław Damięcki – aktor, prezes 
ZASP, ojciec aktorów Macieja i Damiana (zm. 1984 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. 2137.  
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   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 1849 r. – zmarł Juliusz Słowacki – poeta okresu 
romantyzmu (ur. 1809 r.).    

   4 kwietnia 1919 r. – w Poznaniu założono Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza – obecnie trzecia co wielkości uczelnia w Polsce. 

   4 kwietnia 1929 r. – zmarł Carl Benz – niemiecki inżynier i 
konstruktor, jeden z pionierów motoryzacji, założyciel firmy Daimler–Benz 
(ur. 1844 r.). 

   5 kwietnia 1969 r. – w okolicach Wysp Kanaryjskich Leonid Teliga 
na jachcie „Opty” zamknął samotny rejs dookoła Ziemi.   

   5 kwietnia 1989 r. – zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. 
Podpisano porozumienie między władzą PRL, a stroną opozycyjną.  

   6 kwietnia 1909 r. – amerykański badacz polarny Robert Edwin 
Peary dotarł saniami w okolice bieguna północnego. Przez długi czas 
uchodził za jego pierwszego zdobywcę.  

   6 kwietnia 1939 r. – urodziła się Olga Lipińska – reżyserka i 
scenarzystka telewizyjna, autorka cyklu „Właśnie leci kabarecik” i „Kabaret 
Olgi Lipińskiej”.  

   7 kwietnia – to 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 1939 r. – urodził się Francis Ford Coppola – amerykański 
reżyser, scenarzysta i producent filmowy; jego filmy: „Ojciec chrzestny”, 
„Rozmowa”, „Czas apokalipsy”, „Cotton Club”, „Dracula”.   

   8 kwietnia 1909 r. – zmarła się Helena Modrzejewska – właśc. 
Jadwiga Helena Misel – aktorka, gwiazda scen polskich i amerykańskich (ur. 
1840 r.).  

   8 kwietnia 1919 r. – założono Akademię Górniczą w Krakowie – 
dzisiejsza Akademia Górniczo–Hutnicza – AGH. 

   8 kwietnia 2005 r. – w Rzymie odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła 
II – były to największe uroczystości pogrzebowe w dziejach świata. 
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   9 kwietnia 1899 r. – urodził się James Smith McDonnell – 
amerykański konstruktor samolotów, pionier lotnictwa, założyciel 
koncernu McDonnell Douglas (zm. 1980 r.). 

   9 kwietnia 2004 r. – zmarła Daria Trafankowska – aktorka. Zagrała 
w filmach: „Zdjęcia próbne”, „Polskie drogi”, „Na dobre i na złe” (ur. 1954 
r.) 

   10 kwietnia –ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ    
10 kwietnia 2010 r.– 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. 

   10 kwietnia 1899 r. – urodziła się Ewa Szelburg–Zarembina – 
pisarka, pierwszy Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu; pomysłodawczyni 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Napisała: „Idzie niebo ciemną 
nocą”, „Przez różową szybkę”, cykl: „Rzeka kłamstwa” (zm. 1986 r.). 

   11 kwietnia 1079 r. – zmarł biskup krakowski Stanisław ze 
Szczepanowa – skazany przez króla Bolesława II Szczodrego za zdradę 
stanu na poćwiartowanie.  

   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 
obchodzony na pamiątkę dwóch wydarzeń:  

 lotu na orbicie okołoziemskiej na pokładzie statku Wostok 1 w 1961 r. 
pierwszego człowieka – rosyjskiego kosmonauty Jurija Gagarina  

 startu w 1981 r. pierwszego amerykańskiego wahadłowca NASA – 
Columbia  

   12 kwietnia 1839 r. – urodził się Nikołaj Przewalski –rosyjski 
wojskowy, badacz Azji (zm. 1888 r.).  
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   13 kwietnia – 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 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 1909 r. – urodził się Stanisław Ulam – matematyk 
polsko–amerykański, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, 
współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej (zm. 1984 r.).  

   14 kwietnia – Niedziela Palmowa – zwana też „Kwietną” lub 
„Wierzbną”, w kalendarzu chrześcijańskim święto ruchome przypadające 
na 7 dni przed Wielkanocą; rozpoczyna Wielki Tydzień.  

   14 kwietnia 1629 r. – urodził się Christiaan Huygens – holenderski 
matematyk i astronom; jako pierwszy obliczył prędkość światła (zm. 1695 
r.).   

   14 kwietnia 1759 r. – zmarł Georg Friedrich Händel – niemiecki 
kompozytor okresu baroku; jego dzieła: „Muzyka na wodzie”, „Muzyka 
ogni sztucznych”, „Mesjasz” ( ur. 1685 r.). 

   15 kwietnia 1929 r. – urodził się Maciej Kuczyński – speleolog, 
polarnik i alpinista, także popularny pisarz młodzieżowy. Jego powieści: 
„Zimny brzeg”, „Atlantyda wyspa ognia”, „Katastrofa”, „Kask”. 

   15 kwietnia 1949 r. – urodziła się Ałła Pugaczowa – rosyjska 
piosenkarka i kompozytorka, popularna zwłaszcza w latach 70–tych. Jej 
przeboje: „Arlekino”, „Wsio mogut koroli”, „Starinnyje czasy”. 

   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 1889 r. – urodził się Charlie Chaplin (właśc. Charles 
Spencer Chaplin) – brytyjski aktor, reżyser, kompozytor i scenarzysta 
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filmowy; jego filmy: „Brzdąc”, „Gorączka złota”, „Dzisiejsze czasy”, 
„Dyktator”, „Światła rampy” (zm. 1977 r.).   

   17 kwietnia 1949 r. – urodził się Waldemar Kocoń – piosenkarz; w 
latach 1981–1989 na emigracji w Chicago. Jego przeboje: „Uśmiechnij się 
mamo”, „Kocham listy od Ciebie” (zm. 2012 r.) 

   17 kwietnia 1922 r. – urodziła się Alina Margolis–Edelman – lekarka 
i działaczka społeczna, uczestniczka powstania w getcie warszawskim, żona 
Marka Edelmana, założycielka Fundacji Dzieci Niczyje, Dama Orderu 
Uśmiechu. Była pierwowzorem Ali z Elementarza Mariana Falskiego. Po 
wojnie została lekarzem pediatrą, opiekowała się dziećmi chorymi na 
cukrzycę, prowadziła ośrodek leczenia cukrzycy dziecięcej w Rabce (zm. 
2008 r.) 

   18 kwietnia – to Wielki Czwartek  
– w Kościele Katolickim rozpoczyna Triduum Paschalne, wspominamy 
ustanowienie przez Chrystusa podczas ostatniej Wieczerzy Sakramentu 
Kapłaństwa i Eucharystii. W czasie sprawowanej wieczorem Mszy 
Wieczerzy Pańskiej podczas przeistoczenia używa się kołatek, zaś po jej 
zakończeniu Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji zwanej 
Ciemnicą (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). 

   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. 

   18 kwietnia 1909 r. – papież Pius X beatyfikował francuską 
bohaterkę narodową wojny stuletniej z XV w. – Joannę d’Arc. 

   19 kwietnia – to Wielki Piątek    
Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa i Jego śmierci na 
krzyżu, jest dniem skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych 
praktyk religijnych, w tym dniu obowiązuje post ścisły. W świątyniach jest 
odprawiana Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana 
jest Droga Krzyżowa. 

   19 kwietnia 1809 r. – zmarł Cyprian Godebski – pisarz, pułkownik 
Wojsk Księstwa Warszawskiego (ur. 1765 r.) 
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   19 kwietnia 1899 r. – zmarł Kazimierz Kierbedź – inżynier, 
budowniczy mostów w Warszawie i Petersburgu, generał armii carskiej (ur. 
1810 r.).  

  20 kwietnia – to Wielka Sobota 
   W tym dniu w świątyniach adorujemy Najświętszy Sakrament 

umieszczony w Grobie Pańskim. W domach jest to kolejny dzień 
przygotowań i pieczenia lukrowanych bab, ugniatania cukrowych 
baranków i malowania pisanek. W tym dniu przed południem 
praktykowany jest stary obrzęd błogosławienia pokarmów i napojów, 
znany w kościele katolickim już w VIII wieku. W Polsce zachował się do dziś. 
Kościół błogosławi na wielkanocny stół: jaja, chleb, świąteczne pieczywo, 
mięso, wędliny, napoje. 
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   20 kwietnia 1889 r. – urodził się Adolf Hitler – zbrodniarz wojenny, 

kanclerz III Rzeszy, przywódca NSDAP, ideolog nazizmu (zm. 1945 r.).    
   20 kwietnia – to Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy ogłoszony 

w 1991 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Reporterów bez Granic.  
   21 kwietnia – to 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. 

  21 kwietnia 1509 r. – Henryk VIII Tudor – drugi z tej dynastii – został 
królem Anglii. Jest znany ze ślubów z sześcioma żonami oraz z tego, że 
dokonał rozłamu z Kościołem katolickim tworząc Kościół anglikański.  

   21 kwietnia 1979 r. – Józef Glemp został wyświęcony na biskupa 
diecezji warmińskiej, po dwóch latach zostaje Prymasem Polski. 

   22 kwietnia – to Śmigus–Dyngus 
   22 kwietnia 1899 r. – urodził się Vladimir Nabokov – amerykański 

pisarz pochodzenia rosyjskiego. Napisał powieści: „Lolita”, „Blady ogień” 
zm. 1977 r.).   

   22 kwietnia 1994 r. – zmarł Richard Nixon – amerykański polityk, 
37 prezydent USA, jedyny prezydent, który ustąpił u końca kadencji (ur. 
1913 r.). 

   23 kwietnia 1969 r. – urodziła się Renata Mauer–Różańska – 
sportsmenka uprawiająca strzelectwo sportowe, dwukrotna mistrzyni 
olimpijska – 1996 r. i 2000 r.  

   23 kwietnia 1969 r. – zmarł Krzysztof Komeda (właśc. Trzciński) – 
kompozytor i pianista jazzowy, autor muzyki do filmów: „Dziecko 
Rosemary”, „Nóż w wodzie”, „Matnia”, „Prawo i pięść” (ur. 1931 r.). 
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   24 kwietnia 1934 r. – urodziła się Shirley MacLaine (właśc. Shirley 
MacLean Beaty) – amerykańska aktorka, zdobywczyni Oskara, zagrała w 
filmach: „Garsoniera”, „Czułe słówka”, „Wystarczy być”.  

   24 kwietnia 2014 r. – zmarł Tadeusz Różewicz – poeta, dramaturg i 
prozaik. Jego utwory: „Kartoteka”, „Do piachu”, „Matka odchodzi”, „Białe 
małżeństwo” (ur. 1921 r.). 

   25 kwietnia 1719 r. – ukazała się powieść „Przypadki Robinsona 
Crusoe” angielskiego pisarza Daniela Defoe – do końca XIX w. najczęściej 
wydawana książka w historii.  

   25 kwietnia 1859 r. – w egipskim mieście Port Said rozpoczęto 
budowę w latach 1859–1869 Kanału Sueskiego łączącego Morze 
Śródziemne z Morzem Czerwonym – jednej z najistotniejszych dróg 
morskich na świecie. 

   26 kwietnia 1959 r. – urodził się Stanisław Sojka – muzyk jazzowy, 
wokalista, pianista i kompozytor. Jego przeboje: „Love Is Crazy”, 
„Absolutnie nic”, „Cud niepamięci”, „Tolerancja (Na miły Bóg)”   

   26 kwietnia 1994 r. – zmarł Masutatsu Ōyama (właśc. Choi Yong–i 
) – japoński mistrz sztuk walki pochodzenia koreańskiego, twórca stylu 
karate kyokushin (ur. 1923 r.).  

   27 kwietnia 1539 r. – zmarł Stanisław Oleśnicki – biskup poznański, 
sekretarz króla Zygmunta Starego (ur. 1469 r.). 

   27 kwietnia 1939 r. – urodził się Stanisław Dziwisz – arcybiskup 
metropolita krakowski, kardynał, długoletni sekretarz papieża Jana Pawła 
II.  

   28 kwietnia 1900 r. – urodził się Bruno Apitz – niemiecki pisarz, 
więzień obozu koncentracyjnego Buchenwald, autor powieści 
autobiograficznej „Nadzy wśród wilków” (zm. 1979 r.).  

   28 kwietnia 1999 r. – zmarł Alf Ramsey – angielski piłkarz i trener, 
selekcjoner reprezentacji Anglii podczas słynnego meczu z Polską na 
Wembley w 1973 r. (ur. 1920 r.). 

   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.  
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  29 kwietnia 2014 r. – zmarł Bob Hopkins – brytyjski aktor i reżyser; 
jego filmy: „Mona Lisa”, „Kto wrobił królika Rogera?”, „Wróg u bram” (ur. 
1942 r.).   

   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). 

   30 kwietnia 2014 r. zmarł Mieczysław Wilczek – przedsiębiorca, 
minister przemysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego, autor pierwszej 
ustawy legalizującej prywatną działalność w gospodarce PRL (ur. 1932 r.).  
    

  Kończy się przebogaty w różnorakie wydarzenia, rocznice i święta 
miesiąc, który swoją szczególną treścią, wymową i przekazem powinien nas 
sprowokować do refleksji, zatrzymania się oraz 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 – 
ale zmodyfikowanego pod wpływem braku reakcji nas wszystkich na to, co 
się wokół nas dzieje, do miana Miesiąca Opamiętania Narodowego. 
Motywują nas ku temu przeżywane kolejne rocznice związane ze śmiercią, 
pochówkiem i dziedzictwem po papieżu Janie Pawle II, rocznicowe 
wspomnienie sprzed 79 lat zbrodni katyńskiej, czy ostatniej – sprzed lat 9 – 
lotniczej tragedii elit Narodu pod Smoleńskiem oraz najświeższej, bo 
tegorocznej wielkiej „zadymy” w naszym Narodzie z 13 stycznia br. i z tym 
zdarzeniem – dokładniej: – jego „pokłosiem” – brakiem konstruktywnej 
reakcji i zmian w mentalności i działaniu tzw. „elit Narodu” … ale i nas 
wszystkich…   

   Oby to, o czym tyle powyżej, dało wymierne owoce i znowu nie 
poszło na marne; aby rozważane fakty w końcu skonsolidowały Polaków i 
nie było pożywką do dalszej wojny polsko – polskiej, bo aż strach pomyśleć, 
do czego nas ta spirala nieprawości i wręcz zwyrodnialstwa w końcu 
doprowadzi, bo zaiste nie widać jej końca … 
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   Ileż 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 w oczach światowej społeczności, jako nację?  

   Przemyślmy i rozważmy powyższe fakty, bo pomimo pozorów – 
niestety – naprawdę dotyczą każdego z nas … 
    
Zygflor                         2019–01–22 
 
P.s. 

   A może by co roczku – lekko weryfikując swe przekonania, czy też 
światopogląd – każdy ustępując o pół kroczku – w końcu, jako klasa 
polityczna, móc wyjść na zdroworozsądkowe polityczne pozycje 
umożliwiające rozmowę, dialog, czy też – w końcowym efekcie – twórcze 
obopólne współdziałanie tak niezbędne nam wszystkim … 

 
 

Czy nas jeszcze ktoś skutecznie reprezentuje? 
 

   Rozpoczął się kolejny sezon „PIT–owania”, czyli tegoroczna edycja 
dokonywania rozliczeń naszych podatków za 2018 r. oraz związany z tym 
czas decydowania o tym, ile i na jaki cel przekażemy odpis 1% z naszego 
podatku. 

   W tym wszystkim – z naszego punktu widzenia, tj. środowiska osób 
z dysfunkcją wzroku – do pasji doprowadza mnie zestawienie poniższych 
wyeksponowanych zarządzeń informujących o możliwości odliczenia 
kwoty 2280 zł. w przypadku: 
 

   Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów 
stwierdzających ich poniesienie (faktury, rachunki, paragon – połączony z 
oświadczeniem podatnika o poniesieniu wydatku), z wyjątkiem: 
* opłacenia przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa 
oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. 
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* utrzymania psa asystującego – w wysokości do 2.280 zł, 
* używania samochodu osobowego, stanowiącego własność 
(współwłasność) osoby lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę 
niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 
roku życia – limit jest niezależny od dokumentacji i odliczenie przysługuje 
do wartości 2.280 zł. 

   W powyższych trzech przypadkach jako dowód podatnik musi 
dodatkowo: 

 wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z 
pełnieniem przez nie funkcji przewodnika; 

 okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego. 
Od 2018 r. nie ma natomiast obowiązku okazywać dokumentu 
potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo–
rehabilitacyjnych. 
 

   W tym całym – wedle mnie – „prawnym galimatiasie” jedynie 
okazanie certyfikatu potwierdzającego status psa przewodnika wydaje się 
być logicznym i sensownym, bo – faktycznie byle kundel lub pies 
łańcuchowy nie sprawdzi się w roli psa przewodnika, bo nie ujmując im 
uroku i przywiązania, jest „za głupi” i mógłby – użyty w tej roli – tylko się 
stać przyczyną nieszczęścia. 

   Jakże w tym rozważaniu powyższego fragmentu rządowego 
rozporządzenia rozważyć status –w porywie – około 80 tyś polskich 
niewidomych, którzy chcąc odliczyć wydatki na przewodnika muszą 
wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem 
przez nie roli naszego przewodnika (aby – w domyśle – dobrał się do nich 
US); jak to się ma do – lekko licząc – liczby kilku milionów właścicieli 
samochodów osobowych, którzy dokooptują – jako współwłaścicieli – 
osoby z grupą inwalidzką i przez cały rok używają samochodu do tylko sobie 
wiadomych celów – dodatkowo – końcem roku odliczają sobie jeszcze 
kwotę 2280 zł, gdyż „od 2018 r. nie mają obowiązku okazywania 
dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów 
leczniczo–rehabilitacyjnych” do których to celów ponoć go 
wykorzystywały.  
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  Jak w tym wszystkim zrozumieć logikę ustawodawcy: z jednej strony 
mamy grono kilkudziesięciu tysięcy osób z dysfunkcją wzroku, z których 
większość nie opuszcza domowych pieleszy, a ci, którzy to czynią skazani są 
na korzystanie z przewodnika, zaś przy rocznym zeznaniu muszą zdradzać 
jego personalia oraz wyasygnowanie na ten cel swoich funduszy. Jak to ma 
się – lekko licząc – do liczby kilku milionów Polaków, którzy z tego 
udogodnienia skorzystają wykorzystując wszelkie kombinacje (a Polak 
potrafi!!!), aby końcem roku bez wykazywania niezbędnych dokumentów i 
lekarskich zleceń odliczyć sobie kwotę 2280 zł?  

   Czyżby niszowa w skali populacji Polski grupa kilkudziesięciu tysięcy 
niewidomych jest zagrożeniem dla budżetu naszego państwa i poprzez to 
odliczenie przez nich usługi przewodnika jest tak obwarowane tyloma 
warunkami, aby nie dopuścić do ruiny finansów naszego kraju? 

  Ileż to setek, czy tysięcy razy w tej materii „przebiją” nas posiadacze 
samochodów; a może w tym temacie w kraju istnieje skuteczne lobby, 
dzięki któremu zaistniały te, a nie inne realia związane z jak najłatwiejszym 
i bezproblemowym odliczeniem wspomnianej kwoty przez właścicieli i 
współwłaścicieli samochodów?   

   A może istota problemu leży po prostu w tym, że w skali państwa 
nikt skutecznie nie reprezentuje naszych interesów, a wszystko to, co z 
głównego ośrodka decyzyjnego PZN wychodzi, to tylko informacje o 
kolejnych podwyżkach składek PZN i inne, o których w tym rozważaniu nie 
wspomnę. 

   Przez kilkanaście lat w świadomości terenowych działaczy PZN 
wydzieliło się wiele goryczy chociażby i z tego powodu, że swoje walory 
utraciła nasza legitymacja PZN, gdy w tym czasie utrzymała je legitymacja 
Ociemniałych Żołnierzy RP, co jak widać, było możliwe. 

   Naczelne władze PZN – jak też tzw. „elity” Narodu – zachłysnęły się 
mirażami związanymi z zrzeszeniem się Polski w ramach Unii Europejskiej 
równocześnie zapominając o dysproporcjach pomiędzy przeciętnym 
polskim niewidomym, a jego odpowiednikiem z Francji, Niemiec, czy 
Włoch. 

   Do tego brak umiaru oraz zdrowego rozsądku w ciągle rosnącej 
kwocie składki PZN stawia nas w elitarnym – z powodu jej wysokości – 
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gronie np. emeryckich związków adwokatów, policjantów lub jeden Bóg 
wie jakich jeszcze dobrze uposażonych grup. 

   Czyż możliwość corocznego odliczenia od podatku przez każdego 
zrzeszonego w PZN na przewodnika bez żadnych zeznań, ani dokumentów 
kwoty 2280 zł nie byłaby dla przeciętnego lidera terenowej struktury PZN 
ARGUMENTEM za przekonaniem szeregowego członka do opłaty rocznej 
składki – nawet w kwocie 50 zł., który mógłby zaagitować za jej uiszczeniem 
mówiąc: „Widzisz, dzięki staraniom ZG PZN uzyskujesz ponad 400 zł, więc 
warto jest ją opłacić, gdyż w ten sposób wspomagasz działalność 
macierzystego Koła PZN, ogniwa pośredniego – Okręgu – Związku, jak tez 
władz krajowych naszego stowarzyszenia, które – jak widzisz – „na górze” 
dbają o nasze interesy…przywileje, czy uprawnienia”. 

   To wszystko, o czym tyle powyżej, to moje „żale” adresowane 
wobec przedstawicieli wszystkich Okręgów PZN – czyli członków Plenum 
ZG PZN – oraz władz naczelnych Związku, które jakoś są głuche oraz 
pozbawione perspektywy – czyli wizji – naszego stowarzyszenia w chwili, 
gdy z naszych szeregów gremialnie odchodzi multum ludzi z różnych – w 
tym finansowych – powodów.  

   Reasumując: najwyższy czas wsłuchiwać się, a potem starać 
realizować – przez wszystkie szczeble związkowej władzy – sygnały i 
wnioski płynące z tzw. „związkowych dołów” i na wiele problemów 
spojrzeć i z tej perspektywy, bo nie ma co liczyć na „ideowość lub 
związkową świadomość” szeregowych członków Związku, ponieważ ich 
potężna liczba, to raczej ludzie ubodzy i dodatkowo borykający się z innymi 
schorzeniami, które dotkliwie uszczuplają ich portfele i materialne zasoby, 
a każdy – pomimo wszystko – przede wszystkim „chce żyć”. 

  Być może „pojechałem za ostro”, ale – proszę mi wierzyć – że jest to 
podyktowane troskę o nasze wspólne dobro, któremu na imię Polski 
Związek Niewidomych. 

   Czy, aby być skutecznym, powyższe opracowanie – w celu 
wywołania jakiejś reakcji – należy wysłać do władz naczelnych Związku, 
środowiskowych centralnych periodyków oraz osób opiniotwórczych i 
wpływowych w naszym środowisku, które – być może – zechcą rozważyć 
moje argumenty i bezstronnie do nich się ustosunkować, abym w bliżej 
nieokreślonej przyszłości mógł przestać myśleć o reprezentacji naszego 
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Związku tak, jak to na dzień dzisiejszy – wedle mnie – sugeruje – i 
zaświadcza – tytuł powyższego – przed chwilą przeczytanego przez 
Państwa – opracowania.  
 
Zygflor                         2019–01–04  

 
 
 

Niczym na „Gali Oskarowej” 
 

– czyli – 
relacja z tegorocznej – już VIII – krośnieńskiej Gali Wolontariatu 

 
   W tym roku uroczysta krośnieńska Gala Wolontariatu, czyli 

wręczenie z tegoż tytułu honorowych nagród, odbyła się 4 grudnia 2018 r. 
o godz. 1100 w Sali Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.  

   Niezwykle licznie przybyli na nią dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
przedstawiciele krośnieńskich organizacji pozarządowych, młodzież 
szkolna, opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariusza oraz mieszkańcy 
miasta Krosna. 

   We wręcz Oskarowej scenografii oraz towarzyszącej jej 
multimedialnej prezentacji poszczególnych Laureatów wedle wszystkich 
Kategorii oficjalnie rozpoczął ją Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, 
który w ten sposób przywitał wszystkich nominowanych oraz 
towarzyszącym im zgromadzonych gości. 

   Wszystkich w krótkiej prelekcji w tematykę wolontariatu 
wprowadziła Edyta Karwat – opiekun Szkolonego Klubu Wolontariusza przy 
I Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie.  

  Po wprowadzeniu w jego „ideę i niuanse” rozpoczęła się oficjalna 
cześć uroczystości, czyli wręczanie nagród laureatom konkursu „Zasłużony 
dla wolontariatu 2018” 

   Do tegorocznej edycji Gali wpłynęło 17 wniosków, które 
rozpatrzono w trzech kategoriach: 
Kategoria I – wolontariat indywidualny 
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Kategoria II – wolontariat grupowy 
Kategoria III – Organizacja / Instytucja przyjazna wolontariuszom 
  

   Oceny formalnej i merytorycznej dokonała powołana przez 
Prezydenta Miasta Krosna komisja konkursowa, w skład której wchodzili 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego oraz pracownicy Urzędu Miasta Krosna.  

   Po zapoznaniu się z opinią Komisji – Prezydent Miasta Krosna 
przyznał 12 nagród. 

  Z naszego, tj. PZN–owskiego punktu widzenia najważniejszym jest 
fakt informujący nas o tym, że:  

 
w KATEGORII  I – czyli WOLONTARIAT INDYWIDUALNY 

 
tak szczytne wyróżnienie i honorowy tytuł uzyskała 

Wiesława Głód 
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– wiceprezes Polskiego Związku Niewidomych Koło w Krośnie. 
 

Z tegoż powodu serdecznie gratulujemy prestiżowego wyróżnienie 
uzyskanego w swoim regionie, czyli środowisku naturalnym, w którym na 
rzecz naszego środowiska pracuje i się realizuje. 

O ile dobrze pamiętam, to jest to już trzeci Laureat tej szczytnej i 
prestiżowej w lokalnym środowisku nagrody dla osoby, która wywodzi się 
z krośnieńskiej struktury PZN, czego naprawdę z całego serca Im 
Gratulujemy. 

Splendoru Gali Wolontariatu dodała niezwykle ciekawie opracowana 
scenografia, w tworzeniu podniosłej atmosfery udział świateł oraz 
multimedialne prezentacja  poszczególnych Laureatów, co zapewne na 
długo zakodowało się w ich sercach i świadomości. 

Niech o tym wszystkim zaświadczą umieszczone w tym tekście 
zdjęcia, które przeniosą nas w tamte realia i chwile tak ważne dla Naszej 
Koleżanki oraz wymuszą potrzebę złożenia Jej za tak błyskotliwe 
osiągnięcie Gratulacji, bo zaiste na nie zasłużyła … 
 
 
Zygflor                         2019–01–05 
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Informacja z listopadowego miesięcznika Help 
 

– pisma Fundacji „Szansa dla Niewidomych 

 
   Jednym z nieodłącznych elementów Konferencji REHA jest Konkurs 

IDOL. Co roku nagradzane są osoby i instytucje, które środowisko osób 
niewidomych i słabowidzących docenia za działania prowadzone na ich 
rzecz. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: wojewódzkim i 
ogólnopolskim. Zarówno beneficjenci Fundacji, jak i wszyscy internauci 
wybrali IDOL–i, którzy zostali nagrodzeni podczas regionalnych Konferencji 
REHA organizowanych przez regionalne Tyflopunkty*. 
Poniżej prezentujemy wyniki IDOL – Województwa Podkarpackiego 
 

   IDOL ŚRODOWISKA     
 

I miejsce – Maciej Białek 
   Niewidomy nauczyciel historii, pierwowzór filmowego Kacpra z 

książki Carte Blanche i filmu pod tym samym tytułem. Pomimo choroby nie 
porzucił swojej pasji, jaką jest pedagogika. 
II miejsce – Ewa Bednarczyk 
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   Wieloletnia prezes koła Polskiego Związku Niewidomych w 
Jarosławiu, wice prezes Podkarpackiego Okręgu PZN. Na co dzień 
inicjatorka dostosowania przestrzeni publicznej pod kątem osób z 
dysfunkcją wzroku, działacz na rzecz środowiska osób niewidomych i 
słabowidzących. 
 

   FIRMA/INSTYTUCJA 
 

I miejsce – PZN Koło Tarnobrzeg 
Za całokształt pracy na rzecz niewidomych i słabowidzących w 

powiecie tarnobrzeskim. 
II miejsce – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

Jest otwarte na osoby z dysfunkcją wzroku i stale poszerza swoją 
ofertę. W Muzeum można między innymi zapoznać się z przewodnikami w 
brajlu i druku powiększonym, dotykową makietą i przewodnikami audio. 
III miejsce – Koło PZN w Jarosławiu 

Od ponad 60 lat działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących z 
powiatu jarosławskiego. Aktywnie promuje rehabilitację i rewalidację osób 
z dysfunkcją wzroku, a także inicjuje spotkania i akcje przybliżające 
problematykę dysfunkcji wzroku ogółowi społeczeństwa. 

 
   URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH 

 

I miejsce – Wydział Kultury Miasta Rzeszowa 
Wydział Kultury wspiera działania na rzecz aktywizacji osób z 

dysfunkcją wzroku na wielu płaszczyznach. 
II miejsce – Urząd Miasta Krosna 

Jest placówką bardzo otwartą na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Kadra pracownicza stale się szkoli i podnosi swoje kompetencje w zakresie 
prawidłowej obsługi osób niepełnosprawnych w swoim urzędzie. 

    
  PLACÓWKA OŚWIATOWA 
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I miejsce – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie 
Placówka stworzona dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną. Placówka nie tylko usprawnia i 
wspiera rozwój intelektualny ucznia, ale też jest środowiskiem 
sprzyjającym jego prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu. 

 
   PLACÓWKA KULTURY 

 

I miejsce – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 
Dostosowała swoje filie pod kątem osób słabowidzących i 

niewidomych, dzięki czemu zwiększyła się oferta kulturalna dla osób z 
dysfunkcją wzroku. 
II miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu 

Za działania na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo. 
 
* regionalne Tyflopunkty – nasza lokalna regionalna – podkarpacka – 
Konferencja REHA, w trakcie której nominowani otrzymają tytuł IDOL–a, 
zostanie zrealizowana 7 czerwca 2019 r. po uzgodnieniu miejsca i jej 
czasokresu z władzami Miasta Rzeszowa.  
źródło informacji: Help 11(38) listopad 2018  

  Przyznacie, że powyższe informacje, to niezwykle miłe i raczej 
nieoczekiwane w naszym środowisku fakty, tak dla osób wyróżnionych w 
Konkursie indywidualnie, jak też zespołowo. 

   Z całego serca Ewie, jak też dwóm Zarządom Kół PZN, które zostały 
zauważone i docenione przez Fundację „Szansa dla Niewidomych” 
składamy płynące z głębi serca najserdeczniejsze gratulacje za uzyskanie na 
tak trudnej niwie społecznej aktywności honorowego tytułu IDOL–a, co 
niewątpliwie jest dla Nich pewną formą nobilitacji oraz dowartościowania, 
o które tak trudno w naszym środowisku …  
 
 
Zygflor                         2019–02–03 
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Witryna poetycka 
   
W tegorocznym kwietniowym kąciku poetyckim publikuję dwa 

wiersze powszechnie znanej w naszym środowisku Poetki, w których jest 
omówiona istota świętości; tak w wymierzę boskim, jak też ludzkim. 
Pragnąc uniknąć na ten temat „filozofowania” zapraszam do zapoznania 
się z ich treścią oraz wyrobienia sobie na istotę ich przekazu własnego 
zdania… 

   Zapraszam do lektury zaproponowanych utworów. 
    

   Wielkanoc 
Wielkie Święto, Wielka Noc,  
wtedy Chrystus okazał swą moc. 
Odniósł nad śmiercią zwycięstwo,  
pokazał światu swe męstwo. 

   Zaledwie przed tygodniem palmami witany,  
   za parę dni na śmierć skazany. 
   Jak ten świat i ludzie podli,  
   że go do krzyża przybodli. 

Cierpiał za nas baranek cichy,  
cierniem i rózgami srogo bity. 
I pomyśl sobie grzeszniku upadły,  
że to twoje grzechy do krzyża go przywiodły. 

   Przyszedł na świat tylko po to,  
   aby odkupić ciebie z grzechu sieroto. 
   Silniejsza od bólu męki cierpienia,  
   była o ludzi – troska zbawienia. 

Przecież Ojciec Jego, Bóg siedzący w niebie,  
mógł Mu dopomóc w każdej potrzebie. 
Jednak ofiarowanej pomocy nie przyjął,  
bo ludzkim losem bardzo się przejął. 
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  Przetrwał wszystko, zwyciężył śmierć. 
   Pokazał ludzkości jak święty jest. 

 
 

 Chwila rozkwitu 
Jesteś tak bezradny,  
gdy na świat przychodzisz. 
Lecz jak kwiat jesteś ładny,  
gdy dzieckiem się rodzisz. 

   W płatki życia otoczony kwitniesz,  
   pięknie się rozwijasz. 
   Lecz wystarczy tylko chwila  
   i to wszystko tak przemija. 

Płatki życia opadają,  
czasem tak za szybko. 
Bliskim w serce ból zadają,  
nie zważając na wszystko. 

   Stajesz się prochem tak marnym,  
   w ziemskiej otchłani schowanym. 
   Lecz dusza wysoko ulatuje,  
   nad niebiosami góruje. 
   Zażywa wiecznej szczęśliwości  
   i nadludzkiej boskiej miłości. 

Ty rozumem nie ogarniesz,  
co się wtedy dzieje. 
Inne życie tam odnajdziesz,  
a twa dusza nadzieję. 

   Nadzieję, że to nie koniec nasz,  
  że jeszcze się spotkamy, 
  bo przyjdzie taki czas,  

     a teraz tylko się żegnamy. 
 
           autor wierszy: Maria Słowik 



Zwiastuny i symbole Świąt Wielkiej Nocy 
 


