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 Lipiec 
          
          – to pierwszy pełny letni miesiąc w roku, to czas wakacji, urlopów, 
turnusów rehabilitacyjnych, grupowych i indywidualnych wycieczek – 
słowem okres zasłużonego odpoczynku. 
          Lipcowe dni na pewno kojarzą się nam z Janem Kochanowskim 
z Czarnolasu oraz jego fraszką „Na lipę”, w której propagował drzemkę 
w cieniu tegoż drzewa  mówiąc: 

„Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie! 
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, 
Choć się najwysszej wzbije, a proste promienie 
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.” 

          Przed kilkudziesięcioma laty ten czas popularyzowała i „nagłaśniała” 
Halina Kunicka śpiewając:  

„Lato, lato, lato czeka 
Razem z latem czeka rzeka 
Razem z rzeką czeka las 
A tam ciągle nie ma nas” 

          Lipiec – to siódmy miesiąc w roku i wedle używanego w Polsce 
kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Omawiane dni na półkuli północnej 
są miesiącem letnim, zaś na południowej zimowym. Według Aleksandra 
Brücknera – historyka literatury i kultury polskiej – nazwa miesiąca 
pochodzi od kwitnących w te dni lip, które wówczas kwitną, zaś ich 
wspaniały zapach wabi pszczoły, które pracowicie zbierają z nich nektar. 
          Dawniej również używano takich jego nazw, jak: lipień, por. ukr. 
липень / łypeń, błr. ліпень / lipień. 
          Jego łacińska nazwa Iulius  została nadana na cześć Juliusza Cezara 
i  w różnych jego formach dzisiaj funkcjonuje w nazewnictwie tego czasu 
większości języków europejskich. 
          W normalnym roku w  drugiej dekadzie miesiąca rozpoczyna się zbiór 
traw nasiennych, jęczmienia ozimego i rzepaku – tzw. małe żniwa – 
od których tylko krok do tych właściwych, zwanych dużymi. 
           Przysłowia  związane z miesiącem, to: 

• Upały lipcowe, mrozy styczniowe. 



4 
przewodnik 

 

• Źle na Prokopa (8 lipca), jak zmoknie kopa. 

• Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, będzie jesień dorodna. 

• Kiedy na Małgorzatę kropi (13 lipca), siano źle się skopi. 

• Jaka Małgorzatka (20 lipca) , takie będzie pół latka. 

• Jaki Jakub (25 lipca) do południa, taka zima też do grudnia. 

• Jaki Jakub po południu, taka zima też po grudniu. 

• Od świętej Hanki (26 lipca), chłodne wieczory i poranki. 

• Około dnia świętej Marty (29 lipca) ze żniwami już nie żarty. 

• Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze. 

• Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec. 
 

          W lipcu będziemy wspominać: 
          1 lipca 1569 r. – nastąpiło zaprzysiężenie unii polsko-litewskiej – 
powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli Polska i Litwa stały 
się jednym państwem ze wspólnym Sejmem i Senatem. 
          1 lipca 1872 r. – urodził się  Louis Blériot – francuski producent lamp 
samochodowych, motocykli i samolotów, wynalazca i pionier lotnictwa. 
W dniu 25 lipca 1909 r. jako pierwszy człowiek na świecie pokonał 
jednopłatowym samolotem własnej konstrukcji Blériot XI kanał La Manche. 
(zm. 1936 r.). 
          2 lipca 1922 r. – urodził się Pierre Cardin –francuski projektant mody, 
wynalazca futurystycznej mody w latach 60-tych (zm. 2020 r.). 
          2 lipca 2002 r. – amerykański miliarder Steve Fossett – jako pierwszy 
człowiek w historii – okrążył balonem kulę ziemską bez międzylądowania.  
          z 3/4 lipca 1941 r. – we Lwowie na Wzgórzach Wóleckich hitlerowcy 
dokonali mordu na 25 polskich profesorach (w niektórych przypadkach 
razem z rodzinami). 
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          3 lipca 1935 r. – zmarł André Citroën – francuski inżynier 
i przemysłowiec, konstruktor samochodów. W 1919 r. założył fabrykę 
produkującą samochody nazwane jego nazwiskiem. W1934 r. zbudował 
pierwszy na świecie samochód z napędem na przednie koła. (ur. 1878 r.). 
          3 lipca 1935 r. – we włoskiej stoczni w Trieście zwodowano polski 
transatlantyk MS Batory. 
          4 lipca 1803 r. – otwarto amerykańską akademię wojskową West 
Point w stanie Nowy Jork. 
         4 lipca 1892 r. – urodził się Julian Krzyżanowski – historyk literatury, 
folklorysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizator 
tajnego nauczania w latach okupacji, autor m. in. „Dziejów literatury 
polskiej, od początków do czasów najnowszych” (zm. 1976 r.). 
          5 lipca 1881 r. – urodził się August Hlond – duchowny katolicki, 
biskup katowicki, arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-poznański, 
następnie przez 22 lata gnieźnieńsko-warszawski, prymas Polski, kardynał 
(zm. 1948 r.).  
          5 lipca 1921 r. – zakończyło się III Powstanie Śląskie – wystąpienie 
zbrojne trwające od 2/3 maja do 5 lipca 1921 r., mające na celu 
przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Ostatnie z trzech powstań śląskich. 
Powstanie to było jedną z pięciu polskich insurekcji zakończonych 
sukcesem. 
          6 lipca 1922 r. – wprowadzono polskie tablice rejestracyjne w miejsce 
tablic państw zaborczych. 
          6 lipca 1932 r. – zmarł Józef Weyssenhoff – pisarz, apologeta tradycji 
ziemiaństwa kresowego; autor powieści: „Soból i panna”, „Puszcza” 
(ur. 1860 r.). 
          7 lipca 1572 r. – zmarł król Polski i wielki książę litewski Zygmunt II 
August. To na nim skończyła się męska linia polskiej gałęzi dynastii 
Jagiellonów (ur. 1520 r.). 
          7 lipca 1752 r. – urodził się Joseph Marie Jacquard – tkacz 
i wynalazca; skonstruował maszynę do wiązania sieci. W 1805 r. 
udoskonalił krosno przez skonstruowanie nowego urządzenia 
przesmykowego, znanego dziś jako maszyna Jacquarda (Żakarda), 
do wielobarwnego tkania wielowzorzystego (zm. 1834 r.). 
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          8 lipca 1621 r. – urodził się Jean de La Fontaine  – francuski pisarz, 
jeden z czołowych przedstawicieli klasycyzmu. Jest autorem blisko 250 
bajek (zm. 1695 r.). 
         8 lipca 1952 r. – urodził się Mirosław Rybaczeski – siatkarz, członek 
złotej drużyny Huberta Wagnera, mistrz świata (1974 r.), i mistrz olimpijski 
z Montrealu (1976 r.). 
          9 lipca 1932 r. – zmarł King Camp Gillette – amerykański wynalazca 
i przemysłowiec, twórca wymiennej żyletki w maszynce do golenia 
(ur. 1855 r.). 
          9 lipca 1947 r. – zmarł Lucjan Żeligowski – generał broni WP, 
który w 1920 r. na rozkaz Józefa Piłsudskiego brał udział w operacji 
wojskowej  – tzw. buncie Żeligowskiego (ur. 1865 r.). 
          10 lipca 1871 r. – urodził się Marcel Proust – francuski pisarz, autor 
siedmiotomowego quasi-autobiograficznego cyklu powieściowego 
„W poszukiwaniu straconego czasu” uznanego przez krytyków 
za  arcydzieło (zm. 1922 r.). 
          w nocy z 10/11 lipca 1943 r. – koło wsi Kustycze na Wołyniu podczas 
próby podjęcia negocjacji z dowódcami ukraińskimi w sprawie 
powstrzymania czystek etnicznych został zamordowany Zygmunt Rumel 
(ur. 1915 r.). – komendant VIII Okręgu Wołyń BCh, oficer AK, poeta. W tym 
dniu rozpoczął się główny etap rzezi wołyńskiej. 
          10 lipca 1992 r. – Hanna Suchocka została pierwszą kobietą –
premierem III RP. 
          11 lipca 1562 r. – król Zygmunt II August – zawierając umowę 
z Christophem Taxisem – utworzył ogólnokrajową Królewską Pocztę 
Polską. 
          11 lipca – to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
na Wołyniu. 22 lipca 2016 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął 
uchwałę, w myśl której, dzień 11 lipca będzie Narodowym Dniem Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów 
na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 
          12 lipca – to Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej  – polskie święto 
państwowe obchodzone w rocznicę pacyfikacji Michniowa. 
Jest poświęcone mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę 
w czasie II Wojny Światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom 
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ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę 
w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy 
podziemnego państwa polskiego,  za ogrom ofiar poniesionych przez 
mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, 
pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich 
obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty. Święto zostało 
ustanowione 29 września 2017 r. 
          12 lipca 2006 r. – Komitet UNESCO ds. Dziedzictwa Światowego 
przyjął propozycję polskiego rządu o zmianie nazwy Obozu 
Koncentracyjnego Auschwitz. Jego nowa oficjalna nazwa, to „Były 
Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz – 
Birkenau”. 
          12 lipca 1962 r. – w londyńskim klubie  „Marquee  Club” odbył 
się pierwszy koncert grupy „The Rolling Stones”. 
          13 lipca 1842 r. – urodził się Bronisław Markiewicz – błogosławiony, 
jeden z pionierów oświaty ludowej w Galicji, założyciel Zgromadzenia 
Świętego Michała Archanioła (zm. 1912 r.). 
          13 lipca 1882 r. – uruchomiono sieci telefoniczne w Warszawie, 
Moskwie, Odessie, Petersburgu i Rydze. 
          13 lipca 2012 r. – zmarł Jerzy Kulej – bokser, komentator sportowy, 
poseł na Sejm, aktor niezawodowy; dwukrotny mistrz olimpijski (1964 r. 
i 1968 r.), mistrz Europy (ur. 1940 r.). 
          14 lipca 1789 r. – lud paryski zdobył Bastylię, rozpoczęła się Wielka 
Rewolucja Francuska. Dzień 14 lipca, to święto narodowe Francji. (Bastylia 
– zamek wybudowany pod Paryżem, w latach 1370–1383, jako część jego 
umocnień. Słowo la bastille w wolnym tłumaczeniu oznacza każdy zamek 
tuż za rogatkami miasta i jest mniej więcej odpowiednikiem polskiego 
słowa barbakan). 
           14 lipca 1795 r. – Marsylianka została ogłoszona hymnem 
państwowym Francji. Słowa i muzykę pieśni napisał w 1792 r. C. J.  Rouget 
de Lisle. 
          14 lipca 1962 r. – zakończono drążenie tunelu pod Mont Blanc 
w Alpach łączącego Chamonix we Francji z Courmayeur we Włoszech. 
          15 lipca 1410 r. – stoczono bitwę pod Grunwaldem – jedną 
z największych bitew Średniowiecza, w której środkowoeuropejskie 
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rycerstwo pod dowództwem króla Polski – Władysława Jagiełły – pokonało 
siły sojusznicze Zakonu Najświętszej Maryi Panny Narodu Niemieckiego 
wspomagane rycerstwem Europy Zachodniej – potocznie zwanymi 
„Krzyżakami”. 
          15 lipca 1542 r. – zmarła Lisa del Giocondo – prawdopodobnie 
uwieczniona na obrazie „Mona Lisa” Leonarda da Vinci (ur. 1479 r.). 
          15 lipca 1961 r. – polskie władze komunistyczne usunęły ze szkół 
naukę religii (powróciła do szkół decyzją MEN 3.08.1990 r.). 
           16 lipca 1661 r. – urodził się Pierre Le Moyne d’Iberville – francuski 
oficer marynarki, podróżnik i odkrywca, założyciel kolonii Luizjany 
i jej pierwszy gubernator. W 1694 r. na czele floty francuskiej wypłynął 
z Québecu na północ, celem zajęcia fortów należących do Kompanii Zatoki 
Hudsona. (zm. 1706 r.). 
          16 lipca 1872 r. – urodził się Roald Amundsen – norweski badacz 
polarny, uznawany za jednego z największych odkrywców. To on 
14.12.1911 r. pierwszy zdobył biegun południowy, 12.05.1926 r. 
sterowcem przeleciał nad biegunem północnym wspólnie z Umberto 
Nobile i Lincolnem Ellsworthem (zm. 1928 r.). 
          17 lipca 1762 r. – zmarł Piotr III Romanow – cesarz Rosji, sprawca 
„Cudu domu brandenburskiego” (ur. 1728 r.).  
          17 lipca 1932 r. – urodził się Wojciech Kilar – kompozytor i pianista, 
twórca muzyki filmowej, autor „Krzesanego” (zm. 2013 r.). 
          18 lipca 1870 r. – na Soborze Watykańskim I ogłoszono dogmat 
o nieomylności papieża. 
          18 lipca 1901 r. – urodził się Stanisław Mikołajczyk – polityk, działacz 
ruchu ludowego, premier rządu RP na uchodźstwie, przywódca legalnej 
opozycji antykomunistycznej w kraju, autor wspomnień „Zniewolenie 
Polski” (zm. 1966 r.). 
          18 lipca 1982 r. – urodzili się Marcin Mroczek i Rafał Mroczek – 
aktorzy niezawodowi, znani z serialu „M jak miłość”. 
          19 lipca 1989 r. – zmarł Kazimierz Sabat – prezydent RP 
na uchodźctwie; w tym dniu w kraju Wojciech Jaruzelski został wybrany 
pierwszym prezydentem RP, a ponieważ zmarł prezydent emigracyjny, 
to w Londynie na ten urząd wybrano Ryszarda Kaczorowskiego. W historii 
Polski był to szczególny dzień z trzema prezydentami w ciągu doby. 
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          19 lipca 1980 r. – w Moskwie otwarto XXII Letnie Igrzyska 
Olimpijskie, które trwały do 3 sierpnia tegoż roku. 
           20 lipca 1492 r. – królewicz Aleksander Jagiellończyk został wielkim 
księciem litewskim. 
          20 lipca 1792 r. – urodził się Ignacy Prądzyński – generał WP, wódz 
naczelny Powstania Listopadowego (zm. 1850 r.). 
          20 lipca 1969 r. – na Księżycu wylądował pierwszy załogowy statek 
kosmiczny – Apollo 11. Następnego dnia – 21 lipca 1969 r. pierwszy 
w dziejach człowiek – Neil Armstrong – stanął na Srebrnym Globie 
wypowiadając pamiętne słowa: „To jest mały krok człowieka, ale wielki 
krok ludzkości”. 
          21 lipca 1907 r. – urodził się Kazimierz Moczarski – żołnierz AK, 
dziennikarz, pisarz, autor książki „Rozmowy z katem” będącej relacją 
ze wspólnego pobytu w więzieniu ze zbrodniarzem hitlerowskim Jürgenem 
Stroopem (zm. 1975 r.). 
          21 lipca 2012 r. – zmarł Andrzej Łapicki – aktor i reżyser teatralny, 
rektor PWST, prezes ZASP; filmy, w których grał: „Lekarstwo na miłość”, 
„Ziemia obiecana”, „Zazdrość i medycyna”, serial: „Przygody pana 
Michała” (ur. 1924 r.). 
          22 lipca 1944 r. – prosowiecki rząd – PKWN – w mieście Chełm 
k/Lublina ogłosił Manifest PKWN – odezwę do Narodu polskiego 
zapowiadający zmiany ustrojowe i własnościowe w Polsce po wojnie. 
Później określane mianem Święta Odrodzenia Polski. 
          22 lipca 1952 r. – uchwalono Konstytucję PRL, zmieniono nazwę 
państwa, na Polska Rzeczpospolita Ludowa, zniesiono też urząd 
prezydenta. 
          22 lipca 1983 r. – w Polsce zniesiono stan wojenny. 
          23 lipca 1951 r. – zmarł Adam Stefan Sapieha herbu „Lis” – książę, 
kardynał, metropolita krakowski. Zyskał  wielki autorytet i mir wśród 
społeczeństwa za swą postawę w czasie obu wojen światowych oraz po II 
Wojnie Światowej wobec nowej władzy (ur. 1867 r.). 
          23 lipca 1952 r. – wszedł w życie traktat o utworzeniu Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali, która dała początek Unii Europejskiej.  
           24 lipca – to Święto Policji – święto ustanowione przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 r., przy okazji nowelizacji ustawy 
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o Policji; przypada w rocznicę powołania polskiej Policji Państwowej w 
1919 r. 
          24 lipca 1922 r. – urodził się Bernard Ładysz – śpiewak operowy (bas-
baryton) i aktor, żołnierz Armii Krajowej; filmy: „Znachor”, „Lalka”, „Ziemia 
obiecana” (zm. 2020 r.). 
          25 lipca 1980 r. – zmarł Włodzimierz Wysocki – rosyjski poeta, 
pieśniarz i aktor. Największy rozgłos zdobył jako twórca i wykonawca 
ekspresyjnych pieśni i ballad będących dramatycznym protestem 
przeciwko powszechnemu zakłamaniu i wyrażających tęsknotę za prawdą 
i wolnością (ur. 1938 r.). 
          25 lipca 1992 r. – w Barcelonie rozpoczęły się XXV Letnie Igrzyska 
Olimpijskie; zawodnicy rywalizowali w 286 konkurencjach w 32 
dyscyplinach; olimpiadę zakończono 9 sierpnia. Polscy zawodnicy zdobyli 
łącznie 19 medali i w klasyfikacji medalowej zdobyli 19 miejsce. 
          26 lipca 1400 r. – z inicjatywy królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły 
wznowiła działalność odnowiona Akademia Krakowska (od 1815 r. 
Uniwersytet Jagielloński) – najstarsza polska uczelnia wyższa i jeden 
z najstarszych uniwersytetów na świecie. 
          26 lipca 1952 r. – zmarła Eva „Evita” Perón, właściwie María Eva 
Duarte de Perón – żona prezydenta Argentyny Juana Peróna, działaczka 
polityczna i społeczna, bohaterka musicalu „Evita” Lloyda Webbera i Tima 
Rice’a (ur. 1919 r.). 
          27 lipca 1927 r. – urodził się Alojzy Sroga – pisarz, scenarzysta filmów 
dokumentalnych, major WP, autor książek: „Początek drogi Lenino”, 
„Na drodze stał Kołobrzeg” (zm. 1980 r.). 
          27 lipca 1941 r. – urodziła się Halina Kowalska – aktorka; znana z np. 
z roli Marianny w „Nie lubię poniedziałku”, czy Wandy w „Nie ma róży 
bez ognia”. 
          28 lipca 1812 r. –  urodził się Józef Ignacy Kraszewski – pisarz, 
publicysta, współzałożyciel stowarzyszenia oświatowego „Macierz Polska”, 
najpłodniejszy polski pisarz (w ciągu 57 lat napisał ich 232) (zm. 1887 r.). 
          28 lipca 1972 r. – zmarła Mieczysława Ćwiklińska – aktorka i 
śpiewaczka, uznawana za jedną z najbardziej znanych przedwojennych 
aktorek komediowych. M. in. zagrała w filmach: „Czy Lucyna 
to dziewczyna”, „Jadzia” (ur. 1879 r.). 
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          29 lipca 1921 r. – w Prószkowie k/Opola zanotowano najwyższą 
na terenie obecnej Polski temperaturę powietrza ( +40.2 o C ). 
          29 lipca 1942 r. – zmarł Wojciech Kossak – malarz; malował sceny 
batalistyczne, historyczne, rodzajowe, portrety i konie; współtworzył 
Panoramę Racławicką. Jest autorem „Śmierci Sowińskiego”, synem Juliusza 
Kossaka, ojcem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny 
Samozwaniec (ur. 1856 r.). 
          30 lipca 1941 r. – w Londynie podpisano układ Sikorski – Majski 
przywracający stosunki dyplomatyczne pomiędzy rządem RP 
na uchodźstwie, a ZSRR zerwane z chwilą agresji Rosji sowieckiej na Polskę 
w dniu 17 września 1939 r. 
          30 lipca 1947 r. – urodził się Arnold Schwarzenegger – austriacko–
amerykański kulturysta, aktor, polityk, gubernator. Znany z filmów: 
„Conan”, „Terminator”, „Prawdziwe kłamstwa” i inne. 
          31 lipca 1802 r. – urodził się Ignacy Domeyko – członek Towarzystwa 
Filomatów, jeden z bohaterów III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. 
Z wykształcenia inżynier górnictwa, mineralog, geolog, badacz Ameryki 
Południowej, jeden z najbardziej zasłużonych ludzi dla rozwoju 
gospodarczego Chile (zm. 1889 r.). 
          31 lipca 1893 r. – urodził się Ignacy Skorupka – ksiądz, kapelan WP; 
zginął 15. 08. 1920 r. w Bitwie Warszawskiej. 
          31 lipca 1952 r. – zmarł Waldemar Bonsels – niemiecki pisarz, autor 
książki o pszczółce Mai (ur. 1881 r.). 
          
          Na zakończenie wypada wspomnieć o Krwawym Lipcu 1943 r. 
na Wołyniu –  o Rzezi Wołyńskiej – czyli kulminacyjnym momencie czystek 
etnicznych – masowych zbrodni UPA – wobec mniejszości polskiej 
na terenach byłego województwa wołyńskiego II RP w okresie od lutego 
1943 r. do lutego 1944 r. Szacuje się, że zginęło 120 tyś Polaków i około 2 – 
3 tyś. Ukraińców, którzy im sprzyjali. 
          Pamiętajmy o tych, którzy zginęli tylko za to, że byli Polakami w myśl 
mickiewiczowskiego nakazu:  

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, 
Zapomnij o mnie.” 

                                                  ( A. Mickiewicz „Dziady cz. III”) 
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          Wspominając niegdyś zaistniałe – dziś niestety  zapomniane – fakty 
z historii powszechnej, jak też z dziejów naszego Narodu sprzed stuleci, 
jak i ostatnich dekad, ich wypunktowaniem w powyższym calendarium 
je „odświeżając”, pragnę uzmysłowić, że jesteśmy jej cząstką, zaś swoim 
zaistnieniem kontynuujemy to, czym nasi poprzednicy zapisali 
się w dziejach ludzkości, bez względu na to, czy były to chlubne lub wręcz 
wstydliwe fakty i zdarzenia je tworzące. 
          Dobrze, że w skali globu ludzkości – poprzez powszechne szczepienia 
– udaje się skutecznie uporać z COVID-19, co umożliwia powolny powrót do 
normalności  oraz służby wobec środowiska sprzed czasu pandemii. 
          Przed 79-ma laty na byłych kresach II Rzeczpospolitej wybuchł 
krwawy konflikt polsko-ukraiński zwany „Rzezią Wołyńską”, który wyzwolił  
wśród od stuleci w symbiozie żyjących Narodów, najniższe instynkty, 
których pokłosiem były niewyobrażalne cierpienia, wytoczone morze 
polskiej i ukraińskiej krwi i w końcowym efekcie dla obu nacji przymusowe 
przesiedlenia, ogrom wylanych łez i ślady do dziś nie zaleczonych 
„ropiejących” ran. 
          Czy bezwarunkową i wręcz odruchową – umotywowaną wyższymi 
racjami – pomoc wyświadczaną przez obywateli Polski na rzecz 
uciekinierów z Ukrainy nie można również zinterpretować jako swoisty gest 
– dłoń wyciągniętą do zgody? 
          Dziś – w obliczu istniejącego od 24 lutego br. krwawego rosyjsko–
ukraińskiego konfliktu, Polska i Polacy – dla tych drugich – to sąsiedzi, 
którzy w obliczu krwawej  eksterminacji ludności cywilnej znad Dniepru, 
otworzyli swe granice i – z otwartym sercem –  przyjęli miliony uciekinierów 
dając im opiekę, tj. wyżywienie, dach nad głową oraz wszelakie inne 
zabezpieczenia, co być może w przyszłości przyczyni się do zbliżenia obu 
Narodów i wreszcie, w bliżej nieokreślonej przyszłości – przy obopólnym 
odrzuceniu narosłych przez ten czas nacjonalistycznych uprzedzeń – stanie 
się zaczynem do uczciwego – i zgodnego z prawdą – podsumowania i oceny 
krwawych zdarzeń sprzed ośmiu dziesięcioleci, aby w końcowym efekcie 
w duchu szeroko pojętego ekumenizmu ostatecznie i definitywnie 
przekazać sobie polsko–ukraiński „Znak Pokoju”? 
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          W takich realiach kończy się  pierwszy miesiąc wakacji i  są już  pośród 
nas ludzie, którzy przywieźli ze sobą olbrzymi bagaż wrażeń i przeżyć; tym, 
których dopiero to czeka życzymy, aby to wszystko co powyżej i ich 
nie ominęło, bo to, czego doznacie w ten czas będziecie długo  przeżywać 
i rozważać przez resztę roku. 
          Przy okazji najserdeczniejsze życzenia ślemy wszystkim Krystynom 
(24.VII ), które swoje imieniny nie świętowały w marcu oraz Annom (26.VII.) 
– zapewne w każdym Kole PZN są koleżanki noszące to imię. 
          Tym wszystkim, którym dopiero w sierpniu będzie dane przeżyć 
to wszystko, o czym troszkę powyżej życzymy wspaniałej pogody, dobrego 
humoru i sił, aby i oni mieli się czym przechwalać po powrocie do domowych 
pieleszy po wakacyjnych wojażach … 
 
Zygflor                                                                                                     2022-04-17 
 
 

Przedruk z: Biuletyn Informacyjny PZN 
BIP nr 5 (268) marzec 2022 

 
Polski Związek Niewidomych: 

Infolinia dla niewidomych i słabowidzących osób z Ukrainy 
 
          Polski Związek Niewidomych uruchomił infolinię dla osób 
z niepełnosprawnością narządu wzroku z Ukrainy, które potrzebują 
wsparcia. Będzie ona czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8–16 pod 
nr tel.: 536 434 692. Pracownicy PZN-u postarają się udzielić niezbędnych 
informacji na temat: 

• numerów kontaktowych do placówek oferujących miejsca 
noclegowe, 

• możliwości zapisania dziecka do specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących, 

• możliwości skorzystania z porady okulistycznej w Centralnej 
Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN, 

• numerów kontaktowych do innych placówek udzielających pomocy, 
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• innych spraw dotyczących pomocy osobom niewidomym 
i  słabowidzącym. 

 
Polski Związek Niewidomych: PZN na pomoc Ukrainie 
Infolinia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku z Ukrainy, białe laski 
dla niewidomych uchodźców, miejsca w ośrodkach – to działania, 
które Polski Związek Niewidomych podejmuje, aby wesprzeć Ukraińców 
w tym trudnym dla nich czasie. 
PZN aktywnie włączył się w pomoc dla niewidomych i słabowidzących 
obywateli Ukrainy. Prezydium wyraziło zgodę, aby Ośrodek Leczniczo–
Rehabilitacyjny „Nestor” w Muszynie udostępnił pokój rodzinie z Ukrainy. 
Jednym z rezydentów będzie osoba z niepełnosprawnością narządu 
wzroku. Placówka oczekuje na przybycie nowych mieszkańców. 
          Ponadto przekazaliśmy do dyspozycji PFRON listę wolnych miejsc 
w ośrodkach PZN-u, które są przeznaczone dla Ukraińców. Swoje pokoje 
oferują: Ośrodek Szkolenia i Rehabilitacji PZN w Bydgoszczy, Ośrodek 
Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN w Muszynie, Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny PZN w Ustroniu Morskim oraz Ośrodek Mieszkalno-
Rehabilitacyjny PZN w Olsztynie. Pokoje będą dostępne do wyczerpania 
limitu miejsc. 
          Staramy się także o udostępnienie uchodźcom z dysfunkcją narządu 
wzroku białych lasek, końcówek do lasek oraz zegarków brajlowskich. 
Trwają rozmowy na ten temat z brytyjską organizacją zrzeszającą osoby 
niewidome i słabowidzące. 
          Dodatkowo uruchomiliśmy infolinię dla osób z niepełnosprawnością 
narządu wzroku z Ukrainy. Więcej informacji na temat tego wsparcia 
można przeczytać na stronie : https://pzn.org.pl/infolinia–dla–
niewidomych–i–slabowidzacych–osob–z–ukrainy/. 
Na tym nie kończą się działania PZN-u. Pozostajemy w stałym kontakcie 
z diecezjalnymi Caritas, oddziałami PFRON, Europejską Unią Niewidomych, 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach, 
kołami i okręgami PZN-u (w szczególności z Okręgiem Podkarpackim 
i Lubelskim) oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób 
niewidomych i słabowidzących. 

 

https://pzn.org.pl/infolinia-dla-niewidomych-i-slabowidzacych-osob-z-ukrainy/
https://pzn.org.pl/infolinia-dla-niewidomych-i-slabowidzacych-osob-z-ukrainy/
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Informacja z dnia 7 marca 2022 r. ze strony Facebooka ZO 
Podkarpackiego  PZN 

 
Infolinia 

dotycząca pomocy osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy 
           
          Uruchomiona została infolinia dla służb granicznych i punktów 
recepcyjnych przyjmujących uchodźców z Ukrainy − osoby z 
niepełnosprawnością. Udzielane są tam wskazówki na temat konkretnej 
pomocy. Zainteresowani mogą dzwonić przez całą dobę pod numer 
telefonu: 503 703 974. 
          Infolinię utworzył PFRON we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. 
Dzwoniącym udzielana jest informacja na temat wyspecjalizowanych 
organizacji w woj. podkarpackim lub lubelskim, które zajmują się: 
• profesjonalnym transportem, jeśli osoba nie jest w stanie skorzystać 
  z transportu standardowo oferowanego uchodźcom; 
• pomocą w tymczasowym zakwaterowaniu, w przypadkach, gdy   
   osoba wymaga miejsca dostosowanego do jej niepełnosprawności; 
• niezbędną pomocą asystencką. 
          Pracownicy infolinii wskażą również placówki w innych 
województwach, gdzie może być zapewniony transport lub 
zakwaterowanie. W razie zapotrzebowania na środki higieny osobistej lub 
niezbędny sprzęt rehabilitacyjny udzielą informacji na temat właściwych 
służb, które mogą pomóc w tym zakresie. 
          Numer telefonu to 503 703 974. Bezpłatna infolinia działa 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dodatkowo uruchomiono rządową stronę 
https://www.pomagamukrainie.gov.pl/, gdzie po wypełnieniu 
specjalnego formularza osoby z Ukrainy mogą uzyskać konkretną pomoc w 
zakresie schronienia, transportu, czy pomocy materialnej. A ci, którzy chcą 
zaoferować swoje wsparcie mogą tam też przesłać swoje zgłoszenie. 
          Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych 
oraz właściwymi wojewodami. 

https://www.pomagamukrainie.gov.pl/
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Źródło: PFRON, KPRM, PZN. 
Symbol Państwowy Ukrainy, kolory niebieski i żółty. 
 

 

Czy współpraca się opłaca?  
– czyli – 

          dość poważne rozważenie argumentów „za” i „przeciw” za różnymi 
formami jej kontynuacji lub nie w chwili, gdy diametralnie, 
czyli wręcz lawinowo, zmniejsza się stan osobowy Kół Terenowych Okręgu 
Podkarpackiego PZN i tym samym tenże w całości; ów stan analizując na 
przestrzeni ostatnich dwóch dekad, które u ich zarania z racji 
zainicjowanych w tym czasie w naszym państwie przedakcesyjnych 
przemian związanych z unifikowaniem polskiego prawa z unijnym – 
w tym kwestii związanych z relacjami dotyczących niepełnosprawnych –  
zapowiadały się wielce obiecująco – wręcz szokowo i niewiarygodnie. 
          W tym wszystkim szkopuł tkwił w tym, aby bazować na tzw. 
„związkowej świadomości” w korzystaniu z nowoudostępniowych 
dobrodziejstw  „z głową”, czyli pomimo nowych realiów należeć do PZN 
i opłacać składki wedle wcześniej wymienionych realiów, racji 
i prawidłowości. 
          Jak udowadnia doświadczenie ostatnich dziesięcioleci, to w Polsce 
wielką ułudą jest liczenie na pojęcie tzw. „świadomości obywatelskiej”, 
a cóż dopiero „związkowej”, bo dlaczegoż w naszym gronie ma być inaczej? 
 
          Analizowanie bieżącej sytuacji należałoby rozpocząć 
od przypomnienia status quo z końca PRL, gdy „w naszym świecie”, 
czyli w realiach życia – rzeczywistości – ludzi z dysfunkcją wzroku, istniał 
tylko PZN, zaś w biurach Kół można było zapisać się na listy oczekujących 
na zakup sprzętu AGD, radia, czy nawet telewizora. 
          Po 2000-nym r. przyszły przedakcesyjne lata przygotowujące Polskę 
do zrzeszenia się w strukturach Unii Europejskiej, tj. związane 
przystosowywaniem polskiego prawa do unijnego – w tym unifikowanie 
i adoptowanie „zachodnich” rozwiązań dotyczących osób 
niepełnosprawnych na grunt krajowy. 



17 
przewodnik 

 

          Nasi związkowi euroentuzjaści „lekką ręką” pozbyli się walorów 
wysłużonej „Legitymacji PZN” na rzecz unifikującej środowisko wszystkich 
niepełnosprawnych, a wydawanej przez terenowe Orzecznictwo LON – 
Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej, którą się posługując mogliśmy 
korzystać z tego wszystkiego, co dotąd umożliwiało nam okazanie 
wspomnianej PZN-ki. Pikanterii w tej kwestii dodaje fakt, że bodajże 
od 2017 r. Orzecznictwo wprowadziło nowe wzory LON z zakodowanym 
rodzajem oraz orzeczonym stopniem niepełnosprawności, co – jak zwykle 
– wyprzedziło życie, gdyż w urządzenia odczytujące zakodowane 
informacje nie wyposażono wszelkiej maści przewoźników oraz ich kasy 
obsługujące podróżnych, ani tzw. rewizorów – kontrolerów biletów –  
którzy gdzieś w trasie są upoważnieni do ich sprawdzania i weryfikowania. 
          Nie obrażając naszych ludzi, którzy niegdyś jeszcze należeli do PZN, 
to wielu z nich „poszło po rozum do głowy” i stwierdziło: po co będę opłacał 
składkę PZN, gdy to samo mam na co dzień bazując na bezpłatnie nabytym 
dokumencie z Orzecznictwa? 
          Wydaje się, że kardynalnym błędem ówczesnych władz naczelnych 
PZN było w trakcie owych negocjacji zaniechanie utrzymania walorów 
Legitymacji PZN, czego skutki odczuwamy do dzisiaj… 
          Do tego przed i po transformacji ustrojowej w Polsce powstało 
o różnym terytorialnym zasięgu około 60-ciu stowarzyszeń w swym 
statucie zakładającym działalność na rzecz naszego środowiska, jakby 
przejmując wiele zadań PZN, które niegdyś były domeną tylko jego 
działalności. 
          Pikanterii spostrzeżeniu dodaje fakt tego, że w tym czasie PZN pozbył 
się wielu obiektów i ośrodków, które po II Wojnie Światowej na rzecz 
środowiska pozyskały władze centralne Związku – tak się wydaje – 
wówczas działające w o wiele trudniejszym czasie, niż przełom ostatnich 
wieków. 
          Do tego nastała wielka technologiczna rewolucja informatyczna 
oraz miniaturyzacja wielu urządzeń, które udźwiękawiając sprzęt 
codziennego użytku po prostu niewidomym ułatwiają zwykłą egzystencję 
czyniąc ją łatwiejszą i znośniejszą. 
          W tej „czasowej” niszy zaistniały prywatne firmy, które pozyskując 
rządowe fundusze zaadoptowały „kaganek postępu” tworzą 
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udźwiękowiony sprzęt dla naszego środowiska ze swoją ofertą występując  
wobec niewidomych nawet  państw ościennych. 
          W omawianych dekadach – za prezesury Ryszarda Cebuli – stan 
osobowy Okręgu Podkarpackiego PZN z początkowej liczby około 5500 
członków u przełomu wieków, u końca 2021 r. ewaluował do niecałej liczby 
około 2500 ludzi, co ze strony władz ZO względem liderów Kół wywołało 
nieukrywaną względem nich dezaprobatę graniczącą wręcz z zarzutem 
organizacyjnej nieporadności w utrzymaniu ubywających członków, 
a spowodowaną m. in. małą atrakcyjnością i giętkości ich działalności. 
          Tym wstępem pragnę zainicjować publikację „pro związkowych” 
doświadczeń kilku aktywów struktur Terenowych PZN, które swoją 
działalność ściśle wiążąc z istniejącymi w regionie – również regionalnie 
rozbudowanymi – strukturami firm, czy stowarzyszeń, niegdyś 
ukształtowanych u zarania transformacji ustrojowej, a w swym statusie 
mających działanie na rzecz naszego środowiska, w czym ubiegły ówczesne 
władze naczelne PZN… 
 
Zygflor                                                                                                     2022-04-01 
 

 
Co nieco o przeciwsłonecznej ochronie oczu. 

 
          Przed nami bardzo długie letnie – i bardzo słoneczne – dni, które będą 
wielką uciążliwością dla wielu z nas. Nie dość, że bez względu na porę roku 
borykamy się z wieloma niedogodnościami wynikającymi ze schorzenia 
wzroku, to teraz do tego będzie nas męczyć słonce operujące z nieboskłonu 
w najdłuższe dni w roku, co niewątpliwie popsuje nam naszą 
dyspozycyjność fizyczną, nastrój oraz samopoczucie. 
          Co na te dni proponuje nam współczesna technika optyczna i jak w ten 
czas możemy chronić nasz szczątkowy wzrok? 
          Standardowe soczewki barwione – np.. takie, jak w zwykłych 
okularach słonecznych – zaciemniają cały zakres widma światła o określony 
procent. W przeciwieństwie do nich filtry ML FILTER są medycznymi „blue 
brokerami” blokującymi tylko określoną część widma światła poniżej 
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określonej długości fali, natomiast prawie całe światło powyżej 
tej określonej długości fali przechodzi przez filtr. Wyjątkiem jest filtr CI. 
Światło o długości pomiędzy około 400 nm i 450 nm jest blokowane 
tylko częściowo, natomiast światło z mniejszą długością fali 
jest blokowane, a z większą długością fali – przepuszczane przez filtr. 

         Część kolorowego widma światła z mniejszą długością fali – 
tak jak ultrafiolet – ma wyższą energię, niż to z dłuższą falą. Ta wyższa 
energia rozprasza światło – zwłaszcza w sytuacji, gdy w oku występują 
już jakiekolwiek zamglenia (zaćma, zmętnienie w ciele szklistym), 
powodują pogorszenie kontrastu, a nawet oślepianie. 
          Podobny efekt można zaobserwować w przypadku Retinis 
Pigmentosa oraz wielu innych schorzeń wzroku. ML FILTER  blokuje jedynie 
te przeszkadzające części widma w celu zapewnienia lepszego kontrastu, 
ostrości i komfortu. ML FILTER są również dostępne w połączeniu z lekko 
szarą polaryzacją 1 (około 65%) lub ciemno szarą polaryzacją 3 
absorbującą około 85% całego kolorowego widma światła dodatkowo 
do całkowitej absorpcji światła poniżej określonej długości fali. 
          Ponadto polaryzacja* absorbuje** horyzontalne refleksy, takie jak 
np.: refleksy od fal wody. Powoduje to, że ML FILTER z polaryzacją 
są idealnym rozwiązaniem również dla zdrowych osób. Alternatywnie ML 
FILTER są również dostępne z powłoką fotochromową***, która zmienia 
brązowe zabarwienie w zakresie od około 10%, aż do 75 % w zależności 
od ekspansji na promieniowanie UV i temperatury powietrza. 
          Gorsze widzenie oznacza również gorszą wrażliwość na kontrast. 
Promieniowanie UV – nawet to w widzialnym zakresie – ma negatywny 
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wpływ na zdolność widzenia – zwłaszcza w połączeniu z różnymi chorobami 
oczu. 
          Obecnie proponowana oferta filtrów medycznych blokujących 
światło niebieskie eliminuje niekorzystną część widma w ten sposób 
poprawiając kontrast, ostrość i komfort widzenia. 
           
          Proponowane pomoce optyczne na ten czas: 
 
1. Zawieszki z filtrem krawędziowym do wzmocnienia kontrastu 
          Bogate w energię krótkofalowe fragmenty widma świetlnego 
w istotny sposób przyczyniają się do powstania w oku światła 
rozproszonego, zmniejszającego kontrast. Filtry krawędziowe pochłaniają 
te bogate w energię ultrafioletowe i niebieskie fragmenty widma i w ten 
sposób przyczyniają się do kontrastowego widzenia i usunięcia wrażliwości 
na odblask. 
Zastosowanie: 
– do wzmocnienia kontrastu 
– do redukcji odblasku przy podwyższonej wrażliwości na odblask 
– używanie filtrów krawędziowych jest szczególnie zalecane przy takich 
wskazaniach jak: barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, zwyrodnieniu 
plamki żółtej, albinizm, ślepota barwna, brak soczewki oka. 
Właściwości: 
– filtry krawędziowe pochłaniają krótkofalowe, bogate w energię 
ultrafioletowe i niebieskie fragmenty widma i w ten sposób przyczyniają 
się do kontrastowego widzenia i usunięcia wrażliwości na odblask. 
– wzmacniające  kontrast zawieszki  z filtrami krawędziowymi nakłada 
się na oprawkę korekcyjną i w razie potrzeby można po prostu odgiąć 
do góry. 
 
2. Okulary z filtrem krawędziowym. 
Zastosowanie: 
– przede wszystkim nadają się do używania na dworze 
– do wzmocnienia kontrastu 
– do redukcji odblasku przy podwyższonej wrażliwości na odblask 
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–  stosowanie szczególnie wskazane przy takich chorobach, 
jak: barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, zwyrodnienie plamki żółtej, 
albinizm, jaskra, zaćma, zanik nerwu wzrokowego. 
Właściwości: 
– dzięki przyciemnionej górnej krawędzi okulary szczególnie przylegają 
do głowy i skutecznie uniemożliwiają przenikanie rozproszonego światła 
od góry do oka. Dodatkowym wsparciem w tym procesie są szeroko 
osadzone uchwyty ze zintegrowanymi filtrami. 
– szczególnie filtrowane są przeszkadzające krótkofalowe części widma, 
przy czym jednocześnie osiąga się wysoki stopień transmisji światła. 
W ten sposób okulary z filtrem krawędziowym nadają się przede wszystkim 
dla inwalidów wzroku. 
– okulary z filtrem krawędziowym nadają się do noszenia na oprawce 
korekcyjnej. 
Dane techniczne: 
– 100% ochrony przed UVA/UVB 
– działanie optyczne  + –  0 dpt 
– materiał: polikarbonat 
– miękkie końce uchwytów dobrze dające się dopasować 
          Zakres absorpcji (450 nm – 510 nm )– kolor żółty stosuje się: w celu 
wzmocnienia kontrastu, przy zwyrodnieniu plamki żółtej, zaniku nerwu 
wzrokowego, albinizmie, soczewce rzekomej. 
          Zakres absorpcji ( 511 nm – 527 nm )– kolor brązowy stosuje się przy: 
zwyrodnieniu plamki żółtej, zaćmie, jaskrze, braku soczewki oka, zaniku 
nerwu wzrokowego, soczewce rzekomej, barwnikowym zwyrodnieniu 
siatkówki. Kolor pomarańczowy jest zalecany przy: leczeniu 
naświetleniami, retinopatii cukrzycowej, światłowstręcie, zaćmie, 
czy jaskrze. 
          W zasadzie zawsze konieczne jest indywidualne przetestowanie 
filtrów krawędziowych, najlepiej w realnych warunkach, 
jak np. w mieszkaniu lub na dworze. Okulary z filtrem krawędziowym 
nie są refundowane przez NFZ – na ich nabycie nie jest wymagana recepta. 
Pani Agata dobiera je według potrzeb i schorzeń pacjenta. 
        Personel Salon Optyki Okularowej Państwa zaprasza wszystkie osoby, 
u których ze względu na schorzenia oczu występuje potrzeba korzystania 
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z okularów z filtrem krawędziowym o zgłoszenie się w ich placówce w celu 
doboru i zaopatrzenia się w powyżej omawiane okulary … 
 
Zygflor                                                                                        2022-04-13 
 
    *  polaryzacja – rozdzielenie elementów układu na dwie grupy 
  ** absorbuje, absorpcja – fiz. pochłanianie energii fal 
elektromagnetycznych, promieniowania lub drgań sprężystych 
przez rozmaite ciała 
*** powłoka fotochromowa – materiał fotochromowy od którego  zależy 
proces przyciemniania i rozjaśniania szkieł, to aktywne centra atomów 
srebra (Ag +), a dokładniej ich halogenki, ale tak rozmieszczone 
w strukturze szkła, że możliwe są ciągłe  i odwracalne zmiany ich stanu 
zaciemnienia. Pod wpływem promieniowania UV–A lub światła 
widzialnego o krótszej długości fali, atom srebra zmienia swoją zewnętrzną 
strukturę elektronową przy wykorzystaniu istniejących w masie szkła 
elektronów. Fotochromy reagują na długość fal z zakresu światła 
słonecznego głównie od 300 nm  do 450 nm, przy czym duży wpływ 
na to zjawisko ma temperatura otoczenia. 
 
          Od tegorocznej wiosny na ulicach naszych miast zauważa się ludzi 
korzystających z okularów przeciwsłonecznych skonstruowanych na wzór 
omówionych powyżej okularów z filtrem krawędziowym. Z tego wynika 
pewnik, że sprzyjają nam nowe trendy w modzie, więc bez oporów 
zacznijmy w nie zaopatrywać się dla dobra resztek naszego wzroku … 
          Redakcja serdecznie dziękuje Optometrystce Pani Agacie Bocheńskiej 
za udostępnienie fachowej literatury, na podstawie której powstało 
powyższe opracowanie. 
          Do kontaktu podaję aktualny adres do Jej placówki: 

 
Ośrodek Optometrii i Terapii Wzroku 

ul. Zenitowa 5 
35-301 Rzeszów 
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   Myśli do …rozważenia 

 
Kamień i piasek 

           
          Profesor wziął na początku wykładu duże puste szklane naczynie 
i napełnił je po brzegi kamieniami. Następnie zapytał studentów, 
czy naczynie jest pełne. Studenci przytaknęli. Profesor wziął pudełko żwiru, 
który wsypał do naczynia, potrząsnął nim lekko. Żwir oczywiście wtoczył 
się w przestrzenie między kamieniami. Profesor ponownie zapytał, 
czy naczynie jest teraz pełne. Studenci znowu potwierdzili i zaczęli 
się śmiać. Profesor wziął teraz piasek i wsypał go do naczynia z kamieniami. 
Oczywiście piasek wypełnił ostatnie puste miejsca. 
          „Chciałbym – rzekł profesor – abyście państwo pojęli, że to naczynie 
jest jak wasze życie. – Duże kamienie są ważnymi rzeczami w życiu – waszą 
rodziną, partnerem, zdrowiem, dziećmi, przyjaciółmi, pracą, wiarą! Nawet, 
gdyby wszystko inne odpadło, to też wypełniłoby wasze życie. Żwir 
jest wprawdzie też ważny – jak np. mieszkanie, dom, zainteresowania, 
samochód. Ale już nie tak ważny jak  kamienie. Piasek symbolizuje 
drobnostki w życiu. 
          Ale uwaga: jeśli wsypiecie piasek jako pierwszy – nie zostawi 
on miejsca na żwir i kamienie. Tak też jest w naszym życiu – jeżeli spalacie 
całą energię no drobiazgi, to braknie wam sił dla rzeczy dużych”. 
          Proszę w naszym życiu  zwracać na duże kamienie, a nie na drobiazgi! 
 
fragment książki Armin Kraft „Myśli na cały rok” 
 
P.s. 
          Życzę trafnego odczytania i rozważenia powyższego tekstu 
w kontekście priorytetów – naszych życiowych spraw najważniejszych – 
które winny zaprzątać nasze umysły w nadchodzących miesiącach i latach. 
Postarajmy skupić swą uwagę na sprawach i problemach istotnych, 
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a nie marginalnych i małoistotnych, które zatruwają życie nasze, 
jak i naszym bliskich. 
           Czyż przytoczona analiz nie jest genialna w swym przekazie? 
 

Witryna poetycka 
           
          Wakacje, to okazja do nawiązywania przelotnych znajomości, 
to wzmożony czas pracy niesamowitego Amorka, który swoimi strzałami 
razi kogo się tylko da, a szczególnie młodych, którzy opuściwszy domowe 
pielesze są zdani tylko na siebie i – niejednokrotnie nie bacząc 
na konsekwencje swych poczynań – w ten czas podejmują decyzje potem 
ciążące nie tylko  na ich życiu przez długie lata … 
          O takim zauroczeniu mówi poniższy wiersz do którego lektury 
serdecznie zapraszam.  
          Może przyswajanie sobie jego  treści w niejednym z nas odżyją stare 
wspomnienie związane z czymś takim, o czym mówi Poeta? 
 
         „Wyznanie” 
 
Masz oczka szaro aksamitne 
Dumne, lecz tak słodko dziewczęce 
Jak pierwsze kwiaty w wiosence 
Masz usta takie rozkoszne  
Dziewiczo dziewczęce 
I takie 
Jak kwiaty woniejące 
A Ty cała jesteś jak wiosna 
Dziewiczo świeża, miła i radosna 
Oczęta twe jak aksamitki 
Co to wiosną kwitną 
Rzucą czar dokoła 
I znów zamilkną 
Lecz gdy przyjdzie jesień 
I liść z drzew opadnie 
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A w serduszku twoim smutek się zakradnie 
Wtedy wspomnij o mnie 
Wspomnij chłopca Twego 
I spędzone chwile życia wesołego 
Ciebie jedną ze wszystkich serce me wybrało 
I miłą, dziewiczą duszą cała wiernie ukochało 
I tak długo kochać będzie Ciebie me kochanie 
Aż w młodzieńczej mej piersi serce bić przestanie 
 
           autor: Kazimierz Bacewicz 
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Przed laty tam bywaliśmy… 
 

 


