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Październik 

          - to pierwszy pełny miesiąc jesieni, to czas, który  w swoisty 

sposób wpływa na naszą fizyczną wydolność oraz od czasu do czasu 

„dołujący” naszą psychikę.  W te dni w tradycyjnych gospodarstwach 

domowych trwa akcja gromadzenia płodów rolnych oraz tworzenia 

przetworów z własnych warzyw, które będą nam niezbędne do życia, 

aż do chwili pokazania się przyszłorocznych nowalijek,  

          Październik - to dziesiąty miesiąc w roku i - według używanego 

w Polsce kalendarza gregoriańskiego - ma 31 dni i jest najdłuższym 

miesiącem w roku kalendarzowym, ponieważ wypada wtedy zmiana 

czasu z letniego na zimowy (jest dłuższy o jedną godzinę od 

pozostałych  31 - dniowych miesięcy).   

          „W październiku – jak na śmietniku” – to ludowe 

przysłowie najlepiej określa i charakteryzuje ten czas, gdy w 

poprzednich stuleciach żyjący wedle agrarnego kalendarza chłopi w te 

dni w swoich obejściach dokonywali zgrubnej obróbki lnu i konopi. 

Wtedy podwórka pokrywały się paździerzami, czyli zdrewniałymi, 

twardymi odpadami  przetwarzanych roślin, od których 

prawdopodobnie miesiąc wywodzi swą nazwę.  
            Mądre ludowe przysłowia uzmysławiają nam fakt  ochładzania 

się powietrza i potrzebę zmiany naszych letnich przyzwyczajeń. „ Po 

św. Tadeuszu  trzeba chodzić w kapeluszu”  lub  „Od św. Urszuli 

oczekuj śnieżnej koszuli” – to przykłady ludowych mądrości 

ostrzegających nas przed drastyczną zmianą pogody i tym samym 

możliwością rozchorowania się – po prostu nakłaniają nas  do 

cieplejszego odziewania się  oraz  zadbania o własne zdrowie. 

          Przez cały miesiąc media i prasa będą nas informować o tym, że 

październik jest Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi. Symbolem tej 

akcji jest różowa wstążeczka zauważalna w różnego rodzaju 

publikatorach i kalendarzach.  

          Dla rolnika jest to bardzo gorący czas, bo jak mówi ludowe 

przysłowie: „Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni#czas_zimowy
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siać”. W te dni rolnika „gonią” agrotechniczne terminy wszelkiej 

maści prac,  które należy wykonać „na czas”. Te naglące zajęcia, to  

orki, kultywatorowanie, rozsiewanie nawozów, bronowanie,  a potem 

siew nasion roślin ozimych, które to dla rolnego producenta są 

rękojmią jego przyszłorocznych dochodów lub … przyczyną strat…   

          W tradycji katolickiej te dni są poświęcone Matce Bożej 

Różańcowej; w świątyniach odprawiane są nieszpory, na które 

śpieszą przede wszystkim starsi i matki z dziećmi.  

          Łacińska nazwa October  - czyli „ósmy miesiąc”  wedle  

kalendarza rzymskiego - została zapożyczona przez większość 

języków europejskich i pod takim nazewnictwem funkcjonuje do dziś.  

          

 Mądrości ludowe charakteryzujące ten czas: 

Jak Anioły (Aniołów Stróżów przypada tradycyjnie 02. 10) w słońcu 

chadzają, to potem w zimie mrozy się trzymają.  

Jak październik jest wietrzny i mroźny, to nie będzie za to styczeń, 

luty mroźny.  

 Na świętego Franciszka (04. 10.) odlatuje pliszka.  

Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.  

Święta Jadwiga (15.10.) ostatnie jabłko dźwiga.  

Na święty Łukasz (18.10.) próżno grzybów szukasz, lecz rydz jeszcze 

nie zawadzi, jeśli mróz go nie zdradzi.  

 Święta Urszula (21.10.) perły szronu rozsnuła, miesiąc wiedział, 

nie powiedział, słońce wstało, pozbierało. 

W dzień Szymona i Judy (28. 10.) koń się boi grudy.  

 

W te dni będziemy wspominać: 

          Październik  - to Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi – jego 

symbolem jest różowa wstążeczka    

          1 października 1957 r. – urodził się Marcin Daniec – satyryk, 

artysta kabaretowy.      

          1 października 1942 r. – urodził się Franciszek Trzeciak – 

aktor, reżyser. M.in. zagrał w filmach: „Człowiek z żelaza” i „Punkty 

za pochodzenie”.    

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=October_%28miesi%C4%85c%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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          1 października 1862 r. - w Puławach powstał Instytut 

Politechniczny i Rolniczo-Leśny  - polska wyższa szkoła zawodowa -, 

działał do 1869 r. 

          2 października 1923 r. - zmarł Jan Beyzym – polski  jezuita, 

misjonarz, duszpasterz i opiekun trędowatych na Madagaskarze, 

błogosławiony (ur. 1850 r.).  

          2 października 1847 r. – urodził się Paul von Hindenburg – 

polityk, feldmarszałek, prezydent Rzeszy (zm. 1934 r.). 

          2 października 1944 r. - po dwumiesięcznych krwawych 

walkach w Ożarowie k. Warszawy podpisano kapitulację Powstania 

Warszawskiego.  

          3 października 1942 r. – Niemcy dokonali pierwszej udanej 

próby wystrzelenia rakiety V-2 z poligonu Peenemünde na wyspie 

Uznam. 

          3 października 1882 r. urodził się Karol Szymanowski – jeden 

z największych kompozytorów polskich, twórca m.in. baletu 

„Harnasie” (zm. 1937 r.). 

          3 października 1990 r.  – to moment Zjednoczenia Niemiec 

poprzez formalne przyłączenie byłej NRD do RFN.  

          4 października 1582 r. - papież Grzegorz XIII wprowadził 

obowiązujący współcześnie niemal na całym świecie kalendarz 

gregoriański. 

          4 października 1957 r. – start pierwszego sztucznego satelity 

Ziemi – Sputnika 1 – wyniesionego na orbitę okołoziemska z 

kosmodromu Bajkonur.  

          4 października 1947 r. – zmarł Max Planck – niemiecki fizyk, 

autor prac z zakresu optyki, czy teorii względności. W 1900 r. 

sformułował prawo rozkładu energii w widmie promieniowania ciała 

doskonale czarnego, co zapoczątkowało rozwój mechaniki 

kwantowej. W 1918 r. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki           

(ur. 1858 r.). 

          5 października 1512 r. – zmarła Zofia Jagiellonka – królewna 

polska, córka Kazimierza IV Jagiellończyka, matka Albrechta 

Hohenzollerna – ostatniego wielkiego mistrza krzyżackiego i 

pierwszego księcia pruskiego (ur. 1464 r.). 

          5 października 1862 r. – urodził się Mieczysław Mańkowski – 

działacz socjalistyczny i niepodległościowy, więzień carski. Był 
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członkiem I Proletariatu i organizatorem Pogotowia Bojowego PPS 

(zm. 1922 r.). 

          5 października 1962 r. – premiera filmu sensacyjnego „Doktor 

No” – pierwszego z serii filmów o przygodach Agenta 007 – Jamesa  

Bonda. 

          6 października 1953 r. – urodził się Jerzy Owsiak – 

dziennikarz radiowy i telewizyjny, współtwórca Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.  

          6 października 1852 r. – urodził się Bruno Abdank-

Abakanowicz – matematyk, konstruktor, autor licznych rozpraw i 

artykułów, wynalazca integrafu -  przyrządu do całkowania metodą 

graficzną (zm. 1900 r.). 

          6 października 1620 r. - w bitwie pod Cecorą zginął Stanisław 

Żółkiewski -  hetman wielki koronny, który w 1610 r. pokonał wojska 

rosyjskie w bitwie pod Kłuszynem i zajął Moskwę  (ur. 1547 r.). 

          7 października 1943 r. – w łagrze zginął Eugeniusz Bodo – 

aktor i producent filmowy, piosenkarz, który występował w 

kabaretach, teatrach rewiowych i operetkowych międzywojennej 

stolicy. Grał w filmach z tego okresu jak: „Pieśniarz Warszawy”, 

„Piętro wyżej”, „Strachy” (ur.1899 ). 

          7 października 1922 r. – urodził się Ryszard Pietruski – aktor, 

scenarzysta, reżyser teatralny. Znany z filmów: „Czarne chmury”, czy 

„Prawo i pięść” (zm. 1996 r.). 

          7 października 1952 r. – urodził się Władimir Władimirowicz 

Putin – rosyjski polityk, prezydent Rosji. 

          8 października 1943 r. – w pobliżu Grenlandii został 

storpedowany przez niemiecki okręt podwodny polski niszczyciel 

„Orkan” dowodzony przez por.  Stanisława Hryniewieckiego. 

Polski niszczyciel zatonął w ciągu kilku minut wraz z dowódcą i 

ponad 200 marynarzami, uratowało się tylko 44 członków załogi.    

          8 października 1992 r. – zmarł Willy Brandt – niemiecki 

polityk, w latach 1969-1974 kanclerz RFN, laureat pokojowej 

Nagrody Nobla w 1971 r. (ur. 1913 r.). 

          8 października 1997 r. - zmarł Henryk Bista – aktor, zagrał w 

filmach: „Wśród nocnej ciszy”, czy „Lista Schindlera” (ur. 1934 r.). 
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          9 października 1980 r. - wybitny polski poeta i prozaik – 

Czesław Miłosz – został trzecim polskim laureatem literackiej 

Nagrody Nobla (po Henryku Sienkiewiczu i Władysławie Reymoncie). 

          9 października 2006 r. zmarł Marek Grechuta – mistrz 

piosenki poetyckiej (ur. 1945 r.). 

          9 października 1967 r. – zmarł Ernesto Guevara (zwany Che) 

– argentyński rewolucjonista, jeden z przywódców rewolucji 

kubańskiej, dowódca oddziałów partyzanckich na Kubie, Boliwii i 

Kongu (ur. 1928 r.). 

          10 października 1907 r. – urodziła się Wanda Jakubowska – 

reżyser filmowy, pedagog, autorka filmów „Odstani etap”, czy „Król 

Maciuś I” (zm. 1998 r.). 

          10 października – to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego  

          10 października 1794 r. – stoczono bitwę Maciejowicami -   

zakończonej klęską wojsk powstańczych i wzięciem do niewoli 

Tadeusza Kościuszki.   

          11 października 1962 r. rozpoczęły się obrady Soboru 

Watykańskiego II.  Podjęte w czasie czterech sesji decyzje zmieniły 

oblicze Kościoła katolickiego. Sobór zakończył prace 08. 12. 1965 r.  

          11 października 1967 r. – zmarła Halina Poświatowska – 

poetka, autorka niezwykłych wierszy o miłości. Znane tomiki: „Hymn 

bałwochwalczy: „Jeszcze jedno wspomnienie” (ur. 1935 r.). 

          11 października 2001 r. - zmarł Krzysztof Chamiec – aktor 

obdarzony naturalną elegancją, ciepłem i urokiem osobistym             

(ur.1930 r. )  

          12 października 1862 r. – urodził się Theodor Boveri – 

niemiecki cytolog, anatom, zoolog. To on sformułował 

chromosomową teorię dziedziczności, zaś w 1888 r. odkrył i opisał 

centrosom – wyodrębnioną część cytoplazmy komórki (zm. 1915 r.). 

          12 października 1912 r. – zmarł Stanisław Marcin Badeni – 

prawnik, polityk galicyjski, który w 1899 r. uzyskał od armii 

austriackiej zwrot Wawelu, co umożliwiło podjecie prac 

renowacyjnych (ur. 1850 r.). 

          12 października 1840 r. - urodziła się Helena Modrzejewska 

– najwybitniejsza aktorka w dziejach polskiego teatru, uważana za 

jedną z najpiękniejszych kobiet swojej epoki ( zm. 1909 r.) 
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          13 października – to Dzień Dawcy Szpiku oraz Dzień 

Ratownictwa Medycznego  

          13 października 1942 r. – urodził się Jan Kanty 

Pawluśkiewicz – pianista, kompozytor. Współpracował z Markiem 

Grechutą (kompozytor muzyki do jego  piosenek: „Tango Anawa”, 

„Nie dokazuj”), Piwnicą pod Baranami i Teatrem STU.  

          14 października – to Dzień Edukacji Narodowej – polskie 

święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające rocznicę 

powstania Komisji Edukacji Narodowej ustanowionej z inicjatywy 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Potocznie zwany Dniem 

Nauczyciela.  

          Z tej to okazji przytaczam niezwykle celną  myśl Edmondo 

De Amicis  z jego powieści „Serce”:  

          „Zawsze z czcią wymawiam to słowo: nauczyciel. Ono bowiem, 

po słowie: Ojciec – jest najszlachetniejszą i najmilszą nazwą, jaką 

człowiek człowiekowi dać może”.      

          14 października 1927 r. – urodził się Roger Moore – brytyjski 

aktor filmowy znany głównie z odtwórcy postaci słynnego Agenta 

007 – Jamesa Bonda – oraz Simona Templara w serialu „Święty”  

(zm. 2017 r.). 

          15 października 1817 r. – zmarł Tadeusz Kościuszko generał, 

Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w czasie Insurekcji 

Kościuszkowskiej. Uczestniczył w walkach o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych (ur. 1746 r.).  

          15 października  -  Międzynarodowy Dzień Niewidomego  - 

zwany Dniem Białej Laski, który świętujemy w tym dniu  od                 

15 października 1993 roku.  

           

          Z okazji  Dnia Białej Laski - w tym miejscu felietonu -  pragnąc 

oddać należną cześć wszystkim ludziom zamieszkującym nasz region, 

a cierpiącym  z powodu braku lub dotkliwego ograniczenia wzroku – 

tą drogą  na łamach naszego miesięcznika - najserdeczniejsze 
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życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i jasnego pełnego optymizmu  

spojrzenia   w przyszłość życzą: 

 

prezes Okręgu Podkarpackiego PZN                     mgr Ryszard Cebula 

w imieniu Redakcji „Przewodnika”                          Zygmunt Florczak 

            

          (podwójne  życzenia kierujemy do tych, którzy są zrzeszeni               

w PZN,  a zawodowo wywodzą się ze stanu nauczycielskiego … )  

 

          16 października - to Dzień Papieża Jana Pawła II - polskie 

święto corocznie obchodzone w tym dniu w rocznicę wyboru w 1978 

r. Karola Wojtyły na papieża, a ustanowione decyzją Sejmu 27 lipca 

2005 r.  – cytat -  „w hołdzie najwyższemu autorytetowi XX w., 

człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas 

solidarności, odwagi i pokory”.  

          16 października 1862 r. – urodził się Antoni Franciszek 

Madeyski – rzeźbiarz, m.in. twórca sarkofagu królowej Jadwigi w 

katedrze wawelskiej (zm. 1939 r.). 

          17 października 1847 r. – urodził się Kazimierz Bełza – poeta, 

działacz kulturalny, autor znanego wiersza „Wyznanie wiary 

dziecięcia polskiego” (zm. 1913 r.). 

          17 października 1887 r. – zmarł Gustav Robert Kirchhoff – 

niemiecki fizyk, który opracował prawa dotyczące obwodów 

elektrycznych. Wspólnie z Robertem Bunsenem wynalazł spektroskop 

oraz odkrył  cez i rubid (ur. 1824 r.). 

          17 października 1973 r. – remis 1:1 polskiej reprezentacji 

piłkarskiej w meczu z Anglią na Wembley dał Polakom awans do 

Finałów Mistrzostw Świata w 1974 r.  

          18 października 1523 r. – urodziła się Anna Jagiellonka – 

królowa Polski, ostatnia z Jagiellonów na polskim tronie, żona 

Stefana Batorego (zm. 1596 r.).  

          18 października 1922 r. – urodził się Olgierd Terlecki – 

prozaik, publicysta, żołnierz II Korpusu Polskiego dowodzonego 

przez gen. Władysława Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino i 

Ankonę, autor trylogii „Polskie drogi”  (zm. 1986 r.).  
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          18 października 1987 r. – premiera serialu telewizyjnego 

„Zmiennicy” w reżyserii Stanisława Barei z udziałem Bronisława 

Pawlika, czy Ewy Błaszczyk. 

          19 października 1862 r. – urodził się Auguste Lumière 

– francuski pionier kinematografii, wspólnie z bratem Luisem 

opatentował kinematograf (zm. 1954 r.).   

          19 października 1937 r. – zmarł Ernest Rutherford – 

brytyjski chemik i fizyk, twórca nowoczesnej nauki o 

promieniotwórczości. Przeprowadził pierwszą reakcję jądrową, jest 

laureatem Nagrody Nobla w 1908 r. w dziedzinie chemii (ur. 1871 r.).  

          19 października 1987 r. – zmarł Igor Newerly – pisarz, autor 

m.in. powieści „Chłopiec z Salskich Stepów”, czy „Pamiątka z 

Celulozy”, na podstawie której nakręcono film „Celuloza” (ur. 1903 )  

          19 października 1984 r. – w nocy z 18 na 19 października 

funkcjonariusze SB uprowadzili i zamordowali księdza Jerzego 

Popiełuszkę – kapłana warszawskich środowisk pracowniczych 

skupionych w „Solidarności”, bezkompromisowego obrońcę praw do 

życia w wolności, sprawiedliwości, prawdzie i miłości (ur. 1947 r.).   

          20 października 1580 r. urodził się Piotr Kruger – astronom i 

matematyk, konstruktor przyrządów astronomicznych, nauczyciel 

Jana Heweliusza (zm. 1639 r.). 

          20 października 1972 r. - zmarła Magdalena Samozwaniec – 

pisarka, córka Wojciecha Kossaka, siostra Marii Pawlikowskiej – 

Jasnorzewskiej, autorka powieści „Na ustach grzechu”  (ur. 1884 r.). 

          21 października 1910 r. - urodził się Karol Herman Stępień – 

franciszkanin, duszpasterz na Polesiu, zamordowany prze Niemców w 

1943 r. W 1999 r. beatyfikowany przez Jana Pawła II wraz ze 107 

innymi męczennikami.  

          21 października 1927 r. – zmarł Gustaw Daniłowski – pisarz, 

działacz polityczny i niepodległościowy, żołnierz Legionów Polskich, 

autor powieści „Jaskółka” (ur. 1871 r.). 
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          21 października 1945 r. – urodził się Nikita Sergiejewicz 

Michałkow – rosyjski reżyser i aktor filmowy, twórca filmów: 

„Spaleni słońcem” oraz „Cyrulik syberyjski”.    

          22 październik – to Światowy Dzień Jąkających się  

          22 października 1952 r. – urodził się Andrzej Supron – 

zapaśnik, m.in. wicemistrz olimpijski z 1980 r., mistrz świata z 1979 

r. w zapasach w stylu klasycznym. 

          22 października 1923 r. – urodził się przemyślanin Henryk 

Jaskuła – żeglarz, pierwszy Polak (piąty na świecie), który samotnie 

opłynął Ziemię bez zawijania do portów – pętlę wokół Ziemi zamknął 

po 172 dniach żeglugi.  

          23 października 1793 r. – obradujący w Grodnie Sejm – tzw. 

grodzieński - potwierdził II rozbiór Polski, był to ostatni                           

Sejm I Rzeczpospolitej.  

          23 października 1817 r. – z inicjatywy ks. Jakuba 

Falkowskiego założono w Warszawie Instytut Głuchoniemych.  

          23 października 1947 r. – urodził się Kazimierz Deyna – 

piłkarz, reprezentant Polski, mistrz olimpijski z 1972 r. i wicemistrz z 

1976 r., brązowy medalista mistrzostw świata z 1974 r. (zm. 1989 r.).  

          24 października 2003 r. – wycofano z użytkowania wszystkie 

samoloty Concorde – naddźwiękowe samoloty pasażerskie 

eksploatowane przez British Airways i Air France od 1976 r.  

          24 października 1912 r. – urodził się Jan Moll – kardiochirurg, 

pierwszy w Polsce przeprowadził cewnikowanie serca, założył by-

passy,  podjął próbę dokonania przeszczepu serca (zm. 1990 r.). 

          24 października 1957 r. – zmarł Christian Dior – francuski 

projektant mody (ur. 1905 r.). 

          25 października – to Dzień Kundelka 

          25 października 1867 r. – urodził się Józef Dowbor-Mościcki 

– generał rosyjski i polski, organizator i dowódca I Korpusu Polskiego 

w Rosji, podczas Powstania Wielkopolskiego głównodowodzący 

oddziałami powstańczymi (zm. 1937 r.). 
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          25 października 1932 r. – urodził się Jerzy Pawłowski – 

mistrz szermierczy, szablista wszech czasów, sześciokrotny 

olimpijczyk, złoty medalista olimpijski z Meksyku z 1968 r. w 

indywidualnym turnieju szabli, wielokrotny medalista mistrzostw 

świata. W 1976 r. skazany na 25 lat więzienia za współpracę z obcym 

wywiadem ( zm. 2005 r.). 

          26 października 1990 r. - zmarła Barbara Ludwiżanka – 

aktorka obdarzona niespotykaną delikatnością i wdziękiem, grała 

m.in. w „Nocach i dniach” i „Seksmisji”. Często występowała w 

audycjach Polskiego Radia ( ur. 1908 r.). 

          26 października 1947 r. – urodziła się Hilary Clinton – żona 

prezydenta Billy Clintona,  amerykańska polityk, sekretarz stanu. 

          27 października 1782 r. – urodził się Niccolo Paganini – 

włoski skrzypek i kompozytor, wybitny wirtuoz skrzypiec i gitary, 

wykonywał tylko utwory skomponowane przez siebie (zm. 1840).   

          27 października 1990 r. - zmarł Wacław Kowalski – aktor 

teatralny i filmowy, twórca niezapomnianej kreacji Kazimierza 

Pawlaka w filmach Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma 

mocnych”  oraz  „Kochaj, albo rzuć”.  W 1988 r. otrzymał „Witora” 

dla najpopularniejszej postaci TVP  (ur. 1916 r.). 

          28 października – w nocy 28/29 października zostaje odwołany 

czas środkowoeuropejski letni. O godz. 3
00

 przestawiamy wskazówki 

na godz. 2
00

 powracając do czasu środkowoeuropejskiego.   

          28 października 1967 r. – urodziła się Julia Roberts – 

amerykańska aktorka; zagrała w filmach: „Pretty Woman”, „Raport 

Pelikana”. W 2001 r. została nagrodzona Oscarem za rolę w filmie 

„Erin Brockovich”. 

          29 października 1930 r. - urodził się Mariusz Dmochowski – 

aktor. Zagrał w wielu filmach fabularnych, np. „Lalka”, „Pan 

Wołodyjowski”, „Czarne chmury”. Idealnie odtwarzał postać króla 

Jana III Sobieskiego ( zm. 1992 r.).  
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          29 października 1897 r. – urodził się Joseph Goebbels – 

niemiecki minister propagandy, zbrodniarz wojenny, bliski 

współpracownik Adolfa Hitlera (zm. 1945 r.) 

          29 października 1922 r. – urodził się Zbigniew Wójcik – 

historyk, znawca historii Polski i powszechnej XVI – XVIII wiecznej. 

Autor książki „Wojny kozackie w dawnej Polsce” (zm. 2014 r.).  

          30 października 1984 r. - w wodach Zalewu Włocławskiego 

odnaleziono ciało ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez 

funkcjonariuszy SB.  

          30 października 1897 r. – urodził się Wacław Makowski – 

pilot, konstruktor, w latach 1930-1939 dyrektor PLL LOT. W czasie                     

II wojny światowej był dowódcą 300 Dywizjonu Bombowego RAF w 

Wielkiej Brytanii (zm. 1986 r.).  

           30 października 1937 r. – urodził się Claudie Lelouch – 

francuski reżyser, scenarzysta, producent, autor filmu „Kobieta i 

mężczyzna”. 

          31 października – to Światowy Dzień Oszczędności 

          31 października 1940 r. – to klęska Niemców w powietrznej 

bitwie o Anglię. Wzięli w niej udział polscy piloci walczący w 

polskich dywizjonach 302 i 303 oraz piloci walczący w angielskich 

dywizjonach RAF-u. Bitwa o Anglię była największym starciem 

lotniczym w dziejach wojen i pierwszą porażką wojsk niemieckich w II 

wojnie światowej.  

          31 października 1997 r. – zmarł Tadeusz Janczar – aktor. W 

czasie II wojny światowej członek Szarych Szeregów, I Warszawskiej 

Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Znany z filmów 

„Pokolenie”, czy „Eroica” (ur. 1926 r.). 

          31 października 1942 r. – urodził się Leszek Mazan – 

publicysta, dziennikarz, redaktor czasopisma „Przekrój”, wielbiciel 

Krakowa  i czeskiej Pragi.            

          Kończy się kolejny miesiąc w roku, który niegdyś był określany 

mianem miesiąca oszczędności.  Pora roku wymusza na nas 

gromadzenie zapasów na nadchodzącą zimę oraz prowokuje do 
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filozoficznych przemyśleń związanych z życiem, egzystencją i 

przemijaniem.  

          Przed nami szczególny czas, który będzie sprzyjał tego typu  

refleksji nad tym, co powyżej oraz nad zdarzeniami,  które niegdyś 

były doświadczeniem naszych przodków. Pochylmy i zastanówmy się 

nad istotą ludzkiego istnienia, bo czas ku temu jest przedni … 

 

 

 

Zygflor                                                                                  2017-06-24 

 

 

KrosnoGra 2017 
          Tegoroczna edycja Dni Krosna – Miasta Szkła – zrealizowana 

w dniu 4 czerwca 2017 r. na płycie głównej krośnieńskiego rynku, 

przylegającego doń dziedzińca PWSZ oraz na placu przy ul. 

Franciszkańskiej, to już kolejno  szóste tego typu lokalne święto  

potocznie nazwane KrosnoGrą, a zrealizowane dzięki ścisłej  

współpracy wielu lokalnych organizacji i stowarzyszeń.    

        W tym roku 14 organizacji na swoich przystankach przygotowały 

zadania, z którymi musiały zmierzyć się czteroosobowe drużyny; oto 

one: 

Przystanek I - Klub Sportowy BUDO - test bokserski.  

Przystanek II - Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce - 

tangram, konkurencja sprawnościowa. 

Przystanek III - Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum 

– Krosno - produkcja żonkili, zdobienie pierniczków. 

Przystanek IV - Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Krosno 

- pomiary geodezyjne. 

Przystanek V - Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku – 

krzyżówki i łamigłówki. 

Przystanek VI - Polski Związek Krótkofalowców Podkarpacki 

Oddział w Krośnie - nawiązywanie łączności przez radio. 

Przystanek VII - Klub Sportowy Swim2win - quiz o sporcie. 
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Przystanek VIII - Ochotnicza Straż Pożarna Krosno – Białobrzegi - 

konkurencje pożarnicze w praktyce i w teorii. 

Przystanek IX - Polski Związek Niewidomych Koło w Krośnie – 

zadanie pn. „Tyflo-Litery”. 

Przystanek X - SIM PCK Krosno – zadania z zakresu pierwszej 

pomocy. 

Przystanek XI - Szkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej 

Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie –badminton, quiz + gra. 

Przystanek XII - Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Krosno – 

układanki, szyfry. 

Przystanek XIII - Fundacja Wielkie Serce - gry i zabawy rodzinne. 

Przystanek XIV - Stowarzyszenie Wojskowego i Szpitalnego Zakonu 

św. Łazarza. 

          O powyższym przedsięwzięciu oraz w nim udziału reprezentacji 

Koła PZN w Krośnie jego lider na ten temat m.in. powiedział: 

          „W niedzielę 4 czerwca br. nasze Koło PZN po raz kolejny 

włączyło się w organizację obchodów Dni Krosna. Wzięliśmy pod 

opiekę  jeden z przystanków KrosnoGry na krośnieńskim Rynku. W 

tym roku na tę okoliczność przygotowaliśmy konkurencję pod nazwą                       

„W świecie niewidomych” polegającą na bezrowkowym układaniu 

wyrazów z trójwymiarowych liter. Chętni mogli rozegrać partię 

warcabów stupolowych z mistrzynią Polski – kol. Zofią Zywar. 
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          Dla nas udział w tego typu przedsięwzięciu, to okazja do 

wyjścia poza siedzibę Koła w celu  przybliżenia szerszemu ogółowi  

naszej działalności wyświadczanej nie tylko na rzecz   mieszkańców 

miasta Krosna, ale też całego powiatu. 

          Dzięki udziałowi w KrosnoGrze nasza reprezentacja na tym 

forum mogła co nieco 

opowiedzieć o istocie naszej 

niepełnosprawności,  ukazać 

jej niuanse, wskazać bariery 

z jakimi co dnia musimy się 

borykać po cichu licząc, że 

taka forma naszego ich 

nagłaśniania w końcu 

znajdzie jakieś zrozumienie i 

oczekiwany odzew, czyli doczekamy się takich  zmian w naszym 

naturalnym środowisku, które nas usatysfakcjonują” – tyle z 

przeciekawej i wiele mówiącej wypowiedzi prezesa Bogdana 

Sadowskiego. 

          Powyższa relacja, to efekt telefonicznej rozmowy z prezesem Bogdanem 

Sadowskim  - liderem krośnieńskiej struktury PZN. 

Zygflor                                                                                  2017-06-14 

 
 

We Lwowie – mieście nad Pełtwią 

          Lwów, we wspomnieniach, kulturze, czy nawet obyczajowości 

jego byłych mieszkańców, czyli dzisiejszych repatriantów, jak też 

ludności zamieszkującej dzisiejsze kresy RP, to wspomnienia, 

nostalgia i w niektórych przypadkach „ból duszy” przeszywający na 

wskroś  niejedną pierś. Stąd zapewne złość i bezsilność Polaków na 

decyzje aliantów, którzy dbając o własne interesy właśnie poprzez nie 

zaprzedali Polskę. Stąd niezwykła trafność zwrotu pieśni: „Więc 

niech się nikt nie dziwi, że po lwowsku powiem taaaak: niech ten 



17 
 

Poczdam krew zaleje, niech tę Jałtę trafi szlag!”, który to idealnie po 

latach oddają naszą „rację stanu”, czyli  nasze stanowisko względem 

byłych wielkich tego świata, którzy nas po prostu … zdradzili.      
           

          Z nostalgią, ciekawością - i jak na pielgrzymkę – 10 czerwca 

2017 r. do niegdysiejszej stolicy naszego regionu wybrali się 

członkowie przemyskiego Koła PZN.  

          Uważam, że najlepiej o „duchu” i sposobie realizacji powyżej 

zasygnalizowanego ich – wydaje się, że tegorocznego koronnego – 

przedsięwzięcia najlepiej opowie relacja jej uczestniczki - Marysi 

Głowik; oto Jej wspomnienia 

          „10 czerwca – dzień realizacji naszego wyjazdu do Lwowa - 

zapowiadał się od rana pogodnie. Przeżywający szczególny wyjazd 

jego uczestnicy już przed 6
00

 rano przybyli na miejsce zbiórki, co 

umożliwiło szybszy odjazd oraz sprawniejsze przekroczenie przejścia 

granicznego w Medyce. 

          Oczekiwanie na odprawę i całą podróż do Lwowa umili nam ks. 

Krzysztof oraz p. Romuald Sabarański – emerytowany profesor szkoły 

średniej, z wykształcenia historyk - opowiadając o Lwowie i jego 

dziejach przy okazji  nawiązując do własnych, wojennych przeżyć. 

          Wszyscy słuchaliśmy z zapartym tchem, a ja zdająca kiedyś 

maturę z historii szczególnie sprawdzałam ile wiedzy mi zostało, gdy 

pan Romuald pokrótce nakreślił dzieje naszego kraju. 
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          Opera Lwowska, gdzie najpierw 

się udaliśmy na widzących zrobiła 

wielkie wrażenie. Szkoda, że nie 

mieliśmy przewodnika z Polski, bo 

pewnie więcej zrozumielibyśmy z 

opowiadań i objaśnień. 

          Dalej kościół ormiański, ponoć 

pełen złoceń i egzotyki. Nie mogący 

tego podziwiać wzrokiem mieli w tej 

świątyni  niespodziewaną frajdę, gdy 

tamtejszy diakon odśpiewał nam w 

języku ormiańskim „Chwała na 

Wysokości Bogu”. Przyznaję, że było 

to dla mnie wielkie przeżycie i na 

pewno nie oddadzą tego moje słowa … Chętni mogli tam nabyć płyty z 

tym nagraniem. 

          Katedra Lwowska, to miejsce niezwykle ważne w dziejach i 

historii Polski. To właśnie tutaj podczas szwedzkiego potopu  w 1656 

r. król Jan Kazimierz oddał Matce Najświętszej nasz Naród pod Jej 

matczyną opiekę jednocześnie obierając Ją na Królową Polski. 

          Lwowski Rynek z pięknymi kamieniczkami, kościół p.w. 

Świętego Krzyża, pomnik Adama Mickiewicza, to kolejne punkty 

zwiedzania. 

          Potem czas na posiłek i Cmentarz Łyczakowski, gdzie znajdują 

się groby: Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, pomnik Orląt 

Lwowskich, czy Grób Nieznanego Żołnierza. 

          Pobyt przy grobie Marii Konopnickiej, to nagły, nieoczekiwany 

powrót do dzieciństwa, wszak niegdyś wychowywałam się na Jej 

bajkach i stąd nagle wielkie wzruszenie i potrzeba modlitwy w intencji 

autorki „Roty” - za naszą wielką  polską Poetkę, której zasługi dla 

Narodu dzisiaj stara się wyśmiać i zniesławić.   

          Potem były tylko zakupy, bo każdy musi coś dobrego przywieść 

z Ukrainy, wszak w tej chwili słynie z dobrych – i tanich – słodyczy. 

          Przy jej opuszczaniu na przejściu po polskiej stronie trzeba było 

spędzić sporo czasu, więc śpiewaliśmy i śpiewali, aż w końcu nas 

odprawili, by przed godz. 22
00

  każdy z w końcu mógł wylądować we 

własnym domu.  
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          Takie przedsięwzięcia pomagają nam zrozumieć nasze 

skomplikowane dzieje, a dla tych, którzy o takich miejscach tylko 

czytali są powodem do wzruszeń, radości oraz satysfakcji z tego, że od 

dziś wszystkim z dumą mogę oznajmić: „byłem (am) tam”. – tyle z 

relacji Marii Głowik podyktowanej własnymi przeżyciami i przede 

wszystkim - wzruszonym sercem. 

          W ostatnim słowie prezes Renata Fronc dopowiedziała: 

„Przyznaję, że był to dla każdego z nas ogromny fizyczny wysiłek, ale 

naprawdę warto było go ponieść i zobaczyć Lwów oraz wszystkie jego 

dzisiejsze ślady przemawiające również za jego polskością”. 

 

          Resumując: wysiłek wysiłkiem, ale wszystko to, co przeżyliście 

i do czego naprawdę długo będzie wracać, to wspomnienia, które już 

rekompensują Wam wszystkie niedogodności, gdyż jak z nostalgią o 

niezasłużenie utraconym  legendarnym mieście współcześnie śpiewa 

Edzio Rabczuk (a wcześniej w okresie międzywojnia czynili to 

Szczepko i Tońko) w piosence „Tylko we Lwowie”  

 

„Niech inni se jadą gdzie mogą gdzie chcą 

do Wiednia Paryża Londynu 

A ja się ze Lwowa nie ruszę za próg 

ta mamciu ta skarz mnie Bóg 

 

Bo gdzie jeszcze ludziom 

Tak dobrze jak tu? 

Tylko we Lwowie! 

Gdzie śpiewem cię tulą 

l budzą ze snu? 

Tylko we Lwowie!”, 

 

to dla takich przeżyć i doświadczeń warto  było ponieść zmęczenie i 

trud , „Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie!”   

 

Zygflor                                                                                  2017-06-27 
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Jednym słowem było fajnie, bo z Pogodą zawsze fajno jest. 

           

          W tegoroczne wakacje nasi z Mielca postanowili spenetrować 

teren powiązany z Roztoczem, tj. Horyniec Zdrój wraz z Zamościem 

oraz położony w centrum województwa, leżący na trasie ich powrotu 

do domu Łańcut ze wszelkimi z nim związanymi turystycznymi 

atrakcjami.  

          O ostatnim największym ich tegorocznym przedsięwzięciu lider 

tejże struktury, czyli prezes Agata Pogoda m.in. powiedziała:  

          „W tym roku korzystając z dofinansowania Gminy Miejskiej 

Mielec zdecydowaliśmy, że zwiedzimy północny wschód naszego 

regionu, czyli Roztocze wraz z nieodległym Zamościem, by w drodze 

powrotnej jeden dzień poświecić na zwiedzanie atrakcji Łańcuta. 

Termin realizacji wycieczki, to dni pomiędzy 28, a 30 czerwca br.. 

Realizację zadania zainaugurował wyjazd 36 osobowej grupy 28. 06. 

około godz. 8
00 

rano z miejsca zbiorki, by po tym akcie obrać kurs na 

Horyniec Zdrój, do którego przybyliśmy w godz. południowych.  Po 

rozlokowaniu się w znanym nam wszystkim pensjonacie „Dukat”, 

który na ten czas stał się naszą bazą żywieniowo-noclegową,  

spożyliśmy obiad, aby po południu zwartą grupą udać się na basen w 

wiadomym celu. Po spożyciu kolacji większość z nas udała się do 
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„Sawy”, aby zbadać swoje możliwości kondycyjno-towarzysko-

taneczne, co niewątpliwie sprowokowało twardy sen u wszystkich 

biesiadników. 

          W drugim dniu – czyli 29. 06. – po spożyciu śniadania oraz 

pobraniu suchego prowiantu obraliśmy kurs na Zamość, by po 

dojeździe w wyznaczone miejsce spotkać się z p. przewodnik i w jej 

towarzystwie rozpocząć zwiedzanie najpiękniejszego renesansowego 

miasta – twierdzy w Polsce. Wraz z nią „zaliczyliśmy” ZOO, by potem 

móc przystąpić do zwiedzania tego zabytkowego miasta. Zapewne 

poprzez to (uśmiech), że w naszym gronie była osoba nosząca 

nazwisko  Pogoda, to w trakcie zwiedzania miasta niespodziewanie 

popsuła się aura, zaczęło padać i musieliśmy przeczekać 

niespodziewaną burzę. Z tej to przyczyny obejrzeliśmy tylko Rynek, 

rynek solny, zamek, ratusz, katedrę, by po tych atrakcjach odpoczywać 

i zrelaksować się przy kawie. Po tych wszystkich spodziewanych i 

nieprzewidzianych atrakcjach obraliśmy kurs na Zwierzyniec po 

drodze „zaliczając” Szczebrzeszyn wraz z jego pomnikową atrakcją, 

która „brzmi w trzcinie”.  W Zwierzyńcu zobaczyliśmy kościół na 

wodzie, stary browar oraz pomnik szarańczy, która w XVIII 

w.doszczętnie zniszczyła te okolice.  

          Do Horyńca Zdroju na obiadokolację przybyliśmy na omówiony 

czas, czyli na godz. 18
00

, by po niej po lekkim odpoczynku znowu w 

wiadomym celu udać się do „Sawy”. 

          Dzień trzeci – czyli 30. 06. br. –, to wczesne śniadanie, 

pakowanie się, żegnanie Horyńca Zdroju i około 10
00

 wyjazd do 

Łańcuta, w którym znaleźliśmy się około godz. 12
00

, by po 

zaparkowaniu autokaru i spotkaniu obsługująca naszą grupę 

przewodniczką rozpocząć zwiedzanie przepięknej rezydencji 

Potockich, która swoim wystrojem, bogactwem rekwizytów oraz 

niepowtarzalną atmosferą nas urzekła. Niewątpliwie przyczyniły się 

do wyrobienia takich wspomnień  p. przewodniczki, które dwoiły się i 

troiły, aby przekazać nam jak najwięcej faktów i tyleż samo pokazać. 

Po  czasie wolnym spędzonym wedle własnym potrzeb i upodobań 
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około 16
45

 obraliśmy kurs na Mielec, by tuż przed 18
00

 rozwiązać 

omówioną w wielkim skrócie wycieczkę.   

          Pragnąc ją podsumować, zaryzykuję stwierdzenie, że wszyscy 

jej uczestnicy powinni być naprawdę z niej bardzo zadowoleni, gdyż 

naprawdę bardzo wiele zyskali, dużo zobaczyli, zaś na sam końcu 

eskapady doznali  zauroczenia pięknem niedalekiego nam Łańcuta.  

          Z przyzwoitości muszę dodać, że nie byłoby tych efektów, gdyby 

nie moja ścisła i twórcza współpraca z całym ZK, a w szczególności z 

Ewą Maziarz, która na co dzień jest moją niezawodną  prawą ręką” - 

tyle z obszernej relacji  prezes Agatki, która – jak widać – wokół 

siebie roztacza dobrą aurę, bez względu na to, czy to się komuś 

podoba, czy nie.  

 

Zygflor                                                                                  2017-07-11 

 

 

Rajd pieszy przeplatany jazdą małym autokarem 

          W tym roku dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Miasta 

Rzeszowa ZO PZN zorganizował rajd pieszy dla młodzieży 

zamieszkującej miasto Rzeszów i okolice. Oto, co na temat już 

zrealizowanego zadania powiedziała dyr. Biura ZO PZN – Małgorzata 

Musiałek –jego koordynatorka i wraz z Alą Niedużak jedna z 

organizatorek: „W tym roku, dzięki środkom pozyskanym z 

rzeszowskiego PCPR w dniach  3 -  7 lipca br. zorganizowałyśmy rajd 

pieszy w górach, w którym udział wzięło 26 osób. Tym razem 

wyjechaliśmy małym autokarem Bogdana Sobusia, który nam tam na 

miejscu na stałe towarzyszył każdego dnia podwożąc w miejsca, które 

wcześniej zaplanowaliśmy. Całą grupą byliśmy zakwaterowani w 

Domu Gościnnym „Skalnica” p. Pawlikowskich w Poroninie,  w 

którym to już tradycyjnie  gościmy od lat. Przygotowując się do 

wyjazdu – w ramach projektu – zakupiłyśmy 26 par kijków do 

uprawiania Nordic Walking, które po jego zakończeniu pozostaną u 

nas  na nasze potrzeby na stałe.  
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          Grupa była zróżnicowana – najmłodszy uczestnik miał 5 lat, zaś 

najstarszy  około 70-tki. Oprócz tego novum, to fakt, że 80 % 

uczestników, to byli ludzie nowi, którzy nigdy nie korzystali z tego typu 

ofert ZO, czy macierzystego rzeszowskiego Koła PZN. Pomimo 

takiego zróżnicowania wieku wszyscy zaliczali wszystkie zaplanowane 

przedsięwzięcia, wykazywali nimi wielkie zainteresowanie oraz 

zadowolenie z udziału w nich.  

          U początku rajdu zorganizowałyśmy wieczorek zapoznawczy, 

omówiłyśmy wszelkie niuanse powiązane z naszym stowarzyszeniem 

oraz jego służbą na rzecz naszego środowiska.  

          W pierwszym dniu pobytu „zaliczyliśmy” Dolinę Kościeliską, 

którą przeszli wszyscy powracając z tego „spaceru” dopiero  na 

kolację.  

          W drugim dniu – wedle planu – byliśmy w Zakopanem, a w nim 

na Krzeptówkach, czy przy Wielkiej Krokwi – skoczni narciarskiej. 

          W kolejnym dniu zaliczyliśmy Dolinę Chochołowską 

rozciągającą się na dystansie około 10 km, którą prawie wszyscy w 

obie strony przeszli na własnych nogach.  

          W ostatnim dniu byliśmy na Gubałówce, na którą wjechaliśmy 

kolejką, zaś z niej zjechali wyciągiem krzesełkowym.  
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          Przy wszelkich naszych zamysłach niezbędnym okazał się nam 

być autokar p. Sobusia, którym wszędzie dojeżdżaliśmy nie musząc 

korzystać z miejscowej komunikacji BUS-wej.  

          W trakcie pobytu w DG mieliśmy wieczorek zapoznawczy, 

ognisko oraz ostatniego dnia grilla, które to wzmogły integrację grupy 

oraz pomagały zadzierzgnąć więzy przyjaźni.  

          Mieliśmy bardzo dobre wyżywienie, które trafiało w każde gusta 

podniebienia.  

         Grupa była naprawdę fajna, dopisała pogoda oraz życzliwość 

naszych gospodarzy, za co przynajmniej ja jestem wdzięczna. Z 

przyjemnością muszę zauważyć, że przewspaniały był najmłodszy 

uczestnik Rajdu, czyli Kubuś, który wzorcowo przeszedł cała Dolinę 

Chochołowska nie narzekając, ani nie marudząc”.- tyle z obszernej 

wypowiedzi Małgosi. Dobrze, że Rajd został zrealizowany przed 

występującymi w następnych dniach na tym terenie anomaliami 

pogodowymi, bo nie mieliby tak wspaniałych wspomnień, jak te, 

które uzewnętrzniła p. dyrektor.  

 

 

Zygflor                                                                                  2017-07-11   

 

 

Witryna poetycka 
          

           Jesień, to w opinii wielu z nas jedna z najpiękniejszych pór 

roku. Zaświadczają o tym utwory poetów, dzieła malarzy, czy 

sentymentalne szlagiery sprzed lat, w których ich autorzy oddają w 

nich wszystko to, czym w ten czas zauroczyła ich przyroda …  

          I wśród nas są ludzie wrażliwi i uczuleni na jej walory pomimo 

tego, że od urodzenia lub od kilkudziesięciu lat  nie mogą podziwiać 

ich wzrokiem, ale równie intensywnie odczuwają je innymi zmysłami.  

         Jako pozytywny wyjątek w regule proszę potraktować poniżej 

zaprezentowany utwór Poetki, w którym niegdyś widząca dziewczyna 

– jakby z pamięci – mówi o pięknie Jesieni, zachwyca się jej barwami, 

odgłosami, czy podmuchami zmiennego nieprzewidywalnego wiatru. 
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          Zapoznając się z wyeksponowanym wierszem – dzięki zaklętym 

w słowa obrazom – wraz z Nią podziwiajmy „dary jesieni”.     

 
 

           „Dary jesieni” 
 

Wiatr strąca z drzew kolorowe liście, 

pięknie tańczą parami walczyka, 

wirują i migocą srebrzyście 

w rytm muzyki granej przez polnego świerszczyka. 

 

Jesień pomalowała wszystko dookoła 

złotem, brązem i czerwienią, 

nawet ruda wiewiórka jest wesoła, 

gdy zbiera dojrzałe orzeszki jesienią. 

 

Potężny dąb stoi na skraju lasu 

i rusza swymi ramionami, 

on teraz nie ma wolnego czasu, 

haftuje mech drobnymi żołędziami. 

 

Dumny borowik kapelusz na swą głowę włożył, 

a jego dzieci z mchu się wychylają, 

nawet kozak na nogę żółty liść założył 

i swym wyglądem wszystkich zachwycają. 

 

Piękne owoce nam jesień dała, 

dorodne jabłka całe się rumienią, 

na żółto gruszki pomalowała, 

a winogrono fioletem i zielenią. 

 

Wspaniałe dary nam ofiarowała 

orzechy, grzyby, warzywa dojrzałe, 

niczego nam nie żałowała, 

wszystko jest piękne i doskonałe. 
 
                                          autor: Zuzanna Ostafin 
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- podziwiając  majestat – czyli urok, dostojeństwo, powagę 

oraz okazałość - polskich gór - 
 

 


