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Październik 
           
          Nazwa miesiąca ma związek z paździerzami, czyli zdrewniałymi skórkami, 
które pokrywają włókna lnu oraz konopi, które w trakcie ich mechanicznego 
przetwarzania odpadają od łodyg.  
            „W październiku – jak na śmietniku” – to ludowe przysłowie najlepiej 
określające 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. To wtedy ich podwórka pokrywały się 
wspomnianymi twardymi zdrewniałymi paździerzami, od których miesiąc 
wywodzi swą nazwę.  
          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. To w te dni na prowincji 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).   
            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 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…   

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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          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 - co wedle kalendarza rzymskiego oznacza „ósmy 
miesiąc - 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 1938 r. – urodził się Andrzej Paczkowski – historyk i 
alpinista. W okresie PRL był działaczem opozycji demokratycznej, w III RP 
członek Kolegium i Rady IPN; oprócz tego prezes Polskiego Związku Alpinizmu.  
          1 października 1938 r. – w wyniku układu monachijskiego wojska 
niemieckie wkroczyły do Czechosłowacji i zajęły Kraj Sudecki. 
          2 października 1949 r. – urodziła się Annie Leibowitz – amerykańska 
fotograf pochodzenia żydowskiego, laureatka prestiżowych nagród dla 
fotografów, m.in. ASME na miano Fotografa Roku.  
          2 października 1968 r. – urodziła się Jana Novotná – tenisistka, 
zwyciężczyni Wimbledonu oraz 16 turniejów wielkoszlemowych w grze 
podwójnej, medalistka olimpijska, zdobywczyni Pucharu Federacji w barwach 
Czechosłowacji (zm. 2017). 
          3 października 1458 r. – urodził się Kazimierz Jagiellończyk – królewicz, 
syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Od 1481 r. namiestnik 
królewski w Koronie Królestwa Polskiego; święty Kościoła katolickiego, patron 
Polski i Litwy (zm. 1484 r.).  

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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          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 1858 r. – urodził się Michajlo Pupin – serbski fizyk – 
wynalazca urządzenia do zapobiegania tłumienia sygnałów elektrycznych. W 
1924 r. otrzymał Nagrodę Pulitzera za autobiografię „Od emigranta do 
wynalazcy” (zm. 1935 r.).    
          5 października 1968 r. – Jaskinia „Raj” w Górach Świętokrzyskich została 
uznana za rezerwat przyrody. 
          5 października 1962 r. – premiera filmu sensacyjnego „Doktor No” – 
pierwszego z serii filmów o przygodach Agenta 007 – Jamesa Bonda. 
          6 października 1888 r. – urodził się Roland Garros – francuski pilot 
myśliwski z okresu I wojny światowej. Jego nazwiskiem zostały nazwane korty 
tenisowe w Paryżu (zm. 1918 r.) 
          6 października 1908 r. – urodził się Siergiej Sobolew – rosyjski 
matematyk, który wprowadził pojęcie uogólnionego rozwiązania równania 
różniczkowego i koncepcje teorii dystrybucji (zm. 1989 r.). 
          7 października 1918 r. – Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła 
niepodległość Polski. 
          7 października 1958 r. – urodził się Wojciech Drzyzga – siatkarz, 
reprezentant kraju, trzykrotny mistrz Polski i wicemistrz Europy, uczestnik 
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 r., trener i komentator 
sportowy.  
          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 1958 r. – w klinice Karolinska Sjukhuset w Sztokholmie 
wszczepiono pierwszy rozrusznik serca.          
          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 1977 r. – zmarł Zdzisław Maklakiewicz – aktor i reżyser, w 
czasie wojny żołnierz AK. Zagrał w ponad 40 filmach, z Janem Himilsbachem – 
m.in. w „Rejsie” i „Wniebowziętych” – tworząc filmowy duet cwaniaków i 
filozofów (ur. 1927 r. ).  
          10 października 1794 r. – stoczono bitwę pod Maciejowicami – 
zakończyła się klęską wojsk powstańczych oraz pojmaniem do niewoli Tadeusza 
Kościuszki.   
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          10 października 1928 r. – urodził się Hidetaka Nishiyama – japoński 
karateka, współzałożyciel pierwszej międzynarodowej organizacji karate – 
WUKO World Union of Karate Organization (zm. 2008 r.).  
          10 października 1968 r. – TVP wyemitowała premierowy odcinek serialu 
„Stawka większa niż życie”. 
          11 października 1918 r. – polskie organizacje działające w Niemczech 
wydały wspólny komunikat opowiadający się jawnie za niepodległością Polski.  
          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.  
          12 października 1492 r. – po 70 dniach żeglugi Krzysztof Kolumb na czele 
flotylli złożonej z trzech statków – Santa Maria, Nina, Pinta – dopłynął do wysp 
nazwanych później Wyspami Bahama. Ten dzień, to jedna z najważniejszych dat 
w historii odkryć geograficznych. Wspomniany dzień, to data odkrycia Ameryki. 
          12 października 1868 r. – urodził się August Horch – niemiecki inżynier 
budowy maszyn, pionier motoryzacji, założyciel przedsiębiorstw 
samochodowych Horch i Audi (zm. 1951 r.). 
          13 października – to Dzień Dawcy Szpiku 
          13 października – to Dzień Ratownictwa Medycznego  
          13 października 1818 r. – urodził się Teofil Magdziński – polityk, prawnik, 
konspirator, uczestnik Powstania Wielkopolskiego z 1846 r., Wiosny Ludów, 
Powstania Styczniowego, reprezentant ludności polskiej w Reichstagu (zm. 
1889 r.).  
          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 1992 r. - Naczelny Archiwista Państwowy Rosji – Rudolf 
Pichoja – przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie kopie części dokumentów 
dotyczących zbrodni katyńskiej. 
          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 
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powodu braku lub dotkliwego ograniczenia wzroku – tą drogą na łamach 
naszego miesięcznika – najserdeczniejsze 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 …)  
 
          15 października 1582 r. – w Polsce wprowadzono kalendarz gregoriański 
          15 października 1858 r. – urodził się John L. Sullivan – amerykański 
bokser uznawany za pierwszego mistrza świata wagi ciężkiej (zm. 1918 r.).   
          16 października – to Dzień Papieża Jana Pawła II 
          16 października 1892 r. – urodził się Józef Kustroń – generał WP, w latach 
1933-39 dowódca 21 dywizji piechoty; poległ w bitwie pod Oleszycami 16 
września 1939 r.  
          16 października 1978 r. – kardynał Karol Wojtyła został wybrany – 
pierwszym, od ponad 400 lat – papieżem nie Włochem przybierając imię Jana 
Pawła II. 
          17 października – to Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem  
          17 października 1912 r. urodził się   Jan Paweł I – papież od 26.08.1978 r. 
do 28.09.1978 r.(dzień jego śmierci). Podczas swojego krótkiego pontyfikatu – 
33 dni – zyskał wielu sympatyków wśród wiernych, wśród których zaskarbił 
sobie przydomek „papieża uśmiechu”. 
          17 października 1488 r. – urodził się Baccio Bandinelli – włoski rzeźbiarz,  
autor pomnika Herkulesa i Kakusa na Piazza della Signoria we Florencji (zm. 
1560 r.). 
          18 października 1558 r. – król Zygmunt II August zainicjował pierwsze 
międzynarodowe połączenie pocztowe między Krakowem, a Wenecją. 
Wspomniana data jest uważana za początek działania poczty na ziemiach 
polskich.  
          18 października 1998 r. – Powszechny Bank Gospodarczy zaoferował 
dostęp do rachunku bankowego przez Internet w ten sposób rozpoczynając 
historię polskiej bankowości internetowej.  
          19 października 1888 r. – urodził się Stanisław Rzecki – rzeźbiarz, malarz, 
grafik. Założył Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Rytm” (zm. 1972 r.). 
          19 października 1940 r. – urodził się Jerzy Kulej – bokser, komentator 
sportowy, jedyny polski bokser, który dwukrotnie został mistrzem olimpijskim 
(1964, 1968). Wystąpił też w dwóch filmach (zm. 2012 r.). 
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          20 października 1920 r. – urodził się Piotr Kruger – astronom i 
matematyk, konstruktor przyrządów astronomicznych, nauczyciel Jana 
Heweliusza (zm. 1639 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 1978 r. – urodziła się Joanna Dworakowska – szachistka. 
Od 1997 r. arcymistrzyni, od 2001 r. posiadaczka męskiego tytułu mistrza 
międzynarodowego. 
          22 październik – Światowy Dzień Jąkających się 
          22 października 1798 r. – zmarł Józef Sułkowski – adiutant Napoleona; 
zorganizował bibliotekę wojskową Bonapartego (ur. 1773 r.) 
          22 października 2000 r. – zmarła Franciszka Cegielska – polityk, prezydent 
Gdyni, minister zdrowia, wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Za 
życia ceniona jako skuteczny menadżer; wielki tytan pracy i kobieta sukcesu (ur. 
1946 r.).   
          23 października 1900 r. – urodził się Seweryn Kulesza – major WP, 
kawalerzysta, jeden z najzdolniejszych jeźdźców polskich międzywojnia, srebrny 
medalista w drużynowym konkursie WKKW w Berlinie w 1936 r. (zm.1983 r.).    
          23 października 1940 r. – urodził się Pele – brazylijski piłkarz, trzykrotny 
mistrz świata, (jako jedyny na świecie). Jest nazywany królem futbolu. Jest 
Ambasadorem Dobrej Woli UNESCO. 
          23 października 1918 r. – urodził się Bolesław Henryk Drobiński – pilot 
wojskowy, as myśliwski; w 1944 r. dowódca dywizjonu 303 (zm. 1995 r.).  
          24 października 1558 r. – urodził się Szymon Szymonowic – poeta; 
stworzył polską nazwę gatunku – sielanka (zm. 1629 r.) 
          24 października 1918 r. – urodził się Zdzisław Józef Jan Peszke vel 
Zdzisław Warecki, pseud. „Kaszmir”, „Winien”, „Sęp” – żołnierz Armii Andersa i 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer łączności w AK, cichociemny (zm. 
1943 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.). 
          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.). 
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          25 października 1838 r. – urodził się Georges Bizet, włość. Alexandre-
César-Léopold Bizet – francuski kompozytor operowy, autor oper: „Poławiacze 
pereł”, „Carmen” (zm. 1875 r.).  
          26 października 1947 r. – urodziła się Hilary Clinton – żona prezydenta 
Billy Clintona, amerykańska polityk, sekretarz stanu. 
          26 października 1768 r. – urodził się Eustachy Erazm Sanguszko – książę, 
generał walczący w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 i w wojskach Napoleona 
Bonaparte, pamiętnikarz i poeta (zm. 1844 r.).  
          27 października 1858 r. – urodził się Theodore Roosevelt – amerykański 
polityk, prezydent USA w 1906 laureat Pokojowej Nagrody Nobla (zm. 1919 r.).  
          27 października 1988 r. – prezydent USA Ronald Reagan nakazał rozebrać 
nowy budynek ambasady w Moskwie po wykryciu w nim aparatury 
podsłuchowej. 
          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 – w nocy 27/28 października zostaje odwołany czas 
środkowoeuropejski letni. O godz. 300 przestawiamy wskazówki na godz. 200 
powracając do czasu środkowoeuropejskiego.   

          28 października 1808 r. – urodziła się Horace Smith – amerykański 
wynalazca, konstruktor broni. Wspólnie z Danielem Wessonem rozpoczęli w 
1856 r. produkcję rewolwerów Smith & Wesson wykorzystując amunicję 
zespoloną (zm. 1893 r.). 
          28 października 1958 r. – konklawe kardynałów wybrało na papieża 
Angelo Giuseppe Roncalliego – przyjął imię Jan XXIII.  
          29 października 1858 r. – urodził się Piotr Stachiewicz – malarz obrazów 
religijnych i historycznych. Ilustrował: „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, 
poezję Adama Mickiewicza oraz Marii Konopnickiej (zm. 1938 r.).  
          29 października 2008 r. – wyprodukowano ostatni autobus marki JELCZ. 
          30 października 1984 r. – w wodach Zalewu Włocławskiego odnaleziono 
ciało ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez funkcjonariuszy SB.  
          30 października 1878 r. – urodził się Artur Scherbius – niemiecki inżynier. 
W 1919 r. otrzymał patent na elektromechaniczną maszynę szyfrującą. W 1923 
r. zaprezentował pierwszy model ENIGMY (zm. 1929 r.). 
           30 października 1838 r. – stacja CBS wyemitowała słuchowisko Orsona 
Wellesa „Wojna światów”, które wywołało masową panikę wśród słuchaczy 
przekonanych o inwazji Marsjan. 
           31 października – to Światowy Dzień Oszczędności 
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           31 października 1888 r. – urodził się Andrzej Małkowski – twórca 
polskiego skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich 
organizacji niepodległościowych (zm. 1919 r.). 
           31 października 1918 r. – założono Polską Agencję Telegraficzną – 
rządową agencję prasową. 
          31 października 1918 r. – Węgry proklamowały niepodległość, co 
oznaczało rozpad Austro-Węgier.  
          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.  
 
          Kończy się miesiąc, który niegdyś był określany mianem miesiąca 
oszczędności; trwa jesień, która wymusza na nas gromadzenie zapasów na 
nadchodzącą zimę oraz prowokuje do filozoficznych przemyśleń związanych z 
życiem, egzystencją i przemijaniem… 
          Przed nami szczególny czas, który będzie sprzyjał tego typu przemyśleniom 
i refleksji – wszak przed nami okrągła rocznica obchodów 100-lecia odzyskania 
Niepodległości oraz miesiąc listopad wielotorowo prowokujący do tego typu 
przemyśleń.  
          Więc w ramach naszej organizacji, czy lokalnych społeczności, które 
współtworzymy zamanifestujmy to, że jesteśmy dumni z tego, co przed 
stuleciem zdarzyło się w naszej Ojczyźnie po zbyt długich latach zniewolenia, 
wywieśmy biało-czerwoną flagę i świętujmy … bo tak mało okazji mamy do 
zamanifestowania tego, co u innych nacji jest czymś oczywistym, pospolitym i 
okazywanym przy byle jakiej okazji … 
 
Zygflor                                                                                             2018-06-27 
 
 

Nie ma to, jak w „Skalnicy” 
           
          Uważny Czytelnik naszego pisma zapewne już oswoił się z nazwą 
poronińskiego Domu Gościnnego „Skalnica” pp. Pawlikowskich, który dla 
naszych struktur organizujących kilkudniowe wakacyjne wypady na Podhale i w 
polskie góry stał się swoistą bazą noclegowo-hotelową, z której korzystamy od 
kilku dobrych lat.  
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          O ostatnim tegorocznym przedsięwzięciu zorganizowanym przez ZO 
Podkarpackiego PZN we wspomnianym rejonie dyr. biura Małgorzata Musiałek 
powiedziała: „Wyjazd w Tatry dla 14 osób niewidomych i słabowidzących  
wywodzących się z powiatu rzeszowskiego oraz ich 10 przewodników został 
zrealizowałyśmy w dniach 02 – 06 lipca br. Przedsięwzięcie nie ziściłoby się, 
gdyby nie otrzymane dofinansowanie z rzeszowskiego PCPR oraz składki 
wszystkich jego uczestników. Kadra tego wyjazdu, to moja skromna osoba oraz 
rehabilitantka Alicja Niedużak, która gdzie tylko mogła dzieliła się z nimi swoją 
przebogatą wiedzą i umiejętnościami.   
          Do Domu Gościnnego „Skalnica” autokarem Bogusia Sobusia 

dojechaliśmy w godzinach popołudniowych 2 lipca br. Po zakwaterowaniu się 
oraz spożyciu obiadokolacji zorganizowałyśmy wieczorek organizacyjny, żeby 
zebrać wpłaty, zapoznać z nowym tworem o nazwie RODO, zebrać klauzury, 
rozdać upominki w postaci czapeczek i bidonów. W trakcie wieczoru 
opowiedziałyśmy o korzystnych zmianach dotyczących osób 
niepełnosprawnych, które zaistniały po ostatnich zdarzeniach, czyli okupowaniu 
gmachu Sejmu przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny (chodzi tu o łatwiejszy 
dostęp do specjalistów dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 
o  inicjatywy podejmowane przez ZO PZN). 
          Poranek 3 lipca zainaugurowało przeobfite śniadanie, którym uraczyła nas 
p. Krysia Pawlikowska. Na suto zastawionych stołach było bardzo dużo 
produktów – w tym nabiał, warzywa, wędliny, pieczywo oraz produkty do 
sporządzenia drugiego śniadania plus woda na drogę. I tak było każdego dnia. 
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          Oczywiście wszędzie byliśmy podwożeni autokarem przez Krzyśka Sobusia 
– syna Bogdana, który nam od początku, do zakończenia przedsięwzięcia 
towarzyszył.  
          W tym dniu wyruszyliśmy do Doliny Strążyskiej, gdzie większość osób 
silniejszych doszła celu, czyli do schroniska i siklawy. 
Oczywiście w trakcie tego rendez-vous stopniowałyśmy obciążenia wedle 
możliwości każdego z uczestników, aby nie przeforsować sił osób schorowanych 
i starszych, które oglądnęły to, na co zezwalały ich siły. W tym dniu w trudnym 
terenie zrobiliśmy około 15 km, co było nie lada wyczynem. Ludzie do DG 
„Skalnica” powracali zauroczeni tym, co widzieli nie żałując poniesionego trudu 
i zmęczenia.   
          4 lipca zdecydowaliśmy się „lżejsze obciążenie”, więc zrealizowałyśmy 
spokojny spacer pod wyciąg na Kasprowy Wierch, pospacerowaliśmy wzdłuż 

potoku tak dochodząc do Zakopanego, skąd powróciliśmy na obiadokolację. 
          W kolejnym dniu, czyli 5 lipca zaliczyliśmy Dolinę Małej Łąki – miejsce 
przepiękne, wręcz bajkowe, w którym sama byłam po raz pierwszy. Miejsce 
mało uczęszczane z łagodnym podejściem, z widokiem na Czerwone Wierchy. 
Pobyt w tym przeuroczym zakątku Tatr dla wielu był okazją do zrelaksowania 
się, zregenerowania psychiki, czasem oderwania się od własnych problemów 
oraz okazją do delektowania się urokami przepięknej przyrody, czy też okazją do 
beztroskiego brodzenia boso w górskim kamienistym potoku.  

 Każdego wieczora we własnym gronie spotykaliśmy się w położonym na 
uboczu domku – szałasie, aby „pobiesiadować w swoim towarzystwie”, by nie 
przeszkadzać innym pensjonariuszom, gdyż zachowywaliśmy się dosyć gwarno 
śpiewając, tańcząc i degustując wszystko to, co zabezpieczyła nam p. Krysia.          
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          Podsumowując całe przedsięwzięcie muszę zauważyć, że wszyscy dotarli 
tam, gdzie mogli dojść na miarę swoich sił, możliwości i kondycji. Dlatego też 
pragnąc osiągnąć ten cel dzieliłyśmy grupę na tych, którzy jako silniejsi dojdą 
tam, dokąd zamierzałyśmy z nimi się przemieścić oraz taką, która na marę 
swoich sił osiągnęła mniejsze cele również delektując się pięknem tatrzańskiej 
przyrody. 

 
           Przyznaję, że praca w takim układzie i uwarunkowaniu sprawiła mi dużo 
satysfakcji, równocześnie motywując do dalszych wysiłków, bo – jak udowadnia 
powyższy wywód – jest warto, nawet wtedy, gdy jest z tego zadowolona nawet 
tylko mała garstka ludzi.  
          W trakcie pobytu na Podhalu towarzyszyła nam wspaniała, słoneczna, z 
lekkim wiaterkiem pogoda, co sprzyjało realizacji zakładanych w tym 
przedsięwzięciu zadań.  
          Z Domu Gościnnego „Skalnica” – kilkadziesiąt minut po spożyciu śniadania 
- 6 lipca – wylewnie żegnani przez pp. Pawlikowskich – powracaliśmy „w nasze 
strony”. 
          W tym wszystkim najbardziej cieszy mnie to, że wszyscy do swoich 
domostw powracali zadowoleni, „dotlenieni”, doinformowani i zrelaksowani, o 
co w tym przedsięwzięciu – w kontekście człowieka niewidomego, czy 
słabowidzącego – naprawdę chodziło. Jeśli powyższe założenia zostały 
osiągnięte, to sprawia mi to ogromną satysfakcję i zadowolenie” – tyle z 
przeciekawej relacji dyr. Małgorzaty Musiałek. 
          Na zakończenie relacji należy pogratulować obu stronom, tj. 
organizatorom oraz uczestnikom wspaniałego oraz prozdrowotnego turnusu w 
regionie oraz Ośrodku, który dla naszego stowarzyszenia niegdyś został odkryty 
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–––– 

przez dyr. Małgorzatę Musiałek, o czym zaświadczają korzystające z jego 
gościnności terenowe ZK naszego Związku w sezonie często tam korzystające z 
gościnności pp. Pawlikowskich.  
 
Zygflor                                                                                              2018-07-11 
 
 

Każdy sposób jest dobry, jeśli prowadzi do celu 
 

          - takiej mniej więcej maksymy trzyma się w swej już ponad 
dwudziestoletniej działalności na rzecz człowieka z dysfunkcją wzroku swojego 

regionu – prezes jarosławskiej struktury PZN Ewa Bednarczyk i chyba – tak 
domniemywam wedle niej działając zrealizowała swoje ostatnie 
przedsięwzięcie, o którym zaświadczy poniższy zapis rejestrujący naszą 
telefoniczną na jej temat rozmowę. 
Prezes Ewa Bednarczyk: „Nasze ostatnie warte nagłośnienia przedsięwzięcie, to 
dwudniowa – zrealizowana dla 20 osób w dniach 28-29 czerwca br. - wycieczka 
do Wrocławia. Jej urzeczywistnienie umożliwiły nam środki pozyskane z Urzędu 
Miasta Jarosławia w ramach projektu z „Zakresu propagowania kultury wśród 
osób niewidomych i słabowidzących”. Realizując go – w jego ramach – 
chodzimy do kina, teatru, filharmonii czy muzeum. Również wykorzystując go 
zdecydowaliśmy się na dwudniową – z wykorzystaniem w obie strony przejazdu 
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pociągiem Inter City – na niezwykle programowo bogatą wycieczkę, o czym za 
chwilę.  
           Z Jarosławia wyjechaliśmy o godz. 500 rano, aby móc około 1130 wysiadać 
na wrocławskim Dworcu Głównym PKP. Tam w usytuowanym obok niego 
hotelu, czyli Kulturalnym Centrum Młodzieży, pozostawiliśmy w przechowalni 
bagaże i zaczęliśmy realizować – zaplanowany jeszcze w lutym – jej plan. 
          Pierwszy punkt naszej eskapady, to obejrzenie Panoramy Racławickiej – 
monumentalnego, już wręcz wiekowego – dzieła Wojciecha Kossaka i Jana 
Styki, która jest wyeksponowana w specjalnie wybudowanym przed 1980 r. 
budynku – rotundzie, w którym jest cykloramiczny obraz Bitwa pod 
Racławicami, który oglądaliśmy od godz. 1300. Po jej obejrzeniu i „przeżyciu”  
około 1615 byliśmy w okolicy naszego hotelu w gastronomicznym lokalu, w 
którym spożyliśmy zarezerwowaną dla nas obiadokolację.  
          Po jej spożyciu udaliśmy się po nasze bagaże i rozlokowaliśmy się w 
zarezerwowanych dla nas wieloosobowych tanich pokojach, co też było dla nas 
dodatkowym integrującym nas przeżyciem.  

          Po odświeżeniu się, przebraniu i krótkim odpoczynku udaliśmy się 
tramwajem (dwa przystanki) do Filharmonii Wrocławskiej, gdzie obejrzeliśmy i 
wysłuchali przeciekawą interpretację utworów Stanisława Moniuszki p.n. 
„Moniuszko śpiewany inaczej” w interpretacji solistów, chórów i zespołów 
kameralnych. Po przepięknym koncercie ruszyliśmy na spacer po Wrocławiu, w 
trakcie którego zrobiliśmy ponad 10 km (dystans zmierzony aplikacją tel. 
komórkowego) po drodze zaliczając Stare Miasto i inne w ten czas dostępne 
nocą atrakcje Wrocławia. Po powrocie i spożyciu kolacji jeszcze chwilę 
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siedzieliśmy razem rozpamiętując wszystko to, co dane nam było wspólnie 
przeżyć i obejrzeć. 
          Następnego dnia po wspólnie przygotowanym i spożytym śniadaniu 
(znowu integracja) ruszyliśmy w „teren”.  
          Od godz. 1000, do 1330 zwiedzaliśmy wrocławskie ZOO wraz z jego nowo 
otwartymi działami, jak: Afrykarium, Oceanarium itp. mając okazję do 
obejrzenia mnóstwa zwierząt pełzających, latających i chodzących z niemalże 
wszystkich kontynentów plus doświadczenie tropików w tzw. klimatyzowanej na 
równikową Dolinie Kongo. ZOO zrobiło na nas piorunujące wrażenie i choćby 
tylko jego obejrzenie niwelowało dotychczasowe trudy związane z 

niedogodnościami opuszczenia domowych pieleszy.  
          Po jego opuszczeniu około 1500, w tym samym lokalu, co poprzedniego 
dnia, spożyliśmy obiad i nie śpiesząc się powoli ruszyliśmy do przechowalni 
bagażu po nasze rzeczy, aby około godz. 1650 powracać – bez przesiadek – w 
nasze strony pociągiem IC, aby w Jarosławiu wysiadać tuż przed 2400 drugiego 
pełnego dnia naszej wycieczki.  
          Reasumując: cóż nowego w nasze życie, związane z nim doświadczenia i 
wspomnienia dała zrelacjonowana dwudniowa – niby intensywna i męcząca –  
wyprawa?  
          Z tego, co usłyszałam i zauważyłam po ostatecznych reakcjach i słownych 
podziękowaniach, to ludzie z Wrocławia powracali naprawdę doedukowani, 
uwrażliwieni i – o dziwo – bardzo zadowoleni. 
          Pewną porcję wiedzy i wrażliwości zapewne dało obejrzenie Panoramy 
Racławickiej oraz wysłuchanie czysto polskiego repertuaru pieśni Stanisława 
Moniuszki, zaś pobyt w nowo otwartych działach wrocławskiego ZOO 
namiastkę doznania i obejrzenia tego, czego urealnienie każdego z uczestników 
w inny sposób kosztowałoby go to krocie. 
          Wszystko to, co dane nam było zobaczyć, doznać i przeżyć  – w namiastce 
– oddadzą zdjęcia, które jeśli zechcesz, to wykorzystasz na łamach 



17 
przewodnik 

 

miesięcznika”. – tyle z przeciekawej relacji Ewy Bednarczyk, która – jak zwykle – 
w swoisty sposób przeciera nam nowe szlaki i możliwości w szczytnej pracy na 
rzecz naszego środowiska i stąd niemalże filozoficzny tytuł powyższej relacji, 
której sposób realizacji – jako sprawdzony – w środowisku można powielać. 
 
Zygflor                                                                                     2018-07-17 
P.s. 
          Zrelacjonowane powyżej przedsięwzięcie zrealizowano – co nie 
podkreślono w tekście – z uwzględnieniem naszych uprawnień do ulg 
przejazdowych w transporcie pasażerskim IC, darmowych – w komunikacji 
miejskiej, czy też ze znacznymi ustawowymi zniżkami do miejsc użyteczności 
publicznej miasta Wrocławia… co – m.in. – i poprzez uczyniło je tanim i 
programowo niezwykle atrakcyjnym… czego organizatorom przedsięwzięcia 
należy tylko pogratulować. 
 
 

Łączy ich pasja śpiewania 
 
          Tegoroczne – AD 2018 – Warsztaty Muzyczne (w skrócie WM) Okręgu 
Podkarpackiego PZN w zasadzie nie mają – jak poprzednie – jakiejś przewodniej 
myśli, odniesienia do jakiegoś okresu w historii polskiej muzyki rozrywkowej, 
czy jakiegoś określonego przesłania; można je podsumować jednym i to bardzo 
trafnym stwierdzeniem: „Łączy ich pasja śpiewania”.   
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          Stan osobowy tegorocznych WM, to składowa „weteranów” oraz 
„narybku”, który – miejmy nadzieję – zaistnieje na firmamencie nowo 
formującej się rodzimej – bo wywodzącej się z naszego środowiska – grupy 
wokalnej, jako pokłosie całorocznych zajęć artystyczno-wokalnych 
realizowanych na naszą rzecz przez Ewę Jaworską-Pawełek oraz Agnieszkę 
Iwaniuk-Kula.  
          Bo jakże zinterpretować pojawienie się w tegorocznym składzie po 
kilkuletniej przerwie Przemka Kielara, Basi Sołek, Zuzanny Ostafin, czy Moniki 
Młot (ostatnio występuje w klubach Warszawy, Bydgoszczy, Grudziądza i Ustki, 
gdzie ją zapraszają), ciągłą wierność „idei” Małgosi Samagalskiej oraz 
pojawienie się „nowych twarzy i głosów”. 
          W tej grupie niewątpliwie na zauważenie oraz wymienienie zasługują: 
skądinąd znany Andrzej Sondej, Jadwiga Pawlak, Magdalena Zach, Dorota  Szela 
(jest niezwykle zadowolona z kolejnej możliwości zrzeszenia się z tą grupą, z 

którą wystąpi po raz trzeci), Barbara Dec, 
czy Teresa Biało. 
          Wydaje się, że w naszym 
środowisku w gronie osób uzdolnionych i 
zainteresowanych szlifowaniem swoich 
wokalnych umiejętności następuje 
swoista wymiana pokoleń, co tylko może 
utwierdzić dyr. Małgorzatę Musiałek w 
tym, co sama w krótkiej ze mną 
rozmowie ze wzruszeniem zdradziła, że  „Naprawdę warto jest kontynuować 
cykliczne spotkania i starać się o pozyskiwanie na nie funduszy, bo gdy widzi się 
i obserwuje tak ciężką kilkudniową pracę, aby móc zabłysnąć przed miejscową 
publicznością w czasie Gali koncertowej, to naprawdę warto jest dać tym 
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ludziom taką szansę, a gdy dodatkowo się wie, że na WM czekają cały rok, to … 
odpowiedz sobie na tak sformułowane pytanie sam.”  
          O tegorocznej – w całym cyklu już 14 edycji WM (pierwsze jednorazowo 
odbyły się w Iwoniczu Zdroju, zaś horynieckie, jako kolejne 13-te) – Ewa 
Jaworska Pawełek m.in. powiedziała: „Dobrze, że w ten gorący kulturalnie dla 

Horyńca Zdroju lipcowy czas uda nam się w czwartek wystąpić w Pałacu 
Ponińskich, co niewątpliwie jest faktem sprzyjającym tegorocznej koncepcji 
naszego występu, ponieważ pragniemy zrealizować nową formułę naszego 
przekazu polegającej na tym, że wystąpimy przy braku oświetlenia sceny i tylko 
nad naszymi uczestnikami będą wyświetlane zdjęcia aktualnie śpiewających. 
Wykorzystując ów socjotechniczny zabieg – w ten sposób – pragniemy 
uzmysłowić potencjalnemu widzowi, jak my odbieramy widownię (nie widząc 
jej), gdy i oni w tym samym momencie nie będą widzieć nas, co – w 
zamierzeniu, na co liczymy – uzmysłowi im naszą sytuację, napięcie nerwowe, 
czy obawę, jak zostaniemy odebrani nie mogąc tego skontrolować wzrokiem, bo 
go już nie mamy lub jest szczątkowy. 
          Kiedyś usłyszałam o restauracji DIFFERENT, w której w całkowitej 
ciemności, jako kelnerzy pracują niewidomi. Sam termin oznacza „otwieranie 
oczu" osób widzących, na świat niewidomych. Zaistnienie takiej placówki oraz 
sprawdzenie się tej propozycji w tej formie w integracji i edukacji natchnęło 
mnie do tego, aby wielokrotnie sprawdzonej, czyli wrażliwej i znającej nas oraz 
znającej się na rzeczy horynieckiej publiczności podać nasz znany produkt (Galę 
koncertową), na którego przyjęcie w tej postaci naprawdę oczekuję z biciem 
serca.  
          A jeśli chodzi o tegoroczny repertuar skonfigurowany do 
przygotowywanego spektaklu, to wykonamy utwory Wojciecha Młynarskiego, 
Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty z uwagi na to, że są to szczególni artyści, z 
ich utworów płynie ponadczasowy przekaz oraz uniwersalne przesłanie i m.in. 
poprzez to zdecydowałam się na nich oprzeć tegoroczny repertuar. Mam cichą 
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nadzieję, że przy takiej obsadzie i takim utożsamieniu widza z nami, czyli ludźmi 
niewidzącymi lub słabowidzącymi, nam to wypali i w końcowym efekcie będzie 
w przyszłości mile – jako ciekawe, nowatorskie i integrujące nas wszystkich – z 
tego koncertu  wspominane” – tym stwierdzeniem zakończyła swą treściwą i 
obszerną wypowiedz.   
 
 

26 lipca 2018 r. godz. 1900 
 

– czyli – 
          – relacja z wielkiej Gali koncertowej w Dworskim Teatrze Ponińskich –  
horynieckim GOK – zrealizowanej pod domyślnym hasłem „Łączy ich pasja 
śpiewania”  
 
          Znów we wszystkich horynieckich sanatoryjnych obiektach pojawiły się tak 
długo oczekiwane afisze informujące i zapraszające na wspomnianą Galę 
koncertową w wykonaniu artystów wywodzących się z naszego środowiska.  
          A cóż ciekawego i wartego odnotowania zdarzyło się przed oraz w trakcie 
jej trwania? 
          Pierwsze warte odnotowania zdarzenie, to nagła całkowita ciemność 
wymuszająca ciszę i skupienie widza, który po chwili w punktowym świetle na 
scenie ujrzał śpiewającą do akompaniamentu Jacka Marcińczaka własne teksty 
p.t.: „Widzę Cię” oraz „Cierpienie i radość” Zuzannę Ostafin, co było – jako 
support – swoistym wprowadzeniem do specyficznego koncertu. 
        Następnie – w podobnym oświetleniu i scenerii – Galę koncertową 
inaugurowała dyr. Małgosia Musiałek, która „od serca” przywitała przybyłą 
publiczność oraz zasiadających pomiędzy nimi tzw. VIP-ów, którymi w tym 
momencie byli: dyr. Podkarpackiego Oddziału PFRON – Maciej Szymański, 
prezes ZO Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula, redaktor Lubaczowskiej 
Telewizji Internetowej – Iwona Buczko, dyr. horynieckiego GOK – Jan Urban, 
Beata i Witold Dukaczowie – właściciele pensjonatu „Dukat”, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie – 
Dorota Rachwalik oraz przedstawiciel miesięcznika „Przewodnik”. 
          Ciemność, to stan, w którym śpiąc regenerujemy siły lub stan 
podwyższonego skupienia i czujności dla człowieka pełnosprawnego 
wykorzystującego najważniejszy ze zmysłów, czyli wzrok, gdy nagle nie może go  
w pełni wykorzystywać. 
     Tak też było w przypadku horynieckiej publiczności, która w tym 
momencie skupiała się na trafności śpiewanego słowa, czy maestrii i muzycznej 
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wyobraźni polskich kompozytorów, których to w rozgardiaszu dnia słuchając w 
domowych pieleszach z odbiorników radiowych lub telewizyjnych niestety nie 
dostrzegamy. 
          Były więc chwile wzruszenia i refleksji sprowokowane treścią – czyli 
przesłaniem – wysłuchiwanych utworów oraz wprowadzającej do nich 
konferansjerki, co wyzwalało refleksję w duszach tych, dla których występowali.  
           Niech potwierdzeniem moich – i nie tylko – estetycznych przeżyć będzie 
możliwość odsłuchania na stronie Okręgu Podkarpackiego PZN muzycznego 
(mp3) pliku rejestrującego omawianą Galę, z niej zdjęcia oraz video – 
rejestrację koncertu 
na stronie: 
www.lubaczow.tv – 
czyli Lubaczowskiej 
Telewizji 
Internetowej – LTI – 
(wchodzi w skład 
Grupy Medialnej 
INFO skupiającej lokalne telewizje internetowe Podkarpacia), bo zaiste słowami 
tego nie da się dogłębnie i celnie opowiedzieć.   
           Z sercem – poprzez to porywając widownię – zasygnalizowane utwory 
wykonali: Dorota Szela, Kazimiera Przybyło, Barbara Dec, Barbara Sołek, Ania 
Śliwa, Adam Nowak, Marika i Przemek Kielar, Jadzia Pawlak, Magdalena Zach, 
Monika Młot, Małgosia Samagalska, Teresa Biało, Zuzanna Ostafin, Andrzej 
Sondej, Małgorzata Musiałek, Agnieszka Iwaniuk-Kula oraz wolontariuszka 
Aleksandra Stawarz. 
          W końcowej mowie po obejrzeniu zrelacjonowanego spektaklu 
powiedzieli: 
- dyr. PFRON Maciej Szymański: „Głęboko pokłonił się twórcom cyklicznych 
WM, podsumował w tej kwestii minionych 14 lat i pogratulował poziomu 
artystycznego wszystkim jego wykonawcom”. 
- Ryszard Cebula – prezes ZO Podkarpackiego PZN m.in. powiedział: „Bardzo 
dziękuję tym wszystkim, którzy organizują WM, wyrażam podziw wszystkim 
wykonawcom oraz tym wszystkim, którzy od lat tu przychodzą i w ten sposób z 
nami się bawią. Stwierdził: WM, to wspaniała rzecz i szkoda, że tak słabo 
jesteśmy w tej materii w przestrzeni publicznej wykorzystywani”.  
- przewodnicząca Dorota Rachwalik: „W imieniu Starosty Lubaczowskiego 
Józefa Michalika oraz z głębi serca pogratulowała wysokiego artystycznego 
poziomu, podziękowała za przeżycie niespodziewanych dla niej wzruszeń. 
Wszystkim wykonawcom życzyła wiele życzliwości od drugich, sprawdzonych 

http://www.lubaczow.tv/
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przyjaciół, radości życia i pogody ducha oraz – jeszcze raz – podziękowała za 
niespodziewane przeżycie chwil wielkiego wzruszenia”. 
          Tegoroczną Galę Koncertową w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu 
Zdroju – czyli w byłym 
Dworskim Teatrze 
Ponińskich, który 
pamięta wiele 
wzniosłych i 
wspaniałych występów, 
spektakli, czy imprez, 
tym razem kończyło 
zbiorowe wykonanie utworu Marka Grechuty „Korowód”, w którym 
zmaterializowane i skondensowane są wszystkie przesłania relacjonowanej 
Gali.  
          W takiej „temperaturze i klimatach” odbyła się 14 Gala koncertowa 
kończąca zrealizowane w dniach 21 – 27 lipca br. – dofinansowywane przez 
ROPS – tegoroczne WM, a tym samym tyleż samo trwający okres twórczej 
współpracy przedstawicieli naszego środowiska z Ewą Jaworską-Pawełek, za co 
„od serca” Jej dziękujemy.  
 
Zygflor                                                                                             2018-07-27 
 
 

Witryna poetycka 
          
          W naszej tradycji katolickiej, obyczajowości, czyli specyficznej polskiej 
kulturze, miesiąc październik jest kojarzony z nieszporami poświęconymi Matce 
Bożej Różańcowej – z tym wspomnieniem jest związany wiersz pierwszy. 
          Równolegle od kilkudziesięciu lat w rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową 
Karola Wojtyły obchodzimy Dni Papieskie, z czym tematycznie swą treścią jest 
związany utwór drugi. 
          Jeśli pragniecie skonfrontować własne uwagi, czy życiowe spostrzeżenia – 
przyswajając sobie treść poniżej wyeksponowanych wierszy – zapoznajcie się z 
nimi, do czego serdecznie zachęcam i namawiam…  
 
Nasza Matka Niebieska 
 
Matko Boża, co siedzisz w Niebie,  
wszyscy moi przodkowie są już u Ciebie. 
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Spoglądacie razem na naszą Ziemię,  
na tych, co zostali, na ludzkie plemię. 
 
Otocz opieką, pomódl się za nas,     
jak my to czynimy za Was.  
Wspieraj i wstawiaj się do Syna Swego,     
do dnia, kiedy i my pójdziemy do Niego.    
 
 
         Jan Paweł II 
 
Wyszedł z Narodu polskiego,  
wszyscy cieszymy się bardzo z tego. 
Wielki Człowiek, Polak Wielki,  
nasz papież jako święty.   
 
Pokazał światu, gdzie Polska leży  
i jak czcić Boga z wdzięcznością należy. 
Jego kazania głęboko w sercu tkwiły,  
drogę Polsce do wolności wyryły.                                                       
 
Matce Niebieskiej mocno zaufał,  
Jej opieki zawsze szukał. 
Też i Ona Go ocaliła,  
gdy kula ciało Jego przebiła.  
 
Po długiej chorobie cielesnej,  
wszedł do chwały Niebieskiej. 
Zmarł w mękach człowieka,  
ależ jaka świętość za to Go czeka. 
 
Teraz nawet małe dziecko wie,    
kto wprowadził w nas w ten wiek,  
że to Pasterz ukochany,  
z naszego Narodu wybrany. 
 

                               autor wierszy: Maria Słowik 
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