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Październik 
           
          To z paździerzami ma nierozerwalny związek nazwa dziesiątego 
miesiąca w roku; chodzi tu o zdrewniałe skórki, czyli włókna lnu oraz 
konopi, które stanowią zewnętrzną część wymienionych roślin. To właśnie 
one w trakcie ich mechanicznej obróbki odpadają – oddzielają się  od 
łodyg - a niesione wiatrem zaśmiecając najbliższe otoczenie.  
            Stąd ludowe powiedzenie: „W październiku – jak na śmietniku” i 
to ono 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. To wtedy ich 
obejścia zaśmiecały wspomniane twarde zdrewniałe paździerze, od 
których ten 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 jest „głównym dołującym” 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; do tego jest najdłuższym 
miesiącem w roku kalendarzowym, ponieważ wtedy wypada 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 

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
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni#czas_zimowy
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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… 
          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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 groźny.  

 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 1869 r. – urodziła się Stefania Sempołowska – 
pisarka i pedagog, działaczka oświatowa. Napisała: „Czytania dla 
młodzieży i dla dorosłych”, „Z tajemnic Ciemnogrodu”, czy „Warszawa 
wczoraj i dziś”  (zm. 1944 r.). 
          1 października 1949 r. – po zwycięskiej wojnie domowej z 
Kuomintangiem Mao Zedong proklamował powstanie Chińskiej Republiki 
Ludowej.  
          2 października 1869 r. – urodził się Mohandas „Mahatma” Gandhi – 
indyjski filozof, prawnik i polityk, jeden z twórców współczesnego 
państwa indyjskiego (zm. 1948 r.). 
          2 października 1889 r. – urodził się Gustaw Orlicz-Dreszer – generał 
Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-
bolszewickiej, żołnierz Legionów, członek Polskiej Organizacji Wojskowej 
(zm. 1936 r.). 
          3 października 1929 r. – urodził się Adam Skoczylas – taternik, 
alpinista i himalaista oraz autor artykułów i książek o tematyce górskiej                   
( zm. 1966 r.). 
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           3 października 1949 r. – rozpoczął regularne nadawanie drugi 
program Polskiego Radia. Początkowo stacja nadawała na falach 
średnich, aby od lat 60-tych stopniowo przechodzić na UKF.  
          4 października 1569 r. – zmarł Mikołaj Rej z Nagłowic – pisarz i 
tłumacz okresu renesansu, także poseł i teolog, m.in. napisał: „Krótka 
rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem, a Plebanem” oraz 
słynnej maksymy: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy 
nie gęsi, iż swój język mają” i jako pierwszy pisał wyłącznie w języku 
ojczystym ( ur. 1505 r.) 
          4 października 1669 r. – zmarł Rembrandt Harmenszoon  van Rijn -  
holenderski malarz okresu baroku; jego dzieła: „Lekcja anatomii doktora 
Tulpa”, „Zdjęcie z krzyża”, czy „Powrót syna marnotrawnego”                                    
(ur. 1606 r.). 
          5 października 1909 r. – urodził się Zbigniew Koczanowicz – aktor i 
reżyser teatralny, jego filmy: „Pieczone gołąbki”, „Noce i dnie”                                  
(zm. 1987 r.). 
          5 października 1939 r. – w Piotrkowie Trybunalskim niemieckie 
władze okupacyjne założyły pierwsze w Polsce getto żydowskie. 
          6 października 1889 r. – urodziła się Maria Dąbrowska – 
powieściopisarka, publicystka i tłumaczka; dzieła: „Noce i dnie”, „Przygody 
człowieka myślącego”, „Dzienniki” (zm. 1965 r.). 
          6 października 1939 r. – zakończyła się ostatnia bitwa kampanii 
wrześniowej – Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” pod 
dowództwem gen. Franciszka Klleberga została pokonana pod Kockiem.  
          7 października 1879 r. – w Krakowie powołano Muzeum Narodowe. 
          7 października 1949 r. – na terenach radzieckiej strefy okupacyjnej 
Niemiec utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną – państwo 
istniało do 1990 r.  
          8 października 1909 r. – urodził się Piotr Jaroszewicz – polityk, 
premier PRL w latach 1970-1980, generał LWP (zm. 1992 r.). 
          8 października 1929 r. – zmarł Jacek Malczewski – malarz 
symbolista. Jego dzieła: „Śmierć Ellenai”, „Wigilia na Syberii”, „Błękitne 
koło”, czy „Śmierć” (ur. 1854 r.) 
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          9 października 1929 r. – urodziła się Teresa Szmigielówna – aktorka; 
zagrała w filmach: „Eroica”, „Pociąg”, „Szczęściarz Antoni”, czy „Wszyscy 
święci” (zm. 2013 r.).  
          9 października 1949 r. – urodziła się Magda Umer – właśc. 
Małgorzata Magda Umer-Przeradzka – piosenkarka, reżyserka teatralna i 
estradowa. Jej spektakle: „Zimny żal”, „Big Zbig Show”, „Mężczyźni 
mojego życia”, „Zielono mi”. 
          10 października 1919 r. – urodziła się Danuta Baduszkowa – właśc. 
Karolina Dostalikówna – tancerka i reżyserka teatralna, długoletnia 
dyrektorka Teatru Muzycznego w Gdyni (zm. 1978 r.). 
          10 października 1949 r. – urodził się Andrzej Sikorowski – wokalista, 
kompozytor, autor tekstów, założyciel zespołu „Pod Budą”. Jest autorem 
przebojów: „Ballada o ciotce Matyldzie”, czy „Bardzo smutna piosenka 
retro”.  
          11 października 1779 r. – w bitwie pod Savannah - nazywany „ojcem 
amerykańskiej kawalerii” - zginął  Kazimierz Pułaski herbu Ślepowron – 
marszałek konfederacji barskiej, generał rewolucji amerykańskiej                             
(ur. 1745 r.). 
          11 października 1919 r. – w Krakowie założono Polski Związek 
Lekkiej Atletyki – najstarsze polskie stowarzyszenie sportowe. 
          12 października 1909 r. – urodziła się Halina Rudnicka – pisarka i 
publicystka, w czasie wojny uczestniczka tajnego nauczania. Napisała: 
„Uczniowie Spartakusa”, „Chłopcy ze Starówki” (zm. 1982 r.). 
          12 października 1969 r. – zmarła Sonja Henie – norweska łyżwiarka 
figurowa i aktorka, wielokrotna mistrzyni olimpijska, świata i Europy                       
(ur. 1912 r.).  
          13 października – to Dzień Ratownictwa Medycznego 
          13 października 1989 r. – premiera filmu Agnieszki Holland „Zabić 
księdza”. W rolach głównych wystąpili Christopher Lambert i Ed Harris.  
          13 października 1989 r. – zmarła Halina Bielińska – reżyserka 
filmowa, także pionierka animacji. Jej filmy: „Szczęściarz Antoni”, 
„Godzina pąsowej róży” (ur. 1914 r.). 
          14 października – to Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto 
oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające rocznicę powstania 
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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 1959 r. – urodził się Ireneusz Kłos – siatkarz i 

trener, wielokrotny reprezentant Polski, trzykrotny wicemistrz Europy. 
          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 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 1979 r. – premiera filmu „Aria dla atlety” w 
reżyserii Filipa Bajona inspirowanego życiem zapaśnika Stanisława 
„Zbyszko” Cyganiewicza. W roli tytułowej Krzysztof Majchrzak. 
          15 października 1989 r. – zmarł Michał Rola-Żymierski – właśc. 
Michał Łyżwiński – generał w II RP, potem marszałek Polski w LWP, 
minister obrony narodowej (ur. 1819 r.). 
          16 października – to Dzień Papieża Jana Pawła II 
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          16 października 1978 r. – arcybiskup krakowski kardynał Karol 
Wojtyła został wybrany – pierwszym, od 456 lat – papieżem nie Włochem 
przybierając imię Jana Pawła II. 
          16 października  1959 r. – zmarł George Marshall – amerykański 
generał i polityk, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, twórca planu pomocy 
dla Europy po II wojnie światowej (ur. 1880 r.). 
          17 października 1849 r. – w Paryżu zmarł Fryderyk Chopin – 
najwybitniejszy polski kompozytor i pianista francuskiego pochodzenia, 
od 1831 r. na emigracji. Jako kompozytor czerpał natchnienie z polskiej 
muzyki ludowej (ur. 1810 r.).  
          17 października 1909 r. – urodził się Juliusz Witold Gomulicki – 
edytor, encyklopedysta, varsavianista, uczestnik Powstania 
Warszawskiego (zm. 2006 r.). 
          17 października – to Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem  
          18 października 1009 r. – wojska kalifa Al-Hakima doszczętnie 
zniszczyły bazylikę Grobu Świętego – chrześcijański kościół w Jerozolimie. 
          18 października 1879 r. – urodził się Grzegorz Fitelberg – dyrygent, 
kompozytor i skrzypek. Jest patronem Ogólnopolskiego Konkursu 
Kompozytorskiego i Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów                                             
(zm. 1953 r.). 
          19 października 1919 r. – urodził się Józef Łodyński – aktor teatralny 
i filmowy; zagrał w filmach „Jak rozpętałem II wojnę światową”, 
„Ogniomistrz Kaleń, „Orzeł” (zm. 1984 r.).           

19 października 1969 r. – zmarł Józef Kostrzewski – archeolog i 
muzeolog, autor koncepcji autochtonistycznej - teorii o nieprzerwanej 
obecności Słowian na ziemiach polskich od ok. 3.5 tyś lat (ur. 1885 r.). 
          20 października 1349 r. – papież Klemens VI w bulli „Inter 
solicitudines” zakazał popularnych w średniowieczu procesji biczowników 
– tzw. „flagellantów”. 
          20 października 1899 r. – urodził się Bronisław Chruściel – generał 
brygady WP, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-
bolszewickiej, po kampanii wrześniowej w Polskich Siłach Zbrojnych we 
Francji i Anglii (zm. 1965 r.).  
          21 października 1910 r. – urodził się Karol Herman Stępień – 
franciszkanin, duszpasterz na Polesiu, zamordowany prze Niemców w 
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1943 r. W 1999 r. beatyfikowany przez Jana Pawła II wraz ze 107 innymi 
męczennikami. 
          21 października 1969 r. – zmarł Wacław Sierpiński – matematyk, 
przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej  (ur. 1882 r.). 
          22 października 1929 r. – urodził się Lew Jaszyn – rosyjski piłkarz, 
jedyny w historii bramkarz zdobywca Złotej Piłki (1963), mistrz olimpijski i 
mistrz Europy (zm. 1990 r.). 
          22 października 1999 r. – premiera filmu „Pan Tadeusz” w reżyserii 
Andrzeja Wajdy – ekranizacja epopei Adama Mickiewicza; w rolach 
głównych: Michał Żebrowski, Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski. 
          22 październik – Światowy Dzień Jąkających się 
          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 1949 r. – zmarł Stanisław Barabasz – architekt, 
malarz, pedagog, a także pionier polskiego narciarstwa – rozpoczął 
uprawianie sportu narciarskiego jeszcze w XIX w. w Zakopanem dając 
początek modzie na jazdę na nartach (ur. 1857 r.). 
          24 października 1919 r. – urodził się Frank Piasecki – amerykański 
konstruktor polskiego pochodzenia, pionier budowy śmigłowców                        
(zm. 2008 r.). 
          24 października 1929 r. – „czarny czwartek” na Nowojorskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych – ceny akcji gwałtownie spadły, co było 
symptomem rozpoczynającego się Wielkiego Kryzysu. 
          25 października 1899 r. – otwarto linię kolejową Kraków-Zakopane. 
          25 października 1969 r. – urodziła się Małgorzata Niemczyk – 
siatkarka i trenerka siatkarska, mistrzyni Europy z 2003 r. posłanka. 
          26 października 1919 r. – urodził się Mohammad Reza Pahlawi – 
ostatni szach Iranu (zm. 1980 r.). 
          26 października 1929 r. – urodziła się Wanda Chotomska - 
autorka książek dla dzieci i młodzieży, stworzyła jedną z pierwszych 
dobranocek dla dzieci: „Jacka i Agatkę”  (zm. 2017 r.). 
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          26 października – w nocy z 26/27 października zostaje odwołany 
czas środkowoeuropejski letni. O godz. 300 przestawiamy wskazówki na 
godz. 200 powracając do czasu środkowoeuropejskiego.   

          27 października 1779 r. – zmarł Wacław Piotr Rzewuski – hetman 
polny i hetman wielki koronny, wojewoda podolski i krakowski, a także 
pisarz (ur. 1706 r.). 
          27 października 1939 r. – niemieckie władze okupacyjne 
aresztowały prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. 
           28 października 1929 r. – urodziła się Joan Plowright – brytyjska 
aktorka, laureatka Złotego Globu. Zagrała w filmach: „Czarowny  
kwiecień”, „101 dalmatyńczyków”.  
          28 października 1999 r. – himalaista Leszek Cichy – jako pierwszy 
Polak – zdobył Koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich 
kontynentów.  
          29 października 1909 r. – we Lwowie zarejestrowano Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), naczelnikiem został Mariusz 
Zaruski, siedziba towarzystwa mieściła się w Dworcu Tatrzańskim w 
Zakopanem.  
          29 października 1959 r. – we francuskim czasopiśmie „Pilote” ukazał 
się pierwszy komiks o przygodach Galla Asteriksa autorstwa René 
Goscinny’ego i Alberta Uderzo.  
          30 października 1949 r. – urodził się Andrzej Rybiński – piosenkarz, 
gitarzysta, założyciel zespołu „Andrzej i Eliza” – przeboje: „Czas relaksu”, 
„Nie liczę godzin i lat”.  
          30 października 1984 r. – w wodach Zalewu Włocławskiego 
odnaleziono ciało ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez 
funkcjonariuszy SB.  
          31 października – to Światowy Dzień Oszczędności 
          31 października 1909 r. – zmarł Edward Jan Habich – inżynier i 
matematyk, uczestnik Powstania Styczniowego, od 1869 r. na emigracji w 
Peru, gdzie sprawował urząd dyrektora robót publicznych oraz założył i 
kierował Wyższą Szkołą Inżynieryjną – dzisiejszą Państwową Politechniką 
(ur. 1835 r.).  
          31 października 1940 r. – to klęska Niemców w powietrznej bitwie o 
Anglię. Wzięli w niej udział polscy piloci walczący w polskich dywizjonach 
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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 pełnia jesieni oraz wymuszony czas gromadzenia 
zapasów na nadchodzącą zimę, zaś zauważalne zmiany w przyrodzie 
prowokują do filozoficznych przemyśleń związanych z życiem, egzystencją 
i przemijaniem… 
          Przed nami szczególny czas, który będzie sprzyjał tego typu 
przemyśleniom i refleksji, zaś w wydaniu „związkowym” przed nami 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu PZN, a wraz z nim  
ogrom problemów i znaków zapytania, które w czasie jego trwania trzeba 
będzie rozwiązać, na nie odpowiedzieć lub opracować skuteczne na nie 
jakieś antidotum, gdyż niektóre procesy zaszły tak daleko, że wydają się 
być już nieodwracalnymi. 
          Uogólniając: przed nami szczególny czas, szczególne wyzwania oraz 
potrzeba organizacyjnego „zwierania szyków”, abyśmy nadal mogli 
skutecznie w przyszłych latach służyć swojemu środowisku na miarę 
czasów i związanych z nimi wyzwań …  
 
Zygflor                                                                                             2019-07-12 
 

 

Warsztaty psychologiczne,  
czyli jak walczyć ze swoją słabością 

 
          W dniach 25-28 maja 2019 r. w Poroninie w Domu Gościnnym 
„Skalnica” Krystyny i Stanisława Pawlikowskich dla 23 osób pochodzących 
z terenu miasta Rzeszowa zrealizowano dofinansowywane przez Urząd 
Miasta Rzeszowa „Warsztaty psychologiczne”, jako swoiste antidotum lub 
formę walki z nałogiem realizowanej przez psycholog kliniczną Ewę 
Mucha, która jako osoba godna najwyższego zaufania od lat współpracuje 
z naszym środowiskiem nie tylko na tej niwie. 
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        O zasygnalizowanym zadaniu Dyrektor Okręgu Podkarpackiego PZN 
Małgorzata Musiałek, która wraz z Aliną Niedużak tworzyła kadrę 
zgrupowania m.in. powiedziała: „Warsztaty psychologiczne – jako 
zapobieganie skutkom alkoholizmu – trwały od soboty 25 maja, aż do 
wtorku 28 maja br. i zostały zrealizowane w naszej wypróbowanej bazie 
noclegowo-żywieniowej u pp. Pawlikowskich w nieodległym od 
Zakopanego Poroninie, co nam umożliwiało łatwe wojażowanie po  
Zakopanem i okolicach. Na Podhale wyjechaliśmy autokarem Bogdana 
Sobusia, który w te dni wraz z nami przebywał w „Skalnicy”, aby w kolejne 
dni podwozić nas tam, gdzie zaplanowałyśmy sobie pospacerować.  
           Już w pierwszy dzień pobytu wysłuchaliśmy pierwszej prelekcji 
psycholog, która była zapowiedzią jej dalszych na tej niwie poczynań. To 
wtedy mówiła o problemie nadużywania alkoholu, przybliżyła termin i 
definicję „abstynenta” i „alkoholika”, dosyć dużo opowiedziała – bazując 
na przykładach - kogo tym mianem określamy oraz kto to jest nałogowy 
alkoholik i czym to się dla takiego delikwenta kończy.  
          W wyjeździe udział wzięły 22 osoby zrzeszone w PZN z terenu Gminy 
Miejskiej Rzeszów oraz 8 wolontariuszy, którzy wspierali w/w. 
          W pobycie w polskich górach sprzyjała nam pogoda – było fajnie, 
przyjemnie i sucho – co umożliwiło nam marszrutę Doliną Kościeliską, 
Doliną Strążyską, „zaliczyć” baseny termalne oraz Gubałówkę.  
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         Całą grupę podzieliliśmy wedle ich indywidualnych predyspozycji i 
możliwości w pokonywaniu terenowych trudności, co ułatwiło nam z nimi 
realizowanie – w tak przepięknym terenie - fizycznej aktywności. W 
niedzielę byliśmy na Krzeptówkach, by – przy okazji zapoznawania się z tą 
częścią Zakopanego – uczestniczyć we Mszy św. 

          W międzyczasie po powrocie z terenu uaktywniała się nasza 
psycholog, czyli Ewa Mucha, która w odosobnionym pomieszczeniu 
indywidualnie spotykała się z osobami, które w takich warunkach  
pragnęły takiego kontaktu i rozmowy na zasygnalizowane w 
przedsięwzięciu ich własne problemy.  
          Do domu wyruszyliśmy tuż po spożyciu sutego śniadania we wtorek  
28 maja, by po kilkugodzinnej jeździe omówione przedsięwzięcie 
rozwiązać w miejscu jego inauguracji, tj. na rzeszowskim Placu 
Dworcowym przy dworcu PKP. 
           W warsztatach udział wzięły nowe osoby, dla których tego typu 
wyjazd był dużym przeżyciem oraz w pewnym stopniu wstrząsem z 
powodu poruszanych tematów.  
          Wszystko było „super”, co sprzyjało integracji oraz przeżyciu tylko 
fajnych chwil, które nowe osoby będą na pewno długo wspominać. 
Również należy domniemywać, że duży ślad w ich psychice, czy 
poczynaniach odcisnęły wysłuchane prelekcje oraz rozmowy „w cztery 
oczy” z psycholog” – tyle z treściwej wypowiedzi Małgosi, która wraz z 
dziewczynami z biura stara się jak może, aby gdzie się tylko da pozyskać 
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jakiś grosz umożliwiający chociażby kilku osobom wyjazd w atrakcyjne 
miejsce, za co należy tylko podziękować i prosić o dalszą na tej niwie 
aktywność. 
 
Zygflor                                                                                    2019-06-03   
 
 

Tym razem w Muszynie 
 

          osoby zamieszkałe na terenie miasta Rzeszowa w dniach 04-09 
czerwca 2019 r. – dzięki dofinansowaniu Gminy Miejskiej Rzeszów oraz 
organizacyjnemu zaangażowaniu w ten wyjazd rehabilitantek z biura ZO 
Podkarpackiego PZN – uczestniczyły w „Warsztatach z rehabilitacji 
podstawowej osób niewidomych” zrealizowanych w muszyńskim Ośrodku 
Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN „Nestor”. W przedsięwzięciu udział 
wzięły osoby z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku dotychczas jeszcze nie 
korzystające z takiej formy wsparcia i rehabilitacji.  
          O zrealizowanym wyjeździe opiekunka grupy - Alicja Niedużak min. 
powiedziała: „Zajęcia z rehabilitacji podstawowej osób niewidomych i 
słabowidzących – tym razem – zrealizowałam w OL-R PZN „Nestor” w 
Muszynie Zdroju. W szkoleniu udział wzięło 20 osób niewidomych i 
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słabowidzących plus 8 opiekunów i 2 osoby kadry, czyli Monika Balcerak 
oraz moja skromna osoba.  
           W trakcie pobytu w „Nestorze” mieliśmy zajęcia z orientacji 
przestrzennej, czynności samoobsługi oraz pokaz i obsługę sprzętu 
specjalistycznego – nowoczesne technologie. Uczestnicy brali udział w 
zajęciach będąc podzielonymi na grupy, co ułatwiało ich realizację przez 
kolejne dni.  
          Ponadto udało nam się wygospodarować czas, aby zwiedzić 
Muszynę i okolice. Wraz z lokalnym przewodnikiem zrealizowaliśmy 
spacer usprawniający po tym kurorcie, zaszliśmy za rzekę Poprad, również 

„zaliczyliśmy” lokalne ogrody 
sensoryczne, które są atrakcją tej 
miejscowości. 
          Również zrealizowaliśmy 
jednodniową wycieczkę do 
położonej tuż za granicą na 
Słowacji miejscowości Stara 
Lubownia, gdzie zwiedziliśmy 
zabytkowy zamek, muzeum 
gorzelnictwa i skansen.  

          W sobotę 8 czerwca - po południu - gruntownie zapoznaliśmy się z 
atrakcjami Krynicy, czyli pijalnią wód, czy miejscowym deptakiem, po 
którym spacerując wspominaliśmy Nikifora, który to, co widział w swoim 
prymitywnym malarstwie utrwalał na swoich rysunkach.  
          Oprócz tego wszystkiego było nam dane skorzystać z atrakcji 
kulturalno-rozrywkowych serwowanych nam w naszym ośrodku np. w 
postaci grilla przy żywej muzyce miejscowego górala, wspólnie 
obejrzeliśmy kultowy musical Mussina, czy razem przeżyliśmy pożegnalny 
podwieczorek, który niewątpliwie przyczynił się do mocniejszego 
zintegrowania całej grupy, a nawet nawiązania ściślejszych więzów 
przyjaźni pomiędzy niektórymi z uczestników.  
          Kończąc pragnę dopowiedzieć, że  w trakcie zajęć z czynności dnia 
codziennego uczestnicy uczyli się robić sałatkę jarzynowo-owocową, 
potem „przerabiali” nakrywanie – z użyciem kontrastowych serwetek i 
naczyń – do stołu, co było dla nich niezwykle odkrywczym i … mile przez 
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nich przyjętym. Reasumując całe przedsięwzięcie uważam, że pozyskane 
środki rozdysponowaliśmy, czyli spożytkowali jak najlepiej, co sprzyjało ich 
rehabilitacji oraz zintegrowaniu, o co w tym przedsięwzięciu przede 
wszystkim chodziło. Atmosfera oraz sposób realizacji zajęć niewątpliwie 
dodała im otuchy i wiary w siebie. Wydaje się, że odkrywczym dla nich 
było to, że w swojej trudnej sytuacji -  zapewne te  zajęcia pomogły im się 
odnaleźć - tyle z treściwej i ciepłej wypowiedzi kol. Alicji Niedużak. 
          Można ją jedynie uzupełnić o informację mówiącą o tym, że od 
zarania szkolenia, aż do rozwiązania przedsięwzięcia towarzyszył im 
transport oraz osoba Bogdana Sobusia, co w tego typu przedsięwzięciu 
jest naturalnym i potrzebnym. 
         Oprócz tego ważnym jest to, że Monika i Alicja pokazały im wręcz 
kultowy obiekt – OL-R PZN „Nestor”, który dla polskich niewidomych jest 
swoistą Mekką, miejscem historycznym – m.in. związanym z ofiarami walk 
o naszą niepodległość z 1918 r. - w którym każdy z nas – aby pooddychać 
historią -  powinien pojawić się przynajmniej raz … 
 
Zygflor                                                                                    2019-06-16 
 
 

Do piętnastu razy sztuka 
- czyli – 

           
          relacja z Warsztatów Muzycznych AD 2019  - w skrócie WM - oraz 
kończącej je Gali koncertowej, która z bardzo wielu powodów tym razem 
- jak przystało na taki (kryształowy) Jubileusz – została zrealizowana w 
horynieckim Amfiteatrze. 
     
          W dniach 21-27 lipca 2019 r. – dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Województwa Podkarpackiego: ROPS w Rzeszowie - po raz piętnasty w 
Horyńcu Zdroju w pensjonacie „Dukat” Witolda Dukacza  ZO 
Podkarpackiego PZN dla swoich uzdolnionych muzycznie podopiecznych - 
niewidomych i słabowidzących z terenu Województwa Podkarpackiego - 
zrealizował kolejno już 15-te – Jubileuszowe, bo kryształowe – WM.  
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          Swoiste novum tegorocznej edycji, to wymuszona przyczynami 
obiektywnymi realizacja w dniu 25 lipca Gali koncertowej w horynieckim 
Amfiteatrze, co stało się dodatkowym logistyczno-artystycznym 
wyzwaniem oraz mocno „paraliżującym” artystów czynnikiem 
stresogennym, aby podobnie rewelacyjnie wypaść, jak w latach 
poprzednich na deskach 
Dworskiego Pałacu 
Ponińskich, czyli w 
horynieckim GOK, gdzie 
realizowano ich 
dotychczasowe edycje. 
          Po raz pierwszy w 15-
letnim cyklu swoje 
umiejętności zaprezentują 
na scenie Amfiteatru, czyli 
w innych realiach, ale 
mamy nadzieję graniczącą 
z pewnością, że koncert będzie równie udany, jak te, które realizowali we 
wspomnianym powyżej miejscu. 
          O tegorocznej – w całym cyklu już 15 edycji WM (pierwsze 
jednorazowo odbyły się w Iwoniczu Zdroju, zaś horynieckie, jako kolejne 
są 14-tymi) – Ewa Jaworska Pawełek na pytanie: „Jakie rozterki, obawy, 
czy oczekiwania towarzyszą Pani  przed terminem realizacji tegorocznych 
WM; jakie ma Pani dotyczące poprzednich edycji wspomnienia, 
spostrzeżenia, czy chwile satysfakcji z ich realizacji lub indywidualnych 

dokonań niektórych z ich uczestników, a których 
niekwestionowanym zaczynem  był udział w WM  
odpowiedziała: 
          Ewa Jaworska-Pawełek: Po pierwsze – 
cudownym jest to,  
że po raz 15-ty możemy je realizować; zaś 
smutnym, że przez ten czas (uśmiech) przybyło 
nam 15 lat. Przyznaję, że w najśmielszych 

marzeniach nie zakładałam, że WM staną się cyklicznym 
przedsięwzięciem i dotrwają do kolejnego jubileuszu (bo mieliśmy już 
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dwa: 5-cio i 10–cio lecie). Dodaje mi skrzydeł fakt, że co roku przybywają 
nowi ludzie, że jest to coraz większa grupa, która połknęła tego 
przysłowiowego „bakcyla” i zaraziła się miłością do śpiewania.  
Uważam, że śpiew jest najwspanialszą terapią właściwie na wszelkie 
dolegliwości dotyczące ducha, jak i ciała. 
         W tym wszystkim równie fajnym jest to, że na te lata w horynieckim 
ośrodku „Dukat” znaleźliśmy ciepłą przystań i przyjazną atmosferę, która 
corocznie nam towarzyszy podczas realizacji tego projektu.  
          Przez te lata bardzo zżyłam się z tym środowiskiem – dobrze je 
poznałam - „wgryzłam się w nie”. Poznałam wiele osób, dotarły do mnie 
ich problemy, radości i być może poprzez to – tak jak oni – nie wyobrażam 
sobie, żeby WM nie mogłyby się odbyć. Po prostu WM zaistniały na 
zawsze w moim osobistym wakacyjnym kalendarzu, jak też w wakacyjnym 
wachlarzu imprez tego kurortu, więc zainicjowaną przed laty tradycję 
musimy kontynuować, chociażby i z tych względów.  
          Z tego też powodu – przy okazji dziękując za corocznie  
wyasygnowane na organizację WM środki - ciężko od niedzieli pracujemy. 
          W tym roku do występu przygotowuję 18 osób, w tym weteranów 
WM, którymi są: Małgosia Musiałek, Małgorzata Samagalska, Monika 
Młot, Przemek Kielar, czy Waldemar Garboś.  

          Przed nami olbrzymie 
wyzwanie, bowiem koncert 
wieńczący warsztaty odbędzie 
się w Amfiteatrze, czyli na dużej 
plenerowej scenie (Dworski 
Pałac Penińskich, czyli 
horyniecki GOK wreszcie jest w 
kapitalnym remoncie). Z tego 
względu „ciąży” nad nami 
olbrzymia odpowiedzialność, 
aby i w tym miejscu pokazać się 

z jak najlepszej strony. 
            Gala koncertowa kończąca WM będzie podzielona na dwie części. 
           W pierwszej – majestatycznej – przedstawimy utwory pełne 
dostojeństwa i powagi; będą to premiery jak i utwory wykonywane  
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w poprzednich latach. Natomiast w drugiej części - rozrywkowej  – 
uczestnicy wykonają utwory z tzw. „przymrużeniem oka”. Myślę  
,że dzięki różnorodności utworów, każdy widz na pewno znajdzie coś 
bliskiego dla siebie i na pewno coś go 
usatysfakcjonuje. 
          Kto najlepiej zagospodarował wszystko to, co 
daje uczestnictwo w corocznych WM? 
          Artystycznie, to Monika Młot, która bierze 
udział w przeglądach,  organizowanych na terenie 
nie tylko Podkarpacia, ale i kraju. 

Wiem też, że inne osoby dzięki WM uwierzyły 
w siebie i w to, że potrafią pokonać przeciwności 
losu, walczyć o swoje miejsce w społeczeństwie i 
to na pewno jest największym ich osiągnięciem. 
          Przy okazji, z racji kryształowego Jubileuszu, 
pragnę podziękować Pani Dyrektor Małgorzacie Musiałek-Przyboś – ich 
pomysłodawczyni, Agnieszce Iwaniuk-Kuli, Aleksandrze Stawarz oraz 
wszystkim moim dziewczynom z Klubu 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich (w którym pracuję na co dzień), które w tym 15-leciu 

bardzo ciężko pracowały 
wraz zemną podczas ich 
kolejnych edycji. W trakcie 
rozmowy uzmysłowiłam 
sobie, że przez ten czas 
towarzyszyło mi około 20 
dziewcząt, co z perspektywy 
czasu wydaje się być wręcz 
liczbą niewiarygodną. 
          Małgorzata Musiałek: 
O ile dobrze pamiętam, to 
cykl nasz rozpoczynaliśmy 

jako Warsztaty Artystyczne, ponieważ inicjowaliśmy je trójczłonowo, gdyż 
część uczestników pracowała z Ewą Jaworska- Pawełek, kilka osób „pod 
okiem” Ani Grabowiec parała się arteterapią, zaś grupa trzecia, czyli 
poetycko-literacka szukając natchnienia miała coś tworzyć na niwie m.in. 
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WM. Jednak czas ich część zweryfikował i od minimum 14 lat oddajemy 
się tylko pasji śpiewania z roku na rok czyniąc to coraz bardziej 
profesjonalnie. W tej chwili jest tylu chętnych do śpiewania, że warto 
pomóc im w kultywowaniu i rozwijaniu tej pasji. Uboczny „na co dzień” 
produkt WM, to „Grupa 5 + 1 Agnieszki Iwaniuk-Kuli”, która w ciągu roku 
uświetnia wiele imprez środowiskowych i nie tylko tym samym 
rozsławiając wszem i wobec całe nasze środowisko na terenie  regionu. 
           W sumie jest fajnie, w trakcie zajęć nikogo nie trzeba przekonywać, 
aby chciał ćwiczyć indywidualnie, jak  też „zgrywać się” z innymi dla dobra 
i jakości wszystkich artystów, czyli całego zespołu, aby w końcowym 
efekcie dać ciekawe i dobrej jakości widowisko – muzyczny spektakl - 
trwający około 1.5 godziny. 
          Po zakończeniu WM – w piątek – będziemy nagrywać płytkę  
z wykonaniami naszych uczestników na „Przegląd Piosenki”  ogłoszony 
przez Opolski Okręg PZN. Może kilka osób - lub ktoś - znajdzie uznanie 
Jury i weźmie w nim udział i Daj Boże powróci  
z jakąś nagrodą lub wyróżnieniem w ten sposób dodając splendoru WM? 
 

25 lipca 2019 r. godz. 1900 
- czyli – 

          - relacja z wielkiej Gali koncertowej w horynieckim Amfiteatrze 
  - zrealizowanej z racji kryształowego Jubileuszu WM tradycyjnie je 
kończących.  
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  W to, tak długo oczekiwane popołudnie organizatorom oraz 
wykonawcom adrenaliny dodawała nieprzewidywalna aura, a wraz z  nią 
retoryczne pytanie: będzie lalo, czy nie, uda się występ, czy też nie, gdyż 
na nieboskłonie sytuacja co kilkanaście minut zmieniała się jak w 
przysłowiowym kalejdoskopie. Wytrzymało. Około 1800 -tej nawet 
wypogodziło się, więc wszyscy do Amfiteatru podążali uśmiechnięci z 
nadzieją, że się uda i „wypali” jubileuszowy koncert po raz pierwszy 
realizowany „pod gołym niebem” poprzez to dając obopólną satysfakcję 
obu stronom, tj. wykonawcom, jak i widzom.  
        Muzyczny spektakl zainicjował Przemek Kielar, który 
w specyficzny sposób nawiązał do piętnastolecia WM, życzył tylko 
wspaniałych wrażeń stronom, tj. wykonawcom, jak i odbiorcom 
muzycznego widowiska. 

          W tym roku na widowni z grona tzw. VIP-ów zasiedli: dyr. Oddziału 
Podkarpackiego PFRON – Maciej Szymański, prezes Okręgu 
Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula oraz właściciele pensjonatu 
„Dukat”, czyli Beata i Witold Dukaczowie. 
          Wśród licznie zgromadzonej widowni zauważyłem non stop 
pracujące 3 kamery, zaś przed samą sceną dwie profesjonalne kamery, 
czyli ekipę TV Rzeszów oraz TV Lubaczów wchodzącej w skład regionalnej 
internetowej telewizji GRUPA MEDIALNA INFO (adres: 
http://lubaczow.tv/). 

http://lubaczow.tv/
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          Oprócz tego mnóstwo ludzi pojedyncze występy rejestrowało 
komórkami robiąc zdjęcia lub rejestrując poszczególne występy,  
o czym zaświadczają moje zdjęcia.   

          Jak zwykle widownię udało im się  „rozmiękczyć” wykonaniem 
starych sprawdzonych przez instruktor Ewę Jaworską-Pawełek szlagierów 
takich jak: utwór żydowski „Świt” z repertuaru Justyny Steczkowskiej, „Bo 
jest tylko jeden świat” z repertuaru zespołu PIN, „Niebieska piosenka” 
Grzegorza Tomczaka, „Możesz wszystko”, „Niech miłość” Piotra Rubika, 
„Quo vadis”, czy „Niezmienność” tegoż mówią, że to nie jest  
kompozytora, które wykonano w pierwszej części spektaklu. 
         Jego część drugą charakteryzowało raczej indywidualne wykonanie 

utworów takich polskich gwiazd, jak: „Nie zadzieraj nosa” Czerwonych 
Gitar, „Nie ma wody na pustyni” Beaty Kozidrak, „Małgośka” Maryli 
Rodowicz, „Nic nie może wiecznie trwać” Anny Jantar, „Co mnie w tobie 
zachwyciło” Ireny Jarockiej, „Bombonierka” Grzegorza Turnaua, 
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„Opowiadaj mi tak” Zbigniewa Wodeckiego, czy „Najwięcej witaminy” 
Andrzeja Rosiewicza oraz wiązanki pieśni ludowych wykonywanych 
zespołowo. 
         Tego wieczoru wyższych estetycznych przeżyć - z tzw. „górnej półki” - 
dostarczyli: Monika Młot, Waldemar Garboś, Grażyna Maziarz, Dorota 
Szela, Teresa Biało, Aleksandra Stawarz – wolontariuszka, Magdalena 
Zach, Agnieszka Iwaniuk-Kula – instruktor wokalu, Andrzej Sondej, 

Przemek Kielar, Marika Kielar, Zuzanna Ostafin, Kazimiera Przybyło, Jadzia 
Pawlak, Barbara Sołek, Weronika Mazur, Alicja Ostafin, Oliwia Kula oraz 
gościnnie - na zakończenie spektaklu solo i grupowo - Ewa Jaworska-
Pawełek. 
 
          Jubileuszowy koncert zakończyły podziękowania skierowane tak 
wobec uczestników koncertu, jak też ich „guru”, czyli Ewy Jaworskiej-
Pawełek. Tych pierwszych honorował dyr. PFRON Maciej Szymański, zaś p. 
Ewę – w imieniu grupy - Zuzanna Ostafin, która wręczyła jej przepiękną – 
własnoręcznie wykonaną - złotą różę oraz wyrecytowała „od serca” 
własnego autorstwa stosowny wiersz, po czy jeszcze chwilę razem 
„pośpiewano”. 
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          Na szczęście nie padało, a wokalnym popisom towarzyszył tylko 
słyszalny w chwilach przerw dosyć głośny plusk pobliskiej fontanny, a nie 
strugi deszczu, które teraz słyszę kończąc w piątkowe przedpołudnie 
powyższą relację ze zrealizowanych we wczorajszy wieczór WM AD 2019. 
         Reasumując: wreszcie z swym występem wyszli „na świeże 
powietrze”, czyli Galę koncertową zrealizowali na wolnym powietrzu – w 

Amfiteatrze – jak zwykle we wspaniałym – porywający widza – 
niepowtarzalnym spektaklu. Stało się to w 15-ej edycji WM i kto wie, jak z 
tego zadania wybrną w przyszłym roku, gdy „zasmakowali” występu w 
takich realiach, przy tak potężnym nagłośnieniu, które niczym afrykańskie 
tam-tamy, czyli bębny sygnalizacyjne używane przez Murzynów w 
tropikalnej dżungli, które  wedle tego mechanizmu działając „wymiotły” 
wszystkich pensjonariuszy z horynieckich obiektów sanatoryjnych, gdyż 
we wszystkich sektorach Amfiteatru na pewno była wielokroć większa 
liczba widzów, niż ta, która niegdyś Galę koncertową obserwowała w 
horynieckim GOK, czego z serca Im gratuluję. 
          Tak więc do zobaczenia w Horyńcu Zdroju za rok oraz przeżywania w 
trakcie przyszłorocznej realizacji tylko takich dylematów, które 
zasygnalizowałem powyżej przy kolejnych ich edycji - przy „podwójnej 20” 
-  czyli w trakcje realizacji  WM AD 2020. 
 
Zygflor                                                                                            2019-07-26 
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Witryna poetycka 
          
           W tegorocznym październikowym kąciku poetyckim – jako 
uzupełnienie relacji z tegorocznej Gali koncertowej kończącej 15-tą edycję 
WM – publikuję wiersz Zuzanny Ostafin, którego treścią wraz z ogromnym 
żarem i zaangażowaniem w jego recytację oddawała hołd, szacunek i 
uznanie instruktor Ewie Jaworskiej-Pawełek za to, co przez ostatnie 
półtorej dekady uczyniła – i nadal czyni – na rzecz naszego środowiska. 
          Kto nie wierzy, niech odsłucha sobie tegoroczną Galę koncertową 
(można ją zdobyć w zapisie mp3); być może po jej wysłuchaniu dojdzie do 
jeszcze bardziej dociekliwych spostrzeżeń, wniosków i wzruszeń … 
 

„Kryształowy Jubileusz” 
 
Minęło już 15 lat, 
jak na wakacjach się spotykamy, 
to dzięki pani dyrektor w ośrodku „Dukat” 
Warsztaty Muzyczne mamy! 
 

Co pani Ewa z nami ma… 
gdy tak wspaniale fałszujemy, 
prostuje nasze głosy tak, 
że … my uczniowie współczujemy… 
 

A Ona spokojna, cierpliwa, 
uśmiechnięta i kochana, 
uczyła nas i uczy wspaniale tak, 
jak kochająca mama! 

 
To kryształowy Jubileusz 
dziś właśnie świętujemy, 
i naszej instruktor – pani Ewie 
serdecznie podziękować chcemy! 
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Bo wyjątkową jest Osobą, 
to nasza „Złota Gwiazda” 
z Nią tak bawimy się muzyką, 
z Nią jest naprawdę super jazda! 

 
To Ona rozprasza nam 
ciemności życia cień, 
odważnie idziemy przez świat, 
bez łez witamy każdy dzień! 

 
Jednak przyznam, że czasami wkradnie się łza, 
bo różnie w życiu jest… 
lecz pani Ewa tak wspiera nas, 
że od razu śpiewać się chce! 

 
I właśnie dla tej „Złotej Gwiazdy” 
złotą różę zrobiłam, 
życząc z grupą wokalną, 
by Pani dla nas przynajmniej sto lat żyła 
i tak wspaniałą instruktorką zawsze była!!! 

 
autor: Zuzanna Ostafin                napisane: 25.07.2019 r. 
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Warsztaty Muzyczne AD 2019 – fotorelacja 

 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty Muzyczne AD 2019 – fotorelacja 
 

 
 

 


