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 Październik 
   

  „W październiku – jak na śmietniku” – to ludowe przysłowie 
najtrafniej 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. 

  Październik jest pierwszym pełnym miesiącem jesieni, która 
w swoisty sposób wpływa na naszą fizyczną i psychiczną formę. 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 tradycji katolickiej te dni są poświęcone Matce Bożej 
Różańcowej; w świątyniach odprawiane są nieszpory, na które śpieszą 
przede wszystkim starsi i matki z dziećmi. 

  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. 

  Mądre ludowe przysłowia – np. „ Po św. Tadeuszu trzeba chodzić 
w kapeluszu” lub „Od św. Urszuli oczekuj śnieżnej koszuli” ostrzegają nas 
przed drastyczną zmianą pogody i tym samym możliwością 
rozchorowania się – nakłaniają nas do cieplejszego odziewania 
się oraz zadbania o własne zdrowie. 

  Dla rolnika jest to bardzo gorący czas, bo jak mówi ludowe 
przysłowie: „Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać”. 
Rolnika „gonią” agrotechniczne terminy wszelkiej maści prac, tj. „na czas” 
wykonanie wszelkich uprawek, wysianie nawozów, a potem siew roślin 

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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ozimych, które to dla rolnego producenta są rękojmią jego 
przyszłorocznych dochodów lub … przyczyną strat… 
      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: 

 Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju. 

 Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. 

 Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 

 Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać. 

 Październik stoi u dwora – na wykop ziemniaków pora. 

 W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada. 

 Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. 

 Po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. 

 Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima. 
W te dni będziemy wspominać: 

  Październik – to Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi – jego symbolem 
jest różowa wstążeczka. 

  1 października 1870 r. – urodziła się Stefania Sempołowska – 
pedagog, i publicystka, działaczka społeczna i oświatowa (zm. 1944 r.). 

  1 października 1930 r. – urodził się Jerzy Wunderlich – dziennikarz, 
popularyzator nauki; m.in. współtwórca i prezenter programów 
telewizyjnych „Eureka” oraz „Klinika zdrowego człowieka” (zm. 2009 r.). 

  2 października 1944 r. – po dwumiesięcznych krwawych walkach 
w Ożarowie k. Warszawy podpisano kapitulację Powstania 
Warszawskiego. 

  2 października 1970 r. – Telewizja Polska rozpoczęła emisję TVP-2. 
  3 października 1950 r. – urodził się Andrzej Szarmach – piłkarz, 

trener, brązowy medalista mistrzostw świata (1974 i 1982), wicemistrz 
olimpijski (1976 r.). 

  3 października 1990 r. – to moment „Zjednoczenia Niemiec 
poprzez formalne przyłączenie byłej NRD do RFN. 

  4 października – to Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. 
  4 października 1750 r. – urodził się Franciszek Dionizy Kniaźnin – 

poeta, dramatopisarz, tłumacz. Napisał: „Bajki” i „Erotyki” (zm. 1807 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/Kalendarz_rzymski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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  4 października 1790 r. – zmarł Jan Dekert – prezydent Warszawy 
(ur. 1738 r.). 

  5 października 1880 r. – zmarł Jacques Offenbach – francuski 
kompozytor pochodzenia niemieckiego. Był twórcą operetek; napisał: 
„Orfeusz w piekle” i „Opowieści Hoffmana” (ur. 1819 r.). 

  5 października 1910 r. – urodził się Bolesław Broda – farmaceuta, 
botanik, zielarz; współautor „Przewodnika do oznaczania roślin 
leczniczych, trujących i użytkowych” (zm. 2010 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.). 

  6 października 1970 r. – zmarł Julian Przyboś – poeta, eseista, 
tłumacz, jeden z najwybitniejszych poetów Awangardy Krakowskiej; 
twórca: „Równanie serca”, „Najmniej słów” (ur. 1901 r.). 

  7 października 1885 r. – urodził się Niels Bohr – duński fizyk. 
W 1922 r. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za opracowanie teorii 
budowy atomu wodoru. W latach 1943–1945 pracował przy budowie 
bomby atomowej (zm. 1962 r.). 

  7 października 1930 r. – urodził się Jerzy Wojnar – pilot 
szybowcowy i saneczkarz. Był dwukrotnym mistrzem świata 
w saneczkarstwie i trzykrotnym rekordzistą świata w przelotach 
szybowcowych (zm. 2005 r.). 

   8 października 1910 r. – zmarła Maria Konopnicka – pisarka, 
poetka, nowelistka, autorka „Roty”, krytyk literacki, autorka utworów 
dla dzieci, działaczka na rzecz kobiet, uznana za najwybitniejszą poetkę 
swojej epoki. M.in. napisała: „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, 
„Mendel Gdański” (ur. 1842 r.). 

  8 października 1970 r. – urodził się Matt Damon – amerykański 
aktor, scenarzysta, producent filmowy. Jego filmy: „Buntownik z wyboru”, 
Szeregowiec Ryan”. 

9 października 1930 r. – urodził się Wiesław Gołas – znakomity 
aktor, w czasie wojny członek ruchu oporu, żołnierz AK. Zagrał m.in. 
w filmie: „Ogniomistrz Kaleń”, czy „Czterej pancerni i pies”. 

  9 października 1980 r. – wybitny polski poeta i prozaik – Czesław 
Miłosz – został trzecim polskim laureatem literackiej Nagrody Nobla 
(po Henryku Sienkiewiczu i Władysławie Reymoncie). 
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  10 października 1410 r. – stoczono bitwę pod Koronowem, 
w której wojska polsko-litewskie pokonały wojska krzyżackie. Tym 
zwycięstwem Polacy potwierdzili osłabienie Zakonu, a cztery miesiące 
później podpisano I pokój toruński. 

  10 października 1940 r. – urodził się Witold Pograniczny – 
znakomity dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, jeden z prekursorów 
rock & rolla w Polsce i jeden z największych jego znawców (zm. 2008 r.)  

  11 października 1830 r. – w Warszawie odbył się ostatni –
pożegnalny – koncert Fryderyka Chopina. 

  11 października 1885 r. – urodził się François Mauriac – francuski 
pisarz zaliczany do największych pisarzy katolickich XX wieku, w 1952 r. 
laureat literackiej Nagrody Nobla. Napisał: „Kłębowisko żmij”, 
„Faryzeuszka”, „Młodzieniec z dawnych lat” (zm. 1970 r.). 

  12 października 1800 r. – urodził się Maksymilian Braun – muzyk, 
pedagog; organizator życia muzycznego w Wielkopolsce, jeden z twórców 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (zm. 1892 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.). 

  13 października – Dzień Dawcy Szpiku. 
  13 października 1680 r. – urodziła się Katarzyna Opalińska – 

królowa Polski, żona króla Stanisława Leszczyńskiego (zm. 1747 r.). 
  13 października 1925 r. – urodziła się Margaret Thatcher – 

brytyjska polityk, premier Wielkiej Brytanii, zwana „Żelazną Damą” 
(zm. 2013 r.). 

  14 października – to Dzień Edukacji Narodowej. 
Tego dnia w 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej – pierwsza 
w Europie instytucja oświatowa o charakterze ministerstwa. 

  14 października 1890 r. – urodził się Dwight Eisenhower – generał 
armii, w latach 1953-1961 prezydent Stanów Zjednoczonych, w czasie II 
Wojny Światowej Naczelny Dowódca Alianckich Ekspedycyjnych Sił 
Zbrojnych (zm. 1969 r.). 

  15 października – Międzynarodowy Dzień Niewidomego – 
zwany Dniem Białej Laski, który świętujemy w tym dniu od 15 
października 1993 r.  
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  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 Zarządu 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 70 r. p.n.e. urodził się Wergiliusz – poeta, 
największy epik rzymski, autor m.in. „Eneidy” – epopei narodowej 
Rzymian (zm. 19 r. p.n.e.). 

  15 października 1905 r. – urodziła się Hanna Mortkowicz–
Olczakowa – poetka, pisarka; napisała: „Janusz Korczak”, „O Stefanie 
Żeromskim: ze wspomnień i dokumentów” (zm. 1968 r.). 

  16 października – to Dzień Papieża Jana Pawła II. 
– obchodzony na pamiątkę wyboru na stolicę piotrową arcybiskupa 
metropolity krakowskiego – 58-letniego Karola Wojtyły, który przybrał 
imiona swoich poprzedników – Jana Pawła II. 

  16 października 1810 r. – urodził się Konstanty Julian Ordon – 
oficer Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy, bohater wiersza Adama 
Mickiewicza „Reduta Ordona” (zm. 1887 r.). 

  16 października 1820 r. – w Krakowie rozpoczęto trwającą trzy lata 
budowę Kopca Kościuszki.  

  17 październik – Światowy Dzień Walki z Ubóstwem. 
Więcej na ziemi łez i nędzy 
(krzywda w swych szponach dławi świat) 
niż ziaren ryżu i pieniędzy … 
więcej na ziemi łez i nędzy . 

Remigiusz Kwiatkowski 
 

  17 października 1865 r. – urodził się Lucjan Żeligowski – generał 
broni Wojska Polskiego, zajął Wino i Wileńszczyznę proklamując Litwę 
Środkową (tzw. bunt Żeligowskiego) (zm. 1947 r.). 
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  18 października 1950 r. – urodził się Marek Kondrat – aktor, 
teatralny i filmowy, reżyser. Zagrał w filmach: „Pan Tadeusz”, „Wszyscy 
jesteśmy Chrystusami”.  

  18 października 1960 r. – urodził się Jean-Claude Van Damme – 
belgijski aktor, reżyser, producent filmowy znany przede wszystkim z kina 
akcji, np. „Krwawy sport”, „Legionista”. 

  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.). 

  19 października 1970 r. – urodziła się Ewa Wachowicz – Miss 
Polonia 1992, dziennikarka telewizyjna, producentka programów 
telewizyjnych o tematyce kulinarnej.  

  20 października 1580 r. – urodził się Piotr Kruger – astronom 
i matematyk, konstruktor przyrządów astronomicznych, nauczyciel Jana 
Heweliusza (zm. 1639 r.). 

  20 października 1930 r. – urodził się Jan Stefan Przyłuski – profesor 
chemii, wynalazca, wykładowca Politechniki Warszawskiej (zm. 1998 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 1935 r. – urodziła się Jadwiga Barańska – 
scenarzystka, aktorka teatralna i filmowa, telewizyjna. Zagrała w filmach: 
„Noce i dnie”, „Hrabina Cosel”. 

  22 październik – Światowy Dzień Jąkających się. 
  22 października 1825 r. – urodził się Karol Miarka – zwany 

Starszym – działacz narodowy i społeczny, nauczyciel, pisarz, księgarz 
i wydawca związany z Górnym Śląskiem (zm. 1882 r.). 

  22 października 1870 r. – urodził się Iwan Bunin – rosyjski 
nowelista, poeta, tłumacz, w 1933 r. laureat literackiej Nagrody Nobla. 
Twórczość: „Antonówki”, „Wieś”, „Suchodół” (zm. 1953 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.). 
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  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. 

  24 października – to Światowy Dzień Walki z Otyłością. 
  24 października 1965 r. – Telewizja Polska wyemitowała 

premierowy odcinek serialu komediowego „Wojna domowa” w reżyserii 
Jerzego Gruzy. 

  24 października – w nocy 24/25 października zostaje odwołany 
czas środkowo europejski letni. O godz. 300 przestawiamy wskazówki 
zegarów na godz. 200. 

  25 października 1950 r. – Chiny zajęły Tybet informując światową 
opinię publiczną, iż ich wojska wkroczyły do Tybetu „w celu wyzwolenia 
ludu tybetańskiego”. 

  25 października 2010 r. – zmarł Andrzej Konic – reżyser teatralny, 
telewizyjny i filmowy, scenarzysta. Nagrał seriale: „Czarne chmury”, 
„Najważniejszy dzień w życiu”, „Życie na gorąco” (ur. 1926 r.). 

  26 października 1550 r. – zmarł Samuel Maciejewski – biskup 
krakowski, kanclerz wielki koronny, doradca króla Zygmunta I Starego 
(ur. 1499 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.). 

  27 października 1430 r. – zmarł Witold Kiejstutowicz – wielki książę 
litewski, brat stryjeczny Władysława Jagiełły (ur. 1354? r.). 

  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 „Wiktora” dla najpopularniejszej postaci 
TVP (ur. 1916 r.). 

  28 października 1900 r. – w Paryżu zakończyły się II Letnie Igrzyska 
Olimpijskie. 

   28 października 1975 r. – Krystian Zimerman został zwycięzcą IX 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 

  29 października 1930 r. – urodził się Mariusz Dmochowski – aktor. 
Zagrał w wielu filmach fabularnych, np. „Lalka”, „Pan Wołodyjowski”, 
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„Czarne chmury”. Idealnie odtwarzał postać króla Jana III Sobieskiego 
(zm. 1992 r.). 

  29 października 1945 r. – urodził się Józef Łoziński – prozaik. 
Napisał: „Złote góry i inne opowiadania”, „Za zimny wiatr na moją wełnę. 

  30 października 1950 r. – w Polsce przeprowadzono wymianę 
pieniędzy w stosunku 1 nowy złoty = 100 starych złotych. 

  30 października 1960 r. – urodził się Diego Armando Maradona – 
argentyński piłkarz, trener reprezentacji Argentyny; czterokrotny 
uczestnik mistrzostw świata, mistrz (1986) i wicemistrz (1990). W 1986 r. 
w plebiscycie World Soccer Magazine uznany za najlepszego piłkarza 
świata. 

  31 października – Światowy Dzień Oszczędności. 
  31 października 1930 r. – urodził się Zdzisław Najder – historyk 

literatury, opozycjonista w czasach PRL, w latach 1982-1987 dyrektor 
Rozgłośni Radia Wolna Europa, znawca twórczości Josepha Conrada. 

  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.  
   

  Kolejny raz wspólnie przeanalizowaliśmy – i przypomnieli – fakty, 
osoby i zdarzenia, które niegdyś zdarzyły się w październiku, który niegdyś 
był określany miesiącem oszczędności. 

  Pora roku wymusza na nas gromadzenie zapasów na nadchodzącą 
zimę oraz zmusza do filozoficznym przemyśleń związanych z życiem, 
egzystencją oraz 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 …a w tym 
roku – jak w żadnym – mieliśmy multum czasu nad snuciem tego typu 
przemyśleń i rozważań … 
 
Zygflor                         2020-03-31 
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Pionierka ery pandemii  
 

  Parafrazując, czyli adaptując niemalże w całości wstęp 
do sienkiewiczowskiej trylogii, czyli pierwsze patetyczne strofy „Ogniem 
i mieczem” – nieporadnie je naśladując – o ostatnim oraz o początkach 
bieżącego roku można rzec: „Przełom 2019/2020 roku był to dziwny czas, 
gdyż rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały nadejście 
nadzwyczajnych zdarzeń. Sami stwierdziliśmy, że ludzkość aż prosi 
się o karę boską, gdyż od dziesięcioleci non stop toczą się wojny, świat 
ze stoickim spokojem obserwuje w krajach muzułmańskich pogrom 
chrześcijan, zaś wysoko cywilizowane kraje w owym ślepym pędzie 
za zyskiem zatraciły swe korzenie. Od kilkunastu lat odnotowujemy 
anomalie pogodowe, walczymy z wręcz biblijną plagą ślimaków 
i tolerujemy wszechobecną nienawiść i pogardę. W cyniczny sposób 
interpretujemy biblijne przyzwolenie: „czyńcie sobie ziemię poddaną” – 
niszcząc klimat, trując powierzchniowe i podziemne zasoby pitnej wody, 
grabiąc surowce i naturalne bogactwa przyrody – słowem: 
bez opamiętania unicestwiamy Naszą Żywicielkę Matkę Ziemię.  

  Co prawda w innych regionach Ziemi obserwowano zaćmienie 
słońca, zaś w naszym – w zasadzie – nie było też zimy, w czasie której 
z centralnej Azji zaczęły do nas docierać zastraszające wiadomości 
o koronawirusie, który dziesiątkuje lokalną populację. Około Świąt Bożego 
Narodzenia zaczęliśmy spoglądać ku Państwu Środka, czyli Chinom, skąd 
w zastraszającym tempie na cały glob zaczęła rozprzestrzeniać 
się pandemia. Nie minęły dwa miesiące, gdy na dwóch głównych 
europejskich półwyspach liczbę jej ofiar zaczęliśmy każdego dnia liczyć 
w setkach, a potem nawet w tysiącach ludzkich zgonów.  

  Składając sobie bożonarodzeniowo-noworoczne życzenia nikt nie 
dopuszczał takiej ewentualności, że nasze gospodarczo-społeczno-
związkowe życie zamrze, czyli zostanie uśpione i wyciszone – wręcz 
zawieszone – na jakieś 2 – 3 miesiące i jak trudno będzie powrócić 
do poprzedniej aktywności i działalności tak charakterystycznej 
dla naszego środowiska o tych porach roku”. 

  Pionier – to krzewiciel kultury, postępu, osoba wyznaczająca – 
wytyczająca – nowe trendy, drogi i rozwiązania w jakieś dziedzinie, 
propagująca i „przecierająca” – w naszym przypadku – szlaki związkowej 
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działalności w trudnych momentach naszej rzeczywistości, w jakich 
obecnie przyszło nam żyć i działać. 

   Poniższe opracowanie, czyli relacja z kilkudniowej wycieczki, 
to słowa uznania i hołd skierowany wobec prezes Ani Hojnackiej, która 
jako pierwsza z grona liderów naszego środowiska na rzecz swoich 
podopiecznych zrealizowała to, co poniżej relacjonujemy.  

 W dniach 05-10 lipca 2020 r. Koło PZN w Rzeszowie zorganizowało 
dofinansowywaną przez rzeszowski PCPR imprezę turystyczną pn. 
„Idziemy w Góry”, której na te dni bazę hotelowo-żywieniową 
w miejscowości Poronin stanowił pensjonat „Skalnica” p. Pawlikowskich, 
którzy od lat współpracują z naszym środowiskiem. 

  W imprezie, w której kadrę stanowiły Alicja Niedużak – niezwykle 
doświadczona organizatorka wielu wyjazdowych szkoleń, wycieczek, 
czy rajdów – oraz nabywająca podobnej rangi umiejętności i wiedzy – 
prezes rzeszowskiej struktury PZN Ania Hojnacka – wzięło udział 21 osób, 
w tym: 11 osób niepełnosprawnych, legitymujących się znacznym bądź 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok 
(lub orzeczeniem równoważnym) oraz 8 opiekunów – wolontariuszy.  

 Imprezę swoim autokarem zabezpieczał Bogdan Sobuś, na którego 
współpracę zawsze możemy liczyć.  

   Należy zaznaczyć, ze program imprezy turystycznej „Idziemy 
w Góry” był ustalany i aktualizowany codziennie i na bieżąco „u zarania 
każdego dnia” z uwzględnieniem warunków pogodowych 
oraz indywidualnych możliwości uczestników.  
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  I tak zrealizowano go wedle schematu: 
5.07.2020 r. – niedziela  

  Dzień pierwszy wycieczki, to dzienny przejazd autokarem 
do Poronina do Domu Gościnnego „Skalnica”, czyli ich miejsca 
zakwaterowania. Wieczorem zrealizowali spotkanie organizacyjno-
zapoznawcze. Następnie organizatorki zapoznały uczestników 
z jej programem, po czym nastąpiło rozdanie kominów/chust w jaskrawo-
żółtym kolorze, z odblaskowym paskiem, tak, aby mogli być „widoczni 
na drodze” wspólnych wędrówek. 

6.07.2020 r. – poniedziałek  
  Po śniadaniu nastąpił wyjazd do zabytkowego drewnianego 

kościółka z początków XX wieku p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Jaszczurówce, gdzie miejscowy przewodnik przybliżył im historię 
powstania i jego budowy oraz omówił architekturę jego wnętrza. 
Następnie przeszli zielonym szlakiem Doliną Olczyską wzdłuż potoku 
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Olczyskiego oraz wywierzysk na Polanę Olczyską. Po krótkim odpoczynku 
i posiłku ruszyli żółtym szlakiem przez Przełęcz Nosalową do Kuźnic. 
Podziwiając widoki, szum potoku oraz rzadką, występującą tylko w tym 
miejscu roślinność (wyższe temperatury oraz wilgotność sprzyja 
rozwojowi specyficznych gatunków roślinnych), gdzie przed II Wojną 
Światową powstały pierwsze baseny termalne na Podhalu. W Kuźnicy 
przy Potoku Bystrej dłuższą chwilę odpoczywali przy okazji podziwiając 
pejzaż górski oraz szczyt Nosal. Wieczór spędzili w „Szałasie” integrując 
się przy grillu i muzyce elektronicznej. 

7.07.2020 r. – wtorek  
  Wykorzystując BUS część grupy dowieziono do Kuźnic, gdzie idąc 

szlakiem wzdłuż potoku Bystrej po drodze podziwiali roztaczające 
się widoki – w tym szczyt Nosala – wsłuchiwali się w śpiew ptaków, 
podziwiali otaczający ich las oraz chłonęli odgłosy kaskad i spiętrzeń wody 
potoku. Poruszając się w takiej scenerii i okolicy doszli do Zakopanego. 
Następnie idąc Krupówkami podziwiali zabytkowe pensjonaty. 
Jako kolejną atrakcję, którą zwiedzili należy uznać Sanktuarium Narodowe 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz ołtarz papieski. 

   W międzyczasie wykorzystali wolny czas, w celu umożliwienia 
dokonania zakupu regionalnych pamiątek i lokalnych specyfików. 

   W tym czasie druga część grupy wybrała się na baseny termalne 
w Szaflarach. Po obiadokolacji integrację kontynuowano w ramach tzw. 
wieczoru integracyjnego przy grillu w „Szałasie”. 

8.07.2020 r. – środa  
  Po śniadaniu dojechali do Kuźnic i żółtym szlakiem przeszli na Halę 

Gąsienicową po drodze podziwiając widoki oraz otaczającą ich roślinność. 
Przeszli przełęczą między Kopami, a potem spory kawałek drogi 
wędrowali po płaskim terenie, aby kolejny odcinek drogi pokonywać 
kamienistym, stromym i mozolnym podejściem. Widzieli Wielką Kopę 
Królową, Małą Kopę Królową i Kopę Magury, przemieszczając 
się po kamienistym zboczu, stopniami pośród kosodrzewiny. 
W końcowym etapie wędrówki wyłoniła im się potężna grań Orlej Perci, 
mijając po drodze Betlejemską, doszli do schroniska Murowaniec.  

  Hala Gąsienicowa jest węzłem szlaków turystycznych w Tatrach, 
wychodzą tutaj trasy na Krzyżne, Zawrat, Świnicę, Kasprowy Wierch, 
Granaty i Kościelec, które mieli w zasięgu wzroku. Po krótkim odpoczynku 
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i sesji zdjęciowej zeszli szlakiem do Kuźnic przez Boczań, pokonując 
bardzo błotnistą i śliską ścieżkę (po nocnych deszczach). Następnie 
zwiedzili Kuźnice. 

9.07.2020 r. – czwartek  
  Przed wyjściem z pensjonatu podzielili się na dwie grupy. Jedna 

z nich pojechała do Kuźnic i przeszła na szczyt Nosal wznoszący 
się nad Kuźnicami między Doliną Bystrej, a Doliną Olczyską. Z tego miejsca 
podziwiali panoramę tatrzańskich szczytów i Zakopanego. Przy okazji – 
w akcji – zobaczyli helikopter GOPR-u, który z jednego ze szczytów – 
udzielając pierwszej pomocy – zabrał kontuzjowanego turystę, 
by powietrznym środkiem transportu dostarczyć go do szpitala. Następnie 
zeszli szlakiem z drugiej strony Nosala schodząc do Potoku Bystrej, 
kierując się do centrum Zakopanego, aby tam spotkać się z drugą grupą.  

  W międzyczasie druga grupa podjechała do Doliny Chochołowskiej 
i spacerem przeszła wzdłuż doliny, podziwiając otaczającą przyrodę 
oraz jedną z najdłuższych i największych dolin w Polsce. 

  Ostatni wieczór spędzili dosyć refleksyjnie mając świadomość tego, 
że to, czego w ostatnich dniach doświadczyli – kończy się.  

10.07.2020 r. – piątek 
  Po obfitym śniadaniu pakowali się. Następnie ich bagaże 

załadowano w bagażniku BUS-a. Tuż po profesjonalnym jego ułożeniu 
i zabezpieczeniu p. Sobuś dał znać, że jest gotowy do wyjazdu. Jeszcze – 
jakby „rzutem na taśmę” – w ostatniej chwili dokonali ostatnich zakupów 
lokalnych specjałów, czyli oscypków i buncu. Po pożegnaniu 
się z gościnnymi gospodarzami DG „Skalnica” obierając kierunek 
na Rzeszów wyjeżdżali z gór. 
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  Rozwiązanie imprezy turystycznej o nazwie „Idziemy w Góry” 
nastąpiło w miejscu jego inauguracji, czyli przy Placu Dworcowym 
w Rzeszowie. O celowości oraz potrzebie „przewietrzania” płuc rześkim 
górskim powietrzem zaświadczały prężne i „pobudzone do życia” sylwetki 
wszystkich uczestników oraz … dosyć nieciekawe smutne miny 
zaświadczające najlepiej o celowości organizowania tego typu imprez.  

 
  W krótkiej telefonicznej rozmowie niezwykle skromna prezes Ania 

Hojnacka – w podobnym stylu i duchu – o zrealizowanym przedsięwzięciu 
powiedziała: „W czasie pobytu w górach mieliśmy idealną pogodę, która 
sprzyjała wędrówkom. Nie było strasznych upałów, choć w czwartek 
spokojnie można było się opalić na trasie naszego pensjonatu. 
Równocześnie nie padało w ciągu dnia, jedynie w nocy z pon. na wt. 
oraz w nocy ze śr. na czw. stąd w środę zwiedzaliśmy Zakopane. 

  Grupa była niezwykle zdyscyplinowana. Uczestnicy byli aktywni 
na miarę swoich możliwości. Trasy wędrówek były różne, dla wielu 
dotychczas nieznane. Jednak każdy z nas mógł znaleźć coś dla siebie. 

  Zrealizowaną imprezę uważam za duży sukces, ponieważ 
do Rzeszowa wróciliśmy cali, zdrowi i zadowoleni. 

  Uważam, że prozdrowotny wypad w góry, to same korzyści 
osiągnięte m.in. dzięki wędrówkom z kijami nordic walking, 
które pomagały w przemieszczaniu się i utrzymaniu równowagi, 
szczególnie w terenie kamienistym, i na wzniesieniach. 

  Poza tym długie wędrówki sprzyjały dotlenieniu się, nabraniu 
kondycji fizycznej – słowem: chęci do życia, co jest niezbędnym w okresie 
przeżywanej pandemii. 



17 
przewodnik 

  I jeszcze jedno – dobrze, że sobie o tym przypomniałam: z całego 
serca pragnę podziękować za pomoc w realizacji wycieczki kol. Alicji 
Niedużak – znanej w naszym środowisku organizatorki wycieczek 
i szkoleń. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu naszej Ali 
przedsięwzięcie to zakończyło się sukcesem, a ja mogłam spokojnie 
„stawiać pierwsze kroki”, u boku ekspertki” – tyle ze skromnej i treściwej 
wypowiedzi prezes rzeszowskiej struktury PZN.  

  Tym opracowaniem pragnę oddać należny hołd i uznanie młodej 
prezes, która niczym przysłowiowy pionier ze swoimi podopiecznymi 
wyruszyła w teren w ten sposób dając przykład starszym działaczom, 
którzy będąc zdezorientowanymi w czasie pandemii nie wiedzieli, 
co czynić, nawet wtedy, gdy od samorządów otrzymali jakiekolwiek 
dofinansowanie swojej działalności. 

  Pani prezes Ani Hojnackiej gratuluję odwagi oraz samozaparcia 
w tym, co robi, zaś Jej podopiecznym odpowiedzialnej i odważnej liderki, 
która w tym trudnym czasie – jak widać – sprawdza się jak żaden inny 
lider podstawowych struktur PZN. 
 
Zygflor                         2020-07-15 
 
 

Tracimy wzrok i co dalej? (cz. 2) 
 

Utrata wzroku jest traumą, czyli wydarzeniem, na uporanie 
się z którym nasza psychika potrzebuje dużo czasu. To wstrząs, po którym 
życie się zmienia i często nie wraca na poprzednie tory. Nie oznacza 
to jednak, że po utracie wzroku nie można wrócić do równowagi 
psychicznej i na nowo poczuć zadowolenie z życia. W tej części poradnika 
piszę o uciążliwości życia bez wzroku, o czynnikach wpływających 
na reakcję na utratę wzroku, a także o praktycznej stronie zgody 
na zaistniałą sytuację. 

Uciążliwość życia bez wzroku 
Uciążliwość życia bez wzroku wynika z dominującej roli tego zmysłu. 

Zmysł ten dominuje w najważniejszych sferach naszego funkcjonowania, 
które poniżej omówię. 
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Swoboda osobista 
Osoby widzące mogą poruszać się jak chcą i kiedy chcą. Częściowy 

lub całkowity brak wzroku znacznie ogranicza tę swobodę. Niedowidzenie 
wymusza ostrożność w wielu sytuacjach i może generować lęk, 
że zrobimy sobie krzywdę. Niewidzenie praktycznie pozbawia nas 
swobodnego funkcjonowania w nieznanym terenie, a i w znanym 
poruszanie się z białą laską jest nieporównywalnie trudniejsze 
niż korzystanie z przestrzeni z pomocą wzroku. Brak wzroku ogranicza 
również swobodę w zakresie wyboru zawodu i podejmowania wielu 
różnych decyzji życiowych. Swoboda osobista osób niewidzących 
jest mniejsza ze względu na przeżywany często stres. Poruszając 
się po ulicy, sprzątając mieszkanie, gotując, wykonując różne czynności 
w pracy, realizując różne pasje czy korzystając z restauracji, prawie cały 
czas trzeba być bardzo skupionym i uważnym. W przeciwnym razie można 
zabłądzić, zrobić sobie krzywdę lub narobić bałaganu. Dysfunkcja wzroku 
w mniejszym lub większym stopniu pozbawia nas luzu z jakiego osoby 
widzące korzystają w większości sytuacji. 

Kontrola otoczenia 
Wzrok sprawia, że można kontrolować otoczenie. Obserwować 

co się dzieje i co robią inni ludzie. Wzrok pozwala przewidywać 
poczynania innych, adekwatnie reagować i unikać wielu 
niebezpieczeństw. Brak lub znaczne osłabienie widzenia w ogromnym 
stopniu ogranicza te możliwości. Osoby słabowidzące częściowo 
kontrolują wzrokiem to, co dzieje się blisko nich. Osoby niewidzące 
nie wiedzą, co się dzieje, dopóki czegoś nie usłyszą lub ktoś im tego 
nie opowie. Słyszane dźwięki najczęściej nie dają pełnej świadomości 
tego, co właśnie wydarza się w zasięgu wzroku osób widzących. Nierzadko 
jest to przyczyną lęku, dezorientacji i zagubienia. Zdarza się i tak, że brak 
kontroli wynikający z dysfunkcji wzroku wykorzystywany jest przez 
otoczenie. Ludzie wiedząc, że ich nie widzimy, pozwalają sobie 
na zachowania, na które nie pozwalają sobie, gdy ktoś kontroluje 
wzrokiem ich poczynania. Zdarzenia takie mogą pogarszać nasze 
samopoczucie. 

Komunikacja 
Całkowity lub częściowy brak wzroku bardzo utrudnia komunikację 

z ludźmi. Ktoś powie: bzdura! Przecież niewidzący potrafią mówić! 
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Potrafią, ale dla osób widzących pierwszym kanałem komunikacji 
jest zawsze wzrok. Ludzie najpierw się widzą, a potem odzywają do siebie. 
Odzywają się także dlatego, że czują się widziani. Oto powód często 
docierających do mnie skarg, że część sąsiadów czy współpracowników 
mija osoby niewidzące jak powietrze. Za pomocą wzroku osoby widzące 
przesyłają sobie wiele informacji, zwłaszcza tych dotyczących emocji. 
Porozumiewanie się wzrokiem odgrywa ogromną rolę w świecie ludzi 
widzących, a nam praktycznie jest niedostępne. Osoby widzące, z którymi 
kontaktujemy się regularnie, przyzwyczajają się do tego jak 
funkcjonujemy i komunikacja z nimi staje się łatwiejsza. 

Od czego zależy reakcja na utratę wzroku? 
Jak napisałam wcześniej, jest ona indywidualna i zależy od wielu 

opisanych niżej czynników. 
Wiek 

Osoby tracące wzrok we wczesnym dzieciństwie dużo łatwiej 
adaptują się do nowej sytuacji niż osoby dorosłe. Niewidzący kilkulatek 
uczy się wszystkiego jako osoba nieposługująca się wzrokiem. W życiu 
dorosłym często nie pamięta, że w ogóle widział. Dużo trudniejsza 
do przyjęcia jest utrata wzroku na progu dorosłości, gdy ma się już jakieś 
wykształcenie, wiedzę o sobie i plany na przyszłość. W większości 
przypadków utrata wzroku na tym etapie stanowi brutalną ingerencję 
w dotychczasowe życie. Podobnie wygląda to w wieku dojrzałym, 
gdy często trzeba zmienić plany zawodowe i od nowa nauczyć 
się funkcjonowania w wielu sferach. Utrata wzroku w wieku starszym 
również jest trudna do przyjęcia. Akceptację jej ułatwia nieco fakt, 
że najważniejsze role w życiu zostały już spełnione. Za nami już etap bycia 
rodzicem, robienia kariery zawodowej czy utrzymywania rodziny. 

Sposób utraty wzroku 
Utrata wzroku może nastąpić nagle lub stopniowo. Stopniowa utrata 

wzroku może trwać rok, kilka lub kilkanaście lat. Nagła utrata wzroku 
powoduje szok i najczęściej skutkuje długotrwałym kryzysem 
psychicznym. Stopniowe tracenie wzroku z jednej strony pomaga 
w stopniowym przystosowaniu się do nowej sytuacji. Z drugiej – często 
wywołuje graniczący z paniką lęk o to, czy i kiedy przestanie się widzieć. 
Stosunkowo najłatwiej przyjąć utratę wzroku będącą procesem 
rozłożonym w długim czasie. Tracąc wzrok po trochu, przez kilkanaście lat 
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można powoli nabywać umiejętności potrzebnych w życiu bez wzroku, 
a także zdążyć zrealizować najważniejsze życiowe cele. 

Zasoby osobiste 
Gdy tracimy wzrok, nasza reakcja na ten stan zależy od posiadanych 

zasobów osobistych. Zasobami tymi są: cechy osobowości, sposoby 
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi jakie przejęliśmy od środowiska 
lub wypracowaliśmy sami, obraz własnej osoby i aktualna sytuacja 
osobista. Utrata wzroku i związane z nią przeżycia nakładają 
się na dotychczasowe życie. W poradzeniu sobie z utratą wzroku 
pomagają m.in.: cierpliwość, opanowanie, umiejętność rozpoznawania 
i nazywania emocji, znajomość swoich dobrych stron, wypracowane 
sposoby reagowania na trudności, a także głębokie i ważne więzi z ludźmi. 

Zdolności adaptacyjne 
Pogodzenie się z utratą wzroku w ogromnej mierze zależy 

odposiadanych zdolności adaptacyjnych. Adaptacja to dostosowanie 
się do nowej sytuacji. Jedni z nas adaptują się szybciej, inni wolniej. 
Zdolność do adaptacji po części zależy od wrodzonych cech osobowości, 
po części od przeżytych wcześniej doświadczeń i przekazanych wzorców. 
Adaptacja do nowej sytuacji następuje tym szybciej, im szybciej 
przekonujemy się, że brak wzroku nie pozbawił nas wszystkiego. 

Czym w praktyce jest zgoda na utratę wzroku? 
Zgoda na utratę wzroku to nic innego jak akceptacja siebie 

ze słabszym widzeniem lub bez niego. Akceptacja ta jednak nie oznacza, 
że nigdy nie odczuwamy smutku, frustracji, złości i żalu z powodu 
przeżytej straty. Podobnie jak osoby pełnosprawne mamy prawo do złego 
samopoczucia, złego humoru, zmęczenia i zwieszania nosa na kwintę. 
Mamy prawo tym bardziej, że każdego dnia borykamy się z trudnościami, 
o których większość z nich nie ma pojęcia. Rzecz w tym, jak często 
to robimy. Pogodzenie się z jakąkolwiek trudną i nieodwracalną zmianą 
polega na tym, że związane z nią emocje, takie jak: żal, tęsknota, smutek, 
przygnębienie, pretensja i złość nie dominują w naszej codzienności. 
Inaczej mówiąc, strata, której doświadczyliśmy nie przysłania 
nam wszystkiego. Potrafimy cieszyć się życiem, mimo że nie widzimy. 
Czasami nawet udaje nam się o tym zapomnieć! Ważne jest również 
to, że akceptując siebie jako osobę słabowidzącą lub niewidzącą, 
wymienionych wyżej uczuć negatywnych nie kierujemy przeciwko sobie; 
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w chwilach kryzysu nie jesteśmy źli na siebie za to, że nie widzimy, 
ale odczuwamy złość z powodu nadarzających się trudności technicznych, 
niemożności zobaczenia czegoś, na czym nam bardzo zależy itd. 

Punkty krytyczne 
W życiu osób tracących wzrok i tych, które już go utraciły, mogą 

pojawiać się tzw. punkty krytyczne. Punktami takimi są różne sytuacje, 
w których najdotkliwiej odczuwa się pogorszenie lub brak wzroku. 
Rozmawiałam kiedyś z osobą, która powiedziała, że pogodziła 
się już z tym, że nie widzi, ale nie może przeboleć faktu, że nie zdążyła 
zobaczyć wnuczki. Po każdym spotkaniu z wnuczką płacze i nie umie 
się powstrzymać. To był jej punkt krytyczny. Spytałam, jak długo płacze 
i co się potem dzieje. Powiedziała, że kilkanaście minut, potem 
się uspokaja i wraca do rzeczywistości. Doradziłam jej, żeby się nie 
powstrzymywała. Tylko w taki sposób mogła uwolnić swoje emocje 
i pozbyć się przykrego napięcia. Punkty krytyczne mogą pojawiać 
się nawet długo po utracie wzroku, gdy nasza równowaga psychiczna 
wróciła do normy. Najważniejsze w ich przeżywaniu jest to, by dać upust 
nagromadzonym emocjom: popłakać sobie, porozmawiać z kimś, przytulić 
się do najbliższej osoby lub skorzystać z innego – sprawdzonego 
i bezpiecznego sposobu na poprawę samopoczucia. 

 
Autor Małgorzata Gruszka 
Za zgodą przedruk z „Sześciopunkt” listopad 2019 
 

 
Tam i z powrotem pędem w Pendolino* 

– czyli –  
relacja z tegorocznej sztandarowej imprezy ZO Podkarpackiego PZN 
zrealizowanej w niezwykle trudnym dla ludzkości czasie zagrożenia 
pandemicznym koronawirusem COVID-19 w relacji inicjatorki i realizatorki 
prestiżowej inicjatywy, czyli dyr. Małgorzaty Przyboś.  
– Zygflor: Przy uwzględnieniu w naszej rozmowie powyższego 
wprowadzenia równie dobrze tytuł stworzonej po niej relacji mógłby 
brzmieć: „Pomimo wszystko”, proszę rozwiń tą myśl i tezę. 
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– dyr. Małgorzata Przyboś: Istotnie, naprawdę „pomimo wszystko” 
zdecydowaliśmy się zrealizować zamiar wyjazdu grupowego nad Bałtyk, 
gdyż takie było zapotrzebowanie i parcie na jego realizację 
zainteresowaną nim częścią naszego środowiska. Jeśli od wiosny 
śledziliście nasze rozterki i wahania co do tej realizacji, to pamiętacie, 
że początkiem lutego na naszej stronie Facebook wszem i wobec 
ogłosiłyśmy, że pragniemy końcem sierpnia w Darłówku w Ośrodku 
„Baltic” zorganizować turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Zamysł 

upadł z bardzo wielu względów, w tym z powodu szalejącej pandemii, 
która nie tylko nam zniweczyła dalekosiężne plany i oczekiwania. Kiedy 
w późniejszym terminie rząd „rozluźnił” obostrzenia dotyczące 
koronawirusa na realizację wyjazdu nad Bałtyk parły „związkowe doły”, 
a w szczególności ci, którzy otrzymali do tego typu wyjazdu 
dofinansowania. Cóż było robić… trochę ryzykując na wspomnianym 
Facebooku 3 czerwca ukazał się komunikat agitujący do udziału w dniach 
17 – 30 lipca br. w turnusie rehabilitacyjnym nad morzem w Sianożętach 
w Ośrodku „Neptun”, w którym przed laty gościliśmy. Dzisiaj możemy 
podsumować to, co w tym kurorcie z naszym udziałem się zdarzyło  
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i co tam przeżyliśmy w drugiej połowie lipca. 
– Tak więc przejdźmy do meritum wspomnień, czyli Twojej relacji.  
– W dniach 17 – 31 lipca 31-osobowa grupa uczestniczyła w turnusie 
rekreacyjno-wypoczynkowym we wcześniej wspomnianym miejscu 
i terminie. W tym roku, ze względu na to, że była to mała grupa 
nie jechaliśmy autokarem, lecz pociągiem, w tym na odcinku Rzeszów- 
Gdynia osławionym Pendolino przy wykorzystaniu naszych ulg 
i uprawnień oraz zabezpieczenia naszej grupy przez wykwalifikowane 
jednostki SOK. Z Gdyni przez 3 godziny jechaliśmy do Ustronia Morskiego, 
gdzie w większości – byliśmy zakwaterowani w pokojach dwuosobowych, 
co sprawiło, że mieliśmy warunki wręcz komfortowe. Równie podobne 
lokum otrzymała Teresa Biało, której dosyć obszerny pokój mieścił 
się w sąsiednim budynku na parterze, co ułatwiało jej życie i czyniło 
ją w miarę samodzielną.  

  Po przybyciu do „Neptuna” i zdaniu wypełnionych jeszcze 
w pociągu Ankiet (wzór ogólnodostępny) zmierzono nam temperaturę 
i zajęliśmy przydzielone nam kwatery. Dzień pierwszy zakończyła kolacja 
i nocna regeneracja sił. 

  18 lipca tuż po obfitym śniadaniu rozpoczęliśmy realizację 
zakładanego planu, tj. pomiędzy posiłkami jak najintensywniejszego 
korzystania z walorów, uroków i prozdrowotnych cech pobytu 
nad morzem, co było kluczowym i decydującym pomimo zagrożenia, 
aby nad nie pojechać. Tak więc każdy we własnym zakresie do woli mógł 
z nich korzystać, czemu sprzyjała wręcz idealna wakacyjna aura. 
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  W międzyczasie zorganizowałam trzy grupowe autokarowe 
wyjazdy teren, w tym dwa do Kołobrzegu i jeden do Dobrzycy, gdzie m.in. 
zwiedziliśmy Ogrody Hortulus, które były nominowane przez National 
Geographic – Traveler do konkursu o nazwie 7 Nowych Cudów Polski.   

  W trakcie pierwszego pobytu w Kołobrzegu nie wypłynęliśmy 
w morze, lecz tylko popływaliśmy po akwenie portowym, co okazało 
się być niezwykle ciekawym z powodu możliwości obserwacji „z bliska” 
wielu jednostek w nim cumujących lub z portu lub do niego płynących.  

  Drugi grupowy wyjazd umożliwił nam wraz z przewodnikiem 
dogłębne poznanie Ogrodów Hortulus, czyli rozciągających się na 5 ha 
powierzchni i blisko 30 ogrodów tematycznych. Wśród nich  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
są te związane ściśle z rodzajem środowiska – między innymi ogród 

skalny, ogród leśny, jak i te, w których dominuje architektura i styl 
związany ze sztuką i kulturą narodową, jak np.: ogród japoński, francuski 
lub śródziemnomorski. W stylu angielskim zaprojektowano grupę 
ogrodów zmysłów – każdy z nich pobudza różne zmysły człowieka. Dzięki 
łagodnemu klimatowi można tu podziwiać rośliny egzotyczne i rzadkie, 
nieznajdujące dogodnych warunków do wzrostu w głębi Polski. 
W ogrodach znajdują się liczne elementy małej architektury ogrodowej: 
altany, mostki, rzeźby. Jako atrakcja turystyczna, Ogrody Hortulus zdobyły 
liczne nagrody i wyróżnienia. Obok ogrodów mieści się Centrum 
Ogrodnicze, które oferuje w sprzedaży kilka tysięcy roślin do ogrodu 
produkowanych przez własną szkółkę roślin ozdobnych.  
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  Trzeci grupowy wyjazd, to 
zrealizowany w drugim tygodniu 
pobytu powtórny wyjazd do 
Kołobrzegu, dzięki któremu wreszcie 
wypłynęliśmy w morze, co 
usatysfakcjonowało tych, którzy 
jeszcze tego typu przeżyć nigdy nie 
doświadczyli. Dokonaliśmy tego 
płynąc na zdemobilizowanym kutrze torpedowym – jednostce stworzonej 
do zwalczania okrętów podwodnych – a dziś służącej do realizowania 
podwójnych atrakcji turystycznych, tj. morskiego rejsu na byłym 
pływającym bojowym obiekcie marynarki wojennej RP, na którym były 
wszystkie, ale zagwożdżone (czyli bojowo niezdatne do użycia, tj. 
unieszkodliwione), urządzenia niegdyś czyniące go obiektem militarnym, 
czyli wojennym. Była to niezwykła frajda dla wszystkich, poczynając od 
czwórki dzieci, a kończąc nas dorosłych, co z pasją utrwalaliśmy robiąc 
zdjęcia.  

  W trakcie jednego z wieczorów zorganizowaliśmy sobie grilla przy 
nim piekąc kiełbaski oraz śpiewając – słowem: biesiadując.  

  Na zakończenie pobytu w „Neptunie” przeżywaliśmy przy kawce, 
herbacie i ciastku wieczorek pożegnalny, który przebiegał w dosyć ciepłej 
i nostalgicznej atmosferze tak charakterystycznej dla naszego 
tegorocznego pobytu nad Bałtykiem.  

  Bazując na moich obserwacjach z poprzednich turnusów 
nad morzem zauważam, że tym razem ludzie nie parli ku temu, 
aby uczestniczyć w grupowych imprezach, czy potańcówkach – woleli ten 
czas spędzać w wąskim gronie spacerując, wychodząc nad morze chłonąc 
jod lub w niewielkich grupkach przebywając i dyskutując.  

Prozdrowotnemu spędzaniu czasu sprzyjało sportowe zaplecze 
ośrodka (siłownie, boiska) oraz będące w zasięgu wzroku plaże, na 
których leżąc zażywali słonecznych kąpieli oraz zanurzania ciał w morskiej 
toni. Takiemu twórczemu spędzeniu czasu sprzyjało wszystko, tj. 
infrastruktura, przystosowanie plaży do wózka inwalidzkiego i przede 
wszystkim nasi oraz postronni ludzie, którzy zawsze byli gotowi pomóc, o 
czym najlepiej może zaświadczyć Teresa Biało.  
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  Naprawdę było przesympatycznie, ponieważ wszyscy szanowali 
się, nie było żadnych zgrzytów, ani konfliktów, co powoduje, że pozostają 
tylko same dobre i pozytywne wspomnienia. 

  Do takiego pojmowania rzeczywistości „dostroiła się” kolej, 
ponieważ w każdym momencie podróżowania towarzyszyła nam 
życzliwość, pomoc i opieka funkcjonariuszy SOK oraz personelu kolejnych 
pociągów, którymi podróżowaliśmy „tam i z powrotem”. 

  Cieszę się, że w czasie realizacji turnusu podołałam wszelkim 
obowiązkom, wyzwaniom i problemom, bowiem z wiadomych względów 
w trakcie imprezy tylko moja skromna osoba tworzyła tzw. kadrę 
„zawodową”, z czego jestem bardzo ukontentowana, 
czyli usatysfakcjonowana i zadowolona.  

Odbyło się „OK”, więc wszyscy powinni być zadowoleni 
i usatysfakcjonowani, co pomimo pandemii przeżyli, że aż mi się nie chce 
w to po zakończeniu turnusu uwierzyć i przyjąć jako fakt dokonany 
sfinalizowany tzw. „happy endem, czyli szczęśliwym zakończeniem”. 
– tyle z obszernej wypowiedzi dyr. Małgosi Przyboś, która już od tygodnia 
modli się, aby nikt z Jej podopiecznych po powrocie z nad morza nie 
musiał mieć kontaktu z pracownikiem SANEPID-u, w czym Jej wtóruję i z 
Nią solidaryzuję.  

  O szampańskich nastrojach powracającej znad morza grupy niech 
zaświadczy ostatni wpis na Facebook zrealizowany w trakcie powrotu do 
Rzeszowa przez dyr. Małgosię Przyboś:  

  „Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy, tak jak i nasz turnus 
w Ośrodku „Neptun” w Sianożętach. Dziękujemy Pani Kierownik Teresie 
Niemirów, pracownicom biura i recepcji za ciepłe przyjęcie naszej grupy. 
Ja ze swojej strony pragnę podziękować uczestnikom turnusu 
za wspaniałą przyjacielską atmosferę, najmłodszym uczestnikom, tj. 
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Kubie, Olkowi, Błażejowi i Karolowi za mnóstwo humoru i uśmiechu, 
którego dostarczali nam każdego dnia. Teresie Biało, która dzielnie 
pokonywała wszystkie przeszkody, za zawsze goszczący na Jej twarzy 
promienny uśmiech.  

Byliście super grupą 😘 dziękuję za miło spędzony czas … 
            Małgorzata P, opiekun gr.” 
 

 Logicznym i niezwykle trafionym zakończeniem powyższej relacji 
zrealizowanej w niezwykle trudny i obarczony ryzykiem zarażenia 
się konorawirusem czas wydaje się być powyżej przytoczony tekst 
zdradzający macierzyńskie i odpowiedzialne instynkty Małgosi, 
za co należy Ją podziwiać i za to szanować oraz przez najbliższe kilkanaście 
dni wtórować Jej w modlitwie, aby wszyscy uczestnicy turnusu tegoroczny 
lipcowy pobyt nad Bałtykiem w najbliższej przyszłości mogli wspominać – 
tylko – jako wspaniały i niepowtarzalny czas i okres w ich życiu.  
 
Zygflor                         2020-08-04  
 
*Pendolino – rodzina włoskich elektrycznych zespołów trakcyjnych 
dużych prędkości o prędkościach maksymalnych od 200 do 250 km/h, w 
większości przypadków posiadających wychylne nadwozie. Początkowo 
produkowane przez Fiat Ferroviaria, a później przez Alstom, który przejął 
Fiat Ferroviaria. Od kilku lat w służbie PKP. 
 
 

Witryna poetycka 
   

   W tegorocznym październikowym kąciku poetyckim publikujemy 
wiersz Karola Wojtyły pt. „Niewidomi”. Poniżej wyeksponowany utwór 
jeszcze nigdy na naszych łamach nie był prezentowany, więc w stulecie 
urodzin papieża Polaka w końcu wypada go przypomnieć 
i wyeksponować. 
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 Niech zaświadczy, że Święty za swojego żywota od czasu do czasu 

i o nas myślał, nam współczuł, a nawet napisał o nas wiersz… 
pod znamiennym dla nas tytułem, w którym w swoisty sposób rozważał 
pojęcie krzywdy, szczęścia w kontekście widzenia oraz niewidzenia.  
   Zapraszamy do zapoznania z jego treścią oraz wielotorowym 
filozoficznym przesłaniem.  
 

 
 
  „Niewidomi” 

Stukając białymi laskami w bruk 
stwarzamy dystans nieodzowny. 
Kosztuje każdy krok. 
W pustych źrenicach wciąż umiera świat 
do siebie samego niepodobny: 
świat złożony nie z barw, lecz z łoskotów 
(kontury, linie szmerów). 
Pomyśl, z jakim trudem dojrzewa się do całości, 
gdy zawsze tylko część zostaje – i tę część musimy wybierać. 
O jakże chętnie każdy z nas wziąłby cały ciężar 
człowieka, który bez laski białej obejmuje od razu przestrzeń! 
Czy zdołasz nas nauczyć, że są krzywdy inne prócz naszej? 
Czy potrafisz przekonać, że w ślepocie może być szczęście? 
 
       autor wiersza: Karol Wojtyła 
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          Jako środowiskowy intelektualny wierszowany wkład w obchody 
Dnia Niewidomego – w tym towarzystwie – na łamach „Przewodnika” 
dodatkowo proponujemy poetyckie wynurzenia  Zuzanny Ostafin, która 
jak nikt inny w wyeksponowanym utworze  mówi o swoich obawach, 
nadziejach i trudzie dnia codziennego związanego z utratą wzroku …         
 
 
        „O mnie” 
 
Gdy straciłam wzrok 
życie ciężko szło 
lecz Pan trzymał mnie za dłoń 
nie dał spaść na dno. 
                    Serce z bólu mi pękało, 
                    gdy mych dzieci nie widziałam 
                     w takich ważnych chwilach życia 
                    ja cichutko sobie łkałam. 
A Pan moje łzy ocierał 
mówiąc - masz dla kogo żyć, 
masz być silna i odważnie 
daną drogą idź. 
                    No i tak się właśnie stało… 
                    a gdy ciężko mi i źle, 
                    Pan wyciąga swoje dłonie 
                    i do Serca tuli mnie. 
Słońce dla mnie zaświeciło, 
dar pisania otrzymałam 
i z wdzięczności memu Panu 
swą poezję zaśpiewałam. 
                    Chcę podziękować Ci Panie 
                    za wszystkie dary od Ciebie 
                    i prowadź mnie nadal swą drogą, 
                    bym mogła spotkać Cię w niebie. 

 
Autor: Zuzanna Ostafin 
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