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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).   
          Według Aleksandra Brücknera  nazwa miesiąca - dawniej funkcjonowała 
nazwa paździerzec - pochodzi od słowa paździerze oznaczającego „odpadki od 
lnu oraz konopi”, które w ten czas powstawały przy ich mechanicznej obróbce. 
To wtedy wiatr przemieszczał po obejściach wiejskich zagród i dworskich 
majdanach tumany paździerzy – odpady wzmiankowanej obróbki.  
          W tamten czas wieś była samowystarczalna i sama wytwarzała płótna, 
nici, powrozy i sznury. Obok wymienionej również używano nazwy: 
paździerzec, paździerzeń, pościernik, a także winnik (por. starogermańska nazwa 
miesiąca Weinmond).  
             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 1862 r. w Puławach powstał Instytut Politechniczny i 
Rolniczo-Leśny  - pierwsza polska wyższa szkoła zawodowa -, działał do 1869 r. 
          2 października 1914 r. – urodził się Jan Nowak-Jeziorański – 
legendarny kurier z Warszawy, żołnierz AK, wieloletni dyrektor rozgłośni 
polskiej Radia Wolna Europa; polityk, pisarz i dziennikarz, wielki polski patriota 
(zm. 2005 r.). 
          2 października 1944 r. – w Ożarowie koło Warszawy podpisano 
honorowy akt kapitulacji Powstania Warszawskiego.  
          3 października 1924 r. – zmarł Władysław Zamoyski – hrabia, 
podróżnik, działacz społeczny i oświatowy. Był twórcą fundacji pod nazwa 
Zakłady Kórnickie (ur. 1853 r.).   
          4 października – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 
          4 października 1582 r. papież Grzegorz XIII wprowadził obowiązujący 
współcześnie niemal na całym świecie kalendarz gregoriański. 
          5 października 1924 r. – urodził się Andrzej Wolski – pseud. „Jur” – 
polski harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK, więzień polityczny czasów 
stalinizmu, działacz polonijny w Kanadzie (z. 2011) 
          6 października 1914 r. – urodził się Thor Heyerdahl – norweski 
odkrywca i podróżnik; autor książki „Wyprawa Kon-Tiki” (zm. 2002 r.) 
          7 października 1914 r. – urodził się Josef František – czeski i polski 
pilot wojskowy, który po zajęciu przez Niemcy Czechosłowacji przedostał się do 
Polski. Od lipca 1939 r. służył w lotnictwie polskim i brał udział w wojnie 
obronnej 1939 r. Potem poprzez Francję przedostał się do Anglii, gdzie 
przydzielono go do polskiego dywizjonu 303. W czasie Bitwy o Anglię zestrzelił 
17 niemieckich samolotów. Zginął w wypadku lotniczym 8 października 1940 r.  
          7 października 1993 r. – to początek trzydniowych (7 – 9 ) obrad w 
Polsce w Ustroniu Górskim IV Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Unii 
Niewidomych, które m.in. podjęło uchwałę, aby w dniu 15 października na 
naszym kontynencie obchodzić Międzynarodowy Dzień Białej Laski.   
          8 października 1974 r. – zmarł Marian Falski -  pedagog, autor 
Elementarza (I wyd. 1910 r.), który jest bodaj najdłużej wydawaną na świecie 
książką do nauki czytania i pisania (ur. 1881 r.). 



          9 października 1977 r. zmarł Zdzisław Maklakiewicz – aktor i reżyser, w 
czasie wojny żołnierz AK. Zagrał w ponad 40 filmach, z Janem Himilsbachem – 
m.in. w „Rejsie” i „Wniebowziętych” – tworząc filmowy duet cwaniaków i 
filozofów (ur. 1927 r. ). 
          10 października – to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego  
          10 października 1794 r. – to data bitwy pod Maciejowicami -   
zakończonej klęską wojsk powstańczych i wzięciem do niewoli Tadeusza 
Kościuszki.   
          11 października 1962 r. rozpoczęły się obrady Soboru Watykańskiego 
II.  Podjęte w czasie czterech sesji decyzje zmieniły oblicze Kościoła 
katolickiego. Sobór zakończył prace 08. 12. 1965 r.  
          12 października 1492 r. – po 70 dniach żeglugi Krzysztof Kolumb na 
czele flotylli złożonej z trzech statków – Santa Maria, Nina, Pinta – dopłynął do 
wysp nazwanych później Wyspami Bahama. Ten dzień, to jedna z 
najważniejszych dat w historii odkryć geograficznych – to data odkrycia 
Ameryki. 
          12 – 13 października 1943 r. – to data bitwy pod Lenino  stoczonej 
pomiędzy 33 Armią i walczącej w jej składzie 1 Dywizji  Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki, a Wermachtem; tzw. „chrzest bojowy” 1 Dywizji.   
          13 października 1884 r. – przyjęto, że  południk przechodzący przez 
obserwatorium Greenwich jest południkiem początkowym (zerowym).  
          14 października – to Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto 
oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej ustanowionej z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Potocznie zwany Dniem Nauczyciela.  
          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 1582 r. w Polsce wprowadzono kalendarz gregoriański 
          16 października – to Dzień Papieża Jana Pawła II 
          16 października 1384 r. – w Krakowie odbyła się koronacja 10-letniej 
Jadwigi Andegaweńskiej - córki Ludwika Węgierskiego – na królową Polski.   
          16 października 1978 r. – kardynał Karol Wojtyła został wybrany 
pierwszym od ponad 400 lat papieżem nie – Włochem i przybrał imię Jan Paweł 
II.  
          17 października – to Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 
ustanowiony przez ONZ w 1992 r.  
          18 października 1954 r. -  amerykańska firma Texas Instruments 
wprowadzała na rynek pierwsze tranzystorowe odbiorniki radiowe. 
          19 października 1984 r. – w nocy z 18 na 19 października funkcjonariusze 
SB uprowadzili i zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę – kapłana 
warszawskich środowisk pracowniczych skupionych w „Solidarności”, 
bezkompromisowego obrońcę praw do życia w wolności, sprawiedliwości, 
prawdzie i miłości (ur. 1947 r.).   
          20 października 1580 r. urodził się Piotr Kruger – astronom i 
matematyk, konstruktor przyrządów astronomicznych, nauczyciel Jana 
Heweliusza (zm. 1639 r.). 
          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.   
          22 październik – Światowy Dzień Jąkających się  
          22 października 1934 r. – urodził się Andrzej Piątkowski – polski 
szermierz, szablista, ppłk Wojska Polskiego, trzykrotny medalista olimpijski w 
drużynowych turniejach szabli. To on opracował układy pojedynków 
szermierczych na potrzeby filmu „Pan Wołodyjowski” (zm. 2010 r.).   
          23 października 1944 r. – w Lublinie utworzono Uniwersytet im. Marii 
Skłodowskiej-Curie.  
          24 października 1934 r. – prezydent Ignacy Mościcki wydał 
rozporządzenie o utworzeniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS. 
          25 października – to Dzień Kundelka 



          w nocy z 25/26 października zostaje odwołany czas środkowoeuropejski 
letni; o godz. 300 przestawiamy wskazówki zegarków na godz. 200 powracając do 
czasu środkowoeuropejskiego.  

          25 października 1919 r. – urodziła się Barbara Skarga – pierwsza dama 
polskiej filozofii, łączniczka AK, więźniarka łagrów. Napisała książkę: 
„Człowiek, to nie jest piękne zwierzę” (zm. 2009 r.)  
          26 października 1984 r. – zmarł Mark Kac – polski i amerykański 
matematyk, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, od 1938 r. mieszkał 
i pracował w USA (ur. 1914 r.).  
          27 października 1924 r. – w warszawskiej katedrze św. Jana zostały 
uroczyście złożone, sprowadzone ze Szwajcarii, prochy wybitnego polskiego 
pisarza – Henryka Sienkiewicza (1846 - 1916).  
          28 października 2001 r. zmarł Aleksander Tarnawski – długoletni 
pracownik Polskiego Radia, twórca i szef najpopularniejszych audycji  Radiowej 
Jedynki jak:  Lato z Radiem, Sygnały dnia i Cztery Pory Roku (ur. 1928 r.). 
          29 października 1824 r. – urodził się Juliusz Kossak – malarz i rysownik, 
wybitny akwarelista i ilustrator. Ulubionym tematem jego obrazów były konie; 
ojciec Wojciecha Kossaka (zm. 1899 r.).  
          30 października 1904 r. – we Lwowie odsłonięto kolumnę Adama 
Mickiewicza – pomnik wieszcza wzniesiono według projektu Antoniego Popiela.  
          31 października – to Światowy Dzień Oszczędzania obchodzony z 
inicjatywy przedstawicieli największych banków europejskich od 1924 r.  
          31 października 1424 r. – urodził się Władysław III Warneńczyk – król 
Polski i Węgier; zginął 10 listopada 1444 r. w bitwie pod Warną. 
          31 października 1884 r. – urodził się Stanisław Cywiński – inżynier, 
konstruktor lotniczy. W 1910 r. wraz z C. Zbierańskim zbudował pierwszy 
latający samolot w Królestwie Polskim (zm. 1939) 
         31 października 1940 r. – to klęska Niemców w powietrznej bitwie o 
Anglię. Wzięli w niej udział polscy piloci walczący w polskich dywizjonach 302 
i 303 oraz piloci walczący w angielskich dywizjonach RAF-u. Bitwa o Anglię 
była największym starciem lotniczym w dziejach wojen i pierwszą porażką wojsk 
niemieckich w II wojnie światowej.  
           
          Kończy się miesiąc październik, który niegdyś był określany mianem 
miesiąca oszczędności. Pora roku wymusza na nas gromadzenie zapasów na 



nadchodzącą zimę oraz prowokuje do filozoficznych przemyśleń związanych z 
życiem, egzystencją, czy przemijaniem.  
          Przed nami szczególny czas, który będzie sprzyjał tego typu przemyśleniom 
i refleksji. Korzystając zeń oddajmy cześć i pamięć tym, którzy byli przed nami; 
zastanówmy się nad istotą ludzkiego istnienia w kontekście tego, jak kiedyś będą 
nas wspominać, czy o nas mówić po tym wszystkim, czego dokonaliśmy w trakcie 
naszego żywota – słowem: jaką „ smugę cienia” po sobie zostawimy 
potomnym…  
 
 
Zygflor                                                                                  2014-07-01 

 
 

 
Informacja  

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 
           
          Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców 
niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). 

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach 
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma 
prawo do uzyskiwania informacji o: 
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania 
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania 
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy 
niepełnosprawnego 
4) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w 
obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji 
wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych 
kandydatach i listach kandydatów 
6) warunkach oraz formach głosowania 
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych 
materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o 
którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego 
zamieszkania. 



Informacje, o których mowa powyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej gminie. 

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i 
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.) 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 
ustawy wymienionej w pkt. 1 
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 
wymienionej w pkt. 1 
4) o zaliczeniu do I gruру inwalidów 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę 
niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20-tym dniu przed dniem wyborów 
(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).  
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę 
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu 
wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których 
dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma 
być wysłany pakiet wyborczy. 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu 
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano 
ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy. 
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym 
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego 
zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym 
dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania 
korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego 
zamieszkania. 



Wyborca, nie później niż 7-go dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu 
gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych 
wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym 
pokwitowaniu odbioru. 
Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę 
doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. 
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający 
umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy 
lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego 
doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia. 
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta 
zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o 
osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja 
głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania 
sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania. 
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji 
znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że 
znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na 
oddanie głosu. 
Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej 
„Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na 
kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie 
uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. 
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej 
zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. 
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym 
oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na 
nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. 
Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go 
spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu 
wyników głosowania. 
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. 
Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty 
Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. 
Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty 
zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed 
dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w 
trakcie doręczania mu pakietu wyborczego. 
Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę 
zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie 
zwrotnej. 



Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w 
spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki 
zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach 
śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach 
morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. 
W obwodach głosowania utworzonych za granicą głosować korespondencyjnie 
mogą wszyscy wyborcy wyrażający chęć głosowania w tej formie, o czym jest 
mowa w odrębnej informacji Państwowej Komisji Wyborczej. 

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika 
Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej 
głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem 
pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej 
gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca 
zaświadczenie o prawie do głosowania. 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej 
właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do 
głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w 
wyborach. 
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli 
co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), 
zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do 
pełnomocnika. 
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) 
lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do 
głosowania. 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru 
wyborców. 
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów. Wzór 
wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i 
jest dołączony do informacji. 
Do wniosku należy dołączyć: 

 pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie 
pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony 
został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest 
dołączony do informacji 
 



 kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 
stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa 
w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat; 
 

 kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być 
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w 
tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa (nie dotyczy wyborów 
samorządowych). 
 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania 
wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w 
innym miejscu na obszarze gminy. 
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie 
pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem 
wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie 
takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu 
głosowania. 
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu 
wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie 
osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania 
utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich. 
IV. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 
Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w 
obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także 
głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o 
dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu 
wyborczego. 
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 13-tym dniu przed dniem 
wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla 
miejsca stałego zamieszkania. 
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o 
numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30-tym dniu przed 
dniem wyborów. 



          V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 
Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. Zamiar 
głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 13-tym dniu przed dniem 
wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla 
miejsca zamieszkania wyborcy. 
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania 
wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po 
oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na 
kartę. 
          VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu 
wyborczym 
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w 
lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć 
tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy 
sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. 
Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w 
pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie 
może być członek komisji ani mąż zaufania. 
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do 
przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o 
komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych 
kandydatach i listach kandydatów. 
Załącznikiem do niniejszej informacji jest informacja Państwowej Komisji 
Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców 
niepełnosprawnych. 
  
                               Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:   
                                                           (-) Stefan J. Jaworski 
(przedruk) 
 

P.s. 



Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada 

          Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, a ich druga tura – tam, 
gdzie będzie to konieczne w przypadku wyborów prezydentów miast, burmi-
strzów i wójtów - 30 listopada.  
          27 października mija termin, do kiedy osoby niepełnosprawne mogą zgła-
szać chęć głosowania korespondencyjnego.  
          7 listopada mija termin na złożenie wniosku w sprawie głosowania przez 
pełnomocnika. Mają do tego prawo osoby niepełnosprawne i osoby, które w dniu 
głosowania będą miały ukończone 75 lat. 

 

 
 

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III 
          
           - czyli o tymże rozmowa z dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN Małgorzatą 
Musiałek oraz beneficjentkami tegoż programu Dorotą Szela,  Bożeną Stępień i 
Agatą Pogoda.  
 
          Małgosia: Program „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” ma 
na celu aktywizację zawodową osób niewidomych i słabo widzących; 
skierowany jest do osób z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i 
umiarkowanym  w wieku produkcyjnym, czyli powyżej 16-roku życia; w tym u 
mężczyzn do 64 lat, zaś kobiet do wieku 59 lat.  

          Nasz Okręg w ramach programu 
miał do zrekrutowania 280 
beneficjentów; w tej chwili wdrożyliśmy 
do programu ostatnie osoby. 
          Beneficjenci w ramach projektu 
przeszli kompleksową rehabilitację 
zawodową, w tym spotkanie z doradcą 
zawodowym, który przeprowadzając 
wywiad kierował uczestnika projektu na 

konkretne szkolenie. Były to WAZ-y, czyli  trzydniowe Warsztaty Aktywizacji 
Zawodowej w Bydgoszczy ukierunkowujące osoby na konkretne szkolenia. 
Następnie uczestnicy mogli skorzystać z grupowych i indywidualnych szkoleń, 



np. kursów językowych, obsługi komputera o różnych stopniach zaawansowania, 
warsztatów psychologicznych dla beneficjentów jak i osób z ich otoczenia. 
Później my, jako makroregion kierowaliśmy na szkolenia indywidualne 
zawodowe w zależności od tego, na co uczestnik chciał się przekwalifikować.  
          Były 48-godzinne kursy zawodowe, np. kurs masażu, florystyki, 
kucharskie, opiekuna medycznego, obsługi biura i recepcji – najróżniejsze, w 
zależności od tego, jakie sobie ktoś wymyślił.   
          Wówczas kompletowaliśmy określoną grupę i w ten sposób 
zrealizowaliśmy dwa kursy z florystyki; jeden w Rzeszowie, a drugi w dniach 5-
11 maja br. Muszynie  połączony z kursem masażu, stawiania banki chińskiej  i 
masażu kamieniami. Była też możliwość – opcja – odbycia kursu 
komputerowego w domu w przypadku osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.  

          Oprócz tego około 40 osób skierowaliśmy 
na staż zawodowy czteromiesięczny, który od  1 
czerwca można było przedłużyć do 
sześciomiesięcznego.  
          Ponadto my, jako Okręg PZN pomogliśmy 
nawiązać kontakt z pracodawcą lub go wskazać i 
na dzień dzisiejszy udało się nam pozyskać 
zatrudnienie dla 36 osób i mamy nadzieję, że 
dobijemy do liczby 40, bo takie jest założenie.  
          Wszyscy beneficjenci programu otrzymali 
mini gadżety, tj. plecak, pendrive, długopis, 

biurowy notatnik, a osoby uczące się dodatkowo otrzymają tablety i cyfrowe 
dyktafony.  Niektórzy z uczestników zostali zakwalifikowani na sprzęt 
rehabilitacyjny typu białe laski, mówiące ciśnieniomierze, czy lustra 
powiększające dla dziewczyn, które mogłyby pracować jako recepcjonistki.  
          Obecna edycja  omawianego programu jest kolejno jego trzecią i zostały 
do niego zakwalifikowane tylko te Okręgi PZN, które w poprzednich edycjach 
wypadły dobrze. Tak więc Podkarpacki Okręg PZN wraz ze Śląskim, Podlaskim, 
Poznańskim i Mazowieckim tworzą 5 makroregionów, które ten program 
realizują.        
        I tak makroregion podkarpacki pomaga i zrzesza beneficjentów np. ze 
Śląska, Małopolski, czy lubelskiego, może udzielać wsparcia osobom nawet z 
całego kraju. Stąd mamy osoby z Zamościa, Olkusza.  
 



          Refleksje Doroty i Bożeny: obie, jako beneficjentki programu, chyba 
skorzystały z niego maksymalnie. Obie widzą jego pozytywy, z uczestnictwa w 
nim są bardzo zadowolone, uważają, że bardzo z niego skorzystały.  
          Dorota bardzo sobie ceni kurs bezwzrokowej obsługi komputera, obsługi 
biura i recepcji, czy uczestnictwa w WAZ w Bydgoszczy; docenia kontakt z 
psychologiem, mile wspomina kurs masażu w Muszynie, zaś Bożena zdradza, że 
dosyć często wykorzystuje umiejętności wywiezione z muszyńskiego majowego 
kursu masażu.  

          Obie mile wspominają 
zrealizowany w Warszawie kurs 
komputerowy, który wiele ich 
nauczył.  
          Ogólnie obie pozytywnie 
oceniają inicjatywę ZG PZN pod 
podaną w tytule artykułu nazwą. 
          Agatka bardzo mile 
spędziła i wspomina ten czas; co 
prawda nie skorzystała z 
wszystkich jego propozycji, bo 

dostała się na staż, a potem rozpoczęła zawodową pracę. Uważa, że  „Wsparcie 
osób niewidomych na rynku pracy III”, to wspaniała inicjatywa dająca całą gamę 
przeżyć i możliwości. Najlepiej wspomina kontakt z p. Ewą – psychologiem, 
która umiała beneficjenta „ustawić w pionie” i wyłuskać z niego chęć inicjatywy 
do „zabrania się za siebie”, by mogli uwierzyć w swoje możliwości. Jest 
wdzięczna losowi za to, że dał jej taką szansę, którą z powodzeniem 
wykorzystała w 100%. 
  
          Integracja, nauka, pobyt poza domem, nowe przyjaźnie oraz możliwość 
zatrudnienia lub tylko możliwość odbycia stażu, czy możliwość zdobycia 
nowego zawodu to jest to, co polecają innym członkom Okręgu Podkarpackiego 
PZN bez względu na wiek, jaki osiągnęli, czy stopień niepełnosprawności, bo jak 
zapewniają – warto.  
 
 
Zygflor                                                                                  2014-06-15        
 



 

Wsiąść do pociągu 
           
          Wedle maksymy zaczerpniętej z wakacyjnego przeboju Maryli Rodowicz 
swoją tegoroczną sztandarową eskapadę „nad morze” zrealizował ZK PZN z 
Dębicy pod przewodnictwem swojej prezes Małgorzaty Hebdy.  

          Jak do tego doszło i dlaczego w 
dzisiejszych czasach nad Bałtyk 
wybrali się w sposób wręcz nowatorski 
jadąc „po szynach”, a nie, jak to się 
powszechnie praktykuje autokarem, w 
krótkiej rozmowie z prezes 
Małgorzatą Hebda.  
          Małgosia: „Nasz pomysł na 
naszą pięciodniową wycieczkę zrodził 
się podczas ubiegłorocznych 

obchodów DBL, podczas których sondowałam, gdzie moi ludzie pragną się 
wybrać w roku przyszłym. Wybór padł na rodzime morze, więc nic innego nie 
pozostało robić, jak zrealizować obrany azymut i urzeczywistnić oczekiwania 
naszych członków.   
          Tak więc postępując wedle utartych procedur po złożeniu Wniosku oraz po 
otrzymaniu z PCPR satysfakcjonującej i wiążącej nas decyzji wraz z Martynką 
(pracownikiem biurowym Koła) przystąpiłyśmy do działania, czyli opracowania 
przejazdu z Dębicy do 
Kołobrzegu, aby jak 
najszybciej i jak najtaniej 
przy wykorzystaniu naszych 
ulg przemieścić się nad 
morze. Po ustaleniu terminu 
eskapady 
zarezerwowałyśmy miejsca 
w jednym z 
kołobrzeskich 
pensjonatów, 
zarezerwowałyśmy 



przewodnika, bilety wstępów do muzeów, itp. oraz dokonałyśmy rezerwacji 
miejscówek w wagonach interesującego nas  pociągu.  Wymagało to trochę 
trudu, ale w końcowym efekcie się opłaciło.  
          Naszą 5-dniową wycieczkę zainaugurowaliśmy wyjazdem w dniu 12 
czerwca 2014 r. z dworca PKP w Dębicy o godz. 1215, aby po dojechaniu do 
Krakowa tamże przesiąść się do pociągu pośpiesznego docelowo jadącego nad 
morze. 
          Następnego dnia, tj. 13 czerwca około godz. 900 rano wysiadaliśmy na 
kołobrzeskim dworcu, aby po jego opuszczeniu autobusem MKS dojechać do 
naszego pensjonatu – dworku o wdzięcznej nazwie „Familijny”- naszej bazy 
noclegowo - żywieniowej. Po zakwaterowaniu się i odświeżeniu – też MKS-em – 
dojechaliśmy do centrum Kołobrzegu,  gdzie w Muzeum Wojska Polskiego w 
towarzystwie przewodnika obejrzeliśmy dwie ekspozycje, co zajęło nam około 2.5 
godziny. W drodze powrotnej do „Familijnego” zwiedziliśmy zabytkowy kościół, 
delektowaliśmy się lokalnymi lodami, piliśmy napoje chłodzące i kawę.  Po 
powrocie do pensjonatu spożyliśmy obiadokolację i udaliśmy się nad morze, 
gdzie m.in. obserwowaliśmy przeuroczy – nie obserwowany u nas - zachód 
słońca.  

          14 czerwca, czyli w 
sobotę tuż po śniadaniu całą 
grupą kontynuowaliśmy  
zwiedzanie Kołobrzegu,  by 
potem na własną rękę po nim 
„podreptać”. Po czasie 
wolnym zwartą grupą 
wróciliśmy do naszej bazy – 
naszego dworku -, by spożyć 
obiadokolację, a po niej mile 
spędzić czas przy grillu i 
integrującej nas zabawie.  
          15 czerwca, czyli w 
niedzielę, tuż po śniadaniu 
chętni uczestniczyli we Mszy 
św., po której zwartą grupą 
udaliśmy się do lokalnego 
portu, z którego wypłynęliśmy 



w godzinny rejs po Bałtyku. Po jego zakończeniu zwiedziliśmy miejscową 
latarnię morską, z której widokowego tarasu patrzyliśmy na rozciągający się pod 
nami port i miasto. Po zrelaksowaniu się i zakupieniu pamiątek wróciliśmy do 
naszej bazy i po spożyciu gorącego posiłku i spakowaniu swoich rzeczy 
wieczornym pociągiem odjeżdżającym na południe kraju rozpoczęliśmy powrót 
do domu.  
          Na dworcu PKP w Dębicy „zameldowaliśmy się” około godz. 1400 w 
poniedziałek 16 czerwca br. w ten sposób rozwiązując przedsięwzięcie, w którym 
udział wzięło 26 osób z wkładem własnym każdego z uczestników w wysokości 

215 zł i dofinansowaniem z dębickiego PCPR  dla uczestnika wynoszącym 100 zł.     
         Uważam – kontynuowała  -,  że wybrałyśmy najlepszy wariant 
podróżowania, bo tani, a warto było, bo – jak słyszę – wdzięczność środowiska 
jest wielka.  
          Wydaje mi się – skomentowała -, że w ten sposób realizując zadanie 
spełniliśmy ciche nadzieje niektórych moich członków – przede wszystkim ludzi 
starszych –, którzy nad Bałtyk już nigdy by się nie wybrali z wielu powodów. 
Nasz najstarszy uczestnik liczący sobie 81 lat dopiero w tym wieku dokonał 
swoich osobistych „zaślubin z morzem” tylko dzięki nam, co z mocą podkreślał.    
          Reasumując: pomimo wielu trudów poniesionych podczas przygotowań, 
jak i realizacji zadania, jestem bardzo zadowolona z tego, co wspólnie 
zrealizowaliśmy „za małe pieniądze składkowe, jak i takież same niewielkie 
dofinansowanie”.  Przychylnym przy tym wszystkim dla naszych wysiłków była 
właścicielka kołobrzeskiego pensjonatu, jak i władze dębickiej ekspozytury PKP, 



którzy udzielili nam korzystnego rabatu, za co jesteśmy wdzięczni” – tyleż z  
wypowiedzi Małgosi Hebdy – prezes dębickiej struktury PZN.  
   
          Uważam, że fakt realizacji takiego zadania w taki sposób i formie, jak 
zrealizowany przez ZK PZN z Dębicy jest wart nagłośnienia i rozpropagowania, 
bo – o ironio – dał możliwość wykorzystania tego wszystkiego, co w chwili 
obecnej gwarantuje nam prawodawca w sferze przejazdów w mieście, jak i w 
transporcie kolejowym włącznie.  

          Tak 
więc chylę czoło przed ludźmi, którzy w powyżej wyeksponowany sposób 
zrealizowali zrelacjonowane zadanie; pochwalam ich pomysłowość oraz 
determinację w jego realizacji, zaś nagłaśniając jego urzeczywistnienie na 
łamach naszego pisma w ten sposób pragnę rozpropagować taki sposób 
rozwiązywania naszych wakacyjnych wyjazdów.  
          Małgorzata Hebda i jej ekipa udowodniła, że warto powracać do 
sprawdzonych i niegdyś wykorzystywanych środków transportu, który od lat 
większość rodaków odłożyła już „do lamusa”, gdyż coś naprawdę fajnego i 
niepowtarzalnego można zrobić tanim sumptem, co niewątpliwie  namacalnie 
udowodnili nam dębiczanie.  
 
 
Zygflor                                                                                  2014-06-21     

 

Z „nostalgią” powrócili w Góry Świętokrzyskie. 



           
          Dokładnie rok temu, a precyzyjniej 
w dniach 10 – 11 lipca ubiegłego roku  
dwudniową wycieczkę w Górach 
Świętokrzyskich zrealizowali „nasi” z 
Koła PZN w Krośnie. Wówczas byli w 
Sandomierzu, Baranowie Sandomierskim, 
„zaniosło” ich do Kałkowa Godowa i  
Tokarni. W tym roku kontynuując rendez-
vous z tym regionem – zgłębiając jego 

tajemnice, czyli chcąc go gruntownie poznać - wybrali się w te miejsca, które są 
„solą” i atrakcją tej ziemi.   
           Oto, co o tegorocznym przedsięwzięciu, czyli kontynuacji tego, co 
zainicjowali przed rokiem powiedział prezes ZK PZN w Krośnie Bogdan 

Sadowski:  
          „W dniach 16 – 17 lipca 
2014 r. Zarząd Koła PZN w 
Krośnie zrealizował dwudniową 
wycieczkę autokarową w Góry 
Świętokrzyskie. Nasza tegoroczna  
eskapada, to kontynuacja 
ubiegłorocznego „azymutu”, 
czyli kierunku, ponieważ   w 
zeszłym roku zwiedzany region 
kraju bardzo nam się spodobał i 
postanowiliśmy tam wrócić 
pragnąc zobaczyć to, co jest dla 
niego cenne i  charakterystyczne, 

a przez nas nie zostało odkryte. 
          Tym razem trasa wiodła na Święty Krzyż i do Bałtowa.  W wycieczce 
wzięło udział 36 członków Koła wraz z przewodnikiem z krośnieńskiego oddziału 

PTTK. Imprezę dofinansowało nam 
Miejskie oraz  Powiatowe CPR.  
          W „trasę” wyruszyliśmy dosyć 
wcześnie, bo o godz.  630 rano z miejsca 
zbiórki spod dworca PKS w Krośnie. We 
wzmiankowany region, czyli do Bałtowa 
dotarliśmy w  godzinach popołudniowych. 
W tejże miejscowości zwiedziliśmy 
Bałtowski Kompleks Turystyczny, a 



konkretnie Park Jurajski, Oceanarium i Zwierzyniec.  
          JuraPark zajmuje obszar 3,5 ha, a na jego terenie znajduje się obecnie 
ponad 100 modeli dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń – wszystkie 
naturalnej wielkości.  

          Przez Zwierzyniec podróżowaliśmy  
amerykańskim szkolnym autobusem – tzw. 
SCHOOLBUS-em. Ponad 400 zwierząt 
biegających swobodnie w kilku sektorach 
żyje w warunkach zbliżonych do ich 
naturalnego środowiska. Obserwowaliśmy 
wielbłądy, lamy, bydło zebu (tzw. „święte 
krowy”), australijskie emu, azjatyckie 
antylopy nilgau i wiele innych gatunków 
przy okazji słuchając opowieści 
przewodnika ubarwiającej podróż. Z tejże 
prelekcji można było dowiedzieć się wiele o 
zwyczajach zwierząt i okolicach, w których 
żyją w stanie dzikim. Wiele z  nich 
podchodziło do autobusu dając się 
pogłaskać przez uchylone szyby. 
          Na obiadokolację i nocleg dotarliśmy 

do gościnnego Domu Pielgrzyma w Kałkowie Godowie. Rano po śniadania 
uczestniczyliśmy we Mszy Św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej 
Królowej Polski, a później zwiedziliśmy miejscową Golgotę i inne obiekty 
sakralne. 

          W godzinach południowych udaliśmy 
się do Bazyliki mniejszej p.w. Trójcy Świętej 
i Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego – znajdującego się na Świętym 
Krzyżu (Łysej Górze) w Górach 
Świętokrzyskich. Jest to najstarsze polskie 
sanktuarium, które do czasów szwedzkiego 
„potopu” dla Polaków było tej rangi 



ośrodkiem kultu religijnego, jakim dla współczesnych jest Jasna Góra, czyli 
Sanktuarium Maryjne w Częstochowie. Data założenia opactwa benedyktynów  
na Łysej Górze nie jest nam dokładnie znana. Tradycja benedyktyńska przypisuje 
jej fundację Bolesławowi Chrobremu w 1006  roku; pewnym jest, że klasztor 
założony został w I poł. XII wieku przez Bolesława Krzywoustego  początkowo 
p.w. Świętej Trójcy, a od XV wieku p.w. Świętego Krzyża. Od 1306 r. 

przechowuje się tam fragmenty relikwii 
Krzyża Świętego. W tej chwili w kaplicy 
Oleśnickich jest przechowywana znaczna 
cząstka tych relikwii podarowana przez 
Emeryka -  królewicza z Węgier – 
Benedyktynom z klasztoru na Łysej Górze.  
          Odtąd  Święty Krzyż – stał się jednym z 
najważniejszych polskich sanktuariów i celem 
licznych pielgrzymek. Przez wieki 
pielgrzymowali do klasztoru królowie, 
magnaci oraz lud polski.  
          Ważnym przeżyciem religijnym dla 
uczestników naszej eskapady było udzielenie 
błogosławieństwa relikwiami drzewa Krzyża 
Świętego. W sanktuarium zwiedziliśmy też 
kaplicę Oleśnickich (krypty) oraz muzeum 
misyjne księży oblatów, którzy przybyli tu w 
1936 r. 
          Co ciekawe barokową wieżę bazyliki 

świętokrzyskiej zniszczoną ponad 100 lat temu przez Austriaków odbudowano 
dopiero – dosłownie - przed 
kilkoma dniami, przez co 
naocznie mogliśmy  obserwować 
zakańczanie tychże prac.  
            Z przeciekawej wycieczki 
w Góry Świętokrzyskie do 
Krosna powróciliśmy w 
godzinach wieczornych w dniu 
17 lipca br.; rozwiązanie 
wycieczki w doskonałych 
humorach i nastrojach nastąpiło 
w miejscu jej inauguracji, czyli 
tuż przy krośnieńskim dworcu PKS.  



          Należy domniemywać, że wszyscy jej 
uczestnicy będą mieli długo co wspominać i 
rozpamiętywać, bo naprawdę widzieli i 
przeżyli wiele”.  
 
Zygflor                                                                                  
2014-07-19 
 
P.s. 
          Nic dodać, nic ująć; należy tylko 
rozpropagować doświadczenie i pomysł 
Bogdana w tejże materii, by i inni odwiedzili 
ten region, bo omówione w relacji miejsca są 
naprawdę warte odwiedzenia z wielu przyczyn 
i powodów… 
 

Witryna poetycka 
          - październik, to pełnia jesieni, Dzień Nauczyciela i obchody naszego 
święta - Międzynarodowego Dnia Białej Laski -, czyli  Dnia Niewidomego.  Z tej 
okazji w naszym kąciku poetyckim – jako pierwszy – prezentuję przejmujący i 
wzruszający wiersz,  ale pełen otuchy, nadziei i wiary w ludzi i los  pod 
znamiennym tytułem „No to co, że nie widzę”. 
          Dwa następne utwory dosyć dosadnie omawiają czas zamierania przyrody 
i dosyć trafnie uzmysławiają nam skąd w naszych duszach lęgnie się smutek wraz 
z żalem za przemijającym czasem    
          Zapraszam do lektury i analizy zaproponowanych utworów.     
 
 
 
 
„No to co, że nie widzę” 
  
No to co, że nie widzę… 
Że widzę tylko czerń i szarość, 
Że widzę słysząc 
Ból, smutek i radość. 
 
No to co, że nie widzę… 
Że widzę dotykiem moich dłoni 



Jeszcze lepiej i dokładniej 
Spływającą łzę i różę w twej dłoni. 
 

No to co, że nie widzę… 
Że widzę kochającym sercem 
Miłość rozkwitającą wśród ludzi 
I wyciągnięte, pomocne ręce. 

No to co, że nie widzę… 
Że widzę marzeniami 
Malując przepiękny świat 
Przystrojony kolorowymi motylami. 

No to co, że nie widzę 
I tak bawię się i tańczę, 
Bo życie jest takie słodkie 
Jak dojrzałe pomarańcze. 

No to co, że nie widzę… 
Idę odważnie przed siebie 
Pokonując życia bariery, 
Uśmiechając się do ciebie. 

No to co, że nie widzę… 
Wyobraźnia przecież różne cuda czyni 
I ciemny świat niewidomego 
W piękne obrazy przemieni. 

                     autor: Zuzanna Ostafin 

 
        Biegnie jesień 
 
Biegnie jesień przez lasy złocone, 
Przez szare pola i zgrzybiałe łąki. 
Przez puste grzędy, gdzie ciut zielone 
Dzwonią na tykach jaśkowe strąki. 
          Wiatr się panoszy garnąc z nad Sanu 
          W białych koronkach mgły zziębnięte. 
          Na płaszczyźnie lotnego ekranu 
          Widać wyraźnie lato pęknięte.  
Ptaki gromadnie w dal  odleciały 
Pozostały po nich gniazda puste 
Żurawie długim kluczem otwarły 



Drogę pod niebem przez  chmury tłuste. 
          Trącają skrzydłami słońca promienie 
          Blade i wiotkie z braku złota, 
          Lato radość w tęsknotę zamieni, 
          Na swoją kolej czeka już słota. 
Najpierw spadną nieproszone deszcze, 
Potem w srebro ubiorą się drzewa, 
Osiki dygocąc mają dreszcze. 
Noc je ziębi, a dzień nie ogrzewa. 
                                                
                     autor: Janina Baran  
 

             Jesień 
 
Tęskno w sercu, gdy jesienią 
Drzewa się już nie zielenią. 
Więdną z cicha kwiatów kiście, 
Co błyszczały w słońca złocie. 
Tęskno w sercu, gdy jesienią 
Pola już się nie zielenią, 
Z drzew znikają liście złote 
-  niosą smutek i tęsknotę. 
Tęskno w sercu za tym wszystkim, 
Co nam było w sercu bliskim, 
Cośmy sercem ukochali, 
A dziś z tem rozstać się musieli. 
                                                   
          autor: Kazimierz Bacewicz 

 

 



 


