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Marzec 
           - stara mądrość ludowa mówi, że „w marcu, jak w garncu”  -dlaczego 

„jak w garncu” ? Na tak postawione pytanie dość trafnie w odpowie nam Jerzy 

Ficowski we fragmencie wiersza „Marzec”, w którym charakteryzuje 

przewrotność i niezdecydowanie zauważalne na przedwiośniu, czyli  w marcu:  

To marcowi zima w głowie, 

to wiosenne harce. 

Chce być lutym, albo kwietniem, 

byleby nie marcem! 

Śniegiem prószy, a po śniegu 

deszczem tnie ukośnie. 

Czy to wiosna? Czy to zima? 

Po prostu przedwiośnie. 

          Marzec jest trzecim miesiącem w roku i wedle używanego w Polsce 

kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni. W czasach starożytnych w państwach 

basenu Morza Śródziemnego sprzyjał rozpoczęciu wypasu bydła i inauguracji 

działań wojennych, które z racji sprzyjającego klimatu często kontynuowano do 

późnej jesieni. Stąd m.in. od staroitalskiego boga wojny Marsa wywodzi się 

jego nazwa. Od tegoż imienia pod takim określeniem ten czas funkcjonuje w 

nazewnictwie większości języków europejskich. Staropolska nazwa miesiąca, to 

brzezień – w tym wypadku jego nazwa wywodzi się od brzozy, która swoje 

kwitnienie rozpoczyna końcem marca. 

         Ludowe mądrości określające ten czas, to: 

Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.  

Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.  

W dzień Świętego Kazimierza zima do morza zmierza.  

Jakie zapusty, taka Wielkanoc.  

Gdy w Popielec pogoda służy, suchą wiosnę wróży.  

W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.  

Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu.  

W marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.  

Gdy marzec deszczowy, suche lato rodzi i zasiewom szkodzi.  

Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.  

Nie siejesz grochu w marcu – to później nie masz go w garncu.  

Kiedy starzec chory w marcu, będzie zdrów, lecz gdy baba w maju słaba, 

pacierz  za nią zmów.  

Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy .  

Marzec  figlarz przeplata trochę zimy, trochę lata.  

  

          W miesiącu wspominany: 
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         1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

– polskie święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i 

niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 

2011 roku. Święto nie jest dniem wolnym od pracy.  

          Święto jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za 

świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do 

tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...).  

          Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych",  to także wyraz hołdu 

licznym społecznościom lokalnym – przede wszystkim w naszym regionie -, 

których patriotyzm i stała gotowość do ofiar na rzecz idei niepodległościowej 

pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata.  

          W tym dniu upamiętamy tych, którzy po II wojnie światowej walczyli o 

prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa stawiając opór 

sowietyzacji Polski i podporządkowaniu kraju Związkowi Radzieckiemu.   

          1 marca 1933 r. – otwarto kolejową magistrale węglową łączącą 

kopalnie Śląska z  nowym portem w Gdyni.  

          2 marca 1333 r. – zmarł Władysław I Łokietek – pierwszy król 

zjednoczonej Polski po rozbiciu dzielnicowym, ojciec Kazimierza Wielkiego 

(ur. w 1260 lub 1261 r.).  

          2 marca 1948 r. – urodził się Krzysztof Majchrzak – aktor filmowy. 

Filmy, w których zagrał, to m.in. „Quo vadis”, „Konopielka”, „Aria dla 

atlety”. 

          3 marca 1878 r. – Rosja i Turcja w San Stefano podpisały traktat 

pokojowy, dzięki któremu niepodległość uzyskały Bułgaria, Serbia, Rumunia i 

Czarnogóra. 

          3 marca 1918 r. – w Brześciu nad Bugiem Niemcy i Austro - Węgry 

podpisały traktat z Rosją Radziecką, która tym samym wycofała się z I wojny 

światowej ponosząc duże straty terytorialne. 

          4 marca 1678 r. – urodził się Antonio Vivaldi – włoski kompozytor i 

skrzypek. Jego najsłynniejsze koncerty skrzypcowe, to „Cztery pory roku” (zm. 

1741 r.). 

          4 marca 1918 r. – wybuchła jedna z największych pandemii (gr. pan = 

„wszyscy” + gr. demos = „lud”) – epidemia choroby zakaźnej w różnych 

środowiskach, na dużym obszarze - różnych kontynentach w tym samym czasie) 

w dziejach ludzkości. Grypa „hiszpanka” w ciągu 12 miesięcy zabiła do 100 

milionów ludzi.  
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          5 marca 1908 r. – urodził się Teodor Parnicki – autor powieści 

historycznych: „Tylko Beatrycze”,. „Aecjusz ostatni Rzymianin”, „Srebrne 

orły” (zm. 1988 r.). 

          5 marca 1978 r. – zmarł Zbigniew Załuski – publicysta, pułkownik 

LWP, autor m.in. książki „Siedem polskich grzechów głównych” (ur. 1926 r.).  

          6 marca 1952 r. - urodził się Wojciech Fortuna – skoczek narciarski, 

mistrz olimpijski Zimowych Igrzysk Olimpijskich – z 1972 r. w Sapporo. Jest 

zdobywcą pierwszego złotego medalu dla Polski w trakcie Zimowej Olimpiady.   

          6 marca 2008 r. – zmarł Gustaw Holoubek – aktor i reżyser, dyrektor 

teatrów, poseł i senator RP, pamiętny Konrad z „Dziadów” z 1968 r. (ur. 1923 

r.).  

          7 marca 322 r. p.n.e. - zmarł Arystoteles – jeden z trzech (obok Platona i 

Sokratesa ) najsławniejszych filozofów greckich (ur. 394 r. p.n.e). Sformułował  

sentencję, aforyzm: 

Prawda leży pośrodku – może dlatego wszystkim zawadza. 

          7 marca 1853 r. – zmarł Kazimierz Tański – generał Wojska Polskiego, 

uczestnik Powstania Kościuszkowskiego i weteran wojen napoleońskich (ur. 

1774 r.). 

          8 marca – to Światowy Dzień Kobiet 

              Święto 8 marca upamiętnia  walkę kobiet o równouprawnienie oraz 

godne warunki pracy i życia. Ustanowiono je dla upamiętnienia strajku 15 tys.  

kobiet – pracownic fabryki tekstylnej -, które 8 marca 1908 roku w Nowym 

Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy.  

Właściciel fabryki zamknął strajkujące w halach  fabrycznych kobiety z 

zamiarem uniknięcia rozgłosu ich protestu.  Wtedy przypadkowo w  fabrycznych  

pomieszczeniach  rozprzestrzenił się ogień, w wyniku pożaru zginęło 129 kobiet.   

          W Polsce MDK został wykreślony z oficjalnego kalendarza w 1993 r. za 

rządów (o ironio!!!)  premier Hanny  Suchockiej. 

Drogie Panie ! 

           Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet - w tym miejscu felietonu my 

niżej podpisani – pragniemy złożyć każdej  z Was   najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, zadowolenia  z życia oraz wszelkiej innej pomyślności na każdy 

pozostały dzień  roku.  

          Niech zawsze świeci Wam słońce, towarzyszy wspaniały humor wraz z 

dobrym usposobieniem i oby omijały Was wszelakiego rodzaju   zmartwienia, 

kłopoty, czy innego typu  problemy.  

            

          Tej treści życzenia składają: 

prezes  Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN                           Ryszard Cebula    
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zaś w imieniu męskiej części Redakcji                                    Zygmunt Florczak 

           

          8 marca 1968 r. – początek wydarzeń marcowych – wiec studentów na 

Uniwersytecie Warszawskim. 

           9 marca 1814 r. – urodził się Taras Szewczenko – ukraiński poeta 

narodowy, malarz, przedstawiciel romantyzmu (zm. 1861 r. ). 

          9 marca 1938 r. – urodził się Ryszard Parulski – szermierz, medalista 

mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Po zakończeniu kariery sportowej 

założył fundację działającą na rzecz byłych sportowców „Gloria Victis” (zm. 

2017 r.). 

          10 marca – to 40 Męczenników 

Złośliwi twierdzą, że jest to Dzień Mężczyzn, którzy takiegoż pozazdrościli 

kobietom,  a co o genezie tego święta mówi historia? 

          W czasie rządów cesarza Licyniusza (320 r. n.e.) w wojsku rzymskim 

służyło 40 młodych mężczyzn. Ich oddział stacjonował w mieście Sebasta w 

Armenii. Będąc legionistami, nawrócili się i poświęcili swoje życie Jezusowi 

Chrystusowi. Byli wspaniałym przykładem ludzi, którzy służąc ojczyźnie z bronią 

w ręku pozostawali wierni Księciu Pokoju. Zdawali  sobie również sprawę z 

tego, że za swoją wiarę mogą zostać zamordowani.  

          Kiedy Licyniusz dowiedział się o ich nawróceniu, wydał dekret, że każdy, 

kto nie kłania się pogańskim bożkom, zostanie ukarany – czekają go tortury,  a 

nawet śmierć. Czterdziestu młodzieńców zostało postawionych przed wyborem, 

ale żaden z nich nie wystąpił do przodu, by zostać poganinem. Była zima, więc 

postanowiono postawić ich nago na brzegu jeziora, by zimny wiatr zamroził ich 

na śmierć. Mężczyźni stali tak, marznąc i spoglądając na rozpalone dookoła 

ogniska, gdzie mogliby się ogrzać natychmiast, gdyby tylko wyrzekli się wiary w 

Chrystusa. Jednak woleli umrzeć niż zdradzić swojego Pana. Nagle jeden z nich, 

osłabiony i przemarznięty, ruszył do ognisk – ale upadł i zmarł, zanim tam 

dotarł. W tym momencie do umierających żołnierzy zstąpili z nieba aniołowie i 

włożyli im na głowy korony. Jeden ze strażników, pilnujących męczenników, był 

tak poruszony tym widokiem, że zrzucił swoje ubrania i pobiegł do nich, by 

umrzeć razem z nimi. Dlatego liczba męczenników pozostała 40.  

Przykład 40 męczenników ukazuje mocną wiarę, która jest silniejsza od śmierci.    

          Z tym  dniem jest związane przysłowie ludowe, które mówi: „Aura (stan 

pogody) na święto 40 Męczenników wróży pogodę na następnych 40 dni”.   

          10 marca 1958 r. – urodziła się Sharon Stone – amerykańska aktorka. 

Zagrała m.in. w filmach: „Nagi instynkt”, „Broken Flovers”. 

          11 marca 1944 r. – urodził się Wojciech Korda – polski wokalista, 

gitarzysta i kompozytor. 
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          11 marca 1918 r. – ukazała się powieść grozy „Frankenstein” 

angielskiej pisarki Mary Shelley potem wielokrotnie wznawiana i 

ekranizowana.   

          12 marca 1794 r. - rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska – polskie 

powstanie narodowe przeciwko Rosji i Prusom.  

          12 marca 1938 r. – aneksja – anschluss – terytorium Austrii przez 

Rzeszę Niemiecką wbrew zakazom Traktatu Wersalskiego.   

          13 marca 1913 r. – zmarł Walery Przyborowski – pisarz, uczestnik 

Powstania Styczniowego, autor powieści: „Szwedzi w Warszawie”, czy „Bitwa 

pod Raszynem” (ur. 1845 r.).  

          13 marca 1923 r. – urodził się Emil Karewicz – aktor. Jego słynne role, 

to: Jagiełło w „Krzyżakach” i Herman Bruner w „Stawce większej niż życie”. 

          14 marca 1503 r. – zmarł Fryderyk Jagiellończyk – królewicz polski i 

książę litewski, prymas Polski, wnuk Władysława Jagiełły  (ur. 1468 r.).  

          14 marca 1938 r. – urodził się Tadeusz Ross – aktor, piosenkarz i 

satyryk, słynny Zulu-Gula; także poseł na Sejm RP oraz eurodeputowany. 

          15 marca 1493 r. – do hiszpańskiego portu Palos powróciła wyprawa 

Krzysztofa Kolumba – w ten sposób zakończyła się pierwsza historyczna 

podróż, w czasie której Kolumb – sam o tym nie wiedząc – 12. X. 1492 r. 

odkrył Amerykę.    
          15 marca 1978 r. – zmarł Aleksander Kamiński – działacz harcerski, 

pedagog i pisarz. Napisał „Kamienie na szaniec” (ur. 1903) 

          16 marca 1928 r. – urodził się Aleksander Ścibor-Rylski – pisarz, 

scenarzysta wielu filmów, w tym: „Popioły”, „Wilcze echa”, „Człowiek z 

marmuru” i inne (zm. 1983 r.). 

          16 marca 1901 r. - w krakowskim Teatrze Miejskim (obecnie im. 

Juliusza Słowackiego) odbyła się premiera „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego 

– najwybitniejszego dramatu okresu Młodej Polski. 

          17 marca 1363 r. – król Kazimierz Wielki złożył prośbę do papieża 

Urbana V o zgodę na otwarcie w Krakowie uczelni studium generale, która stała 

się zalążkiem późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Akt erekcyjny został 

wystawiony  12. V. 1364 r.  

          17 marca 1958 r. – premiera filmu komediowego „Ewa chce spać”, 

który był debiutem reżyserskim Tadeusza Chmielewskiego oraz aktorskim 

Barbary Kwiatkowskiej.  

          18 marca 1858 r. – urodził się Rudolf Diesel – niemiecki wynalazca, 

konstruktor silnika wysokoprężnego (zm. 1913 r.).  

          18 marca 1943 r. – zmarła Hanka Sawicka – właśc. Hanna Szapiro – 

działaczka komunistyczna pochodzenia żydowskiego   (ur. 1917 r.). 

          19 marca 1058 r. – zmarł Kazimierz I Odnowiciel – książę piastowski, 

władca Polski w latach 1034-1058, syn Mieszka II  (ur. 1016 r.) 

           19 marca 1823 r. – zmarł książę Adam K. Czartoryski – generał ziem 

polskich, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki, uczestnik prac w Komisji 
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Edukacji Narodowej, współtwórca Konstytucji 3 Maja. Był jednym z najlepiej 

wykształconych magnatów polskich (ur. 1734 r.). 

          20 marca – o godz. 17
15 

początek astronomicznej wiosny. 

          20 marca 1978 r. – Krystyna Chojnowska - Liskiewicz na jachcie 

„Mazurek” – jako pierwsza kobieta – samotnie opłynęła kulę ziemską.  

          20 marca 1998 r. – zmarł Maciej Słomczyński – tłumacz; jako Joe Alex 

pisał kryminały (ur. 1920 r.). 

          21 marca – to Święto Wiosny 

          21 marca 1098 r. – św. Robert z Molesme założył w Citeaux we Francji 

monastyczny zakon cystersów.  

          Monastycyzm (z łac. monasticus, od gr. monastērion - cela pustelnika, z 

monachos - samotny) – forma życia religijnego, której podstawą jest życie, 

zgodne z  regułą zakonną, we wspólnocie zakonnej  - w klasztorze) 

          21 marca 1948 r. – ukazał się pierwszy numer tygodnika dla pań - 

„Przyjaciółka” – pismo wydawane do dziś, od 2009 r. jako dwutygodnik.   

          22 marca – to Światowy Dzień Wody 

          22 marca 1928 r. – powołano państwowe przedsiębiorstwo „Poczta 

Polska, Telegraf i Telefon”, którą w 1991 r. rozdzielono na „Pocztę Polską” i 

„Telekomunikację Polską”.       

          22 marca 1948 r. – urodził się Andrew Lloyd Webber – brytyjski 

kompozytor, laureat „Oscara”, stworzył hity musicalowe – np. „Koty”, Upiór w 

operze”, „Jezus Christ Superstar”, „Evita”.       

          23 marca – to Dzień Meteorologii 

          23 marca 1822 r. - urodził się Ignacy Łukasiewicz – aptekarz, pionier 

przemysłu naftowego w Polsce, wynalazca lampy naftowej (zm. 1882 r.). 

          23 marca 1903 r. – urodził się Zdzisław Karczewski – aktor i reżyser, w 

młodości reprezentacyjny lekkoatleta, pamiętny Jasiek Pawlak z „Samych 

swoich” (zm. 1970 r.). 

          24 marca – to Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy 

          24 marca – w nocy 24/25 marca zostaje wprowadzony czas 

środkowoeuropejski letni. O godz. 2
00 

przestawiamy wskazówki zegarka na 

godz. 3
00

. 

          24 marca 1568 r. – król Zygmunt II August powołał Komisję Morską – 

pierwszy w historii Polski urząd nadzorujący działalność floty wojennej.       

          24 marca 1928 r. -  urodził się Czesław Nowicki – dziennikarz i 

prezenter pogody, popularny w latach 60 i 70-tych XX w. „Wicherek”  

(zm. 1992 r.).     

          25 marca – Niedziela Palmowa - zwana też „Kwietną” lub „Wierzbną”, 

w kalendarzu chrześcijańskim święto ruchome przypadające na 7 dni przed 

Wielkanocą; rozpoczyna Wielki Tydzień.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Greka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_zakonna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor
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          25 marca 1998 r. – zmarł Zdzisław Kozień – rzeszowski aktor, który 

m.in. zagrał w filmach: „Królowa Bona”, „07 zgłoś się” (ur. 1924 r.).  

          26 marca 1827 r. - zmarł Ludwig van Beethoven – niemiecki 

kompozytor, jeden z największych twórców w dziejach ludzkości. Przez drugą 

połowę życia był nieomal zupełnie głuchy. Mimo to – dzięki niezwykłej 

muzycznej wyobraźni -  tworzył dzieła (ur. 1770 r.).  

           26 marca 1898 r. – prezydent Transwalu – dzisiejsza RPA – Paul 

Kruger utworzył pierwszy na świecie rezerwat przyrody Sabie, który dzisiaj 

jest częścią Parku Narodowego Krugera.       

          27 marca 1953 r. – urodziła się Henryka Krzywonos-Strycharska – 

działaczka opozycji w okresie PRL. Zatrzymany przez nią tramwaj 15 sierpnia 

1980 r. rozpoczął strajk komunikacji miejskiej w Gdańsku, sygnatariuszka 

porozumień z sierpnia 1980 r., posłanka na Sejm RP.   

          27 marca 1968 r. – w katastrofie samolotu treningowego MIG -15 zginął 

rosyjski pilot Jurij Gagarin – pierwszy człowiek, który w 1961 r. osiągnął 

przestrzeń kosmiczną (ur. 1934 r.). 

          28 marca 1868 r. – urodził się Maksim Gorki – właśc. Aleksiej Pieszkow 

– rosyjski pisarz, twórca pierwszych utworów socrealistycznych. Napisał: 

„Matka”, „Moje uniwersytety” (zm. 1936)  

           28 marca 1928 r. – rozporządzeniem prezydenta RP zmieniono kolor  

czerwieni na polskiej fladze państwowej z karmazynu na cynober.  

          28 marca 1928 r. – urodził się Zbigniew Brzeziński – amerykański 

politolog polskiego pochodzenia, od 1938 r. na emigracji, w latach 1977-1981 

doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA (zm. 2017 r.).  

          29 marca – to Wielki Czwartek          

Wielki Czwartek w kościele katolickim rozpoczyna Triduum Paschalne, 

wspominamy ustanowienie przez Chrystusa podczas  ostatniej Wieczerzy 

Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii.  W czasie sprawowanej wieczorem Mszy 

Wieczerzy Pańskiej podczas przeistoczenia używa się kołatek, zaś po jej 

zakończeniu Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji zwanej 

Ciemnicą (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). 

          29 marca 1912 r. – prawdopodobnie tego dnia zmarł Robert Falcon 

Scott – brytyjski oficer marynarki, badacz Antarktyki, drugi po Amundsenie 

zdobywca bieguna południowego (ur. 1868 r.).  

          29 marca 1943 r. – urodził się Jan Banaś – piłkarz, reprezentant Polski, 

prawoskrzydłowy najsłynniejszego składu „Górnika” Zabrze.    

          30 marca – to  Wielki Piątek 

          Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa  i Jego śmierci na 

krzyżu, jest dniem skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych 

praktyk religijnych, w tym dniu obowiązuje post ścisły.  W świątyniach jest 

odprawiana Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest 

Droga Krzyżowa. 
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          30 marca 1908 r. – urodził się Witold Urbanowicz – generał brygady, 

pilot Wojska Polskiego oraz podpułkownik RAF, as lotnictwa, dowódca 

legendarnego Dywizjonu 303. Po wojnie osiadł w USA i zajął się 

pamiętnikarstwem (zm. 1996 r.). 

          30 marca 1938 r. – urodziła się Zofia Merle – aktorka, m.in. znana z 

filmu „Rzeczpospolita babska”, „Rozmowy kontrolowane”, czy serialu „Klan”.  

          31 marca - to Wielka Sobota 

          W tym dniu w świątyniach adorujemy Najświętszy Sakrament 

umieszczony w Grobie Pańskim. W domach  jest to kolejny dzień przygotowań i 

pieczenia lukrowanych bab, ugniatania cukrowych baranków i malowania 

pisanek. W tym dniu  przed południem praktykowany jest stary obrzęd 

błogosławienia pokarmów i napojów, znany w kościele katolickim już w VIII 

wieku. W Polsce zachował się do dziś. Kościół błogosławi  na wielkanocny stół: 

jaja, chleb, świąteczne pieczywo, mięso, wędliny, napoje.  

 

          Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, czyli czasu wspominania 

Zmartwychwstania Pańskiego -  zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią -   

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz udanego 

świątecznego odpoczynku w gronie bliskich i przyjaciół wszystkim członkom 

naszej organizacji, ich bliskim, wolontariuszom i  ludziom sprzyjającym naszej 

sprawie życzenia tej treści składają:  

 

prezes ZO  Podkarpackiego PZN                        –            mgr Ryszard Cebula  

w imieniu Redakcji „Przewodnika”                   -                 Zygmunt Florczak  

           

          31 marca 1892 r. - urodził się Stanisław Maczek – generał, legendarny 

dowódca I Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zmarł na 

emigracji 11. 12. 1994 r. , został pochowany wśród swych żołnierzy na polskim 

cmentarzu wojskowym w Bredzie. 

            31 marca 2008 r. - zmarła nasza Koleżanka Maria Bijoś – osoba 

niezwykle cicha i skromna, obdarzona talentem poetyckim, dzięki któremu w 

swych utworach w specyficzny sposób oddawała swoje przemyślenia i 

spostrzeżenia dotyczące przyrody, życia i celu naszego zaistnienia na tym 

świecie; wielokrotnie publikowana w „Witrynie poetyckiej” (ur. 1966) 

          31 marca 1938 r. – urodził się Marek Piestrak – reżyser filmowy. Od 

tytułu jego filmu „Klątwa Doliny Węży” wzięła nazwę polska antynagroda 

filmowa „Węże”. Jego inne filmy, to: „Przyłbice i kaptury”, „Wilczyca”, „Test 

pilota Pirxa”. 

            

          Przypomnieliśmy sobie nowe fakty niegdyś zaistniałe w dziejach naszego 

Narodu, czy  w historii świata, zapoznaliśmy się z sylwetkami tych, którzy 
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odcisnęli swe piętno w każdym z wymienionych wymiarów i po ich analizie 

możemy stwierdzić, że nie musimy mieć kompleksów  dotyczących tego, czego 

dokonali nasi przodkowie, gdy skonfrontuje się ich dokonania z im 

współczesnymi.      

         Przed nami miesiąc „kwiecień – plecień, który wciąż przeplata”, więc 

dbajmy o swoje zdrowie, gdyż jest najcenniejszym darem, którym nie wolno 

szafować, lecz przeciwnie – o nie dbać  w myśl fraszki Mistrza z Czarnolasu, 

który o nim chyba wypowiedział się najdosadniej.        

           
 

Zygflor                                                                                  2017-08-23 

 

 
 

„Żelazny”  

-  bo po 65 latach zaistnienia zyskuje się taki tytuł -  

Jubileusz – Rzeszowskiego -  Podkarpackiego Okręgu PZN. 

 

          Na początek odrobina historii … 

          Wedle informacji zaczerpniętej z „Calendarium Okręgu Podkarpackiego 

PZN” dowiadujemy się, że „pierwszy Założycielski Zjazd Rzeszowskiego – 

poprzedniczki Podkarpackiego Okręgu PZN z/s w Rzeszowie -  Oddziału 

PZN w Przemyślu odbył się  w dniu  23 lutego 1952 roku. Wówczas funkcję 

prezesa powierzono Stanisławowi Szymańskiemu, natomiast kierownikiem 

biura został  Tadeusz Wojciechowski. 

        To  samo źródło informuje, że „ze względu na utrudnioną współpracę 

władz Okręgu Rzeszowskiego PZN z władzami wojewódzkimi i  analogicznie 

utrudnione  kontakty z  jednostkami terenowymi  (odległe i peryferyjne położenie 

Przemyśla względem centrum  administracyjnego regionu),  w dniu 1 kwietnia 

1970 r.  biuro Zarządu Okręgu  Rzeszowskiego PZN zostaje przeniesione do 

Rzeszowa”. 

           1 stycznia 1975 r. ówczesny rząd wdrożył reformę administracyjną 

państwa – powstało 49 województw.  Ta decyzja wymusiła  zmianę  w 

strukturze Okręgu. Równolegle z utworzeniem Województwa Przemyskiego 

powstał Przemyski Okręg PZN, w granicach Okręgu Rzeszowskiego PZN 

znalazły się nowopowstałe województwa takie jak: krośnieńskie, rzeszowskie, 

czy  tarnobrzeskie. Kierownikiem Przemyskiego Biura Zarządu Okręgu został 

Tadeusz Skwira a przewodniczącym Zarządu Okręgu został najpierw 

Zbigniew Żuromski, a później Stanisław Sęk. 
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          1 stycznia 1999 r., to chwila wdrożenia przez rząd Jerzego Buzka 

kolejnej reformy administracyjnej państwa. To wówczas „Na skutek zmian 

administracyjnych  powstało 16 województw i tyleż samo Okręgów PZN 

(przestało istnieć Województwo Przemyskie oraz Okręg Przemyski PZN); 

powstało Województwo Podkarpackie i – równolegle - Okręg Rzeszowski, który 

swoim zasięgiem objął teren całego odrodzonego  województwa jednocześnie 

zmieniając nazwę na:  Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki”.  

          Ostatni niezbędny w dalszym rozważaniu do przytoczenia z tego źródła 

fakt, to informacja, iż w dniu 25 listopada 1999 r. w trakcie obrad kolejnego 

Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego reaktywowanej struktury PZN 

zrealizowanego w Sali kolumnowej Podkarpackiego UW na prezesa Okręgu 

Podkarpackiego PZN wybrano Ryszarda Cebulę, który w poniżej 

wyszczególnionym dniu (czyli w wigilię swojej osobistej rocznicy wyboru na 

prezesa ZO )  – wraz z Nim -  mógł świętować 18-tą rocznicę swej posługi na 

rzecz naszego środowiska w skali regionu i  … tak też zaiste było… 

…………………………………………………………………………. 

 

24 listopada 2017 r. 

          - to data realizacji „żelaznego” Jubileusz – Rzeszowskiego -  

Podkarpackiego Okręgu PZN; miejsce: rzeszowska Fara oraz WDK przy ul. 

Okrzei 7. 

 

godz. 11
00 

– rzeszowska Fara 
          

         
– Msza św. w rzeszowskiej Farze p.w. św. Wojciecha i Stanisława, to 

pierwszy etap świętowania Jubileuszu 65 lat zaistnienia naszego stowarzyszenia 

w skali regionu. Na okolicznościową homilię przybyły władze naczelne Okręgu 
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Podkarpackiego PZN, reprezentacje Kół Terenowych PZN oraz przedstawiciele 

niektórych instytucji, z których wsparcia  na co dzień korzystamy realizując 

szczytne hasła na rzecz naszego środowiska.  

          Szczególną Mszę św. odprawił  - przy okazji wygłaszając intelektualno–

filozoficzną homilię – duszpasterz rzeszowskiego Duszpasterstwa Niewidomych 

ks. Łukasz Chmielewski, czym nas 

zaintrygował i sprowokował do 

intensywnego śledzenia swojego 

wywodu w kontekście niewidzenia, czy 

wykazywania, że Chrystus w trakcie 

ziemskiego nauczania – na dowód 

swojej Boskiej mocy – przywracał 

wzrok  niewidomym, co jest opisane 

przez Ewangelistów na kartach Nowego 

Testamentu.  

         Na zakończenie okolicznościowej Mszy św. wszystkich zmobilizował do 

modlitwy za tych, którzy tworzyli zręby Okręgu PZN, później go rozwijali w 

terenie, by po spełnieniu swej roli - utrwaleniu swojego zaistnienia na tym łez 

padole - Odejść do Pana.   

             

godz. 12
30 

– sala widowiskowa WDK ul. Okrzei 7 

          - to miejsce i czas realizacji oficjalnej części uroczystości Jubileuszu oraz 

okolicznościowego koncertu -   

 

          Recytacją wiersza Zuzanny Ostafin pt. „Pytasz, jak żyć, gdy się nie 

widzi nic” wykonaną przed całym audytorium na tle nastrojowej muzyki 

fortepianowej, to szczególny sposób i forma, którą dyr. biura ZO 
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Podkarpackiego PZN Małgorzata Musialek zainaugurowała oficjalną część 

obchodów 65-lecia powstania Okręgu Podkarpackiego PZN.  

          W tym momencie na widowni WDK – oprócz delegacji z Kół 

Terenowych PZN oraz pracowników biura ZPO zasiedli: 

- przedstawiciel Marszałka Woj. Podkarpackiego - Jan Sołek 

- przedstawiciel prezydenta Rzeszowa oraz dyr. MOPS – Krystyna 

  Kostecka 

-  dyrektor PFRON – Maciej Szymański 

- psycholog kliniczny – Ewa Mucha 

- wolontariusz – administrator strony internetowej – Adam Paluch 

- emerytowany kierownik biura ZO – Eugeniusz Gilewski 

- wiceprezydent Miasta Rzeszowa - Andrzej Gutkowski 

- prezes PKSiRNiS „Podkarpacie” – Stanisław Sęk 

- cały ZO PZN, pracownicy biura, aktyw terenowy, wolontariusze, 

   rehabilitanci i trenerzy, członkowie  OKR oraz grupa artystyczna, 

   która później swym występem uświetniła uroczystość. 

           Następnie w odczytywanym Sprawozdaniu dyr. Małgorzata Musiałek 

skrótowo omówiła istotę naszej organizacji, jej początki i cele oraz jego istotną 

rolę dla człowieka, który utracił lub traci wzrok przy okazji charakteryzując 

specyfikę naszej posługi poprzez wykazanie jej niuansów na tle innych tego 

typu stowarzyszeń działających na Podkarpaciu.  

          W swym wystąpieniu – przede wszystkim – skupiła się na dniu 

dzisiejszym Związku, czyli jego ofercie rehabilitacyjnej i w tej kwestii 

realizowanych programów finansowanych z różnych źródeł.  

          Wiele z tych projektów ma podnieść atrakcyjność człowieka z dysfunkcją 

wzroku, aby w końcowym efekcie mógł podjąć pracę.  

          Kończąc podziękowała sprawującym władzę za wspieranie naszych 

poczynań i przedsięwzięć. Wszystkim życzyła wielkiej satysfakcji w tym, co 
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robimy na każdym szczeblu naszej działalności i aktywności na rzecz człowieka 

z dysfunkcją wzroku.  

          Kolejny prelegent, czyli prezes Ryszard Cebula, w swym wystąpieniu 

podziękował dyr. Małgorzacie Musiałek za przywitanie oraz odczytane 

Sprawozdanie przy okazji zdradzając, że jesteśmy w przededniu jego osobistego 

jubileuszu 18 lat prezesowania ZO PZN. Pozytywnie ocenił pracę biura ZO oraz 

przyznał, że ma ogromną satysfakcję z tego, że dał się wciągnąć w tą społeczną 

działalność, gdyż dla Niego (cyt.)  „każdy niewidomy, to siostra lub brat”.  

        Następnie na mocy Uchwały ZG PZN z dnia 25. 10. 2017 r. zostały 

przyznane Odznaki Honorowe dla członków zwyczajnych oraz 

nadzwyczajnych. I tak Honorowe Odznaki PZN z rąk prezesa ZO Ryszarda 

Cebuli, wiceprezes ZO PZN Ewy Bednarczyk oraz dyr. PFRON Macieja 

Szymańskiego otrzymali: 

- Złote - Tadeusz Ferenc, Andrzej Gutkowski, Adam Paluch, Paweł Szybowski 

- Srebrne – Zofia Kuźniar, Wiesława Marzec oraz Marek Stachowski  

- Brązową - Irena Dyrda 

           Należy zaznaczyć, że za zauważenie – i tym samym  otrzymane 

wyróżnienia – „od serca” podziękowali 

wszyscy uhonorowani, po czym 

wykonano im wspólne pamiątkowe 

zdjęcie. 

          Okolicznościowe Podziękowania 

otrzymali: Eugeniusz Gilewski oraz 

drugi Jubilat omawianego popołudnia, 

czyli „18-latek” prezes Ryszard Cebula. 

          Kolejna część „cywilnych” 

uroczystości, to kurtuazyjne słowne 

wystąpienia zaproszonych Gości - w tym: dyr. Oddziału Podkarpackiego 
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PFRON  Macieja Szymańskiego  (wręczył Mu w imieniu dyrekcji oraz 

pracowników PFRON okolicznościowy grawerton) –, który chyba najtreściwiej 

scharakteryzował role prezesa Cebuli w działalności na rzecz Jubilata, czyli 

Okręgu PZN,  co współgrało z  następującymi po nim wypowiedziami innych 

równie pełnych uznania dla prezesa, jak też osiągnięć stowarzyszenia, któremu 

od 18 lat lideruje.     

          W dowód przywiązania do PZN oraz wieloletniej wolontariackiej pracy 

na rzecz środowiska Honorową Odznakę „Przyjaciel Niewidomych” otrzymała 

psycholog kliniczny Ewa Mucha, „co Ją wzruszyło i sprowokowało do szczerej 

wypowiedzi na temat relacji łączącej Ją z naszym środowiskiem”. 

          Jako następny – w imieniu Marszałka woj. Podkarpackiego Władysława 

Ortyla – wypowiedział się oraz odczytał okolicznościowy List – Jan Sołek, za 

co zebrał gromkie brawa.  

         W imieniu prezydenta Rzeszowa oraz dyr. MOPS okolicznościowe Listy 

odczytała Krystyna Kostecka. Treści Listów zaświadczały o trosce ich autorów 

o nasze sprawy, jednocześnie były zapewnieniem, że na miarę możliwości 

reprezentowanych przez ich autorów urzędów nasze środowisko może na nich 

liczyć.    

          Ostatni etap części oficjalnej Jubileuszu, to wystąpienia prezesów Kół 

Terenowych PZN pełne refleksji, uznania i podziękowania za pracę na rzecz nas 

wszystkich.  

          Wśród delegacji, które na ręce władz Okręgu PZN złożyły stosowne 

dowody uznania byli liderzy reprezentujący Koła Terenowe PZN z: Jarosławia, 

Rzeszowa, Dębicy, Łańcuta, Jasła, Brzozowa, Ropczyc oraz Mielca. W rewanżu 

– czyli gest za gest – z rąk prezesa wymienieni otrzymywali okolicznościowe 

medale upamiętniające „żelazny” Jubileusz Okręgu Podkarpackiego PZN.   

          W imieniu „bratniej organizacji”, czyli PKSiRONiS „Podkarpacie” pełne 

uznanie dla trudu oraz zaangażowania w sprawy niewidomych – w swym 
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wystąpieniu - „popełnił” prezes Stanisław Sęk, co praktycznie było jedną z 

najwyższych cenzurek wypowiedzianych pod adresem Jubilata.  

 

około godz. 13
50 

–  w tej samej sali widowiskowej WDK 

 

          rozpoczął się 

zrealizowany przez 

rodzimych artystów 

przygotowanych na tę 

okoliczność przez Ewę 

Jaworską-Pawełek 

oraz Agnieszkę 

Iwaniuk-Kula koncert, 

w trakcie którego tacy 

artyści, jak Monika 

Młot z Przemyśla, Grażyna Maziarz i Ania Śliwa z Rzeszowa, Adam Nowak z 

Jarosławia oraz Małgorzata Samagalska z Lubaczowa wykonali  najlepsze 

szlagiery, czyli przeboje z różnych dekad, które wykonując w trakcie 

horynieckich  Warsztatów Muzycznych – tym repertuarem - zdobywali uznanie 

miejscowej widowni, szacunek kuracjuszy z różnych stron Polski, czy też 

osiągali wewnętrzną satysfakcję za trud włożony w tą trudną dziedzinę sztuki.  

 

około godz. 14
30 

–  w tymże samym WDK, w restauracji „Bohema”  

 

          spożyliśmy uroczysty obiad, szampanem „z bąbelkami” wznieśli 

okolicznościowy toast „za to, co za nami i przed”, ze smakiem – degustując 

rozdzielone porcje okolicznościowego tortu – pijąc kawę lub herbatę  do godz. 

17
00

 spożyliśmy go przy okazji rozmawiając, wspominając i debatując,  jak to w 
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piątek powrócić do domów, bo jak wiadomo – dla takich jak my – jest to 

najtrudniejszy w tygodniu dzień do podróżowania, a jeśli w tym wszystkim 

uwzględni się późnojesienny bardzo 

krótki dzień, to utrudnień było sporo. 

           Reasumując całe przedsięwzięcie 

należy zauważyć, że było sprawnie i „z 

tempem” przeprowadzone, sprytnie 

łączyło „żelazny” Jubileusz Okręgu PZN 

z indywidualnym , czyli „18-tką” prezesa 

Ryszarda Cebuli. 

          Niektórych z nas nurtowało 

pytanie, dlaczego na naszym Jubileuszu nie było lokalnych mediów, czy 

dlaczego swoją obecnością nie zaszczycili nas przedstawiciele ZG PZN, wszak 

jesteśmy jego jedną z regionalnych struktur ?      

          Podsumowując powyższą relację – pragnąc ją trafnie spuentować - należy 

zacytować prezesa PKSiRNiS, „Podkarpacie” - Stanisława Sęka -, który w swej 

wypowiedzi zauważył: „za nami 65 lat, a do najbliższego Jubileuszu, który 

znowu zrzeszy naszą reprezentację następne 5 lat. Wiec mobilizując się 

zwierajmy szyki, aby wtedy znowu móc coś podsumowywać i czymś się chwalić, 

gdy nadejdzie pora świętowania 70-lat, czyli „kamiennego” Jubileuszu Okręgu 

Podkarpackiego PZN” – kończąc Jego wypowiedź należy podsumować ją 

krótkim stwierdzeniem: „nic dodać, nic ująć”. 

 

 

Zygflor                                                                                  2017-11-27        

 
Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych za 2017 r. 

 

          To już pewne. W uldze rehabilitacyjnej zaszły ogromne i pozytywne 

zmiany. Chodzi o możliwość odliczenia wydatków na psa asystenta, używanie 

samochodu oraz podniesienie kwoty dochodu jaką może osiągnąć osoba 

niepełnosprawna. 

          27 listopada 2017 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację 

ustawy o podatku dochodowym (PIT), które wprowadziły w życie te korzystne 

zmiany. [*] 

Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje: 

http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/podatki-ulga-rehabilitacyjna-dla-niepelnosprawnych-50931.html
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1. możliwość odliczenia wydatków na samochód, który mógłby być 

wykorzystywany do innych celów niż tylko na dojazdy na niezbędne zabiegi 

leczniczo-rehabilitacyjne; 

2. podniesienie kwoty dochodu jaką może osiągnąć osoba niepełnosprawna, aby 

mający ją na utrzymaniu opiekun mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (z 9120 

zł do 10 080 zł). 

3. możliwość odliczenia kosztów utrzymania psa asystującego wszystkim 

niepełnosprawnym, którzy takiego psa posiadają; 

            

          O kwotę możliwą do odliczenia z racji ulgi rehabilitacyjnej zmniejszamy 

nasz dochód podlegający opodatkowaniu. Tych odliczeń może dokonywać albo 

osoba niepełnosprawna, albo ktoś, kto ma na utrzymaniu osobę 

niepełnosprawną. A same wydatki możemy podzielić na limitowane i 

nielimitowane. 

          Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych 

obowiązujące w 2017 roku. Odliczenia od dochodu. 

 

          Rodzaje wydatków – limitowane (czyli ulga przysługuje do wartości ... 

zł, nawet jeśli poniosłeś wyższe wydatki, to ich już nie odliczysz), 

 

* Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.   

Limit ulgi w 2017 r. –  to nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie, jeżeli 

lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować 

określone leki stale lub czasowo.      

           W tym przypadku odliczeniu polegają wydatki w wysokości stanowiącej 

różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 

100 zł. Przykładowo, jeżeli wydajemy w danym miesiącu 80 zł na leki, to nic nie 

odliczymy. Ale jeżeli wydaliśmy na leki kwotę 130 zł, to możemy za dany miesiąc 

odliczyć sobie od dochodu 30 złotych. 

 Podstawa: Art. 26 ust. 7a pkt. 12 ustawy 

* Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz 

osób niepełnosprawnością narządu ruchu   zaliczanych do I grupy 

inwalidztwa.   

Limit ulgi w 2017 r.  – do 2280 zł – Jest to limit roczny.  

Podstawa: Art.26 ust. 7a pkt. 7  ustawy. 

* Utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa 

psa przewodnika   

Limit ulgi w 2017 r.  – do 2280 zł –  Jest to limit roczny.  

Tak jest od 1 stycznia 2017 r.  
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          Według nowych przepisów z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą 

wszyscy niepełnosprawni mający na utrzymaniu psa asystenta. Limit pozostał 

bez zmian i wynosi 2280 zł rocznie. 

WAŻNE – aby móc odliczyć koszty utrzymania psa asystenta, pies musi 

posiadać certyfikat psa asystenta (NSA: Pies asystent bez certyfikatu nie 

skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej w PIT, niepelnosprawni.pl z 27 września 2017). 

Podstawa: Art. 26 ust. 7a pkt. 8 ustawy. 

* Używanie samochodu osobowego. Po zmianach z możliwości odliczenia 

wydatków na samochód mogą skorzystać wszyscy niepełnosprawni zaliczeni do 

jednego z trzech stopni niepełnosprawności (w tym oczywiście posiadający tzw. 

III grupę inwalidzką). Z ustawy został wykreślony zapis mówiący, że na żądanie 

organu podatkowego podatnik musi okazać „dokument potwierdzający zlecenie 

i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. 

          Nowe brzmienie przepisu: „używanie samochodu osobowego, 

stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika 

mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, 

które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 2280 zł”. 

          Oznacza to, że można odliczyć wydatki poniesione na utrzymanie 

samochodu używanego na co dzień, np. jazda do sklepu, a nie tylko na zabiegi 

leczniczo-rehabilitacyjne. Co ciekawe, z nowych przepisów wynika, że nie 

trzeba posiadać żadnych dokumentów potwierdzających używanie 

samochodu, np. faktur za paliwo czy od mechanika, wystarczy sam fakt 

posiadania samochodu i stosownego orzeczenia o niepełnosprawności. 
Uwagi do wszystkich podpunktów: 

Ulgi  na cele rehabilitacyjne przysługują osobom niepełnosprawnym bądź 

podatnikom mającym  na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód ( 

tj. osób będących na utrzymaniu ) nie przekracza 10080 zł w 2017 r.  

 

Tak jest od 1 stycznia 2017 
          Padła propozycja, aby dochód niepełnosprawnego obliczać jako 12 

krotność renty socjalnej (10 080 zł w 2017 roku tj. 12 x 840 zł). Ostatecznie 

faktycznie podniesiono omawianą kwotę do 10 080 zł, ale jest ona ustalona na 

sztywno (wysokość tej kwoty zapewne będzie funkcjonować przez wiele lat). 

 

Ważne – do kwoty 10 080 zł nie są wliczane alimenty na dziecko. 
          Z odliczeń od dochodu (np. wydatki na auta, naprawę wózka itp.) mogą 

skorzystać podatnicy, na  których utrzymaniu pozostają następujące osoby 

niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce 

przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, 

rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. 

https://www.nie-pelnosprawni.pl/prawo/5929-nsa-pies-asystent-bez-certyfikatu-nie-skorzysta-z-ulgi-rehabilitacyjnej-w-pit.html
https://www.nie-pelnosprawni.pl/prawo/5929-nsa-pies-asystent-bez-certyfikatu-nie-skorzysta-z-ulgi-rehabilitacyjnej-w-pit.html
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          Wydatki   nielimitowane (ile wydałeś - tyle odliczysz) 

          Na długiej liście wydatków, które nie mają górnej granicy kwoty 

możliwej do odliczenia, są m.in.: adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz 

domów do potrzeb niepełnosprawnych, przystosowanie do tych celów 

samochodu, zakup i naprawa indywidualnego sprzętu niezbędnego w 

rehabilitacji czy opłacenie tłumacza języka migowego. Odliczyć można także 

wydatki na odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, leczeniu w uzdrowisku, 

opiekę pielęgnacyjną w domu czy kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. Również odpłatne przejazdy transportem publicznym na 

turnusy rehabilitacyjne, kolonie i obozy dla niepełnosprawnych możemy 

odliczyć w ramach tej ulgi. 

Ważne: 

 

           Fiskus sumiennie sprawdza, czy faktycznie ponieśliśmy wydatki, jakie 

chcemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dlatego przez cały rok 

podatkowy trzeba gromadzić faktury, rachunki, dowody wpłaty dokonywane na 

poczcie lub potwierdzenia przelewów bankowych.  

          Posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków nie jest 

wymagane jedynie w przypadku wydatków limitowanych związanych z: 

opłaceniem przewodników osób niewidomych, utrzymaniem psa 

przewodnika,  utrzymaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym 

przewozem na niezbędne zabiegi.  

Nie oznacza to jednak, że fiskus nie będzie od nas żądał udowodnienia, że 

faktycznie ponieśliśmy takie, a nie inne wydatki. 

          Możemy być np. proszeni o udowodnienie posiadania psa przewodnika 

(Certyfikat) czy odbycia zabiegów rehabilitacyjnych lub wskazanie osób, którym 

płaciliśmy za usługę przewodnika. 

Ulga na Internet. 

          Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od dochodu wydatków 

ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu 

(budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.  Wymagane dokumenty:  

Faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług + dowód jej 

opłacenia) 

          Ulga internetowa co prawda nie została zlikwidowana, ale począwszy od 

dochodów uzyskanych w 2017 r., przysługuje tylko tym podatnikom, którzy 

http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/praca-niepelnosprawni-oplaca-sie-ich-zatrudniac-37844.html
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wcześniej z niej nie korzystali lub po raz pierwszy uwzględnili ją w rozliczeniu 

za 2016 r. Druga zmiana dotyczy okresu, przez jaki obowiązuje. Wydatki na 

dostęp do Internetu można odliczać wyłącznie przez dwa kolejne lata 

podatkowe. Dla wszystkich, którzy z ulgi korzystali w latach wcześniejszych, 

zeznanie za 2016 r. było więc ostatnim, w którym mogli odliczyć poniesione z 

tego tytułu wydatki. W rodzinie możliwe jest zachowanie prawa do ulgi. Jeśli 

np. wydatki na Internet dotychczas rozliczała żona, to od 2018 r. może tego 

dokonywać mąż lub odwrotnie. Do skorzystania z takiej opcji konieczne jest 

wykazanie się dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku za użytkowanie 

Internetu wystawionym na tego małżonka lub domownika, który do tej pory z 

ulgi nie korzystał. Chodzi o to, by to jego nazwisko widniało na rachunkach lub 

innych dokumentach. 

Co nieco o tegorocznym odliczeniu 1 % od podatku 

Polski Związek Niewidomych 

Okręg Podkarpacki 

 

Numer KRS organizacji:    0000037306 

Nr naszego konta bankowego:   57 8642 1126 2012 1119 1575 0001 

 

Jak praktycznie zrealizować odpis 1% - patrz druga okładka 

           

          Po 1 maja 2018 - czyli po ostatecznym terminie składania zeznań 

podatkowych ( PIT ) i ich zaakceptowaniu przez Urzędy Skarbowe - każdy 

Zarząd Koła PZN przelewem otrzyma sumę pieniędzy, która z jego terenu została 

wpłacona na konto Okręgu PZN. W naszej sytuacji  tylko Okręg PZN posiada 

status Organizacji Pożytku Publicznego – OPP - i tylko w ten sposób tę 

możliwość możemy  wykorzystać dla macierzystych Kół PZN. 

 

 

Zygflor                                                                                                  2017-12-12 

 

P.s. 

          Powyższe zmiany dotyczą wydatków poniesionych od 1 stycznia 2017 

roku. Zatem składając rozliczenie podatkowe (do 30 kwietnia 2018) za rok 2017 

można odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystenta, samochodu, a także 

utrzymanie osoby niepełnosprawnej, jeśli jej dochód nie przekracza 10 080zł. 

[*] Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
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prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - DZ.U. 2017 poz. 2175 

 

 

 

Relacja ze spotkań opłatkowych AD 2017 

 

18 grudnia 2017 r. godz. 10
00

 krośnieńskie CWOP 
            

           - to czas i miejsce organizacji tegorocznej Wigilii w  krośnieńskim Kole 

PZN, którą zgodnie z tradycją - w przededniu Świąt Bożego Narodzenia –

zorganizowali w wymienionym w podtytule lokum, które służy im przez cały 

rok.    

          Jako novum tegorocznego spotkania przygotowanego dla 30 członków 

Koła – w większości osób samotnych –, to obecność w ich gronie duszpasterza, 

czyli o. Krzysztofa Janasa, który szczególne spotkanie rozpoczął odczytaniem 

stosownego fragmentu z Ewangelii św. Łukasza mówiącego o narodzinach 

Jezusa Chrystusa, po czym wszystkim zebranym udzielił stosownego 

błogosławieństwa płynącego z betlejemskiej stajenki.  

          Następnie wspólnie dzielono się opłatkiem,  składano „płynące z głębi 

serca” życzenia i „z  łezką w oku” ulegano czarowi chwili, ponieważ wielu z 

uczestników tego okolicznościowego spotkania, to ludzie samotni, więc  była to 

dla nich jedyna okazja, by w tym roku móc zasiąść przy wigilijnym stole.   

          I u Nich - zgodnie z tradycją – nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych 

potraw, w tym barszczu z uszkami, smażonej ryby, pierogów, czy ciasta, których 

to dostawę zabezpieczył catering.  

          Wspólnie odśpiewane kolędy, to najlepszy dowód na zrealizowanie 

trafionego  spotkania, które – zgodnie z zamysłem jego organizatorów – jego 

uczestnikom dało namiastkę poczucia rodzinnej wspólnoty, osłodziło gorycz 
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samotności, przywróciło wiarę w drugiego człowieka, zaś Bogusiowi i jego 

ekipie niewątpliwie dało satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku i „służby”, 

bo tak należy traktować to, co na rzecz bliźniego czynimy w podległych nam 

strukturach PZN, czego wszystkim w/w z całego serca Gratulujemy.  

 

20 grudnia 2017 r. o godz. 15
00

 w Jarosławiu 

           

           - tym razem w zasygnalizowane popołudnie pod duchowym 

przewodnictwem ks. Marka Pieńkowskiego w restauracji „Klasyczna” p. 

Słowików spotkało się 40 osób samotnych wywodzących  się z jarosławskiej 

struktury PZN, dla których „opłatek” w tym gronie był jedyną okazją do 

przeżycia tego czasu wedle kanonów i zwyczajów polskiej tradycji powiązanej z 

tym przepięknym bożonarodzeniowym czasem.  

          „Tegoroczny „opłatek” – zrelacjonowała prezes Ewa Bednarczyk – 

zainicjowało odczytanie stosownego fragmentu Ewangelii, po czym wspólnie 

modliliśmy się, a potem odśpiewali kilka kolęd. Następnie  obejrzeliśmy 

specjalnie przygotowane dla nas przez młodzież z Gimnazjum w Makowisku 

„Jasełka”, które mówiąc o betlejemskim cudzie – jakby przy okazji -  piętnowały 

tzw. grzechy główne toczące każdego człowieka.  

          Łamanie się opłatkiem, od serca składane najcieplejsze życzenia zdrowia 

oraz wszelkiej innej pomyślności, to kolejny moment do wzruszeń oraz 

satysfakcji  z tego, co na ten czas przygotował nam los.   

           Odświętną atmosferę wzmógł smak serwowanych przez kuchnię p. 

Tadeusza wigilijnych potraw, które pobudzając inne zmysły dały poczucie takiej, 

a nie innej rzeczywistości, której osobom samotnym zabraknie w domowych 

pieleszach w ten szczególny „święty” wieczór.   

          Zależało mi na tym – dodała -, aby Ci samotni ludzie tego typu spotkanie 

mogli odbyć tuż przed Wigilią, gdy ku takiemu przeżyciu tajemnicy Narodzin 

Zbawiciela sprzyja wszystko”– tyle z wypowiedzi prezes Ewy  Bednarczyk.  
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          Dlatego też zapewne w ten czas w niejednym oku zabłysła łza wzruszenia 

i wdzięczności za to, czego w ten czas  razem biesiadując doświadczyli i doznali 

od swojego ZK oraz liderującej Im prezes Ewy Bednarczyk.  

 

11 stycznia 2018 r.  godz. 9
30

  Lubaczów 

 

Jakby „rzutem na taśmę” 

          

           - tak można rzec –  Zarząd lubaczowskiego Koła PZN, jeszcze przed 

rozpoczęciem wyburzeniowych robót Miejskiego Domu Kultury w tym mieście 

- w tym obiekcie w dniu 11 stycznia br. zrealizował tegoroczne spotkanie 

opłatkowe.  

          Jak zwykle swoją obecnością zaszczycili nas:   Starosta Powiatu 

Lubaczowskiego Józef Michalik, Burmistrz  Miasta  Lubaczowa  - Krzysztof 

Szpyt, prezes lubaczowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Janina Witkoś,  dyr. 

MBP -  Katarzyna Pelc Antonik, dyr. PCPR – Beata Zadworna,  prezes Koła 

PSD – Stanisława Woszczak,  Bogusława Smoliniec oraz Izabela 

Krzaczkowska-Szychter  - z WTZ im. św. Józefa w Oleszycach, wiceprezes ZO 

Podkarpackiego PZN - Ewa Bednarczyk, przedstawiciel Wójta Gminy 

Lubaczów – Stanisław Myśliwy, czy Lubaczowska Telewizja Internetowa – 

LTI wraz z redaktor Iwoną Buczko.  

          Spotkanie przebiegało w bardzo pogodnej i przyjaznej atmosferze, która 

zniwelowała trudy przybycia w ten czas do Lubaczowa członkom Koła 

zamieszkujących rozległy teren naszego powiatu.  

         W trakcie spotkania – w dowód docenienia i uwrażliwienia na potrzeby 

ludzi niewidomych, niepełnoprawnych  i  starszych – prezes lubaczowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej Janinie Witkoś – wręczono  Honorową Odznakę 
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„Przyjaciel Niewidomych”, co Ją niewątpliwie wzruszyło, doceniło  i … chyba 

sprawiło satysfakcję.   

          Oprócz łamania się opłatkiem, czy składania sobie nawzajem 

najszczerszych życzeń również kolędowano, w czym prym wiódł  

niezmordowany Ryszard Surowiec; starano się zebranych poinformować  o 

tym wszystkim, co dotyczy niepełnosprawności, honorowania ulg 

przejazdowych przez wszystkich przewoźników, czy niuansów związanych z 

wyrobieniem nowej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. W tej kwestii 

podstawowych informacji udzieliła dyr. PCPR Beata Zadworna oraz 

uzupełniająca jej wypowiedz – bazując na  własnych doświadczeniach - Ewa 

Bednarczyk. 

          Zrelacjonowane spotkanie nie udałoby się urzeczywistnić, gdyby  nie 

ogromne w nie zaangażowaniu Marioli Florczak, wsparcie pracowników 

MDK, tj. Wiesława Mamczury i Bogumiły Misztal oraz pomocy dziewczyn z 

PCPR w osobach Ani Hass i Joanny Gutkowskiej. 

          Przy okazji pragnę poinformować, że dzięki uprzejmości dyrektor 

lubaczowskiej MBP im. Władysława Broniewskiego umiejscowionej przy ulicy 

Kościuszki 18 – Katarzyny Pelc-Antonik - na czas przebudowy MDK, który 

najprawdopodobniej potrwa około 2 lat,  przeprowadzamy się do 

administrowanego przez Nią  obiektu. 

          Jeśli więc Drogi Czytelniku masz znajomego lub kogoś w rodzinie 

borykającego się z problemami wzroku, który należy do PZN lub chciałby 

zrzeszyć się w organizacji, to poinformuj go o tym, że od 1 lutego br. do 

dyspozycji wszystkich zainteresowanych będziemy pod adresem: 

 

Polski Związek Niewidomych 

Koło Lubaczów  

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie 

ul. Kościuszki 18 

w czwartki w godz. 9
30

 – 11
30 

- pokój na parterze w Wypożyczalni dla Dorosłych -
 

 

 

- 18 stycznia 2018 r. -   
– przy wtórze wycia i ataku podmuchów orkanu „Fryderyka” spotkania  

opłatkowe odbyły się: 

 

- od godz. 13
00

  w Dębicy 

          - w zasygnalizowanym w podtytule dniu i godzinie rozpoczęło się 

spotkanie opłatkowe w dębickim Kole PZN. Zainicjowała je Msza św., którą w 

ich intencji odprawił duszpasterz środowiska – ks. Piotr Nalepa -, który 
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względem przybyłych wygłosił przepiękną homilię oraz udzielił stosownego  

błogosławieństwa na  Nowy Rok.     

          Następnie wszyscy  uczestnicy relacjonowanego spotkania udali się do 

siedziby Koła, które od kilku miesięcy mieści się w Miejskim Gimnazjum Nr 

1 w Dębicy. 

          W tym dniu swoją obecnością zaszczycili ich: 

- dyr. Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Dębicy –Zbigniew Drzymała  

- wiceprezes ZO Podkarpackiego PZN - Ewa Bednarczyk 

-  opiekun Koła z ramienia Prezydium ZO - Agata Pogoda  

- przedstawiciel rzeszowskiego Koła PZN – Grzegorz Kyc 

           Okolicznościowe spotkanie zainaugurowała – przy okazji przedstawiając 

znamienitych Gości – prezes dębickiego Koła PZN - Agnieszka Malinowska, 

która wszystkich „z sercem” przywitała oraz złożyła najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności na dopiero co rozpoczęty rok. Przy okazji - korzystając z 

tego, że mogła zwrócić się do grona 43 osób, które nie wzgardziły jej 

zaproszeniem - zapoznała ich z planem działania Koła na kolejne miesiące 

dopiero co rozpoczętego roku.  

          Po złożeniu okolicznościowych 

życzeń była okazja do wysłuchania 

recytacji specjalnie przygotowanego 

na tę okoliczność wiersza p. Anny 

Banach - członkini dębickiej 

struktury PZN. 

           Po zakończeniu wspólnego – 

integrującego grupę - kolędowania 

dzielono się opłatkiem, składano 

nawzajem płynące z głębi serca 

najserdeczniejsze życzenia i cieszono się z tego, że znowu dane im było spotkać 

się w ten przepiękny bożonarodzeniowy czas.  

          Następne chwile szczególnego spotkania uświetniła im kapela „Solidarni 

seniorzy”, którą na wszelkich występach dyryguje członek ich Koła – p. 

Mieczysław Kubik. To on - w końcowym efekcie – wraz ze swoimi muzykami 

zapewnił wszystkim wspaniała zabawę i prawie wszystkich, którzy mogli to 

uczynić, porwał  do tańca.  

          W wesołej, wręcz rodzinnej  atmosferze - prawie do godz. 19
00 

-
  
trwało to 

szczególne spotkanie zrealizowane pod bacznym, czujnym i wrażliwym okiem 
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prezes Agnieszki Malinowskiej, czego gratulujemy Jej oraz wszystkim Jej 

podopiecznym.          

 

od godz. 11
00

  w Łańcucie 

          okolicznościowe spotkanie zainaugurowała odprawiona o godz. 11
00

  

przez ks. Piotra Niemczyka w kościele p.w. św. Józefa w dzielnicy Łańcuta o 

wiele mówiącej nazwie Podzwierzyniec Msza św., którą już tradycyjnie 

obsłużyli reprezentanci łańcuckiej struktury PZN, czyli Stanisława Prucnal – 

czytania oraz Stanisław Ostrowski – śpiew psalmów.   

          Następnie „spacerkiem” przemieszczono się do pobliskiego Miejskiego 

Domu Kultury (filia MDK Łańcut) , w którego holu oczekiwała ich jego 

kierownik - Dorota Chudzik, która wprowadziła ich do  przepięknie 

udekorowanej sali  widowiskowej, by następnie każdego indywidualnie 

usadowić przy przepięknie udekorowanych stołach.    

          Po pełnym galanterii przywitaniu wszystkich przybyłych przez kier. MOK 

głos zabrała Zofia Kuźniar, która serdecznie przywitała przybyłych 57 

członków macierzystej struktury PZN oraz zaproszonych Gości – w tym dniu 

swą obecnością zaszczycili ich:   

- Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego – Barbara Pilawa-Kraus 

- reprezentująca łańcucki magistrat – Małgorzata Kaszowska 

- dyrektor  MBP w Łańcucie – Małgorzata  Sońska 

- dyrektor łańcuckiego PCPR – Joanna Dubiel-Sowa 

- dyrektor DPS Łańcut – Krzysztof Lepak 

- kierownik NOR-W „Caritas” Wysoka – Joanna Surmacz 

          Część artystyczną okolicznościowego spotkania zabezpieczyli:  

- Gabrysia Niemczak – gra na skrzypcach i śpiew kolęd  

- trzecioklasiści Szkoły Podstawowej nr 4 z Łańcuta – wykonali „Jasełka” 

          Po takim „uduchowieniu” szczególnego spotkania nastąpiła chwila na 

poświęcenie opłatków oraz składanie sobie nawzajem życzeń na dopiero co 

rozpoczęty Nowy Rok. 

          Następnie spożyto przepyszny dwudaniowy obiad, degustowano tortowe 

ciasto od czasu do czasu przepijane kawą lub herbatą.  

          Po spożyciu wymienionych specjałów podziwiano występ zespołu 

śpiewaczego goszczącego ich MDK, w którym aktywnie udziela się Zofia 

Kuźniar i trzy inne członkinie łańcuckiego Koła.  
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          „Potem – jak zrelacjonował to Marian Błażejowski – do tańca zaczął 

przygrywał zespół muzyczny, 

który tym sposobem przyczynił 

się do stworzenia bardzo 

przyjemnej – wręcz 

szampańskiej – atmosfery, co 

wyzwoliło  w większości 

biesiadników chęć czynnego 

udziału w omawianej zabawie. 

Tak bawiono się do godz. 18
00

 i 

gdyby nie przymus opuszczenia 

sali widowiskowej ( o tej porze miały rozpocząć się w niej wcześniej 

zaplanowane zajęcia), to zapewne biesiadowalibyśmy w niej dłużej” – tyle z 

relacji kol. Mariana Błażejowskiego kończącej omówienie tegorocznej edycji 

„opłatka” w łańcuckim Kole PZN.  

   

od godz. 10
00

  w Mielcu 

          Tym razem nasi z Mielca z wielu względów spotkali się tuż po Nowym 

Roku. Szczególne spotkanie „nastrojowo i rodzinnie” – jak zwykle - 

zrealizowali w Sali Rycerskiej przy parafii p.w.  Matki Bożej Nieustającej  

Pomocy na Osiedlu (nazwa dzielnicy Mielca).– pod duchowym 

przewodnictwem ich duszpasterza, czyli ks. Wiesława Znamirowskiego. 

Pomimo szalejącej w ten czas grypy oraz orkanu na okolicznościowe spotkanie 

przybyło 48 osób. 

          Z relacji prezes Agatki Pogoda wynika, że – „Spotkanie odbyło się w 

miłej atmosferze, pomimo tego, że na zewnątrz szalała 

„Fryderyka”. Było naprawdę – sprecyzowała -  

nastrojowo i rodzinnie, co niewątpliwie było  

niekwestionowaną  zasługą naszego duszpasterza, ludzi 

zaangażowanych w śpiew kolęd, czy towarzyszącej nam 

świątecznej choince. Zachowaniu rodzinnego 

charakteru spotkania przysłużyła się degustacja 

skromnego poczęstunku – w tym  tradycyjnych potraw 

typu pierożki, ciastko, kawa lub herbata.   

          Przy okazji wszyscy dowiedzieli się o planie 

pracy na 2018 r. oraz o podstawowych zasadach 

rozliczenia PIT.  

          Po ponad dwugodzinnym spotkaniu – dodała - uczestnicy naszego 

„opłatka” z parafialnej sali wychodzili usatysfakcjonowani, uśmiechnięci i 
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zadowoleni, co niewątpliwie dla nas, czyli dla całego ZK, jest najlepszą 

cenzurką tego, jak – lub z jakim efektem – w ten szczególny czas wywiązaliśmy 

się ze swoich obowiązków względem swoich podopiecznych” – tym 

stwierdzeniem zakończyła swą relację. 

 

25 stycznia   godz. 10
30

  Ropczyce 

          Tegoroczne spotkanie opłatkowe  w ropczyckim Kole PZN –tym razem 

od godz. 10
30

 w wymienionym w podtytule dniu – zrealizowano w jednej z 

miejscowych restauracji. 

          W krótkiej telefonicznej rozmowie prezes Mieczysław Majka zdradził:  

„W tym roku - pragnąc zrealizować bożonarodzeniowe spotkanie – zebraliśmy 

się od godz. 10
30

 w restauracji „Słoneczna”. 

          „Świętowaliśmy” tylko w gronie 25 osób i  gdyby nie obecność wśród nas 

dyr. PCPR oraz sekretarz UM Ropczyce, to  bawiliśmy się tylko we własnym 

gronie, ponieważ tym razem nie było nam dane gościć przedstawicieli władz 

naczelnych naszego Okręgu PZN.  

           W trakcie spotkania dużo kolędowaliśmy, spożyliśmy obiad, w przerwach 

dużo rozmawiali oraz degustowali  serwowane na tę okoliczność ciasto oraz 

napoje typu kawa, czy  herbata.   

          Artystycznym przerywnikiem tego spotkania była  recytacja własnych 

wierszy o tematyce bożonarodzeniowej przez ich autorkę, czyli Zuzannę 

Ostafin, czym urzekła wszystkich tych, którzy w ten moment mieli okazję ją 

widzieć i słyszeć.    

          Przy okazji dużo rozmawialiśmy o tegorocznych planach na różnych 

płaszczyznach naszej statutowej działalności oraz składaliśmy sobie płynące z 

głębi serca najserdeczniejsze życzenia, które – oby – ziściły się” – tyle ze 

skąpej, ale jakże treściwej wypowiedzi prezesa Mieczysława, który w swych 

planach – jak zwykle - dzień dzisiejszy wyprzedza o co najmniej o kilka 

miesięcy.   

 

Zygflor                                                                                  2018-01-27 

 

 

Witryna poetycka 

           Z uwagi na to, że tegoroczną „esencję” Świąt Wielkanocnych, czyli 

poprzedzający je Wielki Tydzień będziemy przeżywać końcem tego miesiąca, 

więc z tej przyczyny - „z lekkim wyprzedzeniem” – w marcowym kąciku 

poetyckim prezentuję utwór Poetki Seniorki, w którym jego Autorka z 

wrodzonym sobie taktem i przekonaniem w  wyznawane kanony wiary oraz 

skromnością i refleksją omawia najważniejsze święto chrześcijańskiego świata, 

tak w wymiarze nas wszystkich, jak też indywidualnie każdego z nas … 
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                Wielkanoc 
 

W dzień Wielkanocy biją wszystkie dzwony 

Ogłaszając światu Zmartwychwstanie Pana. 

Następuje dla nas dzień błogosławiony –  

Nadzieja zbawienia każdemu z nas dana. 

               Jezus zmartwychwstał: nasz Pan wśród nas żyje 

               Raduje się szczerze Lud Boży Kościoła. 

               I serce mocniej w naszej piersi bije, 

               Lecz czy słyszymy, gdy Bóg do nas woła? 

Bóg stworzył świat cały i stworzył człowieka, 

By świat upiększał błogosławiąc Pana. 

Czasem daremnie na pokutę czeka, 

Bo wolna wola człowiekowi dana.   

               Pan Bóg nas kocha i wciąż na nas czeka, 

               By Jego miłość skruszyła naszych grzechów winę – 

               Bo tak umiłował każdego człowieka, 

               Że na ten świat zesłał nam swojego Syna. 

To wielkie święto poprzedza cierpienie 

I straszna męka Zbawiciela świata. 

Pamiętaj człowieku skąd przyszło zbawienie, 

Nie grozi nam bezwzględna naszych dusz zatrata. 

               Pamiętaj o tym składając życzenia  

               Zdrowia, sukcesów, wszelkiej pomyślności – 

               Że Boża miłość wszystko w dobro zmienia – 

               A Boży pokój w sercach niech zagości. 

I najważniejsze rzeczy dla każdego 

Miejmy w pamięci przyjmując życzenia: 

Że miłość Boga i miłość bliźniego, 

To jedyna prosta droga do Zbawienia! 

               A ja – gdy w życiu wchodzę w smugę cienia –  

               zwracam się do wszystkich w uroczystej chwili:  

               Jeśli zraniłam kogoś – pragnę wybaczenia! 

               Przebaczam wszystkim, którzy mnie zranili… 

 

                        autor wiersza: Maria Okulska  
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Przekaż niewidomym  

i słabowidzącym 

1%   

       podatku za 2017 r. 
 

 

 

Jak przekazać 1% ? 
 

 

Wypełniając zeznanie PIT: 

 

1. W rubryce „Numer KRS” wpisz:  0000037306 

2. W rubryce „Wnioskowana kwota” wpisz kwotę równą 

1% odliczonego podatku 

3. W rubryce „Cel szczegółowy 1%” KONIECZNIE 

WPISZ: 

        dla Koła PZN w …………………………………………………………………………..    

                                                                                    ( tu wpisać jakie Koło PZN chcemy wesprzeć) 

           

          Wedle swojej woli – postępując według powyższego schematu - również 

możesz swój odpis 1%  przekazać na ZO Podkarpackiego PZN. 
 

 

 


