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Luty 
           
          „Idzie luty, podkuj buty, bo mróz będzie jeszcze suty” – to jedno ze 
starych ludowych przysłów najtrafniej charakteryzujących zbliżający się 
czas. 
          A skąd nazwa miesiąca kojarząca się raczej z czymś srogim? 
          Nasi przodkowie w wiekach średnich i epokach późniejszych w tym 
zwrocie - słowie „luty" - rozumieli nadejście dni mroźnych, srogich, 
okrutnych, złych. To prawda, że luty potrafi być najzimniejszym i 
najbardziej dokuczliwym ze wszystkich swoich braci (miesięcy), jednak, 
gdy się ciepło ubierze (uwaga dotycząca dzieci), to jest to najlepszy czas 
na zimowe lodowo-śniegowe harce; wszak najkorzystniejszy termin do 
realizacji zimowej przerwy w nauce - ferii - wypada w lutym… 
          Luty, to drugi miesiąc w roku i wedle używanego w Polsce 
kalendarza gregoriańskiego ma 28, a w lata przestępne 29 dni. Jest 
miesiącem zimowym na półkuli północnej (czyli u nas), a na południowym 
letnim. W ciągu trwania miesiąca w naszej szerokości geograficznej dzień 
wydłuża się do około 7 godzin.  
          Według często cytowanego Aleksandra Brücknera – historyka 
literatury i kultury polskiej – nazwa miesiąca pochodzi od określenia 
srogich mrozów – np. ukraiński лютий, czy bułgarski люты. Dawniej były 
również używane takie nazwy jak: sieczeń albo strąpacz.  
          Jego łacińskie określenie – Februarius – zostało zapożyczone przez 
większość języków europejskich i pod takowym funkcjonuj współcześnie. 
 
Ludowe mądrości najtrafniej określające ten czas: 
Idzie luty, podkuj buty, bo mróz będzie jeszcze suty. 
Na Gromniczną mróz – szykuj chłopie wóz. 
Na Gromniczną lanie –  szykuj chłopie sanie. 
W lutym wody wiele, w lecie głodne cielę. 
Miesiąc luty w lód okuty, a czasami zaś i pełen pluty. 
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. 
Gdy w  Gromniczną (2.II.) z dachów ciecze, zima jeszcze się przewlecze. 
Na Gromniczną lanie –  szykuj chłopie sanie. 



4 
przewodnik 

 

 
W ten czas wspominamy: 
          1 lutego 1992 r. Sejm przyjął uchwałę uznającą wprowadzenie stanu 
wojennego – 13. XII. 1981 r. – za nielegalne. W czasie debaty padła 
kontrowersyjna wypowiedź Leszka Moczulskiego, który „rozszyfrował” 
skrót PZPR jako: „Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji”. 
          1 lutego 1925 r. – z warszawskiej radiostacji nadano pierwszą 
próbną audycję Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego (PTR). Datę 
1.02. 1925  r. przyjęto za początek działalności Polskiego Radia.   
          1 lutego 1944 r. – w okupowanej Warszawie żołnierze harcerskiego 
oddziału „Agat” AK dokonali udanego zamachu na Franza Kutscherę – 
dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego 
Gubernatorstwa.  
          2 lutego - Matki Boskiej Gromnicznej – czyli ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO obchodzone na pamiątkę momentu  pierwszego pojawienia 
się Jezusa w jerozolimskiej świątyni i Jego spotkania się z mędrcem 
Symeonem.  
          Według prawa mojżeszowego każdy pierworodny syn należy do 
Boga. Kiedy mijało 40 dni od porodu młode matki udawały się do świątyni, 
gdzie przedstawiały nowonarodzonego syna Bogu i dokonywały 
symbolicznego jego wykupienia. W zależności od zamożności był to: 
baranek w wypadku bogatych; para synogarlic lub gołębi – w przypadku 
biedniejszych. Wykupienie pierworodnego wiązało się ze zwyczajowym 
oczyszczeniem matki po urodzeniu dziecka. Obrzęd ten później przyjęło 
chrześcijaństwo, a w dawnej Polsce zwał się on „wywodem”. Klęczącej 
przed kratką prezbiterium kapłan podawał zapaloną świecę, odmawiał 
modlitwę, a kończąc ją kropił kobietę święconą wodą i ta już 
„oczyszczona” obchodziła  z zapaloną świecą „ofiarę” wokół głównego 
ołtarza świątyni. 
          Nasi przodkowie głęboko wierzyli, że „Maryja gromnicą – 
symbolizującą Pana Jezusa – odpędzi od nich wszelkie zło”.  
          W dzień Matki Boskiej Gromnicznej – czyli w dzień Jej oczyszczenia – 
wierni przychodzą do świątyń ze świecami – zwanymi gromnicami –  
„które mają chronić od gromów”. Inny zwyczaj, to niesienie do domów 
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zapalonych gromnic: „kto płomień zachowa, albo komu trzy krople wosku 
na  rękę padną – ten szczęśliwą ma wróżbę na najbliższy czas”. 
          Poświęcona gromnica jest oznaką wiary, nadziei i miłości. Wierzono, 
że posiada magiczną moc przepędzania wszelkiego zła. Towarzyszyła 
umierającemu. W wierzeniach wielu narodów zapalenie poświęconej 
świecy rozprasza ciemności, chroni przed niepogodą, gradobiciem, 
skutkiem powodzi, zapobiega niespodziewanej chorobie. 
           2 lutego 1709 r. – na bezludnej wyspie w archipelagu Juan 
Fernandez na Pacyfiku został odnaleziony szkocki lekarz Aleksander 
Selkirk. Jego historia zainspirowała Daniela Defoe do napisania powieści 
„Przypadki Robinsona Kruzoe”. 
          3 lutego 1735 r. – urodził się Ignacy Krasicki – najwybitniejszy pisarz 
polskiego oświecenia, biskup warmiński; autor m.in. bajek, satyr, 
poematów, twórca polskiej powieści nowoczesnej: „Mikołaja 
Doświadczyńskiego przypadki” (zm. 1801 r.).  
           3 lutego 1959 r. – z Kanady wróciła do kraju część skarbów 
narodowych, m.in. Szczerbiec, Kronika polska Galla Anonima i insygnia 
koronacyjne.  
          4 lutego 1505 r. – urodził się Mikołaj Rej – pierwszy wybitny pisarz 
polski zwany ojcem literatury polskiej. Sformułował myśl: „A niechaj 
narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język maja” (zm. 
1569 r.).  
          4 lutego 1945 r. – w Jałcie rozpoczęło się spotkanie Józefa Stalina, 
Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta, które przeszło do 
historii jako konferencja jałtańska.  
          5 lutego 1752 r. –  Marszałek Wielki Koronny - Franciszek Bieliński - 
powołał w Ostrowie Wielkopolskim – jako pierwszą w Polsce – zawodową 
straż pożarną.  
          5 lutego 1909 r. – urodziła się Grażyna Bacewicz – kompozytorka, 
skrzypaczka. Imię Grażyny i jej męża Kiejstuta Bacewiczów nosi Akademia 
Muzyczna w Łodzi (zm. 1969 r.).  
          6 lutego 1905 r. – w Białobrzegach – obecnie dzielnica Krosna – 
urodził się Władysław Gomułka, polski polityk, działacz komunistyczny, I 
sekretarz KC PZPR w latach 1956 – 70 (zm. 1982 ). 
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          6 lutego 1969 r. – lekarz ortopeda Wiktor Dega został pierwszym 
kawalerem Orderu Uśmiechu. 
          7 lutego 1912 r. – urodził się Karol Dickens – jeden z 
najwybitniejszych pisarzy angielskich, autor: „Klub Pickwicka”, „Dawid 
Copperfield” i „Opowieści wigilijnych” (zm. 1870 r.). 
          7 lutego 1919 r. – powołano Najwyższą Izbę Kontroli i Prokuratorię 
Generalną Rzeczpospolitej Polskiej. 
          8 lutego 1819 r. – urodziła się Karolina Sayn-Wittgenstein (Karolina 
Elżbieta Iwanowska) – szlachcianka, przyjaciółka i partnerka kompozytora 
i pianisty Ferenca Liszta (zm. 1887 r.).  
          8 lutego 1995 r. – zmarł o. Innocenty, czyli Józef Maria Bocheński – 
dominikanin, filozof, pedagog, teolog katolicki, sowietolog  
(ur. 1902 r.).   
          9 lutego 1949 r. – urodził się Janusz Gerard Pyciak-Peciak – 
pięcioboista nowoczesny, mistrz olimpijski z Montrealu 1976 r., mistrz 
świata.  
          9 lutego 1990 r. – w Polsce przywrócono dawne godło państwowe – 
Orła w koronie.  
          10 lutego  1755 r. – zmarł Karol Ludwik Monteskiusz – francuski 
prawnik, myśliciel i polityczny pisarz; autor dzieła „O duchu praw”, w 
którym sformułował zasadę trójstopniowego podziału władzy na: 
sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Owa teoria wywarła wielki 
wpływ na europejskie ustawodawstwo (ur. 1689 r.).  
          Oto maksyma Monteskiusza dotycząca rządzenia” 
          „Kto chce rządzić ludźmi – nie powinien ich gnać przed sobą, lecz 
sprawić, by podążali za nim.” 
          10 lutego 1940 r. – Sowieci rozpoczęli masowe deportacje do 
łagrów ludności polskiej z terenów II Rzeczpospolitej – z tzw. Kresów 
wschodnich - zajętych po 17. IX. 1939 r. przez Armię Czerwoną. 
          11 lutego 1809 r. – amerykański inżynier i wynalazca Robert Fulton 
opatentował statek parowy własnej konstrukcji. 
          11 lutego 1972 r. – na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo 
Wojciech Fortuna zdobył złoty medal w skokach narciarskich. Był to 
pierwszy - i do 2001 r. jedyny w historii polskiego sportu – zloty medal 
olimpijski w sportach zimowych. 
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          12 lutego 1799 r. – w kościele w Nowogródku został ochrzczony 
Adam Mickiewicz. 
          12 lutego 1809 r. – urodził się Abraham Lincoln – amerykański 
polityk, prezydent USA, który doprowadził do przyjęcia 13 poprawki 
Konstytucji, która znosiła niewolnictwo na terenie Stanów Zjednoczonych 
( zm. 1865 r.). 
          13 lutego 1241 r. – podczas pierwszego najazdu mongolskiego na 
Polskę został zdobyty i spalony Sandomierz.  
          13 lutego 1582 r. papież Grzegorz VIII wydał bullę o wprowadzeniu 
kalendarza gregoriańskiego.  
          13 lutego 1749 r. – urodził się Kajetan Michał Sapieha – szlachcic, 
marszałek połocki konfederacji barskiej (zm. 1771 r.). 
          14 lutego 1919 r. – wybuchła wojna polsko-bolszewicka – konflikt 
pomiędzy odrodzoną II RP, a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną 
Republiką Radziecką (RFSRR). 
          14 lutego 1919 r. – prezydent USA Thomas Woodrow Wilson 
przedstawił projekt Ligi Narodów, którego celem było utrzymanie pokoju i 
współpracy na świecie. 
          14 lutego – to WALENTYNKI – Dzień Zakochanych 
           Jest to jedno z nowo przyjętych świąt nazwanych ogólnikowo 
„świętami z importu”. Geneza tego nowego obyczaju związana jest z 
biskupem Walentym z miasta Nahars, który żył w nim w XIV w. Istnieje 
wiele legend związanych z imieniem tego świętego, być może było ich 
kilku? Faktem jest, że ów święty w Niemczech był patronem epileptyków, 
zaś chorobę – z grecka zwaną epilepsją – nazywano „wielką chorobą”, 
„świętą chorobą” lub „opętaniem”. Z tegoż to powodu wierzenia ludowe 
upatrywały źródła epilepsji – tak jak i miłości – właśnie w opętaniu. Czyż 
więc stan miłości i miłosnego uniesienia oraz oczarowania związanego z 
„tym stanem chorobowym”, to czas opętania umysłów fluidami i 
walorami kochanków i „chemią” z nią związaną? 
          Walentynkowe symbole, to trzy iksy – XXX – uosabiające miłość i 
pocałunki; serce – uważane za siedzibę życia, symbolizujące miłość, 
wzruszenie, życzliwość i przyjaźń. Kolor czerwony – kojarzy się z ogniem i 
miłością, a w połączeniu z sercem jest symbolem szczerości i ogromu 
uczuć. Róża – czerwona róża – symbolizuję namiętność, pragnienie i 
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podziw. W naszych czasach kojarzy się nam z okazywaną sympatią, czcią, 
uwielbieniem oraz miłością łączącą mężczyznę i kobietę. 
          15 lutego 1809 r. – urodził się Cyrus Hall McCormick – amerykański 
wynalazca snopowiązałki i wczesnej wersji żniwiarki (zm. 1884 r.). 
          15 lutego 1979 r. – w wyniku wybuchu gazu w warszawskiej 
Rotundzie PKO zginęło 49 osób, a budynek uległ zniszczeniu w 70%. 
          15 lutego 1989 r. – Sejm PRL przyjął ustawy o przywróceniu 
Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.  
          16 lutego 1919 r. – w Trewirze podpisano rozejm kończący 
Powstanie Wielkopolskie. 
          16 lutego 1939 r. – urodził się Czesław Niemen – właśc. Czesław 
Juliusz Niemen-Wydrzycki – muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów 
piosenek, np. „Dziwny jest ten świat” (zm. 2004 r.).  
           17 lutego 1892 r. – urodził się Tadeusz Joachimowski – pseudonim 
„Budwicz” – naczelny kapelan Armii Krajowej. Zginął zamordowany przez 
hitlerowców 7 lub 8 sierpnia 1944 r. 
          17 lutego 1999 r. – Sejm RP upoważnił prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego do ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 
          18 lutego 1745 r. – urodził się Aleksander Volta – włoski fizyk, od 
którego nazwiska pochodzi nazwa jednostki napięcia prądu elektrycznego 
(zm. 1827 r. ). 
          18 lutego 1941 r. – zmarł Karol Wojtyła – porucznik, ojciec Karola 
Wojtyły; późniejszego papieża Jana Pawła II (ur. 1879 r.). 
          19 lutego 1859 r. – urodził się Svante Arrhenius – szwedzki chemik i 
fizyk, jeden z twórców chemii fizycznej; w 1903 r. otrzymał Nagrodę Nobla 
w dziedzinie chemii za opracowanie teorii dysocjacji elektrolitycznej (zm. 
1927 r.). 
          19 lutego 1959 r. – zmarł Antoni Kenar – rzeźbiarz; dyrektor 
Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem – tzw. „Szkoły 
Kenara”  (ur. 1906 r.).  
          20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 
          20 lutego 1982 r. – zmarł Roman Turek – pisarz ludowy, żołnierz AK, 
pierwszy laureat literackiej nagrody im. Juliana Przybosia 
 (ur. 1898 r.). 
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          20 lutego 1839 r. – urodził się Leon Dudrewicz – pediatra, 
antropolog, założyciel i ordynator szpitala dla dzieci w Warszawie (zm. 
1905 r.).  
          21 lutego 1929 r. – urodził się Gabriel Turowski – immunolog, 
bakteriolog, mikrobiolog. W 1981 r. był w zespole specjalistów z całego 
świata mającym pomóc w pooperacyjnym leczeniu Ojca Świętego Jana 
Pawła II po zamachu.  
          21 lutego 2009 r. – Podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie 
Klasycznym w czeskim Libercu Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal w 
narciarskim biegu łączonym.  
       22 lutego 1512 r. – zmarł Amerigo Vespucci – włoski żeglarz. Od jego 
imienia wywodzi się nazwa kontynentu  amerykańskiego (ur. 1451 r.). 
          22 lutego 1810 r. – urodził się Fryderyk Chopin – jeden z 
najwybitniejszych polskich kompozytorów. Jego twórczość obejmuje 
głównie utwory na fortepian, mazurki, etiudy, preludia i nokturny. Napisał 
też wiele polonezów, sonat, koncertów fortepianowych, ballad i pieśni. Ku 
jego czci w Warszawie od 1927 r. organizowany jest Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina ( zm. 1849 r.).  
          23 lutego 1949 r. – urodził się Wiktor Niedzicki – fizyk, dziennikarz, 
autor telewizyjnych programów popularnonaukowych, np.: 
„Laboratorium”, „Kuchnia”, :Nobel dla Polaka”. 
          23 lutego 1979 r. – urodziła się Magdalena Ogórek – historyk, 
kandydatka na prezydenta RP w 2015 r. Zajmuje się odzyskiwaniem 
zrabowanych dzieł sztuki. 
          24 lutego 1942 r. – zmarł Czesław Tański – malarz, konstruktor 
lotniczy, pionier i popularyzator lotnictwa w Polsce (ur. 1862 r.).  
          24 lutego 1929 r. –urodził się Zdzisław Beksiński – malarz, fotograf, 
rysownik, prekursor grafiki komputerowej (zm. 2005 r.) 
          24 lutego 1969 r. – do Gdyni powrócił z ostatniego rejsu 
transatlantyk MS „Batory”. 
          25 lutego 1942 r. – generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o 
sformowaniu polskiej I Dywizji Pancernej w Szkocji pod dowództwem 
generała Stanisława Maczka. 
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          25 lutego 1969 r. – czeski student Jan Zajíc dokonał samospalenia 
protestując przeciwko okupacji kraju przez wojska Układu Warszawskiego 
(ur. 1950 r.). 
          25 lutego 1848 r. – we Francji wybuchła Rewolucja lutowa. W jej 
wyniku wprowadzono ustrój republikański, uważana jest za początek 
Wiosny Ludów w XIX w. Europie.  
          26 lutego 1802 r. – urodził się Victor Hugo – wybitny pisarz 
francuski, autor powieści: „Nędznicy”, „Katedra Marii Panny w Paryżu” 
(zm. 1885 r.). 
          26 lutego 1829 r. – urodził się Levi Strauss – pochodzący z Niemiec 
żydowski emigrant w USA – twórca pierwszej firmy produkującej dżinsy 
(zm. 1902 r.). 
          27 lutego 1929 r. – urodził się Stefan Kudelski – elektronik, 
wynalazca, twórca profesjonalnych magnetofonów NAGRA używanych 
przez reporterów radiowych na całym świecie (zm. 2015) 
          27 lutego 1982 r. zmarła Maria Kownacka – pisarka i działaczka 
oświatowa, Dama Orderu Uśmiechu, autorka popularnych utworów dla 
dzieci, jak: „Plastusiowy pamiętnik”, Kajtkowie przygody”, czy „Rogaś z 
doliny Roztoki” (ur. 1894 r.). 
          28 lutego – Tłusty Czwartek  

Powiedział Bartek, 
że dziś Tłusty Czwartek, 
a Bartkowa uwierzyła , 

dobrych pączków nasmażyła. 
          28 lutego 1812 r. – zmarł Hugo Kołłątaj – filozof, pisarz, polityk, 
reformator szkolnictwa, współautor Konstytucji 3 Maja (ur. 1750 r. ) 
          28 lutego 1919 r. – urodził się Tadeusz Kostia – konstruktor 
szybowcowy (np. IS-7 Osa), prezes Sekcji Lotniczej Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (zm. 2016 r.).  
           
          Kończy się „srogi” miesiąc luty; kończy się kolejne comiesięczne 
calendarium, w który przypominam ważne fakty z historii powszechnej 
oraz naszego Narodu, przybliżam sylwetki Rodaków, którzy zapisali się  
złotymi zgłoskami w naszych dziejach – i nie tylko - w ten m.in. sposób 
kontynuując zainicjowany przed rokiem proces prezentowania faktów, 
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zdarzeń, czy Osobowości, które zdarzyły się u zarania Odzyskania 
Niepodległości, czy w pierwszych latach o Nią walki, ciężkiej pracy – 
słowem wielotorowego wysiłku wszystkich elit, aby „Nie zginęła, kiedy my 
żyjemy”. 
          Nadal dbajmy o zdrowie i nie ulegajmy uniesieniom związanym ze 
zbliżającą się marcową pogodą, o której jedno z przysłów mówi, że w 
„marcu, jak w garncu”, gdyż brak czujności oraz zdrowego rozsądku w tej 
materii czasami może nas drogo kosztować, a po co kusić los? 
 
Zygflor                                                                                             2018-11-09 

 
 

To był niezły czas …  
- czyli –  

          rozmowa z dyr. biura ZO Podkarpackiego PZN Małgorzatą Musiałek 
o minionym – i nie tylko – roku, w tym czasie przeżytych chwilach i 
momentach wzniosłych oraz o statutowej działalności naszego 
stowarzyszenia, w tej działalności uzyskanych osiągnieciach, o których 
warto mówić i je nagłaśniać…  
Zygflor: tzw. „pocztą pantoflową” dotarły do mnie informacje i fakty, 
które w bardzo dobrym świetle – z perspektywy minionych lat, czy 
miesięcy – ukazują wszystko to, co dla środowiska zainicjowało biuro ZO i 
co dało się w tej kwestii zrealizować w obiektach ZO, jak też w tzw. 
terenie, czyli siedzibach Kół PZN, co niewątpliwie przyczyniło się do 
wystawienia takiej, a nie innej cenzurki minionego czasu. Proszę – 
opowiedz o tym wszystkim, bo naprawdę jest się czym pochwalić i jeśli 
służyło to środowisku, to z przyzwoitości – po prostu – na forum regionu 
należy to rozpropagować i nagłośnić.  
Małgorzata Musiałek: W 2018 roku Okręg Podkarpacki PZN realizował 
wyjątkowo dużo programów, ponieważ poza stałymi sztandarowymi 
dofinasowanymi z PFRON udało nam się uzyskać środki z Unii Europejskiej. 
M.in. był to projekt p.n. „Wiedza i umiejętności”, w którym udział wzięło 
40 beneficjentów z powiatów zagrożonych ubóstwem i społecznym 
wykluczeniem. 
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          „Wiedza i umiejętności 
sposobem na zatrudnienie” – to 
pierwszy – dofinansowany ze 
środków Unii Europejskiej – 
realizowany projekt, którego – 40 
beneficjentów przeszło cykl 
różnego rodzaju indywidualnych i 
grupowych szkoleń z doradztwa 
zawodowego, poradnictwa  
psychologicznego, prawnego, czy 
warsztatów z wizażystą. Następnie 
odbyli kurs komputerowy z ECDL 
kończący się egzaminem oraz 
uzyskaniem międzynarodowego 
certyfikatu ,kurs obsługi biura i 
recepcji oraz warsztaty 
dziennikarskie. Z grona 40 

beneficjentów objętych tym szkoleniem 9 osobom udało się uzyskać 
zatrudnienie na okres – minimum – trzy miesiące, a może i dłużej. Osoby 
te swoje zatrudnienie podjęły w ostatnich miesiącach, więc – jak na razie – 
pracują, a jak dalej potoczy się ten proces – czy uda się utrzymać dalsze, 
stałe zatrudnienie – pokaże czas. W tej kwestii cieszy nas fakt, że z tej 
inicjatywy skorzystali ludzie wywodzący się z takich Kół PZN, jak 
brzozowskie, czy strzyżowskie. Najważniejszym w tym jest to, że były to 
osoby „świeże”, tj. takie, które dotychczas nigdy z naszych poprzednich 
programów i propozycji nie korzystały i w czymś takim uczestniczyły po raz 
pierwszy. 
          Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem był Projekt E-
Kompetentni również dofinansowany ze środków z UE, dzięki któremu 
oddało się przeszkolić ponad 300 osób, W jego ramach realizowano 
zajęcia komputerowe w siedzibach Kół PZN. W  ich ramach w trakcie zajęć  
w 9 grupach liczących po 10 uczestników udało się przeszkolić 90 osób 
niewidomych i słabowidzących które uczyły się korzystając z programów 
specjalistycznych, w 5 innych Kołach uczestnicy korzystali ze zwykłego 
powiększenia, a szkolili ich trenerzy, którzy na co dzień pracują z osobami 



13 
przewodnik 

 

widzącymi. Pozostała reszta, to grupy zewnętrzne np. Koła Gospodyń 
Wiejskich, inni niepełnosprawni , samotne matki, czy seniorzy, którzy po 
ukończonym kursie przechodzili egzamin i 90 % uzyskało międzynarodowy 
certyfikat ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – 
potwierdzający zdobyte umiejętności. Spędzone przy komputerze 156 
szkoleniowych godzin na pewno przyczyniły się do pokonania barier i 
uprzedzeń związanych z prawidłową obsługą, czy wykorzystywania jego 
możliwości. 
          Kolejne fajne szkolenie realizowane przez nas, o nazwie „Trener 
pracy – sposobem na zatrudnienie osób niewidomych”, to realizacja 
zadania dofinansowanego przez PFRON w ramach pilotażowego konkursu 
pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek 
pracy”. Dzięki w ten sposób otrzymanemu dofinansowaniu realizowaliśmy 
projekt pn. „Trener pracy - sposobem na zatrudnienie osób niewidomych”. 
Projekt przewidywał organizację staży zawodowych, szkoleń i kursów 
zawodowych oraz pomoc i wsparcie trenera pracy dla uczestników 
Projektu, którzy otrzymają zatrudnienie. Ta propozycja objęła 12 osób – z 
których 7 - korzystając ze wsparcia trenera pracy wspomagającego 
beneficjenta projektu uzyskały zatrudnienie i pracują do dziś. Jedna z nich 
jest zatrudniona w biurze obrachunkowym, jedna w sklepie, kolejne przy 
obsłudze komputera. Ów projekt, jako pilotażowy, bacznie obserwujemy i 
jeżeli utrzyma się aktualne zatrudnienie, czyli jego owoce, to przystąpimy 
do jego kolejnej edycji. 
 Czwartym Projektem dofinansowanym z PFRON jest Projekt Absolwent – 
skierowany do studentów ostatniego roku studiów oraz obejmował okres 
rok po zakończonych studiach. Projekt również miał na celu wprowadzenie 
osób tuż po ukończeniu studiów na rynek pracy. Dofinansowywane były 
staże, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, wypłacane dodatki 
motywacyjne, jak również byli wyposażani w sprzęt specjalistyczny np. 
smartfony, komputery, itp.  
          W ostatnim czasie – można rzec – były to nasze 4 sztandarowe 
projekty, które zrealizowałyśmy i nadal realizujemy.  
          Oprócz tego non stop odbywały się zajęcia z kompleksowej 
rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, realizowano 
poradnictwo psychologiczne i prawne, zajęcia z muzykoterapii, arteterapii, 



14 
przewodnik 

 

tańca, kurs języka angielskiego, indywidualne szkolenia komputerowe, z 
terapii widzenia, indywidualne z pedagogiem, gimnastyki prozdrowotnej, 
no i – oczywiście – z orientacji przestrzennej i samoobsługi.  
          W tym miejscu należy zauważyć, że dużym wzięciem cieszą się 
zajęcia z dziećmi, których w tym roku bardzo dużo do PZN przyjęliśmy. Te 
ostatnie, to domena tyflopedagoga Agnieszki Płonka oraz optometrystki 
Agaty Bocheńskiej. Należy zauważyć, że realizowane zajęcia z 
usprawniania widzenia przynoszą namacalne efekty, co jest zauważane 
przez rodziców oraz w szkole, do których uczęszczają nasze dzieci. Z tegoż 
powodu w najbliższym czasie zechcemy zintensyfikować tego typu zajęcia, 
ponieważ są zauważalne pozytywne efekty w poprawie efektywności 
pracy narządu widzenia naszych podopiecznych – szczególnie z tego 
względu – że uczęszczają do szkół ogólnodostępnych.  
          Oprócz tego kontynuujemy organizacje cyklicznych Warsztatów 
Muzycznych dofinansowywanych przez ROPS. Ponadto złożyłyśmy szereg 
wniosków, które nie zostały na naszą korzyść pozytywnie rozpatrzone – z 
powodu braku środków; wszak jest to rok wyborczy, więc – tak należy 
domniemywać – fundusze były potrzebne gdzieś indziej.  
          Z satysfakcją informuję, że wróciliśmy – po rocznej przerwie – do 
wyremontowanego lokum CRONiS przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i 
Jabłońskiego – tuż przy dworcu PKS – w którym obecnie będziemy bez 
ograniczeń realizować większość powyżej omówionych zadań.  
          Jest to idealne miejsce dla spotkań z rodzicami, dziećmi, czy dla 
masażystów. W tym roku zechcemy z obiektu biurowego przy Placu 
Dworcowym 2 przenieść do wspomnianego Centrum wszelkie zajęcia, aby 
w biurze można było w spokoju realizować wszelkie prace wymagające 
spokoju i skupienia.  
          Myślę, że w tym roku z inicjatywy naszego biura w naszym 
środowisku w naszych obiektach oraz w placówkach terenowych bardzo 
dużo się działo i jeszcze bardzo dużo będzie się dziać, chociażby najbliższy 
„Mikołaj”, czy spotkania opłatkowe.  
          Śmiem twierdzić, że to był dobry rok i dobry czas sprzyjający 
realizacji naszych statutowych – i nie tylko – zadań na rzecz naszego 
środowiska na wielu płaszczyznach i odcinkach dzięki wsparciu wielu 
instytucji oraz zaangażowaniu naszego terenowego aktywu oraz 
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pracowników biura ZO PZN, bez których twórczego wkładu w tych 
niezwykle wymagających wielorakiej aktywności i przedsiębiorczości czasu 
nie byłoby tych efektów i sukcesów. Dziękuję. 
 
Zygflor: W zasadzie nic dodać, ani nic ująć. Z szacunkiem należy 
ustosunkować się do wyartykułowanych osiągnięć, bo w końcu korzystali 
z omówionych inicjatyw szeregowi członkowie PZN – w tym dzieci, przed 
którymi swoje - nieznane im podwoje - roztacza życie … 
         W tym „wyliczaniu” – należy uznać, że ze skromności – muzycznie i 
wokalnie uzdolniona dyrektor „zapomniała” wspomnieć, że na 
podbudowie Warsztatów Muzycznych powstała reprezentacyjna wokalna 
„Grupa 5 +1 Agnieszki I-K”, o której – np. za przyczyną występów w G2A 
Arena Centrum Wystawienniczo–Kongresowym Województwa 
Podkarpackiego w Jasionce w trakcie sympozjum dotyczącego osób 
niepełnosprawnych naszego regionu – na Podkarpaciu coraz głośniej… 
czego – wraz z tym, co Małgosia omawiała powyżej – z serca 
Gratulujemy!!! 
 
Zygflor                                                                                            2018-11-16  

 
 

Dyrektywy na 2019 r.  
- czyli – 

ostatnie wiążące nas decyzje i ustalenia wynikające z ubiegłorocznego 
Plenum ZO PZN realizowanego w dniu 2018-12-10 od godz. 1030  w 
wyremontowanym CRONiS leżącym u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i 
Jabłońskiego, wedle których przez najbliższe miesiące będziemy – 
uwzględniając je – działać.  
           
          Przy prawie 100% frekwencji członków tego najważniejszego 
gremium naszej regionalnej struktury zrealizowano ostatnie tegoroczne 
Plenum ZO Podkarpackiego PZN. Przeprowadzono je wedle 
sprawdzonego schematu i w jednym z pierwszych punktów programu 
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udzielono informacji na temat pozyskanych środków z 1% oraz na temat 
realizowanych i złożonych wniosków. 
          Punktem kulminacyjnym Plenum było głosowanie nad podziałem 
składek członkowskich PZN na 2019 r. W trakcie dyskusji padły dwie 
propozycje ich rozdziału, które rozstrzygnięto w tajnym głosowaniu.  
          Zdecydowano o odprowadzaniu przez Zarządy Kół składek wedle 
klucza:   
30% dla ZO PZN 
70% pozostaje w Kasie Koła PZN 
          Również poinformowano o wzroście wysokości składek dla członków 
dorosłych PZN z 48 zł/rok na 50 zł/rok. (25 zł. za półrocze). Dla osób 
uczących się do 25 roku życia utrzymano jej wartość na dotychczasowym 
poziomie, czyli 30 zł/rok.  
          Ustalono, że w przedziale czasowym pomiędzy 15 stycznia – 30  
czerwca 2019 r. należy zrealizować w strukturach terenowych PZN Walne 
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze, które podsumują działalność 
ustępujących ZK oraz wyłonią nowe władze na kolejną kadencję. 
          Uchwałą Prezydium ZO Podkarpackiego PZN zobowiązuje się 
etatowych pracowników oraz wszystkie Zarządy Kół PZN, w których 
pracują tzw. społecznicy, aby pisemnie początkiem każdego roku 
informować swoich podopiecznych o przedsięwzięciach inicjowanych 
przez ZO Podkarpackiego PZN oraz ich macierzyste Zarządy Kół i – jakby 
przy okazji – informować o zaleganiu z opłatą składek członkowskich PZN.  
          Etatowych pracowników ZK PZN zobowiązuje się do stałego i 
cyklicznego w ciągu roku, przeglądu aktualności Orzeczeń podległych im 
członków, co ma ułatwić statutową działalność wszystkim funkcyjnym 
poczynając od pracowników ZO, a kończąc na aktywie terenowym ZK PZN. 
          Bez sprzeciwu przyjęto ordynację wyborczą na Walne Zebrania w 
Kołach Terenowych PZN oraz udzielono smutnej informacji na temat 
dalszej możliwości egzystowania biura ZO PZN w gmachu przy Placu 
Dworcowym 2 oraz lokum, w którym obecnie działa CRONiS, w którym 
debatowano. 
          Pod adresem ZG PZN podjęto Uchwałę motywującą władze naczelne 
Związku do podjęcie starań – czyli o lobbowanie – wobec władz 
naczelnych państwa o podniesienie dodatku pielęgnacyjnego – przy 
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stopniu znacznym na 1000 zł, zaś 500 zł przy umiarkowanym. Do Uchwały 
dołączono klauzulę, czyli sugestię informującą władze naczelne PZN o 
tym, że jeśli w praktyce nie zrealizują naszego Wniosku, to – z ich 
pominięciem – zrealizujemy go sami.  
          Ostatnim ważnym punktem zebrania było wystąpienie dyr. Ośrodka 
„Nestor” w Muszynie, który omawiał jego walory i agitował do 
korzystania z niego przez ZO PZN, jak też Zarządy Kół, które planują coś  
zaproponować swoim podopiecznym w roku 2019.  
          Ostatnim punktem obrad było podjęcie uchwał, po czym około 1330 

większość uczestników Plenum przegrupowała się do „Bohemy”, gdzie 
kontynuowano zaplanowane na ten dzień zdarzenia, czyli opóźnione 
spotkanie okołobiałolaskowe na szczeblu ZO PZN.  
 
Zygflor                                                                                             2018-12-11 

 
 

Co nieco o darowiznach 
- w kontekście naszych „zapędów” w tej materii - 

 
          Czy ktoś przed dziesięcioleciami mógł wyobrazić sobie, że kiedyś 
będzie obowiązywał podatek od prezentów komunijnych?  
          Brzmi to wręcz groteskowo, ale według przepisów w niektórych 
sytuacjach fiskus miałby prawo go pobrać. W praktyce może to jednak 
dotyczyć tylko prezentów wyjątkowo drogich i otrzymanych od dalszej 
rodziny lub znajomych. 
          Tablet, laptop czy quad – takie prezenty komunijne, o dużej 
wartości, nie są może normą, ale z pewnością otrzymuje je wiele dzieci 
przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej. Upominki z tej okazji są 
formą darowizny od bliskiej lub dalszej rodziny oraz przyjaciół. A 
darowizny – przynajmniej z formalnego punktu widzenia – mogą być 
opodatkowane lub w niektórych sytuacjach powinny być przynajmniej 
zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Konieczność ewentualnej zapłaty 
podatku lub zgłoszenia zależy od wartości darowizny oraz od więzów, 
jakie łączą dziecko z osobą, która je obdarowuje. 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/darowizna-od-rodzicow-a-podatek/yv8p5nv
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Najbliższa rodzina 

          W tzw. grupie zerowej (zaliczają się do niej: małżonek, rodzice, 
dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, ojczym i macocha) podatku od 
darowizny nie trzeba w ogóle płacić – niezależnie od jej kwoty. Jeśli 
jednak wartość darowizny w ciągu ostatnich 5 lat przekroczy 9 637 zł., 
trzeba ją zgłosić fiskusowi – mamy na to 6 miesięcy (małoletnie dziecko 
nie może tego zrobić samodzielnie, dlatego zgłoszenia w jego imieniu 
powinien dokonać rodzic). Należy również pamiętać, że jeśli darowizna, to 
po prostu określona kwota pieniędzy, powinny one zostać przelane na 
konto lub przekazem pocztowym – jeśli pieniądze zostaną przekazane z 
ręki do ręki, „w kopercie”, a kwota przekracza wspomniany wcześniej 
limit, zwolnienie z podatku nie przysługuje nawet w najbliższej rodzinie. 
Jeśli darowizna nie zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego w terminie 
lub nie zostanie przekazana na konto lub przekazem, osoby zaliczające się 
do grupy zerowej muszą zapłacić podatek w takiej wysokości, jaki 
obowiązuje w pierwszej grupie podatkowej. Należy także zwrócić uwagę, 
że w grupie zerowej nie ma synowej, zięcia oraz teściów - w tym 
przypadku otrzymane od nich darowizny nie będą opodatkowane do 
kwoty 9 637 zł. 

 
Grupy podatkowe 

Grupa „0” - małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, 
dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha; 
I grupa podatkowa - małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, 
dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i 
teściowie; 
II grupa podatkowa - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i 
małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo 
małżonków, rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; 
III grupa podatkowa – pozostali. 

 
Dalsza rodzina i znajomi 

          Dalsza rodzina, czyli na przykład ciocie i wujkowie, zaliczają się do II 
grupy podatkowej (dla nich kwota wolna od podatku to 7 276 zł.), 

http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/kwota-wolna-od-podatku-2016-bez-zmian/xtndh0
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natomiast prezenty od znajomych muszą zmieścić się w limicie 4 902 zł. 
Trzeba jednak mieć na uwadze, że należy zsumować wartość darowizn 
otrzymanych w ciągu ostatnich 5 lat. 
Limity darowizn wolnych od podatku (wszystkie dotyczą zsumowanych 
darowizn z 5 lat): 
• 9 637 zł w przypadku nabywców z I grupy podatkowej, 
• 7 276 zł w przypadku nabywców z II grupy podatkowej, 
• 4 902 zł w przypadku nabywców z III grupy podatkowej. 
          Darowizny do tych kwot nie wymagają zgłoszenia do urzędu 
skarbowego i opodatkowania. 
          Z przepisów podatkowych wynika więc, że teoretycznie w 
niektórych sytuacjach fiskus miałby prawo pobrać podatek od prezentów 
komunijnych, ale w praktyce - tylko tych wyjątkowo drogich i 
otrzymanych od dalszej rodziny lub osób znajomych. 
           
          Intencją powyższego opracowania pod znamiennym tytułem „Co 
nieco o darowiznach - w kontekście naszych „zapędów” w tej materii” jest 
potrzeba przybliżenia kwestii darowizny praktykowanej przez wiele ZK 
PZN - chociażby w chwili obdarowywania dzieci z okazji Dnia Dziecka lub 
św. Mikołaja, czy podopiecznych dorosłych w chwili zbliżających się 
kolejnych świąt.  
          Z powyższego wywodu wynika, że obdarowując wobec 
obdarowywanych wywodzimy się z III grupy podatkowej i praktykując ten 
szczytny obyczaj w ciągu 5 lat praktykowania takowej pomocy przez ten 
czas nie możemy przekazać darowizny większej, niż – w sumie – kwoty 
4 902 zł., gdyż możemy przysporzyć obdarowywanym kłopotów (będą 
musieli zapłacić podatek od darowizn). I tyle.  
          Przy zestawieniu tych informacji nasuwa się retoryczne pytanie: „Czy 
któryś terenowy aktyw na to stać ?” Jest to wątpliwe, ale należy te fakty 
znać i o nich co nieco wiedzieć… 
 
Informacja: strony Urzędu Skarbowego 
 
Zygflor                                                                                             2018-07-02 
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Nowa „twarz” współtworząca „Przewodnik”. 
          Uważny Czytelnik naszego miesięcznika zapewne już zdołał  
zauważył pewne zmiany w wizerunku naszego pisma, które zaistniały już  
w jego ubiegłorocznym marcowym wydaniu. 
           Daje się to zauważyć w nowoopracowanej grafice okładki, zmianie 
rodzaju czcionki użytej w tekście i – przede wszystkim – we wpisie w 
Stopce redakcyjnej, która informuje: Opracowanie graficzne okładki i 
skład: Anna Hojnacka.  
          Kim jest, skąd przybyła, co łączy Ją – oprócz obowiązków 
służbowych - z naszym środowiskiem, dlaczego dyrekcja biura ZO PZN 
przydzieliła Ją do współtworzenia kolejnych wydań miesięcznika, jakie ma 
doświadczenia w tej materii i co w tej kwestii twórczego ma do 
zaproponowania przy współtworzeniu „Przewodnika” zapewne odpowie 
poniższy wywód.  
          Anna Hojnacka: „Jestem osobą słabowidzącą i członkiem Okręgu 
Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych. Od maja 2017 r. pracuję 
w biurze Zarządu Okręgu zajmując się rozliczaniem projektów. Wcześniej 
pracowałam w kilku miejscach, m.in.: w firmie szkoleniowo-usługowej i 
fundacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.  
          Jeśli chodzi o moje doświadczenie związane z czasopismami, to 
mogę powiedzieć, iż ładnych parę lat temu odpowiadałam za skład i 
opracowanie graficzne miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kontrast”. 
Pisywałam recenzje książek do serwisu internetowego www.tolle.pl, które 
ukazywały się także w „Biuletynie Miłośników Dobrej Książki” oraz kilka 
moich artykułów ukazało się w miesięczniku „Nasz Dom Rzeszów”. Od 
zawsze interesowała mnie sztuka, a raczej tworzenie: malowałam 
pastelami olejnymi, wykonywałam grafiki - także komputerowe.  
          Dyrekcja przydzieliła mnie do współtworzenia miesięcznika, ze 
względu na projekt unijny, który obecnie realizujemy. Nad czasopismem 
pracuję społecznie, po godzinach pracy”. 
          Skoro sprowokowałem p. Anię do samoprezentacji, to w rewanżu za 
nią serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz Czytelników, którzy o 
przedstawienie Jej sylwetki prosili.  

http://www.tolle.pl/
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          Jak dotychczas współpracuje mi się z p. Anią - na partnerskich 
zasadach - zgodnie, twórczo i kreatywnie, co jest dobrym prognostykiem 
naszej dalszej dobrej współpracy oraz jej wypadkowej, czyli kolejnych 
udanych edycji „Przewodnika”, na czym niewątpliwie nam obojgu zależy… 
 
          Gwoli przyzwoitości przypominam, że w skład Kolegium 
Redakcyjnego „Przewodnika” dodatkowo wchodzą: Maria Okulska, 
Małgorzata Musiałek, Bogdan Sadowski i Marian Błażejowski. 
 
Zygflor                                                                                             2019-01-01 

 
 

Witryna poetycka 
            
          W tegorocznym lutowym kąciku poetyckim prezentuję dwa wiersze 
autorstwa niezapomnianej Janiny Baran, w których Ich Autorka – jak nikt 
inny z grona Naszych Poetów – w przepiękny sposób omawia istotę Święta 
Matki Bożej Gromnicznej – m.in. – w kontekście Oświecenia Naszego 
Narodu Jej Światłem oraz tegoż braku, czyli  ich tragicznych konsekwencji 
w poczynaniach tych, którzy – przede wszystkim - powinni robić wszystko 
dla Jego dobra i pomyślności.  
          Wiersz „Rekwiem”, to wspomnienie masowych sowieckich deportacji 
ludności polskiej rozpoczętych 10 lutego 1940 r. z terenów zajętych po 17. 
IX. 1939 r. przez Armię Czerwoną.  
          Wymowę wiersza potraktujmy jako swoistą przestrogę dla tych, „co 
na górze” z uzmysłowieniem im tego, że za ich błędy, pychę i brak 
politycznej wyobraźni płacą Bogu Ducha winni Rodacy, którzy po prostu 
pragną spokojnie -  i w zgodzie z sąsiadami -  żyć … 
                    
                     Modlitwa  
do Matki Bożej Gromnicznej 
 
O najświętsza Matko Boża 
Z zapaloną przyjdź gromnicą, 
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Ratuj ludzi na bezdrożach, 
Zapal światło nad stolicą.  
      
Oświeć nasze polskie drogi, 
By Polacy nie błądzili. 
Wejdź do domu, w nasze progi, 
Spraw, by z Tobą powrócili. 
 
Od Twej świecy, blasku Twego 
Niech rozproszą się ciemności. 
W każdym kątku kraju tego 
Drzemią jakieś  … niejasności. 
      
Ciepłym blaskiem ogrzej rolę, 
Którą orać zamierzamy. 
Wszelkie chwasty i kąkole 
Przy Twym świetle wyzbieramy. 
 
Zgodną pracą na winnicy 
Przysporzymy Polsce chleba, 
Tylko nie gaś twej gromnicy, 
Bo nam dużo światła trzeba. 
 
                 Rekwiem 
 

Gdy Polaków na Sybir wieziono 
- na nieludzki ląd, co w śniegach tonie - 
W drodze nie jeden ducha wyzionął 
Umierając w bydlęcym wagonie. 
 
Pociąg nie zatrzymywał się w biegu, 
- by mógł ktoś spisać nazwę rewiru -  
Wyrzucano zmarłego do śniegu 
Na wieczyste leże w lodach Sybiru. 
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Nikt nie zapalał lampki nagrobnej, 
Ani marnego kwiatka nie rzucił 
Współbratu, co w krainie niedobrej 
- jak sopel -  nigdy w proch się nie obróci. 
 
Siarczysty mróz nasadził tysiące  
Błyszczących gwiazdek na białym puchu. 
W blask je stroiło srebrzyste słońce 
Gubiąc promienie na bezkresnym brzuchu. 
 
Koła pociągu grały rekwiem 
Ciszą dzwoniła mgła uboga, 
Anioł ich dusze w skrzydła spowijał 
I unosił je do Pana Boga. 
 
                                                       rekwiem – msza rekwialna, żałobna 
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Przekaż niewidomym  
i słabowidzącym 

1%   
             podatku za 2018 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. 
 
 
 
 
 
 
 


