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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 
odpowiadaliśmy we wstępach do poprzednich marcowych edycjach 
„Przewodnika”, zaś w tegorocznym wydaniu Calendarium o pewnych 
wiosennych jego oznakach w czterowierszu autorstwa Zuzanna Ostafin 
pod znamiennym tytułem „Marzec”, w którym jego autorka trafnie 
charakteryzuje ten czas zauważając:  

W marcu słońce mocniej grzeje, 
To już wiosny przyszedł czas 

Ptaszek śpiewa, świat się śmieje, 
Piękna wiosna wita was. 

          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: 
W marcu jak w garncu. 
Marzec zielony – niedobre plony. 
Gdy przyjdzie marzec, umrze niejeden starzec. 
Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 
Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy. 
Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 
Marzec dziwne broi fochy, zmiata starce i junochy. 
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 
 

http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=w_marcu_jak_w_garncu&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=marzec_zielony_%E2%80%93_niedobre_plony&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/gdy_przyjdzie_marzec,_umrze_niejeden_starzec#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=marzec,_co_z_deszczem_chadza,_mokry_czerwiec_sprowadza&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=marzec,_czy_s%C5%82oneczny,_czy_p%C5%82aczliwy,_listopad_obraz_%C5%BCywy&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=ile_w_marcu_dni_mglistych,_tyle_w_%C5%BCniwa_dni_d%C5%BCd%C5%BCystych&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=marzec_dziwne_broi_fochy,_zmiata_starce_i_junochy&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=kiedy_w_marcu_deszczu_wiele,_nieurodzaj_zbo%C5%BCa_%C5%9Bciele&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=w_marcu,_gdy_s%C4%85_grzmoty,_uro%C5%9Bnie_zbo%C5%BCe_ponad_p%C5%82oty&action=edit&redlink=1#pl


4 
przewodnik 

 W miesiącu wspominany: 
         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 upamiętniamy tych, którzy po II wojnie światowej 
walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa stawiając 
opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu kraju Związkowi 
Radzieckiemu. 
          1 marca 1904 r. – urodził się Glen Miller – amerykański puzonista, 
aranżer, lider big bandu. Jego największe przeboje, to: „Moonlight 
Serenade”, czy „In The Mood” (zm. 1944 r.). 
          2 marca 1899 r. – zmarł Ernest Malinowski – inżynier kolejowy i 
drogowy. W latach 1870-1875 kierował budową kolei transandyjskiej (ur. 
1818 r.). 
          2 marca 1929 r. – urodziła się Halina Machulska – aktorka, żona 
aktora, reżysera i pedagoga Jana Machulskiego, matka reżysera Juliusza 
Machulskiego. 
          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. 
          3 marca 1929 r. – urodził się Kazimierz Orzechowski – ksiądz, aktor. 
Jest znany z serialu „Złotopolscy”.   
          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 
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czasie) w dziejach ludzkości. Grypa „hiszpanka” w ciągu 12 miesięcy 
zabiła do 100 milionów ludzi.  
          4 marca 1519 r. – hiszpański konkwistador Hernán Cortés 
wylądował u wybrzeży Meksyku. 
          5 marca – OSTATKI, ZAPUSTY – czyli ostatnie dni karnawału 
zaczynające się w tłusty czwartek, a kończące się zawsze we wtorek, 
zwane w Polsce „śledzikiem”. W Ostatki urządza się ostatnie huczne 
zabawy i bale tuż przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. 
Największy bal karnawałowy, to słynny karnawał w Rio de Janeiro.  
          5 marca 1609 (?) r. – zmarł Mikołaj Gomółka – kompozytor 
renesansowy, królewski nadworny muzyk. Jego najbardziej znane dzieło, 
to „Melodie na psałterz polski” (ur. ok. 1535 r.).        
          6 marca – POPIELEC – Środa Popielcowa – pierwszy dzień Wielkiego 
Postu, Jest dniem pokuty przypadającym na 46 dni kalendarzowych 
(praktycznie jest to  40 - dniowy okres postu bez wliczania doń niedziel). 
W tym dniu wierni są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św., w 
trakcie której kapłan posypuje nam głowy popiołem mówiąc: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Prochem jesteś i w proch się 
obrócisz”. 
          6 marca 1989 r. – urodziła się Agnieszka Radwańska – tenisistka,; 
m.in. finalistka wielkoszlemowego Wimbledonu, olimpijka. 13-letnią 
karierę zawodowej tenisistki zakończyła jesienią 2018 r.  
          7 marca 1919 r. – zmarł Leopold Kula (pseud. „Lis”) – legionista, 
pułkownik Wojska Polskiego, uczestnik walk polsko-ukraińskich 1918-
1919, kawaler Orderu Virtuti Militari (ur. 1896 r.). 
          7 marca 1959 r. – urodziła się Katarzyna Dowbor – prezenterka 
telewizyjna, dziennikarka.   
          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 



6 
przewodnik 

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  
zaś w imieniu męskiej części Redakcji                           Zygmunt Florczak 
          8 marca 1968 r. - (w dniach 8 – 23 marca 1968) r. - Marzec’68 – w 
Polsce rozegrały się wydarzenia marcowe – czyli kryzys polityczny 
zapoczątkowany demonstracjami studenckimi m.in. w Warszawie, 
Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu brutalnie rozbitymi przez 
oddziały MO, ORMO i tzw. aktywu robotniczego.  
          9 marca 1934 r. – urodził się Jurij Gagarin – radziecki kosmonauta, 
pilot wojskowy, który 12 kwietnia 1961 r. – jako pierwszy człowiek – odbył 
lot kosmiczny (zm. 1968 r.). 
          9 marca 1652 r. – po raz pierwszy za Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów doszło do zerwania obrad Sejmu przez wykorzystanie 
zwyczajowego prawa (z łacińskiego) liberum veto – (z polska) „nie 
pozwalam” 
          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 
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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”. 
          11 marca 1942 r. – urodził się Marek Kotański – psycholog – 
terapeuta, założyciel organizacji społecznych: Monar i Markot 
pomagających m.in. narkomanom, chorym na AIDS, bezdomnym i 
dzieciom specjalnej troski (zm. 2002 r.). 
          11 marca 1944 r. – urodził się Wojciech Korda – polski wokalista, 
gitarzysta i kompozytor niegdyś związany z zespołem „Niebiesko-Czarni”. 
          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.   
          12 marca 1999 r. – minister spraw zagranicznych RP Bronisław 
Geremek przekazał na ręce sekretarza stanu USA akt przystąpienia Polski 
do Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO – Polska stała się członkiem 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
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          13 marca 2002 r. – zginął Hubert Wagner – siatkarz i trener, twórca 
największych sukcesów polskiej siatkówki. Prowadzona przez niego 
drużyna zdobyła Mistrzostwo Świata (1974 r.) i złoty medal Igrzysk 
Olimpijskich (ur. 1941 r.).    
          13 marca 1954 r. – odbyła się pierwsza próba STS - Studenckiego 
Teatru Satyryków – amatorskiego teatru studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, w którym działał Stanisław Tym. 
          14 marca 1794 r. – urodził się Józef Zachariasz Bem – generał, 
teoretyk wojskowości, działacz polityczny; naczelny dowódca Powstania 
Węgierskiego 1848-1849 (zm. 1850 r.). 
          14 marca 1879 r. – urodził się Albert Einstein – jeden z największych 
fizyków XX w.; twórca teorii względności, w 1921 r. laureat Nagrody Nobla 
za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego  
(zm. 1955 r.). wzór Einsteina:  E=mc2                     gdzie: 
E – energia ciała w spoczynku 
m – masa spoczynkowa 
c – prędkość światła 
          15 marca 1932 r. – urodził się Jerzy Hoffman – reżyser filmowy. To 
on zrealizował ekranizację „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.  
          15 marca 1939 r. – wojska niemieckie przekroczyły granicę 
Czechosłowacji i wkroczyły do Pragi. 
          16 marca 1569 r. – król Zygmunt II August wydał dekret 
inkorporujący – przyłączający – Prusy Królewskie do Korony. 
          16 marca 1622 r. – urodził się Stanisław Solski – matematyk, 
teoretyk architektury, jezuita, spowiednik jeńców polskich w 
Konstantynopolu. Przez jemu współczesnych był nazywany „generalnym 
całej Polski architektem” (zm. 1701 r.).  
          17 marca 1942 r. – Niemcy przeprowadzili pierwsze deportacje 
Żydów z gett na terenie Polski do obozu w Bełżcu. 
          17 marca 1834 r. – urodził się Gottlieb Daimler – niemiecki 
konstruktor, pionier przemysłu samochodowego (zm. 1900 r.). 
          18 marca – to Międzynarodowy Dzień Słońca 
          18 marca 1822 r. – zmarł Valentin Haüy – francuski tyflopedagog, 
wynalazca wypukłego alfabetu dla niewidomych (udoskonalonego przez 
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Ludwika Braille’a). To on w Paryżu założył pierwszą szkołę dla 
niewidomych i drukował dla nich pierwsze książki ( ur. 1745 r.).   
          18 marca 1869 r. – urodził się Arthur Neville Chamberlain – 
brytyjski polityk, premier Wielkiej Brytanii; główny inicjator układu 
monachijskiego w 1938 r., czyli ustępstwa na rzecz agresywnej III Rzeszy 
(zm. 1940 r.). 
          19 marca 1542 r. – urodził się Jan Zamoyski – wybitny wódz i 
polityk, twórca potęgi rodu, założyciel Akademii Zamojskiej (zm 1605). 
          19 marca 1822 r. – zmarł Józef Wybicki – poeta, działacz polityczny, 
współtwórca legionów Dąbrowskiego, autor tekstu mazurka „Jeszcze 
Polska nie zginęła” ( ur. 1747 r.). 

          20 marca – o godz. 2258 początek astronomicznej wiosny. 

          20 marca 1978 r. – Krystyna Chojnowska - Listkiewicz na jachcie 
„Mazurek” – jako pierwsza kobieta – samotnie opłynęła kulę ziemską.  
          20 marca 1942 r. – na ulicach okupowanej Warszawy pojawił się po 
raz pierwszy znak Polski Walczącej – popularnie nazwany Kotwicą. Znak 
został utworzony z połączenia litery P i W.  

Znak  symbolizował opór i walkę z okupantem, był również symbolem 
nadziei na odzyskanie niepodległości.   
          21 marca – Święto Wiosny 
          21 marca 1949 r. – urodził się Włodzimierz Szaranowicz – 
dziennikarz radiowy i telewizyjny.  
          22 marca 1219 r. –  zmarł Henryk Kietlicz – arcybiskup gnieźnieński, 
zwolennik uniezależnienia Kościoła od władzy świeckiej (ur. ok. 1150 r.). 
          22 marca 1609 r. – urodził się Jan II Kazimierz Waza – król Polski i 
wielki książę litewski w latach 1648-1668, tytularny król Szwecji (zm. 1672 
r.).  
          23 marca 1822 r. – urodził się Ignacy Łukasiewicz – aptekarz, pionier 
przemysłu naftowego w Polsce, wynalazca lampy naftowej (zm. 1882 r.). 
          23 marca 1909 r. – zmarł Wojciech Dzieduszycki – polityk galicyjski, 
publicysta, filozof, historyk sztuki, dramaturg, powieściopisarz, nowelista, 
autor „Historii filozofii” (ur. 1848 r.).  
          24 marca – to Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów 
pod Okupacją Niemiecką. Po raz pierwszy obchodzono go 24 marca 2018 
r. Ustanowiono go – jak zapisano w treści ustawy – „w hołdzie 
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Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, 
niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni 
najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego 
miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali 
swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez 
niemieckich okupantów”. 
          25 marca 1949 r. – urodziła się Kaja Danczowska – skrzypaczka i 
pedagog muzyczny, laureatka wielu konkursów. Przez wiele lat związana z 
Akademią Muzyczną w Krakowie.  
          25 marca 1954 r. – zmarł Leon Schiller – reżyser, krytyk, teoretyk 
teatru, autor scenariuszy. Zasłynął przede wszystkim inscenizacjami 
Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego (ur. 1887 r.) 
          26 marca 1779 r. – urodziła się Anna Potocka – pamiętnikarka, 
jedna z najsłynniejszych dam tamtego okresu. Pozostawiła po sobie 
pamiętniki z lat 1794-1820 będące ważnym źródłem historycznym (zm. 
1867 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.).  
          27 marca 1879 r. – zmarł Dezydery Chłapowski – generał, działacz 
społeczny, pionier pracy organicznej, prekursor nowoczesnego rolnictwa 
(ur. 1788 r.). 
          27 marca 1949 r. – urodził się Krzysztof Wakuliński – aktor znany z 
takich filmów, jak: „Faustyna”, czy „Wielka wsypa”. 
          28 marca 1969 r. – premiera filmu „Pan Wołodyjowski” w reżyserii 
Jerzego Hofmana z udziałem Tadeusza Łomnickiego i Magdaleny 
Zawadzkiej.  
          28 marca 1969 r. – zmarł Dwight Eisenhower – amerykański 
generał, polityk, w latach 1943-1945 Naczelny Dowódca Alianckich 
Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 
1953-1961 (ur. 1890 r.). 
          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.).  
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          29 marca 1959 r. – premiera filmu „Pół żartem, pół serio” w 
reżyserii Billy’ego Wildera z udziałem Marilyn Monroe, Tony Curtisa, Jacka 
Lemmona. 
          30 marca 1892 r. – urodził się Stefan Banach – wybitny matematyk, 
samouk, profesor Uniwersytetu we Lwowie, współtwórca analizy 
funkcjonalnej (zm. 1945 r.).  
          30 marca 1919 r. – zmarł Józef Puzyna – matematyk, członek 
Akademii Umiejętności w Krakowie, współtwórca polskiej terminologii 
matematycznej ( ur. 1856 r.). 

          30 marca – w nocy 30/31 marca zostaje wprowadzony czas 
środkowoeuropejski letni. O godz. 200 przestawiamy wskazówki zegarka 
na godz. 300. 

          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 1934 r. – urodził się  Richard Chamberlain – amerykański 
aktor filmowy znany m.in. z filmów: „Dr Kildare”, „Ptaki ciernistych 
krzewów”, czy „Shogun”. 
          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 r.) 
 
          Przypomnieliśmy sobie fakty niegdyś zaistniałe w dziejach naszego 
Narodu, czy w historii świata, zapoznaliśmy się z sylwetkami tych, którzy 
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 
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wolno szafować, lecz przeciwnie – o nie dbać w myśl fraszki Mistrza z 
Czarnolasu, który o nim chyba wypowiedział się najdosadniej. 
           
Zygflor                                                                                    2018-11-14 

 
 

Relacja ze spotkań opłatkowych AD 2018 
 

- na początek omówienie pierwszych zrealizowanych jeszcze przed Bożym 
Narodzeniem w grudniu 2018  - 

 
17 grudnia 2018 r. godz. 1100 w krośnieńskim Kole PZN  

          U krośnian czasokres organizowania bożonarodzeniowych spotkań 
tuż przed Wigilią, to nieomal już dwudziestoletnia tradycja niegdyś 
zainaugurowana przez nieodżałowanego Śp. Stanisława Inglota, który w 
naszym środowisku zaszczepił niejeden dobry obyczaj i praktyki, które 

dzisiaj realizując nie zdajemy 
sobie sprawy, kto był ich 
pomysłodawcą i inicjatorem. 
          Dziś – już ponad dekadę – 
owo dziedzictwo kontynuuje 
Bogdan Sadowski, który w 
krótkiej telefonicznej rozmowie o 
swoim świątecznym tegorocznym 
spotkaniu powiedział:  
„dzisiaj, tj. 17 grudnia 2018 r. 

godz. 1100 w barze leżącym przy ulicy Grodzkiej - vis-a-vis CWOP, w 
którym urzędujemy – o - nomen omen - nazwie „Grodzka 8” – kultywując 
tradycję - zorganizowaliśmy dla 40 osób tegoroczne spotkanie opłatkowe. 
           Z uwagi na to, że tym razem – z powodu obowiązków 
duszpasterskich – nie towarzyszyła nam osoba duchowna musiałem 
udźwignąć podwójny ciężar, gdyż obok obowiązków gospodarza 
szczególnego spotkania przypadł mi zaszczyt jego duchowego 
zainaugurowania. Uczyniłem to poprzez: wszystkich uroczyste 
przywitanie, następnie odczytanie stosownego fragmentu Ewangelii św. 
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Łukasza mówiącego o Narodzinach Jezusa, by potem zainicjować 
„łamanie się” opłatkiem, przy którym składaliśmy sobie płynące z głębi 
serca najserdeczniejsze życzenia dotyczące przeżywanej chwili, czy 
najbliższego czasu i nie tylko.  
          Po chwili, która dla osób samotnych zrzeszonych w naszym Kole PZN 
była namiastką szczególnej wieczerzy niegdyś przeżywanej w gronie 
bliskich, nastąpił moment degustacji wigilijnych – tak charakterystycznych 
dla tego wieczoru – potraw, którymi m.in. były: smażona ryba, mix 
pierogów, czyli ich smakowo różnorodny zestaw, gołąbek, barszcz 
czerwony – czyli podstawowy zestaw potraw tak charakterystycznych dla 
polskiej wieczerzy wigilijnej.  
          Potem – do wyboru – serwowano kawę, herbatę i ciasto, co 
dopełniło menu świątecznego spotkania. Od czasu do czasu śpiewaliśmy 
kolędy, oddawali się rozmowie, czy wspomnieniom i - odnoszę wrażenie – 
cieszyliśmy się chwilą, którą darował nam los. Czaru chwili dodawał 
odświętny ubiór moich podopiecznych oraz tegoż rodzaju wystrój sali, co 
razem naprawdę ze sobą nieźle współgrało. 
          Uważam, że spotkanie należy uznać za udane i podejrzewam, że 
jego uczestnicy opuszczając goszczący nas lokal wynosili z niego 
podobnego typu spostrzeżenia i wrażenia, co ja” – tyle ze skromnej 
wypowiedzi prezesa Sadowskiego, z której i tak wynika trafność, 
duchowość oraz potrzeba organizacji tego typu spotkania w strukturze, 
której lideruje już 11 sezon. 
 

17 grudnia 2018 r. godz. 1500 w dębickim Kole PZN  
          Po raz pierwszy w Adwencie – na tydzień przed Wigilią - z inicjatywy 
prezes dębickiej struktury PZN Agnieszki Malinowskiej dla 45 członków 
zwyczajnych zorganizowano okolicznościowe spotkanie opłatkowe, które 
swą obecnością zaszczycili: Burmistrz Dębicy – Mariusz Szewczyk, dyr. 
Miejskiego Gimnazjum Nr 1, w którym mają siedzibę – Zbigniew 
Drzymała, duszpasterz środowiska - ks. Piotr Nalepa oraz – wraz z mężem 
– Zuzanna Ostafin. 
          Zorganizowali je w swoim i przyległym do ich lokum szkolnym 
pomieszczeniu – przede wszystkim - sumptem własnym oraz 
wspomagających ich osób. 
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          Oto, co o zrealizowanym spotkaniu opłatkowym opowiedziała jego 
inicjatorka oraz organizatorka - prezes Agnieszka Malinowska: 
          „Nasze spotkanie – święcąc opłatki oraz poprzez odczytanie 
stosownego fragmentu Ewangelii  - wprowadzając  w świąteczny nastrój - 
zainicjował nasz duszpasterz, czyli ks. Piotr Nalepa. Następnie „w tym 
duchu” wypowiedzieli się nasi goście, po czym łamaliśmy się opłatkiem.  
Tak „uduchowieni” wysłuchaliśmy okołobożanoredziowych odautorskiej 
recytacji poezji oraz śpiewu utworów Zuzanny Ostafin, po której występie 

obejrzeliśmy Jasełka specjalnie dla nas przygotowane przez Annę 
Frankowską wraz z dziećmi z dębickiej Szkoły Podstawowej nr. 9, za co 
zrewanżowaliśmy się wręczając im słodycze. Wspólnie kolędując 
podziwialiśmy pięknie przygotowaną bożonarodzeniową szopkę, która od 
tego czasu zdobi nasz lokal. Następnie wysłuchaliśmy recytacji poezji p. 
Teresy Korabiowskiej, które swą głęboką religijną tematyką nawiązywały 
do przeżywanego czasu. 
           Ku uciesze obecnych wśród nas naszych dzieci - jakby przy okazji - 
do naszego grona zaprosiliśmy św. Mikołaja, który w te czas wręczył im 
okolicznościowe prezenty, co pięknie wkomponowało się w całe spotkanie. 
Ufundowanie oraz przygotowane dla nich paczek, to „dzieło” dzieci ze 
Szkoły Podstawowej z Machowej, które na ten cel zebrały środki, za co 
jesteśmy wdzięczni.  
          Po części oficjalno-artystycznej przeszliśmy do naszej sali (siedziby 
Koła PZN), w której urzędujemy. To w niej biesiadowaliśmy, czyli od czasu 
do czasu przy dźwiękach  akompaniamentu akordeonu móc kolędować, 
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zaś w chwilach wolnych od śpiewu degustować w serwowanych 
wigilijnych specjałach typu czerwony barszczyk z uszkami, pierożki, itp. 
popijając to  kompotem z suszonych gruszek.  
          Wielką satysfakcję czerpię m.in. z tego, że na relacjonowane 
spotkanie udało mi się ściągnąć ludzi, którzy od lat byli „na boku” nie 
identyfikując się z naszym środowiskiem, jak to np. było w przypadku 92-
letniej Pani, która wysłuchawszy moich próśb na nie przybyła. Miło było 
mi słuchać jej wzruszonych uwag oraz zachwytu nad tym, czego w tych 
kilku godzinach naszego opłatkowego spotkania doznała.  
          Dopisało nam wszystko – nawet zimowa pogoda – której urokowi 
uległ św. Mikołaj, bo tym razem mógł przybyć na saniach „wraz 
zaprzęgiem reniferów”.  
          Cóż powiedzieć … cieszę się, że trafiłam w potrzeby, gusta i 
oczekiwania moich podopiecznych; żywię nadzieję, że zainicjowałam w 
naszym gronie tradycję, którą usilnie zechcę na rzecz moich ludzi w 
przyszłości  kultywować i kontynuować. Dziękuję”. – tyle z krótkiej, lecz 
treściwej relacji Agnieszki, która bogactwem zrealizowanych zadań w 
tylko jeden opłatkowy wieczór być może „wprowadziła w konsternację, 
czy też zakłopotanie” niejednego z liderów terenowej struktury PZN, który 
być może pobudzony bogactwem przytoczonych faktów zechce Ją 
naśladować i - być może - w bliżej nieokreślonej przyszłości w czymś takim 
„Ją przebić?”  
 

19 grudnia 2017 r. o godz. 1500 w Jarosławiu 
           - tym razem spotkanie opłatkowe dla 40 osób wywodzących się z 
jarosławskiego Koła PZN  w przedziale czasowym pomiędzy 1500 – 1900 w 
restauracji „Klasyczna” p. Słowików pod duchowym przewodnictwem ks. 
Marka Pieńkowskiego 19 grudnia 2018 r. zrealizowano - prawie, że na 
tydzień przed właściwą Wigilią – środowiskowe bożonarodzeniowe 
spotkanie.  
          Przeżyty w tym gronie „opłatek” dla wielu jego uczestników był 
jedyną okazją do świętowania tego czasu wedle kanonów i zwyczajów 
polskiej tradycji powiązanej z tym przepięknym bożonarodzeniowym 
czasem.  
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          „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 35 osobową (łącznie z 
nauczycielami) grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej z Surochowa 
„Jasełka”, które mówiąc o betlejemskim cudzie – jakby przy okazji -  
wymową przedstawienia w swoisty sposób nas zauroczyły. 
          Po tym duchowym przeżyciu wysłuchaliśmy tematycznie związanej z 
tym czasem poezji, wspólnie wyśpiewaliśmy kilkanaście kolęd, których to 
wspólne wykonanie we wręcz cudowny sposób nas zbratało, połączyło i 
stworzyło prawie że rodzinne więzi. 
          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 
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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 treściwej 
wypowiedzi prezes Ewy  Bednarczyk.  
 

10 stycznia 2019 r.  godz. 930  Lubaczów 
          - Zarząd lubaczowskiego Koła PZN 10 stycznia br. w przedziale 
czasowym pomiędzy 930 – 1130 zrealizował swoje pierwsze tegoroczne 
zadanie, czyli spotkanie opłatkowe.  
          Jak zwykle swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz 
samorządowych, którym w tym roku przewodził: Starosta Powiatu 
Lubaczowskiego Zenon Swatek, Burmistrz  Miasta Lubaczowa  - Krzysztof 
Szpyt, sekretarz Gminy Wiejskiej Lubaczów – Mariusz Piróg,  dyr. MBP - 
Katarzyna Pelc Antonik, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie - Marta Zabrońska,  dyr. PCPR – 
Beata Zadworna, prezes Koła PSD – Stanisława Woszczak, wraz z 
Bogusławą Smoliniec Izabela Krzaczkowska-Szychter - z WTZ im. św. 
Józefa w Oleszycach oraz wiceprezes ZO PZN - Ewa Bednarczyk. 
          Pomimo niezwykle trudnych zimowych warunków atmosferycznych 
na spotkanie – o ironio – przybyła spora grupa członków lubaczowskiej 
struktury PZN … przybyła z terenu, co w jakiś sposób dyskredytuje 
członków zamieszkujących Lubaczów oraz najbliższe okolice.  
          Spotkanie przebiegało w bardzo pogodnej i przyjaznej atmosferze, 
która sprzyjała w namiastce „wprowadzeniu” Pana Starosty Zenona 
Swatka w tematykę niepełnosprawności oraz specyfikę działania naszego 
stowarzyszenia w naszym regionie.  
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          Oprócz łamania się opłatkiem, czy składania sobie nawzajem 
najszczerszych życzeń również kolędowano, w czym prym wiódł 
niezmordowany Ryszard Surowiec. Przy okazji wszystkich zebranych 
poinformowano  o tym wszystkim, co Zarząd Koła planuje zrealizować w 
dopiero co rozpoczętym roku, wysłuchano uwag oraz wizji dotyczących 
przeobrażeń Miasta Lubaczowa wygłoszonych przez Burmistrza Krzysztofa 
Szpyta oraz propozycji płynących od Ewy Bednarczyk – prezes 
jarosławskiej struktury PZN – a dotyczącej  realizacji – końcem maja – 
wspólnego przedsięwzięcia. 

          Zrelacjonowane spotkanie nie udałoby się urzeczywistnić, gdyby nie 
ogromne w nie zaangażowanie dyrektor oraz pracowników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, którzy w jego przygotowanie oraz 
realizację włożyli swoje serce, trud i talent, za co serdecznie Im 
dziękujemy. 
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10 stycznia 2019 r.  godz. 1000  Mielec 
          W powyżej podanym dniu i godzinie ekipa prezes Agatki Pogoda dla 
45 osób zrzeszonych w podległej strukturze PZN zrealizowała 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 spotkanie opłatkowe 
AD 2018.  
          O zrealizowanym pierwszym tegorocznym zadaniu – na jego temat - 
prezes Agatki Pogoda powiedziała „Z tego powodu, że duszpasterskie 
obowiązki uniemożliwiły na czas przybycie do naszego grona duchowego 
opiekuna, to mnie przypadł zaszczyt i obowiązek jego inauguracji, czyli 
rozpoczęcia. Uczyniłam to poprzez odmówienie modlitwy – w tym również 
duchowe westchnienie, czyli „Wieczne odpoczywanie” za niedawno  
zmarłego długoletniego członka naszego Koła – Śp. Leszka Błachowicza, 
którego wcześniej uczciliśmy minutą ciszy.   
          Z perspektywy kilku dni śmiało mogę powiedzieć, że było to jedno z 
naszych tego typu spotkań naprawdę bardzo dobrym i udanym. 
Stwierdzam, że ludzie jakoś byli do niego przygotowani, wiec z zapałem 
wykonywaliśmy zainicjowane kolędy, co sprzyjało wytworzeniu się 
uroczystego i podniosłego nastroju. Niewątpliwie wizualnie przyczynił się 
do tego widok przepięknie ustrojonej choinki i stołów naszymi 
własnoręcznie wykonanymi ozdobami oraz - do spożycia – przygotowany 
tradycyjny wigilijny zestaw kilku posiłków plus kawa i ciasteczko.  
           Gurak Mirosław – nasz niewidomy, nieprzeciętnie wokalnie 
uzdolniony członek - to kolejna atrakcja naszego spotkania, ponieważ 
przepięknie solo dla nas wykonał kilka polskich kolęd, czym nas niezwykle 
wzruszył i zauroczył.  
          Przy okazji zebranemu gremium opowiedziałam o naszych 
tegorocznych planach i zamiarach – w tym o  oczekującym nas WZS-W, w 
trakcie którego wybierzemy skład następnej ekipy, czyli - na następne 4 
lata – nowy Zarząd mieleckiej struktury PZN.  
          Z satysfakcją muszę zauważyć, że rozchodziliśmy się we wręcz 
szampańskich nastrojach, o czym zaświadczały uśmiechy oraz dobre 
humory wszystkich uczestników zrelacjonowanego bożonarodzeniowo-
noworocznego spotkania.” – tym optymistycznym oraz pełnym satysfakcji 
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stwierdzeniem zakończyła swą pierwszą tegoroczną relację wspomniana 
we wstępie prezes. 
 

16 stycznia - Spotkanie Noworoczne w Przemyślu 
          We wczesnych godzinach popołudniowych w powyżej 
wyszczególnionym dniu aktyw Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji 
Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” oraz liderzy Koła 
Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Przemyślu – wspólnie -  
w siedzibie Klubu przy ul. Mickiewicza 20 zorganizowali noworoczne 
spotkanie opłatkowe.  
          O zrealizowanym spotkaniu Ewa Lekowska – księgowa, 
odpowiadająca z ramienia Zarządu Klubu za działalność kulturalną  - m.in. 
powiedziała: 
          „W takim miejscu, realiach i czasie spotkali się członkowie obu 
stowarzyszeń, aby połamać się opłatkiem z członkami obu Zarządów, 
wolontariuszami, przyjaciółmi oraz pracownikami Przemyskiego Klubu 
„Podkarpacie”. 
 Zainicjował je prezes Przemyskiego Klubu „Podkarpacie” Stanisław Sęk, 
który wszystkim złożył okolicznościowe życzenia. W podobnym tonie 
wypowiedziała się prezes przemyskiego Koła PZN - Renata Fronc, która 
również wypowiedziała podobnie ciepłe życzenia, co jej przedmówca. 
          W trakcie spotkania odczytano sprawozdanie za 2018 rok z 
działalności Klubu, przypomniano uzyskane w jego trakcie w rywalizacji 
sportowej sukcesy oraz osiągnięcia jego członków.  
          Przy okazji przedstawiono plan dalszej działalności Klubu, jak też 
Koła PZN, na rok 2019. 
          Spotkanie – w dwóch kategoriach – było okazją do wręczenia 
statuetek i dyplomów wszystkim tym, którzy uzyskali znaczące  osiągnięcia 
w 2018 r. na niwie tzw. twórczości i działalności kulturalnej oraz za jej 
sprzyjanie i szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju kultury w 
środowisku osób niewidomych. 
- w pierwszej z nich honorowe wyróżnienia otrzymały: 
Wanda Czaja, Teresa Jurczak, Lucyna Krzan, Czesława Kus, Romana 
Małyszek, Maria Markiewicz, Zuzanna Ostafin i Maria Słowik 
- zaś w drugiej: Ewa Lekowska i Izabela Dybek. 
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          Sympatyczny wieczór - przy akompaniamencie gitary Wiesława 
Sabatowskiego oraz Moniki Młot - zakończył się wspólnym śpiewaniem 
kolęd oraz pastorałek. 
          Spotkanie – poprzez recytację swoich wierszy oraz wykonaniem 
odautorskiej poezji śpiewanej – uświetnił występ  Zuzanny Ostafin i Lucyny 
Krzan.  

          Zrelacjonowane spotkanie - dla jego uczestników - było okazją do 
miłych i długo oczekiwanych rozmów i spotkań w przyjacielskim gronie, co 
wyzwoliło miłą i ciepłą atmosferę, za co serdecznie dziękujemy wszystkim 
jego uczestnikom”- tyle z treściwej i skrótowej relacji Ewy Lekowskiej, 
jednej z inicjatorek oraz  realizatorek tegoż spotkania.   
 

23  stycznia 2019 r.  godz. 1130  Łańcut 
          O zrealizowanym w tym dniu i czasie spotkaniu opłatkowym w 
macierzystym Kole PZN nasz korespondent - Marian Błożojowski – 
donosi: „Kazimierz Gołojuch - Poseł na Sejm, Rafał Kumek - Burmistrz 
Łańcuta, Barbara Pilawa–Krauz -Wicestarosta, Małgorzata Sońska - dyr. 
MBP, Józef  Ruszel - dyr. łańcuckiej Bursy Szkolnej, Janina Surmacz - kier. 
Caritas w Wysokiej, Dorota Chudzik - dyr. MDK w Podzwierzyńcu, 
Zbigniew Malec - duchowny z łańcuckiej fary oraz wielu innych 
przedstawicieli innych organizacji i stowarzyszeń ściśle współpracujących z 
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aktywem mojego stowarzyszenia, to honorowi goście zrealizowanego w 
Bursie Szkolnej tegorocznego spotkania opłatkowego w łańcuckim Kole 
PZN.  
         Otwarcia oraz powitania 
każdego gościa dokonała 
prezes Koła  Zofia Kużniar. 
która po ich prezentacji – 
kolejno – umożliwiała im 
zabranie  głosu.  
          Następnie obejrzano 
spektakl teatralny autorstwa 
młodzieży z Zespołu Szkół 
Mechanicznych 
zrealizowanego pod opieką 
mgr Kamili Konieczny, który w specyficzny sposób omawiał wszelkie 
współczesne formy uzależnień od wysoko technologicznych nowoczesnych 
urządzeń tak charakterystycznych dla naszego czasu. 
          Po tak subtelnym intelektualnie przerywniku obecny wśród nas 
kapłan pobłogosławił i poświęcił przygotowane opłatki, którymi po 
rozdaniu zaczęto się dzielić i składać sobie nawzajem szczere  życzenia. 
          W międzyczasie świąteczny nastrój spotkania budował Stanisław 
Ostrowski grając na akordeonie przepiękne polskie kolędy. 
          Następnie przeszliśmy do Sali jadalnej, gdzie czekały nas zastawione 
stoły, gdzie spożyliśmy obiad oraz wyśmienity deser.  
          W dobrych humorach i nastrojach – od czasu do czasu kolędując - 
biesiadowaliśmy do około godz. 1500, po czym rozpoczął się – jeszcze za 
dnia - powrót do miejsca zamieszkania” – tyle z iście reporterskiej relacji 
kol. Mariana. 
 
 

Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych za 2018 r.  
 
          W rocznym rozliczeniu podatkowym podatnik może korzystać z 
odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków 
związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, 

http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/podatki-ulga-rehabilitacyjna-dla-niepelnosprawnych-50931.html
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poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą 
niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby 
niepełnosprawne. 

 
Dla kogo ulga: 

           Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne lub 
ułatwienie wykonywania czynności życiowych, jest posiadanie przez 
osobę, której dotyczy wydatek: 
• orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z 
trzech stopni niepełnosprawności - znacznego; umiarkowanego lub 
lekkiego, przy czym: 
- do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról 
społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w 
związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (naruszenie 
sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez 
pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa 
się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację). 
- do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z 
naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do 
pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej 
albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 
- do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej 
sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności 
do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba 
o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną 
i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się 
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze lub środki techniczne. 
          Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do 
pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
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które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 
          Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
które jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 
          Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do 
pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest 
traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności; 
          Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do 
pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości 
przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 
niepełnosprawności. 
          Decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy, przy czym renta z tytułu niezdolności do pracy jest 
świadczeniem przysługującym osobie ubezpieczonej, która spełniła 
łącznie następujące warunki: 
-1. jest niezdolna do pracy (całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do 
pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje 
odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu), co zostało 
stwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS-u, 
-2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (jego długość 
uzależniona jest od wieku ubezpieczonego, w którym niezdolność 
powstaje), niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i 
nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych 
okresów. 
Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy. 
Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu 
utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. 
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          Ostatni warunek nie ma zastosowania w przypadku osoby, która jest 
całkowicie niezdolna do pracy i udowodni okres składkowy oraz 
nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla 
mężczyzny. 
          Ubezpieczony, którego niezdolność do pracy powstała w wyniku 
wypadku w drodze do pracy lub z pracy, nie musi spełniać kryterium 
dotyczącego wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. 
          Decyzji przyznającej rentę szkoleniową - jeśli ubezpieczony spełni 
warunki przyznania renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności 
do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego 
ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, jest 
kierowany do powiatowego urzędu pracy w celu przekwalifikowania. W 
tym czasie przysługuje mu renta szkoleniowa przez okres sześciu 
miesięcy. 
          Decyzji przyznającej rentę socjalną, przy czym przysługuje osobie 
pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia 
sprawności organizmu, które powstało: 

1. przed ukończeniem 18. roku życia; 
2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 

25. roku życia; 
3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. 

• orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku 
życia, przy czym orzeczenie takie jest nadawane, jeżeli osoby takie mają 
naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie 
trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej 
choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność 
zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie 
potrzebne osobie w danym wieku. 

 
Opiekun osoby niepełnosprawnej a ulga 

Sytuacją typową jest, gdy wydatek ponosi niepełnosprawny, posiada 
dowód na jego poniesienie i to on odlicza w swoim zeznaniu rocznym ulgę 
rehabilitacyjną. Z odliczenia skorzystać może jednak również podatnik, na 
którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: 
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współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na 
wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, 
ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli dochody tych osób 
niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty 
socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682, z 2017 r. poz. 
1543 oraz z 2018 r. poz. 933), w wysokości obowiązującej w grudniu roku 
podatkowego. Do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci oraz 
zasiłku pielęgnacyjnego. 
W 2018 r. kwota tego dochodu wynosi 12357,6 zł. 
W takim przypadku dowody poniesienia kosztów mogą dotyczyć opiekuna 
(np. faktury mogą być wystawiane na jego imię i nazwisko). 
 

Przeznaczenie wydatków: 
- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych 
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 
- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności, 
 - zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi 
technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających 
wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego 
- zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 
- odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, 
- odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa 
uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach 
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za 
zabiegi rehabilitacyjne, 
- opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa 
oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł, 
- utrzymanie psa asystującego - w wysokości nie przekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 2.280 zł, 
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- opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie 
przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi 
opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I 
grupy inwalidztwa, 
- opłacenie tłumacza języka migowego, 
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia, 
- leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie 
poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz 
specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować 
określone leki (stale lub czasowo). 
Przykład: 
          Jeśli w styczniu wydatki na leki wyniosły 120 zł, można odliczyć 
jedynie 20 zł z tej kwoty. Jeśli w jakimś miesiącu wydatki na leki nie 
przekroczyły 100 zł, wówczas kwoty poniżej 100 zł za ten miesiąc nie 
można odliczyć w PIT. 
          Podczas wypełniania deklaracji należy wpisać pełne kwoty 
wydatków na leki pomniejszone o 100 zł za każdy miesiąc. 
 
• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne: 
- 1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, 
- 2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz 
dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu 
niż wymienione w lit. a), 
•używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność 
(współwłasność) osoby 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, 
• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z 
pobytem: 
-1. na turnusie rehabilitacyjnym, 
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-2. w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego za pobyt w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-
opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, 
-3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 
dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia. 
 

Grupy inwalidztwa 
Dla powyższych celów jako osobę z: 
• I grupy inwalidztwa - należy rozumieć osobę, w stosunku do której 
orzeczono: 

1. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji albo 

2. znaczny stopień niepełnosprawności, 
• II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć osobę, w stosunku do 
której orzeczono: 

1. całkowitą niezdolność do pracy albo 
2. umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

 
Dokumenty: 

          Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów 
stwierdzających ich poniesienie (faktury, rachunki, paragon – połączony z 
oświadczeniem podatnika o poniesieniu wydatku), z wyjątkiem: 
* opłacenia przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa 
oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. 
* utrzymania psa asystującego  - w wysokości do 2.280 zł, 
* używania samochodu osobowego, stanowiącego własność 
(współwłasność) osoby lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę 
niepełnosprawną  albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 
roku życia - limit jest niezależny od dokumentacji i odliczenie przysługuje 
do wartości 2.280 zł. 
          W powyższych trzech przypadkach jako dowód podatnik musi 
dodatkowo: 

 wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z 
pełnieniem przez nie funkcji przewodnika; 
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 okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego. 
Od 2018 r. nie ma natomiast obowiązku okazywać dokumentu 
potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-
rehabilitacyjnych. 
 

Refinansowanie wydatków 
          Wydatki powyższe podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie 
zostały sfinansowane (dofinansowane) w całości ze środków zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu 
aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone 
podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 
          W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane 
(dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica 
pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną 
(dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek 
formie.  
 
źródło informacji:  
https://www.e-pity.pl/abc_podatki/ulgi/ulga_rehabilitacyjna/  
 
 

Co nieco o tegorocznym odliczeniu 1 % od podatku 

 
Drogi Podatniku ! 

          Przekazując 1% swojego podatku możesz wesprzeć: 

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Podkarpacki 
Numer KRS organizacji: 0000037306 
Nr konta bankowego ZO PZN: 57 8642 1126 2012 1119 1575 0001 
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Uczyńcie to sami, namówcie do tego rodzinę, znajomych, wolontariuszy 
oraz sympatyków naszej organizacji! 
 

Ważna informacja ! 
          Wskazane jest  - przy przekazywaniu 1% odpisu od podatku za 2018 r. 
by: w odpowiednim punkcie (w zależności od rodzaju PIT  
 „cel szczegółowy”) dopisać: 
                           dla Koła PZN w …………………………………………….. 
                                                (tu wpisać: dla ZO PZN lub jakie Koło PZN 
chcemy wesprzeć)  
Np. Bogdan Sadowski swój 1% przeznacza na rzecz Koła PZN w Krośnie. 

           
          Po 1 maja 2019 - 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. 
 
 

Witryna poetycka 
           
          W marcowy kąciku poetyckim oddajemy glos „znawcy kobiecej 
duszy, natury i urody”, czyli Edwardowi Powęsce, który już dawno nie 
gościł na łamach naszego pisma. 
          Do analizy poniżej wyeksponowanego utworu – przede wszystkim – 
zapraszam mężczyzn, których jego przekaz – być może – zmobilizuje do 
wybrania się przyspieszonym krokiem do pobliskiej Kwiaciarni, aby 
zaopatrzyć się w wiązankę kwiatów, którą  – przynajmniej raz w roku – 
„od serca” wręczy swojej Kobiecie, „bo jest to najpiękniejszy gest wobec 
Płci Pięknej, bez której jakże ciężkie jest życie mężczyzny”… 
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       „Dzień Kobiet” 
 
Ciężkie jest życie bez Kobiety, 
bo któż w nas wyzwoli tyle podniet, 
bo w Kobietach tyle piękna, 
a każda z Was jest ponętna !!!  
  
Ubieracie się w spódniczki, dżinsy i sukieneczki, 
- a śliczne jesteście jak laleczki –  
Wy nas tym podrywacie i kokietujecie, 
bo tak  musi być na świecie !!! 
 
Poruszacie się zwinnie i dostojnie - jak sarenki, 
trudno odróżnić mężatki od panienki. 
Wy nas wszędzie podniecacie 
i męską  aktywność sprawdzacie !!! 
 
Jak tu nie słuchać takich piękności, 
gdzie w każdej z Was tyle miłości, 
bo Kobieta, to najpiękniejszy kwiat, 
to Wami zachwyca się męski świat !!! 
 
Oj, jak cudownie, że stworzył Was Bóg 
- tyle piękna w Was włożył, ile mógł, 
a stworzył Was z żebra Adama 
i pragnie, aby Kobieta była kochana !!! 
 
Każdy mężczyzna – biedny, czy bogaty –  
w tym dniu powinien wręczyć kwiaty 
- i przeprosić za złe czyny, 
bo to najpiękniejszy gest dla Jego dziewczyny !!! 
 
                                                                  autor: Edward Powęska  
 
 



 
– fotorelacja ze spotkań opłatkowych AD 2018 – 

 

 
 

 


