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Marzec 
   
    W marcu, jak w garncu” – to jedno z najtrafniej określających ten 
czas ludowych mądrości; czy zastanawialiście się skąd się wzięło? 
   Spostrzeżenie zapewne pochodzi z czasów, gdy w biednych wiejskich 
chałupach był jeden wielki wielofunkcyjny piec, który nagrzany za dnia i 
wieczora z czasem jeszcze długą marcową nocą stygł, a gdy przyszły 
niespodziewane niskie temperatury z rana – nim znowu napalono – w 
wiejskiej izbie niejednokrotnie w wiadrze lub cebrze z wodą można było 
usłyszeć zgrzytające przy nalewaniu wody kryształki lodu. Niejednokrotnie 
chcąc jej zaczerpnąć trzeba było mechanicznie niszczyć jego taflę lub – gdy 
na zewnątrz była temperatura plusowa – nabierało się ją garnuszkiem, 
chochlą lub po prostu nalewało bez żadnego problemu … i stąd zapewne 
to trafne spostrzeżenie, czyli ludowa mądrość – tj. przysłowie.  
    Marzec, to kolejno trzeci miesiąc w roku i wedle używanego w 
Polsce kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni. Jego nazwa wywodzi się z 
języka łacińskiego i brzmi Martius. W starożytnym Rzymie te dni były 
poświęcone bogowi wojny – Marsowi, czyli bóstwu, które „minę miało 
marsową”, tj. bardzo groźną. W naszej strefie klimatycznej ten czas jest 
zapowiedzią wiosennych dni oraz okresem przełomu, o czym zaświadcza 
zrównanie dnia z nocą oraz ludowe przysłowia, które mówią o przesileniu 
i „ważeniu się” sił natury, czyli zmaganiach odchodzącej zimy z 
nieuchronnie napierającą wiosną. Namiętni obserwatorzy nieboskłonu 
twierdzą, że w ten dni na niebie najjaśniej świeci właśnie planeta Mars. 
Od tysiącleci miesiąc sprzyjał „inauguracji” wypasu bydła jak i działaniom 
wojennym (szczególnie pomiędzy narodami basenu Morza Śródziemnego) 
zaniechanych na czas niewygód zimy, „bo robiło się cieplej, obsychały 
drogi, przybywało paszy dla bojowych i jucznych zwierząt” – i jest to 
kolejna etymologia dochodzenia nazwy miesiąca i – jak wcześniej 
wspomniano – wywodząca się od imienia staroitalskiego boga wojny 
Marsa. Pod takowym określeniem ten czas funkcjonuje w nazewnictwie 
większości języków europejskich. Staropolska nazwa miesiąca brzmi 
brzezień –  nazwa wywodzi się od brzozy, która kwitnie często właśnie 
pod koniec marca.  
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   Ludowe mądrości określające ten czas, to:  

 Marzec zielony – niedobre plony. 

 Śnieg marcowy owocom niezdrowy. 

 Gdy w marcu grzmoty, to w maju śnieg. 

 Na św. Kazimierza (4 marca) wyjdzie skowronek spod pierza.  

 Na św. Grzegorza (12 marca) idzie zima do morza. 

 Gdy św. Józef (19 marca) pogodny, roczek będzie urodny. 

 Jak po Benedykcie (21 marca) ciepło, to w lecie będzie piekło. 

 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. 

 Suchy marzec, mokry maj – będzie żyto niby gaj. 

 Jakie Zwiastowanie ( 25.III ), takie Zmartwychwstanie. 

 Posiej w marcu owies w błoto, to we żniwa zbierzesz złoto ! 

 Jak na święty Józef bociek przybędzie, to już zimy nie będzie ! 
    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 upamiętamy tych, którzy po II wojnie światowej 
walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa stawiając 
opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu kraju Związkowi 
Radzieckiemu.  
   1 marca 1960 r. – zmarła Lya Mara – właśc. Aleksandra Gudowiczówna 
– niemiecka aktorka kina niemego, z pochodzenia Polka (ur. 1897 r.).  

http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=marzec_zielony_%E2%80%93_niedobre_plony&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
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   2 marca 1900 r. – urodził się Józef Ulma – rolnik, Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. Wraz z żoną i szóstką dzieci został zamordowany przez 
Niemców w odwecie za ukrywanie dwóch żydowskich rodzin  (zm. 1944 
r.). 
   2 marca 1940 r. – urodził się Andrzej Waldemar Korzyński – 
kompozytor, aranżer, organista i pianista, twórca postaci Franka Kimono, 
autor słów przeboju disco polo „Mydełko Fa”. 
   3 marca 1870 r. – urodził się Géza Maróczy – węgierski arcymistrz 
szachowy pierwszej połowy XX w. (zm. 1951 r.). 
   3 marca 1960 r. – Rada Ministrów podjęła decyzje o utworzeniu 
Wolińskiego Parku Narodowego. 
   4 marca 1678 r. – urodził się Antonio Vivaldi – włoski kompozytor i 
skrzypek. Jego najsłynniejsze koncerty skrzypcowe, to „Cztery pory roku” 
(zm. 1741 r.). 
  4 marca 1890 r. – urodził się Kazimierz Duch – działacz 
niepodległościowy, polityk, poseł na Sejm i senator RP, major 
dyplomowany WP. W wojnie polsko–bolszewickiej 1920 r. dowódca 6. 
kompanii, potem II batalionu 1. pułku Strzelców Podhalańskich (zm. 1954) 
   5 marca 1800 r. – urodził się Kazimierz Deczyński – pamiętnikarz 
pochodzenia chłopskiego, uczestnik Powstania Listopadowego, autor 
„Opisu życia wieśniaka polskiego” (zm. 1838) 
   5 marca 1940 r. – Biuro Polityczne W KP(b) podjęło decyzję o 
wymordowaniu ok. 25 tysięcy polskich jeńców wojennych.  
   6 marca 1890 r. – urodził się Józef Gigiel–Melechowicz – pułkownik WP, 
ofiara zbrodni katyńskiej w 1940 r. W Kampanii wrześniowej 1939 r. 
dowódca Podkarpackiej Brygady Obrony Narodowej. 
   6 marca 1900 r. – zmarł Gottlieb Wilhelm Daimler – niemiecki inżynier, 
konstruktor czterosuwowego silnika spalinowego (ur. 1834 r.). 
   7 marca 1000 r. – rozpoczął się I Zjazd Gnieźnieński – z okazji 
pielgrzymki Cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha, między 7 a 15 
marca 1000 roku. Zjazd był okazją zarówno dla Ottona III jak i Bolesława 
Chrobrego do wprowadzenie politycznych planów w życie, ale również do 
pozyskania ważnego sojusznika.  
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   7 marca 1790 r. – urodził się Władysław Ostrowski – hrabia, polityk; 
marszałek Sejmu Królestwa Polskiego w czasie Powstania Listopadowego 
(zm. 1869 r.). 
   8 marca – to Światowy Dzień Kobiet 
  Święto 8 marca upamiętnia walkę kobiet o równouprawnienie oraz 
godne warunki pracy i życia. Ustanowiono je dla upamiętnienia strajku 15 
tys. kobiet – pracownic fabryki tekstylnej –, które 8 marca 1908 roku w 
Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków 
pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w halach fabrycznych 
kobiety z zamiarem uniknięcia rozgłosu ich protestu. Wtedy przypadkowo 
w fabrycznych pomieszczeniach rozprzestrzenił się ogień, w wyniku pożaru 
zginęło 129 kobiet.  
   W Polsce MDK został wykreślony z oficjalnego kalendarza w 1993 r. za 
rządów (o ironio!!!) premier Hanny Suchockiej. 

Drogie Panie ! 
  Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – w tym miejscu felietonu 

my niżej podpisani – pragniemy złożyć każdej z Was najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz wszelkiej innej pomyślności na 
każdy pozostały dzień roku.  
    Niech zawsze świeci Wam słońce, towarzyszy wspaniały humor wraz 
z dobrym usposobieniem i oby omijały Was wszelakiego rodzaju 
zmartwienia, kłopoty, czy innego typu problemy.  
   
    Tej treści życzenia składają: 
prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN      Ryszard Cebula  
 zaś w imieniu męskiej części Redakcji          Zygmunt Florczak 
    
   8 marca 1440 r. – w katedrze wawelskiej delegacja stanów węgierskich 
ofiarowała Władysławowi III Warneńczykowi koronę Węgier.  
   8 marca 1968 r. – początek wydarzeń marcowych – wiec studentów na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
  9 marca 1870 r. – urodził się Hugo Koch – holenderski wynalazca; w 
1919 r. opatentował zasadę maszyny do tajnego pisania, która 
doprowadziła do powstania Enigmy (zm. 1928 r.). 
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   9 marca 1930 r. – urodził się Jerzy Wojdyłło – dziennikarz, uczestnik 
Powstania Warszawskiego, członek Szarych Szeregów; w latach 1973 – 
1981 korespondent Polskiego Radia i TVP w Belgradzie i Atenach (zm. 
2016 r.).  
   10 marca – to 40 Męczenników 
Złośliwi twierdzą, że jest to Dzień Mężczyzn, którzy takiegoż pozazdrościli 
kobietom, a co o genezie tego święta mówi historia? 

   W czasie rządów cesarza Licyniusza (320 r. n.e.) w wojsku 
rzymskim służyło 40 młodych mężczyzn. Ich oddział stacjonował w mieście 
Sebasta w Armenii. Będąc legionistami, nawrócili się i poświęcili swoje 
życie Jezusowi Chrystusowi. Byli wspaniałym przykładem ludzi, którzy 
służąc ojczyźnie z bronią w ręku pozostawali wierni Księciu Pokoju. 
Zdawali sobie również sprawę z tego, że za swoją wiarę mogą zostać 
zamordowani.  

   Kiedy Licyniusz dowiedział się o ich nawróceniu, wydał dekret, że 
każdy, kto nie kłania się pogańskim bożkom, zostanie ukarany – czekają 
go tortury, a nawet śmierć. Czterdziestu młodzieńców zostało 
postawionych przed wyborem, ale żaden z nich nie wystąpił do przodu, by 
zostać poganinem. Była zima, więc postanowiono postawić ich nago na 
brzegu jeziora, by zimny wiatr zamroził ich na śmierć. Mężczyźni stali tak, 
marznąc i spoglądając na rozpalone dookoła ogniska, gdzie mogliby się 
ogrzać natychmiast, gdyby tylko wyrzekli się wiary w Chrystusa. Jednak 
woleli umrzeć niż zdradzić swojego Pana. Nagle jeden z nich, osłabiony i 
przemarznięty, ruszył do ognisk – ale upadł i zmarł, zanim tam dotarł. W 
tym momencie do umierających żołnierzy zstąpili z nieba aniołowie i 
włożyli im na głowy korony. Jeden ze strażników, pilnujących 
męczenników, był tak poruszony tym widokiem, że zrzucił swoje ubrania i 
pobiegł do nich, by umrzeć razem z nimi. Dlatego liczba męczenników 
pozostała 40. Przykład 40 męczenników ukazuje mocną wiarę, która jest 
silniejsza od śmierci.   

   Z tym dniem jest związane przysłowie ludowe, które mówi: „Aura 
(stan pogody) na święto 40 Męczenników wróży pogodę na następnych 
40 dni”.  
   10 marca 1810 r. – urodził się Stanisław Kierbedź herbu Ślepowron – 
inżynier, generał–major armii rosyjskiej, członek Rady Stanu Królestwa 
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Kongresowego; pionier budowy żelaznych mostów kratownicowych    (zm. 
1899 r.).  
   10 marca 1920 r. – początek wojny polsko–bolszewickiej – wojska 
bolszewickie rozpoczęły ofensywę na zachód.  
   11 marca 1930 r. – otwarto regularną linię pasażerską z portu morskiego 
w Gdyni do Nowego Jorku.  
   11 marca 1944 r. – urodził się Wojciech Korda – polski wokalista, 
gitarzysta i kompozytor. 
   12 marca 1794 r. – rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska – polskie 
powstanie narodowe przeciwko Rosji i Prusom.  
   12 marca 1919 r. – urodził się Zygmunt Szendzielarz – major kawalerii 
WP i AK, Dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK. Jego szczątki ekshumowano 
na terenie Kwatery na Łączce na warszawskich Powązkach, pośmiertnie 
awansowany do stopnia pułkownika (zm. 1951 r.).    
   13 marca 1910 r. – urodziła się Zofia Buczyńska – tancerka. W 1934 r. 
zdobyła pierwszą nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie tańca 
artystycznego w Wiedniu; współtwórczyni Zespołu Pieśni i Tańca 
„Podlasie” (zm. 2002 r.). 
  13 marca 1960 r. – Włoch Maurizio Pollini został zwycięzcą VI 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 
   14 marca 1850 r. – w Berdyczowie powieściopisarz Honoré de Balzac 
poślubił Ewelinę Hańską.    
   14 marca 1980 r. – zmarła Anna Jantar – właśc. Anna Maria Kukulska z 
domu Szmeterling – piosenkarka, ofiara katastrofy lotniczej Ił–62 „Mikołaj 
Kopernik” (ur. 1950 r.). 
   15 marca 1850 r. – urodził się Kazimierz Bagiński – działacz ruchu 
ludowego, polityk, poseł na Sejm RP; jeden z oskarżonych w pokazowym 
„procesie szesnastu” w 1945 r., skazany na rok więzienia (zm. 1966 r.).  
   15 marca 1920 r. – urodził się Edward Donnall Thomas – amerykański 
lekarz, w 1990 r. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny „za 
badanie nad przeszczepem szpiku kostnego jako metodą leczenia 
białaczki” (zm. 2012 r.). 
   16 marca 1740 r. – urodził się Johann Jacob Schweppe – niemiecki 
jubiler, zegarmistrz, który w 1783 r. opatentował metodę nasycania wody 
mineralnej dwutlenkiem węgla (zm. 1821 r.). 



9 
przewodnik 

 

   16 marca 1970 r. – zmarł Jerzy Szaniawski – dramaturg, felietonista i 
pisarz, członek Polskiej Akademii Literatury. Sławę przyniosła mu seria 
opowiadań o profesorze Tutce (ur. 1886 r.). 
   17 marca 1620 r. – zmarł Jan Sarkander – prezbiter, męczennik, święty 
Kościoła Katolickiego, patron Moraw, Śląska, diecezji bielsko–żywieckiej 
oraz dobrej spowiedzi (ur. 1576 r.).  
   17 marca 1830 r. – w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się pierwszy 
biletowany koncert Fryderyka Chopina. 
   18 marca 1880 r. – urodził się Walter Hohmann – niemiecki architekt, 
pionier astronautyki. Jego idee wykorzystano przy budowie lądownika 
księżycowego APOLLO (zm. 1945 r.)  
   18 marca 1943 r. – zmarła Hanka Sawicka – właśc. Hanna Szapiro – 
działaczka komunistyczna pochodzenia żydowskiego  (ur. 1917 r.). 
   19 marca 1900 r. – urodził się Frédéric Joliot–Curie – francuski fizyk, w 
1935 r. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, prywatnie zięć Marii 
Skłodowskie–Curie (zm. 1958 r.). 
   19 marca 1920 r. – Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.  

   20 marca – o godz. 449 początek astronomicznej wiosny. 

   20 marca 1820 r. – urodził się Aleksander Płonczyński – malarz, 
pejzażysta, rysownik, pedagog, uczestnik powstań 1846 i 1848 r.   (zm. 
1858 r.). 
   20 marca 1970 r. – założono Uniwersytet Gdański. 
   21 marca – Święto Wiosny 
   21 marca 1880 r. – urodził się Władysław Przanowski – inżynier, 
pedagog, twórca systemu nauczania prac ręcznych w polskich szkołach 
(zm. 1937 r.). 
   21 marca 1980 r. – na krakowskim Rynku Głównym emerytowany 
piekarz Walenty Badylak dokonał aktu samospalenia w proteście 
przeciwko przemilczaniu zbrodni katyńskiej.  
   22 marca 1928 r. – powołano państwowe przedsiębiorstwo „Poczta 
Polska, Telegraf i Telefon”, którą w 1991 r. rozdzielono na „Pocztę 
Polską” i „Telekomunikację Polską”.  
   22 marca 1950 r. – urodził się Bogusław Wołoszański – prawnik, 
dziennikarz, popularyzator historii. Stworzył telewizyjny program 
„Sensacje XX wieku”.  
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   23 marca – to Dzień Meteorologii 
   23 marca 1822 r. – urodził się Ignacy Łukasiewicz – aptekarz, pionier 
przemysłu naftowego w Polsce, wynalazca lampy naftowej, prekursor 
światowego przemysłu naftowego (zm. 1882 r.). 
   23 marca 1933 r. – urodził się Andrzej Trzaskowski – wybitny muzyk 
jazzowy, współtwórca i propagator polskiego jazzu na świecie (zm. 1998 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 
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”. 
   24 marca – to Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy 
   25 marca 1860 r. – urodził się Franciszek Fiszer – erudyta, filozof, 
„dusza” życia towarzyskiego stolicy, przyjaciel wielu znanych literatów, 
uważany za pierwowzór Pana Kleksa (zm. 1937 r.). 
   25 marca 1919 r. – urodziła się Magda Olivero – włoska śpiewaczka 
operowa (sopran), jedna z legend sceny operowej śpiewająca od lat 30–
tych do wczesnych 80–tych XX w.; nazywana „Królową Piratów” (zm. 2014 
r.). 
   26 marca 1840 r. – urodził się George Smith – brytyjski asyrolog – 
tłumacz pisma klinowego – jako pierwszy przetłumaczył na język 
współczesny „Epos o Gilgameszu” (zm. 1876 r.). 
   26 marca 1980 r. – zmarł Stanisław Stampfl – dziennikarz, literat, 
żołnierz W P i AK, współautor słuchowiska „Matysiakowie” (ur. 1919 r.).   
   27 marca 1863 r. – urodził się Henry Royce – brytyjski konstruktor, 
przemysłowiec, jeden z pionierów motoryzacji, współzałożyciel zakładów 
Rolls-Royce Ltd. wytwarzających najbardziej ekskluzywne limuzyny świata 
(zm. 1933 r.).  
   27 marca 1910 r. – urodził się Czesław Dobek – powieściopisarz, poeta, 
dziennikarz radiowy żyjący na emigracji. W rozgłośni Radio Wolna Europa 
prowadził audycje literackie i kulturalne (zm. 1973 r.).  
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   28 marca 1820 r. – urodził się Stanisław Hebanowski – architekt. M.in. 
zaprojektował gmach Teatru Polskiego w Poznaniu, pałac Potworowskich 
w Kosowie, zespół pałacowo–parkowy w Potulicach (zm. 1898 r.).   

   28 marca – w nocy 28/29 marca zostaje wprowadzony czas 
środkowoeuropejski letni. O godz. 200 przestawiamy wskazówki zegarka 
na godz. 300. 

  29 marca 1890 r. – urodził się Harold Spencer Jones – brytyjski 
astronom; badał ruch własny i paralaksy gwiazd, przyczynił się do 
dokładniejszego wyznaczenia średniej odległości pomiędzy Ziemią i 
Słońcem (zm. 1960 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.).  
   30 marca 1840 r. – urodził się Charles Booth – brytyjski reformator 
społeczny, filantrop, autor pierwszego opracowania naukowego 
dotyczącego warunków życia i pracy ludności miejskiej (zm. 1916 r.). 
   30 marca 1940 – zwycięstwo Oddziału Wydzielonego WP majora 
Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w starciu z Niemcami pod Huciskiem. 
   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) 

   Na początku opracowania „rozpracowaliśmy” ludowe porzekadło 
wiele mówiące o istocie, czyli przewrotności marca, następnie 
przypomnieliśmy sobie fakty niegdyś zaistniałe w dziejach naszego 
Narodu, czy w historii świata i zapoznaliśmy się z sylwetkami tych, którzy 
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odcisnęli swe piętno w każdym z wymienionych wymiarów. Po ich analizie 
możemy stwierdzić, że nie musimy mieć kompleksów dotyczących tego, 
czego niegdyś dokonali nasi przodkowie, gdy skonfrontuje się ich 
dokonania z im współczesnymi.  

   Przed nami równie „zawikłany” w swej nazwie miesiąc, więc 
dbajmy o swoje zdrowie, gdyż jest najcenniejszym darem, który dano nam 
u zarania naszego zaistnienia i nie testujmy na sobie trafności spostrzeżeń 
Mistrza z Czarnolasu, który o nim chyba wypowiedział się najdosadniej.   
    
Zygflor                          2019-11-05 
    
 

„Ludzie szlachetni odchodzą  
otoczeni wdzięczną pamięcią żywych” 

19.12.2019 r. w tarnobrzeskim DPS do Wieczności odeszła 

Śp. Halina Lisowska 
  urodzona 25. VIII. 1934 r. we Francji – zm. 19.12.2019 r. w Tarnobrzegu   
   

   Do Wieczności Odeszła Kobieta wielkiego formatu, serca i 
charyzmy, niezwykle wrażliwa i dociekliwa obserwatorka życia, które 
naprawdę z Nią się nie patyczkowało. Już jako maleńkie dziecko w czasie 
pierwszej deportacji w 1940 r. na rękach ojca uciekała z Sambora w 
okolice Przemyśla, aby w ten sposób uniknąć wywózki na Sybir, który 
wykończył resztę Jej rodziny. 

   Od tej chwili jest stale związana z naszym regionem, to tu po 
wojnie zdobywa kwalifikacje pielęgniarki, by po przejściu na rentę non 
stop przez 37 lat być zaangażowaną w społeczną działalność na rzecz 
człowieka ociemniałego.  

   Z czasem właśnie to środowisko – z powodu braku biologicznych 
krewnych – traktuje jako swoją rodzinę.  

   W międzyczasie przez kilka kadencji była członkiem Prezydium 
byłego Rzeszowskiego, jak też Podkarpackiego Okręgu PZN, niezwykle 
dociekliwym uczestnikiem każdego Plenum; oddanym swym 
podopiecznym prezesem ZK, który dopiero w 2015 r. ster rządów 
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macierzystego Koła PZN oddaje swojej następczyni, aby po 3 latach 
samotnego życia we własnym lokum przenieść się do DPS, gdzie 
systematycznie tracąc witalne siły dożywa końca swych dni.  
    

   Do Wieczności Odeszła Koleżanka, która tylko złotymi głoskami 
zapisała się w historii tarnobrzeskiej struktury Związku; również tego 
koloru czcionką swe zasinienie zaznaczyła w dziejach Okręgu 
Podkarpackiego PZN.  
 

Cześć Jej Pamięci ! 
 

 

To już historia … 
   – czyli relacja z XXI Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu 
Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych w Rzeszowie. 

   Wybory do najwyższych władz naszego Okręgu odbyły się 19. XI. 
2019 r. w Sali nr. 212 Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. 
Cieplińskiego 4.  

   Obrady Zjazdu tuż po godz. 1030 otworzył ustępujący prezes 
Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN – Ryszard Cebula, który na początku 
najważniejszego w kadencji spotkania zarządził wejście na Salę obrad 
pocztu sztandarowego, a następnie odśpiewane hymnu narodowego – 
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„Jeszcze Polska nie zginęła”.  
   Następnie powitał przybyłych na Zjazd 29 Delegatów i ich kilku 

przewodników oraz zaproszonych Gości, którymi w tym wypadku był 
wiceprezes ZG PZN – Tomasz Krzyżański oraz Dyrektor Generalny 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, który u 
zarania debaty – w imieniu Prezydenta RP – osoby zasłużone dla Okręgu 
Podkarpackiego PZN uhonorował odznaczeniami państwowymi.  

   Otrzymali je: 
Złoty Krzyż Zasługi – Ewa Bednarczyk i Mieczysław Majka 
Srebrny Krzyż Zasługi: Marian Sowiński i Zygmunt Florczak 

   Po ceremonii dekoracji oraz wspólnej sesji zdjęciowej – przed 
odejściem do UW – dekorujący wszystkim przybyłym na Zjazd życzył 
owocnych obrad oraz osiągnięcia związanych z nim dalekosiężnych 
decyzji, ustaleń i postanowień.   
    W imieniu udekorowanych – w niezwykle skromnym wystąpieniu – 
za ten akt podziękowała Ewa Bednarczyk.   
    Po tym „incydencie” ponownie inaugurujący XXI Zjazd prezes 
Ryszard Cebula „życzył jego sprawnego przeprowadzenia i owocnych 
obrad oraz spełnienia oczekiwań związanych z wyborem nowych władz”. 
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   Pierwszym posunięciem najwyższego decyzyjnego gremium 
naszego Okręgu był wybór dwóch Komisji Zjazdowych, tj. Komisji Uchwał i 
Wniosków oraz Komisji Skrutacyjno-Mandatowej. 

   Do Prezydium Zjazdu desygnowano i wybrano: na 
przewodniczącego – Ryszarda Cebulę, z-cę przewodniczącego – 
Małgorzatę Przyboś, na protokólanta – Alicję Niedużak oraz dodatkowo 
na członka prezydium Ewę Bednarczyk.   

   Komisję Mandatowo-Skrutacyjną do głosowań tajnych   i jawnych 
stworzyli: przewodniczący – Agnieszka Iwaniuk Kula, sekretarz: Monika 
Balcerak, członek: Józef Bednarczyk.  

   Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie: 
przewodniczący – Agata Pogoda, sekretarz: Bogdan Sadowski, członek: 
Bernadeta Frankiewicz.  

   Obszerne sprawozdania ustępujących władz Okręgu PZN odczytali: 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu PZN – dyr. biura ZO PZN 
Małgorzata Przyboś, zaś w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 
przewodnicząca OKR Maria Okulska. 
 

Sprawozdanie z XX Kadencji  
z działalności Okręgu Podkarpackiego PZN 

– streszczenie – 
 
– przypomniano skład władz naczelnych ZO Podkarpackiego PZN 
– omówiono proces wyborczy w Kołach Terenowych PZN oraz  
  personalia ich aktualnych władz 
– wspomniano tych, którzy Odeszli do Wieczności 
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– przybliżono – scharakteryzowano – w tym czasie pracę Plenum, jak i  
  Prezydium ZO zapoznając z jej efektami 
– przypomniano, że w tym czasie przyjęto w poczet członków 365 osób, w 
tym 79 podopiecznych oraz 13 członków nadzwyczajnych. 
– scharakteryzowano tematykę posiedzeń wszystkich Plenów i Prezydiów 
– podziękowano osobom – byłym prezesom ZK – za ich wieloletnią 
 pracę w macierzystych strukturach Związku 
– omówiono podstawowe – realizowane przez ZO oraz współpracujące 
  z nim ZK – zadania urzeczywistniane na rzecz środowiska w tzw. 
  Projektach 

– przypomniano ideę powołania u zbiegu ulic Jabłońskiego i 
  Grunwaldzkiej CKiRON oraz – wraz z kłopotami remontowymi – 
  scharakteryzowano jego wielotorową działalność 
– omówiono wszelkie działania ZO realizowane na rzecz środowiska  
 oraz wszelkie niuanse związane z remontem wspomnianego Centrum, 
  jego urządzaniem – meblowaniem – i do niego przeprowadzką 
– omówiono problemy związane z lokalem biura ZO przy Placu  
 Dworcowym 2 oraz wątpliwym w terminie powrotem pod ten adres z 
 dotychczasowej siedziby przy ul. Hetmańskiej 
– przypomniano rocznicowe obchody 65-lecia Okręgu Podkarpackiego 
  PZN oraz sposób ich realizacji 
– przypomniano – zrealizowane z wielu newralgicznie ważnych dla  
 środowiska powodów – wizyty w rzeszowskich mediach oraz  
  zrealizowane przez nie na naszą rzecz audycje i interwencje  
– wspomniano oddolne inicjatywy np. Koła PZN Jarosław – które  
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zdecydowało się zorganizować charytatywny koncert na rzecz  
 wolontariuszki Natalii przy współudziale „Grupy 5+1Agnieszki I–K” 
– uzmysłowiono ogrom realizowanych w poszczególnych latach 
 różnorodnych warsztatów, wyjazdów rehabilitacyjnych i szkoleniowych 
organizowanych przez ZO lub ZK, jak coroczne majowe jarosławskiego 
Koła PZN dla chętnych z całego Okręgu nad Bałtyk 
– wspomniano o Warsztatach Muzycznych” – koronnym artystycznym 

 
przedsięwzięciu ZO, które w tym roku zrealizowano po raz 15 
– przypomniano fakt stworzenia „Calendarium Okręgu Podkarpackiego 
PZN” – esencję wiedzy o naszej regionalnej strukturze PZN oraz 15-lecie 
zaistnienia w naszym środowisku miesięcznika „Przewodnik” 
– omówiono dorobek artystyczny zajęć z arteterapii realizowanych we 
 wspomnianym CKiRON 
– przypomniano fakt współpracy strzyżowskiego i krośnieńskiego Koła  
 PZN z Unią Niewidomych Słowacji 
– uzmysłowiono znaczenie kontroli wielu urzędów i instytucji, jako 
 dowód – poprzez uzyskane wyniki kontroli – prawidłowej pracy i 
 działalności biura ZO PZN 
– na koniec złożono podziękowania tym wszystkim, z którymi biuro ZO  
 współpracuje na co dzień przy realizacji wielu zadań, projektów, czy 
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  też innych przedsięwzięć.  
            dyr. biura ZO PZN  
            Małgorzata Przyboś 
 

   W jednej z przerw pomiędzy kolejnymi głosowaniami do 
obradującego Zjazdu raz zwrócił się wiceprezes ZG PZN – Tomasz 
Krzyżański, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że 
„odczytane sprawozdania uzmysławiają ogrom wysiłku i poświecenia, 
którego doświadczyliście dokonując tego, czego przed chwilą 
wysłuchaliśmy. Gratuluję Wam tych osiągnięć, których dokonaliście w tej 
kadencji. Wysłuchane Sprawozdanie jest profesjonalne, spójne, 
kompleksowe i jest ciekawe. To jest piękne. Przebywam pomiędzy wami 
kilka godzin, a już jestem pod ogromnym wrażeniem waszych dokonań. 
Chylę czoła przed waszymi dokonaniami i trzymajcie tak dalej”.  

   W trakcji dyskusji bardzo wysoko oceniono oba wysłuchane 
sprawozdania, w których dało się zauważyć zaangażowanie władz Okręgu 
PZN we wszystkie newralgiczne sprawy osób niewidomych i 
słabowidzących. 

   Z takimi uwagami obszernie wypowiedział się Jerzy Łaba, Janina 
Topór oraz Ewa Bednarczyk, która podziękowała za wyczerpujące oraz 
obiektywne sprawozdanie i docenienie – tj. zauważenie – każdej twórczej 
działalności każdego z nas. Kończąc prosiła o lepszy przepływ informacji 
na linii ZG, a Okręgi PZN.  

   W wyniku kolejnych głosowań na następujące funkcje związkowe 
wybrano i nimi zostali: 
– prezesem Zarządu Okręgu PZN – Ryszard Cebula 
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– vice prezesem Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN zostali: Ewa 
Bednarczyk, Agata Pogoda i Adam Skwarczyński.  

   Decyzją Delegatów przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
– kolejny raz – została Maria Okulska, a do składu OKR „zwerbowano” i 
jej członkami są: Marian Błażejowski, Józefa Zajączkowska, Łucja Bielec, 
Danuta Borońska, Maria Pelczar, Małgorzata Szarleja, zaś zastępcami: 
Ewa Kuźniar i Krystyna Barnaś. 

   W kolejnym głosowaniu wybrano drugiego członka Plenum ZG PZN 
(pierwszym z mocy wyboru na przewodniczącego Okręgu PZN jest prezes 
Zarządu). W tajnym wyborze wyłoniono naszego drugiego reprezentanta 
w tym gremium – została nim Małgorzata Przyboś.  

   Tak więc w Plenach ZG PZN nasz Okręg będą reprezentować: 
Ryszard Cebula oraz Małgorzata Przyboś, zaś zastępcą członka plenum ZG 
– Ewa Bednarczyk.  

   W przedostatnim glosowaniu wybrano reprezentację Okręgu na 
Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Niewidomych.   

   Nasi reprezentanci do najwyższego związkowego decyzyjnego 
gremium (czyli Delegaci na Krajowy Zjazd PZN), to: Małgorzata Przyboś, 
Ryszard Cebula, Agata Pogoda, Ewa Bednarczyk, zaś zastępcą Adam 
Skwarczyński. 

   Ostatnie głosowanie przeprowadzone około godz. 1315, to 
zatwierdzenie Uchwał programowych do zrealizowania przez 
nowowybrany Zarząd Okręgu Podkarpackiego PZN w latach 2019 – 2023. 
Odczytała je Małgorzata Przyboś w ten sposób kończąc pracę Komisja 
Uchwał i Wniosków.  
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   Około 1400 zakończyło się pierwsze plenarne posiedzenie 
nowowybranego Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN.  

   Podczas jednego z głosowań uzupełniono skład Prezydium 
Zarządu Okręgu PZN. Na wakujące stanowisko wybrano – na sekretarza 
ZO Podkarpackiego PZN – Małgorzatę Przyboś.    
    

   Po tym akcie niezbyt duża Sala nr. 212 
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego 
zaczęła świecić pustkami – rozpoczął się 
proces powrotu Delegatów do miejsca 
zamieszkania, zaś dla Koleżanek z biura ZO 
czas doprowadzania jej do należytego 
porządku. 

   Tym aktem zakończyła się prawie 
dziesięciomiesięczna akcja wyborcza w 
strukturach PZN w naszym regionie; dopiero 
co dokonaliśmy najważniejszych decyzji w 
naszej organizacji na szczeblu Zarządu Okręgu 
i czas na pierwsze oceny, podsumowania oraz 
snucie prognoz. 
    

  „Na gorąco” pierwsze spostrzeżenia i podsumowania dotyczące 
zakończonego XXI Zjazdu: 
– obrady zostały przeprowadzone we wręcz w tempie sprinterskim w 
ciągu 4 godzin, co należy potraktować jako swoisty rekord z wielu 
powodów  
– najważniejsze stanowiska w naszej regionalnej Związkowej strukturze 
pozostały mniej więcej w tych samych rękach, a to o czymś świadczy. 
– dokonano wymiany doświadczonych działaczy, którzy na rzecz 
środowiska działali od kilu kadencji na nowych, z czym należy łączyć dalszy 
postęp i rozwój organizacji  
– w związku z uszczupleniem stanu osobowego Okręgu PZN w Zjeździe 
uczestniczyło tylko 29 Delegatów 
– na kilku wakujących stanowiskach pojawili się członkowie Nadzwyczajni 
PZN, ponieważ brakowało osób do obsadzenia np. OKR (dwóch) 
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  Zakończyła się akcja wyborcza w skali regionu, za nami XXI 

Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZN. Przed nami czas żmudnej pracy i 
realizacji tego, co zapisano w Zjazdowych Uchwałach, aby móc końcem 
dopiero co zainaugurowanej kadencji pozytywnie podsumować czas, 
który jest przed nami.  

   Na czas wytężonej, uczciwej i mającej na względzie tylko dobro 
człowieka z dysfunkcją wzroku wszystkim Koleżankom i  Kolegom 
wybranym do władz na ostatnim Zjeździe należy życzyć tylko szczerych 
chęci do społecznej pracy, dużo zdrowia i zapału w realizacji wytyczonych 
zadań oraz podołaniu wyzwaniom czasu … bo „Nic o nas bez nas” – jak u 
zarania istnienia PZN – potrzebę istnienia organizacji określił jej twórca – 
legendarny dr Włodzimierz Dolański.  

 
Dziękujemy za okazane nam zaufanie ! 

   W imieniu Koleżanek i Kolegów, którzy zostali wybrani do władz 
naczelnych Okręgu Podkarpackiego PZN podczas ostatnich okręgowych 
wyborów Naszej organizacji pragnę podziękować Delegatom XXI Zjazdu za 
okazane nam zaufanie i powierzenie kluczowych szczytnych obowiązków 
na bieżącą kadencję.  

   Tej treści słowa również kierujemy do członków naszych 
macierzystych Kół PZN, z których woli staliśmy się Delegatami ostatniego 
naszego najważniejszego związkowego forum. 

   W imieniu własnym oraz całego nowowybranego aktywu 
zobowiązujemy się należycie przykładać do przyjętych obowiązków, zadań 
i wyzwań, z którymi w 
najbliższych latach będzie 
musiała się uporać nasza 
organizacja chcąc efektywnie 
służyć środowisku. 

Za  Zarząd Okręgu 
Podkarpackiego PZN 

prezes 
mgr Ryszard Cebula 
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Uchwała Programowa 
    
Zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych podjęta 
w dniu 19. XI. 2019 r. w Rzeszowie w trakcie obrad XXI Okręgowego 
Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Niewidomych do realizacji w latach 
2019 – 2023 
 
1. Obejmować wszechstronną rehabilitacją osoby nowo ociemniałe 
przyjęte do Związku, zachęcając ich do czynnego włączania się w życie 
społeczne, związkowe, czy zawodowe. 
2. Kontynuować współpracę z organizacjami osób niepełnosprawnych, w 
celu wspólnego rozwiązywania problemów tej części społeczeństwa. 
3. Zacieśniać współpracę Okręgu i jednostek terenowych z organami 
samorządowymi na poziomie województwa, powiatów i gmin, w celu 
zdobywania funduszy na działalność statutową Związku. 
4. Organizować szkolenia instruktażowe w celu przygotowania aktywu 
terenowego do pozyskiwania środków i korzystania z programów oraz 
funduszy pomocowych. 
5. Czynić starania o pozyskiwanie środków niezbędnych do dalszego 
funkcjonowania Związku poprzez: współpracę z PFRON, ROPS, MOPS, 
PCPR-ami, GOPS-ami, Fundacjami i innymi oraz pozyskiwanie sponsorów. 
6. Udzielać Kołom Terenowym niezbędnej pomocy instruktażowej. 
7. Czynić starania o pozyskiwanie nowych działaczy Związku. 
8. Czynić starania o utrzymanie dotychczasowych ulg komunikacyjnych. 
9. Podejmować starania, aby miasta naszego województwa były 
przystosowane do potrzeb osób niewidomych. Chodzi tu o przejścia z 
sygnalizacją dźwiękową, żółte pasy, czy o to, by narożniki budynków były 
oznakowane żółtymi pasami.  
10. Otoczyć wszechstronną opieką dzieci i młodzież. 
11. Podejmować dalsze działania w uaktywnieniu młodzieży w pracy 
społecznej Związku. 
12. Świadczyć pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego 
naukę oraz życie codzienne i pracę. 
13. Organizować szkolenia  dla niewidomych i słabowidzących z zakresu 
rehabilitacji podstawowej, orientacji przestrzennej, czynności 
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samoobsługi, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego, podnoszących wiedzę 
ogólną i specjalistyczną i innych niezbędnych do podniesienia aktywności 
społecznej, zawodowej i samodzielności osób niewidomych i 
słabowidzących. 
14. Współpracować z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi. 
15. Organizować szkolenia dla członków rodzin i przewodników. 
16. Pozyskać środki oraz zorganizować szkolenie dla pracowników 
instytucji samorządowych. 
17. Doposażenie biura Okręgu w aktualny sprzęt rehabilitacyjny 
przystosowany dla osób niewidomych i słabowidzących. 
18. Szerzyć edukację dzieci w szkołach masowych i uświadamiać 
środowisko na czym polega rehabilitacja osób niewidomych i 
słabowidzących i uzmysławiać im z jakimi problemami osoby z dysfunkcja 
wzroku spotykają się w życiu codziennym. 
19. Lobbować o zwiększenie zasiłków pielęgnacyjnych. 
20.  Zwrócić się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie 
refundacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach SOD-
u. 
21. Lobbować o uregulowanie prawa pocztowego. 
 

Wnioski: 
   Przeszkolić wszystkich działaczy w obsłudze sprzętu 

komputerowego, jako nieodzownego elementu gwarantującego szybki 
przepływ informacji, dokumentów, czy powiadomień. 

   Tak więc zrelacjonowany powyżej XXI Zjazd Okręgu 
Podkarpackiego PZN, to już historia; pozostały tylko po nim do realizacji 
na najbliższe lata pewne wytyczne i ustalenia, po których upływie nastąpi 
czas rozliczenia, czyli moment realizacji XXII Zjazdu, ale to przed nami i … 
nastąpi to za 4 lata, po których ponownie opublikuje się wszystko to, co 
dokona się lub nie przez najbliższą kadencję... 
 
Zygflor                          2019-11-24 
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Z ostatniej chwili … 
 

7 grudnia 2019 r. 
   – reprezentacja Okręgu Podkarpackiego PZN uczestniczyła w 
bożonarodzeniowym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, którego 
organizatorem był rzeszowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; 
zrealizowano go w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów. Była to kolejno 
już 8 edycja bożonarodzeniowego Kiermaszu Ekonomii Społecznej, w 
którym nasza reprezentacja uczestniczyła dopiero po raz trzeci. 

    Nasze stoisko, które obsługiwały: Alicja Niedużak, Jadwiga Siuśko, 
Jadwiga Pawlak i Teresa Jurczak było do dyspozycji klientów dostępne w 
godz. 1000 – 1700. W tym czasie wymienione Koleżanki prezentowały 
„dzieła” wykonane przez uczestników naszych zajęć z arteterapii, a 
realizowanych przez nasz Okręg PZN dzięki współfinansowaniu PFRON. 

   Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele statutowe 
naszego stowarzyszenia.  

 
16 grudnia 2019 r. 

   – w CRONiS leżącym u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Jabłońskiego 
zrealizowano ostatnie tegoroczne Plenum ZO PZN. 
   W trakcie debaty m.in. rozważono następujące problemy i zagadnienia: 

 omówiono sytuację w Kole PZN Dębica i przypomniano ostatnie 
zdarzenia związane z jego działalnością, tj. ewidentnym zaniedbaniem 
działań dotychczasowej prezes ZK oraz złożoną przez nią 5. 12. 2019 r. 
rezygnacją z tejże funkcji.  Zrelacjonowano efekt nadzwyczajnej kontroli w 
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biurze dębickiego Koła PZN powołanej w celu zbadania nieprawidłowości 
w jego działaniu, a zrealizowanej przez opiekunkę Koła Agatę Pogoda oraz 
przewodniczącą OKR Marię Okulską. Po krótkiej dyskusji – jednogłośnie – 
przyjęto rezygnację dotychczasowej prezes jednocześnie wyznaczając 
termin Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego w Kole 
PZN Dębica– w celu wyłonienia nowego ZK – na 15 stycznia 2020 r.  

 przegłosowano podział składek członkowskich PZN na 2020 rok 

 zauważono – i uczczono – 20–letni Jubileusz pracy na rzecz naszego 
środowiska – jako prezesa ZO PZN – Kolegi Ryszarda Cebuli, który 
niezwykle trudnych obowiązków dzierżenia sterów podkarpackiego PZN 
podjął się w trakcie pamiętnych wyborów w Sali kolumnowej 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego początkiem grudnia 1999 r. i 
sprawuje je nieprzerwanie po dziś dzień  

 łamiąc się opłatkiem składano sobie bożonarodzeniowo–
noworoczne życzenia 

   Punktem kulminacyjnym Plenum było głosowanie nad podziałem 
składek członkowskich PZN na 2020 r. W trakcie dyskusji padły dwie 
propozycje ich rozdziału; zdecydowano o odprowadzaniu przez Zarządy 
Kół składek wedle klucza:  
30 % dla ZO PZN  
70 % pozostaje w Kasie Koła PZN  

   Przypomniano, o: 
– wysokości składek dla członków dorosłych PZN 50 zł/rok. (25 zł. za 
półrocze) 
– dla osób uczących się do 25 roku życia jej wartość wynosi 30 zł/rok.  

   W trakcje realizacji nie objętego planem podpunktu Plenum – na 
stojąco – podziękowano Ryszardowi Cebuli za trwającą już dwie dekady 
twórczą pracę na rzecz środowiska, która „pochłonęła Jego zdrowie, 
talenty, twórczy zapał oraz ogrom czasu” mimowolnie stając się jakby 
Jego – obok własnej firmy – drugim dzieckiem, które starając się utrzymać 
na powierzchni robił i robi wszystko, aby nie zniknęło z naszej siermiężnej 
rzeczywistości, o czym pismo niejednokrotnie na bieżąco informowało.  

Panie Prezesie! 
   Serdecznie Dziękujemy, Gratulujemy i Prosimy o dalsze trzymanie 

w swych rękach steru łajby o nazwie „Okręg Podkarpacki PZN”, aby mógł 
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dzięki takiemu Sternikowi utrzymywać się na wzburzonych wodach 
nieprzewidywalnej rzeczywistości… przy okazji coś twórczego, 
potrzebnego i oczekiwanego czyniąc na rzecz ludzi oczekujących takiego – 
specjalistycznego i fachowego – wsparcia. 
 
Zygflor                           2019-12-17 
 
 

Witryna poetycka 
    

  W tegorocznym marcowym kąciku poetyckim przypomnienie 
twórczości „znawcy kobiecej duszy i natury”, czyli okolicznościowy wiersz 
Edwarda Powęski, który jest wielkim autorytetem w tym temacie.  
    Panowie! po przeczytaniu utworu po bukiety do Kwiaciarni 
przyspieszonym krokiem marsz !!!  
 

  „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, 
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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  
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Przekaż niewidomym  
i słabowidzącym 

1%  
                podatku za 2019 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. 
 
 
 
 
 
 


