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Kwiecień – plecień 
    

   „Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata” – 
  – to najtrafniejsze ludowe porzekadło charakteryzujące ten czas 
przełomu, czyli nieodwracalnego momentu żegnania zimy i nieśmiało – z 
nadzieją – witania najpiękniejszej z pór roku – wiosny. Wedle używanego 
w Polsce kalendarza gregoriańskiego jest czwartym miesiącem w roku, ma 
30 dni i jest miesiącem wiosennym na półkuli północnej, zaś jesiennym na 
południowej.  

   Kwiecień zawsze zaczyna się w ten sam dzień tygodnia, co lipiec, a 
w latach przestępnych dodatkowo także w ten, co styczeń.  

   W/g Aleksandra Brücknera – historyka literatury i kultury polskiej – 
.nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących wtedy kwiatów. 

   Dawniej używane były również nazwy: łżykwiat (lub łudzikwiat), 
czy brzezień – od brzozy.  

   Łacińska nazwa Aprilis została zapożyczona przez większość 
języków europejskich i pod takową funkcjonuje. 

   Przed kilkuset laty na terenach środkowej Europy miesiąc kwiecień 
był kojarzony z przednówkiem, tj. czasem, gdy kończyły się zapasy 
żywności z poprzedniego roku, a okresem zazielenienia się łąk w stopniu 
umożliwiającym wypas bydła; był okresem przymierania głodem i stąd 
stare przysłowie: „Przyjdzie kwiecień, ostatki zapasów wymieciem” lub 
„Gdy słonko na dworze, nie będzie pusto w komorze”.  
 
Ludowe mądrości charakteryzujące ten czas  
  

 Na Św. Franciszka (2 kwietnia) zielenią się łany i … wracają 
bociany. 

 Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

 Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się 
zapowiadają. 

 Suchy kwiecień, marzec mokry, maj niechłodny, rok niegłodny. 

 Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aprilis
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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 Na Św. Justyna (14 kwietnia) siew się w polu zaczyna. 

 Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień 
zapowiadają. 

 Gdy na Wojciecha (23 kwietnia) rano plucha, do połowy lata będzie 
posucha. 

 Jeśli Jerzy (23 kwietnia) zbliża się pogodnie, będzie tak cztery 
tygodnie. 

 Chodzisz na Marka (25 kwietnia) bez koszuli, w maju kożuchem się 
otulisz. 

 Na Świętego Augustyna (29 kwietnia) orka dobrze się poczyna. 
  
W ten czas będziemy wspominać i przeżywać: 
 

   1 kwietnia – Prima Aprilis – tak brzmi nazwa pierwszego dnia 
miesiąca przez to, że w tym dniu przez całe stulecia ludzie żartobliwie 
nawzajem oszukiwali się i nadal tradycyjnie to czynią. 

   Skąd ten zwyczaj zjawił się w Polsce, skoro w XVI wieku uważany 
był już za stary?  

   Jedni uważają, że jest to pozostałość rzymskiego święta Ceralii 
obchodzonego ku czci bogini Cerery na początku kwietnia. Według mitu, 
kiedy jej córka Prozerpina zbierała narcyzy na Polach Elizejskich została 
porwana do Hadesu przez Plutona. Cererą usłyszawszy krzyk córki 
wyruszyła na poszukiwanie głosu – lub echa głosu – ale została 
wyprowadzona w pole. 

   Niektórzy historycy i badacze obyczajów wysuwają tezę, jakoby 
zwodzenia się były dalekim echem średniowiecznych misteriów 
pasyjnych, w których przedstawiano sceny ciągłego odsyłania Chrystusa 
od Annasza do Kajfasza. Są też tacy, którzy pochodzenie zwyczaju 
upatrują we wprowadzającej w błąd zmiennej pogodzie kwietniowej 
przeplatającej „trochę zimy, trochę lata”. 

   Na pewno na Prima aprilis zaczęto dowcipkować po 1564 r., kiedy 
to Karol IX – władca Francji – przełożył Nowy Rok z 1 kwietnia na 1 
stycznia, co nie tylko zmieniło kalendarz, ale także zakłóciło obyczaj 
wręczania prezentów noworocznych. Dziesięć lat później kościół 
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zatwierdził tę zmianę wprowadzając kalendarz gregoriański. Jednak z 
przyzwyczajenia dalej wręczano sobie 1 kwietnia drobne upominki, ale z 
czasem zamiast prawdziwych zaczęto sobie przesyłać lub wręczać 
bezwartościowe przedmioty o charakterze żartobliwym. Aby mieć jeszcze 
więcej okazji do śmiechu – zaczęto sobie robić psikusy i kawały. 

   W XVI w. ten zwyczaj przywieziony z Zachodu upowszechnił się w 
Polsce. Tak więc oszukiwano się np. przesyłając sobie różne zmyślone 
wiadomości, stad stare przysłowie: „Prima aprilis – nie czytaj, bo się 
omylisz”.  

   Dzisiaj za nos – wiele milionów ludzi – wodzą dziennikarze. I tak 
prasowi – jak też telewizyjni – fachowcy prześcigają się w wymyślaniu na 
ten dzień wciąż nowych, sensacyjnych wiadomości i jak najbardziej 
nieprawdopodobnych kłamstw. 

   1 kwietnia 1656 r. – tego dnia w katedrze lwowskiej p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przed obrazem Matki Bożej 
Łaskawej – wedle tekstu autorstwa św. Andrzeja Boboli – król Jan 
Kazimierz złożył śluby lwowskie, w których całą Rzeczpospolitą zawierzał 
– jednocześnie obierając ją na Królową Korony Polskiej – matce Chrystusa; 
Najświętszej Maryi Pannie.  

   1 kwietnia 1940 r. – sowieckie NKWD rozpoczęło formowanie 
transportów śmierci z polskimi oficerami – jeńcami obozów w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Charkowie. 

   2 kwietnia 1640 r. – zmarł Maciej Kazimierz Sarbiewski – jezuita; 
światowej sławy poeta, teoretyk literatury; pisał tylko w języku łacińskim, 
autor m.in. „De perfecta poesi” (O poezji doskonałej ur. 1595 r.). 

   2 kwietnia 2005 r. – tuż przed 2200 argentyński biskup Leonardo 
Sandri na Placu Świętego Piotra zebranym wiernym oznajmił: „Nasz 
ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”. Papież 
Odszedł spośród żywych o godz. 2137. 

   3 kwietnia 1940 r. – w lesie katyńskim strzałem w tył głowy NKWD 
zamordowało pierwszą grupę polskich oficerów więzionych od jesieni 
1939 r. w obozie w Kozielsku. Tym samym rozpoczęła się masowa 
eksterminacja polskich jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i 
Starobielsku.  
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   3 kwietnia 1950 r. – urodził się Romuald Lipko – kompozytor, 
multiinstrumentalista, autor piosenek – m.in. dla Anny Jantar, Zdzisławy 
Sośnickiej; członek zespołu „Budka Suflera” (zm. 2020 r) 

   4 kwietnia 1960 r. – premiera filmu „Zezowate szczęście” w 
reżyserii Andrzeja Munka z udziałem m.in. Bogumiła Kobieli i Barbary 
Kwiatkowskiej. 

   4 kwietnia 1980 r. – zmarł Aleksander Ford – reżyser filmowy, 
scenarzysta, wykładowca w łódzkiej Szkole Filmowej; twórca filmów: 
„Ulica graniczna”, „Krzyżacy” (ur. 1908 r.).  

   5 kwietnia – Niedziela Palmowa zwana też „Kwietną” lub 
„Wierzbną”, w kalendarzu chrześcijańskim święto ruchome przypadające 
na 7 dni przed Wielkanocą; rozpoczyna Wielki Tydzień. 

   5 kwietnia 1920 r. – zmarł Rudolf Zuber – geolog, podróżnik, 
specjalista w poszukiwaniu oraz badaniu ropy naftowej w Polsce i na 
świecie. W Krynicy odkrył źródła mineralne nazwane jego imieniem (ur. 
1858 r.).  

   6 kwietnia 1960 r. – urodził się Krzysztof Rutkowski – prywatny 
detektyw.  

   6 kwietnia 1990 r. – Sejm RP uchwalił ustawę przywracającą 
święto 3 Maja i znoszącą święto 22 lipca.  

   7 kwietnia 1900 r. – urodził się Adolf Dymsza – aktor kabaretowy i 
filmowy; zagrał w filmach: „Paweł i Gaweł”, „Sportowiec mimo woli” (zm. 
1975 r.). 

   7 kwietnia – Dzień Pamięci o Holocauście. Jest czczony Marszem 
Żywych na terenie byłego koncentracyjnego obozu Auschwitz – Birkenau 
w postaci przemarszu z obozu koncentracyjnego Brzezinka do obozu 
Oświęcim. 

   8 kwietnia 2005 r. – w Rzymie odbył się pogrzeb papieża Jana 
Pawła II – były to największe uroczystości pogrzebowe w dziejach świata. 

   8 kwietnia 1950 r. – urodził się Grzegorz Lato – piłkarz, m.in. 
trzykrotny uczestnik mistrzostw świata (król strzelców w 1974 r.), mistrz i 
wicemistrz olimpijski, w latach 2008–2012 prezes PZPN. 

   9 kwietnia – to Wielki Czwartek  
   Wielki Czwartek w kościele katolickim rozpoczyna Triduum 

Paschalne, wspominamy ustanowienie przez Chrystusa podczas ostatniej 
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Wieczerzy Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. W czasie sprawowanej 
wieczorem Mszy Wieczerzy Pańskiej podczas przeistoczenia używa się 
kołatek, zaś po jej zakończeniu Najświętszy Sakrament przenosi się do 
kaplicy adoracji zwanej Ciemnicą (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po 
Ostatniej Wieczerzy). 

   9 kwietnia 2010 r. – zmarła Monika Warneńska – prozaiczka, 
reportażystka, autorka utworów dla dzieci. Napisała: „Dziewczyna z 
Wyspy Słońca”, „Kochankowie nad przepaścią” (ur. 1922 r.). 

   10 kwietnia – to Wielki Piątek 
   Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa i Jego 

śmierci na krzyżu, jest dniem skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i 
gorliwych praktyk religijnych, w tym dniu obowiązuje post ścisły. W 
świątyniach jest odprawiana Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu 
miast sprawowana jest Droga Krzyżowa. 

  10 kwietnia 2010 r.– to data katastrofy smoleńskiej.  
   W Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego lecący do Smoleńska wraz 

z Marią i Lechem Kaczyńskim – prezydentem RP – przedstawicielami 
parlamentu, duchowieństwa, MON, środowisk kombatanckich oraz 
centralnych urzędów państwa na obchody 70-tej rocznicy zbrodni 
katyńskiej (razem 96 osób) – podchodzący do lądowania – rozbił się 
rządowy samolot Tu-154M. Zginęli wszyscy pasażerowie i załoga. 

   11 kwietnia – to Wielka Sobota 
   W tym dniu w świątyniach adorujemy Najświętszy Sakrament 

umieszczony w Grobie Pańskim. W domach jest to kolejny dzień 
przygotowań i pieczenia lukrowanych bab, ugniatania cukrowych 
baranków i malowania pisanek. W tym dniu przed południem 
praktykowany jest stary obrzęd błogosławienia pokarmów i napojów, 
znany w kościele katolickim już w VIII wieku. W Polsce zachował się do 
dziś. Kościół błogosławi na wielkanocny stół: jaja, chleb, świąteczne 
pieczywo, mięso, wędliny, napoje.  
 

   Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, czyli czasu 
wspominania Zmartwychwstania Pańskiego – zwycięstwa Chrystusa nad 
śmiercią –  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz 
udanego świątecznego odpoczynku w gronie bliskich i przyjaciół 
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Wszystkim Członkom naszej organizacji, ich bliskim, Wolontariuszom i 
ludziom sprzyjającym naszej sprawie życzenia tej treści składają:  
 
Prezes ZO Podkarpackiego PZN  –       mgr Ryszard Cebula  
w imieniu Redakcji „Przewodnika”  –      Zygmunt Florczak  
 

   12 kwietnia – Wielkanoc 
– czyli Uroczystość Uroczystości z łacińska: Solemnitas Solemnitatum – 
tak w VI wieku papież Grzegorz Wielki nazwał Wielką Niedzielę.  

   Zmartwychwstanie Pańskie jest największym świętem chrześcijan. 
Obchodząc je wielbimy zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Porankiem 
tego dnia rodzinnie zasiadamy do uroczystego śniadania wielkanocnego, 
które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconym jajem 
– symbolem odradzającego się życia. Na stołach znajdują się jajka, 
wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są pisankami, 
barankiem, baziami i bukietami z pierwszych wiosennych kwiatów. 

   12 kwietnia – to Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i 
Kosmonautyki obchodzony na pamiątkę zrealizowanych niegdyś 12 
kwietnia dwóch wiekopomnych dla ludzkości wydarzeń:  
– w 1961 r. lotu w kosmosie po orbicie okołoziemskiej na pokładzie statku 
Wostok 1 pierwszego człowieka – rosyjskiego kosmonauty Jurija Gagarina  
– w 1981 r. startu pierwszego amerykańskiego wahadłowca  

   13 kwietnia – to Poniedziałek Wielkanocny, Śmigus-Dyngus 
   Współcześnie wynaturzony prostacki zwyczaj mający ponoć 

kontynuować piękny – tradycją umotywowany – obrzęd , który prowokuje 
hordy rozzuchwalonych chłopców do czynienia zła – oblewania wodą – nie 
tylko dziewcząt, ale wszystkiego i wszystkich, aby tylko mieć prostacką 
satysfakcję i „dziką radość”…  

   13 kwietnia – to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie 
święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14.XI.2007 r. poprzez 
aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom 
zbrodni katyńskiej. Obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez 
Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów 
oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do 
popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu 
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tj. 13 kwietnia 1990 r., kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał 
prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z 
obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku. 
Od tego dnia, Dzień Pamięci obchodzono jako Światowy Dzień Pamięci 
Ofiar Katynia. 

  14 kwietnia 1917 r. – zmarł Ludwik Zamenhof – lekarz, twórca 
międzynarodowego języka esperanto (ur. 1859 r.).  

   15 kwietnia 1980 r. – zmarł Jean Paul–Sartre – francuski 
egzystencjalista, powieściopisarz, dramaturg, eseista, laureat Nagrody 
Nobla w 1964 r. Napisał: „Mdłości”, „Drogi wolności” (ur. 1905 r.). 

   15 kwietnia 1990 r. – zmarła Greta Garbo – amerykańska aktorka 
filmowa, gwiazda filmu lat 20 i 30; honorowy Oskar w 1955 r. (ur. 1905 r)   

   16 kwietnia 1927 r. – urodził się Joseph Ratzinger – teolog 
niemiecki, od 19 maja 2005 r. papież Benedykt XVI, abdykował 28 lutego 
2013 r.  

   16 kwietnia 1935 r. – urodził się Bobby Vinton – amerykański 
piosenkarz polskiego pochodzenia. W 1974 r. wylansował przebój „My 
Melody of Love” z refrenem śpiewanym przez niego po polsku „Moja 
droga, ja cię kocham”.  

   17 kwietnia 1790 r. – zmarł Benjamin Franklin – amerykański 
polityk, publicysta, filozof, wynalazca piorunochronu, uczony. Był 
współtwórcą „Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych” oraz 
„Konstytucji Stanów Zjednoczonych” (ur. 1706 r.).    

  17 kwietnia 1850 r. – zmarł Jan Krukowiecki – generał, uczestnik 
wojen napoleońskich, prezes Rządu Narodowego w Powstaniu 
Listopadowym (ur. 1772 r.). 

   18 kwietnia 1892 r. – urodził się Bolesław Bierut – polityk działacz 
komunistyczny, premier i prezydent RP. M.in. jest odpowiedzialny za 
represje stalinowskie w Polsce (zm. 1956 r.).  

   18 kwietnia 2010 r. – na Wawelu odbył się pogrzeb Lecha i Marii 
Kaczyńskich. Trumny z ciałami pary prezydenckiej zostały złożone 
w pomieszczeniu przed kryptą* pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, w której 
od 1937 r. spoczywa marszałek Józef Piłsudski. 

   19 kwietnia 1943 r. – wybuch powstania w getcie warszawskim 
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   19 kwietnia 1967 r. – zmarł Konrad Adenauer – prawnik i polityk 
niemiecki, kanclerz RFN, który doprowadził do odbudowy i wzrostu 
znaczenia Niemiec w Europie. Jeden z Ojców zjednoczonej Europy. (ur. 
1876 r.). 

   20 kwietnia 1910 r. – urodził się Jan Dobraczyński – pisarz, 
publicysta, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK, w latach 1983–
1989 przewodniczący PRON; napisał powieści: „Najeźdźcy”, „Bramy 
Lipska” (zm. 1994 r.).    

   20 kwietnia 1992 r. – zmarł Benny Hill (właśc. Alfred Hawthorne 
Hull) – angielski aktor komediowy, znany głównie dzięki występom w The 
Benny Hill Show (ur. 1924 r.). 

   21 kwietnia 1910 r. – zmarł Mark Twain – amerykański pisarz, 
humorysta, satyryk. Napisał „Przygody Tomka Sawyera”, „Królewicz i 
żebrak” (ur. 1835 r.).    

   21 kwietnia 1940 r. – urodził się Zdzisław Wardejn – aktor znany z 
filmów: „Piłkarski poker”, „Kogel-mogel”. 

   22 kwietnia 1870 r. – urodził się Włodzimierz Lenin – rosyjski 
działacz komunistyczny, organizator i przywódca rewolucji 
październikowej, inicjator powstania ZSRR (zm. 1924 r). 

   22 kwietnia 1940 r. – zmarła Janina Lewandowska – pilot, 
pierwsza kobieta w Europie, która wykonała skok spadochronowy z 
wysokości 5 km., jedyna kobieta ofiara zbrodni katyńskiej (ur. 1908). 

   23 kwietnia 997 r. – zmarł Wojciech Sławnikowic – czeski 
duchowny, biskup, męczennik, patron Polski. Zginął podczas misji do 
plemienia Prusów. (ur. ok. 956 r.).  

   23 kwietnia 1860 r. – zmarł Konstanty Adam Czartoryski – książę, 
wojskowy; adiutant generalny cesarza Napoleona I (ur. 1774). 

   24 kwietnia 1950 r. – urodził się Jerzy Kryszak – aktor, satyryk, 
parodysta znany m.in. z serialu „Alternatywy 4”. 

   24 kwietnia 1957 r. – urodziła się Hanna Banaszak – piosenkarka i 
wokalistka jazzowa. Jej przeboje: „Jak pan mógł”, czy „W moim 
magicznym domu”.  

   25 kwietnia 1940 r. – urodził się Al. Pacino – amerykański aktor 
znany z m.in. z filmów: „Ojciec chrzestny II”, „Zapach kobiety”. 
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   25 kwietnia 1942 r. – urodziła się Ewa Wiśniewska – aktorka 
znana z takich filmów, jak: „Ogniem i mieczem”, „Dolina Issy”, 
„Cudzoziemka”. 

   26 kwietnia 1970 r. – urodziła się Melania Trump – modelka, 
pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, żona 45 prezydenta Donalda 
Trumpa.  

   26 kwietnia 1980 r. – urodziła się Anna Mucha – aktorka, znana z 
serialu „M jak miłość”.    

   27 kwietnia 1521 r. – zginął Ferdynand Magellan – żeglarz 
portugalski w służbie hiszpańskiej; jeden z najwybitniejszych postaci w 
dziejach żeglugi i odkryć geograficznych, organizator i dowódca pierwszej 
wyprawy, która opłynęła Ziemię (ur. 1480 r.).  

   27 kwietnia 1980 r. – urodził się Piotr Zychowicz – historyk, 
dziennikarz, autor książki: „Obłęd ‘44” – Czyli jak Polacy zrobili prezent 
Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie”, „Skazy na pancerzach”, 
„Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych”. 

   28 kwietnia 1900 r. – zmarł Izrael Poznański – przedsiębiorca 
łódzki pochodzenia żydowskiego zaliczany razem z Ludwikiem Geyerem i 
Karolem Scheiblerem do trzech łódzkich „królów bawełny” (ur. 1833 r.). 

   28 kwietnia 1925 r. – zmarł Jan Styka – malarz, ilustrator 
książkowy. Inicjator i współtwórca – wspólnie z Wojciechem Kossakiem – 
Panoramy Racławickiej (ur. 1858 r.). 

   29 kwietnia – to Międzynarodowy Dzień Tańca 
   29 kwietnia 1937 r. – urodził się Gerard Cieślik – piłkarz związany z 

klubem „Ruch” Chorzów, wieloletni reprezentant Polski, olimpijczyk, 
jeden z najskuteczniejszych zawodników w historii polskiej piłki nożnej 
(zm. 2013 r.).  

   29 kwietnia 1980 r. – zmarł Alfred Hitchcock – angielski reżyser, 
scenarzysta, producent filmowy – jeden z najwybitniejszych twórców 
filmów sensacyjnych i kryminalnych, mistrz efektów napięcia i grozy. 
Filmy: „Okno na podwórze”, „Psychoza”, Ptaki” (ur. 1899 r.). 

   30 kwietnia 1632 r. – zmarł Zygmunt III Waza – król szwedzki i od 
1587 r. król Polski. Był ojcem późniejszych królów Polski: Władysława IV i 
Jana II Kazimierza (ur. 1566 r.). 
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   30 kwietnia 1803 r. – Francja sprzedała Stanom Zjednoczonym 
Ameryki – za 60 mln franków – Luizjanę. 
    

   Kończy się przebogaty w wydarzenia, rocznice i święta miesiąc, 
który swoją szczególną treścią powinien nas wyciszyć, sprowokować do 
zatrzymania się oraz refleksji, bo i to jest nam potrzebne w życiu.  

   Tym razem sprzyja temu przeżywanie Wielkiego Tygodnia oraz 
tajemnicy Wielkanocy, kolejne rocznice związane ze śmiercią, pochówkiem 
i dziedzictwem po papieżu Janie Pawle II, rocznicowe wspomnienie sprzed 
80 lat zbrodni katyńskiej, czy ostatniej – sprzed 10 lat – lotniczej tragedii 
elit Narodu pod Smoleńskiem.   

   W Polsce niegdyś był czas, gdy kwiecień określaliśmy mianem 
Miesiąca Pamięci Narodowej.  

   Oby to, o czym tyle powyżej, dało wymierne owoce i nie poszło na 
marne, oby rozważane fakty w końcu skonsolidowały Polaków i nie było 
pożywką do dalszej wojny polsko – polskiej.  

   Oby w tej kwestii nasze nadzieje – tak, jak od lat – znowu nie były 
płonne, obyśmy w końcu doczekali chwili, gdy Polak umiał dogadać się z 
Polakiem … abyśmy znowu nie musieli przeżywać to, co potomni 
przeżywali przed dziesięcioleciami, czy stuleciami z podobnych przywar 
ówczesnych elit … 
 
Zygflor                          2019-11-06 
 
 
* Krypta – jest to podziemna część budynku kościoła. Spełnia funkcje 
pochówkowe, a w kościołach wczesnośredniowiecznych była również 
miejscem przechowywania i eksponowania relikwii świętych. 
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Dziękujemy „za”, prosimy „o jeszcze” 
– czyli –  

   w 20-lecie liderowania podkarpackiej strukturze PZN „delikatne” 
wprowadzenie do porcelanowego Jubileuszu, jego „ostrożne” omówienie 
oraz okolicznościowy wywiad z prezesem Ryszardem Cebulą spajającym 
dwie części niniejszego opracowania. 
 

   Wedle niżej podpisanego, był początek grudnia 1999 r.; miejsce: 
Sala kolumnowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, okoliczność: 
Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Podkarpackiego PZN.  

   Pamiętam, że był to 
szczególny moment w historii 
(odrodzonego Rzeszowskiego) 
Podkarpackiego Okręgu PZN; 
pamiętam, że odchodzili: 
doświadczony przewodniczący OKR 
Władysław Zborzil oraz prezes ZO 
Adam Markowski, którzy 
pozostawiali niedoświadczoną 
kierownik biura ZO Annę Łabudzką, a 
w ten czas przed stowarzyszeniem 
stały kolosalne wyzwania; wszak 
byliśmy świeżo po reformie 
administracyjnej państwa, a nam 
brakowało Człowieka-Ikony-
Wizytówki, który reprezentując 
nasze interesy wobec różnej rangi urzędów byłby przez tych pierwszych 
traktowany jako poważny – równorzędny – partner, którego nie wolno 
zlekceważyć, zaś zainicjowanych przedsięwzięć, czy ustaleń nie 
zrealizować, bo … mogłoby się to dla urzędasa naprawdę źle skończyć. 

   Na ten moment kandydatura Ryszarda Cebuli na stanowisko 
prezesa ZO Podkarpackiego była niczym „dar Niebios”, bo za Nim i przed 
Nim, szła fama Jego gospodarczych (z powodzeniem od kilku lat prowadził 
działalność gospodarczą) osiągnięć, zaś nazwa Jego firmy – Hurt-Papier – 
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miała – i nadal ma – w naszym środowisku nieposzlakowaną markę, 
niczym legendarny Wedel, Wawel, czy rzeszowski Zelmer.  

   Delikatna agitacja Katarzyny Cynkarz oraz Alicji Niedużak – w tym 
dyskretne wskazanie na siedzącego na uboczu krzepkiego i silnego z 
postury bruneta – dała oczekiwany efekt: w takim miejscu, czasie i 
scenerii narodziła się epoka – lub inaczej – era rządów Ryszarda Cebuli. 

   Wedle założeń jego 
„postulatora”, czyli Eugeniusza 
Gilewskiego, Jego osoba miała być 
czynnie wykorzystywana „na 
zewnątrz”; wewnątrz struktury 
Związku miał być na uboczu – miał 
rządzić ktoś inny. 

   Myślę, że z powodu Jego 
wyboru – z tego powodu – parę 
osób się przeliczyło, bo tuż po 
objęciu rządów – po 
rozpracowaniu struktury Związku 
– Ryszard swoje urzędowanie 
rozpoczął wedle swojego 
rozumowania istoty działania 
takiego stowarzyszenia i w naszą 
wewnątrzzwiązkową działalność 

wdrożył rozwiązania wykorzystywane w biznesie, co niewątpliwie było 
podstawą w egzystencji Jego firmy. 
    Pierwsze symptomy tych rozwiązań w Jego społecznej pracy, to 
m.in. „w tempo” realizowane kolejne Plena ZO jeszcze realizowane w 
piwnicy OLK, „tarcia” we współpracy z kolejnymi dyrektorami biura ZO, by 
w końcu natrafił na właściwą – rozumiejącą Jego intencje – osobę. 

   W międzyczasie, a najbardziej na początku 2000 r., okazał się być 
dla nas osobą opatrznościową, gdy wywalczył i przysposabiał na biuro 
lokal przy Placu Dworcowym 2, organizował przeprowadzkę z ul. Batorego 
pod wymieniony adres, „ubijał się” o minimalny za niego czynsz m.in. 
występując na forum Sejmiku Województwa Podkarpackiego, czy przy 
herbatce załatwiając u prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca 
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lokal – u zbiegu Grunwaldzkiej i Jabłońskiego na CRONiS, który dziś tętni 
życiem służąc środowisku. Można tu jeszcze wspomnieć o batalii 
dotyczącej lokalu dla Koła PZN Rzeszów, czy w dębickim magistracie dla 
tamtejszej struktury PZN i o wielu innych, o których zapewne nie wiem, 
bo Ryszard z tym się nie afiszował, ani nie wychwalał. 

   W środowisku na pewno znajdziemy ludzi, którzy być może inaczej 
Go ocenią, ale taki jest uboczny koszt skutecznej działalności i tym są 
gorsze oceny, gdy naszymi partnerami w realizacji naszych wspólnych 
zamysłów są osoby z gorszym zapałem, czy nastawieniem, słowem: 
wewnętrzną odpowiedzialnością.  

   Powyższy tekst proszę potraktować jako wprowadzenie do poniżej 
odtworzonego wywiadu z Facetem, który dziś – podobnie, jak i ja – po 
dwóch dekadach czynnej działalności wygląda ciut inaczej, ma bogatsze 
doświadczenie, umotywowanie i zapał; jednak pozostało w nim 
niezmienione od wcześniej opisanego obrazka z grudnia 1999 r. jedno: 
niezwykła odpowiedzialność i skuteczność, co powinno cieszyć 
środowisko w perspektywie zbliżających się kolejnych lat naszej 
działalności, co wyniknie z poniższej rozmowy.  
 
– Zygflor: Każde 20 lat życia, pracy zawodowej oraz społecznej 
dodatkowo podjętej na rzecz jakiejś społeczności aktywności w jakiś 
sposób „podcina” człowieka zniechęcając go do wszystkiego. Jak to jest 
w Twoim przypadku po przepracowaniu dwóch dekad na rzecz naszego 
środowiska? 
– prezes Ryszard Cebula: Widzę, że na samym początku wypominasz mi 
mój wiek (uśmiech), w chwili wyboru na prezesa, czy jeszcze 
przewodniczącego Okręgu PZN miałem 46 lat i na pewno fizycznie czułem 
się lepiej. Oprócz tego mam satysfakcję z tego, że coś mogłem z siebie dać 
innym i przede wszystkim za to jestem oceniany przez środowisko. Sądzę, 
że pod moim adresem powinny być w większości formułowane oceny 
pozytywne, bo zawsze intencją moich poczynań był szeroko pojęty interes 
ogółu, a nie wąskiej grupy i cieszę się z tego, że wiele spraw udało mi się 
doprowadzić wedle tego parytetu. 
– Uważam, że w roli lidera regionalnej struktury PZN debiutowałeś w 
najtrudniejszym momencie: byliśmy – jako kraj – tuż po reformach 
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administracyjnych państwa, kończyło się „stare”, a rozpoczynało 
„nowe”, zaczęliśmy przyswajać sobie skróty: ROPS, PFRON, FIO, 
programy UE, jak to wspominasz. 
 
– W tym czasie pracę na rzecz niewidomych ograniczały mi obowiązki 
związane z prowadzeniem własnej firmy. Współpracując z takimi 
pracownikami, jak Ala Niedużak udało mi się rozeznać z tymi skrótami, 
które przytoczyłeś i we współpracy z ówczesnymi pracownikami biura – w 
miarę możliwości – czerpać z ich dobrodziejstwa. O celowości podjętych 

wówczas zadań i realizacji programów zaświadcza stan naszego Okręgu 
PZN, który na wielu płaszczyznach jest jednym z czołowych – jeśli nie 
najlepszych – w skali kraju. Przy tym należy podkreślić, że nie mamy 
żadnej bazy, czyli zaplecza ekonomicznego, nie mamy jednostek, które 
mogą przysparzać nam dochodów, a pomimo to ekonomicznie nasze 
coroczne bilanse oscylują wokół „0”, a czasami wykazujemy przychód.  
– Za Twojej prezesury – można rzecz – dla środowiska byłeś osobą wręcz 
opatrznościową, jak np. podczas przeprowadzek, remontów, interwencji 
u władz różnego szczebla, itp. 
– Rzeczywiście, były takie momenty. Pamiętam, jak musieliśmy opuścić 
lokal na Batorego, tuż przed zasiedleniem wyremontować przyznane nam 
pomieszczenia w OLK, a wcześniej go załatwić, czyli „wydeptać” w 
urzędach, bo nic samo nie przyszło. Szczerze mówiąc już o tym nie 
pamiętam. Proszę o kolejne pytanie.  
– Powiedz, jak Ty, jako człowiek biznesu, odnalazłeś się w pracy 
społecznej? 
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– Dobrze, potraktowałem ją jako odskocznię od czynności związanych z 
prowadzeniem własnej firmy. Uważam, że posiadam charyzmę i twardo 
podążam do celu, poprzez co czasami jestem niepopularny, ale generalnie 
– tak myślę – że dużo zrobiłem dobrego. Ludzie nie lubią twardej prawdy 
wyjaśnianej im w twarz i tylko ci mogą mieć o mnie krytyczne zdanie. 
– Uważam, że działając w ramach struktury regionalnej Związku, jednak 
odniosłeś sukces, dlaczego Twoje racje nie znalazły poklasku w 
wymiarze krajowym, czyli centralnym, gdy niejednokrotnie poza 
kuluarowe rozmowy, np. podczas krajowych Zjazdów, nosiły znamiona 
zupełnie czegoś innego?  
– Ogólnie rządzi Warszawa, czyli ZG PZN. Podobnie zresztą było niegdyś w 
naszym Okręgu PZN, gdy moja skromna i nieznana w środowisku osoba, 
jakby przywieziona w teczce, w trakcie wspominanych wyborów zyskała 
100% głosów za przyczyną agitacji koleżanek z biura ZO. Szkoda, że teraz 
te same koleżanki nie mają podobnego przełożenia, czy wpływu na aktyw 
w terenie w konfrontacji z możliwością realizacji zadań, które stwarza 
obecna rzeczywistość. 
– Gdy zaczynałeś swa posługę Podkarpacki Okręg PZN liczył około 5.0 
tyś. członków, obecnie około 2.6 tyś, czy te dane nie są niepokojące?   
– Ogólnie jest to tendencja ogólnokrajowa wynikająca nie tylko z przyczyn 
demograficznych, ponieważ mocno zestarzeliśmy się. Odgrywa tutaj też 
rolę tzw. wyrachowanie i związane z tym retoryczne pytanie „co ja z tego 
będę miał?” Niejednokrotnie realizujemy wartościowe projekty, do 
których realizacji jest bardzo ciężko pozyskać uczestników i je zrealizować. 
Pamiętasz program „Komputer dla Homera”, czy ci, którzy byli jego 
beneficjentami naprawdę dla siebie pozyskiwali sprzęt i do dzisiaj z niego 
korzystają? 

   Największym moim niespełnionym zamiarem jest to, że na wzór 
Stasia Sęka nie udało mi się przy ZO stworzyć klubu sportowego, na 
podobieństwo tego, jaki działa w Przemyślu. W tej inicjatywie nie udało 
mi się spotkać ludzi, którzy z moją pomocą mogliby podjąć się realizacji 
tego pomysłu i w ten sposób pozyskiwać środki na działalność Okręgu 
PZN. Oprócz tego – tak uważam – nie umiemy pozyskiwać do pracy 
młodych ludzi; wydaje się, że obecnie chyba nie ma społeczników, może 
to jest znamię tych czasów? 
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– Wydaje mi się, że w trakcie ostatniego OZD dużym błędem stało się to, 
że do nowo wybranych władz nie dokooptowaliśmy ludzi młodych – w 
celu przyuczenia – bo to na nich kiedyś zaciąży obowiązek kontynuacji 
prowadzenia naszego Okręgu PZN, a kiedyś muszą poznać te procedury, 
aby im w przyszłości podołać. 
– Jak rozpoczynałem karierę we władzach ZO, to wszyscy byli nowi: ja, 
czyli Rysiek Cebula, przewodnicząca OKR Maria Okulska, a nawet 
kierownik biura Ania Łabudzka. Myślę, że Marysia w ciągu najbliższego 
roku wyszkoli, czyli przygotuje swą następczynię, zaś od najbliższej 
kadencji w Prezydium ZO PZN powinny pojawić się nowe – młodsze 
wiekiem i związkowym stażem – osoby. 
– Ponoć w kuluarach ostatniego OZD mówiono, że Twoim priorytetem 
na tę kadencję jest powrót biura ZO na stare miejsce, czyli do lokum w 
OLK przy Placu Dworcowym 2. 
– Istotnie, m.in. i 
to zmotywowało 
mnie, aby nadal 
liderować 
podkarpackiej 
strukturze PZN. 
Prywatnie 
obawiam się, że 
obecny dyrektor 
tego obiektu 
„zechce nas 
wykiwać”, więc 
muszę przypilnować tego powrotu i znowu zacząć w tej kwestii odwiedzać 
władze Urzędu Miasta Rzeszowa, jak i Podkarpackiego Urzędu 
Marszałkowskiego, w którego gestii leży nasz powrót na „stare śmieci”. 
Teraz muszę działać ostro włączając w to media i wszystko to, co do tego 
będzie potrzebne. 
– Czy intensywne stresogenne życie biznesmena i społecznika tak 
wysokiego szczebla – nie daj Boże – negatywnie nie odcisnęło się na 
Twoim zdrowiu? 
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– Jestem twardym – niezwykle zahartowanym w tym, co robię – facetem i 
w tym wszystkim – tylko – trzeba mi zrozumienia i współpracy, aby móc 
osiągnąć obopólny sukces. Chodzi mi o to, abyśmy mówili jednym głosem, 
aby nie było niesnasek, które niweczą wszelkie inicjatywy i ustalenia. 
Uważam, że zrozumienie, to podstawa wielu pomysłów i inicjatyw, zaś 
podejrzliwość, to pierwszy krok do unicestwienia dobrych pomysłów i „zła 
krew” je zatruwająca. Nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie nie chcą 
identyfikować się z ZO wedle zasady: „wszyscy tworzymy jedno”. 
– Uważam, że po wielu latach „dopasowywania się” wreszcie mamy 
trafiony skład pracowników biura ZO.  
– Rzeczywiście, tak można rzec. Grupa krystalizowała się dosyć długo wraz 
z podejmowaniem się nowych zadań, czy realizacją nowych projektów w 
CRONiS, a nawet w siedzibach Kół w terenie. Wydaje się, że wiedzą po co 
są i mają świadomość tego, że jeśli zawalą, to podetną swój byt, czyli 
stracą pracę. Wiele z nich przeszło specjalistyczne kursy i szkolenia, więc 
już w ten sposób zadeklarowały się swoją zawodową pracę związać z 
naszym środowiskiem. 
– Jaką widzisz dalszą przyszłość naszego Okręgu PZN? 
– Coraz bardziej szaro. Wszystko zależy od Kół PZN. Patrząc na demografię 
– PZN umiera, starzeje się. Zauważam ewidentny brak programów 
realizowanych centralnie dla tej grupy wiekowej. Statystyki mówią, że w 
ostatnich latach – w skali kraju – zlikwidowano 10 Kół PZN. Oprócz tego 
na sytuację – również i naszego Okręgu – rzutują długi zadzierzgnięte 
przez ZG PZN. Oprócz tego odnoszę wrażenie, że tracimy przychylność 
władz samorządowych i ich zrozumienie dla naszych spraw. 
– Niedługo miną trzy dziesięciolecia Twojej aktywności w biznesie; 
minęły dwie społecznej pracy, które – pomimo wszystko – musiały 
odcisnąć swe piętno na Twojej psychice, czy zdrowiu. Czego życzyć Ci na 
zakończenie tej rozmowy? 
– Przede wszystkim zdrowia, zrozumienia oraz powodzenia w tym 
wszystkim, czego wszystkiego razem się podejmiemy.  
– Tak więc kończąc naszą rozmowę życzę dużo zdrowia, bo bez 
spełnienia tego podstawowego warunku nie ma sensu cokolwiek 
planować. Niech się spełni wszystko to, czego sobie życzysz – tak w 
wymiarze pracy zawodowej, jak też na niwie aktywności społecznej; 
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niech się spełnią wszelkie Twoje przedsięwzięcia w firmie oraz 
przedsięwzięte kroki i oczekiwania ukierunkowane na dobro naszego 
środowiska. 
    
   Dziękujemy „za”, prosimy „o jeszcze” – tak brzmi tytuł powyższego 
opracowania.  
   Chcąc być mu wiernym oraz konsekwentnym, co chociażby wynika z 
powyżej przytoczonego wywiadu, to: 
– jako całe środowisko dziękujemy Ci za dwie niezwykle twórcze dekady 
pracy społecznej, w trakcie którego to czasu pokazałeś „lwi pazur” 
niejednokrotnie w naszej sprawie stawiając swój autorytet, własne 
pieniądze, czy tabor samochodowy własnej firmy, co nie zawsze było 
docenione 
– konsekwentnie prosimy „o jeszcze”, bo przed nami nadal trudne i 
nieprzewidywalne czasy, w trakcie których przy rozwiązywaniu wielu 
problemów i przeciwności niezwykle potrzebne będą Twoje układy, 
znajomości, samozaparcie, autorytet… i twarda postawa. 
 
Zygflor                          2019-12-23 

 
 

Ulga rehabilitacyjna za 2019 r. 

  
   W rocznym rozliczeniu podatkowym podatnik może korzystać z 

odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków 
związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, 
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: 
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Orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z 
trzech stopni niepełnosprawności – znacznego; umiarkowanego lub 
lekkiego, przy czym: 
Nie musisz liczyć ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2019 ręcznie. Sprawdź 
wysokość Twojej ulgi rehabilitacyjnej i zwrotu podatku kompleksowo, 
także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.  

 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, 
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 
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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), 
3. 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. 
    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. 
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   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: 
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 
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(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 2019 r. kwota tego dochodu wynosi 13200 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, 
• 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, 
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• 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 w naszym programie należy wpisać pełne 
kwoty wydatków na leki nie pomniejszone o 100 zł za każdy miesiąc. 
Program sam odliczy 100 zł z każdego miesiąca i na koniec zsumuje tylko 
wszystkie nadwyżki ponad 100 zł w poszczególnych miesiącach. 
• 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, 
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: 
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• 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; 

 okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego. 
Od 2019 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 
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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: https://www.e–pity.pl/abc_podatki/ulgi/ulga_rehabilitacyjna/ 
 

 

Koniec problemów z samodzielnym rozliczaniem PIT–u 
 

Zgodnie z nowym prawem w tym roku nie trzeba będzie składać 
żadnego wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa ani przesyłać 
wypełnionych osobiście deklaracji PIT przez Internet lub składać ich w 
urzędzie. Zeznanie podatkowe przygotuje za podatników Krajowa 
Administracja Skarbowa (KAS).  

   15 lutego zostanie uruchomiona przez KAS na portalu 
podatki.gov.pl nowa usługa „Twój e–PIT”. Na razie obejmie PIT–37 i PIT–
38. Usługa dostępna będzie do 30 kwietnia 2020 r.  
Jak skorzystać z usługi:  

 wejdź na portal podatki.gov.pl i wybierz zakładkę „Twój e–PIT”. 
 w celu weryfikacji podaj swój PESEL (albo: NIP i datę urodzenia); 

kwotę przychodu z deklaracji za 2018 r.; kwotę przychodu z jednej z 
informacji od pracodawców (np. PIT–11) za rok 2019. Swoją 
tożsamość można również zweryfikować po przez profil zaufany. 

 Sprawdź swoje dane. 
 Jeśli nie chcesz wprowadzać do zeznania żadnych zmian, zaakceptuj 

je i pobierz ze strony Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). 
 Zeznanie będzie przygotowane dla podatnika indywidualnie. Jeśli 

chcesz zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub np. 
jako osoba samotnie wychowująca dzieci, po zalogowaniu do usługi 
wybierz odpowiednią opcję. 

file:///C:/Users/PC/podatki.gov.pl
file:///C:/Users/PC/podatki.gov.p
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 Możesz dokonać innych zmian: zmienić organizację, której chcesz 
przekazać 1% podatku lub rodzaj ulgi, możesz też uzupełnić zeznanie 
o inne dane, jak np.: odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, 
kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne. 

 Możesz odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w 
innej formie (przez Internet lub złożyć zeznanie w wersji 
papierowej). 
W przypadku wprowadzenia zmian w przygotowanym zeznaniu 
zaakceptuj je i pobierz urzędowe poświadczenie odbioru.  

Odliczanie ulgi rehabilitacyjnej. 
   Osoby odliczające ulgę rehabilitacyjną będą musiały samodzielnie 

wypełnić w zeznaniu podatkowym pozycje dotyczące tego odliczenia (poz. 
19 załącznika PIT/O, a w przypadku łącznego opodatkowania dochodów 
małżonków odpowiednio poz. 19 lub 20). Jeżeli podatnik skorzysta z 
usługi „Twój e–PIT”, wpisane przez niego kwoty w wyżej wymienionych 
pozycjach zostaną (przez system) uwzględnione w zeznaniu. Podatnik nie 
musi sam ich przenosić ani obliczać należnego podatku. 

   Przekazywanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego 
Tak jak poprzednio podstawą przekazania 1% podatku dla OPP jest 
wniosek podatnika zawarty w zeznaniu (w tym w PIT–37) albo 
oświadczeniu PIT–OP. Po wejściu w „Twój e–PIT” podatnik znajdzie dane 
organizacji, którą wsparł 1% podatku w zeszłym roku. Można zostawić tę 
samą organizację lub zmienić ją. Jeśli poprzedniego podatnik roku nie 
przekazał 1% podatku, może wybrać ją z widocznego pola obok 
najważniejszych danych.  

   Co istotne, w 2020 r. skorzystać można nie tylko z rozliczenia w 
usłudze Twój e–PIT deklaracji PIT–37 lub PIT–38, ale równie PIT–36,    
PIT–36L i PIT–28.  
 

   Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: 
podatki.gov.pl. 
  
 
 

https://www.pit.pl/pit-37-online/
https://www.pit.pl/pit-38/
file:///C:/Users/PC/podatki.gov.pl
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Relacja 
 

z XIV Wojewódzkiej Imprezy Sportowo – Integracyjnej 

 
              W dniach 14 – 17 listopada 2019 r. w Przemyślu odbyła się XIV 
Wojewódzka Impreza Sportowo-Integracyjna, której organizatorem 
imprezy był PKSiRNiS „Podkarpacie”.  
             Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON będących w 
dyspozycji PCPR w Krośnie i Rzeszowie, MOPS w Przemyślu, Urzędu 

Miasta Krosna, a także ROPS w Rzeszowie ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie. Patronat honorowy nad imprezą objęli: 
Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla 
Wojciech Bakun, zaś medialny lokalna TV TOYA. 

W imprezie wzięło udział 112 osób, w tym 102 niepełnosprawnych 
niewidomych i słabowidzących z terenu Województwa Podkarpackiego.  

W ramach imprezy rywalizowano w takich dyscyplinach, jak: szachy, 
warcaby stupolowe, bowling, strzelectwo, showdown oraz wioślarstwo 
halowe. Zawody rozegrane zostały w kategorii kobiet i mężczyzn. Turniej 
warcabowy i szachowy rozpoczął się w dniu 14.11.2019 r., a pozostałe 
rozpoczęły się i były kontynuowane w dniach 15 – 16.11.2019 r. 
Rozpoczynające się turnieje zostały poprzedzone obiadem, a zakończyły w 
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dniu 17.11.2019 r. śniadaniem. 
Sobota 16.11.2019 r. była ostatnim dniem rozgrywek. Tego  dnia 

wieczorem odbyło się uroczyste podsumowanie imprezy połączone z 
wręczeniem najlepszym zawodnikom z pierwszej trojki medali oraz 
dyplomów.  

Jakby przy okazji – w czasie uroczystego podsumowania imprezy – 
wręczono w przepięknym etui okolicznościowe medale za osiągnięte 
wyniki w ostatnich 25-latach działalności Klubu.  

Stanisław Sęk – prezes PKSiRNiS „Podkarpacie” – podsumowując 
zawody podkreślił ich bardzo wysoki poziom oraz sportową dyscyplinę. 
Podziękował za udział i grę fair play zawodnikom i asystentom, obsłudze 
sędziowskiej za sprawne przeprowadzenie turniejów, zaś organizatorom 
za zaangażowanie się w przygotowanie i sprawną organizację XIV 
Wojewódzkiej Imprezy Sportowo–Integracyjnej.  

Specjalne podziękowanie wystosował wobec Starosty Przemyskiego 
oraz Prezydenta Przemyśla „za objęcie imprezy honorowym patronatem 
oraz dofinansowanie zakupu medali dla zwycięzców poszczególnych 
turniejów”.  

Impreza zakończyła się w niedzielę 17.11.2019 r. 
Poniżej podajemy wyniki sportowe pierwszej trójki w 

poszczególnych dyscyplinach; 
  
Szachy – rywalizacja mężczyzn:  
I miejsce: – Cebula Józef 
II –//– :– Szczurek Antoni 
III  –//– :– Białas Stanisław 
                      Warcaby 100–polowe – w rywalizacji kobiet 
                      I miejsce: – Ziemniak Krystyna 
                      II –//– :–  Wójt Stanisława 
                      III  –//– :–  Lewandowska Mirosława 
Warcaby 100–polowe – w kategorii mężczyzn: 
I miejsce: – Sitarz Władysław 
II –//– :–  Rogiński Henryk 
III  –//– :–  Sowa Paweł 
                      Bowling – w rywalizacji kobiet: 
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                      I miejsce: –  Łuczyszyn Barbara 
                      II –//– :–  Bzdek Aneta 
Bowling – w rywalizacji mężczyzn: 
I miejsce: – Dynda Piotr 
II –//– :–  Surowiec Mateusz 
III  –//– :–  Małek Paweł 
                      Wioślarstwo halowe – kategoria kobiet: 
                      I miejsce: – Stankiewicz Renata 
                      II –//– :–  Pasiak Małgorzata 
                      III  –//– :–  Nycz Genowefa 
Wioślarstwo halowe – kategoria mężczyzn: 
I miejsce: – Pasiak Krzysztof 
II –//– :–  Knaź Przemysław 
III  –//– :–  Chmura Stanisław  
                      Strzelectwo pneumatyczne: kategoria kobiet: 
                      I miejsce: – Młot Monika 
                      II –//– :–  Myśliwiec Krystyna 
                      III  –//– :–  Wołoszyn Wiesława 
Strzelectwo pneumatyczne: w rywalizacji mężczyzn: 
I miejsce: – Ochałek Jan 
II –//– :–  Wybraniec Mieczysław 
III  –//– :–  Robutka Jan 
                      Showdown: w kategorii kobiet: 
                      I miejsce: – Wójcik Natalia 
                      II –//– :–  Ćwiek Ewa 
                      III  –//– :–  Stankiewicz Renata 
Showdown: w rywalizacji mężczyzn: 
I miejsce: – Sobiło Krzysztof  
II –//– :–  Knaź Przemysław 
III  –//– :–  Pasiak Krzysztof 
 
Zygflor                                                                                               2019-12-06 
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Witryna poetycka 
    
              Można rzec, że 10 kwietnia 2020 r. w naszej współczesnej polskiej 
rzeczywistości „zazębiają się” ze sobą dwa bardzo ważne wydarzenia: – 
pierwsze, to tegoroczne przeżywanie tajemnicy Triduum Wieckiego 
Tygodnia – ściślej w tym dniu rozważanie liturgii Wielkiej Soboty; zaś jako 
drugie, to rocznicowe wspomnienie sprzed 10–laty katastrofy smoleńskiej, 
wśród której ofiar byli ludzie z Podkarpacia … 
              W związku z tym chronologicznie dwa utwory tematycznie 
powiązane z tymi zdarzeniami, faktami i prawdami, do których lektury „od 
serca” zapraszam …  
 

Wspomnienie o wujku – senatorze (Stanisław Zając) 
Gdzie jesteś wujku, senatorze? 
Czemu tak daleko,  
w zimnym leżysz grobie. 
Czemuś tam się znalazł,  
z dala od Ojczyzny. 
Mało to w sercu jest rodzinnej blizny? 
                          Tak wiele robiłeś i nadal by się zdało. 
                          A teraz nam będzie Ciebie brakowało. 
Pomagałeś odnawiać kościoły, szpitale,  
nawet przez rodzinną wieś drogę dotowałeś. 
Zawsze byłeś gościem miło widywanym. 
Gdzie Cię teraz szukać, gdzie znaleźć Cię mamy?! 
 
                       autor wiersza: Maria Słowik 
 
 
                                    Wielkanoc 
Po ciszy Piątku i Soboty  
rankiem głos dzwonów słychać wszędzie, 
wierni kościoły zapełniają, 
bo Zmartwychwstały znów przybędzie. 
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Już rezurekcja się zaczyna, 
wciąż niestrudzenie biją dzwony, 
modłą się wszyscy chrześcijanie: 
– „Niech będzie Chrystus pozdrowiony” 
 
Potrawy w garnkach są gotowe, 
w domach porządki poczynione. 
Będzie królować przy śniadaniu  
pokarm w kościele poświęcony. 
 
I tylko czasem w krótkiej chwili 
myśl nurtująca kogoś wzrusza: 
czy wciąż, codziennie, w każdym bliźnim 
czuję i widzę twarz Chrystusa? 
 
I chociaż w świecie tyle złego 
na każdym kroku się spotyka, 
to wciąż nachodzi mnie refleksja. 
– z przeżyć codziennych mi wynika: – 
 
że Bóg wciąż kocha i wciąż czeka 
dzisiaj tak samo, jak przed wiekiem. 
to świadczy o miłości wielkiej, 
i że nie zmęczył się człowiekiem! 
 
I wciąż posyła Swego Syna, 
By za nas cierpiał i umierał, 
By znów zmartwychwstał w pełnej chwale … 
Lecz, czy do wszystkich to dociera?   
 
                       autor wiersza: Maria Okulska 
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Kojarzone z Wielkanocą 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 


