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Marzec 
 

   Marzec jest trzecim miesiącem w roku i wedle używanego w Polsce 
kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni. W czasach starożytnych 
w państwach basenu Morza Śródziemnego sprzyjał rozpoczęciu wypasu 
bydła i inauguracji działań wojennych, które z racji sprzyjającego klimatu 
często kontynuowano do późnej jesieni. Stąd m. in. od staroitalskiego boga 
wojny Marsa wywodzi się jego nazwa. Od tegoż imienia pod takim 
określeniem ten czas funkcjonuje w nazewnictwie większości języków 
europejskich. Staropolska nazwa miesiąca, to brzezień – w tym wypadku 
jego nazwa wywodzi się od brzozy, która swoje kwitnienie rozpoczyna 
końcem marca. 

  Stara mądrość ludowa mówi, że „w marcu, jak w garncu” – dlaczego 
„jak w garncu”? 

  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 z rana przyszły 
niespodziewane niskie temperatur – 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.  

   Najtrafniej ten czas opisuje i konkretnie go nazywa Jerzy Ficowski 
we fragmencie wiersza „Marzec”, w którym charakteryzuje przewrotność 
i niezdecydowanie zauważalną na przedwiośniu, czyli w miesiącu marcu:  

 
To marcowi zima w głowie, 

to wiosenne harce. 
Chce być lutym, albo kwietniem, 

byleby nie marcem! 
Śniegiem prószy, a po śniegu 

deszczem tnie ukośnie. 
Czy to wiosna? Czy to zima? 

Po prostu przedwiośnie. 
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   Prawdopodobnie w nowożytnej historii ludzkości jednym 

z najstraszniejszych, czy najbardziej szokujących miesięcy noszących 
to imię, był ubiegłoroczny marzec, który w dziejach naszego gatunku 
zapisał się niezwykle czarnymi zgłoskami, ponieważ w ten czas do Polski 
dotarł szalejący i przerażający wszystkich mieszkańców globu koronawirus 
SARS-CoV-2, czyli pandemia, o czym będziemy sukcesywnie przypominać 
i mówić wraz z omawianiem kolejnych dni poniższego Calendarium… 
 
     Ludowe mądrości określające ten czas, to: 

• Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.  

• Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.  

• W dzień Świętego Kazimierza zima do morza zmierza.  

• Jakie zapusty, taka Wielkanoc.  

• Gdy w Popielec pogoda służy, suchą wiosnę wróży.  

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

• Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu.  

• W marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.  

• Gdy marzec deszczowy, suche lato rodzi i zasiewom szkodzi.  

• Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.  

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

• Kiedy starzec chory w marcu, będzie zdrów, lecz gdy baba w maju 
słaba, pacierz za nią zmów.  

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

• Marzec figlarz przeplata trochę zimy, trochę lata.  
  
     W miesiącu wspominany: 

   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 
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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 1711 r. – w Londynie ukazało się pierwsze nowoczesne 
czasopismo „The Spectator”. 

   1 marca 1981 r. – w więzieniu Maze w Irlandii Północnej członek IRA 
Bobby Sands rozpoczął głodówkę, zmarł po 66 dniach.   

   2 marca 1921 r. – urodził się Kazimierz Górski – piłkarz, 
najwybitniejszy polski trener piłkarski, potem prezes PZPN (zm. 2006 r.). 

   2 marca 1931 r. – urodził się Michaił Gorbaczow – rosyjski polityk, 
ostatni przywódca ZSRR, w 1990 r. laureat Pokojowej Nagrody Nobla. 

   3 marca 1931 r. – pieśń „Gwiaździsty sztandar” stała się oficjalnie 
hymnem państwowym USA.  

   3 marca 1948 r. – przed Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął 
się proces rotmistrza Witolda Pileckiego.   

   3 marca 1991 r. – obywatele republik radzieckich, Estonii i Łotwy, 
wypowiedzieli się w referendach za niepodległością od ZSRR.  

   4 marca 1918 r. – wybuchła jedna z największych pandemii (gr. pan 
= „wszyscy” + gr. demos = „lud”) – epidemia choroby zakaźnej w różnych 
środowiskach, na dużym obszarze – różnych kontynentach w tym samym 
czasie) w dziejach ludzkości. Grypa „hiszpanka” w ciągu 12 miesięcy zabiła 
do 100 milionów ludzi.  

  4 marca 1941 r. – na ziemiach polskich anektowanych przez III 
Rzeszę wprowadzono Volkslistę.    

   4 marca 1941 r. – urodził się Hubert Wagner – siatkarz i trener, 
twórca złotej drużyny mistrzów świata –1974 r. i mistrzów olimpijskich – 
1976 r. (zm. 2002 r.).  

   4 marca 2020 r. – Ministerstwo Zdrowia podało informację 
o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. 
Pacjentem był 66-letni Mieczysław Opałka, który wrócił do Polski z wyjazdu 
do Westfalii (Niemcy) i 2 marca trafił do szpitala w Zielonej Górze (po 102 
latach od zaistnienia grypy „hiszpanki”). 
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   5 marca 1871 r. – urodziła się Róża Luksemburg – właśc. Rozalia 
Luxemburg – polsko-niemiecka działaczka komunistyczna pochodzenia 
żydowskiego (zm. 1912 r.). 

   5 marca 1901 r. – urodził się Julian Przyboś – poeta awangardowy, 
eseista i tłumacz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (zm. 1970 r.). 

   6 marca 1521 r. – portugalski żeglarz Ferdynand Magellan 
w podróży dookoła Ziemi dotarł do wysp Guam i Rota w archipelagu 
Marianów.  

   6 marca 1951 r. – w Nowym Jorku rozpoczął się proces Julisa i Ethel 
Rosenbergów, amerykańskich komunistów, oskarżonych o szpiegostwo 
i przekazywanie tajnych danych dotyczących broni jądrowej do ZSRR.  

   7 marca 321 r. – Cesarz rzymski Konstantyn Wielki I – wprowadził 
siedmiodniowy tydzień, w którym siódmy dzień był wolny od pracy.  

   7 marca 322 r. p.n.e. – zmarł Arystoteles – jeden z trzech (obok 
Platona i Sokratesa ) najsławniejszych filozofów greckich (ur. 394 r. p.n e). 
Sformułował sentencję, aforyzm: 
„Prawda leży pośrodku – może dlatego wszystkim zawadza”. 

   7 marca 1911 r. – urodził się Stefan Kisielewski – polski prozaik, 
publicysta, krytyk muzyczny, kompozytor, polityk, poseł na Sejm PRL                   
(zm. 1991 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.  
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   Niech zawsze świeci Wam słońce, towarzyszy wspaniały humor 
wraz z dobrym usposobieniem i oby omijały Was wszelakiego rodzaju  
zmartwienia, kłopoty, czy innego typu problemy.  
   
   Tej treści życzenia składają: 
prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN                     Ryszard Cebula   
zaś w imieniu męskiej części Redakcji                     Zygmunt Florczak 
    

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

   8 marca 1971 r. – pojedynek stulecia w Nowym Jorku: Muhammad 
Ali poniósł pierwszą porażkę w karierze przegrywając z Joe Frazierem.  

   8 marca 2001 r. – w Bamianie (Afganistan) talibowie zniszczyli 
bezcenne najwyższe na świecie posągi Buddy z VI w. n. e. 

   9 marca 1814 r. – urodził się Taras Szewczenko – ukraiński poeta 
narodowy, malarz, przedstawiciel romantyzmu (zm. 1861 r. ). 

   9 marca 1981 r. – w klinice Uniwersytetu Stanforda w USA 
dokonano pierwszego na świecie jednoczesnego przeszczepu serca i płuca.  

   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 
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i przemarznięty, ruszył do ognisk – ale upadł i zmarł, zanim tam dotarł. 
W tym momencie do umierających żołnierzy zstąpili z nieba aniołowie 
i włożyli im na głowy korony. Jeden ze strażników, pilnujących 
męczenników, był tak poruszony tym widokiem, że zrzucił swoje ubrania i 
pobiegł do nich, by umrzeć razem z nimi. Dlatego liczba męczenników 
pozostała 40. Przykład 40 męczenników ukazuje mocną wiarę, która jest 
silniejsza od śmierci.   

   Z tym dniem jest związane przysłowie ludowe, które mówi: „Aura 
(stan pogody) na święto 40 Męczenników wróży pogodę na następnych 
40 dni”.  

   10 marca 1958 r. – urodziła się Sharon Stone – amerykańska 
aktorka. Zagrała m.in. w filmach: „Nagi instynkt”, „Broken Flovers”. 

   11 marca 1971 r. – przedwojenny transatlantyk MS „Batory” został 
sprzedany na złom. 

   11 marca 2020 r. – Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
stan pandemii COVID–19, tym samym potwierdzając, że epidemia 
wywołana wirusem SARS-CoV-2 objęła większość krajów świata. 

   12 marca 1794 r. – rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska – 
polskie powstanie narodowe przeciwko Rosji i Prusom.  

   12 marca 1938 r. – aneksja – anschluss – terytorium Austrii przez 
Rzeszę Niemiecką wbrew zakazom Traktatu Wersalskiego.  

   12 marca 2020 r. – z powodu pandemii COVID-19 w Polsce na okres 
dwóch tygodni zostały zamknięte wszystkie szkoły, dopiero 25 marca 
regularna edukacja została przywrócona w formie zdalnego nauczania.    

   13 marca 1888 r. – urodził się Anton Makarenko – rosyjski pedagog, 
twórca komunistycznego systemu wychowania młodzieży (zm. 1939 r.). 

   13 marca 1923 r. – urodził się Emil Karewicz – aktor. Jego słynne 
role, to: Jagiełło w „Krzyżakach” i Herman Brunner w „Stawce większej niż 
życie”. (zm. 18. 03. 2020 r.). 

   14 marca 1771 r. – urodził się Józef Chłopicki – generał, uczestnik 
Insurekcji Kościuszkowskiej i wojen napoleońskich, dyktator Powstania 
Listopadowego (zm. 1854 r.). 

   14 marca 1801 r. – zmarł Ignacy Krasicki – arcybiskup gnieźnieński, 
prymas Polski, poeta, publicysta, „Książę poetów polskich”. Jego dzieła: 
„Myszeida”, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”, Monachomachia” 
(ur. 1735 r.). 
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   15 marca 1493 r. – do hiszpańskiego portu Palos powróciła 
wyprawa Krzysztofa Kolumba – w ten sposób zakończyła się pierwsza 
historyczna podróż, w czasie której Kolumb – sam o tym nie wiedząc – 
12.X.1492 r. odkrył Amerykę.   

   15 marca 1933 r. – hitlerowskie władze Niemiec zmieniły nazwę 
państwa proklamując powstanie III Rzeszy. 

   16 marca 1521 r. – portugalski podróżnik Ferdynand Magellan 
odkrył Filipiny. 

   16 marca 1901 r. – w krakowskim Teatrze Miejskim (obecnie im. 
Juliusza Słowackiego) odbyła się premiera „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego – najwybitniejszego dramatu okresu Młodej Polski. 

   17 marca 461 r. – zmarł św. Patryk – właśc. Succat – irlandzki 
misjonarz, patron Irlandii (ur. ok. 385 r.). 

   17 marca 1363 r. – król Kazimierz Wielki złożył prośbę do papieża 
Urbana V o zgodę na otwarcie w Krakowie uczelni studium generale, która 
stała się zalążkiem późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Akt 
erekcyjny został wystawiony 12.V.1364 r.  

   18 marca 1871 r. – proklamowano Komunę Paryską – rewolucyjny 
zryw ludności Paryża.   

   18 marca 1921 r. – w Rydze podpisano traktat pokojowy pomiędzy 
Polską, a radzieckimi: Rosją i Ukrainą, tzw. Traktat Ryski, kończący wojnę 
polsko–bolszewicką i ustalający przebieg granic pomiędzy Polską i Rosją.  

  19 marca 1823 r. – zmarł książę Adam K. Czartoryski – generał ziem 
polskich, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki, uczestnik prac w Komisji 
Edukacji Narodowej, współtwórca Konstytucji 3 Maja. Był jednym 
z najlepiej wykształconych magnatów polskich (ur. 1734 r.). 

   19 marca 1813 r. – urodził się David Livingstone – szkocki misjonarz 
i podróżnik po Afryce (zm. 1873 r.). 

   20 marca – o godz. 1037 początek astronomicznej wiosny. 
   20 marca 1821 r. – po powstaniach na Górnym Śląsku odbył 

się plebiscyt narodowy.  
   20 marca 1951 r. – urodził się Zbigniew Buczkowski – aktor 

charakterystyczny. Zagrał w filmach i serialach: „Dom”, „Karate po polsku”, 
„Święta wojna”, serial „Lombard”. 

   20 marca 1998 r. – zmarł Maciej Słomczyński – tłumacz; jako Joe 
Alex pisał kryminały (ur. 1920 r.). 
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   21 marca – to Święto Wiosny. 
   21 marca 1871 r. – pierwsze posiedzenie Reichstagu, parlamentu 

Cesarstwa Niemieckiego, w jego trakcie Otto von Bismarck został 
pierwszym kanclerzem. 

   21 marca 1961 r. – urodził się Daniel Castellani – argentyński 
siatkarz i trener siatkówki. To on doprowadził polską męską drużynę 
narodową do mistrzostwa Europy (2009 r.). 

   22 marca – to Światowy Dzień Wody. 
   22 marca 1928 r. – powołano państwowe przedsiębiorstwo „Poczta 

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

   22 marca 1961 r. – urodził się Robert Janowski – piosenkarz, 
kompozytor, wieloletni prowadzący teleturniej „Jaka to melodia?”. 

   23 marca – to Dzień Meteorologii. 
   23 marca 1822 r. – urodził się Ignacy Łukasiewicz – aptekarz, pionier 

przemysłu naftowego w Polsce, wynalazca lampy naftowej (zm. 1882 r.). 
   23 marca 1881 r. – urodził się Roger Martin du Gard – francuski 

pisarz. Jest znany z cyklu powieści „Rodzina Thibalt” (zm. 1958 r.). 
   24 marca – to Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy. 
   24 marca – to Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów 

pod okupacją niemiecką – polskie święto państwowe obchodzone 24 
marca, poświęcone upamiętnieniu Polaków ratujących Żydów. Święto nie 
jest dniem wolnym od pracy. Zostało ustanowione przez Parlament w 2018 
roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. 

   24 marca 2016 r. – zmarł Johan Cruijff – holenderski piłkarz i trener, 
jeden z najwybitniejszych piłkarzy XX w. trzykrotny zdobywca Złotej Piłki, 
wicemistrz świata z 1974 r. (ur. 1947 r.).  

   25 marca 421 r. – według legendy założono Wenecję. 
   25 marca 1998 r. – zmarł Zdzisław Kozień – rzeszowski aktor, który 

m.in. zagrał w filmach: „Królowa Bona”, „07 zgłoś się” (ur. 1924 r.). 
   26 kwietnia 121 r. – urodził się Marek Aureliusz – cesarz rzymski, 

pisarz i filozof (zm. 180 r.).  
   26 marca 1827 r. – zmarł Ludwig van Beethoven – niemiecki 

kompozytor, jeden z największych twórców w dziejach ludzkości. Przez 
drugą połowę życia był nieomal zupełnie głuchy. Mimo to – dzięki 
niezwykłej muzycznej wyobraźni – tworzył dzieła (ur. 1770 r.).  
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   27 marca 1968 r. – w katastrofie samolotu treningowego MIG -15 
zginął rosyjski pilot Jurij Gagarin – pierwszy człowiek, który w 1961 r. 
osiągnął przestrzeń kosmiczną (ur. 1934 r.). 

   27 marca 1981 r. – w całej Polsce miał miejsce strajk ostrzegawczy 
po wydarzeniach bydgoskich.  

   27 marca – w nocy 27/28 marca zostaje wprowadzony czas 
środkowoeuropejski letni. O godz. 200 przestawiamy wskazówki zegarka 
na godz. 300. 

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

   28 marca 1868 r. – urodził się Maksym Gorki – właśc. Aleksiej 
Pieszkow – rosyjski pisarz, twórca pierwszych utworów socrealistycznych. 
Napisał: „Matka”, „Moje uniwersytety” (zm. 1936 r.). 

   28 marca 1928 r. – urodził się Zbigniew Brzeziński – amerykański 
politolog polskiego pochodzenia, od 1938 r. na emigracji, w latach 1977-
1981 doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA                                        
(zm. 2017 r.).  

   29 marca 1561 r. – urodził się Santorio Santorio – włoski lekarz i 
wynalazca. To on m. in. wynalazł urządzenie do pomiaru pulsu oraz łóżko 
wodne (zm. 16326 r.). 

   29 marca 1951 r. – urodził się Jarosław Śmietana – gitarzysta 
jazzowy i kompozytor (zm. 2013 r.).  

   30 marca 1938 r. – urodziła się Zofia Merle – aktorka, m.in. znana 
z filmu „Rzeczpospolita babska”, „Rozmowy kontrolowane”, czy serialu 
„Klan”. 

   30 marca 1971 r. – „Cud w Zabrzu” – uratowano Alojzego Piątka – 
górnika zabrzańskiej kopalni „Rokitnica”, który przeżył tydzień uwięziony 
pod ziemią w chodniku zawalonym w katastrofie górniczej. 

   31 marca 1892 r. – urodził się Stanisław Maczek – generał, 
legendarny dowódca I Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Zmarł na emigracji 11.12.1994 r., został pochowany wśród 
swych żołnierzy na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie. 

   31 marca 2008 r. – zmarła nasza Koleżanka Maria Bijoś – osoba 
niezwykle cicha i skromna, obdarzona talentem poetyckim, dzięki któremu 
w swych utworach w specyficzny sposób oddawała swoje przemyślenia 
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i spostrzeżenia dotyczące przyrody, życia i celu naszego zaistnienia na tym 
świecie; wielokrotnie publikowana w „Witrynie poetyckiej” (ur. 1966 r.). 
 

   Przypomnieliśmy sobie nowe fakty niegdyś zaistniałe w dziejach 
naszego Narodu, czy w historii świata; zapoznaliśmy się z sylwetkami tych, 
którzy odcisnęli swe piętno w każdym z wymienionych wymiarów i po ich 
analizie możemy stwierdzić, że nie musimy mieć kompleksów dotyczących 
tego, czego dokonali nasi przodkowie, gdy skonfrontuje się ich dokonania 
z im współczesnymi.   

   Omówiliśmy obie pandemie – tę z 1918 r. i tę sprzed roku, której 
nijak nie możemy się pozbyć, ani z nią uporać…  

   Przed nami miesiąc „kwiecień – plecień, który wciąż przeplata”, 
więc dbajmy o swoje zdrowie, gdyż jest najcenniejszym darem, którym 
nie wolno szafować, lecz przeciwnie – o nie dbać w myśl fraszki Mistrza 
z Czarnolasu, który o nim chyba wypowiedział się najdosadniej.  

   Szczególnie dbajmy o nie w ten trudny dla nas wszystkich czas, 
poprzez rygorystyczne przestrzeganie epidemiologicznych zaleceń 
Ministerstwa Zdrowia oraz pouczeń i dyrektyw dyr. Małgorzaty Przyboś 
wypowiadanych przez Nią względem naszego środowiska w kolejnych 
Komunikatach i Zaleceniach… Przestrzegajmy ich, gdyż obie 
z wymienionych stron w tej kwestii naprawdę życzą nam jak najlepiej…  
    
Zygflor                            2020-10-22 
 

   Warto wiedzieć, warto zrozumieć… 
wirus, albo koronawirus SARS-CoV-2 – to najgłośniejszy chorobotwórczy 
patogen ostatnich dekad i lat – prowadzi do rozwinięcia się ostrej choroby 
zakaźnej dróg oddechowych, nazwanej COVID-19 (Coronawirus Disease 
2019 r.). 

 
  

Ktoś taki żyje obok nas … 
    

   Kiedy grubo przed 30-ma laty, gdy zaczynałem działalność na rzecz 
macierzystego Koła PZN, związkową wiedzę zdobywałem dokładnie 
studiując wszystkie docierające do siedziby Koła pisma, w tym 
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„Pochodnię”, „Nasze Sprawy”, „Credo”, „Nasze dzieci”, „Światełko” i inne, 
których wtedy było multum … i to gratis. Pamiętam, że „Credo” 
sponsorowała fabryka ciągników „Ursus” w Ursusie, co w pierwszym 
zestawieniu faktów wydawało się być zabawnym lub co najmniej 
przypadkowym, ale było skutecznym, ponieważ do nas docierał miesięcznik 
o wydźwięku religijnym i – po prostu – był. 

   W tym czasie „ucząc się Związku”, chłonąłem życiorysy i dokonania 
tych, którzy będąc frontowymi lub cywilnymi ofiarami wojny po jej 
zakończeniu „pokonywali” kolejne życiowe przeszkody i jako ludzie ułomni 
– kalecy bez nóg, rąk i oczywiści wzroku – zdobywali średnie, a potem 
wyższe wykształcenie, aby potem działać w szeregach PZN do szczebla 
centralnego włącznie w ciężkich powojennych latach – pomimo dotkliwych 
ograniczeń – przysparzając Związkowi chwały, ale i dóbr materialnych, 
których w ostatnich dekadach nie umiemy utrzymać i zagospodarować. 
Z tamtego okresu zapamiętałem takie nazwiska, jak Włodzimierz Dolański, 
Michał Kaziów, Józef Mendruń, Stanisław Kotowski, czy mjr Leon Wrzostek, 
o których teraz mówimy z szacunkiem, jako o „ojcach założycielach 
Polskiego Związku Niewidomych”. 

   Potem, gdy zacząłem działać w strukturach stowarzyszenia 
poznawałem życiorysy i osobowości Tadeusza Skwiry, Stanisława Sęka, 
Eugeniusza Gilewskiego, Stanisławy Prucnal, czy Eugeniusza Dydka, których 
sylwetki i dokonania już były prezentowane na łamach naszego pisma. 
W miarę upływu lat przedstawialiśmy sylwetki takich ludzi, jak Ryszarda 
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Cebuli, Marii Okulskiej, Ewy Bednarczyk, czy Stanisława Inglota, które to dla 
młodych mogą być swoistym wzorcem, a nawet natchnieniem do 
społecznej aktywności.  

   W miarę upływu lat zaczynałem poznawać coraz większe grono ludzi 
– na pierwszy „rzut oka” wydawałoby się zwykłych, bez żadnych tajemnic – 
sylwetki Kolegów i Koleżanek, którzy przy bliższym zapoznaniu się z Ich 
życiorysami „otwierały mi się oczy”, bo tak zapewne można powiedzieć 
o Janie Perlaku, Ryszardzie Kamińskim, Izabeli Kustroń, Janinie Baran, 
czy Mieczysławie Majce.  

   Z biegiem lat to grono powiększało się, a moje obserwacje 
i spostrzeżenia zaczęły docierać „do związkowego dołu”, czyli 
zainteresowały mnie sylwetki ludzi, którzy poprzez swoje dokonania zaczęli 
wzbudzać mój szacunek i uznanie. Tak było w przypadku Marii Kustroń, 
Tadeusza Kraczkowskiego, czy Zofii Krygowskiej, o których niegdyś również 
pisałem. 

   Od 16-stu lat w bliższej zażyłości jestem z jedną z najmłodszych 
w naszym regionalnym stowarzyszeniu Osobą, z którą od lat rozmawiając 
w różnych okolicznościach kodowałem o Niej informacje, które w pewnym 
momencie uświadomiły mi fakt, że utrzymuję kontakt z Osobą 
wręcz wzorcową, czy pomnikową, która pomimo braku wzroku, borykaniu 
się z innymi chorobami, nietuzinkowymi zainteresowaniami, 
czy uprawianym hobby, rękodziełem itp. jest Tą, której zaistnienie 
i dokonania należy w naszym – i nie tylko – środowisku nagłośnić 
i rozpropagować jako wzór dla tych, którzy – pomimo tego, że są widzący – 
zatracili sens życia i nie mogą odnaleźć się w otaczającej ich rzeczywistości 
– bo coś im dolega, co wedle nich czyni ich wyjątkowo doświadczonymi 
przez los…  

   Takim niezwykle pozytywnym przykładem nie tylko dla młodych 
wywodzących się z naszego środowiska jest Zuzanna Ostafin, której 
wyjątkowość postaram się przedstawić w poniższym opracowaniu.  

   Jej sylwetkę będę starał się przedstawić na podstawie wspomnień 
oraz rozmów z Nią zrealizowanych podczas wspólnych wyjazdów i – przede 
wszystkim – w trakcie długich rozmów przez lata zrealizowanych z pomocą 
telefonu, gdy zawsze dosyć długo rozmawialiśmy, wspominali i wiele spraw 
analizowali … 
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   Zuzanna Ostafin, to średniego wzrostu filigranowej postury –
sylwetki blondwłosa dziewczyna, która na świat przyszła niespełna pół 
wieku temu, jako trzecie dziecko Stanisławy i Jana Rybki – zapewne stając 
się ulubienicą całej rodziny, gdyż była dzieckiem wdzięcznym, czyli dającym 
się lubić. 

 
   Dla Niej lata przedszkolne i wczesnoszkolne, to – wręcz – czas idylli 

charakteryzujący się m.in. tym, że poznawała – zdobywając ich sympatię – 
ludzi, dogłębnie – mieszkając na wsi – przyrodę, doznając doświadczeń 
wręcz estradowych – często występowała w szkole – co będzie 
procentowało w Jej dalszym życiu. Z tamtych lat niezwykle ciepło 
wspomina swoją aktywność w zespole wokalno-tanecznym „Skrzaty”, 
w którego barwach występując zaznała „smaku” estrady, sławy i uznania, 
bowiem nawet występowali za granicą – w halach byłego NRD. Z całą 
odpowiedzialnością można rzec, że była niezwykle lubianym – wręcz 
cudownym – dzieckiem, które z łatwością przyswajało sobie i z wdziękiem 
recytowało wierszyki i nawet podśpiewywało, co wyrobiło w Niej wiarę 
we własne możliwości i swoistą pewność siebie, co – w odpowiednim 
momencie przypomnę – będzie procentowało w Jej dorosłym życiu.  
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   Z takim rozmachem i szerokimi perspektywami rozpoczęte życie 
Zuzanny – gdzieś około 12-tego roku Jej zaistnienia – doznało swoistego 
wstrząsu i podcięcia motywacji do dalszego życia, bowiem niczym piorun 
z jasnego nieba na Nią i Jej bliskich spłynęła straszliwa informacja: Zuzia ma 
straszliwie zaawansowaną cukrzycę, która odtąd przez najbliższe lata 
będzie rujnować Jej zdrowie i życie – przede wszystkim wzrok. Mimo 
to z podstępną chorobą bezproblemowo przeszła przez „podstawówkę” 
oraz szkołę średnią, te bardzo mocno zintensyfikowały się rok 
po ukończeniu ropczyckiego LO.  

Po jego ukończeniu – jako najmłodsza z trójki rodzeństwa – pozostała 
w rodzinnym domu, gdyż zapewne Jej bliscy uważali, że do końca swoich 
dni będzie musiała być na czyimś utrzymaniu i pod czyjąś opieką. 
    Na całe szczęście Zuzia nie uległa tak stworzonej dla Niej wizji 
i wywieranej na Niej presji; zapewne musiała pokazywać się tu i tam, skoro 
w końcu „wpadła w oko” chłopakowi z sąsiedniej wsi, za którego wyszła 
zamaż przyjmując nazwisko Ostafin. Jak wspomina – składając ślubowanie 
mężowi Józefowi – bo takie ma imię – małżeńską przysięgę, jeszcze widziała 
jego twarz i takim go pamięta. Po ślubie – do dziś – mieszkają w Lubzinie, 
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aby z czasem, po utracie przez Zuzi rodziców sił – rozpocząć nad nimi 
roztaczać swoje opiekuńcze skrzydła… Można rzec, że p. Rybkom udał się 
zięć, bo dziś wszystko to, co przeznaczyli dla Zuzi jest pod jego fachową 
gospodarczą opieką.   

  Zuzia, zmieniając stan cywilny, dla nas – ponownie – zaistniała jako 
Zuzanna Ostafin. Będąc ze swej natury osobą niezwykle twardą – pragnąc 
zaspokoić głód wiedzy oraz chcąc realnym uczynić możliwość czytania 

książek brajlowskich – w 
zasadzie jako samouk – 
opanowała cały język 
punktowy, bo tak bardzo 
brakowało Jej książek, 
które potem chłoneła 
całymi dniami i nocami. 
Ów intensywny „trening” 
m.in. zaowocowało tym, 

że zajęła I miejsca w konkursie 
brajlowskim organizowanym 
przez ZO PZN. 

   W wieku 23 lat dała 
swojemu mężowi 
pierworodnego syna – 
Patryka, którego z pomocą 
męża wychowała na 
dorodnego młodzieńca. 
Jak 0to robiła, jak sobie radziła, to wie tylko ten nad nami, ale sprostała 
zadaniu, jak wiecie, rozłożonemu na kilkanaście, jeśli nie więcej, lat. 
   Kiedy Patryk przystępował do I Komunii Św. zadedykowała mu 
przejmujący, wzruszający i głęboki wiersz, którego treść z powodu 
kilkukrotnej publikacji na łamach „Przewodnika” powinni znać wszyscy jego 
Czytelnicy. Publikację utworu należy uznać za swoiste zburzenie „tamy 
myśli” i wręcz burzliwy rozwój Jej twórczości poetyckiej. Niejednokrotnie 
zaznajamialiście się z nimi studiując Witrynę poetycką naszego 
miesięcznika.  

   Trzynastoletni czas pomiędzy kolejnymi porodami, bo po tylu latach 
Józefowi powiła – wypisz wymaluj druga mama – córkę Alicję, to w Jej życiu 
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szczególny twórczy czas, w trakcie którego – z pamięci cytując widoki 
zapamiętane z dzieciństwa – wykonywała piękne rękodzieła, lepiła 
z plasteliny sylwetki krasnoludków, czy w swojej poezji oddawała piękno 
niegdyś widzianej przyrody, przy okazji we wszystko to wplatając stany 
swojej duszy, czyli jej obawy, oczekiwania oraz wręcz modlitewne wobec 
Opatrzności zwroty podziękowania za to, co Jej przyczyną doznała, przeżyła 
i … ma. W swoich utworach nigdy nie skarżyła się na swój los, 
lecz przeciwnie; cieszyła z tego, co on Jej przeznaczył dziękując za to, że ma 
kochającego dobrego męża, zdrowe dzieci, pracę – zdalną wykonywaną 
w domu jako telemarketer w firmie „Mikrotech” i że żyje…   

   Można rzec, że w tym wypadku – delikatnie mówiąc – 
po rozproszeniu się po świecie Jej rodzeństwa, obecnie Zuzia – niczym 100 
– procentowo sprawna dziewczyna – opiekuje się wiekowymi rodzicami 
dbając o nich w domu, gdy trzeba umieszcza w szpitalu, sobie i im gotuje 
oraz roztacza nad nimi medyczną opiekę, niczym dyplomowana 
pielęgniarka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
przewodnik 

   Przypominam: Zuzia jest całkowicie niewidzącą dziewczyną, która 
(wyliczam): gotuje, sprząta, robi przetwory, piecze, plewi, myje okna, 
codziennie przygotowuje dla rodziców porcje leków, umie opatrzeć rany, 
wyszorować gary, zrobić sałatki i … Bóg wie, co jeszcze. 
Do tego przez 7 godzin dziennie wsłuchując się w syntetyczna mowę 
zawodowo pracuje, bo groszy, czyli pieniędzy nigdy za wiele… 
    Żeby się Jej nie przewróciło w głowie – ostatnimi laty – dotknęły Jej 
rodzinę poważne kłopoty zdrowotne – tak Jej rodziców, jak własnej 
rodziny, czy Jej samej – w których rozwiązaniu znów musiała wykazać swój 
hart ducha i z nimi – po prostu – uporać się. Taka jest Zuzia. Na Jej miejscu 
niejedna zdrowa kobieta zalałaby się łzami i poddała nie podejmując 
z przeciwnościami losu walki. 

   To on sprawił, że w ostatnim pięcioleciu – dzięki współpracy 
z PKSiRNiS „Podkarpacie” – zetknęła się z tym środowiskiem, w jego 
ramach debiutowała jako poetka, co m.in. zaowocowało dla Niej 
organizacją wieczoru poetyckiego, wydaniem mini tomiku poezji, czy – 
„o zgrozo” – współpracą z kompozytorem Jackiem Marcińczakiem – i – 
pomimo tylu barier i ograniczeń!!! – szlifowaniem sztuki wokalu i śpiewu 
utworów do własnej poezji.  

   Uff !!! – aż wierzyć się nie chce, że w tej małej istocie jest tyle uporu, 
samozaparcia i siły w dążeniu do celu. A może w ten sposób realizuje swe 
dziecięce marzenia, które teraz, gdy spełnia się niczym 100-procentowa 
kobieta – je realizując urzeczywistnia? 

   Niewątpliwie jednym z pierwszych kroków jest Jej tegoroczny 
(przyp. 2020 r.) poetycki sukces u Anny Dymnej, który – oby – zwiastował 
kolejne. 

   O Zuzi mogę opowiadać wręcz anegdotycznie. Przykład:  
– W wieczornej rozmowie mówi:  
– „Dzisiaj plewiłam kwietnik przed domem”.  
– „Jak to robiłaś, przecież nie widzisz” – zdumiony pytam 
– „Jak to jak; rwałam wszystko to, co było pomiędzy chodnikiem, a płotem, 
nie ruszałam tego, co kłuło” (śmiech) 
albo: 
   Letnią porą zdzwaniamy się około 2100 i pytam: 
– „Co robisz?” 
– odpowiada: „Myję okna” 
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– dlaczego teraz i jak to Ty myjesz okna”? 
– „normalnie, w dzień tak mocno grzało, więc ścierką nie dało się przecierać 
szyb, a teraz – ,gdy jest chłód – szmatka swobodnie się po niej ślizga. Mam 
nadzieję, że okna jeszcze bardziej nie zabrudzę i jeszcze przez nie coś 
zobaczą” (uśmiech). 
   I coś z ostatniej chwili: 
– pytam: „Co robisz?” 
– odpowiedz: „Flancuję kwiatki”… 
– reakcja: „Jak to flancujesz roślinki, przecież nie widzisz, możesz je zgnieść 
i zniszczyć” 
– odpowiedz: „Jestem 100-procentową gospodynią, więc i tym się zajmuję. 
Zawsze, co roku, przygotowuję sobie coś do wysadzenia na moich 
rabatkach, by mogły upiększać moją posesję, więc i tak będzie w tym roku. 
Jeśli nie wierzysz, to przyjedź w lipcu i zobaczysz, że coś z tego mi wyszło” 
(śmiech) 

   Do tego typu informacji można zaliczyć fakty licznych sukcesów 
w konkursach rękodzieła (wszystko robi z pamięci zakodowanej 
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w dzieciństwie), licznych zamówień okolicznościowych róż gustownie 
ze smakiem zrobionych z różnorodnych materiałów na różne związkowe 
okazje i okoliczności. 

    Przypominam: prezentuję sylwetkę Osoby całkowicie ociemniałej, 
100-stu procentową kobietę, która w swojej dojrzałości stara się z 
sukcesem na niwie artystycznej uprawiać swoje pasje, hobby i na niej – w 
trochę szerszym wymiarze – pragnie przez jakiś czas zaistnieć. 
    Niewątpliwie jakimś krokiem na tej drodze jest Jej kilkakrotny udział 
w Warsztatach Muzycznych corocznie organizowanych przez ZO PZN, 
czy zaistnienie w składzie „Grupy wokalnej 5+1” Agnieszki Iwaniuk-Kula, 
która jest artystyczno-wokalną wizytówką naszego Okręgu PZN 
reprezentującą środowisko na zewnątrz. 

   Przypominam: chcąc gdziekolwiek 
jechać i w czymkolwiek uczestniczyć musi: 
pozyskać urlop dla siebie i męża, rodzicom 
przygotować zestaw lekarstw, na zapas im 
ugotować i siebie – z „kury domowej” – 
przeobrazić się „w gwiazdę”, o czym można 
byłoby mówić godzinami lub więcej, bo … 
zawsze jest gustownie ubrana, poprzez co 
przyciąga wzrok mężczyzn, którzy bezczelnie 
– wykorzystując brak Jej wzroku – w Nią 
są zagapieni i … Ją „studiują”…    

   Zuzia jest osobą niezwykle 
kontaktową i każdemu, kto ma z Nią ochotę 
prowadzić konwersację umie poświęcić 
jakąś chwilę czasu. Do tego od życia 
otrzymała zniewalający ciepły głos, którym 
umie swojego rozmówcę oczarować i wręcz 
go zniewolić, co bardzo się Jej przydaje 
w pracy telemarketera, czym od czasu do 
czasu roztargnionego rozmówcę potrafi 

zaskoczyć, gdyż niejednokrotnie – w rewanżu – otrzymuje pytanie „Jaką 
Pani agencję reklamuje?”. Wtedy swojego telefonicznego kontrahenta 
do rzeczywistości przywraca uzmysławiając mu fakt, że rzeczywiście 
reklamuje agencję, ale wyspecjalizowaną w produkcji gadżetów 
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reklamowych wykorzystywanych na linii producent – kontrahent i … nic 
więcej.   

   Zuzia Ostafin, to szczególny – bo prawdziwy i rzeczywisty – przykład 
dla dzisiejszych – tzw. singielek i singli – osób zakompleksionych, które 
utraciły wiarę we własne siły, urok, sex–appeal, a tak dużo nie trzeba, by 
ziściły się nasze najskrytsze marzenia i pragnienia, … gdyż na początek 
trzeba tylko „chcieć”, by potem „móc”, bo bez tego nijak nie da się nikomu 
zrealizować najskrytszych pragnień i oczekiwań. 

   Tekst – tak mi się wydaje – również powinien ukazać się w np. w 
tygodniku „Chwila dla Ciebie”, w którym również rozczytują się zagubieni i 
pełni kompleksów ludzie młodzi, którzy nie mogą wyjść z zaklętego kręgu 
niemocy oraz użalania się i utyskiwania nad samym sobą.  

   Taka jest Zuzanna Ostafin i za taką postawę wobec Jej życiowych 
wyzwań, wyborów i determinacji sobie Ją cenię i wśród Was – z należnymi 
honorami Jej Sylwetkę pragnę rozpropagować i nagłośnić.  

 Któż to wie, może powyższy tekst kogoś utwierdzi w tym, że nie 
warto w popiele zagrzebywać swoich talentów, marzeń i pragnień; lecz 
przeciwnie: wygrzebawszy je w nie uwierzyć i swe życie wziąć w swe ręce, 
jak to uczyniła bohaterka powyższej relacji … 
 
Zygflor                       2020-05-16 
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Ps.  
  Późnym wieczorem 29 sierpnia 2020 r. news nr. 1 ówczesnych wręcz 

sensacyjnych wiadomości wysyłanych na internetowe lokalne fora 
dyskusyjne, była – dla przykładu przytaczam treść postu na Facebooku ZO 
Podkarpackiego PZN – informacja o treści:  

   „W dzisiejszy sobotni wieczór w Centrum Kultury im. Józefa 
Mehoffera w Ropczycach, odbył się wieczór autorski Zuzanny Ostafin 
połączony z promocją tomiku poezji zatytułowanego „Co mi w duszy gra". 
W trakcie montażu słowno-muzycznego, poetce na scenie towarzyszyli m. 
in. Agnieszka Szela – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Ropczycach, Jacek Marcińczak – akompaniator i kompozytor muzyki do 
wierszy Zuzanny Ostafin, a także córka Alicja. Wydarzenie to, było 
doskonałą okazją do uczczenia ostatnich lat twórczości artystycznej poetki, 
mieszkającej w Lubzinie. W ten piękny sobotni wieczór, nie zabrakło także 
gratulacji podziękowań i łez wzruszenia. Spotkanie z poezją, zakończyła w 
pełni zasłużona owacja na stojąco” – nic dodać, nic ująć.  

 
 

Ulga rehabilitacyjna 2020 
  

   Na początku należy zwrócić uwagę na to, czym jest ulga 
rehabilitacyjna i komu przysługuje. Te informacje stanowią podstawę do 
dalszych rozważań oraz odpowiedzi na pytanie, co się zmieniło i jakie prawa 
przysługują beneficjentom.  

   Ulga rehabilitacyjna, to możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu 
podatkowym wydatków na 
cele rehabilitacyjne lub 
związane z ułatwieniem 

codziennego 
funkcjonowania. Poniesione 
koszty można uwzględnić w 
rocznym zeznaniu 
podatkowym i odliczyć je od 
osiąganych dochodów. 

   Prawo do skorzystania z 
tego przywileju przysługuje 
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dwóm grupom podatników. Pierwsza z nich to osoby niepełnosprawne. 
Aby podatnik był uznany za osobę niepełnosprawną, musi posiadać jeden 
z poniższych dokumentów: 

• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednej 
z trzech stopni niepełnosprawności, które są określone w odrębnych 
przepisach; 

• decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną; 

• orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ 
na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 
roku; 

• orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych 
przepisów, jeżeli osoba ta nie ukończyła 16 lat. 

  Jeżeli spełniasz jeden z powyższych warunków, przysługuje Ci ulga 
rehabilitacyjna. Istnieje jednak druga grupa beneficjentów. Są to 
podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dotyczy to: 
współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych 
przejętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców 
współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów, synowych. 
  
     Ulga rehabilitacyjna 2020 – zmiany!  

   Dodatkowo należy wziąć pod uwagę limit dochodów osób 
niepełnosprawnych, które pozostają na utrzymaniu swoich opiekunów. Nie 
może on przekraczać w ciągu roku dwunastokrotności kwoty renty 
socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie 
socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340), która obowiązywała w grudniu 
danego roku podatkowego. 
Renta socjalna od 1 marca 2020 roku wynosi 1200 zł Limit dochodów 
będzie wynosił 14 400 zł! Należy podkreślić, że nie zalicza się do nich: 

• alimentów na rzecz dzieci, 

• świadczenia uzupełniającego, 

• jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów 
(13. emerytura), 

• zasiłku pielęgnacyjnego. 
  Jednocześnie należy również uwzględnić zasady dotyczące sposobu 

rozliczenia. Ulga rehabilitacyjna przysługuje w trzech przypadkach. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001340
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Pierwszy z nich to osoby, które składają do urzędu skarbowego deklarację 
PIT-37. W tej grupie znajdują się: pracownicy, osoby zatrudnione 
na podstawie umów cywilnoprawnych. Drugi przypadek to przedsiębiorcy, 
którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych według 
skali podatkowej. Ostatni przypadek to osoby, które podlegają 
opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym. 
 
 Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? 
  Na tej podstawie można podzielić te wydatki na dwie grupy: 

• nielimitowane, które podlegają całkowitemu odliczeniu, 

• limitowane, czyli z uwzględnieniem górnego lub dolnego limitu 
kwotowego. 

  
Ulga rehabilitacyjna 2020 – samochód: 
Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w art. 26 ust. 7a pkt 14 
ustawy o PIT. Wynika z niego, że odliczenie jest możliwe, kiedy samochód 
jest własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej, lub 
podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko 
niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 lat. Jest to wydatek limitowany 
z ustanowionym limitem górnym na dany rok podatkowy w wysokości 
2 280 zł. 

Na tej podstawie można stwierdzić, że ma prawo do odliczenia, 
przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej. Oznacza to, że w powyższym 
przypadku oboje współmałżonków ma takie samo prawo do zastosowania 
ulgi na auto. Jeżeli korzystaliby nawet z tego samego pojazdu, nadal każdy 
z nich ma prawo do odliczenia. Należy przy tym pamiętać, że limit wynosi 
2 280 zł! 
Ulga rehabilitacyjna 2020 – zmiany!  

   Warto zwrócić również uwagę na pewne zmiany, które weszły 
w życie już od 1 stycznia 2017 roku. Na ich podstawie zwalnia się 
zobowiązku dokumentowania odbycia zabiegów leczniczo-
rehabilitacyjnych. Oznacza to, że koszty używania samochodu osobowego 
ma prawo odliczyć każda osoba niepełnosprawna lub jej opiekun. 
Bez względu na to, czy był on używany w ramach dojazdów na zakupy, 
pracy albo faktyczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. 
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   W katalogu zamkniętym wydatków nielimitowanych, które 
są możliwe do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, znajdują 
się również: 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. Mówi o tym art. 26 ust. 7a pkt 6. 

   Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że każde zabiegi 
rehabilitacyjne są objęte ulgą rehabilitacyjną. Należy jednak podkreślić, 
że muszą one spełnić jeszcze jeden istotny warunek. Informacje na ten 
temat znajdziesz w art. 26 ust. 7b. Wynika z niego, że duże znaczenie ma 
korzystanie z dofinansowań. 
Nie możesz odliczyć od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, które 
były finansowane ze środków: 

• zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

• Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

• Narodowego Funduszu Zdrowia, 

• Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
  
   Czy prywatne zabiegi rehabilitacyjne można odliczyć od podatku?  

   Z powyższych informacji wynika, że tak. Jeżeli jednak osoba pytająca 
poszłaby na rehabilitację z NFZ, wówczas odliczenie byłoby niemożliwe 
lub tylko częściowe. Masz prawo odliczyć wydatki rehabilitacyjne w części 
niesfinansowanej przez żadną z powyższych instytucji. 

   Jakie leki mogę odliczyć od podatku? Czy istnieje jakaś kategoria 
leków, które nie wliczają się do ulgi?  

   Ulga na leki to charakterystyczne odliczenie, które nie jest 
obwarowane ani dolnym, ani górnym limitem. Jednocześnie nie 
obowiązuje w przypadku dowolnej kwoty wydanej na leki. Co to oznacza? 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad odliczenia znajdziesz w art. 26 
ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT. Ulga na leki przysługuje w kwocie równej: 
różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu 
a kwotą 100 zł. Jeżeli zapłaciłeś za lekarstwa w lutym 300 zł, wówczas 
możesz odliczyć od dochodów 200 zł. 
Pamiętaj! Ulga ta nie przysługuje na dowolne leki, które kupisz w aptece 
dla osoby niepełnosprawnej. Dotyczy ona wyłącznie tych, które przepisał 
lekarz specjalista w ramach stosowania czasowego lub na stałe. Oznacza 
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to, że muszą być przepisane na receptę wypisaną przez lekarza specjalistę 
i obejmować leki wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Są to jedyne warunki obowiązujące w przypadku ulgi na leki. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że odliczeniu nie będą podlegały między 
innymi wydatki na zakup suplementów diety. Pamiętaj również 
o gromadzeniu faktur, rachunków i paragonów jako dowodów 
poniesionych wydatków. 
  
Ulga rehabilitacyjna 2020 – poznaj swoje prawa! 
Podatnicy borykają się najczęściej z wątpliwościami dotyczącymi 
wydatków, które obejmuje ulga rehabilitacyjna lub ulga na leki. Problemy 
pojawiają się również w kwestii obowiązujących limitów. Dlatego warto 
zwrócić uwagę na pełną listę wydatków limitowanych i nielimitowanych, 
na które przysługuje ulga rehabilitacyjna 2020. Wśród wydatków 
ograniczonych kwotowo znajdują się: 

• Opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy 
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu 
zaliczonych do I grupy inwalidztwa, 

• Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie 
o rehabilitacji zawodowej, 

• Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność 
lub współwłasność osoby niepełnosprawnej, lub podatnika mającego 
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko 
niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 lat. 

  
W każdym z tych przypadków limit górny wynosi 2 280 zł. 
 
Jeżeli chodzi natomiast o wydatki rehabilitacyjne, wobec których nie 
obowiązuje żaden limit, zalicza się do nich: 

• 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 
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wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu 
gospodarstwa domowego; 

• Zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosowanie 
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; 

• Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie 
przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi 
opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I 
grupy inwalidztwa; 

• Opłacenie tłumacza języka migowego; 
• Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci 

osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia; 
• Leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie 

poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli 
lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna 
stosować określone leki (stale lub czasowo); 

• Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z 
pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa 
uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej; 

• Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo–
rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej karetką transportu 
sanitarnego, osoby niepełnosprawnej z I lub II grupy inwalidztwa oraz 
dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami 
transportu niż karetka transportu sanitarnego. 

  
Podsumowanie: Ulga rehabilitacyjna 2020 
Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? O czym należy 
pamiętać? 
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• Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobie niepełnosprawnej lub 
opiekunowi osoby niepełnosprawnej. 

• Jeżeli odliczenia wykonuje osoba, która ma na utrzymaniu osobę 
niepełnosprawną, obowiązuje limit dochodów niepełnosprawnego 
wynoszący 12-krotność renty socjalnej z grudnia danego roku 
podatkowego. 

• Kwota ulgi rehabilitacyjnej nie może przekraczać kwoty 
opodatkowanych dochodów. 

• Ulga rehabilitacyjna 2020 na samochód przysługuje indywidualnie 
każdej osobie niepełnosprawnej lub opiekunowi. 

• Ulga rehabilitacyjna na samochód może być odliczona w kwocie 2 280 
zł przez każdą osobę niepełnosprawną, nawet jeżeli korzystają one z 
tego samego samochodu. 

• Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć od dochodu koszt 
prywatnej rehabilitacji jako wydatku na cele rehabilitacyjne. 

• Ulga na leki obejmuje wyłącznie lekarstwa przepisane przez lekarza 
specjalistę i mają być stosowane zgodnie z jego zaleceniami na stałe 
lub czasowo. 

• Kwota odliczenia ulgi na leki jest równa różnicy pomiędzy faktycznie 
poniesionymi wydatkami w każdym miesiącu a kwotą 100 zł. 

 
Informacje za: 
https://www.podatnik.info/publikacje/ulga–rehabilitacyjna–2020–
zmiany–jak–odliczyc–rehabilitacje–w–pit–2020–2021,58653a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.podatnik.info/publikacje/ulga–rehabilitacyjna–2020–zmiany–jak–odliczyc–rehabilitacje–w–pit–2020–2021,58653a
https://www.podatnik.info/publikacje/ulga–rehabilitacyjna–2020–zmiany–jak–odliczyc–rehabilitacje–w–pit–2020–2021,58653a
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Witryna poetycka 
   
 Znowu – po rocznej przerwie – marcowy kącik poetycki naszego 

miesięcznika, to dominacja Edwarda Powęski, który jak nikt inny jest 
„znawcą kobiecej duszy i natury”. Tym razem publikujemy jego wiersz pod 
znamiennym tytułem oraz z okazji, której nie trzeba nikomu wyjaśniać, 
szczególnie przedstawicielom „płci brzydkiej”… 
 

8 Marca – Dzień Kobiet !!! 
Jesteście piękne, miłe, wspaniałe, 
Dumne i pyszne – gołębice białe. 
Chodzicie zwinne drobniutkim krokiem 
Blondynki, brunetki – z wyiskrzonym wzrokiem !!! 

Uśmiechacie się do nas w sklepach, biurach, 
Mieszkacie w wioskach i w miejskich murach. 
Wprowadzacie niepokój do naszych serc, 
Gdzie tylko jesteście: w dolinach, czy w górach !!! 

Świat byłby bez Was bardzo okrutny, 
Mroźny, deszczowy, pochmurny i bardzo, bardzo smutny, 
Słonce by na nas smutnie patrzyło, 
Jak smutno bez Was się nam żyło !!! 

Pracujecie ciężko w biurach, w fabrykach, w domu, 
Nie narzekacie: nie skarżycie się nikomu, 
Że jest wam ciężko, że jesteście zmęczone, 
Że nie spełniło się wasze marzenie !!!  

Każdy mężczyzna 8–go Marca  
– od dziecka, po dojrzałego starca – 
Do domu powinien przynieść kwiaty, 
Pocałować w rękę, złożyć życzenia 
Nie patrząc na imię: Frania, czy to Genia !!!  
 
           autor: Edward Powęska 
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Wpadła do morza zima – macocha 
 
Ach ! radocha, radocha, radocha ! 
Wpadła do morza zima – macocha! 
Z lodu i wody ubije piany, 
Będzie nią karmić morskie bałwany. 

Kto serce ma zimne i ziąb sieje, 
Ten może mieć tę lichą nadzieję, 
Że z tego siewu wzrosną odmęty, 
Co będą dźwigać ciężkie okręty. 

Na własnych plecach tworzone plony, 
Z zimnego siewu, na krach zrodzone, 
Ciążyć mu będą przez  trudne  życie, 
Nim wyparują w słońca zenicie. 
 
                   autor: Janina Baran 
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przewodnik 

 

 Przekaż niewidomym 
            i słabowidzącym 

1%  
podatku za 2020 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. 
  


