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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 nazwa miesiąca - marzec - i od tego imienia pod 

takim określeniem ten czas funkcjonuje w nazewnictwie większości 

języków europejskich.  

          Staropolska nazwa tego miesiąca to brzezień — pochodząca od brzóz, 
które zaczynają odżywać po zimie, co dawniej oznaczało także początek 
zbiorów oskoły, tj. soku brzozowego. Inna nazwa, obecnie niespotykana, to 
kazidroga — od słowa kazić, tj. niszczyć, psuć. 
          Łacińska nazwa stanowi źródłosłów nazw tego miesiąca dla 
większości europejskich języków z wyjątkiem części języków słowiańskich:  
białoruskiego сакавік — od soku brzóz, chorwackiego ožujak — od łżeć, w 
odniesieniu do zmiennej pogody (por. staropolską nazwę kwietnia – 
łżykwiat), czeskiego i ukraińskiego — odpowiednio březen i березень — o 
tym samym pochodzeniu co staropolska nazwa, kaszubskiego strëmiannik 
– dosłownie strumiennik, litewskiego (kovas) i północnych języków 
ugrofińskich. 
              Pod koniec miesiąca następuje na półkuli północnej równonoc 
wiosenna, a na południowej równonoc jesienna. Meteorologicznie jest to 
w Polsce miesiąc wiosenny. 
     
           Ludowe mądrości określające ten czas, to:  
W marcu, jak w garncu.   

Gdy przyjdzie marzec, umrze niejeden starzec. 

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

Czterdziestu męczenników (10 III) jakich, czterdzieści dni po nich takich. 

Od św. Grzegorza (12 III)  zima idzie do morza. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osko%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_ugrofi%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_ugrofi%C5%84skie
https://pl.wiktionary.org/wiki/Kazimierz#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/40
https://pl.wiktionary.org/wiki/m%C4%99czennik#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=Czterdziestu_M%C4%99czennik%C3%B3w_jakich,_czterdzie%C5%9Bci_dni_po_nich_takich&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/Grzegorz#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/od_Grzegorza_zima_idzie_do_morza#pl
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Gdy na św. Józefa (19 III)  bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie  lub 

na święty Józef pogoda, będzie w polu uroda. 

Jakie Zwiastowanie (25 III) , takie Zmartwychwstanie. 

Marzec słoneczny, czy płaczliwy – listopada obraz żywy. 

Marzec dziwne broi fochy, zmiata starce i junochy  
 
           W miesiącu wspominany: 
         1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
– polskie święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i 

niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 

roku. Święto nie jest dniem wolnym od pracy.  

          Święto jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo 

męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji 

niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...).  

          Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych",  to także wyraz hołdu licznym 

społecznościom lokalnym – przede wszystkim w naszym regionie -, których patriotyzm 

i stała gotowość do ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację 

oporu przez długie lata.  

          W tym dniu upamiętamy tych, którzy po II wojnie światowej walczyli o prawo do 

samostanowienia polskiego społeczeństwa stawiając opór sowietyzacji Polski i 

podporządkowaniu kraju Związkowi Radzieckiemu.   

          1 marca – to Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom 

Atomowym obchodzony  w rocznicę wybuchu amerykańskiej bomby 

wodorowej na atolu Bikini 1 marca 1954 r.  

          1 marca 1933 r. – otwarto kolejową magistralę węglową łączącą 

śląskie kopalnie z portem w Gdyni. 

           2 marca 1843 r. – urodził się Ksawery Wakulski – inżynier lądowy, 

wykładowca akademicki, współtwórca uczelni technicznej w Limie -  

Escuela de Ingenieros de Construcciones Civiles y de Minas (zm. 1925 r.). 

          2 marca 1913 r. – urodziła się Regina Gerlecka – szachistka, pierwsza 

mistrzyni Polski w szachach, badaczka literatury polskiej; nauczycielka 

tajnego nauczania podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny 

światowej (zm. 1983 r.) 

https://pl.wiktionary.org/wiki/J%C3%B3zef#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/gdy_na_%C5%9Bwi%C4%99ty_J%C3%B3zef_bociek_przyb%C4%99dzie,_to_ju%C5%BC_%C5%9Bniegu_nie_b%C4%99dzie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/na_%C5%9Bwi%C4%99ty_J%C3%B3zef_pogoda,_b%C4%99dzie_w_polu_uroda#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/Zwiastowanie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/jakie_Zwiastowanie,_takie_Zmartwychwstanie#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=marzec_dziwne_broi_fochy,_zmiata_starce_i_junochy&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
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          3 marca – to Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony przez 

Międzynarodowy PEN – Club w 1984 r.   

          3 marca 1883 r. – urodził się František Drtikol – czeski fotograf i 

malarz, prekursor czeskiej modernistycznej fotografii     (zm. 1961 r.).  
        3 marca 1953 r. – urodził się Zico - właśc. Arthur Antunes Coimbra – 

brazylijski piłkarz, trener; wybrany przez FIFA jednym ze 100 piłkarzy XX w.  

          4 marca 1484 r. – zmarł św. Kazimierz – patron Polski i Litwy                

(ur. 1458 r.) 

          4 marca 1913 r. – w Paryżu uruchomiono pierwsze na świecie budki 

telefoniczne. 

          4 marca 1932 r. – urodził się Ryszard Kapuściński – reportażysta,  

publicysta, poeta, fotograf. Napisał: „Imperium”, „Szachinszach”, „Cesarz” 

(zm. 2007 r.). 

         5 marca 1234 r. – urodziła się Kinga  - córka króla Węgier    Beli IV, 

żona Bolesława V Wstydliwego. Rozwinęła w Polsce wydobycie soli, przez 

co jest patronką górników solnych; kanonizowana w 1999 r. przez papieża 

Jana Pawła II (zm. 1292 r.).     

          5 marca 1813 r. – urodził się Kazimierz Gzowski  –  kanadyjski inżynier 

pochodzenia polskiego. Jest współtwórcą centralnego systemu 

transportowego  w Kanadzie i parku Niagara Falls  (zm. 1898 r.). 

          6 marca 1853 r. – w Wenecji odbyła się premiera opery  „La Traviata” 

Giuseppe Verdiego.  

          6 marca 1913 r. – urodził się Jerzy Soltan – architekt, profesor 

Harvard University; zaprojektował m.in. kompleks sportowy Warszawianka 

i wnętrza dworca Warszawa Śródmieście (zm. 2005 r.). 

          7 marca 1693 r. – urodził się  Klemens XII – właśc. Carlo della Torre 

Rezzonico – papież; w 1765 r. ustanowił uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa (zm. 1769 r.).  

           7 marca 1913 r. – urodził się Kazimierz Wojtowicz – podporucznik 

AK, dowódca obrony Hanaczowa przed UPA, Sprawiedliwy wśród  Narodów 

Świata (zm. 1996 r.).   

          8 marca – to Międzynarodowy Dzień Kobiet 
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- w miejscu trzech kwiatów dla Kobiet, dla Nich o Nich trzy aforyzmy - 

 
          Każda kobieta to fortepian – tylko trzeba umieć grać. 
                                                                                   Gabriela Zapolska 
          Cały świat i wszystko na nim jest piękne, ale najpiękniejsza jest 
kochająca kobieta.                          
                                                                                                  Mahomet 
          Miejsce kobiety jest w kuchni – gdzie ma siedzieć sobie wygodnie, z 
nogami w górze, popijać wino i przyglądać się, jak jej mąż gotuje obiad. 
                                                                                     Elizabeth Gilbert 
 
          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 strajkujących pracownic.   

Drogie Panie ! 
           Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet - w tym miejscu felietonu 
my niżej podpisani – pragniemy złożyć każdej  z Was   najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, zadowolenia  z życia oraz wszelkiej innej pomyślności na 
każdy pozostały dzień  roku.  
          Niech zawsze świeci Wam słońce, towarzyszy wspaniały humor wraz 
z dobrym usposobieniem i oby omijały Was wszelakiego rodzaju   
zmartwienia, kłopoty, czy innego rodzaju  problemy.  
           Tej treści życzenia składają: 
prezes  Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN             Ryszard Cebula    
zaś w imieniu męskiej części Redakcji                        Zygmunt Florczak 
             

          8 marca 1822 r. – urodził się Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta, 

przedsiębiorca, działacz niepodległościowy, wynalazca lampy naftowej, 

pionier przemysłu naftowego w Europie (zm. 1882 r.)           
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          9 marca 1913 r. – urodził się Bronisław Franciszek Lewkowicz pseud. 

„Kurs”, „Kompas” major, lotnik 304 dywizjonu bombowego, cichociemny, 

oficer AK, kawaler Orderu Virtuti Militari (zm. 1944 r.).     

          9 marca 1943 r. – urodził się Boby Fiszer – amerykański szachista, 

mistrz świata w latach 1972-1975; pierwszy w historii przekroczył granicę 

2700 pkt. w rankingu szachowym Elo                               (zm. 2008 r.) 

           10 marca – to 40 Męczenników 

Złośliwi twierdzą, że jest to Dzień Mężczyzn, którzy takiegoż pozazdrościli kobietom,  

a co o genezie tego święta mówi historia? 

          W czasie rządów cesarza Licyniusza (320 r. n.e.) w wojsku rzymskim służyło 40 

młodych mężczyzn. Ich oddział stacjonował w mieście Sebasta w Armenii. Będąc 

legionistami, nawrócili się i poświęcili swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Byli 

wspaniałym przykładem ludzi, którzy służąc ojczyźnie z bronią w ręku pozostawali 

wierni Księciu Pokoju. Zdawali  sobie również sprawę z tego, że za swoją wiarę mogą 

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

          10 marca 1863 r.  – Marian Langiewicz został dyktatorem Powstania 
Styczniowego. 
          11 marca 1923 r. – urodził się Witold Szolgina – architekt, pisarz, 
gawędziarz; autor książek i radiowych gawęd o Lwowie  (zm. 1996 r.).   
          11 marca 1923 r. – urodził się Stefan Kurowski  – ekonomista, 
działacz polityczny, profesor KUL i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; w 
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1979 r. inspirator budowy w Warszawie pomnika Romana Dmowskiego 
(zm. 2011 r.).  
          12 marca 1794 r. - rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska – 
polskie powstanie narodowe przeciwko Rosji i Prusom. Trwała do 16 
listopada 1794 r.  
           12 marca 1923 r. – urodził się Walter Schirra – amerykański 
komandor US Nawy, astronauta, który jako jedyny uczestniczył w trzech 
kolejnych programach załogowych lotów kosmicznych – Mercury, Gemini i 
Apollo (zm. 2007 r.).          
           13 marca 1743 r. – urodził się Seweryn Rzewuski – generał, hetman 
polny koronny, pisarz polityczny, mówca, dramatopisarz, poeta; jeden z 
przywódców konfederacji targowickiej (zm. 1811 r.). 
          13 marca 2002 r. – zmarł Hubert  Wagner – siatkarz i trener siatkarski; 
prowadzona przez niego męska drużyna siatkarska zdobyła w 1974 r. 
mistrzostwo świata, a w 1976 r. złoty medal olimpijski    (ur. 1941 r.)  
          14 marca 1633 r. – król Władysław IV Waza – uznał formalnie Kościół 
prawosławny na ziemiach Rzeczypospolitej. 
          14 marca 1823 r. – urodził się Józef Simmler  – malarz portrecista, 
przedstawiciel realizmu. M.in. namalował: Śmierć Barbary Radziwiłłówny”, 
„Przysięgę królowej Jadwigi”, „Portret Deotymy-Jadwigi Łuszczewskiej” 
(zm. 1868 r.).   
          15 marca – to Światowy Dzień Konsumenta 
          15 marca 44 p.n.e. – Idy Marcowe – czyli spisek w senacie rzymskim 
i zabójstwo Juliusza Cezara – rzymskiego polityka, wodza i dyktatora.   Idy 

marcowe − w kalendarzu rzymskim piętnasty dzień marca, to święto poświęcone 
rzymskiemu bogowi wojny – Marsowi. Podczas święta odbywał się przegląd wojsk. Idy 
obchodzono 15 dnia każdego miesiąca, który miał 31 dni; w pozostałych przypadkach 
był to 13 dzień miesiąca. Idy marcowe są szczególnie znane, ponieważ podczas tego 
święta w 44 roku p.n.e. Juliusz Cezar został zamordowany, otrzymując 23 pchnięcia 
sztyletem, zadane przez grupę ok. 60 zamachowców, w tym jego przyjaciela, Brutusa; 
stąd słynne: „I ty Brutusie?” 
          15 marca 1883 r. – urodził się Janusz Henryk Pobóg-Gurski  – technik 
rolnictwa; obrońca Lwowa, powstaniec śląski. Zwolennik  melioracji Polesia 
i Podola, propagator lniarstwa (zm. 1934 r.). 
          16 marca 1883 r. – urodził się Wincenty Nowaczyński  – oficer WP, 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Orderu Virtuti Militari                    
(zm. 1940 r.).  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mars_%28mitologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/44_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gajusz_Juliusz_Cezar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Juniusz_Brutus
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           16 marca 1923 r. – urodził się Andrzej Trepka – pisarz science fiction, 
dziennikarz, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Astronautycznego; 
powieści: „Zagubiona przyszłość”, „Proxima”, „Kosmiczni bracia”                             
(zm. 2009 r.).          
          17 marca 763 r. – urodził się Harun ar-Raszid – kalif Bagdadu; 
popularny w Europie jako bohater „Księgi tysiąca i jednej nocy” (zm. 809 r.)          
          17 marca 1832 r. – utworzono w Paryżu organizację emigracyjną – 
Towarzystwo Demokratyczne Polskie, jedno z najważniejszych stronnictw 
Wielkiej Emigracji.  
          18 marca 1863 r. – urodził się Edward Zirm – austriacki okulista; 
przeprowadził pierwszą udaną operację przeszczepu rogówki (zm. 1944 r.).  
          18 marca 1943 r. – kierownictwo Walki Cywilnej ogłosiło, że 
szmalcownictwo – tj. wymuszanie okupu na ukrywających się Żydach w 
czasie niemieckiej okupacji – będzie karane śmiercią.    
          19 maja 1542 r. – urodził się Jan Zamoyski – kanclerz, hetman wielki 
koronny, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, humanista. Założył miasto 
Zamość (zm. 1605 r.).  
          19 marca 1933 r. – urodziła się Zofia Czerwińska – aktorka; znana z 
roli Zofii Nowosielskiej w serialu „Czterdziestolatek” oraz pani Balcerkowej 
w serialu „Alternatywy 4” (zm. 2019 r.).  
          20 marca 43 r. p.n.e. – urodził się Owidiusz – właśc. Publiusz Owidiusz 
Nazo  – rzymski poeta, alegik starożytności (zm. 17 r. n.e.)  
          20 marca 1923 r. – urodził się Stanisław Nalaskowski – pedagog; 
specjalista w dziedzinie pedagogiki ogólnej, metodologii badań 
pedagogicznych oraz praktyki i teorii kierowania szkołą (zm. 2007 r.). 

          20 marca – o godz. 2224 początek astronomicznej wiosny 

          21 marca – to Święto Wiosny 
          21 marca 1923 r. – urodziła się Shri Mataji Nirmala Devi – indyjska 
lekarka, filozof; guru jogi, działaczka na rzecz pokoju  (zm. 2011 r.). 
          21 marca 1933 r. – decyzją Heinricha  Himlera – założono pierwszy 
niemiecki obóz koncentracyjny  Dachau celem izolowania politycznych 
przeciwników reżimu, duchownych i Żydów.  
          22 marca – to Światowy Dzień Wody 
          22 marca 1923 r. – urodził się Marcel Marceau  – francuski mim, 
aktor, uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela pantomimy w 
historii, nazywany „poetą gestu” (zm. 2007 r.).  
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          22 marca 1963 r. – ukazał się pierwszy album grupy The Beatles  
„Please Please Me”.  
          23 marca – to Światowy Dzień Meteorologii 
          23 marca 1873 r. – urodziła się Maria Przybyłko-Potocka – aktorka, 
reżyserka; podczas Powstania Warszawskiego oddała wszystkie swoje 
kosztowności na zakup broni (zm. 1944 r.). 
          23 marca 1893 r. – urodził się Cedric Gibbons  – amerykański 
scenograf filmowy pochodzenia irlandzkiego; w 1928 r. zaprojektował 
statuetkę Oscara (zm. 1960 r.)              
          24 marca 1794 r. – Tadeusz Kościuszko  na krakowskim Rynku 
Głównym złożył przysięgę i został Naczelnikiem Insurekcji 
Kościuszkowskiej.  
          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. 
          25 marca 1903 r. – urodził się Kazimierz Majewski – historyk, 
archeolog; w 1946 r. z jego inicjatywy powołano Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne (zm. 1981 r.).  
          25 marca 1953 r. – urodził się Zbigniew Trybek – fotoreporter, w 
sierpniu1980 r. jako pierwszy na terenie Stoczni Gdańskiej dokumentował 
przebieg strajku robotników (zm. 2006 r.).  

          25 marca – w nocy 25/26 marca zostaje wprowadzony czas 
środkowoeuropejski  letni. W nocy o godz. 200 przestawiamy wskazówki na 
godz. 300.  

          26 marca 1814 r. – zmarł Joseph Guillotin – francuski lekarz, członek 
Zgromadzenia Ustawodawczego. Od jego nazwiska nazwano o przyrząd do 
wykonywania kary śmierci – wprowadzony ustawą z 1792 r. – nazwano 
gilotyną (ur. 1738 r.).   
          26 marca 1943 r. –  Akcja pod warszawskim Arsenałem – grupy 
Szturmowe Szarych Szeregów uwolniły harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” 
przewożonego na Pawiak. 
          27 marca – to Międzynarodowy Dzień Teatru  
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          27 marca 1863 r. urodził się Henry Royce – brytyjski konstruktor, 
przemysłowiec, pionier motoryzacji; współtwórca przedsiębiorstwa Rolls-
Royce (zm. 1933 r.).  
          27 marca 1973 r. – urodziła się  Agnieszka Dygant – aktorka, znana z 
ról w serialach telewizyjnych: „Na dobre i na złe”, „Niania”, „Prawo Agaty”. 
Jest dwukrotną laureatką „Telekamery” dla najlepszej aktorki. 
          28 marca 1483 r. – urodził się Rafael Santi – włoski malarz i architekt 
renesansu,  znane dzieła: „Madonna Sykstyńska”, „Portret młodzieńca”, 
fresk „Szkoła Ateńska” (zm. 1520 r.).     
          28 marca 1968 r. - to data demonstracji studentów na Uniwersytecie 
Warszawskim i kryzys polityczny zapoczątkowany wystąpieniami 
studentów po zdjęciu ze sceny „Dziadów” Adama Mickiewicza w 
inscenizacji Kazimierza Dejmka.   
          29 marca 1853 r.– urodził się Elihu Thomson – amerykański inżynier, 
wynalazca, przemysłowiec; wynalazł m.in. prądnicę trójfazową prądu 
zmiennego, licznik energii elektrycznej (zm.1937 r.).   
          29 marca 1943 r. – urodził się Vangelis – właśc. Ewangelos Odiseas 
Papatanasiu – grecki muzyk, twórca muzyki elektronicznej i filmowej; w 
1982 r. laureat Oscara za muzykę do filmu „Rydwany ognia”(zm. 2022 r.).   
          30 marca 1853 r. – w oknie wystawowym lwowskiej apteki „Pod Złotą 
Gwiazdą” zapłonęła pierwsza lampa naftowa skonstruowana przez 
farmaceutę Ignacego Łukasiewicza.             
          30 marca 1853 r. – urodził się Vincent van Gogh – holenderski malarz 
postimpresjonistyczny, zyskał sławę po śmierci. Jego autoportrety, pejzaże, 
cykl „Słoneczniki” należą do najdroższych dzieł sztuki (zm. 1890 r.)  
          31 marca 1880 r. - zmarł Henryk Wieniawski – skrzypek, wirtuoz, 

kompozytor i pedagog. Był jednym z najwybitniejszych skrzypków 2 połowy 

XIX. Co 5 lat w Poznaniu odbywają się Międzynarodowe Konkursy 

Skrzypcowe im. H Wieniawskiego  (ur.  1835 r.). 

          31 marca 1991 r.  rozwiązano Układ Warszawski. 
          31 marca 2008 r. zmarła nasza Koleżanka Maria Bijoś – osoba 
niezwykle cicha i skromna, obdarzona talentem poetyckim, dzięki któremu 
w swych utworach w specyficzny sposób oddawała swoje przemyślenia i 
spostrzeżenia dotyczące przyrody, życia i celu naszego zaistnienia na tym 
świecie; wielokrotnie publikowana w „Witrynie poetyckiej” (ur. 1966). 
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           Kończy się „nieobliczalny” – dodatkowo obciążony piętnem pandemii 

oraz toczącej się tuż za miedzą wojny - miesiąc, przed nami podobny 

kwiecień (wciąż przeplata – trochę zimy, trochę lata), zaś za  kilka tygodni 

Wielkanoc i … coraz bliżej do  wiosny.  

          Więc utrzymajmy „w ryzach” emocje związane z oczekiwaniem na 

nową porę roku; nadal dbajmy o siebie, abyśmy  zimowe odzienie mogli 

zrzucić z siebie będąc w dobrym zdrowiu i formie nie kusząc losu na 

rozchorowanie się u zarania najpiękniejszej z  pór… 

          Oczywiście zachowujmy wszelkie środki ostrożności (przede 

wszystkim w miejscach publicznych na twarzy nośmy ochronne maski) i 

przestrzegając zasad higieny wystrzegajmy się nadal groźnego COVIDA-19 

w różnych – coraz to nowych – jego wariantach, czy mutacjach.    

 

 

Zygflor                                                                                                    2022-09-15 

 

 

Jarosław 2022 

albo 

co ciekawego zdarzyło się w jarosławskim Kole PZN w kończącym się 2022 

roku w relacji prezes Ewy Bednarczyk. 

 

          Ostatnio co nieco o jarosławskim Kole PZN mogliśmy przeczytać w 

Przewodniku” z  lutego 2022 i była to relacja z realizacji „żelaznego” 

jubileuszu tejże struktury w regionie. 

          Poniższy wywiad z Ewą Bednarczyk, to krótkie omówienie tego, co u 

zarania roku zabezpieczyli, zaś w jego trakcie wykorzystali i zrealizowali ów 

czas omawiając od początków  bieżącego roku, by relację zakończyć 

początkiem jesieni.    

          Zygflor: Ewo, opowiedz co ciekawego  w 66 roku zaistnienia 

jarosławskiego Koła PZN, czyli kończącym się sezonie,  zrealizowaliście na 



13 
 

rzecz swoich podopiecznych, bo przez Podkarpacie – niczym echo – 

przetaczają się dość sensacyjne informacje, które najlepiej zbadać u źródła, 

czyli w rozmowie z Tobą, jako inicjatorce oraz realizatorce  tego 

wszystkiego, co w tej rozmowie – o co proszę - nam przybliżysz.    

          Ewa Bednarczyk: „Po ogłoszeniu początkiem 2022 r. konkursu przez 

Gminę Miejską Jarosław – stosownie do oferty – obecny sezon 

zainaugurowaliśmy złożeniem kilku stosownych wniosków, by od stycznia 

do kwietnia oczekiwać na ich rozstrzygnięcie. Konkursy były ogłoszone na 

zadania dla osób niewidomych i słabowidzących w różnych dziedzinach 

życia. Myśmy napisali projekt na profilaktykę oraz zapobieganie 

uzależnieniom, jako alternatywa do spędzania wolnego czasu bez alkoholu 

i używek. Oprócz tego złożyliśmy wniosek-projekt z zakresu kultury, na 

rękodzieło oraz popularyzacje zdrowego życia w populacji 60+, czyli dla 

seniorów.  Po ich rozstrzygnięciu okazało się, że dostaliśmy fundusze do 

zrealizowania wszystkich złożonych projektów, co nas usatysfakcjonowało.   

          W praktyce realizujemy je od maja. I tak z projektu przeciwdziałania 

uzależnieniom realizujemy zajęcia z rękodzieła artystycznego, czyli 

tworzymy różnego rodzaju kwiaty, bańki na choinkę, bożonarodzeniowe 

stroiki, ozdoby wielkanocne oraz inne tego typu produkty wykorzystywane 

przy innych okazjach. Są to rzeczy niezwykle piękne, które chętni mogą 

nabyć w trakcie kiermaszy, w których uczestniczymy, za niewygórowane 

ceny na zasadzie „co  łaska”.  Z naszymi produktami tuż przed kolejnymi 

świętami odwiedzamy urzędy oraz osoby, które nam sprzyjają nimi je 
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obdarowując. W tym momencie cieszy nas zachwyt  obdarowywanych, co 

nas satysfakcjonuje.  

          Projekt zdrowa żywność po 60-tym roku życia – po dokonaniu 

stosownych zakupów – jest realizowany poprzez wspólne wykonywanie 

różnych prozdrowotnych dań, co – jako namacalny produkt – ma być 

alternatywą do dotychczasowego menu, które dotychczas było przez nas 

wszystkich , jako niezbyt zdrowe,  preferowane w praktyce.  

          Dotychczas wymienione rodzaje zajęć realizujemy w naszej świetlicy 

w siedzibie naszego Koła PZN. Na koniec tego prozdrowotnego cyklu 

kulinarnych spotkań spotkamy się, aby degustować potrawy, które na tę 

okoliczność każdy indywidualnie przygotowuje w swoim domu, jako dowód, 

że coś z tych zajęć wyniósł i czegoś się nauczył w ten sposób podsumowując 

jego realizację.  

          Realizacja zadań z zakresu kultury – głównie – polegała na tym, że 

jeździliśmy na seanse filmowe – głównie na produkcje polskie -  do 

Rzeszowa, Przemyśla, czy uczestniczyliśmy w nich w galerii w Jarosławiu. Z 

tego zakresu sztandarowym punktem jego realizacji był zorganizowany 

wyjazd pociągiem do Krynicy górskiej, gdzie w miejscowym Parku 

Zdrojowym uczestniczyliśmy w festiwalu im. Jana Kiepury. Tak się złożyło, 

że w godzinach wieczornych udało nam się obejrzeć spektakl baletowy p.t. 

„Giselle” 

          Grupowy wyjazd był  połączony z noclegiem oraz zwiedzaniem tego 

kurortu. Drogę powrotną – przy wykorzystaniu przysługujących nam ulg - 
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odbyliśmy tym samym rodzajem transportu, co dojazd, uczyniło tanim, 

łatwym i przyjemnym. Okazało się, że po powrocie ludzie okazali się być 

niezmiernie zadowolonymi i usatysfakcjonowani. 

          Ze środków pozyskanych ze starostwa, czyli z dofinasowania sportu, 

kultury i rekreacji w dniach 21-23 czerwca zorganizowaliśmy trzydniową 

wycieczkę do Krakowa, Łagiewnik – Centrum Jana Pawła II, Wadowic – 

zwiedziliśmy dom muzeum Jana Pawła II. Na początku zwiedziliśmy 

muzeum – kopalnię soli – w Wieliczce, gdzie zapoznaliśmy się z jej 

wszystkimi atrakcjami poczynając z zejściem po 380 schodach w dół 

kopalni. Również odwiedziliśmy Kalwarię Zebrzydowską, gdzie mieliśmy się 

okazję pomodlić i z nią się zapoznać. Wielkie wrażenie na wszystkich 

uczestnikach wywołał pobyt w  hitlerowskim niemieckim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w którym w okresie II 

wojny światowej zginęło tyle setek tysięcy ludzi różnej narodowości. W 

drodze powrotnej z Oświęcimia zwiedziliśmy Inwałd najpiękniejsze budowle 

świata w miniaturze . 

          Wszystkie odwiedzone w trakcie wycieczki obiekty wywołały na nas 

przeogromne wrażenie i poprzez to do dziś mamy co wspominać, rozważać 

i rozpamiętywać. 

          Po powrocie ze zrelacjonowanej wycieczki – twardo – przez lipiec i 

sierpień przygotowywaliśmy się do organizacji odkładanej przez dwa lata z 

powodu pandemii wycieczki do Grecji. Zrealizowaliśmy ją w dniach 10-21 
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września, co było terminem niezwykle trafionym z wielu powodów. Nie 

ukrywam, że wycieczka była bardzo udanym  - i pomimo dużych do 

pokonania odległości – przedsięwzięciem, które nie było  męczącym, 

ponieważ w drodze do Grecji i z powrotem w połowie każdego dystansu 

mieliśmy noclegi tranzytowe w Serbii, więc nie było uciążliwych nocnych 

przejazdów.  

          W Grecji zamieszkaliśmy w luksusowym hotelu nad morzem w 

miejscowości Leptokaria – w regionie  Riwiery Olimpijskiej, gdzie czuliśmy 

się naprawdę rewelacyjnie, o czym na pewno zaświadczą jej uczestnicy. 

          W trakcie pobytu w tym przepięknym i dla nas egzotycznym kraju 

mieliśmy zorganizowane 3 wycieczki, które otworzyły nam oczy na piękno 

tego kraju. M.in. byliśmy w wiosce Pantelejmos, gdzie zwiedziliśmy i 

zachwycali  monasterem św. Pantelejmona wraz z otaczającą go 

przepiękną przyrodą, raz byliśmy na specyficznym targu greckim, zaś w 

innym dniu przez 2.5 godz. płynęliśmy na przeuroczą – położoną w 

zachodniej części Morza Egejskiego – wyspę  Skiatos, którą niegdyś 

upatrzyła sobie - jako oazę spokoju i wyizolowania od wścibskiego świata - 

księżna Diana. Również byliśmy w miejscowości Kokino Nero zapoznając się 

z miejscowymi atrakcjami. 

          Przepiękne pejzaże, widoki, nieznana roślinność, uprawy, ludzie, 

egzotyczne uprawy rolne i warzywa, to jest to, czego o Grecji  nie da się 

opowiedzieć – aby to pojąć i zrozumieć, to trzeba w Grecji być, to zobaczyć, 

wchłonąć i tym się delektować. Ciepłe morze, sady oliwne, specyficzne 
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potrawy, specyficzne urokliwe knajpki, dużo słońca, to jest to, czego w ten 

czas – oczywiście – nie było i nie ma w Polsce 

          Odpłatnie byliśmy na słynnej górze Olimp oraz w klasztorze Meteory 

– zwiedzaliśmy monastyry zawieszonych w chmurach. Meteory to 

połączenie cudu natury z geniuszem dawnych budowniczych. 

Majestatyczne kilkusetmetrowe masywy skalne, z usadowionymi na 

szczytach wiekowymi klasztorami (monastyrami), wyglądającymi, jakby 

były zawieszone w chmurach. 

           Ogólna cena turnusu – wraz z przejazdami i dwoma noclegami w 

Serbii – wyniosła 2000 zł, co przy przebytych odległościach, warunkach 

bytowania, ujrzanych atrakcjach i cudach natury, wydaje się być naprawdę 

przystępną ceną.    

          Z wycieczki powróciliśmy wypoczęci, opaleni i bogatsi o wiedzę o tym 

specyficznym regionie Europy.   

          Bogatsi o tegoroczne doświadczenia zechcemy nasza inicjatywę w 

naszym środowisku rozpropagować w roku przyszłym, bo warto, o czym 

zaświadczają zapisy i na nią akces tegorocznych uczestników naszego 

przedsięwzięcia. 

          W  obecnej chwili dla 13 osób w Suchej Beskidzkiej w dniach 03-13 

października realizowaliśmy turnus rehabilitacyjny, zaś powrocie 26 

października w restauracji „Klasyczna” planujemy  zrealizować lokalne 

obchody Dnia Białej Laski. 

          Co będzie dalej pokaże czas, bo każdy dzień jest ważny, każdą chwilę 

trzeba wykorzystać – nie tylko dla siebie – ale przede wszystkim dla innych, 

bo mamy jedno życie i … tyle. Najbardziej cieszy mnie zadowolenie ludzi i 

ich uśmiech po zakończeniu jakichkolwiek naszych inicjatyw i zajęć. 

          Satysfakcjonuje nas dotychczas zajmowany lokal, który nam 

wyremontowano, przystosowano dla potrzeb środowiska, co pozytywnie 

mobilizuje mnie do dalszych wysiłków na rzecz moich podopiecznych. 

Dziękuję” – tyle z przebogatej w fakty wypowiedzi prezes Ewy.    

 



18 
 

          W imieniu własnym oraz Czytelników pisma serdecznie gratuluję 

osiągniętych w ostatnim roku na tej niwie sukcesów i wytrwania w tym, co 

robisz. Przed nami akcja wyborcza i zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 

Kołach PZN. Z perspektywy czasu analizując osiągnięte przez Was wyniki 

prorokuję, że na pewno bezproblemowo przejdziesz ich pierwszą część,; na 

pewno przez aklamację zostanie przyjęte sprawozdanie za działalność w 

ostatniej kadencji obarczonej piętnem do dzisiaj szalejącej pandemii, co na 

pewno zaowocuje kolejną reelekcją, czego będziemy Tobie oraz całej 

Twojej dotychczasowej ekipie gratulować, bo jakże mogłoby być inaczej?  

 

 

 

Zygflor                                                                                                     2022-09-30 

 

          Środowiskowe echo – wrażenia kilku uczestników z pobytu wraz z 

Ewą w Grecji … 

          Irena Zatwardnicka: „To była wycieczka mojego życia! Naprawdę 

cały program imprezy był przez Ewę dopracowany w najdrobniejszych 

detalach, co do dzisiaj z wielką przyjemnością i podziwem wspominam. Było 

dużo zwiedzania – słowem: było fantastycznie! Cała dębicka grupa jest 

bardzo zadowolona i jeszcze raz dziękuję za umożliwienie nam w niej 

uczestnictwa. Chcielibyśmy jeszcze raz skorzystać z zaproszenia Ewy, bo 

naprawdę dużo zwiedziliśmy i bardzo dużo widzieliśmy, a nawet płynąc 

statkiem i z tej perspektywy poznawaliśmy nie zananą nam Grecję. Po 

prostu było fantastycznie i już dzisiaj zapisalibyśmy się na kolejną tego typu 

wyprawę !”     

          Renata Stankiewicz: „To była bardzo ciekawa i udana zagraniczna 

wycieczka, w której udało mi się wziąć udział. Byliśmy zakwaterowani w 

hotelu o wysokim standardzie, serwowano nam wspaniale wyżywienie, 

dopisała nam śródziemnomorska pogoda, a to, co dzięki operatywności 

organizatora wycieczki udało nam się zobaczyć, skosztować oraz pobyć w 

miejscach, o których tylko słyszeliśmy w naszych wspomnieniach 
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pozostanie do końca naszych dni. Ewie jesteśmy wdzięczni za umożliwienie 

nam w niej udziału i być może, jeśli w przyszłym roku będzie dla nas miejsce, 

zechcemy ponownie wybrać się z Nią na południe kontynentu, aby lepiej 

poznać kolebkę naszej cywilizacji…” 

Adam  Skwarczyński: „Przyznam, że wyruszając z Ewą w tamten region 

kontynentu nie spodziewałem się, że do domu przywiozę tyle odkrywczych 

i niepowtarzalnych wrażeń! Oboje z Bożeną (przyp. żona) przywieźliśmy z 

Grecji niepowtarzalne wspomnienia, bowiem poznaliśmy 

śródziemnomorski klimat, liznęliśmy greckiej kuchni, zasmakowaliśmy w 

niepowtarzalnych lokalnych napojach i (uśmiech) trunkach, poznaliśmy 

specyfikę współczesnej  Grecji oraz cząstkę tego, co pozostało po jej 

starożytnej przeszłości. 

          Ewa tuż przed rozwiązaniem wycieczki zapowiedziała kontynuację 

wyprawy na Bałkany w przyszłym roku, ale z o wiele ciekawszym 

programem, więc jeśli nam umożliwi wspólny wyjazd, a nie zabraknie nam 

funduszy, to ponownie tam się z nią chętnie wybierzemy.      

 

Z ostatniej chwili 

- czyli - 

          uzupełnienie relacji prezes Ewy Bednarczyk o ostatnio zaistniałe  w 

omawianym środowisku fakty i zdarzenia… 

 

          „W dniach 03 – 16 października  br. w Suchej Beskidzkiej dla 13 osób   

zrealizowaliśmy turnus  rehabilitacyjny, na którego realizację środki 

otrzymaliśmy z PCPR Jarosław.  

          Wykorzystując przysługujące ulgi komunikacyjne w trasę  

wyruszyliśmy w poniedziałek 3 października. Pierwszy odcinek drogi  z 

Jarosławia do Krakowa przebyli jadąc taborem PKP, zaś stamtąd trasę do  

Suchej Beskidzkiej pokonali kursującymi w tamtą stronę BUS-mi.  Na te dni 

byli zakwaterowani w Hotelu  „Monttis”, w którym to w drugiej dobie 

pobytu każdy z nich „zaliczył” spotkanie z lekarzem, który każdemu, wedle 

stanu zdrowia, zalecił konkretne uzdrowiskowe specjalistyczne zabiegi.  
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          W drugim dniu pobytu wzięliśmy udział w integrującym  wszystkich 

pensjonariuszy naszego hotelu wieczorku zapoznawczym nas wszystkich 

integrującym.   

          W trakcie pobytu w tym kurorcie m.in. byliśmy na sensie filmu p.t. 

„Ania”, który zrobił na nas dosyć duże wrażenie, gdyż jego bohaterka na 

naszych oczach debiutowała i rozwijała swoją karierę i na naszych oczach 

– osierocając  pozostawiając trójkę dzieci – zmarła.    

          W jednym z dni „na żywo” i mogliśmy obcować z muzyką góralska i 

degustując miejscowe przysmaki biesiadować przy grillu. 

          W którymś z dni  uczestniczyliśmy w jednodniowej wycieczce do 

Wadowic i  Kalwarii Zebrzydowskiej w miarę dobrze ją poznając, potem – 

jakby po drodze – zapoznaliśmy się z urokami wadowickiego rynku, po czy 

wróciliśmy do ośrodka. W międzyczasie każdy z nas indywidualnie korzystał 

z uroków kurortu typu grota solna, sauna, czy basen. 

          Tuz przed opuszczeniem tych stron w ostatnią sobotę w naszym 

obiekcie zaliczyliśmy wieczorek pożegnalny, aby po przespaniu ostatniej 

nocy od wczesnych godzin porannych w odwrotnej kolejności wcześniej 

wymienionymi środkami lokomocji kontynuować powrót do domu. Do 

Jarosławia przybyliśmy w późnych godzinach w ten sposób rozwiązując 

jedno z ostatnich naszych tegorocznych  przedsięwzięć” – tyle z wywodu, 

którego ideą było przybliżenie tegorocznych dokonań i efektów pracy 

prezes Ewy Bednarczyk i jej ekipy. 
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Zygflor                                                                                                     2022-10-22     

 

P.s. 

 

Propozycja – turystyczna OFERTA - jarosławian na 2023 r. 

 

Cena 1929zł/os + 2 x 26euro 

Termin (proponowany) 07/09 - 18/09 ( w Grecji 08/09-17/09) 

  

Cena zawiera: 

▪ przejazd w obie strony autokarem klasy luks; 
▪ dwa noclegi tranzytowe na terenie Serbii (ze śniadaniem) 
▪ 10 dni /9 nocy na miejscu w Grecji 
▪ wyżywienie 2 razy dziennie (śniadanie, obiadokolacja); 
▪ pełne ubezpieczenie KL, NNW i bagażu; 
▪ opieka rezydencka ; 
▪ opieka lekarska (lekarz na każde wezwanie) 
▪ wieczorny wyjazd do Palias Panteleimonas (zabytkowe miasto pod opieka 

UNESCO) 
▪ wyjazd do leczniczych błot Kokkino Nero 
▪ spacer na tradycyjny grecki targ. 

Cena nie zawiera: 

obowiązkowych opłat na Fundusz TFP (10zł) i TFG (10zł) w sumie 20zł 

  

Link do zdjęć hotelu na naszej stronie  

 

https://szaveltravel.com/apartamenty/filoxenia-oferta.html 

 

 

II lubaczowska Gala Wolontariatu 
            
          19 grudnia 2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbyła 
się II Gala Wolontariatu. W trakcie uroczystości – poprzez wręczenie 
okolicznościowych statuetek i wyartykułowanie pod  adresem ich 

https://szaveltravel.com/apartamenty/filoxenia-oferta.html
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odbiorców ciepłych słów  - w ten sposób podziękowano najaktywniejszym 
wolontariuszom z powiatu lubaczowskiego.  
          Wydarzenie zostało zorganizowane przez Poseł na Sejm RP Teresę 
Pamułę oraz Prezes Stowarzyszenia Kobiety Karpat   Krystynę Wróblewską.        
          II edycja Gali Wolontariatu 2022 została zorganizowana w celu 
wyboru tych wolontariuszy, którzy na tę aktywność poświęcają swój czas, 
a często nawet zdrowie,  aby móc skutecznie pomóc innym.  
          W trakcie wydarzenia – oprócz omawiania istoty wolontariatu - wiele 
mówiono o pomocy udzielonej przez mieszkańców powiatu 
lubaczowskiego uchodźcom z Ukrainy.  
          Galę zorganizowano w ramach konferencji podsumowującej projekt 
pt. Dialog   Międzypokoleniowy 
podczas „Wigilijnych Spotkań pod 
Strzechą”. 
          Wzięli w niej udział – oprócz 
wymienionych - dyrektor Instytutu 
Wolności Wojciech Kaczmarczyk, 
przewodnicząca Rady Powiatu 
Lubaczowskiego Marta Tabaczek, Wójt 
Gminy Lubaczów Wiesław Kapel oraz 
dowódca lubaczowskich 
strzelców Tomasz Szczygieł. 
          Istotą  II Gali Wolontariatu - 
poprzez wręczenie  okolicznościowych 
statuetek oraz dyplomów - było 
podkreślenie roli szczególnej 
aktywności, okazanie dla niej 
publicznej akceptacji, pochwały oraz 
aprobaty specyficznej aktywności na 
rzecz bliźniego przez społeczeństwo.   
 
          W gronie 28 podmiotów wyróżnionych wspomnianymi „precjozami”, 
czyli statuetkami  i podziękowaniami za niezwykłą w tej kategorii 
aktywność tytuł „Wolontariusza Roku 2022” otrzymali:   
 
- współpracujące z nami Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Powiatowo-
Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie 
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- oraz Polski Związek Niewidomych Koło Lubaczów  
 
          Przyznano także 20 indywidualnych tytułów „Wolontariusz Roku 
2022”, które m.in. otrzymały Osoby „od lat” związane z naszym 
środowiskiem:  
 
- Katarzyna Pelc-Antonik – dyrektor Miejskiej Biblioteki  
   Publicznej imienia Władysława Broniewskiego w Lubaczowie 
- Arkadiusz Markiewicz- pracownik Powiatowego Centrum  
  Pomocy Rodzinie w Lubaczowie 
 

 

          Wspomniana Gala była okazją do podziękowań społecznikom oraz 

rozmów i dyskusji o pasji pomagania.  

          Na koniec na scenie Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie wystąpił 
wokalista Mateusz Mijal. 
 
 
Zygflor                                                                                                    2022-12-22 
 
 
 

Ulga rehabilitacyjna w 2022 roku 
- niepełnosprawni z niskimi dochodami - 

 
          Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą 
mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej odnośnie dochodów uzyskanych od 
1 stycznia 2022 r. To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody 
nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku - od 2022 roku jest to 30 
tys. zł rocznie.  
Za sprawą wprowadzonych zmian 1 lipca 2022 r. z odliczenia skorzystają 

podatnicy rozliczający się liniowo, będę mogli odliczyć od dochodu 8700 zł 

za 2022 r. Osoby rozliczające się ryczałtowo skorzystają z odliczenia 50% 

poniesionego wydatku na opłacenie składki zdrowotnej. 

 

          Ulga rehabilitacyjna  
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- co możemy rozliczyć i w jakich limitach? 
Jedną z ulg, jaką możemy odliczyć w zeznaniu rocznym za 2022, czyli 
składanym do 2 maja 2023 jest ulga rehabilitacyjna. Jest to ulga dla osób 
niepełnosprawnych lub utrzymujących osoby niepełnosprawne, które 
ponoszą odpowiednie wydatki. Poniższe podpowiedzi pomogą Ci dobrze 
rozliczyć PIT, korzystając z ulgi rehabilitacyjnej na sprzęt, leki, a także 
powrót do zdrowia. A jeżeli nadal nie będziesz pewny, co i w którym 
miejscu wpisać, i ile odliczyć, skorzystaj z naszego programu. 
 

Ulga rehabilitacyjna w 2022 roku. 
          Ulga rehabilitacyjna jest ogromnym ułatwieniem dla dużej grupy 
osób, których nie stać na finansowanie w pełni z własnych środków 
leczenia swojego lub osoby, którą się opiekują. Brak takiej możliwości może 
być powodem słabego poziomu opieki nad osobami zmagającymi się z 
niepełnosprawnościami. Ulga taka przysługuje osobom niepełnosprawnym 
bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. 
Regulacje Polskiego Ładu wprowadziły zmianę - modyfikację części 
wydatków oraz dodaniu nowych, uprawniających do skorzystania z ulgi.  
          Wiele osób nie będzie jednak mogło z niej skorzystać w rozliczeniu za 
2022 r. z uwagi na to, że ich dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej 
od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30 tys. zł.  
 
         Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną 
Ulgę rehabilitacyjną mogą odliczyć: 

• osoby niepełnosprawne lub 
• osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne 

(współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte 
na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, 
macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie 
przekroczył 15 010,56 zł 

ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanymi 
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. 
 
          Kim jest osoba niepełnosprawna 
Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada: 

• orzeczenie o niepełnosprawności należącej do I, II lub III grupy lub 
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• rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną 
lub 

• orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16. 
roku życia. 

I grupa inwalidzka: 
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz 
do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny 
stopień niepełnosprawności. 
II grupa inwalidzka: 
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub 
posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności. 
*Współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na 
wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, 
macochę, zięciów, synowe, jeżeli osoby te w roku podatkowym uzyskują 
dochody nieprzekraczające 14 400 zł. 
 
          Wydatki uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej 
To wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Lista tych wydatków jest zamknięta. 
Do wydatków rehabilitacyjnych należą: 
I. Wydatki nielimitowane  
W ich przypadku od dochodu odliczysz całą kwotę. Są to: 

• wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

• wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla 
potrzeb niepełnosprawnych, 

• wydatki poniesione na zakup, naprawę i najem sprzętu 
rehabilitacyjnego, 

• wydatki poniesione na zakup, naprawę i najem wyrobów 
medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych oraz 
wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym 
zastosowaniem, 

• odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, 
• odpłatny pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie 

rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym, 

https://www.pitax.pl/nowy-polski-lad/
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• odpłatny pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do 
I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, 
przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie 
rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub 
zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

• wydatki poniesione w związku z zabiegami rehabilitacyjnymi lub 
leczniczo-rehabilitacyjnymi, 

• opieka pielęgniarska 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, 
• odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-

rehabilitacyjne:  
o osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, 
o osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa 

oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż 
karetka środkami transportu sanitarnego, 

• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane 
z pobytem:  

o na turnusie rehabilitacyjnym, 
o w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach 

rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych 
i pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

o na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. 
roku życia. 

II. Wydatki limitowane w uldze rehabilitacyjnej 
W przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do 
wydatków limitowanych należą: 
- 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 przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością 
narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie 
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oznaczonego psa, - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 2.280 zł, 
- 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, 

• pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, 
wkłady anatomiczne. 

III. Wydatki poniesione na leki 
Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna 
stosować leki stale lub czasowo. W tym zakresie ulga rehabilitacyjna 
dotyczy wyłącznie leków, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 
2001 r. - Prawo farmaceutyczne. 
Ulga rehabilitacyjna - wydatki niepodlegające odliczeniu 
Nie można odliczyć wydatków, które zostały już w całości sfinansowane 
z innych źródeł (np. z PFRON-u, ZFRON-u itp.). Gdy Twoje wydatki zostały 
dofinansowane, częściowo odliczyć można tę część wydatków, która nie 
została sfinansowana. 
Ulga rehabilitacyjna - wysokość 
Jaką kwotę ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć? 

• Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii nielimitowanych - w PIT 
można odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków. 

• Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii limitowanych - w PIT można 
odliczyć maksymalnie 2 280 zł dla każdego z czterech rodzajów 
wydatków. 

• Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii leków - w PIT można odliczyć 
nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie. 

          Wysokość wydatków potwierdza się na podstawie posiadanych 
dokumentów (faktury, paragony, dowód wpłaty). 
W przypadku wydatków limitowanych (opłacenie przewodników osób, 
utrzymanie psa asystującego, używanie samochody na dojazdy na 
konieczne zabiegi rehabilitacyjnej) nie jest konieczne posiadanie 
dokumentów potwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie 
urzędu należy przedstawić dowody potrzebne do potwierdzenia odliczenia: 

• wskazać z imienia i nazwiska osobę, którą opłacono jako 
przewodnika, 
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• okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego, 
• okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych 

zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych. 
 
          Jeżeli oboje małżonkowie ponoszą wydatki rehabilitacyjne na 
jednego z nich, to małżonek, który nie jest osobą niepełnosprawną może 
odliczyć ulgę, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 15 
010,56 zł. 
Każdy z małżonków może odliczyć wydatki poniesione tylko przez siebie. 
Podobnie jest w przypadku dzieci własnych i przysposobionych, dzieci 
obcych przyjętych na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, 
rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe. 
Gdzie odliczyć ulgę rehabilitacyjną? 
Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-
36 lub PIT-28. 
Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. 
25 oraz 26 PIT-O (wg numeracji dla PIT obowiązujących w danym roku). 
żródło:https://www.pitax.pl/wiedza/mniejsze-podatki/ulga-

rehabilitacyjna/ 

 
          Ulgi podatkowe to mechanizmy określone w ustawach zmniejszające 
wysokość podatku. W systemie podatkowym ulgi podatkowe polegają na 
ograniczeniu wielkości obciążenia podatkowego (w określonych przez 
ustawodawcę przypadkach). Innymi słowy ulgi podatkowe oznaczają 
zmniejszenie podatku do zapłaty. Aby mówić o uldze podatkowej muszą 
być spełnione następujące warunki: 

• uprawnienia do ulgi muszą wynikać z prawa podatkowego, 
• wydatki, z którymi łączy się ulga muszą być faktycznie poniesione, 
• całość lub część poniesionych wydatków pomniejsza podstawę 

opodatkowania podatnika albo bezpośrednio podatek. 
          Mechanizm ustalania zobowiązania podatkowego przewiduje, iż 
podatnik korzystający z ulgi rehabilitacyjnej odlicza ją od dochodu. Zatem 
wysokość przysługującej i możliwej do odliczenia przez podatnika ulgi 
podatkowej jest ściśle związana z uzyskanym przez podatnika w danym 
roku dochodem podatkowym. 

https://www.pitax.pl/wiedza/poradnik-rozliczenia/pit-o/
https://www.pitax.pl/wiedza/mniejsze-podatki/ulga-rehabilitacyjna/
https://www.pitax.pl/wiedza/mniejsze-podatki/ulga-rehabilitacyjna/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/ulgi-podatkowe/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/podatek/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/podatnik/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/odliczenia/
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Podatek dochodowy właśnie tym różni się od innych systemów np. pomocy 
społecznej (przyznane świadczenie wypłacane jest bez względu na 
wysokość płaconego podatku), że w przypadku zastosowania ulgi (dzięki 
której można do zera obniżyć wysokość zobowiązania podatkowego) 
podatnik może otrzymać zwrot podatku jedynie do wysokości zapłaconego 
lub należnego podatku. W przypadku podatnika będącego emerytem bądź 
rencistą będzie to zwrot zaliczki na podatek dochodowy pobranej przez 
płatnika, tj. organu rentowego np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Zatem w przypadku braku dochodów lub niewielkich dochodów, podatnik 
nie może skorzystać z ulg w podatku dochodowym lub może skorzystać z 
nich do wysokości uzyskanego dochodu. 
          Jednocześnie należy zauważyć, iż w sytuacji gdy emerytura w 
wysokości 2 500 zł miesięcznie jest jedynym źródłem dochodu podatnika, 
w związku z Polskim Ładem nie zapłaci on podatku. W odniesieniu do 
poprzedniego roku taki emeryt miesięcznie zyskuje aż 187 zł. 
           Dzięki korzystnym rozwiązaniom zawartymi w ustawie, a 
dotyczącymi podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, 
zdecydowana większość (ponad 95%) emerytów i rencistów zyska na 
reformie, lub będzie ona dla nich neutralna. Zysk odczują przede wszystkim 
świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury lub renty nie przekracza 
kwoty 2 500 zł brutto. Wg danych z ZUS, w efekcie podatkowych zmian 
Polskiego Ładu, tylko w styczniu b.r. wyższe świadczenia otrzymało już 
ponad 8 mln 150 tys. emerytów i rencistów. 
Mając powyższe na uwadze ponownie podkreślamy, że brak ulgi 
podatkowej w opisywanym przypadku nie oznacza strat fiskalnych. Jak już 
bowiem wyjaśniono osoby, o których mowa w wystąpieniu, zyskują na 
rozwiązaniach, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., rocznie ok. 2.250 zł. 
Tej wielkości zysk podatkowy przedkłada się na wydatek rzędu 13,2 tys. zł, 
który może być uwzględniony w ramach ulgi rehabilitacyjnej (miesięcznie 
ok. 1.100 zł). 
Informacja: https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5427935,Ulga-

rehabilitacyjna-w-2022-roku-niepelnosprawni-z-niskimi-dochodami.html 

           W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają 
możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce 
dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do 
rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok.  

https://samorzad.infor.pl/tematy/podatnik/
https://kadry.infor.pl/tematy/podatek-dochodowy/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/podatnik/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/emerytura/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/emerytury/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/zus/
https://samorzad.infor.pl/tematy/swiadczenia/
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5427935,Ulga-rehabilitacyjna-w-2022-roku-niepelnosprawni-z-niskimi-dochodami.html
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5427935,Ulga-rehabilitacyjna-w-2022-roku-niepelnosprawni-z-niskimi-dochodami.html
https://www.pit.pl/opp/
https://www.pit.pl/twoj-e-pit/
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          Jak przekazać 1,5% podatku 

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 
1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: 

• numer KRS organizacji 
• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% 

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie 
w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane 
na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa). 
 

          Kwota 1,5% podatku 

          Podatnik przekazać może nie więcej niż 1,5% podatku wskazanego w 
zeznaniu podatkowym. Oznacza to przede wszystkim, że do niego należy 
decyzja czy będzie to całe 1,5%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli 
przekazuje tylko część tej kwoty – wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 
1,5%. Jeżeli przekazuje kwotę 1,5% to w deklaracji nie należy wpisywać 
„1,5%”, tylko faktyczną kwotę w złotówkach, jaką się przekazuje, 
stanowiącą np. 1,5% podatku lub mniej. 
 
 
Zygflor                                                                                                     2022-12-30 
 
 
 

Witryna poetycka 
           

          W marcowym kąciku poetyckim oddajemy głos „ znawcy kobiecej 

duszy, natury i urody”, czyli Edwardowi Powęsce, który już dawno nie gościł 

na łamach naszego pisma. 

          Do analizy poniżej wyeksponowanego utworu – przede wszystkim  – 

zapraszam mężczyzn, których jego przekaz – być może – zmobilizuje do 

wybrania się przyspieszonym krokiem do pobliskiej kwiaciarni, aby 

zaopatrzyć się w wiązankę kwiatów, którą  – przynajmniej raz w roku – „od 

serca” wręczą swoim Kobietom, „bo jest to najpiękniejszy gest wobec Płci 

Pięknej, bez której jakże ciężkie  jest życie mężczyzny”… 

https://www.pit.pl/roczne/
https://www.pit.pl/zeznanie-podatkowe/
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             Dzień Kobiet” 

 

Ciężkie jest życie bez Kobiety, 

bo któż w nas wyzwoli tyle podniet, 

bo w Kobietach tyle piękna, 

a każda z Was jest ponętna !!!  

  

Ubieracie się w spódniczki, dżinsy i sukieneczki, 

- a śliczne jesteście jak laleczki –  

Wy nas tym podrywacie i kokietujecie, 

bo tak  musi być na świecie !!! 

 

Poruszacie się zwinnie i dostojnie - jak sarenki, 

trudno odróżnić mężatki od panienki. 

Wy nas wszędzie podniecacie 

i męską  aktywność sprawdzacie !!! 

 

Jak tu nie słuchać takich piękności, 

gdzie w każdej z Was tyle miłości, 

bo Kobieta, to najpiękniejszy kwiat, 

to Wami zachwyca się męski świat !!!   

 

Oj, jak cudownie, że stworzył Was Bóg 

- tyle piękna w Was włożył, ile mógł, 

a stworzył Was z żebra Adama 

i pragnie, aby Kobieta była kochana !!! 

 

Każdy mężczyzna – biedny, czy bogaty –  

w tym dniu powinien wręczyć kwiaty 

- i przeprosić za złe czyny, 

bo to najpiękniejszy gest dla Jego dziewczyny !!! 
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Przekaż niewidomym 

i słabowidzącym 

1.5 % 

podatku za 2022 r. 
 

 

 

 

Jak przekazać 1.5 % ? 
 

 

Wypełniając zeznanie PIT: 

 

1. W rubryce „Numer KRS” wpisz:  0000037306 

2. W rubryce „Wnioskowana kwota” wpisz kwotę równą 
1.5 % odliczonego podatku 

3. W rubryce „Cel szczegółowy 1%” KONIECZNIE WPISZ: 
        dla Koła PZN w ………………………… 
                                                                     ( tu wpisać jakie Koło PZN chcemy wesprzeć) 
 

 
 
  

  

  

 


