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- to drugi miesiąc w roku i według używanego w Polsce 
kalendarza gregoriańskiego ma 28, zaś w latach przestępnych 29 dni. Nazwa miesiąca 
– w/g Brücknera – pochodzi od określenia srogich mrozów. Dawniej były również 
używane takie nazwy jak: sieczeń albo strąpacz. Jego łacińskie imię - Februarius – 
zostało zapożyczone przez większość języków europejskich.  

Przykładowe przysłowia charakteryzujące miesiąc: 

Idzie luty, podkuj buty, bo mróz będzie jeszcze suty. 

Na Gromniczną mróz – szykuj chłopie wóz. 

Na Gromniczną lanie – szykuj chłopie sanie. 

W lutym wody wiele, w lecie głodne cielę. 

Miesiąc luty w lód okuty, a czasami zaś i pełen pluty. 

Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. 

Gdy w Gromniczną (2.II.) z dachów ciecze, zima jeszcze się przewlecze. 

  

W ten czas wspominamy: 

1 lutego 1992 r. Sejm przyjął uchwałę uznającą wprowadzenie stanu wojennego – 13. 
XII. 1981 r. – za nielegalne. W czasie debaty padła kontrowersyjna wypowiedź Leszka 
Moczulskiego, który „rozszyfrował” skrót PZPR jako: „Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji”. 

2 lutego – Matki Boskiej Gromnicznej 

2 lutego obchodzimy Matki Boskiej Gromnicznej, czyli Święto Ofiarowania 
Pańskiego obchodzone na pamiątkę momentu pierwszego pojawienia się Jezusa w 
jerozolimskiej świątyni i Jego spotkania się z mędrcem Symeonem.  

Według prawa mojżeszowego każdy pierworodny syn należy do Boga. Kiedy mijało 40 
dni od porodu młode matki udawały się do świątyni, gdzie przedstawiały 
nowonarodzonego syna Bogu i dokonywały symbolicznego jego wykupienia. W 
zależności od zamożności był to: baranek w wypadku bogatych; para synogarlic lub 



gołębi – w przypadku biedniejszych. Wykupienie pierworodnego wiązało się ze 
zwyczajowym oczyszczeniem matki po urodzeniu dziecka. Obrzęd ten później przyjęło 
chrześcijaństwo, a w dawnej Polsce zwał się on „wywodem”. Klęczącej przed kratką 
prezbiterium kapłan podawał zapaloną świecę, odmawiał modlitwę, a kończąc ją kropił 
kobietę święconą wodą i ta już „oczyszczona” obchodziła z zapaloną świecą „ofiarę” 
wokół głównego ołtarza świątyni.  

Nasi przodkowie głęboko wierzyli, że „Maryja gromnicą – symbolizującą Pana Jezusa – 
odpędzi od nich wszelkie zło”. W dzień Matki Boskiej Gromnicznej – czyli w dzień Jej 
oczyszczenia – wierni przychodzą do świątyń ze świecami – zwanymi gromnicami – 
„które mają chronić od gromów”. Inny zwyczaj, to niesienie do domów zapalonych 
gromnic: „kto płomień zachowa, albo komu trzy krople wosku na rękę padną – ten 
szczęśliwą ma wróżbę na najbliższy czas”. 

Poświęcona gromnica jest oznaką wiary, nadziei i miłości. Wierzono, że posiada magiczną moc 
przepędzania wszelkiego zła. Towarzyszyła umierającemu. W wierzeniach wielu narodów 
zapalenie poświęconej świecy rozprasza ciemności, chroni przed niepogodą, gradobiciem, 
skutkiem powodzi, zapobiega niespodziewanej chorobie.  

2 lutego 1882 r. urodził się James Joyce – pisarz irlandzki, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX 
w., autor Ulissesa (zm. 1941 r.)  

3 lutego 1997 r. zmarł Bohumil Hrabal – znakomity pisarz czeski, autor m.in. powieści „Pociąg 
pod specjalnym nadzorem”, która stała się kanwą nagrodzonego Oskarem filmu J. Menzla (ur. 
1941 r.). 

4 lutego 1902 r. urodził się Charles A Lindbergh – amerykański pilot, generał, pionier awiacji. W 
1927 r. dokonał pierwszego samotnego przelotu nad Atlantykiem (zm. 1974 r.). 

5 lutego 1752 r. Marszałek Wielki Koronny - Franciszek Bieliński - powołał w Ostrowie 
Wielkopolskim – jako pierwszą w Polsce – zawodową straż pożarną. 

7 lutego 1812 r. urodził się Karol Dickens – jeden z najwybitniejszych pisarzy angielskich, autor: 
„Klub Pickwicka”, „Dawid Copperfield” i „Opowieści wigilijnych” (zm. 1870 r.). 

8 lutego 1922 r. urodził się Tadeusz Gajcy – poeta, prozaik, dramaturg, redaktor konspiracyjnego 
pisma „Sztuka i Naród”. Wraz z K. K. Baczyńskim jest uważany za najwybitniejszego poetę 
pokolenia Kolumbów. Zginął w Powstaniu Warszawskim 16 VIII 1944 r. 

9 lutego 1992 r. zmarł Alex Haley – pisarz amerykański, autor słynnej sagi „Korzenie” – książki 
nagrodzonej Pulitzerem. Powieściowy cykl ukazuje znaczenie morderczej pracy czarnych 
niewolników dla budowy gospodarczej potęgi USA (ur. 1921 r.). 

10 lutego 1962 r. zmarł Władysław Broniewski – poeta i tłumacz, autor poematów „Mazowsze” i 
„Wisła” sławiących piękno polskiej ziemi (ur. 1897 r.). 

11 lutego 1972 r. na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo Wojciech Fortuna zdobył 
złoty medal w skokach narciarskich. Był to pierwszy - i do 2001 r. jedyny w historii polskiego 
sportu – zloty medal olimpijski w sportach zimowych. 

12 lutego 1512 r. (lub 8 lutego) w katedrze wawelskiej odbył się ślub króla Zygmunta Starego i 
Barbary Zápolya, którą również koronowano na królową Polski. 



13 lutego 1241 r. - podczas pierwszego najazdu mongolskiego na Polskę został zdobyty i spalony 
Sandomierz. 

13 lutego 1582 r. papież Grzegorz VIII wydał bullę o wprowadzeniu kalendarza 
gregoriańskiego. 

14 lutego – Dzień Zakochanych – WALENTYNKI 

Jest to jeden z nowoprzyjętych obyczajów ogólnikowo nazwanych „świętami z importu”. Jego 
geneza jest związana z biskupem Walentym z miasta Nahars, który żył w nim w XIV wieku. 
Istnieje wiele legend związanych z imieniem tego świętego, być może było ich kilku ? Faktem jest, 
że ów święty w Niemczech był patronem epileptyków, zaś chorobę – z grecka zwaną epilepsją – 
nazywano „wielką chorobą”, „świętą chorobą” lub „opętaniem’. Wierzenia ludowe upatrywały 
źródła epilepsji – tak jak i miłości – właśnie w opętaniu. Czyż więc stan miłości i miłosnego 
uniesienia oraz oczarowania związanego z „tym stanem chorobowym”, to czas opętania umysłów 
fluidami i walorami kochanków oraz „chemią” z nią związaną ?  

Dziś – po okresie transformacji ustrojowej –, z którą wiążemy czas przyjścia i świętowania 
Walentynek - praktykowane są zwyczaje obdarowywania ulubionej osoby kwiatami, drobnymi 
podarunkami. Wręczamy sobie drobne gadżety w kształcie serca. Popularnymi prezentami dla 
pań i panów darowanymi w ten czas jest czerwona bielizna. Walentynkowe symbole, to trzy iksy – 
XXX – uosabiające miłość i pocałunki; serce – uważane za siedzibę życia, symbolizujące miłość, 
wzruszenie, życzliwość i przyjaźń. Kolor czerwony – kojarzy się z ogniem i miłością, a w 
połączeniu z sercem jest symbolem szczerości i ogromu uczuć. Róża – czerwona róża – 
symbolizuje namiętność, pragnienie i podziw; kojarzy się nam z okazywaną sympatią, czcią, 
uwielbieniem oraz miłością łączącą zakochanych … 

14 lutego 1942 r. – w Armię Krajową został przekształcony Związek Walki Zbrojnej. 

15 lutego 1941 r. – w nocy z 15/16 lutego - na teren okupowanej Polski zrzucono pierwszych 
„cichociemnych”. 

16 luty – Tłusty Czwartek  

Powiedział Bartek, 

że dziś Tłusty Czwartek, 

a Bartkowa uwierzyła , 

dobrych pączków nasmażyła. 

16 lutego 1932 r. zmarł Adolf Suligowski – ekonomista, prawnik i adwokat. Redagował – i w 
1911 r. wydał – fundamentalną „Bibliografię prawniczą polską XIX i XX w.” ( ur. 1849 r.). 

17 lutego 1892 r. urodził się Tadeusz Jachimowski – pseudonim „Budwicz” – naczelny kapelan 
Armii Krajowej. Zginął zamordowany przez hitlerowców 7 lub 8 sierpnia 1944 r. 

18 lutego 1932 r. urodził się Miloš Forman – amerykański reżyser 
czeskiego pochodzenia, twórca tak znakomitych filmów, jak: „Amadeusz”, „Hair”, czy „Lot n ad 
kukułczym gniazdem” – jednego z największych dzieł światowego kina. 

19 lutego 1922 r. urodził się Władysław Bartoszewski – jedna z najwybitniejszych postaci 
współczesnej historii Polski. 



20 lutego - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 

20 lutego 1982 r. zmarł Roman Turek – pisarz ludowy, żołnierz AK, pierwszy laureat literackiej 
nagrody im. Juliana Przybosia (ur. 1898 r.). 

21 lutego – OSTATKI 

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

Jeśli Ojczyzna jest domem naszym – to język jest dachem ów dom osłaniającym. 
Brońcie go i chrońcie. 

Jan Paweł II 

22 lutego – POPIELEC 

22 lutego 1512 r. zmarł Amerigo Vespucci – włoski żeglarz. Od jego imienia wywodzi się nazwa 
kontynentu amerykańskiego (ur. 1451 r.). 

23 lutego - Dzień Walki z Depresją 

23 lutego 1912 r. urodził się Juliusz Sieradzki – żeglarz, olimpijczyk, konstruktor żaglówek 
Omega (1942 r.) Junak i Obieżyświat oraz katamaranów kabinowych, jachtowy kapitan żeglugi 
wielkiej (zm. 1999 r.). 

24 lutego 1942 r. zmarł Czesław Tański – malarz, konstruktor lotniczy, pionier i popularyzator 
lotnictwa w Polsce (ur. 1862 r.). 

25 klutego 1942 r. generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o sformowaniu polskiej I Dywizji 
Pancernej w Szkocji pod dowództwem generała Stanisława Maczka. 

25 lutego 1848 r. we Francji wybuchła Rewolucja lutowa. W jej wyniku wprowadzono ustrój 
republikański, uważana jest za początek Wiosny Ludów w XIX w. Europie. 

26 lutego 1802 r. urodził się Victor Hugo – wybitny pisarz francuski, autor powieści: „Nędznicy”, 
„Katedra Marii Panny w Paryżu” (zm. 1885 r.). 

27 lutego 1982 r. zmarła Maria Kownacka – pisarka i działaczka oświatowa, Dama Orderu 
Uśmiechu, autorka popularnych utworów dla dzieci, jak: „Plastusiowy pamiętnik”, Kajtkowie 
przygody”, czy „Rogaś z doliny Roztoki” (ur. 1894 r.). 

28 lutego 1812 r. zmarł Hugo Kołłątaj – filozof, pisarz, polityk, reformator szkolnictwa, współautor 
Konstytucji 3 Maja (ur. 1750 r. ) 

29 lutego 1792 r. urodził się Gioacchino Rossini – włoski kompozytor, twórca 39 oper, np.: 
„Cyrulik sewilski”, „Włoszka w Algierze”, czy „Sroka złodziejka” (zm. 1868 r.). 

  

Kończy się nieprzewidywalny i sprzyjającym epidemiom miesiąc luty. Tak więc 
zwracajmy uwagę na swój ubiór i nie prowokujmy choroby. Szanujmy nasze zdrowie - i 
pieniądze - wszak przyszło nam żyć w czasie globalnego kryzysu finansowego ( leki 
sporo kosztują !!!), zaś w portfelach – szczególnie po ostatnich podwyżkach - coraz 
mniej… 



  

Zygflor 2011-12-02 

  

  

19 stycznia 1354 r. w Krakowie król 
mówi o nadaniu w dziedziczenie i wieczne władanie miasta Rzeszowa 
Pakosławicowi – dziedzicowi ze 

Tego dnia osada zyskała nowego pana i … prawa miejskie. 

Nowy właściciel miasta był cenionym dyplomatą i rycerzem. 
Ponoć to nadanie miało związek z jego zasługami dla króla. 
Prawdopodobnie nie odbudował znis
lecz rozpoczął budowę nowego położonego nieco na 
południe od pierwotnej zabudowy miejskiej. Jego synowie 
zaczęli posługiwać się nazwiskiem 
szybko stało się prężnym ośrodkiem handlowym i 
gospodarczym 

rozwoju. Prawdziwe złote lata dla Rzeszowa nastały dopiero pod koniec XVI w., gdy po 
śmierci ostatniego z rodu Rzeszowskich
za mąż za Mikołaja Spytka Ligęzę
otoczył je fortyfikacjami i rozpoczął budowę zamku. Drogą kolejnych małżeństw i 
dziedziczeń Rzeszów przeszedł na własność rodu 

Gdy w 1867 r. Galicja uzyskała autonomię Rzeszów został stolicą powiatu. Wielki 
wpływ na ożywienie gospodarcze i rozwój miasta i okolic wywarła budowa linii 
kolejowej.  

Rzeszów został wyzwolony 2 sierpnia 1944

Rzeszów 

r. w Krakowie król Kazimierz Wielki podpisał akt donacyjny, który 
mówi o nadaniu w dziedziczenie i wieczne władanie miasta Rzeszowa 

dziedzicowi ze Stróżyk.  

Tego dnia osada zyskała nowego pana i … prawa miejskie. 

Nowy właściciel miasta był cenionym dyplomatą i rycerzem. 
Ponoć to nadanie miało związek z jego zasługami dla króla. 
Prawdopodobnie nie odbudował zniszczonego miasteczka, 
lecz rozpoczął budowę nowego położonego nieco na 
południe od pierwotnej zabudowy miejskiej. Jego synowie 
zaczęli posługiwać się nazwiskiem Rzeszowscy
szybko stało się prężnym ośrodkiem handlowym i 
gospodarczym – nawet liczne klęski nie zahamowały jego 

rozwoju. Prawdziwe złote lata dla Rzeszowa nastały dopiero pod koniec XVI w., gdy po 
Rzeszowskich - Adama – wdowa po nim wyszła ponownie 

Mikołaja Spytka Ligęzę. Nowy gospodarz znacznie rozbudował
otoczył je fortyfikacjami i rozpoczął budowę zamku. Drogą kolejnych małżeństw i 
dziedziczeń Rzeszów przeszedł na własność rodu Lubomirskich. 

r. Galicja uzyskała autonomię Rzeszów został stolicą powiatu. Wielki 
arcze i rozwój miasta i okolic wywarła budowa linii 

W 1915 r. miasto zostało w znacznej części 
zniszczone. Odbudowa ruszyła tuż po 
odzyskaniu niepodległości, ale prawdziwym 
impulsem do rozwoju było utworzenie 
Centralnego Okręgu Przemysłowego 
ulokowanie w Rzeszowie Państwowych 
Zakładów Lotniczych i filii fabryki 
Cegielskiego. 

Okupacja hitlerowska krwawo zapisała się w 
historii miasta - pochłonęła ponad 12. 000 ofiar. 

2 sierpnia 1944 r.  

 

podpisał akt donacyjny, który 
mówi o nadaniu w dziedziczenie i wieczne władanie miasta Rzeszowa Janowi 

Tego dnia osada zyskała nowego pana i … prawa miejskie.  

Nowy właściciel miasta był cenionym dyplomatą i rycerzem. 
Ponoć to nadanie miało związek z jego zasługami dla króla. 

zczonego miasteczka, 
lecz rozpoczął budowę nowego położonego nieco na 
południe od pierwotnej zabudowy miejskiej. Jego synowie 

Rzeszowscy. Miasto 
szybko stało się prężnym ośrodkiem handlowym i 

ęski nie zahamowały jego 
rozwoju. Prawdziwe złote lata dla Rzeszowa nastały dopiero pod koniec XVI w., gdy po 

wdowa po nim wyszła ponownie 
. Nowy gospodarz znacznie rozbudował miasto, 

otoczył je fortyfikacjami i rozpoczął budowę zamku. Drogą kolejnych małżeństw i 
.  

r. Galicja uzyskała autonomię Rzeszów został stolicą powiatu. Wielki 
arcze i rozwój miasta i okolic wywarła budowa linii 

r. miasto zostało w znacznej części 
zniszczone. Odbudowa ruszyła tuż po 
odzyskaniu niepodległości, ale prawdziwym 
impulsem do rozwoju było utworzenie 
Centralnego Okręgu Przemysłowego - COP - i 

Państwowych 
i filii fabryki H. 

Okupacja hitlerowska krwawo zapisała się w 
pochłonęła ponad 12. 000 ofiar.  



Po wojnie w Rzeszowie ustanowiono stolicę nowo utworzonego województwa 
rzeszowskiego. Miasto w szybkim tempie rozbudowano i unowocześniono, powstało od 
podstaw wiele osiedli mieszkaniowych, fabryk i dziesiątki przedsiębiorstw i zakładów 
pracy. Według najnowszych danych GUS z 31 grudnia 2010 miasto miało 

178 227 mieszkańców. 

Miasto pełni funkcję głównego ośrodka 
administracyjnego, przemysłowego, 
handlowo-usługowego, akademickiego i 
kulturalnego w Polsce południowo-wschodniej. 
Rzeszów posiada międzynarodowy port 
lotniczy i Podkarpacki Park Naukowo-
Technologiczny ukierunkowany na przemysł 
wysoko technologiczny. W mieście znajdują 
się duże państwowe uczelnie wyższe, tj. 
Uniwersytet Rzeszowski (z 12 wydziałami) i 
Politechnika Rzeszowska oraz kilka 
prywatnych m.in.: Wyższa Szkoła Informatyki i 

Zarządzania, będąca jedną z największych niepublicznych uczelni w kraju. 

W stolicy Podkarpacia działają trzy urzędy konsularne (Republiki Federalnej Niemiec, 
Republiki Słowackiej oraz Ukrainy).  

Rzeszów jest członkiem Unii Metropolii Polskich oraz Stowarzyszenia Eurocities – 
zrzeszającego wielkie miasta europejskie.  

Oczywiście również w Rzeszowie - przy Placu Dworcowym 2 - jest umiejscowione biuro 
Okręgu Podkarpackiego PZN - naszej reprezentacji względem władz wojewódzkich i 
nie tylko.  

  

Od roku 1975 r. herb Rzeszowa ma niebieskie tło, a umieszczony na tle takiej tynktury 
krzyż kawalerski ma kolor biały.  

Oficjalna uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dniu 30 sierpnia 1990 roku potwierdziła, że 
herbem miasta Rzeszowa jest srebrny krzyż kawalerski na niebieskim polu. 

  

Zygflor 2011-11-29 

  

P.s.  

Czy analizując symbolikę i wymowę koloru tynktury oraz barwy umieszczonego na niej 
znaku rzeszowianie mogą być dumni ze swojego godła?  

  



błękitny (niebieski) kolor herbowej tarczy (tynktura herbu) oznacza czystość, 
lojalność, wierność. 

krzyż kawalerski – inaczej zwany maltańskim symbolizuje: 

czteroramienny – jak w herbie Rzeszowa -: wierność, honor, wstrzemięźliwość, 
przezorność 

biała barwa krzyża uosabia cnotę czystości 

 

  

„Niczym dwa zazębiające się tryby” 

  

- to moje skojarzenie co do tego, czego 
byłem świadkiem podczas spotkania aktywu 
ZO Podkarpackiego PZN wraz z liderami 
PKSiRNiS „Podkarpacie” w dniu 9 grudnia 
2011 r. w Dworze „Ostoia” w Klimkówce 
k/Rymanowa.  

Uważam, że tytułowe określenie 
najdosadniej definiuje to, co dla osób z 
dysfunkcją wzroku regionu czyni nasz ZO 
PZN oraz działający na niwie sportowej i 
rekreacyjnej wzmiankowany środowiskowy 

sportowy Klub.  

Być może sprawił to przypadek lub ktoś tak zaplanował, że w dniach 5 - 12. 12. 2011 r. 
wzmiankowanym obiekcie „zakwaterowali” nasi z 
PKSiRNiS „Podkarpacie”, zaś w dniach 9 – 14. 12. 
2011 r. w tym samym obiekcie równolegle przebywali 
liderzy naszego Okręgu PZN, którzy odbyli tu m.in. 
pierwsze plenarne posiedzenie i szkolili się w tym, jak 
podołać na ciążących na nich obowiązkach przez 
najbliższą kadencję.  

Z tego „zazębienia” wyszły dla wszystkich – tak mi się 
wydaje - tylko same korzyści, o czym kilkanaście zdań 
w dalszej części relacji. 

  



W pierwszym dniu pobytu w Dworze „Ostoia” 
tzw. „strony związkowej” po zakwaterowaniu się 
w nim i obiedzie około godz. 1500 rozpoczęło się 
pierwsze plenarne posiedzenie Zarządu Okręgu 
Podkarpackiego PZN dopiero co rozpoczętej 
kadencji. Obecnych było 16 członków Plenum, 
którzy w trakcie obrad m.in. uzupełnili  

skład Prezydium ZO o urząd Sekretarza i 
Skarbnika.  

I tak od dnia 9. 12. 2011 r. funkcje Sekretarza 
ZO PZN pełni Małgorzata Musiałek, zaś Skarbnika Zygmunt Florczak.  

  

Tuż po godz. 1900 tegoż dnia odbyło się 
spotkanie władz oraz aktywu ZO 
Podkarpackiego PZN z „szefostwem” PKSiRNiS 
„Podkarpacie” – tj. prezesem Klubu 
Stanisławem Sękiem - i zawodnikami aktualnie 
biorącymi udział w Dworze „Ostoia” w 
klubowych rozgrywkach w warcaby 100 - 
polowe i uczestnikami rywalizacji w strzelaniu 
laserowym.  

Inicjatorem zasygnalizowanego „szczytu” był 
Stanisław Sęk, który wszystkich przywitał i m.in. 
powiedział: „Uczestnikami tego spotkania są 
przedstawiciele dwóch bratnich organizacji, tj. Okręgu 
Podkarpackiego PZN, któremu szefuje Ryszard Cebula 
oraz członkowie PKSiRNiS „Podkarpacie”. Tak się złożyło, 
że w spotkaniu „na szczycie” uczestniczy aktyw naszego 
Zarządu Okręgu, jak i władze Klubu w osobach: prezes – 
Stanisław Sęk, wiceprezes – Piotr Sęk, skarbnik – Jerzy 
Andrejko, sekretarz – płk Zbigniew Sebzda oraz 
członkowie Zarządu Klubu: Krystyna Myśliwiec, 
Mieczysław Sabaj, Stanisław Mazur.  

PKSiRNiS „Podkarpacie” działa od 1994 r., posiada 
osobowość prawną, jako Klub działa w strukturach 
CROSS i Stowarzyszenia Olimp, które to w Polsce 
zajmują się organizacją sportu niepełnosprawnych. Teren 

działania Klubu, to obszar całego Podkarpacia.  

Jako luźny członek – na zasadach federacyjnych – działamy w powyżej wymienionych 
Stowarzyszeniach, zaś moja skromna osoba od ostatnich wyborów (prezes Sęk) jest 
członkiem Krajowej Rady CROSS.  



W tej chwili – zauważył – obowiązuje ustawa, 
która dzieli kompetencje centralnych 
środowiskowych sportowych Stowarzyszeń: 
CROSS ma zajmować się kulturą fizyczną i 
rekreacją, zaś Stowarzyszenie Olimp 
środowiskowym sportem wyczynowym. Jako 
trzecie „na rynku’ działa również 
Stowarzyszenie sportowe „Start”.  

W PKSiRNiS „Podkarpacie” promuje się – i 
rozwija – szachy, warcaby, brydż, strzelectwo 
laserowe, bowling. Trenujemy w Jaśle, 
Przemyślu i Rzeszowie, „pływamy” w 

Jarosławiu, Stalowej Woli i Rzeszowie. W Przemyślu proponujemy udział w zajęciach 
kulturalnych i szkoleniach komputerowych.  

Chcąc podołać wyzwaniom – chcąc pozyskać środki – startujemy w konkursach, 
pozyskujemy środki gdzie się tylko da.  

W swej działalności preferujemy różne formy szkoleń – np. turniejowe, weekendowe i 
inne.  

W przyszłym roku pragniemy wdrożyć dwie 
nowe dyscypliny sportowe, które mogą uprawiać 
ludzie z dysfunkcją wzroku: tenis stołowy i 
narciarstwo.  

Kończąc spuentował: „Sport jest ważny dla każdego 
człowieka i nie ważne jest, czy jest sprawnym, czy 
niepełnosprawnym – ważnym jest, że wszyscy 
znajdą sobie jakieś miejsce w sporcie, że dla 
każdego znajdzie się jakieś zajecie” i zaapelował o 
przychylność dla sprawy sportu w terenie, czyli w 
Kołach PZN.  

Prezes Stanisław Sęk w ostatnich słowach 
swojego wystąpienia życzył „Zdrowych i Wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz odporności psychicznej 
w pracy społecznej na rzecz środowiska na rzecz ludzi 
z dysfunkcją wzroku”. 

Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego 
Związku Niewidomych – Ryszard Cebula – w swym 
wystąpieniu „Pogratulował przedmówcy ciekawego 
wystąpienia” i skrótowo omówił struktury Okręgu 
Podkarpackiego PZN, i swą myśl spuentował 
określeniem: „Wszyscy jesteśmy w jednej drużynie i w 



naszym wspólnym interesie jest robić to, co czynimy dotychczas”.  

Przy okazji przedstawił wszystkich obecnych członków Prezydium i Plenum Okręgu 
PZN i humorystycznie zauważył, że „Klub względem środowiska serwuje tylko same 
przyjemności, bo sport, to przyjemność, gdy Zarząd Okręgu względem środowiska 
spełnia funkcję służebną, tj. rehabilitacyjną - cechującą się innym charakterem służby”.  

W dalszej części swojego wystąpienia zauważył, że „Niestety, sytuacja ekonomiczne 
kraju brutalnie przekłada się na niepełnosprawnych, ale w grupie tkwi jakaś siła 
pozwalająca przetrwać te dni. W Polsce działa kilkanaście tysięcy stowarzyszeń, które 
skutecznie z nami konkurują w pozyskiwaniu środków, ale ZO nie załamuje rąk i nie 
poddaje się ciągle coś oferując środowisku”.  

Kończąc zachęcał do korzystania z usług 
kompetentnych rehabilitantek, a kol. Sękowi 
podziękował za przygotowanie spotkania. 
Wszystkim obecnym i wszystkim zrzeszonym 
w PZN życzył „Zdrowych i Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszystkiego 
najlepszego w Nowym 2012 roku’.  

Precyzyjnie o zadaniach biura zarządu 
Okręgu Podkarpackiego PZN wypowiedziała 
się Małgorzata Musiałek – dyr. biura - , która 
zauważyła, że „Okręg zajmuje się rehabilitacją 

społeczną oraz zawodową osób z dysfunkcją wzroku”. Przedstawiła sylwetkę Alicji 
Niedużak i Agnieszki Płonki, które pracują w biurze ZO. Przypomniała, że w przyszłym 
roku Okręg będzie obchodził 60-lecie istnienia. Omówiła charakter pracy biura ZO, 
która m.in. polega na pozyskiwaniu środków, za które organizuje się szkolenia dla 
nowoociemniałych. Zainteresowanym biuro oferuje indywidualne szkolenia 
komputerowe w siedzibie Okręgu. Oprócz tego ZO cyklicznie organizuje Rajdy 
Młodzieży i Warsztaty Muzyczne dla ludzi wokalnie i muzycznie uzdolnionych. Od 
przyszłego roku – takie są plany – w siedzibie Okręgu ma służyć pomocą ludziom, 

którzy w sposób gwałtowny utracili wzrok, 
psycholog kliniczny, ponieważ istnieje duże 
zapotrzebowanie na tego typu konsultacje.  

Kończąc – tak jak przedmówcy – życzyła 
„Miłego pobytu i spędzenia czasu w tym 
obiekcie, złożyła życzenia Zdrowych i 
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 
Roku”. 

Relacjonowane późnowieczorne spotkanie 
zakończyło pierwszy dzień szkolenia 

nowowybranego aktywu naszego Okręgu PZN w urokliwym zakątku pow. 
krośnieńskiego. 

  



Pozostałe dni pobytu w Dworze „Ostoia” można określić mianem edukacyjno - 
usprawniającym, ponieważ w trakcie dobrze rozplanowanego cyklu zajęć każdego dnia 
były zajęcia koedukacyjne z zakresu rehabilitacji, znajomości niuansów prawa 
dotyczącego naszej niepełnosprawności, rozeznania w ofercie dostępności – i 
możliwości – sprzętu rehabilitacyjnego - w tym optycznego -, czy zagadnień 
związanych możliwością odliczeń za 2011 rok.  

Oczywiście – jak zwykle – niezwykle ciekawa 
była prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego i 
optycznego zrealizowana przez Alicję Niedużak 
– w tym najnowsza oferta z działu elektroniki -, 
która zaprezentowała zalety i przydatność w 
życiu każdego niewidomego PENfrienda*, 
niezwykłego urządzenia służącego do 
oznakowywania i odczytywania nazwy towarów, 
czy rzeczy za pomocą naszego głosu.  

I tak np. w drugim dniu „przerabialiśmy” 
zagadnienia związane z rehabilitacją podstawową tak w budynku, jak i na zewnątrz.  

W ramach rekreacji i tzw. zajęć podnoszących tężyznę fizyczną można było skorzystać 
z basenu, kręgielni, czy rozegrać partię warcabów. Wręcz obowiązkowym dla 
wszystkich członków Prezydium i Plenum okazały się zajęcia z płk Zbigniewem 
Sebzdą, który prowadził rywalizację w strzelectwie laserowym.  

Wydaje się, że kulminacyjnym punktem omawianego szkolenia było spotkanie z 
pracownikami krośnieńskiego Urzędu Skarbowego, po którym każdy z nas bardzo 
wiele sobie obiecywał – łudząc się -, że usłyszy informacje, które „będą po jego myśli”. 

Przyznaję, że mnie przybiły twarde realia fiskusa, który praktycznie pozbawił nas 
możliwości odliczenia przewodnika za 2011 rok i tak „zacisnął pętlę”, że nawet rodzice 
dzieci, które służyłyby nam za przewodnika są zmuszeni wykazać w swych zeznaniach 
podatkowych za 2011 rok wartość osiągniętego honorarium, które to osiągnęłoby ich 
dziecko służąc nam za przewodnika. 

Był to najczarniejszy – i najmniej przewidywalny - scenariusz tego, co przygotowało 
nam Ministerstwo Finansów.  

Wszystkim „po głowie” kołatało retoryczne pytanie jak do takiego ubezwłasnowolnienia 
środowiska mógł dopuścić ZG PZN, który mieni się być reprezentantem niewidomych 

na centralnym forum wobec wszelkiej maści 
władz, w tym Ministra Finansów.  

Mnie już nudzi tłumaczenie Pań Szymańskiej i 
Pacholec (przed laty miałem okazję z nimi na 
ten temat rozmawiać), że jesteśmy członkiem 
UE i musimy unifikować z nią nawet 
uprawnienia związane z naszą 
niepełnosprawnością; niech wpierw władze 
RP zunifikują ze wspólnotą nasze renty i 



emerytury i dopiero potem wprowadzają w życie takie ustawy, jak ostatnio 
przedstawione nam przez pracowników US z Krosna.  

Przykrym jest, że fiskus chcąc ratować deficyt państwa swą akcję rozpoczął od 
najsłabszych, a nie tych, którym służy armia prawników doradzająca swoim 
chlebodawcom, jak maja omijać prawo. 

Z tego smutnego spostrzeżenia nasuwa się wniosek, aby naszą reprezentację na 
Krajowy Zjazd PZN upoważnić do rozliczenia władz naczelnych PZN za to, dlaczego 
dopuściła do kasacji ulgi, która od lat była utożsamiana tylko z naszym środowiskiem.  

  

Tak więc odradzam dokonywania odliczenia ulgi na przewodnika za 2011 r. lub 
uczynienia tego z wielkim wyczuciem i znajomością tematu licząc się z tym, że 
prawdopodobnie dane nam będzie być wezwanym w celu dokonania wyjaśnień do 
macierzystego Urzędu Skarbowego. 

Szczególne, koedukacyjno-rehabilitacyjne szkolenie zrealizowane w urokliwym Dworku 
o nazwie Ostoia **, zakończyła uroczysta wigilijna kolacja, w trakcie której – „bez 
względu na reprezentowaną opcję” składaliśmy sobie „od serca” bożonarodzeniowe 
życzenia, wspomnieliśmy patronkę niewidomych – św. Łucję – czcząc Ją w osobie Jej 
imienniczki oraz - na koniec biesiady – wznieśliśmy noworoczny toast życząc sobie Do 
Siego Roku” !!! 

  

„Niczym dwa zazębiające się tryby” – tak brzmi tytuł powyższej relacji. 

Może należałoby go zmodyfikować o słowo: „i trybiki”, gdyż w końcowym efekcie w 
maszynerii o nazwie Okręg Podkarpacki PZN każdy z nas ma w niej swoje miejsce i 
zadanie do zrobienie lub wykonania … 

Zygflor 2011-12-17  

  

* PENfriend  

pozwala wygodnie oznaczać dowolne przedmioty za pomocą samoprzylepnych etykiet i 
przypisanych do nich komunikatów głosowych. Wystarczy nakleić etykietę na dowolny 
przedmiot, nacisnąć przycisk na Penfriendzie, zbliżyć urządzenie do etykiety i po 
usłyszeniu sygnału dźwiękowego nagrać komunikat o dowolnej długości. Gdy w 
przyszłości zbliżysz Penfrienda do tej etykiety, urządzenie natychmiast odtworzy ci 
nagrany dla niej komunikat. Nagrania mogą być w dowolnym momencie kasowane i 
zastępowane nowymi, wszystkie etykiety mogą być używane wielokrotnie. Penfriend 
ma kształt dużego długopisu, w górnej, grubszej części znajduje się głośnik, w dolnej, 
wąskiej, czujnik etykiet. Urządzenie posiada 5 dobrze wyczuwalnych przycisków, ( 
włącznik, regulację głośności, przełącznik trybów oraz nagrywania). Posiada również 
wbudowany mikrofon oraz gniazda umożliwiające podłączenie słuchawek, 
zewnętrznego mikrofonu, jak również złącze USB do komunikacji z komputerem. 



Wbudowana pamięć o pojemności 1GB pozwala zarejestrować do 70 godz
Penfriend umożliwia również odtwarzanie plików mp 3, zatem może służyć jako 
podręczny odtwarzacz książek czy muzyki. W zestawie znajduje się pakiet 127 etykiet, 
po ich zużyciu można dokupić kolejne pakiety A, B, zawierające po 381 naklejek.

  

** Ostoja – warto coś na ten temat wiedzieć

Opis herbu: 

W polu czerwonym, między dwoma półksiężycami złotymi barkami ku sobie w słup, 
miecz srebrny na opak w słup, w 

(Hostoja, Mościc, Ostojczyk) –
Ostoja. Używany przez kilkaset rodzin zamieszkałych głównie w 
sandomierskiej, lubelskiej, łęczyckiej
Prusach Królewskich. 

  

  

  

  

Warto wiedzieć … 

  

Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych.

  

Żeby w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć koszty zabiegów czy leków, muszą one 
być niepełnosprawnemu niezbędne, czyli zalecone przez lekarza. 

Wbudowana pamięć o pojemności 1GB pozwala zarejestrować do 70 godz
Penfriend umożliwia również odtwarzanie plików mp 3, zatem może służyć jako 
podręczny odtwarzacz książek czy muzyki. W zestawie znajduje się pakiet 127 etykiet, 
po ich zużyciu można dokupić kolejne pakiety A, B, zawierające po 381 naklejek.

warto coś na ten temat wiedzieć 

 

W polu czerwonym, między dwoma półksiężycami złotymi barkami ku sobie w słup, 
srebrny na opak w słup, w klejnocie pięć piór strusich 

– polski herb szlachecki, noszący zawołania 
. Używany przez kilkaset rodzin zamieszkałych głównie w ziemi krakowskiej

łęczyckiej, sieradzkiej, poznańskiej, a także na 

Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych.

Żeby w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć koszty zabiegów czy leków, muszą one 
być niepełnosprawnemu niezbędne, czyli zalecone przez lekarza. 

Wbudowana pamięć o pojemności 1GB pozwala zarejestrować do 70 godzin nagrań. 
Penfriend umożliwia również odtwarzanie plików mp 3, zatem może służyć jako 
podręczny odtwarzacz książek czy muzyki. W zestawie znajduje się pakiet 127 etykiet, 
po ich zużyciu można dokupić kolejne pakiety A, B, zawierające po 381 naklejek. 

W polu czerwonym, między dwoma półksiężycami złotymi barkami ku sobie w słup, 

, noszący zawołania Hostoja i 
ziemi krakowskiej, 

, a także na Rusi i w 

 

Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych. 

Żeby w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć koszty zabiegów czy leków, muszą one 
być niepełnosprawnemu niezbędne, czyli zalecone przez lekarza.  



Ulgę rehabilitacyjną można odliczyć za leki, psa przewodnika czy kupno i 
naprawę sprzętu. 

O kwotę możliwą do odliczenia z racji ulgi rehabilitacyjnej zmniejszamy nasz dochód 
podlegający opodatkowaniu. Tych odliczeń może dokonywać albo osoba 
niepełnosprawna, albo ktoś, kto ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. A same 
wydatki możemy podzielić na limitowane i nielimitowane. 

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 
2011 roku. Odliczenia od dochodu. 

  

Rodzaje wydatków - limitowane 

  

* Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.  

Limit ulgi w 2011 r. – to nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie, jeżeli lekarz 
specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale 
lub czasowo.  

W tym przypadku odliczeniu polegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę między 
wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Przykładowo, 
jeżeli wydajemy w danym miesiącu 80 zł na leki, to nic nie odliczymy. Ale jeżeli 
wydaliśmy na leki kwotę 130 zł, to możemy za dany miesiąc odliczyć sobie od dochodu 
30 złotych. 

Podstawa: Art. 26 ust. 7a pkt. 12 ustawy 

* Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz 
osób niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczanych do I grupy inwalidztwa.  

Limit ulgi w 2011 r. – do 2280 zł – Jest to limit roczny.  

Podstawa: Art.26 ust. 7a pkt. 7 ustawy. 

* Utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa 

psa przewodnika  

Limit ulgi w 2011 r. – do 2280 zł – Jest to limit roczny. 

Podstawa: Art. 26 ust. 7a pkt. 8 ustawy. 

* Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność ( współwłasność ) 
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika 
mającego na utrzymaniu osobę 



niepełnosprawną zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci 
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z 
koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne  

Limit ulgi w 2011 r. – do 2280 zł – Jest to limit roczny. 

Podstawa: Art. 26 ust. 7a pkt. 14 ustawy. 

  

Uwagi do wszystkich podpunktów: 

Ulgi na cele rehabilitacyjne przysługują osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom 
mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód ( tj. osób będących na 
utrzymaniu ) nie przekracza 9120 zł w 2011 r.  

  

Wydatki nielimitowane 

Na długiej liście wydatków, które nie mają górnej granicy kwoty możliwej do odliczenia, 
są m.in.: adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz domów do potrzeb 
niepełnosprawnych, przystosowanie do tych celów samochodu, zakup i naprawa 
indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji czy opłacenie tłumacza języka 
migowego. Odliczyć można także wydatki na odpłatny pobyt na turnusie 
rehabilitacyjnym, leczeniu w uzdrowisku, opiekę pielęgnacyjną w domu czy kolonie i 
obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Również odpłatne przejazdy 
transportem publicznym na turnusy rehabilitacyjne, kolonie i obozy dla 
niepełnosprawnych możemy odliczyć w ramach tej ulgi. 

Ważne: 

Fiskus sumiennie sprawdza, czy faktycznie ponieśliśmy wydatki, jakie chcemy odliczyć 
w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dlatego przez cały rok podatkowy trzeba gromadzić 
faktury, rachunki, dowody wpłaty dokonywane na poczcie lub potwierdzenia 
przelewów bankowych.  

Posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków nie jest wymagane 
jedynie w przypadku wydatków limitowanych związanych z: opłaceniem przewodników 
osób niewidomych, utrzymaniem psa przewodnika,  utrzymaniem samochodu 
osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi.  
Nie oznacza to jednak, że fiskus nie będzie od nas żądał udowodnienia, że faktycznie 
ponieśliśmy takie, a nie inne wydatki. 

Możemy być np. proszeni o udowodnienie posiadania psa przewodnika (Certyfikat) 
czy odbycia zabiegów rehabilitacyjnych lub wskazanie osób, którym płaciliśmy za 
usługę przewodnika. 

 



Ulga na Internet. 

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych 
przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym 
miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 760 zł. Wymagane dokumenty: Faktura w rozumieniu przepisów o 
podatku od towarów i usług + dowód jej opłacenia) 

 

Co nieco o tegorocznym odliczeniu 1 % od podatku 

 

 

Drogi Podatniku ! 

Przekazując 1% swojego podatku możesz wesprzeć: 

  

Polski Związek Niewidomych 

Okręg Podkarpacki 

  

Numer KRS organizacji: 0000037306 

  

  

Ważna informacja ! 

Wskazane jest - przy przekazywaniu 1% odpisu od podatku za 2011 r. by: w 
odpowiednim punkcie (w zależności od rodzaju PIT  

„cel szczegółowy”) dopisać: 

dla Koła PZN w …………………………………………….. 

( tu wpisać jakie Koło PZN chcemy wesprzeć)  



Np. Zygmunt Florczak swój % przeznacza na rzecz Koła PZN w Lubaczowie. 

  

Uczyńcie to sami, namówcie do tego rodzinę, znajomych, wolontariuszy oraz 
sympatyków naszej organizacji ! 

  

Po 1 maja 2012 - czyli po ostatecznym terminie składania zeznań podatkowych ( PIT ) 
i ich zaakceptowaniu przez Urzędy Skarbowe - każdy Zarząd Koła PZN przelewem 
otrzyma sumę pieniędzy, która z jego terenu została wpłacona na konto Okręgu PZN. 
W naszej sytuacji tylko Okręg PZN posiada status Organizacji Pożytku Publicznego – 
OPP - i tylko w ten sposób tę możliwość możemy wykorzystać dla macierzystych Kół 
PZN. 

  

  

Zygflor 2011-12-22 

 

  

Witryna poetycka 

  

Tym razem w lutowym kąciku poetyckim do przeanalizowania proponuję dwa 
tematycznie mocno zróżnicowane utwory.  

Jako pierwszy prezentuję utwór niezapomnianej Janiny Baran poświecony Matce 
Boskiej Gromnicznej, zaś w drugim – mocno refleksyjnym – namawiam do 
zastanowienia się – wedle przemyśleń autora wiersza – nad rolą w naszej historii i 
kulturze ludu przydrożnych krzyży i kapliczek. Zapraszam do lektury. 

  

Modlitwa  

do Matki Bożej Gromnicznej 

  

O najświętsza Matko Boża 

Z zapaloną przyjdź gromnicą, 

Ratuj ludzi na bezdrożach, 



Zapal światło nad stolicą.  

Oświeć nasze polskie drogi, 

By Polacy nie błądzili. 

Wejdź do domu, w nasze progi, 

Spraw, by z Tobą powrócili. 

Od Twej świecy, blasku Twego 

Niech rozproszą się ciemności. 

W każdym kątku kraju tego 

Drzemią jakieś … niejasności. 

Ciepłym blaskiem ogrzej rolę, 

Którą orać zamierzamy. 

Wszelkie chwasty i kąkole 

Przy Twym świetle wyzbieramy. 

Zgodną pracą na winnicy 

Przysporzymy Polsce chleba, 

Tylko nie gaś twej gromnicy, 

Bo nam dużo światła trzeba. 

  

autor: Janina Baran 

  

  

  

Krzyż przydrożny 

  

W Nowej Grobli wśród modrzewiu  

( W szczerym polu wśród rozdroża ) 



Stoi święta Męka Boża. 

Krzyż to stary, pochylony 

Nad nim szumią drzew korony. 

Na krzyżu Chrystus wyciągnął ramiona, 

Jakby nas chciał przytulić do swojego łona. 

Głowę swą nisko pochylił ku ziemi 

Widać smuci się bardzo grzechami naszymi. 

A jednak z krzyża Jezus Drogi 

Błogosławi lud ubogi ! 

Błogosławi nasze łany, 

Błogosławi kraj kochany. 

Gdy Ci smutno – ciężko żyć - 

Śmiało do Chrystusa idź. 

U stop krzyża troski złóż! 

A lżej żyć Ci będzie już... 

  

autor: Kazimierz Bacewicz 

  

 

  

  

Spotkanie dzieci z Koła PZN w Dębicy w Restauracji „Magnolia” ze św. Mikołajem 



 

autor zdjęcia: Sławek Oskarbski 

10 grudnia 2011 r. w wzmiankowanym w tytule lokalu doszło do spotkania niewidomych 
i słabowidzacych dzieci z powiatu dębickiego – w Dębicy - ze św. Mikołajem.  

To coroczne spotkanie zorganizował aktyw dębickiego Koła Powiatowego Polskiego 
Związku Niewidomych. Prezenty dla dzieci pokryły fundusze Koła. Przy ich 
przygotowywaniu trochę pomogli darczyńcy. Słodycze do paczek „dorzuciła” Firma 
Oponiarska Dębica, Ryszard Małozięć bezpłatnie udostępnił im swój lokal wraz z 
obsługą, zaś Janusz Wiktor zaopatrzył w ciasto. W rolę św. Mikołaja „wcielił się” ks. 
Waldemar Sosnowski - , zaś konferansjerkę prowadziła – i nad całością czuwała - 
Małgorzata Hebda, prezes Koła Powiatowego Polskiego PZN w Dębicy. 

Jak mówią w kuluarach - dla dębickiej struktury PZN najlepszym mikołajkowym 
prezentem byłoby nowa siedziba.  

Aktualna ma wprawdzie wiele zalet – jest położona w centrum miasta, na parterze, ma 
dwa pomieszczenia i jest za darmo – ale poważnym mankamentem lokalu jest brak 
ogrzewania i zagrzybienie.  

Może ciche marzenia „naszych z Dębicy” ziszczą się w tym roku i przyjdzie moment na 
to, że z prawdziwą radością będziemy mogli informować, że w końcu doczekali się 
tego, czego sobie życzyli u końca 2011 roku.  

Zygflor 2012-01-11 

  

Opracowanie powstało dzięki informacji Malgorzaty Hebdy – prezes Koła PZN w 
Dębicy.  



 
  

 


