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24 czerwca bieżącego roku w budynku Urzędu Gminy w Nowym
Żmigrodzie odbyła się XXII sesja
Rady Gminy VIII kadencji. Było to
posiedzenie szczególne, ponieważ
program obejmował między innymi
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. Warto zaznaczyć,
że absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością
wójta. Rada ocenia pracę organu
wykonawczego – wójta – w zakresie
działalności finansowej gminy.
Skarbnik Gminy Elżbieta Piotrowska przedstawiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2019
rok, z kolei Wójt Gminy Grzegorz Bara,
w formie multimedialnej, zaprezentował podsumowanie inwestycji Gminy
Nowy Żmigród w 2019 roku. Suma wydatków inwestycyjnych Gminy wyniosła
2 886 358,35 zł. Po wystąpieniu Wójta,
głos zabrał obecny na sesji, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Pers. Wyraził
swoją aprobatę dla współpracy Gminy Nowy Żmigród i Ośrodka Zdrowia.
Wspomniał, że przy wspólnym finansowaniu, w roku 2019 została zakupiona
karetka dla SPGOZ. Zaznaczył także, że
dzięki determinacji Wójta Gminy udało
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Z XXII sesji Rady Gminy
Wójt z wotum zaufania i absolutorium
się utrzymać opiekę całodobową w Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie. W dalszej części swojej wypowiedzi odniósł
się do przedstawionego sprawozdania za
2019 rok. Wypowiedź zakończył przedstawieniem informacji na temat inwestycji prowadzonych przez Powiat Jasielski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Nowy Żmigród, Mateusz Smyka,
zapoznał radnych z Uchwałą nr 1/2020
Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Żmigród za
2019 r. wraz z uzasadnieniem. Przedsta-

wiono ponadto Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie oraz wysłuchano opinii
Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu. Uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2019 rok
oraz w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – zostały
podjęte jednogłośnie, przy udziale
wszystkich 15 radnych.
Krystian Gaworowski

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
Koniec czerwca oraz pierwsza połowa lipca tego roku zostały zdominowane
przez zagadnienie wyborów Prezydenta
naszego kraju. W niedzielę 28 czerwca
oraz dwa tygodnie później, przy okazji
II tury – 12 lipca, w 12 Obwodowych
Komisjach Wyborczych na terenie naszej gminy oraz w innych rejonach kraju
i świata, dokonywaliśmy wyboru głowy
państwa polskiego.
By uhonorować wysoką frekwencję,
Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz
Bara, postąpił zgodnie z wcześniejszą
zapowiedzią i ufundował ubrania specjalne dla jednostek OSP z terenu obwodów wyborczych, w których odnotowano najwyższe wyniki.

– str. 3

INFORMACJA
GOPS!
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym
Żmigrodzie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku
rodzinnego wraz z dodatkami,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego oraz świadczenia
dobry start (300+) na nowy okres
zasiłkowy 2020/2021 można składać:
– w wersji elektronicznej – od
dnia 1 lipca 2020 r.,
– w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2020 r.
Natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będzie
można składać w terminie od 1 do
15 września 2020 r.
Jednocześnie przypomina się,
że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od
1 lutego 2021 r. elektronicznie lub
od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie
papierowej. Obecne świadczenie
wychowawcze 500+ przyznane
zostało do dnia 31 maja 2021 r. co
oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze
świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.
Więcej informacji można
uzyskać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nowym
Żmigrodzie pod numerem tel.
134482608. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej https://www.
gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018r-do-stosowania-takze-na-okres20182019 bądź osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowym Żmigrodzie.

Informacje ogólne o PP „Moja woda”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji
na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
Program skierowany jest do osób
fizycznych będących właścicielami lub
współwłaścicielami nieruchomości, na
której znajduje się budynek mieszkalny
jednorodzinny.
Program realizowany będzie w latach
2020–2024.
Termin naboru wniosków: nabór
ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia
31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.
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Wnioski o dofinansowanie dostępne
do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta (beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl
– przyp. red.).
Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz
papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na
adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów).
Wszelkie informacje zamieszczane
są na Portalu Beneficjenta. Prosimy, aby
Państwo korzystali z tej formy pozyskiwania informacji na temat Programu
„Moja woda”.
www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

AKTUALNOŚCI

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
Koniec czerwca oraz pierwsza połowa lipca tego roku zostały zdominowane przez zagadnienie wyborów Prezydenta naszego kraju. W niedzielę 28 czerwca oraz dwa tygodnie później,
przy okazji II tury – 12 lipca, w 12 Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie naszej gminy
oraz w innych rejonach kraju i świata, dokonywaliśmy wyboru głowy państwa polskiego.
Był to szczególny czas, w którym jeszcze mocniej mogliśmy zaznaczyć naszą
troskę o wspólne dobro, manifestować
obywatelską, prospołeczną postawę, a to
wszystko poprzez aktywne korzystanie
z przysługującego nam czynnego prawa
wyborczego.
W tym roku, zarówno administracja
rządowa (poprzez działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), jak i nasz lokalny samorząd (dzięki
inicjatywie Wójta Gminy) – postanowiły
jeszcze mocniej zmobilizować rodaków,
by w te „szczególne niedziele”, stawili się
przy urnach wyborczych. Przypomnijmy,
że na obszarach województw rywalizowaliśmy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego we „Frekwencyjnej Bitwie o Wozy 2020” i ta okazja nadarzyła
się dwukrotnie. Równolegle toczyła się
nieformalna konkurencja o nagrody Wójta Gminy, tu na miejscu, wewnątrz naszej
społeczności.
I turę wyborów rozpisano na
28 czerwca. Zgodnie z Ustawą Zasadniczą,
termin ten przypadł na dzień wolny od
pracy. 12 Obwodowych Komisji Wyborczych działających na terenie naszej gminy rozpoczęło pracę punktualnie i już od
godziny 7.00 mogliśmy przystępować do
głosowania. To, oprócz doskonale znanej,
tradycyjnej formuły, choć organizowane
z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbywało się również korespondencyjnie.
Wybieraliśmy spośród 11 zarejestrowanych kandydatów, a głosowanie zakończyło się o godzinie 21.00.
Rozkład głosów podczas pierwszej
tury wyborów na terenie naszej gminy
prezentuje się następująco:
1. Andrzej Duda – 3 408,
2. Krzysztof Bosak – 442,
3. Rafał Trzaskowski – 357,
4. Szymon Hołownia – 247,
5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 144,
6. Robert Biedroń – 51,
7. Stanisław Żółtek – 9,
8. Mirosław Piotrowski – 5,
9. Marek Jakubiak – 3,
10. Waldemar Witkowski – 1,
11. Paweł Tanajno 1.
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Ponadto w naszej gminie odnotowano najwyższą frekwencję wyborczą
na terenie powiatu jasielskiego, która
wyniosła 63,71%. Najmocniej do tego
wyniku przyczyniono się w Obwodowej Komisji Wyborczej w Nienaszowie
– frekwencja 67,51%, następnie Mytarz
67,12% oraz Stary Żmigród 66,79%. By
uhonorować tak wysoki rezultat, Wójt
Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara,
postąpił zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią i ufundował ubrania specjalne
dla jednostek OSP z terenu obwodów
wyborczych, w których odnotowano
najwyższą frekwencję. Przedstawiciele
OSP: Nienaszów, Grabanina, Mytarz, Mytarka, Stary Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie, odebrali 2 ubrania specjalne każdy.
Taka sama nagroda trafiła również do
sklasyfikowanej na 4. miejscu Desznicy,
ponieważ ostatnie aktualizacje poziomu
frekwencji, prezentowane przez Państwową Komisję Wyborczą, do końca nie
dawały nam pewności, co do obsadzenia
3. miejsca frekwencyjnego zestawienia.
Wybory 28 czerwca nie wyłoniły jednak głowy państwa. Konieczne okazało
się przeprowadzenie II tury, w której
o urząd Prezydenta RP rywalizowali dwaj
kandydaci, którzy podczas I tury wyborów uzyskali najwyższą liczbę głosów –
Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.
II tura odbyła się 12 lipca 2020 roku,
a jej porządek organizacyjny był taki, jak
w I turze. Również i tym razem w gminie Nowy Żmigród najwyższą liczbę
głosów zdobył Andrzej Duda, tj. 4 057.
Jego kontrkandydat, Rafał Trzaskowski,
uzyskał poparcie 821 miejscowych wyborców.
Do 67,00% wzrosła frekwencja na
terenie naszej gminy, jednak podobna
tendencja wystąpiła także w gminach
ościennych. Tym razem pierwsze miejsce
w powiecie, pod względem poziomu frekwencji, zdobyła gmina Brzyska, z wynikiem 69,50%, a różnice wyrażone w wartościach procentowych, pomiędzy większością gmin naszego powiatu, nie były
znaczące. Do bardzo wysokiej frekwencji,
odnotowanej w naszej gminie, przyczyni-
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ły się tym razem szczególnie dane z Obwodowych Komisji Wyborczych: ze Skalnika (73,08%), z Desznicy (72,96%) oraz
z Mytarzy (70,14%). Tym razem Wójt
Gminy Nowy Żmigród, doceniając mobilizację tychże mieszkańców, przeznaczył bony o wartości 2000 zł na zakup
sprzętu dla Kół Gospodyń Wiejskich
z wcześniej wymienionych obwodów
wyborczych, w których odnotowano
najwyższą frekwencję. Wsparcie trafiło do KGW: Skalnik, Brzezowa, Desznica,
Jaworze, Mytarz, Mytarka. Wręczenie nagród dla strażaków oraz KGW odbyło się
22 lipca w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.
Zwycięstwo w II turze wyborów oraz
reelekcję wywalczył Prezydent Andrzej
Duda, stosunkiem głosów 51,03% do
48,97% Rafała Trzaskowskiego.
Opracował na podstawie danych
Państwowej Komisji Wyborczej,
aktualnych na dzień 27 lipca 2020 r.
Krystian Gaworowski
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„Szkoła Młodych Chemików”
W roku szkolnym 2019/2020 troje
uczniów z gminy Nowy Żmigród pozytywnie przeszło rekrutację (jako
jedyni z powiatu jasielskiego) i brało
udział w II edycji projektu „Politechnika Młodych Odkrywców – Szkoła Młodych Chemików”.
Byli to: Karol Kędziora uczeń kl. 8
Szkoły Podstawowej w Kątach oraz Karolina Kochanik i Ewelina Wilk uczennice kl. 8a Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Przy rekrutacji brano
pod uwagę średnie ocen z następujących
przedmiotów: chemia, fizyka, matematyka, informatyka i przyroda. Do projektu
zakwalifikowało się tylko 65 uczniów
z podkarpackich szkół.
Wszystkie zajęcia odbywały się w laboratoriach Wydziału Chemicznego Poli-

Przygoda z komiksem
W roku szkolnym 2019/2020 trzy
uczennice klasy 5a Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie: Rita Wielgosz, Eliza Zoła, Barbara Jasionowicz,
przy zaangażowaniu i pomocy w dziedzinie plastycznej uczennicy klasy 7a
– Karoliny Banaś, w ramach działania
Szkolnego Klubu Europejskiego, wzięły udział w VIII edycji ogólnopolskiego
konkursu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy przedstawiającej epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa w latach
od 1917 do 1990 roku, w którym bierze
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techniki Rzeszowskiej i prowadzone były
przez wykwalifikowaną kadrę tej uczelni.
Uczniowie biorący udział w projekcie
mieli możliwość uzupełnienia wiedzy
przekazywanej na lekcjach chemii (w ramach realizacji podstawy programowej).
Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie, jak prawdziwi studenci, zaopatrzeni
w środki ochrony osobistej (fartuchy,
okulary i rękawice), z entuzjazmem samodzielnie przeprowadzali ciekawe eksperymenty chemiczne pod fachowym
okiem trenerów – na co dzień – nauczycieli akademickich Wydziału Chemicznego.
Samodzielne wykonywanie doświadczeń
rozwija zainteresowanie chemią i wskazuje na użyteczność wiedzy teoretycznej
zdobywanej na lekcjach chemii. Atrakcyjna tematyka i forma zajęć, odmienna od

typowego sposobu prowadzenia lekcji,
wpływała korzystnie na zaangażowanie uczniów w samodzielne zdobywanie
wiedzy. Dzięki uczestnictwu w pokazach
naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych, uczniowie byli inspirowani do
twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, mieli możliwość poznania
procesu tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych, mogli pokazać swoje umiejętności i zaangażowanie budując
jednocześnie poczucie własnej wartości
i chęci samodoskonalenia.
W opinii uczniów wszystkie zajęcia
były bardzo ciekawe, a trenerzy chwalili
ich za zaangażowanie i chęć chemicznego
poznania świata. Po zakończeniu projektu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Barbara Świerzowska

udział realny lub fikcyjny bohater. Tytuł
komiksu wykonanego przez nasz zespół
to „Niesamowite przygody niedźwiedzia – żołnierza”. Uczennice przedstawiły w nim dzieje kaprala Wojtka i jego
zasługi w działaniach II wojny światowej,
a szczególnie w zdobyciu wzgórza Monte
Cassino. Wprawdzie zespół mógł liczyć
maksymalnie 3 osoby, ale pozostali członkowie klubu również mieli możliwość
udzielania wskazówek, wyrażania opinii
i dzielenia się swoimi pomysłami.
Uczniowie podczas wykonywania pracy wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku znów z wielkim zapałem uczniowie
wezmą udział w konkursie.
Elżbieta Mezglewska-Kochanik
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Sukcesy uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
w konkursach przedmiotowych

Osiągnięcie celu to sukces, a podróż
do wymarzonego celu to szczęście.

Autor nieznany

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie sięgnęli w tym roku szkolnym po najwyższe laury w konkursach przedmiotowych. Szkoła może się pochwalić laureatami i finalistami z języka polskiego oraz z historii.
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych
sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą
startować uczniowie szkół podstawowych. Udział w nich wymaga od ucznia
– jak i przygotowującego go nauczyciela
– zaangażowania i wielu godzin pracy.
Konkursy przedmiotowe od lat cieszą
się wielką popularnością wśród młodzieży. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi: nie tylko
ocena celująca z danego przedmiotu na
świadectwie, ale także preferencje przy
wyborze szkoły czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego. Konkursy
te sprawdzają gruntownie wiadomości
i umiejętności olimpijczyka. Wymagają
bardzo dobrego opanowania oraz poszerzenia wiedzy z podstawy programowej,
przeczytania wielu lektur i opracowań
dodatkowych, przewidzianych na poszczególne etapy konkursu.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie przygotowywali się do konkursów
organizowanych przez Kuratora Oświaty
w Rzeszowie pod kierunkiem nauczycieli
od września 2019 r. do marca 2020 r. Brali udział w etapach: szkolnym, rejonowym
i wojewódzkim. Uczestniczyli w zajęciach

dodatkowych prowadzonych po lekcjach
Laureatom, finalistom oraz nauczyoraz w czasie ferii zimowych, pod kie- cielom serdecznie gratulujemy i życzymy
runkiem nauczycieli zdobywali wiedzę dalszych sukcesów.
Nauczyciele i uczniowie
a także umiejętności oraz opracowywali
SP w Nowym Żmigrodzie
materiały wymagane do konkursu, czytali lektury i źródła historyczne.
Wielomiesięczna, ciężka praca została nagrodzona. Po przejściu kolejnych
etapów w marcu 2020 roku reprezentanci szkoły rywalizowali z najlepszymi
uczniami z województwa, a wyniki tych
zmagań okazały się niezwykle pomyślne.
Z języka polskiego tytuł laureata
uzyskały: Julia Dybaś z kl. 8b oraz Justyna Wilk z kl. 8a. Tytuł finalisty przypadł Magdalenie Nowackiej z kl. 7a.
Z kolei z historii tytuł laureata w konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża…”
uzyskała Karolina Kochanik z kl. 8a.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Julia Dybaś, która zdobyła tytuł
laureata z języka polskiego w dwóch
kolejnych latach (2018/2019 oraz
2019/2020).
Opiekunem Julii Dybaś i Magdaleny
Nowackiej była pani Iwona Turek, Eweliny Wilk – pani Małgorzata Tłuściak, natomiast Karoliny Kochanik – pan Ryszard
Turek.
Julia Dybaś

Karolina Kochanik

Magdalena Nowacka
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Ewelina Wilk
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ZDROWIE Z NATURY

WRÓĆMY DO ZIÓŁ...
Babka lancetowata
Zbieranie ziół i wszelkich
owoców ziemi, otwiera nas
na wdzięczność wobec natury. Jeśli macie tylko okazję,
rozglądajcie się wokół siebie,
a zobaczycie świat ubogacony
na wiele sposobów. To zmienia tok naszych myśli i oddala
nas od cywilizacyjnych trosk,
porządkuje i uspokaja.
Nawet w mieście na trawniku lub
między chodnikowymi płytami możecie
znaleźć mnóstwo leczniczych ziół.
Dla niewtajemniczonych to zwykłe
chwasty. Dla ludzi, którzy wiedzą – to dar
i lek.
Tę nazwę z pewnością słyszał już
niejeden z was, często nawet nie będąc
świadomym, czym tak naprawdę jest i jakie ma zastosowanie. Babka lancetowata
[Plantago lanceolata] to roślina dobrze
znana naszym babciom, która na stałe
gościła w ich domowych apteczkach. Jednakże historia tego zioła sięga już czasów
starożytnych, gdzie było ono stosowane
jako środek na ukąszenia skorpionów
oraz węży.
Doceniana już od starożytności, mimo
upływu lat nie straciła na swojej popularności. Najwyższa pora, abyśmy i my poznali jej zdrowotne właściwości.
Najcenniejszym elementem babki
lancetowatej są liście, ponieważ to właśnie w nich zgromadzone są witaminy
i mikroelementy. Wśród tych pierwszych
prym wiodą witaminy C i K oraz karoten. Minerały występujące w roślinie to
z kolei cynk, żelazo, mangan, miedź,
Mleko z babką lancetowatą
magnez i krzem. Nie brakuje też związprzywracające siły witalne
ków o działaniu leczniczym. Roślina jest
bogata w saponiny, pektyny, flawonoidy, (przepis znanego zielarza Zbigniewa T. Nowaka)
Składniki: 1 łyżka ususzonych liści
związki śluzowe, garbniki i kwasy orgababki lancetowatej, szklanka wrzącego
niczne.
mleka, 1–2 łyżeczki miodu.
Liście babki lancetowatej wsypać do
DLA ZDROWIA
Aby sporządzić odwar czy napar kubeczka, zalać wrzącym mlekiem i paz babki lancetowatej, jej liście powinno rzyć pod przykryciem 15–20 minut. Po odsię zbierać w okresie kwitnienia, czyli od cedzeniu, do letniego naparu dodać miód.
maja do września. Co ważne, powinny być W celu wzmocnienia pić przed położesuszone w zacienionym miejscu zaraz po niem się do ciepłego łóżka. Podczas przezerwaniu, ponieważ szybko tracą swo- ziębienia lub grypy stosować 2–3 razy
je właściwości lecznicze. Warto odcinać dziennie.
Lekarstwo aktywizuje pracę systeje tuż przy ziemi, ponieważ dzięki temu
mu odpornościowego. Zalecane dla osób
szybciej wysychają.
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często zapadających na infekcje górnych
dróg oddechowych, oskrzeli i podatnych
na przeziębienia i grypę. Ułatwia odkrztuszanie gęstej wydzieliny zalegającej
w oskrzelach i gardle, umożliwiając swobodniejsze oddychanie.

Na ugryzienia komarów
Jak zapewne niektórzy już wiedzą, babka pomaga również goić rany i wszelkie podrażnienia skóry. Świeżym, zmiażdżonym
(przeżutym) liściem naciera się zwykle
miejsca ugryzione przez komary oraz inne
drobne insekty. To sprawia, że ból i obrzęk
szybko znikają. Takie działanie to zasługa
znajdującego się w babce cynku.
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ZDROWIE Z NATURY
DLA KUCHNI
Do celów kulinarnych wykorzystuje
się liście babki. Smak liści zależy od pory roku. Najlepsze są te zbierane wiosną
przed kwitnieniem, stare liście mogą być
twarde i włókniste.
Świeże liście babki lancetowatej nadają się do sałatek (im drobniej je pokroimy, tym osiągniemy lepszy smak).
Babkę lancetowatą można wykorzystać jako nadzienie placków paratha –
popularnych indyjskich chlebków.

świeżej lub suszonej chilli, a następnie
oliwę, liście babki, garam masalę i dusimy przez 5 minut pod przykryciem.
Ciasto dzielimy tak, aby otrzymać 16
kulek i każdą rozwałkowujemy, by utworzyć równe placki o średnicy około 10
cm. Na jednym placku kładziemy łyżeczkę farszu, równomiernie na całej powierzchni (oprócz boków), przykrywamy
drugim plackiem i delikatnie wałkujemy
by połączyć warstwy. Nadmiar płynu,
który mogą puścić duszone liście, możemy odsączyć ściereczką, następnie podPlacuszki paratha
piekamy na rozgrzanej, suchej patelni
Składniki: 300 g mąki pół na pół zwy- przez 1–2 minuty z każdej strony. Placki
kłej i pełnoziarnistej pszennej typ 2000, najlepiej smakują z jogurtem z kapką so2–3 łyżki oleju kokosowego lub masła ku z cytryny.
klarowanego, 1 łyżeczka soli, około ½
szklanki wody, pęczek liści babki lancetoDLA URODY
watej, 1–2 łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżeczLiście babki mają wiele właściwoka kuminu (kmin rzymski), 1 łyżeczka ści, które doceni każdy kochający ziółka
garam masala (kompozycja aromatycz- w kosmetyce. Bardzo dobrze sprawdzanych przypraw korzennych do kupienia ją się przy skórze alergicznej, wrażliw sklepach), suszona lub świeża paprycz- wej i podrażnionej. Babka lancetowata,
ka chilli
podobnie jak arnika, pomaga uszczelCiasto: Do mąki dodajemy sól i olej nić naczynia krwionośne. Dodatkokokosowy, palcami rozdrabniając, żeby wo przyspiesza regenerację naskórka.
otrzymać jednolitą, sypką „masę”, a na- Babkę lancetowatą można znaleźć
stępnie stopniowo dodajemy wodę, wy- w większości maści na stłuczenia, a takrabiamy, żeby otrzymać ciasto o konsy- że do pielęgnacji skóry trądzikowej, tłustencji plasteliny i odkładamy przykryte stej oraz wrażliwej i podrażnionej. Dzięki
na 30 minut do lodówki.
właściwościom przeciwzapalnym znalaFarsz: Liście babki tniemy na 1cm ka- zła również zastosowanie w płynach do
wałki. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy higieny intymnej oraz w płynach stosokumin, prażymy przez chwilę, dodajemy wanych przy zapaleniu spojówek.
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Babka lancetowata naprawdę świetnie nawilża skórę, ma fenomenalne działanie odkażające i regenerujące.
Odwar z liści babki zwyczajnej
Liście babki należy zalać wrzątkiem
i gotować pod przykryciem od 3 do 5 minut. Kiedy wywar będzie gotowy, warto
odstawić go na kilka minut aż do naciągnięcia.
Napój można stosować jako naturalny tonik do twarzy lub przykładać na
zmęczone oczy.

Ciekawostka
Świeże liście babki lancetowatej działają profilaktycznie, ponieważ włożone
do buta zapobiegają powstawaniu pęcherzy.

To tylko niektóre przepisy, które można przygotować na bazie babki lancetowatej. Czasami warto sięgnąć po przepisy
naszych prababć, które przecież o piękno
i zdrowie dbały wyłącznie używając tego,
co rosło dookoła, a dzięki temu, że znały
się na roślinach, żaden głód i choroby im
nie groziły. To wspaniałe, że natura daje
nam odpowiedz na wszystkie pytania!
Agata Marchewka
Bibliografia:
Hanna Szymanderska „Z łąki na talerz”
Herbamea – Blog
Sekret Mumio. pl
Miód Malina Lifestyle
Crazylittlepolka – Blog
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ODCIENIE BIAŁORUSI
(wspomnienia 2015–2018 – cz. 4)
Dzieci tak się przyzwyczaiły do tej formy pracy, że udawały
się nawet próby muzyczne, gdy gitarzysta był u siebie, a dwie
wokalistki każda w mieszkaniu na innym końcu miasta. Przez
Internet dziewczyny konsultowały ze mną przygotowane kostiumy i charakteryzację…
Ponieważ w liceum brakowało wolnych sal, a ja wynajmowałam już wówczas
przestronny apartament, z ogromnym salonem, w którym królowało pianino, więc
próby zbiorowe robiliśmy czasami w moim domu. Młodzież szybko nauczyła się,
gdzie stoi herbata i w której szufladzie
leżą słodycze… Wolała parzyć ją sama, bo
z powodu identycznych pojemników na
sól i cukier kilka razy o mały włos napój
nie został przeze mnie posolony.
W mieszkaniu bywało nawet do dwudziestu osób. A ponieważ każdy chciał
przed występem poćwiczyć na osobności,
toczyła się walka o najmniejszy skrawek
wolnego miejsca. Natrafiałam na uczniów
w schowku na szczotki, w prasowalni,
w toalecie… Pewnego razu zdesperowana Wiktoria, niezwykle utalentowana
wokalnie, zapytała, gdzie może zanucić
piosenkę. Stwierdziłam, że jedynym wolnym jeszcze miejscem jest moja sypialnia. „Ależ skąd!” – usłyszałam – „Tam od
dawna są Jarek, Dima i Nikita”. Oniemiałam. Zajrzałam i zobaczyłam chłopaków,
którzy rozsiedli się beztrosko z tekstami
w moim ogromnym łóżku! Innym razem,
przed lekcją, podszedł z jakąś prośbą
Paweł, który niedawno grał w spektaklu
autora „Trylogii”. Kiedy się wahałam, za-

pytał zdziwiony: „Sienkiewiczowi pani
odmówi?”. Rzeczywiście, jako polonistka
zdecydowanie nie mogłam.
Myślę, że cała grupa artystów, z których wszyscy dostali się na studia do Polski, wspomina czasami te zwariowane
spotkania. Wiem, że narodziły się podczas nich silne przyjaźnie i trwałe miłości. A mój apartament przez kilka godzin
wyglądał, jakby przeszedł tamtędy tajfun.
Jednak tuż przed końcem próby meble
błyskawicznie wracały na swoje miejsca,
brudne kubeczki i talerzyki stały starannie umyte na ociekaczu, a po roześmianą młodzież przyjeżdżali samochodami
rodzice. Teraz kilka osób z tej gromadki
również w Polsce bierze udział w konkursach i odnosi spore sukcesy.
Początkowo nie zdawałam sobie sprawy, że radosne przygotowania do akademii, wywoływały rosnący stres dyrektora. Pracy przez Internet nie było widać
w szkole! Antoni Pacenko wiedział tylko,
że zlecił mi przygotowanie prestiżowej
akademii, a tu… zupełnie nic się nie dzieje. Mijały tygodnie. Dyrektor coraz bardziej nerwowo przypominał o uroczystości, a ja zapewniałam go promiennie, że
pamiętam… Kiedy beztrosko stwierdziłam, że wystarczy mi jedna próba na sali

Przytulanie w ramach obowiązków wychowawcy
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tuż przed występem, zobaczyłam w jego
oczach przerażenie. Nie znał mnie. Byłam
nowym nauczycielem. Nie wiadomo, kogo
ORPEG przysłał… W końcu ulitowałam się
nad przesympatycznym szefem i wyjaśniłam pokrótce swoje metody pracy. Mimo
wszystko nie odetchnął z ulgą aż do występu uczniów, którzy dosłownie zaczarowali widownię. A młodzież, tuż po zejściu
ze sceny, zapytała, jaką następną akademię przygotujemy.
W taki sam sposób pracowałam
z uczestnikami różnych konkursów oraz
olimpiady literatury i języka polskiego.
Dzięki temu z laureatami szczebla centralnego mogłam ćwiczyć codziennie. Było to
szczególnie ważne dla młodzieży spoza
Grodna, która dojeżdżała na zajęcia nawet sto kilometrów. Na przykład Lubow
Kazak, zdobywczyni grand prix „Kresów
2017”, mieszka w Mostach. Uczyłyśmy się
drogą internetową.
Okazało się, że spora część uczestników, aby nie zapeszyć i zrobić większą
niespodziankę, nie przyznawała się rodzicom do udziału w konkursach. Właśnie
zdalna praca z nauczycielem pozwalała
zachować wszystko w sekrecie. Kilka
mam zwierzyło mi się potem, że ile razy
weszły do pokoju córki czy syna, słyszały
niecierpliwe: „Nie przeszkadzaj, rozmawiam z panią Beatą”. Łamały sobie głowę,
o czym można całymi nocami dyskutować
z nauczycielką. Wyjaśniało się dopiero,
gdy dzieci chwaliły się sukcesami.
Młodzież przyzwyczaiła się do wychowawczyni obecnej w Internecie. W tym roku, gdy abiturienci pojechali na egzaminy
do Białegostoku, najpierw napisali na Skypie z prośbą o przesłanie testów z ubiegłych lat. Wieczorem zebrała się cała
gromada, żeby powiedzieć: „Strasznie się
boimy. Proszę nas przytulić”. I przytulałam
wirtualnie każdego po kolei. Gdy pojawią
się wyniki, zobaczymy, czy pomogło…
Od pierwszych dni ujęła mnie ta niezwykła cecha białoruskich nastolatków.
Są bardzo odpowiedzialne, dojrzałe jak
na swój wiek (kończąc naukę w szkole
średniej mają czasami dopiero 16 lat),
a zarazem dziecięce w najlepszym tego
słowa znaczeniu: otwarte, ufne, szczere,
spontaniczne i bardzo rodzinne. W wielu
wypracowaniach czytałam, że do ich najmilszych chwil należą wyjazdy na wieś
do dziadków, spacer po parku z rodzeństwem, spotkania familijne. Przez trzy lata
nie słyszałam, by chociaż jeden mój uczeń
wyraził się bez szacunku o starszych.
Zawsze mówili: „Muszę zapytać mamy”,
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„Muszę porozmawiać z tatą”. Dokonywali
samodzielnych wyborów, ale było dla nich
oczywiste, że ostateczna decyzja zależy
od zdania rodziców.
Traktowanie z estymą dorosłych dostrzega się również w środkach komunikacji miejskiej. W każdym grodzieńskim
trolejbusie słychać nagrany komunikat:
„Może właśnie wsiadła osoba starsza,
kobieta w ciąży, weteran wojny. Bądźmy
dla siebie mili. Ustąpcie miejsca”. I tak
się dzieje. Wielokrotnie obserwowałam,
że jeśli wszedł ktoś w podeszłym wieku,
natychmiast podrywali się siedzący najbliżej uczniowie. W tym czasie dorośli
prowadzili staruszka na wolne miejsce.
Wykluczone, by fotel pasażera zajmowało
małe dziecko, a inni stali. Rodzice zawsze
biorą je na kolana.
Na Wschodzie lubię też podróże koleją. Przede wszystkim na peronie przy
każdym wagonie stoi konduktorka, która
sprawdza bilety i zbiera je od wsiadających. Dzięki temu nikt z pewnością nie
pomyli pociągu. Nie trzeba w obcym kraju
wypatrywać nerwowo właściwej stacji.
Pracownica kolei pojawia się ponownie,
by obudzić podróżnika, uprzedzić o zbliżaniu się do celu i zwrócić bilet. Jako
kobieta mam dodatkowe powody miłości do białoruskich kolei. Zwykle jeżdżę
z dużym i ciężkim bagażem. W Polsce za
każdym razem trzeba prosić kogoś o pomoc w umieszczeniu go na górnej półce.
Natomiast w krajach byłego ZSRR problem rozwiązano genialnie. Siedzenie dla
pasażerów przypomina wersalkę. Podnosimy je, wkładamy do środka walizkę i zamykamy. W ten sposób nie trzeba dźwigać
nad głowę ciężarów, drżąc, czy nie spadną w trakcie hamowania. Nie padniemy
również ofiarą kradzieży. Torebkę można
schować razem z głównym bagażem i spokojnie zasnąć. Wolną przestrzeń u góry
wagonu zajmuje rodzaj łóżka, jak w kuszetkach. Czasami leżą tam dzieci czy odpoczywa zmęczony pasażer. W specjalnej
wnęce czekają przygotowane koce. Konduktorka oferuje też pasażerom gorącą
herbatę. Mieszkańcy Białorusi uwielbiają
podróżować pociągami. Nie ma w tym nic
dziwnego. Ja też mam do nich wielki sentyment.
A już bezgraniczną sympatię czuję do
białoruskich kierowców. Mam nadzieję,
że dzięki wprowadzeniu bezwizowych
przyjazdów do tego kraju, Polacy nauczą
się kultury jazdy. Początkowo, widząc
strumień samochodów, zatrzymywałam
się niepewnie na brzegu chodnika, kierując się nawykami z ojczyzny. W ten sposób
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skutecznie hamowałam miejską komunikację, ale nikt się na mnie nie złościł, nie
machał i nie trąbił. Kierowcy ze stoickim
spokojem czekali aż zdecyduję się jednak
przejść przez jezdnię. Teraz już wiem, że
miejscowy szofer zatrzymuje się wiele
metrów przed pasami, gdy tylko domniemywa, iż pieszy będzie przechodził. Zdarzało się, że trolejbus zatrzymywał się na
skrzyżowaniu w połowie skrętu i cierpliwie czekał. Na marginesie warto dodać,
że w większości trolejbusy i autobusy
prowadzą w Grodnie kobiety. Gdy kierowca widzi, że ktoś biegnie na przystanek,
zawsze zaczeka. Osoby starsze mogą bez
pośpiechu dojść do pojazdu. Na pewno
nikt przed nimi nie zamknie w ostatniej
chwili drzwi.
Efektem ubocznym wysokiej kultury
zmotoryzowanych Białorusinów jest fakt,
że po powrocie do Polski muszę przez
kilka początkowych tygodni bardzo uważać, aby nie wpaść pod samochód. Jestem
przyzwyczajona do kraju, w którym na
widok pieszego ruch na jezdni zamiera.

Na drogach nie widzi się zbyt często
milicji. W mieście wystarcza system kamer. Nikt nie dyskutuje z piratami drogowymi (jeśli tacy tu istnieją?). Po prostu
po jakimś czasie przysyłany jest do domu
mandat.
W miejscach publicznych nie zobaczy
się osób pijanych lub spożywających alkohol. Podobnie jest z paleniem papierosów.
Widok palacza na ulicy należy do rzadkości. Grożą za to bardzo wysokie kary. Od
godziny 23.00 niepełnoletnich obowiązuje godzina milicyjna. Mogą przebywać
na zewnątrz tylko pod opieką dorosłych.
Dzięki takim zasadom w tym kraju czułam się naprawdę bezpiecznie. Było to
dla mnie ogromnie ważne, bo plan zajęć
sprawiał, że ze szkoły wracałam późną
nocą, w dodatku wędrując przez zupełnie
odludną okolicę: mostek na rzece, rozległy park, nieoświetloną uliczkę. Nigdy nie
spotkały mnie żadne nieprzyjemności.
Wyzbyłam się zupełnie lęku.
Beata Baraś

Siedzenia w przedziale zbudowane jak wersalki: można do środka włożyć bagaż

LIPIEC 2020

-9-

KULTURA

Wakacje z działalnością GOK – dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Każdy może mile spędzić wolny czas!
Na początku wakacji odbyło się spotkanie
autorskie z Marią Chochołek, autorką książeczki pt. „Wiersze dla dzieci”. Pani Maria, będąc
na emeryturze, realizuje swoje marzenia dając
dzieciom radość, bo – jak pisze we wstępie do
swojej książki: „Uśmiech dzieci jest największym szczęściem”. Podczas spotkania pani Maria czytała wiersze, a dzieci rysowały do nich
własne ilustracje.
Dla dzieci i młodzieży w poniedziałki, środy i czwartki prowadzone są zajęcia artystyczno-plastyczne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy wykorzystują masy
plastyczne, piszą bajki, wykonują widokówki
z materiałów zebranych przez dzieci i młodzież
na łące oraz robią kotki ze sznurka jutowego.
Chętni mogą też uczyć się gry na instrumentach muzycznych.
W czwartki organizowane są zajęcia dla
pań. Już odbyły się zajęcia z pieczenia proziaków z dżemem z arbuza, czereśni i czerwonej
porzeczki. Panie wykonywały koty i myszy
ze sznurka jutowego, uczestniczyły również
w pokazie połączonym z pogadanką na temat
racjonalnego żywienia. Wznowiono zajęcia
z frywolitek (koronek) w piątki oraz z aerobiku
w poniedziałki i zumby w czwartki.
Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony www.goknowyzmigrod.pl.
GOK

BĄBELKOWA PLANETA

Gdzieś bardzo daleko, w odległej
galaktyce, znajduje się bąbelkowa
planeta.
Bąbelkową krainę zamieszkują
tęczowe ludki, barwne ptaki, piękne
jednorożce oraz kolorowe kotki.

Obok karuzeli jest wodna zjeżNa niebie mieni się bąbelkowa tęcza, która nigdy nie znika, a czas w dżalnia wypełniona słodką bąbelkotej niezwykłej krainie płynie wolno. wą oranżadą.
Każdy ma czas, żeby się pobawić
na tęczowym placu zabaw, gdzie na
środku znajduje się ogromna karuzela, która łagodnie kołysze wszystkich do snu.
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KULTURA
Za piankowymi górami słychać co jakiś czas łagodny wybuch wielkiego cukrowego wulkanu, z którego wylewa się gorąca czekolada. Wszyscy
mieszkańcy żyją w wielkiej zgodzie, a pijąc tę czekoladę, chętnie spędzają
czas na wspólnych rozmowach i zabawach, podczas których zajadają się
słodkimi łakociami.
Pewnego dnia stało się coś niebywałego, tę spokojną i szczęśliwą krainę nawiedziło coś dziwnego. Nieopodal cukrowego wulkanu wylądował
w kapsule ciasteczkowy ludek, który chciał wykraść płynną czekoladę i teleportować ją na swoją piernikową planetę.
Pod osłoną nocy wykradł czekoladową lawę, a wulkan zatkał dużą ilością ciastek, co doprowadziło do uśpienia wulkanu.
Nagle bąbelkowa planeta zmieniła się nie do poznania, straciła swoje
wszystkie kolory, stała się szara i ponura. Rankiem mieszkańcy obudzili się
w nowej rzeczywistości, gdzie każdy nagle stał się okrutny i zły. Nie było już
życzliwości wobec siebie, lecz ciągłe dokuczanie sobie nawzajem.
Ciasteczkowy ludek, widząc co się dzieje, jak najszybciej chciał się teleportować na swoją planetę, lecz powstrzymał go duży barwny jednorożec.
Wszyscy byli zaskoczeni, że jednorożec nie stracił kolorów.
Ludek więc zapytał:
– A ty? Dlaczego nie straciłeś kolorów, jak wszyscy!?
Jednorożec odpowiedział mu:
– Jestem tęczowym strażnikiem naszej planety, więc mam wielką moc! Mój
róg jest magiczny i jak tylko coś się złego dzieje, zjawiam się natychmiast.
Ciasteczkowy ludek bez chwili zastanowienia oblał róg jednorożca gorącą czekoladą i dzięki temu zyskał przewagę, dzięki której mógł szybko
zniknąć z czekoladą na pokładzie.
Jednorożec jednak nie dawał za wygraną, postanowił uratować swoją
planetę od ciemności, mroku i zła.
Przypomniał sobie, że ma jeszcze zapasy kolorowych bąbelków i magiczny pyłek, który rozświetlił drogę i wskazał mu piernikową planetę.
Dotarł na miejsce wprost pod piernikowy zamek. Tam miasteczkowe
ludki zgromadziły się, by świętować swoje zwycięstwo. Blask jednorożca był
tak ogromny, że brązowa ciastkowa kraina rozbłysła kolorami tęczy.
Ciastkowy król zwany „Makowcem” zaprosił jednorożca na piernikowy
zamek.
Król tak zaczął swoją rozmowę:
– Barwny przybyszu, nie chcieliśmy wam zaszkodzić! Mój posłaniec miał
tylko trochę wykraść wam słodkiej lawy potrzebnej nam do zrobienia „eliksiru świeżości”. Ten eliksir zapewniłby nam świeżość na długie lata. A tak
to nasze ciastkowe ciała po jakimś czasie rozsypują się w drobny mak. Mój
posłaniec z chytrości zabrał wszystko, pozbawiając was kolorów i dobra.
Jednorożec po chwili zastanowienia odpowiedział:
– Królu widzę, że nie miałeś bardzo złych zamiarów, więc mam propozycję,
zawrzyjmy układ: my podzielimy się z wami naszą gorącą czekoladą, a wy
w zamian podzielicie się waszymi piernikowymi ciasteczkami i każdy będzie zadowolony.
Król bardzo chętnie się zgodził i od tej pory wszystko wróciło do normy,
a mieszkańcy tych dwóch planet stali się mili i gościnni. Dzięki temu nikomu
niczego nie brakowało i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.
KONIEC

Instruktor GOK Renata Ćwiek wraz z grupą „Półkole”
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Makaron z kurkami

KĄCIK KULINARNY

Składniki (na 2 spore porcje): 200 g
suchego makaronu (ulubionego), 200 g
kurek, 50 g cebuli, 200 ml śmietany 12%
(może być też 18% lub 30%), ½ papryki
czerwonej, garść sera żółtego (polecany
parmezan), ½ pęczka natki pietruszki,
sól, pieprz, 1 łyżeczka masła, 1–2 łyżki
oliwy.
Wykonanie: Kurki dokładnie umyć,
duże pokroić na mniejsze kawałki. Cebulę i natkę pietruszki drobno zsiekać.
Makaron ugotować al dente w osolonej wodzie.
Na patelni rozgrzać masło i oliwę.
Podsmażyć cebulę aż się zeszkli. Dodać
kurki, paprykę i dusić ok. 5 minut aż
puszczą sok.
Do śmietany dodać łyżkę sosu, jaki
zgromadził się na patelni, wymieszać
i dodać zahartowaną na patelnię. Mieszać i smażyć przez kolejnych 5 minut.
Doprawić do smaku solą i pieprzem.
Gotowy makaron wyłożyć na talerze.
Polać sosem, oprószyć serem i posypać
dodatkową porcją natki pietruszki.

WARTO PRZECZYTAĆ
Pierre Loti Rybak islandzki
Położona w północno-zachodniej Francji Bretania to
w głównej części półwysep wdzierający się mocno postrzępionymi brzegami w oblewające go wody Oceanu Atlantyckiego. Na tych skalistych, omiatanych wichrami wybrzeżach,
rozgrywa się odwieczna walka żywiołów. Wzburzone fale raz
po raz uderzają w palczasto wystające cyple ze wznoszącymi
się na nich stromymi klifami, tworząc krajobraz niezwykle
malowniczy, jednakże, zdawałoby się, zupełnie niesprzyjający
osiedlaniu się ludzi. Jest to jednak mylne wrażenie, gdyż od
zamierzchłych czasów ziemie te zamieszkują Bretończycy –
lud równie zahartowany w przeciwnościach i dziejowych burzach, co i same brzegi, na których żyje. To celtyckie plemię
zachowało swoją językową i kulturową odrębność nie mieszając się zbytnio z pozostałą ludnością Francji – do pewnego
stopnia, oczywiście. Obecnie językiem bretońskim posługuje
się jeszcze około 300 tysięcy mieszkańców regionu.
W czasach rozgrywania się akcji Rybaka islandzkiego,
w drugiej połowie XIX w., sytuacja tego ludu wyglądała nieco
inaczej. Bretończycy mieszkający na wybrzeżach trudnili się
głównie połowami ryb, wypuszczając się często na odległe
wody północnego Atlantyku, aż do wybrzeży Islandii. Bohaterowie powieści to właśnie grupa rybaków odbywających
takie rejsy – nazywani byli z tego powodu Islandczykami. Wyruszali oni niewielkimi stateczkami co roku, pod koniec zimy,
na daleką północ po czym, o ile dopisało im szczęście, wracali
na początku jesieni w rodzinne strony. Żeby dopomóc kapryśnemu szczęściu, ci bardzo religijni ludzie zawierzali swe losy
Najświętszej Marii Pannie, której fajansowa figurka, dobrze
zabezpieczona przed upadkiem, stała na honorowym miejscu w głównej kajucie statku. Niekończące się dni islandzkie-

go lata upływały im na połowach dorsza,
którego zgromadzony zapas zapewniał im
i ich rodzinom dostatek. Monotonną pracę
urozmaicało im śpiewanie ulubionej szanty: Jean-François de Nantes. Od czasu do
czasu na te dalekie wody wpływały statki
pocztowe i przywoziły długo wyczekiwane
wieści od najbliższych, często pisane jedną ręką do wielu adresatów, gdyż niewiele
osób z nadmorskich wiosek potrafiło czytać i pisać. Jesień i zima to z kolei dla żonatych rybaków czas
spędzany w gronie rodziny, a dla samotnych – czas zawierania
znajomości z równie stęsknionymi towarzystwa młodych ludzi, pogrążonymi w codziennych obowiązkach dziewczynami;
czas krótkiego narzeczeństwa i wesel. Ten roczny rytm wspólny dla całej społeczności sprawiał, że nawet dzieci rodziły się
w większości rodzin w jednej porze roku, często widząc swych
ojców dopiero kilka miesięcy po przyjściu na świat.
Centralną postacią Rybaka islandzkiego jest Jan Gaos, młody rybak wyróżniający się spośród współtowarzyszy zarówno
urodą, jak i niepokornym charakterem. Podczas jednego z wesel
wyznaczono mu jako partnerkę Gaud, urodziwą pannę z bogatej
rodziny. Młodzi ludzie, pomimo że zwrócili na siebie uwagę, nie
pozwolili sobie na gesty, które umożliwiłyby im bliższe poznanie się – w przypadku Gaud, chodziło o konwenanse i reputację,
a chodzący własnymi ścieżkami Jan, najbardziej chyba zakochany w morzu, zawsze lubił robić wszystko po swojemu, niekoniecznie poddając się oczekiwaniom rodziny i współpracowników. O losach tych dwojga, a także innych osób z ich otoczenia,
żyjących w miejscu i czasie, które nie zawsze sprzyjały budowaniu spokojnej rodzinnej przystani, można przeczytać w tej
niesłusznie zapomnianej powieści, której egzemplarz dostępny
jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Żmigrodzie.
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Waldemar Tokarczyk

Dlaczego wprowadzono stan wojenny?
Stan wojenny jest zagadnieniem popularnym wśród historyków zajmujących się najnowszą historią Polski. Jednakże na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu próbowali odpowiedzieć jedynie nieliczni, ponieważ jest to zadanie niezwykle trudne, wymagające trzeźwego
spojrzenia i znajomości wielu źródeł. Ze smutkiem stwierdzić należy, że nikomu na to pytanie nie
udało się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Do szczegółowego przebadania tego zagadnienia
potrzebny jest odpowiedni dystans czasowy, dlatego być może dopiero kolejne pokolenia będą
w stanie podać dokładne przyczyny wydarzeń z grudnia 1981 r. W tych rozważaniach warto jednak
przyjrzeć się temu, co dzisiaj wiadomo na temat powodów wprowadzenia stanu wojennego.
13 grudnia 1981 r. punktualnie
o 6:00 rano radioodbiorniki nastawione
na Program I radia nadały dramatyczne
orędzie gen. Wojciecha Jaruzelskiego,
który obwieścił: Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności,
jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski,
o którą moje pokolenie walczyło na
wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia
Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie
z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na
obszarze całego kraju.
Od godziny 10:00 przemówienie emitowano w Programie I telewizji. Przez
cały dzień telewizyjni spikerzy, ubrani
w wojskowe mundury, czytali kolejne
dekrety regulujące życie Polaków w zaistniałych warunkach. Wprowadzono
godzinę milicyjną, zakaz wyjazdów poza
miejsce zamieszkania, wyłączono telefony, zablokowano konta w bankach, zamknięto granice państwowe, wstrzymano sprzedaż benzyny. Starano się jednak
pokazać dobrą wolę władz, dlatego opublikowano dekret wprowadzający abolicję za działalność sprzed 13 grudnia.
Mimo to w pierwszej dobie trwania stanu
wojennego internowano ok. 3,4 tys. osób
znajdujących się na wcześniej sporządzonych listach.
Operacja wprowadzania stanu wojennego rozpoczęła się jeszcze 12 grudnia ok. godz. 23:30. Funkcjonariusze
Służby Bezpieczeństwa, żołnierze oraz
milicjanci przystąpili do wykonywania
operacji o kryptonimach „Azalia” oraz
„Jodła”. Pierwsza z nich dotyczyła przerwania nadawania programów telewizyjnych, radiowych oraz działania central telekomunikacyjnych. Dużo bardziej
skomplikowana i opatrzona większym
niebezpieczeństwem była operacja „Jo-

Gen. Wojciech Jaruzelski przygotowuje się w studiu telewizyjnym do odczytania przemówienia
informującego o wprowadzeniu stanu wojennego. Warszawa, 13 XII 1981.

dła” polegająca internowaniu działaczy
„Solidarności” oraz zajmowaniu lokali
Związku. Internowania dokonywano na
podstawie sporządzonych w każdym województwie instrukcji logistycznych ustalających m.in. trasę przewozu internowanych, punkty zbiorcze, a nawet rodzaje
pojazdów przeznaczonych do przewozu
internowanych1.
Kiedy w całej Polsce od ok. 1,5 godziny trwały już aresztowania, w Belwederze ok. godz. 1:00 zebrała się Rada Państwa. Zgromadzeni tam wojskowi i najważniejsi dygnitarze państwowi zastali
leżące już na stole gotowe teksty uchwały
o tytule „W sprawie wprowadzania stanu
W. Polak, Internowania w nocy z 12 na 13 grudnia 1981,
„Biuletyn IPN” 11-12 (2011), s. 91.
1
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wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa”2. Łatwo więc zauważyć, że
gdy Rada Państwa zebrała się, by uchwalić wprowadzenie stanu wojennego, ten
faktycznie już obowiązywał od ponad
godziny.
Moment wprowadzenia stanu wojennego został starannie wybrany przez rządzących. Noc z soboty na niedzielę była
najdogodniejszym momentem, ponieważ
wiele zakładów wtedy nie pracowało,
co uniemożliwiało ewentualny opór robotników. Władzom zależało również
na tym, aby całe kierownictwo „Solidarności” znajdowało się w jednym miejscu

2
A. Paczkowski, Stan wojenny i „powojenny”: od grudnia
1981 do stycznia 1989, [w:] Polski wiek XX, t. IV, Warszawa
2011, s. 210.

z dala od swoich siedzib regionalnych.
Tak właśnie było w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. W Gdańsku trwały właśnie
obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w których uczestniczyło prawie całe kierownictwo Związku. Ponadto komunistom sprzyjały warunki atmosferyczne: obfite opady śniegu i mróz. Bliskość
świąt Bożego Narodzenia, które z reguły
wpływają w sposób tonujący na ludzkie
uczucia, dodatkowo ułatwiały działania
władz. Cała operacja wprowadzenia stanu wojennego jest w ocenie prof. Jerzego
Eislera jedną z tych rzeczy, które w całym
czterdziestopięcioletnim okresie rządów
komunistów najlepiej się im udały3.
Pomyślność całego przedsięwzięcia
była możliwa głównie dlatego, że gen. Jaruzelski w grudniu 1981 r. skupiał w swoim ręku taką władzę, jakiej nie miał jeszcze dotąd żaden z pierwszych sekretarzy
KC PZPR. Miał on jednak równocześnie
przeciwnika, którego w takiej skali nie
miał dotąd żaden przywódca komunistycznego państwa polskiego – NSZZ „Solidarność”. Przeciwnik ten nie miał jednak takich aspiracji, jakie gen. Jaruzelski
mu przypisywał. Związkowi (ówcześnie)
nie zależało bowiem na obaleniu władzy
ani socjalizmu. Generał Jaruzelski postanowił mu jednak wytoczyć wojnę, gdyż
w jego mniemaniu „Solidarność” wprowadzała destabilizację i burzyła świat,
który socjalizm zbudował. 22 grudnia
na posiedzeniu Biura Politycznego gen.
Jaruzelski mówił: Wygraliśmy pierwszą
bitwę, ale nie wygraliśmy kampanii (na
co potrzeba kilka miesięcy) ani wojny (potrzeba 10 lat, aby odwojować spustoszenia
w świadomości i podźwignąć gospodarkę
z ruiny)4.
Powyższe słowa wydają się być dowodem na to, że gen. Jaruzelski był świadom
tego, jak wielkie skutki będzie miała decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego.
Polskie życie publiczne zostało zmilitaryzowane. Wojskowi objęli wiele stanowisk
państwowych i partyjnych. W wielkich
zakładach przemysłowych do pracy przy
kierownictwie oddelegowano specjalnych wojskowych komisarzy. Ludzie ci,
niemający często żadnego doświadczenia
w zarządzaniu życiem publicznym, a tym
bardziej gospodarczym, nie byli w stanie
podołać stawianym im zadaniom. Pogłębiło to jeszcze bardziej chaos i niezwykle
trudną sytuację ekonomiczną.
Na pierwszy rzut oka widać było, że
stan wojenny miał być lekarstwem nie
J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską.
Historia polityczna PRL, Warszawa 2018, s. 391.
4
Cyt. za: Tamże, s. 398.
3

dla sytuacji społecznej w kraju, lecz dla
zmierzającej ku upadkowi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Winą za to,
że rząd „zmuszony” był sięgnąć po to
tak drastyczne rozwiązanie, próbowano
obarczać oczywiście „Solidarność”. Mówiono więc o potrzebie poskromienia
anarchii, a także fali wyniszczających
gospodarkę narodową strajków (wciąż
organizowanych przez „Solidarność”),
o kontynuowaniu pod osłoną stanu wojennego gruntownej reformy gospodarczej, o obronie i odbudowie zszarganego
autorytetu instytucji państwa. W opinii
rządzących stan wojenny był mniejszym
złem, aniżeli grożący gwałtowny wybuch
społeczny.
Ta interpretacja wskazuje, że decyzja
o wprowadzeniu stanu wojennego była
wewnętrzną decyzją polskiego rządu.
22 grudnia 1981 r. gen. Jaruzelski mówił, że trzeba stanowczo przeciwstawiać
się propagandzie, że wprowadzenie stanu
wojennego zostało narzucone z zewnątrz.
To nas obraża. Sami podjęliśmy decyzję,
sami zrealizowaliśmy i sami za nią odpowiadamy5. Ta argumentacja zmieniała się
jednak w miarę upływu czasu. W 1989 r.
zaczęto głosić coraz bardziej otwarcie, że
w latach 1980–1981 polscy komuniści
byli „zachęcani” przez władze radzieckie
do powstrzymania tzw. solidarnościowego ruchu rewindykacyjnego. Wedle tej
tezy, Breżniew miał naciskać na Jaruzelskiego i jego ekipę, aby postawili zaporę
kontrrewolucyjnym zapędom opozycjonistów, w przeciwnym razie Polsce grozić może radziecka interwencja. Tezę tę
w 1989 r. lansował nawet gen. Jaruzelski,
zaprzeczając tym samym temu, co mówił
w 1981 r. Najnowsze badania historyków
z różnych krajów6 wskazują, że teza o realności interwencji zbrojnej w 1981 r.
nie jest wiarygodna. Militarny szantaż
to ostateczność. Większą presję Sowieci
mogli wywierać za pomocą argumentów
ekonomicznych. Mówiono o ograniczeniach w dostawach do Polski surowców,
zwłaszcza ropy naftowej i gazu. Jednocześnie radzieccy towarzysze mieli do
Polaków nieustane roszczenia, że Polska
nie wywiązuje się ze zobowiązać zaciągniętych w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i zalegali z dostawami różnych produktów (w szczególności
węgla).
W świetle tego, co wyżej powiedziano, wydaje się zasadnym stwierdzenie, że
Cyt. za: Tamże, s. 396.
Zob. Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego
wobec kryzysu w PRL 1980–1982, pod red. Łukasza Kamińskiego, Warszawa 2006.

5
6
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głównym powodem wprowadzenia stanu wojennego była potrzeba odbudowy
i wzmocnienia pozycji PZPR w państwie.
Kierownictwo partyjne, z gen. Jaruzelskim na czele, dążąc do realizacji tego
celu, gotowe było poświęcić nie tylko życie gospodarcze kraju, lecz również życie
ludzkie. Nie udało się bowiem uniknąć
słusznego oporu społecznego. Wobec internowania kierownictwa „Solidarności”,
na czele strajków stanęli mniej znani
działacze. Protestujący żądali wypuszczenia zatrzymanych i odwołania stanu
wojennego. Przeciwko nim władza od
razu wysłała stosunkowo duże siły. Dla
przykładu w pacyfikacji strajku w Hucie Warszawa uczestniczyło ok. 1,2 tys.
uzbrojonych żołnierzy, 30 czołgów i 58
wozów pancernych, natomiast w Hucie
Lenina ok. 2,3 tys. żołnierzy i 9 czołgów7.
Momentem przełomowym okazała
się masakra górników z kopalni „Wujek”.
16 grudnia funkcjonariusze specjalnej
jednostki MO otworzyli tam ogień do
górników – sześciu zginęło na miejscu,
a trzech zmarło w szpitalu. Od tej chwili
nie rozpoczął się już żaden nowy strajk.
Po pierwsze dlatego, że strajkować w warunkach zimowych było ciężko, po drugie
zaś dlatego, że obawiano się, że władza
raz ośmielona, ponownie otworzy ogień
do obywateli8. Pod względem militarnym
ta „bitwa” władzy ze społeczeństwem zakończyła się sukcesem, ale pod względem
politycznym sytuacja nie była jasna. Plan
opanowania „Solidarności” przez izolację
jej przywódców i zastąpienie ich tajnymi współpracownikami nie powiódł się,
gdyż tylko kilku bardziej znanych działaczy zgodziło się na kolaborację z władzą. Powodem tego stanu rzeczy był nie
tylko opór i determinacja przywódców
„Solidarności”, lecz także brak poważnej,
spójnej koncepcji rozwiązania kryzysu
po stronie władzy. Nie do końca wiadomo
było, czy lepszym rozwiązaniem będzie
całkowita delegalizacja „Solidarności”,
czy też włączenie jej w struktury PZPR
i nadanie jej nowego kształtu w zależności od zaistniałej potrzeby politycznej.
O niezdecydowaniu władzy świadczy
fakt rozmów władzy z Lechem Wałęsą.
Kilka lat później wspominał: Ton rozmów,
które prowadził ze mną min. Stanisław
Ciosek, był od samego początku i długi
jeszcze czas potem – niejednoznaczny.
Sugerowali mi, że nie ma Związku beze
mnie, sprawę zaś samego istnienia «Solidarności» w przyszłości uzależniono od
A. Paczkowski, dz. cyt., s. 213.
J. Olaszek, Przeciw PRL. Szkice z dziejów opozycji demokratycznej, Warszawa 2017, s. 119.
7
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wielu okoliczności. […] Oficjalnie nie byłem internowany. W rozmowach ze mną
nie precyzowano bliżej mojego statusu,
wszystko wskazywało na to, że traktuje się
mnie jako liczącego się polityka, którego
w związku z oczywistymi trudnościami,
jakie spowodowała decyzja wprowadzenia stanu wojennego w kraju, trzeba izolować. […] Początkowe formy kontaktów są
kurtuazyjne, z wyraźną perspektywą prowadzenia rozmów, ale bez formułowania
konkretnych propozycji”.9
Pobyt w odosobnieniu Wałęsy i innych przywódców „Solidarności” zdołał,
zgodnie z zamysłem władzy, w pewien
sposób osłabić Związek. Część społeczeństwa niezwiązanego z „Solidarnością”,
głównie mieszkańców wsi i mniejszych
mniej uprzemysłowionych miast, za sprawą propagandy partyjnej, uważała „Solidarność” za winną całej sytuacji. Ekipa
Jaruzelskiego umiejętnie wykorzystywała te tendencje. Z drugiej jednak strony,
ten czas wewnętrznie wzmocnił „Solidarność” i nadał jej pewną nową tożsamość.
Komuniści zdawali sobie sprawę, że
stan wojenny nie może trwać wiecznie
i stabilizacji nie osiągnie się wyłącznie
działaniami represyjnymi. Tak więc stopniowo, w zależności od biegu wydarzeń
i reakcji społecznych, odstępowano od kolejnych obostrzeń oraz podejmowano próby zbudowania instytucji, które tworzyły
zaplecze społeczne dla władzy. Zaczęły
pojawiać się „obywatelskie komitety ocalenia narodowego” – wiosną 1982 r. należało do nich kilkadziesiąt tysięcy osób. Od
1983 r. rozpoczęto budowanie „od dołu”,
w poszczególnych zakładach pracy, kontrolowanych przez PZPR związków zawodowych, dla których nadbudową stało się
– utworzone w listopadzie 1984 r. – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ). Elastycznie traktowano
internowanie i dla celów propagandowych
część izolowanych zwalniano. Na przykład w lipcu 1982 r. zwolniono wszystkie internowane kobiety, a w listopadzie
Lecha Wałęsę. Ostatnich internowanych
wypuszczono 24 grudnia 1982 r. Z dniem
31 grudnia 1982 r. „zawieszono” stan
wojenny, a 22 lipca 1983 r. odstąpiono
od niego ostatecznie. Obowiązywał więc
przez 585 dni.
Stan wojenny niewątpliwie zmienił
polskie społeczeństwo. Okres lat 1981–
1989 prof. Andrzej Paczkowski nazwał
czasem wojennym i „powojennym”, ponieważ skutki czasu stanu wojennego
widoczne były jeszcze długo. Jeżeli przy9

Cyt. za: J. Eisler, dz. cyt., s. 400.
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jąć tezę, że głównym celem wprowadzenia stanu wojennego było wzmocnienie
i odbudowa pozycji PZPR przy jednoczesnej rozprawie z NSZZ „Solidarność”,
to stwierdzić należy, że cel ten udało się
władzy osiągnąć jedynie połowicznie. Na
pewien czas społeczeństwo oraz ugrupowania opozycyjne udało się sterroryzować. Czas ten jednak wzmocnił, nadał
tożsamość i cel opozycji antykomunistycznej. „Solidarność” wyszła więc z tej
konfrontacji inna, lecz w pewien sposób
silniejsza. Władza natomiast czuła, że jej
kres jest nieunikniony.
Filip Kępa
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XIX-wieczne, drewniane budynki Nowego Żmigrodu
Powyżej prezentujemy Państwu fotografie, w większości nieistniejących obecnie, drewnianych, żmigrodzkich budynków:
1. ul. Mickiewicza 5/7 (dom drewniany z 1890 r.),
2. ul. Basztowa 22 (dom drewniany z połowy XIX w.),
3. ul. Wałowa 5 (dom drewniany z 1844 r.),
4. Wikarówka z połowy XIX w.
Fot. J. Salamon 1980–1981 r.
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