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29.06.2022  r.  zostało  ogłoszone 
postępowanie  zakupowe  na  „Dostawę 
i montaż instalacji fotowoltaicznych, in-
stalacji kolektorów słonecznych, kotłów 
na biomasę oraz pomp ciepła na terenie 
gminy Nowy Żmigród”. 

Przedmiot  zamówienia  został  po-
dzielony na 4 części tj.: 
– część 1 zamówienia – „Dostawa i mon-
taż  instalacji  fotowoltaicznych  na  tere-
nie gminy Nowy Żmigród”, obejmująca: 
dostawę i montaż w oparciu o posiada-
ną przez zamawiającego dokumentację 
techniczną  309  zestawów  instalacji  fo-
towoltaicznych wraz  z  konstrukcją  do-
stosowaną do miejsca montażu (instala-
cje montowane na budynkach mieszkal-
nych – 150 szt., na gruncie – 65 szt., na 
budynkach gospodarczych – 94 szt.),
– część 2 zamówienia – „Dostawa i mon-
taż instalacji kolektorów słonecznych na 
terenie gminy Nowy Żmigród”, obejmu-
jąca w szczególności: dostawę i montaż 
w oparciu o posiadaną przez zamawia-
jącego  dokumentację  techniczną  139 
zestawów instalacji kolektorów słonecz-
nych,  wraz  z  konstrukcją  dostosowaną 

Realizujemy Projekt Parasolowy pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkań-
ców gminy Nowy Żmigród” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

do miejsca montażu (instalacje montowa-
ne na budynkach mieszkalnych – 131 szt., 
na gruncie – 4 szt., na budynkach gospo-
darczych – 4 szt.),
– część 3 zamówienia – „Dostawa i mon-
taż kotłów na biomasę na terenie gminy 
Nowy  Żmigród”,  obejmująca:  dostawę 
i  montaż  w  oparciu  o  posiadaną  przez 
zamawiającego  dokumentację  technicz-
ną  31  sztuk  kotłów  na  biomasę  wraz 
z osprzętem,
– część 4 zamówienia – „Dostawa i mon-
taż pomp ciepła na  terenie gminy Nowy 
Żmigród”, obejmująca: dostawę i montaż 
w oparciu o posiadaną przez zamawiają-
cego  dokumentację  techniczną  18  sztuk 
pomp ciepła w budynkach mieszkalnych 
wraz z osprzętem.

Gmina Nowy Żmigród, jako zamawia-
jący,  prowadzi  procedurę  przetargową, 
zmierzającą  do  wyboru  wykonawców, 
którzy  będą  realizować  ww.  zadania  na 
nieruchomościach  prywatnych  naszych 
mieszkańców  (uczestników  projektu). 
W toku postępowania, zgodnie z ustawą 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamó-
wień Publicznych, udzielamy odpowiedzi, 

w związku z pytaniami, jakie wpływają 
od wykonawców.  Ich  liczba  i  charakter 
wymagają  dokonywania  przez  zama-
wiającego  zmian  w  treści  Specyfikacji 
Warunków Zamówienia,  co z kolei wy-
dłuża termin zakończenia całego postę-
powania. 

Zgodnie  z  umową,  na  realizację 
przedsięwzięcia  zawartą  z  mieszkańca-
mi do końca marca 2022 r. – po wyłonie-
niu wykonawców poszczególnych części 
zadań  i  zawarciu  stosownych  umów, 
zwrócimy się do Państwa bezpośrednio 
w  celu  ustalenia  ostatecznych,  całkowi-
tych  kosztów  realizacji  indywidualnych 
instalacji  oraz wizyt wykonawcy,  celem 
przygotowania  uproszczonych  projek-
tów montażu  (do  akceptacji  przez  Pań-
stwa). Na tej podstawie powstanie rów-
nież harmonogram wykonania instalacji. 
O  najistotniejszych  postępach  projektu 
będziemy  Państwa  informować  na  pi-
śmie. Tok postępowania przetargowego 
można  śledzić  na  bieżąco  w  Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy No-
wy Żmigród (bip.nowyzmigrod.pl).

Referat IOŚ UG w Nowym Żmigrodzie
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Podsumowanie zbiórki 
zużytych opon rolniczych
W dniach  6  i  20  lipca  br.  na  terenie 

Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 
Komunalnych w Nowym Żmigrodzie od-
była się akcja odbioru zużytych opon rol-
niczych. 

W  ramach  zbiórki  do  PSZOK  trafiło 
14,28 ton zużytych opon.

Szacujemy,  że  łączny  koszt  tegorocz- 
nego  przedsięwzięcia  wyniesie  brutto 
14 651,28 zł.

Krystian Gaworowski
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Zużyte opony (zdjęcie poglądowe)



-3-

AKTUALNOŚCI

REGION ŻMIGRODZKI

Przebudowa drogi gminnej Brzezowa 
– Jaworze w ramach zadania „Budowa 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 
na terenie gminy Nowy Żmigród” 
– dokonano otwarcia ofert

W  zakres  przedsięwzięcia  wchodzi 
m.in.:  wykonanie  geodezyjnej  inwenta-
ryzacji  powykonawczej,  wykonanie  i  za-
twierdzenie projektu oznakowania robót 
i  organizacji  ruchu  na  czas  prowadze-
nia  robót,  wyznaczenie  trasy  i  punktów 
wysokościowych  w  terenie  pagórkowa-
tym,  karczowanie  krzaków  i  poszycia, 
mechaniczne  usunięcie  warstwy  ziemi 
urodzajnej (humusu) z darnią do później-
szego  wykorzystania,  wykonanie  wyko-
pów mechanicznie z transportem urobku 
w nasyp, wykonanie koryta mechanicznie 
wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem 
podłoża,  warstwy  separacyjne  i  wzmac-
niające z geosyntetyków i kamienia tech-
nicznego,  wykonanie  podbudowy  z  kru-
szywa  łamanego,  wykonanie  stabilizacji 
cementem  istniejącej nawierzchni  i  pod-

Przedmiot ogłoszonego 14 lipca 2022 r. postępowania zakupowego obejmuje przebudowę 
1050 m drogi gminnej Brzezowa – Jaworze na działce nr 628/2 w miejscowości Brzezowa 
i działce nr 111/3 w miejscowości Jaworze w km 1+634 – 2+684.

budowy drogi gminnej oraz gruntu  ro-
dzimego w miejscu proj. stanowisk po-
stojowych dla samochodów osobowych, 
wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego,  warstwa  wiążąca,  wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego war-
stwa ścieralna, wykonanie nawierzchni 
z betonowych płyt ażurowych typu cięż-
kiego  na  podsypce  cementowo-piasko-
wej, udrożnienie przepustów na rowach 
i pod koroną drogi gminnej, uzupełnie-
nie poboczy wysiewką kamienną, usta-
wienie krawężników betonowych.

29.07.2022  r.  zamawiający  (Gmina 
Nowy  Żmigród),  na  podstawie  ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku, dokonał 
otwarcia  złożonych  ofert.  Do  upływu 
terminu określonego w postępowaniu, 
złożone zostały następujące oferty:

1.  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo-Mo-
stowych sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 
30,  38-200  Jasło,  na  kwotę 998 735,40  zł 
brutto,
2.  Zakład  Transportowo  Sprzętowy  Jan 
Janas, Kąty 14, 38-230 Nowy Żmigród, na 
kwotę 866 127,87 zł brutto,
3.  Zakład  Produkcyjno-Usługowo-Handlo-
wy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zie-
lona  10,  38-480 Rymanów,  na  kwotę  930 
609,07 zł brutto.

Aktualnie  prowadzone  są  czynności 
zmierzające  do  wyboru  wykonawcy  i  za-
warcia umowy. O wynikach postępowania 
zakupowego i etapach robót budowlanych 
na  tym  zadaniu  będziemy  Państwa  infor-
mować  w  kolejnych  numerach  Regionu 
Żmigrodzkiego.

Krystian Gaworowski

LIPIEC 2022
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Przedstawiciele Gminy Nowy Żmigród 
wręczyli podziękowania za bohaterską postawę

W środę 22 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy w Nowym 
Żmigrodzie odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych sta-
tuetek i listów gratulacyjnych dla mieszkańców, którzy w ostat-
nim czasie, w akcie bohaterstwa, wykazali się w sposób szcze-
gólny wysokim poziomem empatii oraz obywatelską postawą. 

od śmierci starszą kobietę. 7 maja br. na 
terenie miejscowości Skalnik, akcję serca 
z  wykorzystaniem  defibrylatora,  przy-
wrócili mężczyźnie Radosław Buczyński, 

Dariusz  Buczakowski,  Marcin  Buczyń-
ski, Mariusz Mroczka, Damian Harowicz, 
Piotr Mroczka.

Podziękowania  wręczyli  Wójt  Gmi-
ny Nowy Żmigród Grzegorz Bara  i Prze-
wodniczący Rady Gminy Henryk Strzelec, 
w obecności: Skarbnik Gminy Nowy Żmi-
gród Elżbiety Piotrowskiej oraz Inspektor 
w Referacie OSS UG Wiolety Sztelmy.

Wręczając  podziękowania,  wójt  gmi-
ny  przywołał  słynne  słowa  Alberta  Ein-
steina:  „Tylko  życie  poświęcone  innym 
warte jest przeżycia…”. 

Życzymy  sobie  i  Państwu,  by  w  cza-
sach,  w  których  „historia  dzieje  się  na 
naszych  oczach”,  a  świat  boryka  się 
z wielkim złem – szczególne akty ludzkiej 
dobroci i wrażliwości na cudzą krzywdę, 
wiodły  prym  w  przestrzeni  publicznej 
i zasługiwały na społeczne uznanie.

Krystian Gaworowski

2  maja  br.  na  terenie  miejscowości 
Nowy  Żmigród,  podejmując  akcję  reani-
macyjną przed przyjazdem karetki, Anna 
Piotrowska  i  Grażyna  Baran  uratowały 
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Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym 
– postępowanie zakupowe na oprogramowanie

Jak informowaliśmy Państwa na łamach czerwcowego numeru naszej 
gazety – Gmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie w kwocie 
265 350,00 zł na zakup komputerów przenośnych i ich ubezpieczenia. 
21.06.2022 r., w ramach postępowania zakupowego, dokonano wy-
boru najkorzystniejszej oferty na dostawę 87 laptopów, którą złożyła 
firma ZETO – Rzeszów sp. z o.o., ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. 

W związku z pojawiającymi  się pyta-
niami osób zainteresowanych, podjęliśmy 
decyzję  o  dokonaniu  zmian  w  zakresie 
rzeczowym  przedsięwzięcia. W  ten  spo-
sób zamiast zakupu ubezpieczenia sprzę-
tu,  postanowiliśmy  wyposażyć  laptopy 
w pakiety biurowe niezbędne do zdalnej 

nie obejmuje 87 bezterminowych licencji 
aplikacji typu MS Office Word, Excel, Po-
werPoint  (lub  równoważnych).  Termin 
otwarcia ofert to 10.08.2022 r., natomiast 
termin  przekazania  sprzętu  uczniom  – 
30.08.2022 r.

Projekt  „Cyfrowa  Gmina  –  Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym  –  Granty  PPGR”  finansowany 
jest w ramach osi V. działania 5.1 rozwój 
cyfrowy  JST  oraz wzmocnienie  cyfrowej 
odporności  na  zagrożenia  –  REACT-EU, 
Programu Operacyjnego Polska  Cyfrowa 
na lata 2014–2020. 

Krystian Gaworowski

nauki.  Dzięki  takiemu  rozwiązaniu  87 
ostatecznych  grantobiorców  otrzyma 
w  pełni  funkcjonalny  zestaw,  doskonale 
realizujący ideę całego przedsięwzięcia. 

W tym celu, 29 lipca zostało ogłoszo-
ne  postępowanie  zakupowe  na  dostawę 
oprogramowania  biurowego.  Zamówie-
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Relacja z koncertu kapeli DREWUTNIA

Wójt  Grzegorz  Bara,  z  nieskrywaną 
radością  i  satysfakcją,  uhonorował  zdol-
ną młodzież. Jej wysokie wyniki w nauce 
to świadectwo ciężkiej i wytrwałej pracy, 
ale również dużej dojrzałości. Mamy na-
dzieję, że zdobywane wiadomości i umie-
jętności  pozwolą  w  przyszłości  odnosić 
liczne  sukcesy  oraz  staną  się  inspiracją 
dla innych.

Na  ręce  rodziców  uczniów  złożono 
listy  gratulacyjne,  wyrażające  aprobatę 
i  wdzięczność  za  wzorowe  wychowanie 
dzieci.

Coroczne  wydarzenie  zakończył 
skromny poczęstunek przygotowany dla 
uczniów oraz ich rodziców.

Krystian Gaworowski

W piątek, 24 czerwca 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie, miało miejsce uro-
czyste wręczenie nagród dla 42 uczniów szkół z naszej gminy, którzy w zakończonym roku szkolnym uzy-
skali najwyższe średnie ocen oraz wykazali się nienaganną postawą w życiu szkolnym.

Specyfiką  muzyki,  którą  gra  kapela, 
jest łączenie tradycyjnego słowiańskiego 
folkloru  z  nowymi  brzmieniami  i  wła-
snym  opracowaniem,  można  więc  było 
usłyszeć takie instrumenty, jak irlandzkie 
whistles,  staropolska  suka  biłgorajska, 

W niedzielne popołudnie 24 lipca na żmigrodzkim rynku wy-
stąpiła kapela Drewutnia.

południowoamerykańskie reco–reco, czy 
mongolski toushpulur.

Organizatorem  koncertu  był  Gminny 
Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie.

GOK
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Warsztaty wokalno-aktorskie 
z Anną Kukawską

Jest  ona  aktorką  i  m.in.  wciela  się 
w  rolę  sierżant  Emilii  Drawskiej  w  po-
pularnym  serialu  „Policjantki  i  policjan-
ci”. Warsztaty  z Anną Kukawską, w dniu 
14  lipca,  rozpoczęły  się  o  godzinie  13 
i  trwały  aż  do  godziny  16.  W  zajęciach 
wzięło  udział  około  10  młodych  miesz-
kańców naszej gminy. 

Po krótkim wzajemnym przedstawie-
niu się, zajęcia się rozpoczęły. Pani Anna 
przydzielała uczestnikom role i konkretne 
sytuacje, w które musieli się wcielić (taką 
sytuacją  było  na  przykład  zamawianie 
pizzy). Prowadząca animowała warsztaty 
w ten sposób, że do każdej sytuacji i scen-
ki dawała różne scenariusze i inne zacho-
wania.  W kolejnej scence, młodzi aktorzy 
mieli  się  wcielić  w  kurczaki  i  odgrywać 
różne  historie  z  życia  tych  zwierząt.  Do 
jednej z bardziej zabawnych scenek nale-
ży  ta, w której dzieci wcielały  się w psa 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyły 
się warsztaty aktorsko-wokalne z Anną Kukawską.

i  jego  opiekuna.  Pracownicy  Gminnego 
Ośrodka  Kultury  przygotowali  smaczne 
i zdrowe przekąski dla uczestników oraz 
prowadzącej warsztaty. 

Dzieci  miło  spędziły  czwartkowe 
popołudnie.  Poznały  swoich  rówieśni-
ków z odległych zakątków naszej gminy. 
Rozwinęły  swoje umiejętności  aktorskie 
i  interpersonalne,  zwiększyły  swój  po-
ziom  kapitału  społecznego.  Uważam,  że 
pożytecznym  jest  organizowanie  takich 
zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury. GOK 
powinien  animować  działania  kultural-
ne na terenie gminy Nowy Żmigród oraz 
integrować  lokalną  społeczność.  Żywię 
nadzieję,  że  w  kolejnych  tygodniach 
i miesiącach oferta kulturalna i zajęciowa 
naszego GOK-u będzie równie bogata. Po-
nadto wierzę, że frekwencja będzie dopi-
sywała.

Adam Łodziński

W niedzielę 24 lipca 2022 r. w ca-
łym Kościele powszechnym obchodzo-
ny był II Światowy Dzień Dziadków 
i Osób Starszych. 

II Światowy Dzień Dziadków 
i Osób Starszych
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Papież Franciszek wybrał temat usta-
nowionego w zeszłym roku święta, który 
w tym roku brzmi: „Wydadzą owoc nawet 
i w starości”. 

Z tej okazji 31 lipca panie z Koła Go-
spodyń  Wiejskich  oraz  sołtys  wsi  Kąty 
przygotowali  uroczyste  obchody,  które 
rozpoczęły  się  od mszy  świętej. Następ-
nie  zebrani  udali  się  do  domu  ludowe-
go,  gdzie  odbyła  się  projekcja  filmu  XI-
X-wieczna polska wieś Beskidu Niskiego. 
Przekazane zostały również słodkie upo-
minki w postaci słoików miodu.

Kamil Cygan
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Wycieczka do Krempnej

Młodzi  uczestnicy  zebrali  się  w  sie-
dzibie  Gminnego  Ośrodka  Kultury  przy 
ulicy  Mickiewicza  około  godziny  10.30. 
Wszyscy  byli  bardzo  ciekawi  i  głodni 
wiedzy  przyrodniczej.  Po  sprawdzeniu 
listy obecności przez dyrektor Dominikę 
Jędrzejczyk-Wielgosz,  wszyscy  wesoło 
ruszyli  do  autobusu.    Podróż  przebie-
gła  szybko  i  sprawnie.  Po  dojechaniu 
do  Krempnej  młodzi  mieszkańcy  naszej 
gminy  rozpoczęli  swoją  wycieczkę  kra-
joznawczą  od  zwiedzenia  siedziby  Ma-
gurskiego Parku Narodowego. Wewnątrz 
obejrzeliśmy  ciekawy  film  na  temat 
czynników  przyrodniczych,  które  miały 

W dniu 25 lipca 2022 (poniedziałek), w ramach oferty wakacyj-
nej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie, odbył się 
wyjazd do siedziby Magurskiego Parku Narodowego w Kremp-
nej. Wycieczka miała miejsce w godzinach 11.00–14.00.

wpływ na ukształtowanie terenu oraz kli-
matu  Magurskiego  Parku  Narodowego. 
Warto dodać, że historia ukazana w filmie 
sięgała wczesnej… prehistorii! Następnie, 
po  seansie,  uczestnicy  wycieczki  zwie-
dzili salę, która imituje cztery pory roku 
w naszym regionie. W tej sali znajdowały 
się wypchane zwierzęta, które występują 
na naszym terenie, np. wilki, rysie, dziki, 
a nawet niedźwiedzie. Głos lektora, który 
dobiegał z głośnika, bardzo  interesująco 
tłumaczył  zawiłości  ekosystemu  wystę-
pującego  na  terenie  Magurskiego  Parku 
Narodowego.  Potem  przeszliśmy  do  sa-
li,  w  której  znajduje  się  wystawa  zdjęć, 

które  przedstawiają  piękno  naszego  re-
gionu, uchwycone przez profesjonalnego 
fotografa. Warto  nadmienić,  że  z  tej  sali 
rozciągał się przepiękny widok na Beskid 
Niski. Po zwiedzeniu siedziby MPN, poje-
chaliśmy  z  przewodniczką  na  specjalne 
ścieżki  przyrodnicze.  Najpierw  wytłu-
maczyła,  jak  się  należy  zachowywać  na 
terenie  parku  narodowego.  Posiłkowała 
się przy  tym specjalną  tablicą postawio-
ną w  tym celu przy naszej  ścieżce przy-
rodniczej.  Zaraz  potem  wyruszyliśmy 
na  szlak.  Pierwszym  przystankiem  było 
oczko wodne,  stworzone  przez  człowie-
ka, w celu rozmnażania płazów i owadów 
bytujących w MPN. Przewodniczka poka-
zała nam traszki oraz złapała do specjal-
nego pojemnika jednego przedstawiciela 
kumaka górskiego. Powiedziała przy tym, 
że kumaki bardzo często bytują w „bajor-
kach”  i  warto  zwrócić  na  to  szczególną 
uwagę,  choćby  przy  codziennych  space-
rach. Dzieci z zainteresowaniem przyglą-
dały się kumakowi. Po wypuszczeniu pła-
za na łono natury, mieliśmy krótki odpo-
czynek w drewnianej wiacie postawionej 
przy szlaku. Następnie ruszyliśmy w dal-
szą drogę. Kolejny przystanek był na  łą-
ce z pięknym widokiem na Beskid Niski. 
Przewodniczka  wyjaśniła,  jak  nazywają 
się różne szczyty i jak korzystać z tablicy 
informacyjnej  postawionej  w  tym  miej-
scu. Złapała także konika polnego i przed-
stawiła nam klasyfikację biologiczną tych 
owadów.  Ponadto,  pani  przewodnik  po-
wiedziała,  że w Magurskim Parku Naro-
dowym  łąki  stanowią  znikomy  odsetek 
ekosystemu,  dlatego  pracownicy  parku 
koszą je raz do roku, aby nie zarosły i nie 
zamieniły  się w  las. Właśnie o  tej  porze 
roku zaczyna się sezon koszenia łąk. Po-
tem znowu szliśmy lasem, aż do samego 
autobusu. Pomimo zmęczenia, młodzi lu-
dzie byli zachwyceni, że mają możliwość 
poznania środowiska naturalnego nasze-
go regionu. 

Jako  dopełnienie  warsztatów 
z  Krempnej,  w  dniu  28  lipca  (w  czwar-
tek), o godzinie 11, miało miejsce ognisko 
dla uczestników wycieczki do Magurskie-
go  Parku  Narodowego.  Ognisko  zostało 
przygotowane  przez  pracowników  GOK 
w  Nowym  Żmigrodzie.  Podczas  ogniska 
młodzi  ludzie  mieli  okazję  odświeżenia 
swojej  wiedzy  przyrodniczej,  nabytej 
w Krempnej oraz miło spędzili wakacyj-
ne  południe.  Dziękujemy  pracownikom 
GOK za przygotowanie ogniska oraz mile 
spędzony czas!

Adam Łodziński
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Czy Napoleon Orda przemierzał ziemię żmigrodzką? cz. I.
Niezwykła biografia polskiego powstańca, 
muzyka i malarza rodem z Białorusi

Istniejący już  tylko na rysunku Napoleona Ordy rodzinny Czerwony Dwór w Worocewiczach

W  przypadku  tego  ostatniego  nie 
ma żadnych wątpliwości,  że  czuł  się Po-
lakiem  i w  imię miłości  do  ojczyzny był 
gotów  ponieść  każdą  ofiarę.  Tym  więk-
szy wstyd,  że w  rodzinnym kraju  został 
właściwie  zupełnie  zapomniany,  mimo 
że olbrzymia kolekcja jego prac (1027 ry-
sunków i akwareli), przekazana w 1886 r. 
przez  spadkobierców,  spoczywa w  zbio-
rach  muzeów  narodowych  w  Krakowie 
i w Warszawie. 

O tym niezwykłym człowieku pamię-
ta się na Białorusi. W Iwanowie (dawnym 
Janowie  Poleskim)  koło  Kobrynia,  gdzie 
został pochowany w 1883 r., wzniesiono 
ku jego czci okazały pomnik, a w pobliżu 
nieistniejącego  już  cmentarza  umiesz-
czono  kamienną  tablicę,  upamiętniającą 
mogiłę malarza. W rodzinnej wsi zrekon-
struowano szlachecki dworek, w którym 
przyszedł  na  świat.  Wybito  okoliczno-
ściową monetę z  jego podobizną, poczta 
uwieczniła  go  na  znaczku,  pojawiły  się 
też ulice imienia Napoleona Ordy. Dzięki 
staraniom  władz  białoruskich  UNESCO 
umieściło dwusetną rocznicę urodzin ar-
tysty w kalendarzu obchodów jubileuszo-
wych na rok 2007. Z tej okazji w Mińsku 
oraz w siedzibie międzynarodowej orga-
nizacji w Paryżu otwarto poświęcone mu 
wystawy.  Tymczasem  Polska  milczała… 
Jedynym gestem było wydanie reprintów 
jego albumów, których komplet kosztuje 
obecnie 690 zł, nie jest więc dostępny dla 
przeciętnego  miłośnika  sztuki.  Najwyż-
sza  pora  przypomnieć  w  ojczyźnie  losy 
tego geniusza doby romantyzmu.

Istnieje grono malarzy, o których przynależność narodową spierają się Polska i Białoruś. Nale-
ży do niego Ferdynand Ruszczyc, Jan Chrucki, a także Napoleon Orda. 

Niektórzy  twierdzili,  że  ród  Ordów 
miał korzenie bułgarskie, inni – że tatar-
skie. Legenda mówiła nawet o pochodze-
niu  od  samego  Dżyngis-chana.  W  takiej 
rodzinie,  w  siedzibie  zwanej  Czerwony 
Dwór,  należącej  do  majątku  Worocewi-
cze na Polesiu, 11 lutego 1807 r. urodził 
się Napoleon Mateusz Tadeusz Orda.  Już 
imiona  nadane  noworodkowi  (pierw-
sze – na cześć Bonapartego, trzecie – na 
pamiątkę Kościuszki) świadczą o ugrun-
towanym  patriotyzmie  bliskich  przy-
szłego  artysty.  Jego  ojciec,  Michał  Orda, 
był marszałkiem powiatu  kobryńskiego, 
inżynierem z wykształcenia, zajmującym 
się  budową  dróg  i  kanałów  na  Polesiu. 
Matka,  Józefina,  to  jedyna córka Macieja 
Butrymowicza,  najbogatszego  obywate-
la  Pińska,  który  jako  poseł  uczestniczył 
w słynnym Sejmie Czteroletnim. Chłopiec 
pochodził więc z zamożnej patriotycznej 
polskiej  rodziny.  Osierocony  przez  ojca 
w wieku zaledwie dwóch lat, był wycho-
wywany  przez  matkę,  niezwykle  uzdol-
nioną  pianistkę,  która  w  dzieciństwie 
grała  na  klawikordzie  dla  samego  króla 
Stanisława  Augusta  Poniatowskiego.  To 
po niej syn odziedziczył talent muzyczny. 

Zakończywszy  naukę  pod  okiem  gu-
wernerów,  w  latach  1917–23  kształcił 
się w Gimnazjum w Świsłoczy, na obecnej 
Białorusi. U prawnuków malarza, miesz-
kających  we  Francji,  szczęśliwie  zacho-
wało  się  szkolne  świadectwo Napoleona 
Ordy.  Widnieją  na  nim  wyłącznie  oceny 
dobre (w tym – z rysunku) i bardzo dobre. 
Uczył się pilnie języków greckiego, łaciń-

skiego,  francuskiego  i  niemieckiego,  co 
przydało mu się w dorosłym życiu.

Gimnazjum w Świsłoczy słynęło z bar-
dzo wysokiego poziomu kształcenia. Tutaj 
uczęszczali  m.in.  Konstanty  Kalinowski, 
Adam Suzin, Romuald Traugutt czy Józef 
Ignacy  Kraszewski.  Historię  wykładał 
Jan Czeczot – dawny  filomata, przyjaciel 
Adama  Mickiewicza.  Już  po  ukończeniu 
nauki  Napoleon  Orda  i  osiemnastu  jego 
kolegów zostało aresztowanych za udział 
w  tajnej  demokratycznej  organizacji 
„Заране”  („Gwiaździści”)  o  charakterze 
samokształceniowym.  Śledztwo  prowa-
dzili  admirał  Szyszkin  i  senator  Nikołaj 
Nowosilcow,  znany  z  „Dziadów  cz.  III” 
A. Mickiewicza. Piętnastu spośród oskar-
żonych  otrzymało  wyroki  skazujące. 
W stosunku do pozostałych, w tym Ordy, 
uznano ich wyjaśnienia za wystarczające. 
Wyszli  na  wolność,  jednak  akta  sprawy 
pozostały w archiwach carskiej Ochrany. 
Młodzieniec natychmiast wyjechał do ro-
dzinnych  Worocewicz,  gdzie  czekały  na 
niego zaniepokojona matka Józefina i sio-
stra Hortensja.

W 1824  r. Napoleon Orda  zdał  egza-
miny i został przyjęty na Wydział Fizycz-
ny  Uniwersytetu Wileńskiego.  Zachował 
się  dokument,  w  którym  potwierdza 
własnoręcznym podpisem,  że będzie  się 
stosował  do  wymogów  uczelni.  Oprócz 
oczywistego  zobowiązania  do  pilnej  na-
uki znalazły się tam również punkty zdu-
miewające  współczesnego  czytelnika: 
4. W żadne związki i stowarzyszenia nie 
wchodzić. 5. Przez cały czas zostawania 
w Uniwersytecie innego odzienia oprócz 
przepisanego mundurowego nie używać, 
i bez niego nigdzie ze stancyi nie wycho-
dzić. 6. Na Teatrze, redutach i tym podob-
nych publicznych zabawach bez otrzyma-
nego pozwolenia na piśmie od Rektora, nie 
bywać. 7. Za miasto na przechadzki ani 
nawet na herboryzacje bez takiegoż po-
zwolenia nie wychodzić. 8. W publicznych 
domach jako w traktierniach, na bilardach 
i.t.p. dla zabawy lub rozrywki nie bywać. 
8. Xiąg przeciwnych religii i porządkowi 
krajowemu, oraz wszelkich gorszących, 
tudzież do lekcyi swoiey nienależących, nie 
czytać i nie nabywać. 10. Bez otrzymania 
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świadectwa, patentu z Uniwersytetu nie 
oddalać się. 

Napoleon  Orda  dokument  podpi-
sał, ale obietnicy nie dotrzymał. Poszedł 
w  ślady  Adama Mickiewicza,  gdy  zaled-
wie rok po spektakularnym procesie To-
warzystwa  Filomatów, wstąpił  do  tajnej 
studenckiej organizacji patriotycznej.  Jej 
członkowie  rozpowszechniali  literaturę, 
w  której  pojawiały  się  postulaty  walki 
o  wolną  Polskę  oraz  żądania  zniesienia 
poddaństwa.  Historia  się  powtórzyła. 
Policja  carska  trafiła  na  trop  związku, 
a  jego członkowie w lipcu 1826 r. zosta-
li  aresztowani  i  –  tak  jak niedawno  filo-
maci – osadzeni w wileńskim klasztorze 
Bazylianów, przekształconym na więzie-
nie. Przyszły malarz spędził tu piętnaście 
miesięcy, a po uwolnieniu nadal pozosta-
wał pod nadzorem policyjnym. Nie miał 
też  prawa  do  ukończenia  studiów.  Po-
wrócił więc do odziedziczonego właśnie 
rodzinnego majątku Worocewicze, by za-
jąć się gospodarowaniem. Przeprowadził 
remont szesnastopokojowego dworu, ale 
spokojny żywot hreczkosieja zdecydowa-
nie nie był mu pisany.

W 1829 r.  został powołany do służby 
w gwardyjsko-kawaleryjskim pułku Samo-
dzielnego Korpusu Litewskiego. Więzienie 
nie osłabiło patriotyzmu młodego szlach-
cica. Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie 
listopadowe, przedostał się na teren Kró-
lestwa  Polskiego  i  zaciągnął  jako  strze-
lec  pułku  czwartaków,  czyli  do  4  Pułku 
Piechoty  Liniowej.  Uczestniczył w  bitwie 
pod Kockiem. Za zasługi bojowe otrzymał 
Złoty Krzyż Virtuti Militari i awansowano 
go do stopnia kapitana. Po upadku zrywu 
narodowego  został  rozbrojony  w  Galicji 
i na krótko, w wielkiej tajemnicy, powrócił 
do Worocewicz. Wiedział, że musi stamtąd 
jak  najszybciej  uciekać.  Uprzednio  dwu-
krotnie  aresztowany  za  udział  w  patrio-
tycznych  stowarzyszeniach,  były  uczest-
nik  powstania  listopadowego  niechybnie 
zostałby zesłany na Syberię. 

Uzyskany obecnie wgląd w  tajne do-
kumenty  rosyjskie  potwierdza,  że  Na-
poleona  Ordę  zaliczono  do  wrogów  oj-
czyzny  drugiej  kategorii,  co  oznaczało 
zsyłkę  i  konfiskatę  majątku. Właściciela 
wywłaszczono  po  zakończeniu  śledz-
twa,  w  1835  r.  Z  tego  okresu  zachował 
się  urzędowy  opis  posiadłości,  dający 
wyobrażenie  o  bogactwie  rodu: W Czer-
wonym Dworze znajdował się drewniany 
folwarczny dom na kamiennym fundamen-
cie, stajnia i obora, spichlerz ze skrzydłem 
na czterech kolumnach, gorzelnia, słodow-
nia, sernica, młyn konny, lodownia, wiejski 

sklepik, trzy kamienne piwnice, kuchnia, 
suszarnia wiśni, gumno z dwoma spichle-
rzami, obora dla bydła, pomieszczenie dla 
wołów, składy ze słomianymi dachami, 
kamienna piwnica do przechowywania 
mleka. Na podwórzu znajdowały się czte-
ry studnie. Do siedziby przylegał ogromny 
ogród, a w sadzie owocowym naliczono 
180 jabłoni, 100 grusz, dużą ilość śliw róż-
nego rodzaju. Z tyłu domu gospodarczego 
rozciągał się zbiornik na wodę.

Ogółem  posiadłość  Ordów  obejmo-
wała 750 ha ziemi, wartych 125 tys. rubli 
srebrem. Ten ogromny majątek, ojcowiznę, 
zapewniającą  dostatnie  życie,  poświęcił 
bez wahania Napoleon Orda w imię walki 
o wolną  Polskę.  Ilu  dzisiaj  znalazłoby  się 
takich patriotów? Bogaty panicz z dnia na 
dzień  stał  się  biedakiem,  który  unikając 
zesłania na Syberię powędrował pieszo (!) 
przez Austrię, Włochy i Szwajcarię do Fran-
cji. Podróż trwała dwa lata. W 1833 r. mu-
siał zaczynać wszystko od nowa w obcym 
kraju. Liczył wówczas zaledwie 27 lat.

W przeciwieństwie do większości po-
powstaniowych  emigrantów  poradził  so-
bie doskonale. Osiedlił się w Paryżu, gdzie 
szybko  nawiązał  kontakt  z  najwybitniej-
szymi osobowościami epoki. Przydały się 
umiejętności muzyczne  rozwijane w nim 
w dzieciństwie przez matkę. Pobierał lek-
cje u samego Fryderyka Chopina oraz Fe-
renca Liszta, którzy dostrzegli w nim spo-
ry potencjał i zachęcali do komponowania. 
Obaj wysoko ocenili walce, serenady, nok-
turny i pieśni autorstwa Napoleona Ordy. 
Młodzieniec  występował  razem  z  Chopi-
nem w salonach arystokracji, m.in. u Czar-
toryskich  oraz  Platerów.  Czasami  bawili 
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się  urządzaniem  swoistych  konkursów: 
grali utwory zarówno własne, jak i drugie-
go wykonawcy, a publiczność musiała roz-
poznać ich autora. Oznacza to, że kompo-
zycje Ordy pozostawały na poziomie dzieł 
Chopina,  skoro  trudno  je  było  odróżnić. 
Nic  dziwnego,  że  niedawny  powstaniec 
zaczął zdobywać sławę jako wirtuoz forte-
pianu i świetny nauczyciel. W 1838 r. Cho-
pin  zaproponował  wybitnemu  uczniowi, 
by opublikował swoje melodie i rzeczywi-
ście w Paryżu ukazał się album zawierają-
ce jego najlepsze utwory. 

Również za zachętą Chopina Napoleon 
Orda rozpoczął studia rzeźbiarskie i ma-
larskie. Uczęszczał na prywatne lekcje do 
pejzażysty Pierre’a Girarda, uprawiające-
go gatunek weduty,  czyli  architektonicz-
nego pejzażu. Wiosną 1840 r. przemierzył 
Francję  oraz  tereny  nad  Renem, wypró-
bowując niedawno zdobyte umiejętności 
akwarelisty  i  rysownika.  Zachowały  się 
43 prace z tego cyklu, wykonane farbami 
wodnymi i sepią. Te podróże wpisały się 
w  romantyczną  modę  zwiedzania  egzo-
tycznych miejsc  i  utrwalania  ich w  pry-
watnych,  amatorskich  szkicownikach. 
Nie było przecież jeszcze aparatów foto-
graficznych.  Nie  przypuszczał  wówczas, 
że nowa pasja zapewni mu wdzięczność 
i  sławę wśród  trzech  narodów:  białoru-
skiego, ukraińskiego oraz polskiego.

Beata Baraś

Bibliografia:
M.  Borucki,  Wielcy zapomniani Polacy, którzy 
zmienili świat, Warszawa 2016
Białoruskie i ukraińskie strony internetowe

 
 

W Świsłoczy, nad brzegiem rzeki Świsłocz, upływała młodość Napoleona Ordy...
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Pasty twarogowe
Składnik: wiaderko twarogu zmielo-

nego, 1 śmietana 18%, 3 jajka ugotowa-
ne, pęczek rzodkiewek, 1 ogórek świeży, 
1 pomidor malinowy, pomidorki koktaj-
lowe, 1 papryka czerwona, kilka listków 
sałaty  zielonej,  pęczek  szczypiorku, 
1 cebula, 1/2  łyżeczki papryki słodkiej 
i  wędzonej  w  proszku,  sól  i  pieprz  do 
smaku,  1  łyżka  musztardy  sarepskiej, 
masło, ser wędzony. 

Chlebek swojski: 1/2 szklanki wody, 
1 szklanka mleka, 4 dag masła, 1/3 kost-
ki  drożdży,  1  łyżeczka  cukru,  1  łyżecz-
ka  soli, mąki  ile  zabierze.  Chlebek  jest 
pyszny, bardzo maślany,

Wykonanie:  Do  twarogu  dodajemy 
śmietanę,  dobrze  mieszamy,  następnie 
½  pęczka  szczypiorku  drobno  pokro-
jonego.  Dodajemy  sól  i  pieprz.  Dzieli-
my  twaróg  na  cztery  części.  Do  jednej 
dodajemy  jajka  starte  na  tarce  o  gru-
bych  oczkach  i  musztardę.  Do  drugiej 
rzodkiewkę  startą  na  tarce  o  średnich 
oczkach. Do trzeciej papryki w proszku. 

KĄCIK KULINARNY
Klub Różnych Form poleca...
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Bransoletki wykonane splotem makramy z koralikami
Na zajęciach Klubu Różnych Form wykonaliśmy bransoletki.  
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Do  ich  zrobienia  wykorzystaliśmy 
cienki sznurek lniany wybielony i natural-
ny. Do środka dajemy podwójny sznurek 
(około  40  cm  długości).  Drugi,  dłuższy 
sznurek  podwójny  (około  80  cm)  zwią-
zujemy  zwykłym  guzkiem  w  odległości 
1  cm  lub 10  cm. Podstawowym węzłem 
płaskim  wyplatamy  bransoletki.  Co  kil-
ka węzłów dodajemy koralik  drewniany 
pomalowany na różne kolory, nawlekając 
go na nici środkowe i ponownie zaplata-
my  węzłem  płaskim.  Zawsze  na  koniec 
zaplatania związujemy supełek. Zapięcie 
bransoletki może być na koralik  i wtedy 
na koniec dajemy koralik i wiążemy supe-
łek. Początek 1 cm jest pętelką. Możemy 
też połączyć początek 10 cm i koniec nici, 
na których wyplataliśmy. Bierzemy nowy 
sznurek około 30 cm, związujemy supełek 
i  kilka  razy  przeplatamy.  Również  zwią-
zujemy na supełek. Na początku  i końcu 
bransoletki dajemy koralik i wiążemy su-
pełek. Wtedy zakończenie w bransoletce 
się przesuwa, abyśmy mogli wsunąć rękę 
do środka, a następnie ściągnąć na odpo-
wiednią wielkość. 

Bransoletki  są  gotowe  i  wyglądają 
pięknie.

KRF Zofia Bilska

Czwartą  część  pozostawiamy  ze  szczy-
piorkiem. Chlebek swojski kroimy,  sma-
rujemy  masłem,  następnie  dowolnym 
twarogiem  lub miksem twarogów. Przy-
strajamy pokrojonym pomidorem, ogór-

kiem,  serem  wędzonym,  rzodkiewką, 
sałatą,  papryką,  cebulą,  szczypiorkiem. 
Każdy  dekoruje  według  własnego  po-
mysłu.

KRF Zofia Bilska
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Czerwiec to miesiąc, 
który zbliża nas do lata...

To czas, kiedy dary natury towarzyszą nam na co dzień.  Propo-
zycja zajęć w tym miesiącu była różnorodna.

Dzień  Dziecka  spędziliśmy  na  żmi-
grodzkim  rynku. Oprócz  innych  atrakcji, 
które  towarzyszyły  dzieciom  tego  dnia, 
można  było  skorzystać  z  barwnej  zaba-
wy malowania pianą. Malowanie to jedno 
z najzabawniejszych zajęć artystycznych 
dla  dzieci.  Wszyscy  bawili  się  świetnie, 
okazało  się,  że  mieszanie  i  malowanie 
sprawiło wiele radości, a na koniec moż-
na  się  było  pochwalić  pięknym  i  twór-
czym  obrazkiem.  Słońce,  dobra  zabawa 
i  mnóstwo  uśmiechniętych  twarzy,  tak 
oto przebiegało nasze święto dzieci.

Nasze  czerwcowe  zajęcia  były  zwią-
zane z oceanem, ponieważ 8 czerwca ob-
chodziliśmy Dzień Oceanu. Ocean kojarzy 
się nam z piękną podwodną krainą, która, 

niestety,  jest niszczona przez  człowieka, 
wytwarzającego  mnóstwo  śmieci.  Roz-
mowy z dziećmi na temat oceanu i tego, 
jak ważna jest troska o jego czystość, sta-
ły  się  doskonałą  okazją,  żeby  stworzyć 
coś związanego z morskimi i oceaniczny-
mi głębiami. Tak więc zrobiliśmy z papie-
ru ryby i płaszczki 3D. Okazało się, że za 
pomocą kartki papieru można zrobić cie-
kawy projekt. Od razu przypadł dzieciom 
do gustu.

Koktajle owocowe z lodami
Lato  zainspirowało  nas  do  zrobienia 

naszej wersji papierowych koktajli z do-
datkiem  bibuły,  pomponów,  drucików 
kreatywnych,  kolorowych patyczków do 

lodów oraz gotowych elementów dekora-
cyjnych. Wszystko umieściliśmy w plasti-
kowym przeźroczystym kubku. Wygląda-
ły równie apetycznie, jak prawdziwe kok-
tajle.  Takie  dekoracje  są  super  słodkie, 
a dzieci uwielbiają się nimi bawić.

W czerwcu przypada również ważny 
dzień, a mianowicie Dzień Ojca. Tego dnia 
nasze dzieci – małe, starsze i całkiem do-
rosłe  dzieci  –  składają  życzenia  swoim 
tatusiom.  Każdy  tata  dla  swojego  dziec-
ka jest wyjątkowy – jedyny w swoim ro-
dzaju. Nasz pomysł na prezent to urocze 
laurki  i  superbohaterowie  z  papieru.  To 
doskonały sposób, aby pokazać tacie, jak 
bardzo go kochamy.

Uczestnicy,  tworząc  różne  rzeczy, 
traktują zajęcia jako formę rozrywki. Łą-
czą przyjemne z pożytecznym, wybierają 
różne zabawy kreatywne, rozwijają twór-
cze i logiczne myślenie.

Grupa „Półkole”
Renata Ćwiek

W czerwcu na warsztatach z gotowa-
nia podejmowaliśmy różnorodne wyzwa-
nia  kulinarne.  Zaczęliśmy  od  prostych, 
maślanych  ciasteczek. Były muffinki,  ró-
życzki z listkami, zupa pomidorowa z za-
cierką i warzywami oraz sałatka owocowa 
z  musem  truskawkowym  i  galaretkami 
o różnych smakach. Młodzi kucharze sami 
wykonali potrawy (mieli jednak wcześniej 
przygotowane ciasta, masę cukrową i lu-
kier  królewski). Wszyscy bardzo dobrze 
sobie radzili, nalewali do foremek ciasto 
na  muffinki,  dekorowali  po  upieczeniu 
lukrem i posypkami, wykrawali ciastecz-
ka, formowali różyczki i listki. Wszystkie 
produkty potrzebne do  zupy  sami kroili 
i  świetnie sobie  radzili. Również sałatka 
owocowa  została  samodzielnie  przygo-
towana przez uczestników. Kroili owoce, 
galaretki. Wszystkim bardzo smakowała. 
W taki właśnie sposób zachęcamy dzieci 
do wspólnego przygotowywania potraw, 
a później do wspólnej degustacji. 

MK Zofia Bilska
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Lipa
Potężne i mocne rośliny od zawsze zachwycały ludzi. Drzewo 
było dla dawnych ludów łącznikiem między światami – korze-
niami dotykało podziemi, wyrastało nad ziemią, a koroną się-
gało nieba. Jednym z takich potężnych drzew jest lipa. 
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WARTO PRZECZYTAĆ

Pascal Garnier (1949–2010), francuski pisarz znany w Pol-
sce z trzech czarnych kryminałów, które ukazały się w wydaw-
nictwie Claroscuro, ma w swoim dorobku znacznie więcej pu-
blikacji. Wśród około pięćdziesięciu książek wydanych w jego 
ojczyźnie, przeważają zbiory nowel i powieści dla młodzieży. 

Polski wydawca publikuje na  swojej  stronie  internetowej 
obszerny biogram Garniera, a sam autor pisze o sobie w notkach 
biograficznych zamieszczonych na końcu książek. Jego życiorys 
nadaje się na powieść przygodową. Znudzony szkołą porzuca 
ją w wieku piętnastu lat, po czym udaje się na trwającą dekadę 
włóczęgę po drogach i bezdrożach Afryki Północnej i Bliskiego 
Wschodu, a nawet zapuszcza się dalej, w głąb Azji. Przeżywszy 
niezliczone przygody, wraca do Paryża, gdzie zakłada rodzinę 
i  znajduje  zajęcie,  ale niespokojny duch nie pozwala mu wy-
trwać ani w jednym, ani w drugim, ima się rozmaitych prac, ale 
wciąż chodzi mu po głowie myśl, żeby spisać własne doświad-
czenia z podróży. Na przeszkodzie stają mu braki w edukacji, 
na tyle wielkie, że nie potrafi prawidłowo odmieniać czasow-
ników w  ojczystym  języku.  Niezrażony  tym,  w wieku  35  lat 
podejmuje  się  tworzenia krótkich  form, początkowo  tekstów 
piosenek – warto wspomnieć, że  jednym z jego sposobów na 
życie było założenie zespołu rockowego – a potem nowel. Pro-
sta, zdawałoby się nieudolna forma jego tekstów z czasem sta-
je się atutem i znakiem rozpoznawczym twórczości Garniera. 
Pomimo długiej drogi do zdobycia wydawców, w końcu mu się 
to udaje. Trafia ze swoimi tekstami zarówno do młodych czy-
telników, jak i dorosłych. Tych drugich przyciąga do swych po-
wieści mroczną, niejednoznaczną stroną osobowości głównych 
bohaterów, ich samotnością, skomplikowaniem, wewnętrznym 
przymusem przemieszczania się  i ucieczki od życia,  i  tym, że 
wciąż towarzyszy im w drodze śmierć.

Trzy wydane w Polsce powieści  to:  Jak się ma twój ból?, 
Teoria pandy  i  Daleko, dalej.  Ich  bohaterowie  wpisują  się 
w opisany wyżej schemat, ale każdy z tych utworów ma wła-
sne wyraziste cechy indywidualne.

W Jak się ma twój ból? starzejący się tępiciel szkodników – 
można tutaj dopatrzeć się analogii do filmu Leon zawodowiec 

Luca Bessona – spotyka prostodusznego 
chłopaka,  któremu  proponuje  dobrze 
płatną  jednorazową  pracę.  Układ  wy-
daje  się  bardzo  atrakcyjny  dla  obydwu, 
starszy mężczyzna potrzebuje kierowcy, 
młodszy spełni swoje marzenie o wyjeź-
dzie nad morze. Już pierwsza scena sta-
nowi  solidne  „kopnięcie”  (nieprzypad-
kowo użyte słowo), powala swoją mocą 
i  ujawnia  charakter  przysługi,  jaką  ma 
spełnić młodzieniec.

Teoria pandy opowiada o pojawiają-
cym się w bretońskim miasteczku wędrowcu znikąd. Tajem-
niczy mężczyzna  zaprzyjaźnia  się  z  kilkorgiem  poranionych 
przez  życie  ludzi,  zarówno  stałych mieszkańców,  jak  i  gości, 
ujmuje ich swoim talentem kulinarnym i zmysłem ogarniania 
wszystkiego w  idealny,  ułatwiający  im  życie,  a  jednocześnie 
prawie niedostrzegalny sposób. Ten „anioł stróż” jest zawsze 
w pobliżu,  a  jednocześnie między  nim  a  jego  nowymi  przy-
jaciółmi  zieje  przepaść,  nie  dopuszcza  ich  do  świata  swoich 
emocji i nie ujawnia niczego z własnej przeszłości, choć dwie 
kobiety,  recepcjonistka  w  hotelu  i  uzależniona  od  środków 
psychoaktywnych i toksycznego partnera turystka chętnie od-
dałyby mu choć część pokładów ciepła, jakie w sobie noszą. 

W Daleko, dalej spotykamy ojca dorosłej, chorej psychicz-
nie kobiety, który kierowany chwilowym impulsem, decyduje 
się na odwiedzenie jej w zakładzie leczniczym poza jednora-
zowym, corocznym terminem przypadającym w dniu jej uro-
dzin. Mężczyzna proponuje córce podróż nad morze,  tu  i  te-
raz, co wiązałoby się z samowolnym oddaleniem się z ośrod-
ka. Nieznający się  tak naprawdę ojciec  i dziecko uciekają od 
znanego  sobie  świata  i  odbywają nieprzewidywalną podróż, 
w której ich maskotką będzie dziwna, dosyć złowrogo wyglą-
dająca afrykańska figurka. 

Pomimo mrocznych  losów bohaterów  i oszczędnie dozo-
wanych  przez  całą  powieść  urywków  z  ich  wcześniejszych 
życiorysów, książki Pascala Garniera czyta się lekko. Ich atu-
tem, oprócz intrygującej fabuły jest idealnie wymierzona, nie-
wielka, ale wyraźnie wyczuwalna dawka subtelnego, czarnego 
humoru. 

Waldemar Tokarczyk

Powieści Pascala Garniera

Lipa  jest  drzewem  ściśle  związanym 
z  kulturą  słowiańską. W  czasach pogań-
skich  miała  być  drzewem  uwielbionym 
przez dobre bóstwa. Kiedy para z sąsiedz-
twa  brała  ślub,  sadzono  lipę  na miedzy, 
aby  zapewnić  zgodę  między  rodzinami, 
wierzono również, że trumna wykonana 
z  lipowego  drewna  zapewni  zmarłemu 
spokojny odpoczynek.

Lipy  sadzono  chętnie  również  po 
przyjęciu chrześcijaństwa – stała się ona 
drzewem maryjnym,  sadzono  ją  na  roz-
stajach dróg, ocieniała kapliczki i pomni-
ki maryjne. W wierze ludowej gałązki li-
py wetknięte za święty obraz zapewniały 
spokój w domostwie (kto by się kłócił pod 
lipą?). Niektórzy wierzyli, że sen w cieniu 
lipy zapewnia prorocze sny. fo
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Lipiec,  jak  sama  nazwa  wskazuje, 
jest miesiącem ściśle powiązanym z lipą. 
W tym miesiącu emanuje największą mo-
cą, gdyż wypuszcza na świat swoje drob-
ne, białe kwiaty. Zbiera  się  je  tuż po za-
kwitnięciu, a następnie suszy na herbatę.

W Polsce znajdziemy dwa gatunki dzi-
ko rosnącej lipy, lipę drobnolistną i szero-
kolistną.  Lipę  drobnolistną  często  zoba-
czymy  przy  domach.  Sadzi  się  ją w  par-
kach  i  ogrodach,  gdyż  jest  jednocześnie 
rośliną  ozdobną  i  użytkową.  Z  kolei  lipa 
szerokolistna rośnie głównie na południu 
kraju. Obydwa gatunki służą do produkcji 
leczniczych naparów, syropów, a ich kwia-
ty można dodawać również do kąpieli.

Z lipy, od dawien dawna, wytwarzano 
również przeróżne rzeczy.

Z  włókien  lipy  można  było  przygo-
tować  rodzaj  powrozu,  a  także  papier, 
kosze,  kapelusze.  Tradycyjnie  miękkie 
drewno  stosowano  także  do  wytwarza-
nia chodaków.

W czasach głodu z liści lipy, zarówno 
we Francji, jak w południowej Polsce, ro-
biono rodzaj mąki. Z liści lipy (młodziut-
kich) można również przygotować sałat-
kę. W niektórych regionach z lipy upusz-
cza się sok, podobnie jak sok brzozowy.

Z drzewa lipowego robi się rzeźby, po-
nieważ jest miękkie i łatwe w obróbce.

DlA ZDROWIA
Właściwości  lecznicze  lipy  wynikają 

z jej składu bogatego w witaminy, związ-
ki mineralne i prozdrowotne substancje. 
W  kwiatach  lipy można  znaleźć  między 
innymi  fitosterole,  flawonoidy,  śluzy 
i  garbniki,  sole  mineralne,  kwasy  orga-
niczne, a także witaminy C i PP. Dzięki za-
wartości  tak wielu  cennych  dla  zdrowia 
składników,  lipa wykazuje różne właści-
wości.

Lipa standardowo może być stosowa-
na jako remedium na gorączkę, zarówno 
w przebiegu procesów zapalnych w orga-
nizmie, także w zapaleniu gardła, krtani, 
oskrzeli, ale i podczas zwykłego przezię-
bienia. Stosując napar z lipy warto pamię-
tać, że jednocześnie wzmaga ona diurezę 
(wydalanie moczu) oraz że działanie na-
potne  będzie  najskuteczniejsze,  gdy  po 
podaniu naparu z lipy położymy się pod 
ciepłym kocem. Najczęściej  napar  z  lipy 
wykorzystuje  się przy przeziębieniach – 
działa  napotnie,  ułatwia  odkrztuszanie, 
łagodzi  podrażnione  gardło,  niweluje 
chrypkę, a dzięki wysokiej zawartości wi-
taminy C – wspomaga odporność w okre-
sie  przeziębieniowym  lub  przyspiesza 
powrót do zdrowia. Napar z kwiatów lipy 

można też stosować jako środek uspoka-
jający, w tym przypadku najlepiej  łączyć 
lipę  z  innymi  ziołami o podobnym dzia-
łaniu,  np.  melisą,  szałwią.  Można  także 
spróbować  naparu  z  lipy  z  dodatkiem 
mleka i odrobiny miodu – taki napój bez-
pośrednio przed snem pomoże zasnąć.

Herbata  lipowa  jest pomocna w wal-
ce  z  uporczywym  kaszlem.  Dzięki  obec-
nym w niej substancjom śluzowym błony 
śluzowe zyskują dodatkową ochronę. To 
sprawia, że ataki kaszlu z czasem stają się 
łagodniejsze.  Oprócz  tego,  picie  naparu 
z herbaty lipowej jest przydatne w lecze-
niu  innych  infekcji.  Zaleca  się,  by  pić  ją 
bezpośrednio przed snem, by zmniejszyć 
uporczywość nocnego kaszlu.

Jednak  lipa  ma  również  inne  zasto-
sowania.  Filiżanka  naparu  działa  uspo-
kajająco, zwłaszcza u osób starszych lub 
młodzieży. W tym samym celu zaleca się 
również kąpiel z dodatkiem naparu. Jed-
nocześnie napar można stosować w  lek-
kich zaburzeniach  trawienia – ponieważ 
pobudza wytwarzanie soku żołądkowego 
oraz łagodzi napięcie mięśni gładkich. 

Napar
Dwie łyżeczki suszu zalewamy 200 ml 

wody i odstawiamy na 8–10 minut do za-
parzenia  pod  przykryciem.  Po  odcedze-
niu napar jest gotowy do picia.

Napar  z  kwiatu  lipy  to  łagodny  spo-
sób,  który  można  stosować  w  okresach 
przeciążenia. Badania dowodzą, że napa-
ry z kwiatów lipy obniżają napięcie ner-
wowe i ułatwiają zasypianie.

DlA uRODY
Lipa jest wykorzystywana również do 

pielęgnacji włosów i skóry głowy. Szam-
pony z wyciągiem z kwiatu lipy wspomo-
gą  walkę  z  łupieżem.  Ponadto  poradzą 

sobie z łuszczeniem się naskórka, a także 
podziałają  nawilżająco  na  włosy,  spra-
wiając, że staną się one lśniące i zregene-
rowane.

Kwiat lipy działa doskonale na włosy 
o jasnych kolorach. Łagodzi podrażnienia 
skóry głowy czy świąd, nawilża ją, a wło-
som nadaje zdrowego połysku. Płukanki 
można stosować nawet po każdym myciu 
włosów. 

W tym celu wykonujemy napar z lipy.
Należy wsypać do  garnka dwie  łyżki 

stołowe  suszonych  kwiatów  lipy  i  zalać 
wrzątkiem. Napar pozostawić pod przy-
kryciem na 20 minut. Później przecedzić 
i  poczekać,  aż  przestygnie.  Tak  przygo-
towaną  płukankę  przelać  do  buteleczki 
z atomizerem i pryskać włosy po umyciu.

Kąpiel  z  dodatkiem  naparu  z  lipy 
zwiększa elastyczność i zapewnia nawil-
żenie. Napary z  lipy są  idealne do pielę-
gnacji  skóry  suchej,  ze  skłonnością  do 
wyprysków, ale też podatnej na stany za-
palne. Mało tego – napar lipowy jest rów-
nież świetnym sposobem na pozbycie się 
worków pod oczami. Okłady pozwolą się 
pozbyć śladów zmęczenia, podziałają od-
świeżająco, ale pomogą także przy zapa-
leniu spojówek i powiek.

Przeciwwskazania
Wypijanie naparu z lipy może odwad-

niać  organizm.  Zatem  trzeba  pamiętać 
o  wypijaniu  odpowiedniej  ilości  wody, 
aby go nawodnić.

Napar z lipy jest moczopędny i może 
obciążać  nerki. W  związku  z  tym  osoby 
mające schorzenia nerek nie powinny go 
nadużywać. Każda kobieta w ciąży, która 
ma ochotę pić herbatę z lipy, powinna tę 
decyzję  wcześniej  skonsultować  z  leka-
rzem.

Agata Marchewka
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Non multa sed multum, czyli jak pomagano 
pogorzelcom żmigrodzkim w 1882 r.

Kolejny  zdarzył  się  w  1577.  W  XVII 
wieku  odnotowano  dwa  wielkie  poża-
ry,  niebędące  wynikiem  wojen:  w  1673 
i 1694. Ten drugi był bardzo dotkliwy, bo-
wiem spłonęło całe miasto, wraz z kościo-
łem parafialnym i synagogą. Czy w XVIII 
wieku klęski pożarów nawiedzały Nowy 
Żmigród?  Możliwe,  ale  dzisiejszy  stan 
wiedzy historycznej tego nie potwierdza. 
W wieku XIX wielkie  pożary wybuchały 
w  miasteczku  nad  Wisłoką  aż  trzykrot-
nie.  Pierwszy  raz  w  1828,  gdy  spłonęła 
wschodnia  część  rynku.  Drugi  w  1843, 
gdy  spaliła  się  połowa  zabudowy  wraz 
z kościołem. Trzeci w 1882, gdy spłonęły 
92 domy, w  tym m.in. poczta,  sąd,  szko-
ła i apteka. Był to zarazem ostatni wielki 
pożar Nowego Żmigrodu, który wybuchł 
w okresie pokoju. Minęło od tego wyda-
rzenia równo 140 lat.

Za każdym razem Nowy Żmigród od-
radzał  się  jak  Feniks  z  popiołów,  dzięki 
wysiłkowi  mieszkańców,  pomocy  władz 
(po  1772  również  władz  zaborczych), 
instytucji,  ofiarności  ziemian,  ale  i  zwy-
kłych  ludzi. W obliczu nagłego nieszczę-
ścia, jakie spadło na żmigrodzian w 1577, 
król  Zygmunt  I  Stary  uwolnił mieszczan 
od płacenia podatków na 12 lat i na jakiś 
czas z czopowego. Kilka wieków później, 
po tragicznym pożarze w 1843, redaktor 
„Gazety  Lwowskiej”  –  Jan  Nepomucen 
Kamiński i  jego przyjaciel Walenty Chłę-
dowski,  zorganizowali  zbiórkę w  siedzi-
bie redakcji,  informowali o napływającej 
zewsząd  pomocy  finansowej  oraz  róż-
norodnych  wydarzeniach  kulturalnych, 
z  których  dochód  przeznaczono  na  po-
gorzelców.  Jan  Nepomucen  Kamiński 
wydał nawet na ten cel książkę – cegiełkę 
pt. „Gołąb pożaru”.1

A  jak  było  w  1882?  Pożar  wybuchł 
w  nocy  z  7  na  8  kwietnia  1882  (noc 
z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, w 5. 
dniu żydowskiego święta Pesach). W kro-
nice Szkoły Podstawowej w Nowym  Żmi-
grodzie czytamy, że pożar [rozpoczął się] 
w domu Ignacego Kopycińskiego, organisty. 
A że ten dom dotyka wieży kościelnej spło-
nął dach na tejże, a że był wiatr północno-
1 Więcej na ten temat w P. Figura „Nieśmy cegłę po 
cegle na pogorzelisko, a miasto Żmigród wstanie 
z popiołów”. Redakcja „Gazety Lwowskiej” wobec 
pożaru Nowego Żmigrodu z 17 kwietnia 1843r., 
„Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej” R 28 
(2019) nr 4, s. 316–343.

Pożary nawiedzały Nowy Żmigród wielokrotnie. Pierwszy, odnotowany w kronikach wielki 
pożar, który pochłonął całe miasto, wybuchł w 1522.

zachodni kościół ocalał, a ogień zwrócił się 
na południe, wskutek czego spłonęła cała 
część miasta zachodnia, wschodnia część 
rynku spłonęła i cała część miasta na po-
łudniu, doszło aż do szkoły, spłonęła tak-
że szkoła i jeszcze jeden dom na południe 
szkoły, własność Jana Nowaka, gdzie dziś 
ogród szkolny. Jak widać szkody powstałe 
w wyniku pożaru były ogromne, wartość 
samych  tylko  zniszczonych  budynków 
szacowano na 200 tys. złotych reńskich.2 
Tragizmu  dodawał  fakt,  że  nieszczęście 
spadło  na  Żmigród  w  okresie  świątecz-
nym i  to zarówno dla Żydów (mieszkało 
ich wtedy w mieście  1410),  jak  i  katoli-
ków (mieszkało ich wtedy w Żmigrodzie 
1067)3.

W obliczu  tej  tragedii wielu  ludzi do-
brej woli pospieszyło z pomocą materialną 
i  finansową.  Już 8 kwietnia zorganizował 
się komitet pogorzelców Żmigrodu, który 
rozesłał do redakcji największych galicyj-
skich  gazet,  m.in.  krakowskiego  „Czasu” 
i lwowskiej „Gazety Lwowskiej”, apel o po-
moc. W tekście tym, oprócz opisu pożaru, 
czytamy: pierwszy Wny Pan Fihauser, wła-
ściciel Makowisk, złożył na rzecz pogorzel-
ców 200 złotych reńskich. Za tak pięknym 
przykładem poszedł JWny hr. Męciński 
z Dukli, Wny Ludwik Krzystkiewicz z Niena-
szowa i dwór z Sulistrowy, napłynęły skład-
ki z Dukli [złożone] na ręce Burmistrza 
– a nie wątpimy, że i inni litościwi ludzie 
z chętną pospieszą z pomocą. Apel odniósł 
skutek, bowiem w przeciągu kilku tygodni 
pomoc zaoferowały władze centralne, ra-
dy niektórych miast, co bogatsi obywatele, 
naprędce zawiązane komitety, ale i zwykli, 
niezamożni mieszkańcy Galicji. 

Na wstępie należy podkreślić fakt, że 
wielu  mieszkańców  było  przezornych 
i  ubezpieczyło  swoje  domy  od  pożaru, 
zatem  Towarzystwo  Wzajemnych  Ubez-
pieczeń w Krakowie  bardzo  szybko wy-
płaciło im odszkodowanie. To jednak nie 
zabezpieczyło  wszystkich  potrzeb  po-
szkodowanych.  Do  tego  potrzebne  było 
większe społeczne zaangażowanie.

Gazety  ukazujące  się w  Galicji,  przez 
cały kwiecień i maj informowały o nadsy-

2 Złoty reński to polska nazwa austro-węgierskie-
go guldena. Urzędnik niższego szczebla zarabiał 
ok. 300 złr rocznie.
3 Taką liczbę mieszkańców podaje szematyzm za 
rok 1882.

łanych ofiarach na pogorzelców. W dzien-
nikach można było przeczytać m.in. o tym, 
że cesarz Franciszek Józef I wie o pożarze 
Żmigrodu. 52-letni władca, który dwa lata 
wcześniej  odbył  oficjalną  podróż  po  Ga-
licji  i  tylko  zła  pogoda  powstrzymała  go 
przed  przejazdem  przez  Żmigród,  teraz, 
w  obliczu  klęski  pożaru,  wsparł  swoich 
biednych poddanych kwotą 2000 złotych 
reńskich. Wyraźnie zaznaczono, że pienią-
dze pochodzą z jego „prywatnej szkatuły”. 
1200 złr ofiarowali też syn i synowa cesa-
rza – arcyksiążę Rudolf i arcyksiężna Ste-
fania. 200 złr przekazał Wydział Krajowy, 
czyli polska administracja autonomicznej 
Galicji, a 20 złr Archidiecezja Lwowska ob-
rządku  łacińskiego.  Pogorzelców  wspie-
rały  też  inne  znaczące  osoby, m.in.  arcy-
książę Albrecht Fryderyk Habsburg, który 
ofiarował 300 złr oraz  „baron Rotschild” 
ofiarodawca  olbrzymiej  sumy  1000  złr. 
Niestety, nie udało mi się ustalić, czy cho-
dzi o wiedeńskiego bankiera Alberta Salo-
mona Anselma von Rothschilda, dziedzica 
wielkiej  fortuny,  czy  może  o  jego  brata 
Nataniela Meyera von Rothschilda. Gazety 
tego nie precyzują.

Pomoc  dla  Żmigrodu  przysłały  rów-
nież  dwa  miasta:  Lwów  i  Kraków.  Kra-
ków,  z  inicjatywy  Ferdynanda  Weigla, 
ówczesnego  prezydenta,  obiecał  prze-
kazać przynajmniej 200 złotych reńskich, 
jeżeli nie więcej, zaś Rada Miasta Lwowa 
uchwaliła wysokość zapomogi na 300 złr. 
Na  rzecz  żmigrodzkich  pogorzelców 
zbierano  pieniądze  również  podczas 
wydarzeń  kulturalnych,  przedstawień 
teatralnych  i  bali.  Coroczny  wielki  Bal 
Polski w Wiedniu  połączony  był  z  kwe-
stą. Śmietanka towarzyska zebrała 1000 
złr.  Pierwotnie  kwota  ta  była  przezna-
czona dla potrzebujących warszawiaków, 
ale  potem  zdecydowano,  że  część  pie-
niędzy  (300  złr)  zostanie  przekazanych 
do  Żmigrodu.  Gazety  codzienne  często 
przypominały o skutkach szalejącego ży-
wiołu, jego ofiarach i tym samym czyniły 
sprawę  pożaru  w  Żmigrodzie  aktualną. 
W jednym z dzienników czytamy: Choćby 
najdrobniejsze datki w pieniądzach i żyw-
ności przyczynią się dosadnie do ulżenia 
niedoli biednych mieszkańców i tylu sierot. 
Non multa sed multum (łac. nie wiele, ale 
dobrze). 

LIPIEC 2022
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Śledząc  artykuły  prasowe  dotyczące 
pożaru w Nowym Żmigrodzie widać wy-
raźnie zaangażowanie kilku miejscowych 
osób:  burmistrza  Antoniego  Nowaka, 
zastępcy  burmistrza  Stanisława  Mycz-
kowskiego,  proboszcza  ks.  Walentego 
Wojtalika,  zarządcy Karola Puzy,  lekarza 
Kazimierza Zabierowskiego, Dawida He-
rza, Mojżesza Kolbauera, Juliusza Schön-
wettera.  Jednak  dwie  osoby  należy  wy-
różnić  szczególnie:  ówczesnego Starostę 
Jasielskiego  Romana  Gabryszewskiego 
i ks. dr. Adama Kopycińskiego.

Roman  Gabryszewski  był  przewod-
niczącym  powiatowego  komitetu  po-
mocy  pogorzelcom  żmigrodzkim,  po-
średniczył  w  przekazywaniu  pieniędzy 
i  darów w naturze,  a  także m.in.  zorga-
nizował  amatorskie  przedstawienie  te-
atralne  w  Jaśle,  składające  się  z  dwóch 
przedstawień  pt.  „Czy  z  polowania?”  i 
„Stryj  przyjechał”4,  z  którego  czysty  do-
chód (216 złr) przekazano do Żmigrodu. 
Zaś  ks.  dr  Adam  Kopyciński,  rodem  ze 
Żmigrodu,  wykładowca  w  tarnowskim 
seminarium,  członek  Rady  Miejskiej  i 
Powiatowej  w  Tarnowie,  pośredniczył 
4 Autorem obu sztuk był Władysław hr. Koziebrodz-
ki.

w  przekazywaniu  datków  ze  zbiórek 
publicznych  i  od  osób  prywatnych,  a w 
latach  późniejszych,  jako  poseł  na  Sejm 
Galicyjski,  przyczynił  się  do  odbudowy 
żmigrodzkiej  szkoły,  zaś  pomagając  za-
łożyć firmę „Wyrób i sprzedaż szat litur-
gicznych Towarzystwa chrześcijańskiego 
zarejestrowanego  z  ograniczoną poręką 
w  Żmigrodzie  Nowym”  próbował  dźwi-
gnąć  podupadłe,  a  słynne  kiedyś  żmi-
grodzkie  hafciarstwo.  Zarówno  Roman 
Gabryszewski,  jak  i  ks.  dr  Adam  Kopy-
ciński za swoje zaangażowanie w odbu-
dowę,  zostali honorowymi obywatelami 
miasta Żmigrodu.

Jeżeli  te  dwie  postacie  można  na-
zwać  pozytywnymi  bohaterami,  którzy 
sprawdzili  się  w  momencie  próby,  to 
bohaterem  negatywnym  był  ówczesny 
właściciel  dóbr  żmigrodzkich  Józef  Ka-
lasanty  Deszkiewicz-Kundzicz.  Niewiele 
wiadomo o tym człowieku, wątpliwe jest 
nawet to, że kiedykolwiek w Żmigrodzie 
był, ale na pewno majątek tu usytuowany 
zakupił w 1877, a na sprzedaż wystawił 
go… w sierpniu 1882, w kilka miesięcy po 
pożarze.5  Żadne  dostępne mi  źródła  nie 
5 Dobra Żmigród z przyległościami zostały sprzeda-
ne w 1884, a nabył je Jan hr. Lewicki.

wymieniają go jako osoby zaangażowanej 
w pomoc pogorzelcom.

140 lat temu ofiarność władz, instytu-
cji i prywatnych ludzi przyniosła spodzie-
wany  skutek,  gdyż  już  w  prasie  z  1885 
można znaleźć informacje o tym, że Żmi-
gród po pożarze został całkowicie odbu-
dowany.  Rzadko  się  o  tym mówi,  ale  do 
dzisiaj widoczną  „pamiątką”  po  pożarze 
1882  jest  wieża/brama  kościelna,  która 
po spaleniu została na ocalałych murach 
podwyższona aż o dwie kondygnacje, do 
stanu  obecnego.  Uważny  przechodzień 
dostrzeże  na  jej  fasadzie  napis  1883, 
oznaczający datę remontu. Wieża/brama 
Kościoła św. św. Piotra i Pawła w Nowym 
Żmigrodzie  jest  zabytkiem  z  XVIII  i  XIX 
wieku.6

Za pozytywny skutek niszczycielskie-
go pożaru z roku 1882 uznać należy za-
łożenie  i  rozwijanie  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej,  która  w  Nowym  Żmigrodzie 
powstała w 1884.7

Piotr Figura

6 Została wpisana do rejestru zabytków razem z ko-
ściołem 25.04.1972 pod nr A-170.
7 Cz. Leosz „Ochotnicze straże pożarne w gminie 
Nowy Żmi gród. W zarysie historycznym”, Nowy 
Żmigród 2006, s. 188
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