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MINISTER ZDROWIA CHCE STWORZYĆ SIEĆ
SZPITALI - OZZPiP ZGŁASZA WĄTPLIWOŚCI,
BO PIELĘGNIARKI MOGĄ ODEJŚĆ Z ZAWODU

WAŻNE STANOWISKA OZZPiP
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Pielęgniarki czują się
dyskryminowane

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY
O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE
MEDYCZNYM OBURZA ŚRODOWISKO
PIELĘGNIARSKIE: STANOWISKO ZWIĄZKU
CAŁA BRANŻA ZJEDNOCZYŁA SIĘ W POPARCIU
DLA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY
O ZASADNICZEJ PŁACY MINIMALNEJ
DLA ZAWODÓW MEDYCZNYCH.
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Między mikołajem a gwiazdorem

ZWYCZAJE, WRÓŻBY, TRADYCJE WIGILIJNE
I POTRAWY CHARAKTERYSTYCZNE
DLA DANEGO REGIONU POLSKI.
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Szanowni Państwo!
Z niezwykłą przyjemnością oddaję w Państwa
ręce kolejny, dziewiąty numer Biuletynu
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych „W Pigułce”.

inisterstwo Zdrowia przekazało do
konsultacji publicznych projekt
ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Projektowana nowelizacja prowadzi do rewolucyjnej zmiany
dotychczasowego systemu kontraktowania
świadczeń medycznych. Zakłada bowiem odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur
medycznych na rzecz świadczenia ryczałtowego.
Mają szansę je uzyskać tylko te podmioty medyczne, które zostaną zakwalifikowane w wyniku
arbitralnych i uznaniowych decyzji do tzw. sieci
szpitali. Szerzej o samym projekcie, jak również
o stanowisku Związku przeczytacie na str. 4-6.
Wobec ogromnych rozbieżności pomiędzy
oczekiwaniami strony związkowej dotyczącymi

wprowadzenia przepisów związanych z gwarancją najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników medycznych a propozycją wypracowaną przez Ministerstwo Zdrowia, strona społeczna postanowiła opracować własny projekt
ustawy, który będzie zgodny z oczekiwaniami
pracowników. Rozpoczynamy właśnie zbieranie
podpisów poparcia dla tego projektu. Co proponują
partnerzy? Więcej na str. 10-11.
Nadchodzące święta Bożego Narodzenia to
szczególny czas. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka artykułów na temat regionalnych tradycji świątecznych oraz kulinarnych inspiracji - str. 12-21.

Na święta Bożego Narodzenia i na każdy dzień nowego roku
życzę każdemu z Państwa, jak również Waszym najbliższym
zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń
w sferze osobistej i zawodowej.
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Sieć
z dużymi
okami

”

ARBITRALNE DECYZJE
DYREKTORÓW

PŁACONE RYCZAŁTEM

Zamiast płacić za pojedyncze hospitalizacje i procedury - szpitale dostawałyby roczny ryczałt. Zakres
świadczeń objętych ryczałtowym finansowaniem
byłby określony w przepisach i obejmowałby większość świadczeń obecnie realizowanych, poszpitalną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitację.
Ustawodawca w projekcie podkreśla połączenie
działalności szpitala z opieką ambulatoryjną. Minister zdrowia na bieżąco monitorowałby, czy szpitale wykonują zadeklarowane świadczenia.

W SIECI SZPITALI

Chce także stworzyć nową, podzieloną na poziomy,
sieć szpitali. Mają zostać w niej wyodrębnione trzy
podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego: lokalny, regionalny i wojewódzki oraz trzy poziomy specjalistyczne: pediatria, onkologia
i instytuty.
Sieć ma być weryfikowana co cztery lata.
Szczegółowych kryteriów kwalifikacji jeszcze nie
ma. Projekt zakłada następujące poziomy: pierwszy (cztery podstawowe oddziały) drugi (8-10
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oddziałów), trzeci (szpitale kliniczne i dawne szpitale wojewódzkie specjalistyczne).
Wykaz zakwalifikowanych podmiotów oraz zakresu świadczeń ogłosi dyrektor wojewódzkiego urzędu zdrowia (wojewódzki oddział NFZ) w porozumieniu z wojewodą. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach minister zdrowia może wskazać
dany szpital do sieci.
Minister skierował projekt tej ustawy do społecznych konsultacji pod koniec września. Pod koniec
października OZZPiP skierował do ministra swoje
uwagi. Związek niepokoi się zmianami.

infografika) spowoduje zdaniem OZZPiP patologiczne zachowania podmiotów ubiegających się
o wejście do systemu.
Wyścig będzie dotyczył nie tylko dołączenia do

TYPY SZPITALI W SIECI

BĘDZIE WYŚCIG

Projektowana nowelizacja prowadzi do rewolucyjnej zmiany dotychczasowego systemu kontraktowania świadczeń medycznych. Zakłada
się odstąpienie od dotychczasowego sposobu
finansowania pojedynczych procedur medycznych na rzecz świadczenia ryczałtowego. Świadczenia ryczałtowe mają szansę uzyskać tylko te
podmioty, które zostaną zakwalifikowane do sieci szpitali w wyniku arbitralnych i uznaniowych
decyzji.
Konkursowe zamawianie świadczeń ma być po
reformie marginalne i dotyczyć jedynie 15 proc.
dotychczasowego budżetu przeznaczonego na
lecznictwo szpitalne.
Proponowane sześć poziomów szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (patrz.

Związek apeluje do ministra
przede wszystkim o odroczenie reformy co najmniej
o jeden rok, tak by szpitale
miały czas na przygotowanie
się do wprowadzenia zmian

wyższego poziomu, ale i przyznania większej liczby profili oddziałów szpitalnych. Zagrożenie jest
tym większe, że wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do danego poziomu wraz z określeniem profili oddziałów dyrektorzy oddziałów
wojewódzkich NFZ mają ogłaszać do 30 kwietnia
2017 roku.

Szybko, bez przepisów wykonawczych
i liczenia się z kosztami, czyli jak zwykle.
Tylko że tutaj chodzi o zdrowie i życie
inister zdrowia Konstanty Radziwiłł chce
zlikwidować NFZ, zmienić zasady finansowania szpitali. Jego ustawa o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to
prawdziwa rewolucja.
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Tymczasem nie ma żadnych przepisów wykonawczych, które określą zasady i warunki przeprowadzenia tego procesu.
Co gorsza, z góry założono odstępstwa od zasady.
M.in. dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ będzie miał prawo zdecydować po uzyskaniu zgody
ministra o zakwalifikowaniu do danego poziomu
także świadczeniodawcy, który nie spełnia warunków, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne do właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej.
Według jakich obiektywnych kryteriów decyzja
w tej sprawie będzie podejmowana? Jest to kwestia
bardzo istotna dla szpitali specjalistycznych, ale
jednoprofilowych. Chodzi np. o Wojewódzki Szpital
Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Centrum
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
i Centrum Reumatologii im. Jerzego Ziętka w Ustroniu. Choć mają ustaloną od lat nie tylko krajową renomę, to w przygotowanym projekcie się nie mieszczą i nie mają szans na wejście do sieci szpitali.
Będą musiały o to zabiegać indywidualnie.
Zagrożeniem jest również finansowanie tylko wybranych profili lecznictwa. Szpital zakwalifikowany do pierwszego poziomu, który ma np. 10 oddziałów profilowych, będzie mógł liczyć na finansowanie ryczałtowe jedynie czterech podstawowych
oddziałów. By utrzymać pozostałe sześć, będzie
musiał przystąpić do konkursu, wiedząc, że do podziału pozostanie tylko 15 proc. dotychczasowego
budżetu.

LUDZIE TRAFIĄ NA BRUK

ŹRÓŁO - MIN.ZDROWIA

A jeśli konkurs nie zostanie ogłoszony, to co ma
zrobić z tymi sześcioma oddziałami i zatrudnionymi tam pracownikami? Okaże się, że zmarnują
się pieniądze wydawane w ostatnich latach na

Temat numeru Temat numeru

infrastrukturę i sprzęt. To może spowodować zapaść finansową tych szpitali i ostatecznie ich
zamknięcie.
Związek apeluje więc do ministra przede wszystkim o odroczenie reformy co najmniej o jeden rok,
tak by szpitale miały czas na przygotowanie się do
wprowadzanych zmian. Zwraca się również o przygotowanie dokumentów wykonawczych do ustawy i wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałających ewentualnej korupcji.
Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca OZZPiP, tak
ocenia projekt: Służbę zdrowia rzeczywiście trzeba
uporządkować, ale przy tej okazji nie wolno zniszczyć bardzo dobrych szpitali takich jak ten w Siemianowicach Śląskich. Moim zdaniem zagrożone
są także szpitale powiatowe, jeśli dostaną ryczałt
tylko na niektóre oddziały. Tymczasem to one właśnie są najbliżej ludzi. Jeśli ich rola zostanie zmarginalizowana i zniknie część oddziałów, pielęgniarki stracą pracę, a alternatywy na miejscu dla nich
żadnej nie będzie. Boję się utraty pielęgniarek
z systemu, bo wobec braku możliwości odejdą z zawodu albo wyjadą z kraju. A i tak ich w szpitalach
brakuje.

ważne stanowiska OZZPiP

Projekt nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym budzi
wątpliwości i zaniepokojenie środowiska pielęgniarskiego: czy wystarczą
e-konsultacje, czemu rozbija się zespoły ratownicze, dlaczego od pielęgniarek
wymaga się więcej niż od ratowników?

UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Propozycje zmian do projektu rozporządzenia
ministra zdrowia w sprawie określenia profili
charakteryzujących poziomy systemu
zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji
świadczeniobiorców do tych poziomów
w paragrafie 2 pkt 3) Poziom szpitali III stopnia profile:
dodać następujące profile - dermatologia
i wenerologia
geriatria
nefrologia
Określając poziomy szpitali pominięto w całości
prowadzenie przez szpitale tych oddziałów.
Tymczasem są to świadczenia niezbędne do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
Wieloprofilowe szpitale są często jedynym gwarantem ich wykonywania w danym regionie. Na poziomie
szpitali III stopnia nadal powinny je wykonywać, mimo
że nie są to świadczenia aktualnie „najlepiej wyceniane”. Zarówno w zakresie geriatrii jak nefrologii,
potrzeby rosną wraz ze starzeniem się społeczeństwa
(...)
w paragrafie 2 pkt 3) Poziom szpitali III stopnia profile:
dodać następujące profile - szpitalny oddział ratunkowy
Wprowadzenia oddziału SOR do wykazu profili szpitali
III stopnia skłaniałoby wieloprofilowe szpitale specjalistyczne do realizacji świadczeń w oparciu o strukturę
szpitalnego oddziału ratunkowego, a nie poprzez izbę
przyjęć, oraz poprawiało integrację państwowego
Ratownictwa Medycznego z systemem PSZ.
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Pielęgniarki czują się

dyskryminowane
14 października tego roku minister zdrowia skierował do konsultacji projekt nowej Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 16 listopada
Zarząd Krajowy OZZPiP odpowiedział ministrowi.
Oto niektóre nasze uwagi.

”

Likwidacja specjalistycznych
zespołów ratownictwa
medycznego stwarza
zagrożenie dla pacjentów

Gwoli ścisłości poniżej są wątpliwości dotyczące
tzw. dużego projektu. Stanowisko OZZPiP w sprawie tzw. małego projektu przedstawiamy obok.

KTO ZA CO ODPOWIADA

E-konsultacje zawierają zbyt wiele niewiadomych. Kto ma sfinansować stanowisko lekarza
konsultanta, czy liczba lekarzy będzie przypadała:
na liczbę zespołów P, CPR czy liczbę mieszkańców.

Jaka podczas e-konsultacji jest odpowiedzialność
kierownika zespołu P, a jaka lekarza za błędy
medyczne?
Minister zapowiada stworzenie rejestru ratowników medycznych, ale nie wiadomo, z jakich pieniędzy będzie on utrzymywany i kto będzie go
aktualizował.

PIELĘGNIARKI OBOWIĄZUJE
USTAWA O ZAWODZIE

Każda pielęgniarka systemu, czyli posiadająca
specjalizację lub kurs kwalifikacyjny, ma już
uprawnienia do samodzielnych zadań dotyczących medycznych czynności ratunkowych i innych zabiegów. Pielęgniarka ze specjalizacją ratunkową może być np. kierownikiem zespołu
ratownictwa medycznego. Poza tym pielęgniarki
systemu obowiązuje doskonalenie zawodowe i samokształcenie zgodne z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, a nie szkolenia dotyczące ratownika medycznego.
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ważne stanowiska OZZPiP

ważne stanowiska OZZPiP
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Jeśli zaś chodzi o koszty kursu specjalistycznego, to osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę nie powinny być nimi obciążane.

CO MOŻE PIELĘGNIARKA

I TAK PRACUJEMY POD PRESJĄ

Projekt proponuje odnotowywanie danych dotyczących wyjazdów ZRM, a mianowicie:
 mediany czasu dotarcia na miejsce
zdarzenia,
 maksymalnego czasu dotarcia na miejsce
zdarzenia,
 przekroczenia maksymalnego czasu
dotarcia na miejsce zdarzenia,
 średniego i maksymalnego czasu akcji
medycznej.
W ZRM pracuje się pod presją pacjentów i ich
rodzin, nie można dodawać presji czasu dotarcia.
Inne służby współpracujące z PRM takich statystyk
nie prowadzą. Postulujemy wykreślenie tego zapisu w całości, a wpisanie obowiązku ewidencjonowania tylko liczby wyjazdów.

TO DYSKRYMINACJA!

Jest dla nas niezrozumiałe, z jakiej przyczyny
pielęgniarka systemu aplikująca na stanowisko
głównego dyspozytora medycznego musi mieć
ukończone studia drugiego stopnia na kierunku
pielęgniarstwa plus uprawnienia pielęgniarki systemu, natomiast ratownik medyczny tylko licencjat. Jest to wprost przejaw dyskryminacji naszej
grupy zawodowej. Proponowane zapisy są nieuczciwe i niesprawiedliwe. Właściwszy byłby zapis, że trzeba mieć kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub tytuł zawodowy ratownika
medycznego.

NIE DZIELIĆ ZESPOŁU

Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
powinny funkcjonować w składzie trzyosobowym,
w tym pielęgniarka systemu, ratownik medyczny.
Skład taki zapewni pacjentowi bezpieczeństwo
i komfort. Niestety nawet najlepszy sprzęt nie zastąpi
osoby, która nadzoruje pracę urządzeń, czasem ktoś
musi wnieść sprzęt i urządzenia na 4. piętro i potem

”

Jest dla nas niezrozumiałe,
z jakiej przyczyny pielęgniarka systemu aplikująca na stanowisko głównego dyspozytora medycznego musi mieć
ukończone studia drugiego
stopnia na kierunku pielęgniarstwa plus uprawnienia
pielęgniarki systemu, natomiast ratownik medyczny
tylko licencjat

Pielęgniarki odpowiadają
								

znieść razem z pacjentem. Nie jest to możliwe w zespołach dwuosobowych. Poza tym coraz częściej
zdarzają się przejawy agresji fizycznej wobec ratowników, a w przedziale medycznym pozostawałby
tylko jeden członek bez szansy na obronę.

NIE WCHODZIMY
W UPRAWNIENIA LEKARZA

Zgon i jego przyczyna są ustalane przez lekarza
leczącego lub kierownika zespołu, jeśli zgon nastąpił
w trakcie akcji medycznej. Na jakiej podstawie prawnej kierownik zespołu (pielęgniarka systemu, ratownik medyczny) ma prawo stwierdzać zgon? Nie ma
żadnego takiego zapisu w katalogu naszych uprawnień zawodowych. Na jakiej podstawie pielęgniarka
systemu ma stwierdzać zgon i jeszcze określać jego
przyczynę? Są to uprawnienia lekarza.

Z naszej perspektywy to nie wykształcenie, ale wiedza i doświadczenie oraz umiejętności praktyczne
i predyspozycje są znacznie ważniejsze na tym stanowisku [dyspozytora medycznego - red.]. Właściwszy byłby zapis, że taka osoba musi posiadać kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub tytuł
zawodowy ratownika medycznego.

DYSPOZYTOR MEDYCZNY
CZASEM DECYDUJE O ŻYCIU

Wnosimy o zaliczenie pracy dyspozytora medycznego do prac o szczególnym charakterze tak
jak pozostałych członków załogi systemu RM. Jest
to praca pod ogromną presją czasu, w permanentnym stresie, wymagająca dużej wiedzy medycznej,
bystrości umysłu, sprawności działania, odporności na stres. Dyspozytor medyczny jest pierwszym
ogniwem systemu i to on w ciągu kilkunastu sekund, kilku minut planuje akcję ratowniczą. Jego
pomyłka może mieć tragiczne skutki. Zwracamy
uwagę, że praca dyspozytorów innych służb lub
komunikacji miejskich jest zaliczona do prac
o szczególnym charakterze.

FOT. SHUTTERSTOCK (2), iSTOCK (1)

Trzeba w końcu określić w drodze rozporządzenia
rodzaj i zakres świadczeń, w tym medycznych czynności ratunkowych, udzielanych przez pielęgniarkę
systemu samodzielnie i pod nadzorem lekarza oraz
tabelę leków do samodzielnego podawania.
Takie szczegółowe rozporządzenie otrzymali
ratownicy medyczni, wobec czego dotyczy to również pielęgniarek systemu, które są na równorzędnym stanowisku pracy w ZRM. Dokument taki
został już złożony w dniu 12 lipca 2016 roku!

Wybrane fragmenty Stanowiska Związku

Jedno stanowisko na 200 tys. mieszkańców jest niewystarczające i uniemożliwi dotrzymanie wymagań stawianych dyspozytorom medycznym (...).
Konieczne także jest zwiększenie liczby stanowisk
dyspozytorskich do co najmniej dwóch z zupełnie
innego powodu. Z dotychczasowego doświadczenia
wynika, że w skonsolidowanych dyspozytorniach
istnieje podział dyspozytorów medycznych na
przyjmujących wezwania i dysponujących nimi.
Taki podział powoduje sprawne działanie całego
systemu, ciągły monitoring zarówno zdarzeń, jak
i zespołów. Dyspozytor prowadzi również nadzór
i wspomaga akcję ratowniczą. To z nim kontaktuje się zespół i on jest zorientowany w działaniach
wszystkich podległych zespołów na dyżurze.

Zbieramy podpisy pod własną ustawą

to kto?

Zbieramy podpisy pod własną ustawą

Ministerstwo Zdrowia pozostało głuche
na apele i nie zmodyfikowało projektu
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
zasadniczym dla pracowników medycznych. Przewodnicząca OZZPiP Lucyna
Dargiewicz zwróciła się więc o poparcie
projektu obywatelskiego ustawy przygotowanego przez porozumienie zawodów medycznych.

T

rwa zbieranie podpisów. Im będzie ich
więcej, tym silniejsza będzie pozycja
związkowców podczas negocjacji z
rządem.
Środowisko wyciąga jednak rękę do
ministra. Przewodnicząca OZZPiP pisze w liście
skierowanym do związkowców: „Strona społeczna
postanowiła opracować własny projekt ustawy,
który będzie zgodny z oczekiwaniami pracowników, ale także będzie uwzględniał postulowany
przez stronę rządową trzyletni okres przejściowy
na stopniowe wprowadzenie przepisów w życie”.
Nie było już na co czekać, zakończone na początku listopada konsultacje społeczne nie zmieniły
stanowiska ministerstwa, a ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Co najbardziej niepokoiło
w niej pielęgniarki?
Protestowały przeciwko zamrożeniu kwoty podstawowego wynagrodzenia, co znacznie ograniczało podwyżki, obawiały się, że pracodawcy będą
zmieniać umowy o pracę na cywilnoprawne (których ustawa już nie obejmuje), że nieprecyzyjne
zapisy dają możliwość dowolnej interpretacji niektórych pojęć. Niepokoiło je, skąd będą pieniądze
na podwyżki, skoro resort zdrowia nie wskazuje
ich źródła.
Zmiany projektu obywatelskiego w skrócie:
 Podniesienie wskaźników pracy, w oparciu
o które ustalać się będzie poziom wynagrodzenia
zasadniczego.
 Niezamrażanie kwoty przeciętnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 Skrócenie okresu przejściowego maksymalnie do trzech lat z gwarancją, że pracodawcy będą
musieli sukcesywnie podnosić wynagrodzenia
pracowników co najmniej o 33,33 proc. brakujących
do gwarantowanego poziomu docelowego.

FOT. SHUTTERSTOCK

Jeśli nie my,

PROJEKT OBYWATELSKI

Ustawa w sprawie warunków zatrudnienia
w ochronie zdrowia
Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj
wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane
przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznania
wynagrodzenia.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) najniższe wynagrodzenie zasadnicze – najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze
przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiocie leczniczym, obliczone w sposób określony w art. 3-5;
2) podmiot leczniczy – podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
3) pracownik wykonujący zawód medyczny:
a. Osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym lub
wykonująca pracę w podmiocie leczniczym na
podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło – z wyłączeniem lekarzy stażystów i lekarzy dentystów
stażystów, których wysokość wynagrodzenia określają odrębne przepisy.

”

Trzeba zebrać co najmniej
100 tys. podpisów, aby projekt ustawy był rozpatrywany przez Sejm. Prawo
do przedkładania przez
obywateli projektów ustaw
zapisane jest w artykule 118
ustęp 2 Konstytucji RP.

b. Osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy
w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która bierze
bezpośredni udział w wykonywaniu zadań Inspekcji polegających na sprawowaniu zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniu
działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej
w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, oraz na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.
c. Osoba niewymieniona w pkt a i b, podejmująca pracę bezpośrednio związaną z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zatrudniona w ramach stosunku
pracy w podmiocie leczniczym lub wykonująca
pracę w podmiocie leczniczym na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
albo umowy o dzieło i została wymieniona w Załączniku do niniejszej ustawy.
Art. 3. Najniższe wynagrodzenie ustala się jako
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iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do niniejszej ustawy i kwoty przeciętnego
wynagrodzenia w rozumieniu art. 1 pk 3a ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r., poz. 2008)
w roku poprzedzającym ustalenie.
Art. 4. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w niepełnym wymiarze
czasu pracy przysługuje minimalne najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę lub innej umowie będącej podstawą
zatrudnienia, biorąc za podstawę minimalne wynagrodzenie ustalone w sposób określony w art. 3.
Art. 5. Podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia pracownika wykonującego zawód medyczny, którego wynagrodzenie
zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w taki sposób, że
w terminie do dnia 1 lipca każdego roku, począwszy od roku 2017, podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika wynosi co
najmniej 33,33 proc. kwoty stanowiącej różnicę
między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika aż do osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 lipca 2019 r.
Art. 6. Kontrolę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 5, przeprowadza:
1) podmiot tworzący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt
6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej na zasadach określonych w tej ustawie;
2) Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach
określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.
640, z późn. zm.)
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja
2017 r.

NIE BOJĘ SIĘ
O PIELĘGNIARKI,
BOJĘ SIĘ
O PACJENTÓW

FOT. OZZPiP
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Lucyna Dargiewicz,
przewodnicząca OZZPiP:
Wszyscy zbieramy podpisy pod tym projektem.
Zmobilizowała się cała
branża medyczna, cała
służba zdrowia.
My, pielęgniarki, mamy
zabezpieczenie w formie
rozporządzenia ministerialnego, ale chcemy, by
te zapisy pojawiły się
w ustawie.

Zapotrzebowanie na
pielęgniarki w Europie
rośnie, a mamy do czynienia z ogromną dysproporcją zarobków:
• na Wyspach dostają
4 tys. euro,
• w Czechach 1500 euro,
• w Polsce – ok. 500 euro.
Nie boję się o pielęgniarki, boję się o pacjentów,
bo źle opłacane pielęgniarki odejdą.
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Między mikołajem a gwiazdorem

T

ymczasem każdy zwyczaj wigilijny
i świąteczny był powiązany ściśle ze
strefą sacrum.
Pierwsza gwiazdka jest symbolem
Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki
niej pasterze oraz trzej królowie dotarli do stajenki.
Dziś, dopiero gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda, możemy według tradycji zaczynać wieczerzę.
Nazwa opłatka wzięła się z łacińskiego słowa
„oblatum” i znaczy tyle co dar ofiarny. Na cienkim

cieście z mąki pszennej i wody powinny widnieć
obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Życzenia,
jakie składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem, muszą być szczere, wybaczamy sobie winy,
aby zasiąść do kolacji z czystymi sercami.Jeszcze
nie tak dawno robiono również kolorowe opłatki.
Dzielono się nimi ze zwierzętami, by chronić je od
rozmaitych chorób.

”

Zgodnie z tradycją
choinkę należy
ubierać dopiero
w Wigilię, a lampki
zapalać po
pojawieniu się
pierwszej
gwiazdki.

Zielone drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. Ten zwyczaj przyszedł do nas z Niemiec,
choinki zaczęliśmy ubierać dopiero na przełomie
XVIII i XIX wieku. Warto wiedzieć, że dekoracyjne
elementy też mają swoją symbolikę: światełka to
znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a kiedyś wieszane jabłka (dziś bombki)
- grzechu.
Przy wigilijnym stole powinno zostać dodatkowe miejsce, dla niespodziewanego gościa. Czasem
przygotowuje się je z myślą o zmarłym członku
rodziny.
Z wieczerzą wigilijną związana jest magia liczb. Zgodnie z dawną tradycją liczba
potraw powinna być nieparzysta (11, 9 albo 7),
co miało zapewnić urodzaj w nadchodzącym
roku. Z czasem utrwaliło się przekonanie, iż
powodzenie zapewni podanie 12 dań (bo
było tylu apostołów).
Aby zapewnić sobie szczęście na cały
następny rok, trzeba spróbować każdego dania. Do najbardziej typowych należą: barszcz z uszkami, ryby przyrządzane na różne sposoby, kapusta
z grochem, kapusta z grzybami,
pierogi z kapustą, paszteciki
z grzybami, kluski z makiem, cukrem i miodem, kompot z suszonych owoców.

”

KTO WYMYŚLIŁ JASEŁKA
Słowo „jasełka” pochodzi od jasła - oznaczającego bydlęcy żłób. To bożonarodzeniowe
przedstawienie opowiadające o narodzinach
Chrystusa. Pierwsze jasełka urządził święty
Franciszek z Asyżu w 1223 roku w Greccio.
Przedstawienie to, początkowo z udziałem
nieruchomych figur, później - ruchomych, a nawet kukiełek, ponieśli w świat jego zakonni bracia. Jasełka wystawiano głównie w większych
domach, na ulicach, placach. Zawsze, oprócz
Świętej Rodziny, pojawiali się w nich: anioły, diabeł, pasterze, trzej królowie, król Herod i śmierć.
Teraz coraz częściej w jasełkach występują
także osoby nawiązujące do współczesności.
Przedstawienia są odgrywane w kościołach,
szkołach, domach kultury.

Wigilia to dzień niezwykły, z którym
wiąże się wiele innych wierzeń i zabiegów
magicznych. Wierzono, że jak się nam
powodzi w Wigilię, tak będzie cały rok.
Stąd bacznie obserwowano pogodę,
zachowania ludzi i zwierząt, próbując
poznać na tej podstawie przyszłość.

FOT. SHUTTERSTOCK (4), iSTOCK (2)

W zasadzie powinno być tak: czekamy na pierwszą gwiazdkę, a kiedy się pojawi,
dzielimy się opłatkiem i siadamy do wigilijnego stołu, na którym stoi... Dalej
już nic nie jest jasne. Każdy region ma swoje tradycyjne potrawy i zwyczaje
charakterystyczne tylko dla siebie.
A raczej miał, bo święta mocno się nam skomercjalizowały, są mody na ubieranie
choinki, przystrajanie stołu, na potrawy nietypowe, niskokaloryczne.
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POMORZE - TROCHĘ Z WILNA
Po II wojnie światowej na teren obecnego województwa zachodniopomorskiego napłynęło
wielu osadników z różnych odmiennych kulturowo regionów przedwojennej Polski. Potrawy
przygotowywane na wigilijny stół są przede
wszystkim związane z tradycją utrzymywaną
w rodzinnych stronach pani i pana domu. Gospodyni pochodząca z Kujaw wniosła ze swojego
domu barszcz czerwony z uszkami grzybowymi
i kapustę z grzybami, a kutia i racuchy drożdżowe z nadzieniem śledziowym smażone na oleju
- to tradycja domu rodzinnego jej męża.
Potrawy wigilijne rodzin pochodzących z okolic Wilna to: barszcz czerwony z uszkami, śledź
w oleju z cebulą i smażony w zalewie octowej,
makowitki (pierożki z nadzieniem makowym
smażone na oleju), grzybowitki (kotleciki z parzonych, suszonych grzybów z dodatkiem cebuli), kisiel owsiany i kompot z suszonych owoców.
Z potraw, które dołączyły do wigilijnych jadłospisów już na Pomorzu, wymienia się galaretę
z ryby i rybę po grecku, sałatki jarzynowe oraz
serniki, jabłeczniki, pierniki.

Jak świętowaliśmy kiedyś, a jak dziś

Zupa migdałowa

PRZEPIS

PODLASIE
- ZAPROSZENIE DLA PRZODKÓW

15 dag migdałów 4 szklanki mleka szczypta cukru
1 łyżeczka masła sól

Ta kuchnia charakteryzuje się wieloma wpływami ze Wschodu, dlatego też większość potraw
wigilijnych również stamtąd pochodzi. Podaje
się tu kutię oraz kisiel z mąki owsianej. Najbardziej popularną zupą jest postny barszcz z grzybami, potem na stole pojawiają się smażona ryba
i kluski z makiem polane olejem lnianym.

Migdały parzymy wrzątkiem, obieramy ze skórek, tłuczemy i ucieramy w mikserze na gęstą masę. Ucierając,
dodajemy co pewien czas po parę kropli wody. Pod koniec ucierania dodajemy kilka łyżek gorącego mleka. Całość wlewamy do garnka i gotujemy ok. 20 min. Dodajemy
pozostałe mleko, sól i cukier. Zagotowujemy. Podajemy
z grzankami.

”

”

Na wigilijnym stole pojawiają się zazwyczaj:
postny czerwony barszcz z uszkami, karp
w śmietanie lub w galarecie, kluski z makiem
lub panierowane i smażone grzyby suszone oraz
postny bigos. Do popicia - kompot z suszu. Często także - choć to przysmak ze Wschodu - podaje się kutię. Dawniej w bogatszych domach
mieszczan na stole obowiązkowa była zupa rybna. A na deser makowce, baby drożdżowe oraz
pierniki.
W XIX-wiecznej Warszawie było zdecydowanie bardziej egzotycznie. Na wigilię można było
zjeść na przykład bardzo popularną zupę migdałową, jarmuż z kasztanami, kluski na słodko ze
śliwkami lub gruszkami albo leguminę makową.
Główną atrakcją pierwszego dnia świąt był indyk nadziewany śliwkami, a drugiego dnia raczono się zającem z melonem w occie.

FOT. SHUTTERSTOCK (5), iSTOCK (2)

MAZOWSZE - EGZOTYCZNE
POTRAWY W WARSZAWIE

Od niego śledzie, od niej
sałatka - to, co stoi na
stole, to często wynik
kompromisu. Każdy coś
wnosi ze swojej domowej
tradycji
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Na Podlasiu ciągle
pielęgnuje się tradycję
związaną z odwiedzinami
przodków. Resztki
wigilijnej wieczerzy
ustawia się koło pieca,
a przed nimi - ławkę
posypaną piaskiem
lub popiołem. Po
pozostawionych na ławce
śladach należy odgadnąć,
kto z przodków przybył się
posilić.

MAŁOPOLSKA
- SZOPKI KRAKOWSKIE
Podstawową zupą na wigilijnym stole jest
czerwony barszcz z uszkami, ale może pojawić
się i żurek. Obowiązkowo: kapusta z grzybami
oraz pierogi z kapustą i grzybami. Z ryb przysmakiem jest karp zatorski, unikalna lokalna
odmiana karpia. A na deser - kluski z makiem
i kompot z suszu.
Jedną z tradycji bożonarodzeniowych Krakowa jest budowa szopek. Wywodzi się ona z XIX
wieku, kiedy murarze i inni rzemieślnicy szukali
zimą zarobku i budowali małe budynki z elementami zabytkowej architektury Krakowa
i Bożą Rodziną. Co roku w pierwszy czwartek
grudnia na Rynku Głównym, pod pomnikiem
Adama Mickiewicza, zbierają się szopkarze, by
pokazać wszystkim swoje nowe dzieła (tradycja
ta sięga 1937 r.).
Na małopolskiej wsi z kolei ciągle popularne
są widowiska zwane Herodami. To przedstawienie opierające się na ewangelicznej scenie opisującej rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda.
Obok Heroda w dramacie występują anioł i diabeł - którzy obrazują walkę dobra ze złem. W finale przedstawienia Herod skazany jest na
śmierć, a diabeł zabiera jego duszę.
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”

Sianko, które kładziemy
pod białym obrusem
na stole, symbolizuje
oczywiście stajenkę,
w której Jezus się urodził.

”
To region pogranicza, więc tradycyjna kuchnia wigilijna musi łączyć różne wpływy. Oto, co
można znaleźć na wigilijnym stole: postnica,
barszcz czerwony z uszkami, maczanka grzybowa, pieróg, pierogi z kapustą i serem, kapusta
z grzybami i grochem, gołąbki z ziemniakami
i kaszą gryczaną, kasza ze śliwkami, piernik rozczyniany, kutia.
Kiedyś wróżono sobie na kolejny rok w przeróżny sposób. Jeśli ktoś wstawszy kichnął, miał
być szczęśliwy i zdrowy. Kobieta odwiedzająca
dom w Wigilię oznaczała nieszczęście, mężczyzna był pożądany, ale nie w kożuchu, bo to oznaczało choroby. Przestrzegano zakazu pożyczania
czegokolwiek innym, „by w domu nie ubywało”,
oraz używania igły i naprawiania czegokolwiek,
by przez kolejny rok nic się nie psuło i nie wymagało naprawy.

”

Na Podkarpaciu wierzono,
że gdy drzewa rankiem
pokryte były szronem,
to rok miał być urodzajny.

W Małopolsce bombki
nazywa się bańkami.

DOLNOŚLĄSKIE I WROCŁAW
- POPIJAMY JUHĄ
ŁÓDZKIE - CO KTO LUBIŁ

LUBLIN - KUTIA NA DESER

Po II wojnie światowej jako dania wigilijne
upowszechniły się karp, pierogi, a także zupa
grzybowa i czerwony barszcz, dania uznawane
dziś za tradycyjne potrawy wigilijne. Przygotowując uroczystą wigilijną kolację, gospodynie
starały się łączyć tradycję z upodobaniami kulinarnymi domowników. Z wykorzystywanych od
dawna produktów przygotowywały potrawy,
które wcześniej nie pojawiały się w wigilijnym
menu. I tak oprócz tradycyjnego, smażonego
karpia przygotowywały rybę w galarecie. Zamiast smażonego śledzia był śledź w oleju,
w śmietanie, z dodatkiem warzyw.
W okresie międzywojennym wigilijne potrawy podawano w określonej kolejności – wieczerzę zaczynano od klusek i kasz, potem jedzono
potrawy na bazie grochu i kapusty, na końcu
śledzie oraz smażone na oleju racuchy (z mąki
pszennej z dodatkiem masła i jajek). Do racuchów - kawa zbożowa lub herbata.

Do najpopularniejszych do dziś dań wigilijnych w tym regionie należą między innymi:
barszcz z grzybami, kasza gryczana z sosem
grzybowym, kapusta z grochem, pierogi z grzybami, pieczona lub gotowana ryba, kompot z suszonych jabłek i śliwek.
Ale czerwony barszcz podaje się też z pierogami, wypełnionymi grzybowym farszem. Na
deser: kluski z makiem, łamańce i kutia z pszenicy z cukrem, miodem i orzechami.

Kutia

PRZEPIS

1 szklanka pszenicy (bez łusek) 1 szklanka maku
1/2 szklanki płynnego miodu 1 szklanka rodzynek
1 szklanka orzechów mieszanych inne bakalie
laska wanilii słodka śmietanka do polania

FOT. SHUTTERSTOCK (8), iSTOCK (3)

PODKARPACIE
- W WIGILIĘ NIE POŻYCZAJ
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Pszenicę zalej wodą i odstaw na noc, żeby zmiękła. Mak
zalej wrzącą wodą i również odstaw na kilka godzin. Następnego dnia ugotuj pszenicę na małym ogniu do miękkości (weź sporo wody, bo inaczej pszenica się przypali),
dobrze osącz. Osącz także mak, przepuść go trzy razy
przez maszynkę do mięsa z drobnym sitkiem. Ostudź
mak i pszenicę. Rodzynki zalej ciepłą wodą lub rumem
i odstaw na 15-20 minut, dokładnie osącz. Orzechy i migdały krótko podpraż w piekarniku i posiekaj. Rozetnij
laskę wanilii wzdłuż, czubkiem ostrego noża wydrąż
ziarenka ze środka. Dobrze wymieszaj mak, pszenicę,
miód, osączone rodzynki, orzechy i migdały, przypraw
do smaku ziarenkami wanilii. Możesz dodać także inne
ulubione bakalie. Miskę z masą przykryj i wstaw do lodówki – najlepiej na kilka dni. Kutię podawaj zawsze dobrze schłodzoną. Najlepiej smakuje polana zimną słodką śmietanką.

Potrawy podawane 24 grudnia na Dolnym Śląsku są mieszanką kuchni przywiezionych z różnych regionów Polski oraz Litwy; na tzw. ziemie
odzyskane przyjechało po II wojnie światowej
mnóstwo repatriantów. Dzięki temu, szykując
wigilię, mamy pewną dowolność, choć jest jednak trochę dań, których nie może tego wieczoru
zabraknąć: barszcz z uszkami, karp ze stawów
milickich, pierogi z kapustą i grzybami, śledź
smażony, groch z kapustą, pstrąg cytrynowy,
krokiety z kapustą i grzybami, kluski z makiem,
piernik, makowiec, kompot z suszu - czyli juha.

Jak świętowaliśmy kiedyś, a jak dziś

Zdrów bądź,
Królu anielski

KASZUBY - RZĄDZĄ RYBY

Zdrow bądź, krol
jelski
K nam na świat wucian
el
Tyś zajiste Bog skryty, e przyszły,
W święte czyste ciało
wlity.
Zdrow bądź, Stw
Wszego stworzeniora,zycielu
Narodziłś się w uc
Prze swego luda zairwpiinenie
ienia.
Zdrow bądź, Panie, ot
Panny
Jenżś się narodził za
ny
Zdrow bądź, Jesu Kry .
Racz przyjęci naszę chste, krolu,
wałę.
Racz daci dobre skon
anie
Prze twej matki za
sł
uż
Abychom cię wżdy ch enie,
walili,
Z tobą wiecznie krolow
ali.
Amen.

Tutaj zawsze na wigilię jedzono dużo ryb. Najczęściej serwowano karpia (w maśle, w sosie
czosnkowym lub nadziewanego), flądrę w galarecie, pstrąga z migdałami i śledzie (w śmietanie,
marynowane, w sałatce). Podawano również
barszcz wigilijny z kluseczkami z grzybów lub
zupę z suszonych owoców.
Do dziś w tym rejonie podczas wieczerzy wigilijnej dominują ryby. Najczęściej są to wędzone
węgorze i rozmaite odmiany śledzi, niekiedy
dość oryginalnie przyrządzone, jak np. śledzie
duszone z jabłkami. Podawane są też zupa rybna
oraz pierogi z rybim farszem. U Kaszubów zamiast karpia bywa sieja smażona z grzybami.
W swoim wigilijnym menu mają także wigilijny
brzan: suszone owoce, cukier, ziemniaki, mąka,
słodka śmietanka i sól. Z ciast najbardziej tradycyjnymi są sękacze, nazywane bałmkuchami.

TATRY I PODHALE
- JAKA POGODA, TAKI URODZAJ
Tu zachowało się jeszcze wiele zwyczajów.
Choćby wigilijne wróżby z pogody. Jeśli niebo
jest przejrzyste i pełne gwiazd, oznacza, że kury
nie będą niosły dużo jaj i w stajniach będzie pusto. Dobry rok zapowiada niebo ciemne i zachmurzone. Obfitość plonów ma zapewnić przyniesiony do domu snop zboża, a podłaźniczka,
czyli gałązka jodły przyczepiona do drzwi domostw i budynków gospodarczych, ma chronić
od złych mocy ludzi i zwierzęta. Gałązka na podłaźniczkę musi być jednak w kształcie krzyża,
bo inaczej nie zadziała.
W wigilię nie należy się sprzeczać, tak by cały
przyszły rok móc przeżyć w przyjaźni. Nie odwiedza się sąsiadów, bo to przynosi pecha.
Na stole pojawiają się bukty, czyli kopytka,
oraz moskole – podpłomyki z gotowanych ziemniaków. Je się także kłóty, czyli kapustę z ziemniakami, pierogi z kapustą i postną kwaśnicę.
Gaździny pieką również kołacze z serem i razowy chleb.

LUBUSKIE
- STÓŁ ŁĄCZY RÓŻNE TRADYCJE

”

Kolędy zaczynamy
śpiewać przy wigilijnym
stole. Są to pieśni, które
opowiadają o narodzeniu
Jezusa. Ich nazwa
pochodzi z łaciny –
„calendae”, co oznaczało
pierwszy dzień miesiąca.
Najstarsza polska kolęda
to „Zdrów bądź królu
anielski”, która pochodzi
z ok. 1420 r.

Gotują wigilijne, postne gołąbki, kutię, duszoną fasolę, a także pierogi z powidłami. Lubuski
stół wigilijny łączy rozmaite tradycje.
Na stole w domach, w których korzenie wywodzą się z repatriantów z Bukowiny, można
znaleźć postne gołąbki (najczęściej z kaszą gryczaną), bób gotowany z cebulą, duszoną fasolę,
pierogi z powidłami, kutię przygotowaną z pszenicy gotowanej, maku zmielonego, rodzynków,
cukru, migdałów i orzechów mielonych, natomiast u tych, którzy przybyli z terenów dzisiejszej Ukrainy, podaje się m.in. barszcz czerwony
z uszkami lub zupę grochową, a także pierogi
z kiszoną kapustą i grzybami. Pośród mieszkańców, których przodkowie wywodzą się z Wileńszczyzny, zachowała się tradycja makówek robionych z ciasta drożdżowego z nadzieniem
z maku utartego z miodem lub suszonych grzybów zmielonych, a następnie przesmażonych
z cebulą i marchewką, smażonych na oleju.
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ŚLĄSK
- SIŁA Z ŻELAZA
W rodzinach górniczych na wigilijnym stole
stawiano zapaloną lampę górniczą, zaś pod stołem musiało leżeć coś metalowego - wierzono
bowiem, że moc z żelaza wzmocni człowieka.
Rzadko już przyrządzane siemieniotka i moczka oraz wciąż popularne makówki to typowe
śląskie potrawy wigilijne, niespotykane w innych regionach kraju. Siemieniotka jest polewką z siemienia konopnego, rozgotowaną z kaszą
jaglaną, z dodatkiem kaszy tatarczanej. Moczka
to rodzaj gęstego sosu do klusek. Jego podstawą
jest piernik i suszone owoce (pieczki), które się
moczy i rozgotowuje. Makówki przyrządza się
z maku, rodzynków i rozmoczonej bułki.

WWW.MOJKULINARNYPAMIETNIK.PL

Jak świętowaliśmy kiedyś, a jak dziś

FOT. SHUTTERSTOCK (6), iSTOCK (1)

18

Makówki śląskie

PRZEPIS Bernadety

250 g maku 1,5 l mleka (lub więcej; zależy, ile wchłonie)
chałka 100 g rodzynków 50 g orzechów 50 g płatków
migdałowych 50 g wiórków kokosowych aromat
migdałowy dodatkowo bakalie do ozdoby opcjonalnie
bita śmietana
Potrawę przygotowujemy na dzień przed Wigilią. Kupujemy mak – jeśli mamy możliwość zmielenia, to najlepiej świeży. Jeśli nie, kupić gotowy zmielony, ale przed
rozpoczęciem gotowania spróbować, czy nie jest gorzki.
Zmielony dwukrotnie mak przekładamy do garnka z grubym dnem, zalewamy litrem mleka i gotujemy ok. 45-60
minut na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu. Co
jakiś czas dolewamy pozostałe mleko, żeby mak się nie
przypalił. Gdy mak wystarczająco zmięknie, odstawiamy
garnek na bok. Mak w garnku powinien mieć konsystencję zupy, aby po wchłonięciu mleka przez chałkę makówki były nadal wilgotne. Jeśli mak będzie za gęsty, to gdy
chałka wchłonie wilgoć mleka, makówki będą suche.
Chałkę kroimy na niewielkie kawałki, płuczemy rodzynki. Wszystkie bakalie i aromat migdałowy dodajemy do
masy makowej. Dokładnie mieszamy. W przezroczystej
misce układamy warstwami mak i chałkę, kończąc warstwą maku. Wstawiamy na noc do lodówki. Przed podaniem dekorujemy ulubionymi bakaliami.
www.mojkulinarnypamietnik.pl
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Jak świętowaliśmy kiedyś, a jak dziś

Jak świętowaliśmy kiedyś, a jak dziś

ŚWIĘTOKRZYSKIE
- SŁOMA WRACA NA POLE

”

Dawniej przygotowania
do świąt, łącznie z gotowaniem, musiały się zakończyć
w Wigilię przed południem.

KTO PRZYNOSI PREZENTY

”

WARMIA I MAZURY
- WRÓŻBY SPOD OBRUSA
Tu także mamy do czynienia z wpływami Litwy i Białorusi. Na wigilię je się więc barszcz lub
zupy owocowe, śledzie w oleju, kasze przyrządzane na wiele sposobów, ziemniaki oraz pierogi
z kapustą i grzybami.
Tutaj nadal praktykuje się zwyczaj wyciągania
słomek spod obrusa. By wróżba mogła się odbyć,
pod obrus kładziono słomki, które po wieczerzy
biesiadnicy wyciągali. Osoba, która wyciągnęła
prostą słomkę, miała wieść życie proste i pozbawione niebezpieczeństw. Słomka przekrzywiona wieszczyła życie kręte i niełatwe.

Pierogi z kapustą
i grzybami

PRZEPIS

farsz: 1 kg kwaszonej kapusty 15 dag suszonych
grzybów 3 cebule 1 kostka masła sól pieprz
ciasto: 1 kg mąki 1 jajko 1-2 szklanki wody
Namaczamy na noc grzyby. Następnie gotujemy je ok.
5-10 minut w wodzie, w której się moczyły, odcedzamy
i odciskamy. Kapustę polewamy wywarem z grzybów i gotujemy do miękkości, odcedzamy, studzimy. Jeśli jest zbyt
kwaśna, przepłukujemy letnią wodą. 2 cebule siekamy,
dusimy na 1/2 kostki masła do miękkości, nie rumieniąc.
Ostatnią cebulę siekamy i smażymy na łyżce masła na rumiano (do polania pierogów). Odciśnięte grzyby przepuszczamy przez maszynkę do mięsa razem z cebulą, mieszamy z kapustą i resztą masła. Doprawiamy solą i pieprzem.
Robimy ciasto: mąkę wyrabiamy z jajkiem i niewielką
ilością ciepłej wody (bez soli), aż ciasto będzie sprężyste.
Rozwałkowujemy je na cienki płat, szklaneczką literatką
wycinamy kółka. Nakładamy łyżeczką farsz. Rozciągając
ciasto w ręku, formujemy i sklejamy pierogi. Gotowe przykrywamy ściereczką, by nie wyschły. Rzucamy partiami
na „mrugający” osolony wrzątek i gotujemy, aż pierogi wypłyną. Pozwalamy im chwilę pływać, by stały się puszyste,
uważając, by ich nie rozgotować. Łyżką cedzakową wyjmujemy pierogi na półmisek, dokładnie osączając z wody.
By się nie sklejały, pierogi można skropić olejem. Podajemy gorące, okraszone cebulką podsmażoną na oleju.

Na deser podczas wieczerzy
wigilijnej jadało się jabłka,
orzechy, kompot z suszonych owoców oraz ciastka:
makowiec, struclę i pierniki.
WIELKOPOLSKA
- TU CHODZĄ HERODY

FOT. SHUTTERSTOCK (5), iSTOCK (2)

Wiązki słomy kładziono w kątach i zatykano
za obrazami - to była tradycja powszechna, ale
w niektórych świętokrzyskich wsiach po
św. Szczepanie (26 grudnia) słomę wynoszono
na pole. Miało to uchronić uprawy przed chwastami. Obwiązywano nią też pnie drzew owocowych, wierząc, że będą dobrze rodziły, a zające
nie zjedzą kory. Obwiązywanie drzew to było
męskie zajęcie. Gospodarz obchodził drzewo
trzykrotnie, grożąc mu siekierą, że jeśli nie będzie rodzić owoców, to zostanie ścięte.
Sprzątanie domu rozpoczynano już na kilka
tygodni przed świętami. Drewniane podłogi były
szorowane wodą i piaskiem przy użyciu szczotki, dokładnie myto okna. Słoma czy siano było
umieszczane nie tylko pod obrusem na wigilijnym stole, ale też rozścielane na podłogach.
Zanim na podkieleckich wsiach pojawiła się
choinka, wieszano pod sufitem podłaźniczkę. Ta
gałąź szpilkowego drzewa była zdobiona jabłkami,
orzechami, ciasteczkami, kolorową bibułą, słomianymi gwiazdkami, wstążkami i przede wszystkim
światami, jak nazywano kolorowe krążki opłatków. Ludzie wierzyli w ich magiczną moc czynienia urodzaju i zapewniania powodzenia.
Przybierano również same ściany zielonymi
gałęziami oraz wycinankami, a w kącie izby stawiano snop zboża, co także miało gwarantować
dobre zbiory.
Na stołach pojawiały się potrawy z mąki, kasz
oraz śledzi: kluski, pierogi z grzybami, kaszą lub
makiem. Barszcz gospodynie gotowały na grzybach. Dziś je się tu najczęściej barszcz, ryby, sałatki i pierogi oraz piernik i makowiec.
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Herody, czyli grupy kolędników, chodzący od
domu do domu i odgrywający scenki związane
z narodzeniem Chrystusa, pokłonem Trzech Króli,
rzezią niewiniątek i porwaniem króla Heroda do
piekła. Nazwa „herody” wywodzi się oczywiście
od króla Judei, Heroda Wielkiego, który jest centralną postacią orszaków kolędniczych. Towarzyszą mu: diabeł, anioł, śmierć, Żyd, Turek, kominiarz, marszałek i żołnierz, czasem jeszcze baba,
dziad i ksiądz. W pochodzie wielkopolskich herodów brak postaci zwierząt. Próżno więc szukać
popularnego w innych regionach turonia.
Potrawami charakterystycznymi dla wielkopolskiej wigilii były: siemieniucha (polewka z nasion
konopi), kluski z makiem, śledzie z ziemniakami,
kasze, polewka z maku, suszone grzyby smażone
w oleju, kapusta z grzybami, a także makiełki.
Znane są one właściwie tylko w Wielkopolsce,
ale podaje się je różnie w zależności od regionu.
W jednej części Wielkopolski pszenną bułkę kroi
się i moczy w mleku (gdzie indziej w wodzie),
potem dodaje mak, miód lub cukier i rodzynki.
Gdzieniegdzie makiełkami nazywa się kluski
z makiem.
Na deser podczas wieczerzy wigilijnej jadało
się jabłka, orzechy, kompot z suszonych owoców
oraz ciastka: makowiec, struclę i pierniki. Po II
wojnie światowej przybysze z innych części Polski przynieśli tu potrawy, które je się do dzisiaj,
przede wszystkim zupy: barszcz, grzybowa i rybna, smażona ryba. Jako deser króluje makowiec.

Może to być mikołaj, gwiazdor, Dzieciątko Jezus, aniołek, a nawet gwiazdka. Mikołaj odwiedza dzieci z województw takich jak: podlaskie,
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie,
dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie (tu nie wszystkie).
W tym ostatnim województwie dzieli się władzą
z gwiazdorem, który pojawia się także w rodzinach z województw wielkopolskiego oraz lubuskiego. Dzieciątko Jezus przy pomocy aniołków
działa głównie na Śląsku. Największa różnorodność jest w województwie małopolskim.
W zależności od tradycji rodzinnych prezenty
przynosi tu mikołaj, aniołek, gwiazdka bądź
Dzieciątko Jezus. W podkarpackim również
prócz mikołaja można spotkać gwiazdora, Dzieciątko lub aniołka. W niektórych rodzinach mikołaj przychodzi 6 grudnia, zaś w Wigilię - prezentów nie ma bądź domownicy obdarowują się
wzajemnie. Zawsze jednak prezenty wędrują
pod choinkę, a rozdawane są po kolacji wigilijnej,
chyba że niecierpliwe dzieci zmienią tradycję.
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W wolnej chwili

W wolnej chwili

Świąteczna krzyżowka

Horoskop na 2017
Na początku roku nie daj się wciągnąć
w kredyty i podejrzanie korzystne
pożyczki. Dopiero druga połowa roku
przyniesie ci wiele ułatwień w życiu
prywatnym i zawodowym. Jest szansa,
że los będzie łaskawy także finansowo.

Wodnik (20.01-18.02)
Z początkiem roku poczujesz przypływ
kreatywności. Wykorzystaj go na zmiany w najbliższym otoczeniu. W sprawach rodzinnych i uczuciowych także
w końcu zapanuje spokój. Finansowe
decyzje lepiej odłóż na koniec roku.

Ryby (19.02-20.03)
Samotne Ryby będą wyjątkowo podatne
na nowe zauroczenia. W miłości szczególnie dużo będzie dziać się w drugiej
połowie roku, nie przegap tego. Urlop
najlepiej zaplanuj na lipiec, wtedy możesz mieć pewność, że wszystko się uda.

Baran (21.03-20-04)
Ten rok zapowiada się burzliwie, możesz
spodziewać się wielu zmian zarówno
w życiu zawodowych, jak i rodzinnym.
Na początku marca czeka cię przypływ
energii. Wykorzystaj go, aby załatwić
wszystkie odkładane od dawna sprawy.

Byk (21.04-21.05)
Po ciężkim okresie nadchodzi upragniony czas wyciszenia. Luty, kwiecień, maj
i październik to będą dla ciebie dobre
miesiące. Podtrzymuj kontakty ze znajomymi i rodziną. Wybierz się
w końcu w długą podróż.

Bliźnięta (22.05-20.06)
Czeka cię rok pełen pracy i podejmowania ważnych decyzji. Okres od maja
do czerwca doda ci sił do działania. Ale
musisz być czujny i uważać na fałszywe
przyjaźnie. Pod koniec roku spotka cię
miła, finansowa niespodzianka.

Rak (21.06-22.07)

Samotne Raki mogą liczyć na ogrom
miłosnych uniesień, a te pozostające
w stałych związkach na nowo rozpalą
w nich żar. To doda ci skrzydeł, ale nie
trać czujności i dbaj o zdrowie. Nie przekładaj w nieskończoność wizyt u lekarza.

Lew (23.07-22.08)
Do końca lipca szczęście będzie ci wyjątkowo sprzyjać. Warto wykorzystać ten
czas na zrealizowanie najtrudniejszych
planów. Także w kwestiach finansowych
wszystko się wyprostuje, jeśli nie zabraknie ci wytrwałości w spłacaniu długów.

Panna (23.08-22.09)
W pierwszej połowie roku będzie ci towarzyszyć dobra passa. Zatroszcz się
o swoje finanse. Ale nie daj się ponieść
lenistwu, wtedy sukces sam zapuka do
twoich drzwi. Zapowiada się także gorący okres w miłości.

Waga (23.09-23.10)
Ten rok będzie pełen niespodzianek,
może należy w końcu zmienić pracę?
Decyzja może się opłacić nie tylko finansowo. Planując zmiany uważaj na stres,
który może sprawić ci nieco problemów
zdrowotnych.

Skorpion (24.10-21.11)
W końcu uśmiechnie się do ciebie
szczęście. Zapomnij o trudnych doświadczeniach z przeszłości i skup się
na zadaniach, które mogą zaowocować
sukcesami w przyszłości. Urlop zaplanuj
w sierpniu lub wrześniu.

Strzelec (22.11-21.12)
Rok 2017 będzie dla ciebie czasem refleksji i podejmowania planów na lata.
Zmienisz punkt widzenia na ważne dla
ciebie sprawy. Pierwsze miesiące roku
to dobry moment na decyzje finansowe,
ostatnie - na szczęście w miłości.

FOT. SHUTTERSTOCK (5)

Koziorożec (22.12-19.01)
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FOT. iSTOCK
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Aleksandra Ferfecka
adres e-mail: przewodniczaca@ozzpip.pl
telefon: (22) 504 42 67
fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

Księgowość:
Barbara Świerczyńska
adres e-mail: ksiegowosc@ozzpip.pl
telefon: (22) 504 42 71
fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69
Dział rejestru:
Janusz Stachulski
adres e-mail: rejestr@ozzpip.pl
telefon: (22) 504 42 67
fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

