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POWIAT STR Z E LE C K I

Ko³ocz, ko³acz, ko³aczyki
Ko³acze grunt wszystkiemu, a mo¿na rzecz miele,
Bez ko³aczy nie by³o wesele.
Lask¹ w próg uderzono, ju¿ ko³acze daj¹,
A przed ko³aczami panie nadobnie piewaj¹ ( )
Szymon Szymonowic (1558-1629)

Ko³ocz, l¹ski ko³ocz, obojytnie
z czym: z syrym, z makiym czy z jab³kami - ni ma ro¿nice, byle by by³
ko³ocz.
Tak o swoim ulubionym ciecie
pisze jeden z internautów. Nie jest na
pewno osamotniony, bo ko³ocz to
jedno z najwspanialszych ciast, znane od dawna na ca³ym l¹sku. Pieczone do dzi w okr¹g³ych formach
(Cieszyn) lub w prostok¹tnych
(Opolskie). Nie mo¿na sobie wyobraziæ ¿adnych wi¹t bez ko³ocza, ani
do¿ynek, ani tego, ¿e przed weselem
nie zostan¹ nim obdarowani s¹siedzi
i znajomi, którzy nie zostali zaproszeni na wesele, ale o których m³oda
para i rodzice pamiêtaj¹. A niedziela?
Có¿ to za niedziela bez takich delicji.
Teraz zrobi³o siê o ko³oczu g³ono, bo Opolszczyzna stara siê o zarejestrowanie go jako produktu tradycyjnego w Unii Europejskiej. Tyle
tylko, ¿e fakt wypiekania go od dziesiêcioleci trzeba jeszcze udowodniæ.
W dodatku, po zarejestrowaniu
go jako produktu tradycyjnego, wszyscy producenci musz¹ wypiekaæ go
wed³ug jednej receptury. Bêdzie wów-
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czas móg³ stosowaæ specjalny znaczek produktu tradycyjnego, a jak
wskazuj¹ badania marketingowe prowadzone na Zachodzie wskazuj¹ towary opatrzone takim znaczkiem
sprzedaj¹ siê nie tylko dro¿ej, ale i w
wiêkszej iloci.
W zespole pracuj¹cym nad tym
w Urzêdzie Marsza³kowskim jest
dwóch cukierników z powiatu
strzeleckiego: Pawe³ Grabowski z
Otmic i Pawe³ Schlensag z Jemielnicy.
Ich wypieki zosta³y te¿ uhonorowane tytu³em Najlepszy produkt
powiatu. Pawe³ Schlensag zdoby³
go za ko³ocz l¹ski, natomiast Pawe³
Grabowski za sernik z brzoskwiniami, co nie oznacza, ¿e w jego cukierni
nie wypieka siê ko³ocza. Wrêcz przeciwnie: w zwyk³y dzieñ piecze siê go
20 blach, a przed weekendem  40.
Z czym?
- Z serem, makiem, jab³kami (sami
ich nie trzemy, u¿ywamy ju¿ gotowych) i innymi owocami: liwk¹ (z
owoców wie¿ych i mro¿onych),
natomiast do sezonowych ciast nale¿y ko³ocz z jagodami i rabarbarem.

Próbowalimy piec ko³ocz z jagód
mro¿onych  mówi Pawe³ Grabowski - ale poniewa¿ zdecydowanie lepiej smakuje ze wie¿ych, zaprzestalimy takich prób. Natomiast ko³ocz
tylko z posypk¹ jest najmniej popularny  w ci¹gu tygodnia piecze siê
nie wiêcej ni¿ dwie blachy.
- A jaki pan najbardziej lubi?
- Z owocami.
- Sk¹d przepis?
- To stara tradycja rodzinna. Ja sam,
jako Pawe³ Grabowski, piek³em go
jeszcze w Kronicy, od 1973 roku, w
piekarni GS, natomiast moja firma
wed³ug tej samej receptury piecze go
od 1999 r.
Pan Pawe³ Schlensag równie¿
siêgn¹³ do tradycyjnych domowych
przepisów, czyli do zeszyty swojej
babci. Ocenia wiêc, ¿e receptura liczy ok. 60 lat.
- Tylko w zeszycie babci przepis
by³ na ko³aczyki, a nie na jeden du¿y
ko³ocz. Nie ma to jednak wiêkszego
znaczenia, bo wystarczy zmieniæ tylko proporcje, by uzyskaæ przepis na
du¿¹ blachê.
- Chcecie ujednoliciæ recepturê?
- Cukiernicy  jeli chcemy powalczyæ o rejestracjê produktu tradycyjnego  musz¹ dojæ do porozumienia. I chyba to nie bêdzie zbyt trudne, bo gdy spotkalimy siê po raz
pierwszy i porównalimy w³asne receptury, okaza³o siê, ¿e tak naprawdê niewiele nas ró¿ni. Zasadnicza ró¿nica tkwi nie w u¿ywanych podstawowych produktach i zasadach przygotowania ciasta, ale w technice wykonania. W jednej cukierni u¿ywa siê
na przyk³ad jab³ek tartych we w³asnym zakresie, w innej  przygotowanych ju¿ wczeniej i kupowanych
w wiaderkach. Podobnie jest z serem:
jedni u¿ywaj¹ zmielonego przez siebie, inni kupuj¹ ju¿ mielony.
Obaj panowie zgodni s¹ co do
tego, ¿e ujednolicenie przepisów jest
po¿¹dane: zapobiegnie stosowaniu
tañszych produktów (na przyk³ad
mas³o nie zostanie zast¹pione margaryn¹), a tym samym zapewni wysok¹ jakoæ.
***
Dodajmy jeszcze, ¿e Ko³ocz
l¹ski (woj. opolskie) 5 marca 2007
roku zosta³ wpisany na krajow¹ Listê Produktów Tradycyjnych w kategorii Wyroby piekarnicze i cukiernicze.
M. Górka

Dania w kuchni l¹skiej na
Wielgie wienta
Ko³ocz
Szykowanie do wi¹t zaczyna³o siê od ko³ocza, piekorz zapowiado³ wczeniej
kiedy bydzie piek³ ko³ocze i na tyn czas nale¿a³o ko³ocz przyszykowaæ. Blachy z
surowym ko³oczym wioz³o siê na sonkach, wozku, na tragaczu albo nios³o pod
parz¹ (¿eby komu nie przysz³o do g³owy, ¿e surowy ko³ocz nios³o siê pod
pach¹ jak zwiniêt¹ gazetê wyjaniam- blachê z ko³oczym jedn¹ stron¹ opiera³o
siê o biodro, a z drugiej strony trzyma³o d³oni¹) od piekarza tak samo, ciep³y
ko³ocz tak wonio³ (pachnia³), ¿e dzieci nie mia³y cierpliwoci donieæ go do
domu, szkuba³y go od skraja albo wydziubywa³y posypki. Piek³o siê te¿ plecionki z makiem lub cynamonem, oraz rolady z makiem.
Ko³ocz piek³o siê z makiem, serem a czasem jeszcze z marmolad¹, by³o to danie
na wielkie wiêta Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc, Pierwsz¹ Komuniê czasem odpust. Dzi ko³ocz u piekarza piecze siê jeszcze rzadziej, bo tylko na wesele.
Moda na pieczenie ko³ocza skoñczy³a siê, gdy pojawi³y siê prodi¿e, baby piek³y
babki itp. wypieki w domu.

Ró¿ne przepisy na ko³ocz l¹ski z posypk¹
Katowickie
Przygotowaæ na ciasto:
1 kg m¹ki, 6 dkg dro¿d¿y, oko³o 1/2 l
mleka, 20 dkg mas³a, 20 dkg cukru, 4
¿ó³tka, 2 ca³e jajka, start¹ skórkê cytrynow¹, cukier waniliowy, sól,
t³uszcz do smarowania blachy.
Przygotowaæ na posypkê (kruszonkê):
50 dkg m¹ki, 25 dkg mas³a lub margaryny, 25 dkg drobnego cukru, paczkê
cukru waniliowego.
Wyrobiæ starannie ciasto, dodaj¹c do
przesianej m¹ki podroniêty rozczyn
dro¿d¿owy, dobrze ubite z cukrem
jaja i ¿ó³tka, sól, skórkê cytrynow¹,
cukier waniliowy i t³uszcz. Dobrze
wyrobione ciasto postawiæ w cieple
do wyroniêcia. W tym czasie przyrz¹dziæ posypkê: m¹kê wymieszaæ z
cukrem i cukrem waniliowym, mas³o
(zimne z lodówki) rozdrobniæ na ma³e
kawa³ki, wszystko razem przesiekaæ
i zagnieæ nie wyrabiaj¹c zbyt d³ugo.
Posypkê wstawiæ do lodówki lub
wynieæ w zimne miejsce. Posmarowaæ blachy t³uszczem. Wyroniête
ciasto u³o¿yæ na blasze, rozci¹gn¹æ je
nat³uszczonymi palcami. Pozostawiæ
je chwilê w cieple ¿eby wyros³o, po
czym posmarowaæ mlekiem z rozpuszczon¹ w nim ³y¿k¹ cukru, a z
wierzchu posypaæ grubo kruszonk¹.
Wstawiæ do wygrzanego pieca lub
piekarnika i piec ok. 45-50 minut.
¯ród³o: www.quchnia.24polska.pl

Kole
Sk³adniki :
Ciasto: 0.5 l mleka, 2 kg m¹ki, 5 jaj,
25 dkg cukru, 1 paczka (podwójna)
cukru waniliowego, 25 dkg mas³a, 16
dkg dro¿d¿y
Posypka:
1 kg m¹ki, 50 dkg cukru, 50 dkg ma-

s³a, 2 ¿ó³tka, 1 ³y¿eczka proszku do
pieczenia
Sposób przygotowania:
Przygotowaæ ciasto dro¿d¿owe jak
na ko³acz weselny. Ser bia³y zemleæ
w maszynce do mielenia miêsa. ¯ó³tka utrzeæ z mas³em i cukrem w donicy, dodaæ zmielony ser, budyñ, start¹
skórkê cytrynow¹ i rodzynki, a nastêpnie zagnieæ rêkami. Do masy na
koniec dodaæ ubit¹ na sztywn¹ pianê
z bia³ek i wymieszaæ.
ród³o: www.us.edu.pl

Rozmierz
(licz¹cy kilkadziesi¹t lat przepis z
domu Piontków)
rozczyn:
1/2 kostki dro¿d¿y, 4 ³y¿ki m¹ki
pszennej, 3 ³y¿ki cukru, 200 ml mleka,
ciasto: 2 jajka, 4 ³y¿ki cukru, 50 dag
margaryny, 800 dag m¹ki pszennej
posypka:
1/2 kostki margaryny, 6 ³y¿ek cukru,
cukier waniliowy, 10 ³y¿ek m¹ki
pszennej
Do letniego mleka wrzuciæ skruszone dro¿d¿e, m¹kê i cukier, wymieszaæ dok³adnie i odstawiæ do wyroniêcia.
W osobnym naczyniu roztrzepaæ 2
jaka, dosypaæ cukier, wlaæ wczeniej
roztopion¹ i ju¿ wystudzona margarynê, dodaæ 6 ³y¿ek m¹ki. Gdy zaczyn dro¿d¿owy wyronie, dolaæ go
do reszty ciasta i wyspaæ m¹kê, wyrabiaæ a¿ do uzyskania w³aciwej
konsystencji.
Ciasto wy³o¿yæ na blachê. Posypaæ
posypk¹, wykonan¹ wg nastêpuj¹cego przepisu: margarynê roztopiæ,
do ostudzonej dodaæ pozosta³e sk³adniki, dok³adnie wymieszaæ i wyrobiæ
ciasto.

Dobra szko³a to m¹dra szko³a

obs³ugi, a tak¿e organ prowadz¹cy i
organ nadzoruj¹cy placówkê placówki owiatowej) jak i zewnêtrznych.
Dlatego uwa¿am, ¿e nale¿y stale zbieraæ opinie o dostarczanych us³ugach
(nie tylko edukacyjnych), dokonywaæ
ci¹g³ej oceny i analizy ich potrzeb, i
opracowywaæ sposoby poprawy jakoci pracy. W konsekwencji ma to
zwiêkszyæ zadowolenie klienta i
przyczyniæ siê do wiêkszej promocji
szko³y. Systematycznie bêd¹ wdra¿ane nowe pomys³y, np. program
adaptacji uczniów klas I, teczki osi¹gniêæ uczniów klasy (portfolio) prowadzone przez wychowawców klas,
upowszechnienie Inicjatywy Komisji Europejskiej Europass, konkurs na
logo szko³y,

swych szczególnie mocnych stronach
i wykorzystaæ je tak, by sta³a siê instytucj¹ ró¿ni¹c¹ siê na tle innych
swoj¹ wyj¹tkow¹ ofert¹ edukacyjn¹
oraz wysokim poziomem pracy,
utrzymywanym dziêki systematycznej i wielostronnej kontroli wewn¹trzszkolnej, stosowaniu rzetelnego systemu oceniania nauczycieli i
uczniów oraz w³¹czaj¹cych siê w pracê wychowawczo-dydaktyczn¹ rodziców. nale¿y zadbaæ o wysok¹ jakoæ naszych us³ug, budowê autorytetu nauczycielskiego w³asnym postêpowaniem, presti¿em, kompetencj¹ zawodow¹. Uczniowie bowiem obserwuj¹ wnikliwie, jacy jestemy, czy uto¿samiamy siê z tym,
czego od nich ¿¹damy.

- Jaki cel uwa¿a pani w swojej
pracy za najwa¿niejszy?
W poszukiwaniu w³asnego oblicza szko³a powinna siê skupiæ na

- Dobra szko³a - to znaczy jaka?
Wystarczy, ¿e bêdzie szko³¹ bez
przemocy? I czy rzeczywicie
ZSZ nr 1 jest tak¹ szko³¹?

Kiedy przeczyta³am wypowied
Jana Paw³a II, która wg mnie doskonale oddaje sens dobrej szko³y: Dobra szko³a to przede wszystkim m¹dra szko³a. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaanga¿owani w ni¹
ludzie poczuj¹ siê zwi¹zani najpiêkniejszym zadaniem - zadaniem cierpliwego i pe³nego spokojnej m¹droci ukazywania dojrzewaj¹cym ludziom, jak byæ cz³owiekiem naprawdê....
Wspó³czesna dobra szko³a to taka,
która jest nie tylko dobrze wyposa¿onym budynkiem, miejscem przekazywania i nabywania wiadomoci,
ale przede wszystkim miejscem, gdzie
spotykaj¹ siê ludzie dlatego, ¿e tego
sami pragn¹, wzbogacaj¹c przy tym
w³asn¹ osobowoæ.
- Najwa¿niejsze, co szko³a powinna przekazaæ swoim uczniom to...
Dzisiejsze przemiany cywilizacyjne

wymuszaj¹ potrzebê takiego kszta³cenia, którego wytworem bêdzie cz³owiek twórczy, przejawiaj¹cy inwencjê, przewiduj¹cy i umiej¹cy siê poruszaæ wród ogromu informacji.
Szko³a powinna stwarzaæ okazje do
korzystania ze wszystkich dostêpnych róde³ wiedzy, takich jak ksi¹¿ka, prasa, radio i telewizja, teatr, film,
turystyka, a tak¿e muzea i wystawy
i uczyæ jak dokonywaæ w³aciwej i
pozytywnej selekcji materia³u dostarczanego przez wspomniane rodki.
- Dlaczego wybra³a pani kiedy zawód nauczyciela, a teraz zdecydowa³a siê pani na funkcjê bardziej
administracyjn¹?
Studiuj¹c ekonomiê na Akademii Ekonomicznej w Katowicach nie przypuszcza³am, ¿e zostanê kiedy nauczycielem, raczej myla³am o pracy
biurowej. O pracy w szkole zdecydowa³ przypadek, pracowa³am w

zastêpstwie w szkole podstawowej
przez 4 miesi¹ce, i wtedy stwierdzi³am, ¿e nauczanie to jest to co chcê
robiæ. Nigdy nie ¿a³owa³am tej decyzji, a teraz zdecydowa³am siê na funkcjê bardziej administracyjn¹, poniewa¿ chêtnie podejmujê nowe wyzwania, nie rezygnuj¹c zupe³nie z uczenia. Pracujê w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 od 16 lat, wicedyrektorem jestem od 7 lat.
- I kilka s³ów o sobie...
Jestem mê¿atk¹, mam dwoje dzieci:
córka Iza lat 18 oraz syn Patryk lat
11. Aktualnie uczêszczaj¹ do strzeleckich szkó³ (Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz Szko³a Podstawowa). Nasze hobby to wycieczki rowerowe,
chêtnie równie¿ zwiedzamy jaskinie
wszêdzie tam, gdzie s¹ udostêpniane
turystom.
Rozmawia³a Marta Górka

