
5P O W I A T   S T R Z E L E C K I

Dziêki tym wszystkim czynni-
kom, pieczenie chleba w rodzinie
Schlappa to nie tylko czynno�æ po-
trzebna, by zaspokoiæ g³ód. W tym
domu jest to akt celebrowany niemal-
¿e przez ca³¹ rodzinê. �ci�lej rzecz
ujmuj¹c nale¿a³oby u¿yæ s³owa
�by³�, bo ostatni chleb, który zosta³
wyjêty z rodzinnego wielocha (to piec
do pieczenia chleba) to wielki bochen,
upieczony specjalnie z okazji organi-
zowania przez wie� Borycz do¿y-
nek gminnych w 2004 roku.

Od tamtej chwili up³ynê³o ju¿ 6
lat, a ca³a rodzina do dzi� doskonale
pamiêta tamten wypiek chleba.

Opowie�ci babci uzupe³niane s¹
przez rezolutn¹ 15-letni¹ wnuczkê
Patrycjê i synow¹ Klaudiê. Kiedy m¹¿
pani Jadwigi i zarazem jej rówie�nik
� Józef - wraca z pola, tak¿e przy³¹-
cza siê do rozmowy. Ka¿dy ma ja-
kie� wspomnienia, ka¿dy chce dopo-
wiedzieæ co� od siebie. Nawet ma³e
wnuki: 5-letni Oliwier i 2-letni Arek
biegaj¹ wokó³ sto³u i demonstruj¹ na-
rzêdzia u¿ywane do wypieku chle-
ba.

U¿ywaj¹c modnych ostatnio
okre�leñ, powiedzieliby�my, ¿e chleb
od Schlappów jest trendy, bo jest
�bio� lub �eko�. Wszystkie sk³adniki
by³y w 100% naturalne. Ziarna ¿yta
zawo¿one by³y w workach do pobli-
skiego m³yna (ci¹gle dzia³a jeszcze
m³yn w Otmicach). Gospodarze z
powrotem otrzymywali czyst¹ m¹kê
i otrêby ¿ytnie, które zabierali do
domu i dawali zwierzêtom. W m³y-
nie p³aci³o siê tzw. �pytlówkê� - op³a-
tê od ka¿dego worka, nie by³a to jed-
nak wielka suma, jakie� 10 z³.

M¹ka by³a przechowywana w
workach na strychu. Zgodnie z tra-
dycyjnymi obyczajami, gdy zakwi-
t³y �liwy, gospodarze szli na strych,
aby te worki polu�niæ i trochê nimi
poruszaæ. Z m¹ki i wody robi³o siê
kwas, potrzebny do �zo³cyny�, któ-
ry kwasi³ siê parê dni. Sama �zo³cy-
na� te¿ by³a przygotowywana dzieñ
wcze�niej: ca³a noc by³a potrzebna,
by siê kisiæ. Rano wyrabia³o siê cia-
sto z �zo³cyny�, wody, m¹ki i soli �
w tzw. �dziysce�, czyli ogromnej
drewnianej misce, w¹skiej u gard³a i
szerokiej na spodzie. Pani Jadwiga
pocz¹tkowo wyrabia³a ciasto w 50-
letniej �dziysce�, jeszcze po swojej
babci, z czasem jednak nie nadawa³a
siê ona ju¿ do dalszego u¿ytkowania
i m¹¿ zrobi³ pani Jadwidze now¹.
Ciasto ros³o w niej i dopiero w mo-
mencie, gdy chcia³o ju¿ siê z niej �wy-
dostaæ�, przek³ada³o siê je na specjal-
nie zrobion¹ deskê. Nastêpnie po-
nownie siê je wyrabia³o, co wymaga-
³o nie lada wprawy i do�wiadczenia.
Ostatecznie � formowa³o siê chleby.
Nie koniec na tym.

Uformowane okr¹g³e bochenki
przek³adane by³y na posypane m¹k¹

Nie masz nic lepszego nad chleb
z mas³em i kaw¹ zbo¿ow¹

s³omianki. Ciasto mia³o dalej wyra-
staæ.

Do rozpalania pieca u¿ywa³o siê
brzozowego drewna, musia³o byæ ju¿
trochê podsuszone, ¿eby spala³o siê
do koñca. W wielochu, który nie jest
typowym piecem, sk³ada siê ogieñ
oko³o 2 godzin przed planowanym
pieczeniem. Drewno, dok³adane dwu-
krotnie, musi siê dok³adnie spaliæ 2
razy, ¿eby by³a osi¹gn¹æ odpowied-
ni¹ temperaturê, co oznacza, ¿e do-
k³ada siê je dwukrotnie. A jak poznaæ,
czy to ju¿ czas? Po kolorze cegie³:
je�li piec jest odpowiednio nagrzany,
ceg³y robi¹ siê bia³awe. Teraz przy-
chodzi kolej na nastêpn¹ czynno�æ:
czyszczenie pieca �pomiet³em�, czyli
ma³¹ s³omian¹ miote³k¹, zamoczon¹
w wodze, ¿eby nie daj Bo¿e nie za-
pali³a siê od pieca.

Do tak przygotowanego pieca
trafia³o ciasto chlebowe, które do tej
pory ros³o w s³omiankach. Chleby
piek³o siê 2 godziny, ale po pó³ go-
dzinie 6 bochenków by³o wyjmowa-
nych, �przesadzanych� i smarowa-
nych ciep³¹ wod¹, dziêki czemu ka¿-
dy mia³ apetyczn¹, rumian¹ skórkê.
Chleba nie smarowa³o siê pêdzelkiem,
nic bardziej mylnego! S³u¿y³a do tego
�muskacka� , czyli pêdzelek robiony
raz w roku z gêsich piórek.

Pieczenie chleba pani Jadwiga
Schlappa opanowa³a do perfekcji, ani
razu nie by³o zakalca. Upieczony
chleb trzyma³o siê w wilgotnych ko-
morach, dziêki czemu d³ugo utrzy-
mywa³ swoj¹ �wie¿o�æ, mo¿na go
by³a je�æ ze smakiem jeszcze 1,5 ty-
godnia. Ale postêp techniczny dotar³
wszêdzie - w ostatnich czasach upie-
czony chleb by³ chowany do zamra-
¿arki, jednak¿e po rozmro¿eniu nic
nie traci³ z swojego smaku.

Za czasów m³odo�ci pani Jadwi-
gi chleb by³ miar¹ p³atno�ci za po-
moc przy ¿niwach. Ka¿dy z pomoc-
ników otrzymywa³ w nagrodê grubo
posmarowan¹ mas³em pajdê. Nie

by³o lepszego smako³yku nad chleb
ze swojskim mas³em, popijanym
kaw¹ zbo¿ow¹. Czasami zdarzy³o siê,
¿e w niedzielê dla dzieci znalaz³ siê i
kawa³em kie³basy, albo ewentualnie
wêdzonka lub �leberwuszt�.

Rodzina Pani Jadwigi by³a bar-
dzo liczna, by³o ich w domu o�mioro
rodzeñstwa: sze�ciu braci i dwie sio-
stry. ¯ycie jednak nie rozpieszcza³o
pokolenia pani Jadwigi, straci³a ro-
dziców gdy mia³a 19 lat, dwóch braci
nie wróci³o z wojny. Nie by³o jednak
czasu na skar¿enie siê nad swoim lo-
sem, trzeba by³o pracowaæ na roli i
zajmowaæ siê domem. Rodzeñstwo
musia³o poradziæ sobie samo, pani
Jadwiga wziê³a na siebie obowi¹zek
pieczenia chleba. By³ to podstawo-
we po¿ywienie, zjadane do ostatniej
kromki. Nie marnowa³o siê nic, z resz-
tek robiono �bro³tkê� lub dawa³o siê
zwierzêtom. W koñcu chleb ten by³
�pracowity� jak okre�li³a Pani Jadwi-
ga. Nie trzeba nikogo przekonywaæ
do wy¿szo�ci chleba swojskiego nad
chlebem kupionym nawet w najlep-
szej piekarni. Patrycja z rozbawie-
niem opowiada, jak w szkole kole-
¿anki prosi³y ¿eby zamienia³a siê z
nimi �niadaniami, �Ty masz go na co
dzieñ, a my nie�- mówi³y.

O³pa Józef do³¹cza siê do roz-
mowy przyznaje, ¿e na pocz¹tku
bardzo brakowa³o swojskiego chleba,
teraz jednak przekona³ siê do chleba
razowego, czego kompletnie nie po-
dziela jego ¿ona.

�Niero³z udo³ mi siê ja osydziæ i
kupujam tyn czorny chlyb�- �mieje
siê pan Józef. Mimo, i¿ chleb z pie-
karni, co dzieñ �wie¿y te¿ jest bar-
dzo dobry. Pani Jadwiga podkre�la,
jak trudno jest siê nim naje�æ: tego
pieczonego u siebie wystarczy³a
kromka, aby cz³owiek by³ ju¿ syty.
W obliczu tak wielu zalet swojskiego
chleba, trochê dziw bierze, ¿e rodzi-
na Schlappa zaprzesta³a ju¿ jego
wypieku. A zaczê³o siê od tego, ¿e
¿yto nie da³o spodziewanych plonów.
Drugim powodem jest nic innego jak
zdrowie: pani Jadwiga nie ma ju¿ tyle
si³ co kiedy�, a ¿e gospodarstwo
du¿e, jedno z najwiêkszych i najle-
piej prosperuj¹cych we wsi, to i m³o-
dzi maj¹ ma³o czasu na tê czynno�æ.
Praca na roli jest co dzieñ, dla wszyst-
kich, dla rodziców, starszych dzieci:
20-letniego Paw³a, 18-letniego An-
drzeja i 15 letniej córki Patrycji. Na-
wet dziadek w miarê mo¿liwo�ci co�
jeszcze pomo¿e.

Ale na pytanie, czy nie warto
oddaæ wszystkich przyrz¹dów u¿y-
wanych do pieczenia chleba do izby
regionalnej lub skansenu, wszyscy
jednomy�lnie kiwaj¹ g³ow¹ - �jesz-
cze nie��

Bo mo¿e jednak kiedy� znów
upieczemy nasz swojski chleb �
mówi¹.

Karina Altman

W wielochu rozpalano tylko brzozowym drewnem
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