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P O W I A T

l¹ska Wigilia

S T R Z E L E C K I

Tam, gdzie jemio³ê zast¹pi³a choinka

dok. ze str. 1

D

o wieczerzy wigilijnej nale¿a³o
oczywicie nie tylko przygoto-

waæ dom, ale i siebie. Wieczerzê spo-

chowa lub barszcz z uszkami), karp,

dzie w tym dniu brudny lub nieodpo-

staciami - tu ju¿ w grê wchodz¹
upodobania kulinarne poszczegól-

wieczerzy musi byæ ju¿ wczeniej

potraw nale¿¹ tak¿e moczka, siemie-

nieszczêcie przez ca³y rok. Stó³ do

niotka, oraz makówki i makowiec.

jego pobli¿u, aby nikt nie musia³ wsta-

sta (kiszona lub zamarzana), groch z

trzebne, musia³o byæ na stole lub w

waæ podczas jedzenia. Do dzi utrzyma³ siê zwyczaj k³adzenia pieniêdzy

pod talerzami, aby nie zabrak³o ich w

Na stole pojawia siê równie¿ kapu-

siê wiêc wszystko na czym zale¿a³o
hoinka, bez której dzi trudno

przypominaæ modlitwê Jezusa w wie-

C

no tak¿e zmar³ych domownikach.

wêdrowa³a do l¹skich domów z Nie-

by³oby myleæ o wiêtach, przy-

Wyrazem tej pamiêci by³o tak¿e pu-

miec w XVII wieku, a na stale zado-

niej pojawi³y siê interpretacje mówi¹-

choinki pe³ni³a pod³aniczka czyli

ce o pozostawianiu tego pustego miej-

sca dla niespodziewanego gocia.

W trakcie modlitwy odczytany zosta-

mowi³a siê w XIX. Przedtem rolê
ustrojona

bibu³¹

i

kolorowymi

wst¹¿kami ga³¹zka jod³y. Zwyczaj
ten mo¿na powi¹zaæ z pogañskim

je tak¿e fragment Ewangelii o narodze-

kultem drzewa - symbolu ¿yciodaj-

a¿nym elementem wieczerzy

ju. Poniewa¿ nawet zim¹ jest zielo-

niu Jezusa.

W

wigilijnej na przewa¿aj¹cej czê-

ci l¹ska jest tak¿e ³amanie siê op³atkiem. Istniej¹ jednak dwie tradycje:

nej si³y, zdrowia, szczêcia i urodzana, choinka to tak¿e symbol Chry-

stusa - drzewa ¿ycia. By³ czas, ¿e
choinka ze wzglêdu na protestanckie

³amania siê przed wieczerz¹, albo po

pochodzenie tego zwyczaju, by³a od-

wieczerzy. Op³atek symbolizuje chleb

rzucana na rzecz katolickiego ¿³óbka.

- najbardziej podstawowy pokarm

am dzieñ Bo¿ego Narodzenia ob

S

razem braterstwa i jednoci miêdzy

uroczycie. W tym dniu nikt nie wstê-

cz³owieka, a dzielenie siê nim jest wy-

ludmi.

chodzony by³ na l¹sku bardzo

powa³ do karczmy, ani nie pi³ wódki.

Na sole wigilijnym nie powinno

Zazwyczaj spêdzano go w gronie

brobyt. Chleb powinno siê spo¿ywaæ

kolêd, a popo³udniem uczestniczo-

równie¿ zwyczaje spo¿ywania chle-

Dopiero w drugi dzieñ wi¹t odwie-

zabrakn¹æ chleba, który uosabia do-

rodziny przy choince na piewaniu

z sol¹, aby byæ m¹drym, ale istniej¹

no w wi¹tecznych nieszporach.

ba z miodem, aby ¿ycie lekko p³ynê-

dzano krewnych i znajomych.

³o.

Konrad Wac³awczyk

miotka  na ten smak
czeka siê ca³y rok
Siemieniotka, siemionka, kono-

wszyscy zgodnie przyznaj¹, ¿e ta

pianka  ró¿nie nazywano tak popu-

zupa z ka¿dym rokiem smakuje bar-

larn¹ niegdy na ca³ym l¹sku zupê

wigilijn¹. Jednak gotuje siê j¹ coraz rza-

go przypina³o siê maleñkie wierkowe ga³¹zki,

w miejscu,

w którym zasiada³a g³owa rodziny,

czyli ojciec, nak³adano na jednym

sto z³ot¹ nitk¹ obrusik i op³atek, co

gospodarzowi.

ste miejsce przy stole. Dopiero pó-

spodarza, taki by³ dla nas dobry, do-

Potrawy na stole mia³y zwiêk-

owoców.

Z

czerniku. W modlitwie tej wspomina-

ci ciasta pierogowego i formowane

rogu sto³u sianko zwiniête w owal,

szaæ dobrobyt. Na stole pojawia³o

anim siê jednak zasiad³o do sto³u,

wykrochmalo-

kapust¹ oraz kompot z suszonych

domu przez ca³y rok.

odmawiano modlitwê, która mia³a

pods³uchy i us³ysza³ jak wo³y po-

wokó³ które-

nych gospodyñ. Do tradycyjnych

przygotowany i wszystko co po-

lijn¹ by³y paluszki z makiem i ro-

nym obrusem,

ledzie i inne ryby pod ró¿nymi po-

wiednio ubrany do sto³u, bêdzie mia³

Wigilijny stó³ nakrywano bia³ym,

stole nale¿¹: zupy (grzybowa, gro-

¿ywano w odwiêtnym ubraniu, gdy¿
panowa³o przekonanie, ¿e kto zasi¹-

dok. ze str. 1

Do tradycyjnych potraw, które

powinny siê znaleæ na wigilijnym

dziej!

na nim ma³y rêcznie haftowany czêsymbolizowa³o Bo¿e Dzieci¹tko le-

¿¹ce w ¿³óbku.

-

Na drugim za rogu sto³u stawia-

no wieloramienny wiecznik, który

dzynkami, wyrabiane z pozosta³o-

na kszta³t ludzkiego palca, racuchy
wigilijne z ciasta dro¿d¿owego i pieczone na swojskim bitym oleju, któ-

re po usma¿eniu posypywano utar-

tym cukrem i przechowywano w glinianym garnku oraz tzw. siemionka

 zupa na gêsto z siemienia lnianego

z dodatkiem rodzynek, która na drugi dzieñ przybiera³a bardzo gêst¹ kon-

systencjê i mo¿na j¹ by³o kroiæ na

porcje jak s³odkiego tortu. Zwyczajem w tym regionie jest równie¿ pusty talerz na wigilijnym stole i wolne
krzes³o dla niespodziewanego gocia.

-

Kolacja wigilijna rozpoczyna³a siê

w chwili ujrzenia przez dzieci pierw-

zwa¿ywszy na to, ¿e wówczas nie

szej gwiazdki na niebie, a w pochmur-

ca³y stó³. Naturalnie, po odmówie-

poczynania kolacji o godzinie 18.

by³o tam elektrycznoci, owietla³
niu modlitw, które prowadzi³ w ka¿-

dej rodzinie ojciec b¹d najstarszy z
rodu, zasiadano wed³ug cis³ej hierar-

chii do sto³u do wieczerzy: najpierw

móg³ zasi¹æ ojciec, potem matka, a
nastêpnie dzieci. A z uwagi na to, ¿e

praca w polu nie by³a wówczas zme-

chanizowana i potrzebna by³a du¿a

ne dni praktykowano zwyczaj roz-

Oczywicie podczas wigilii nie mo¿na by³o pod ¿adnym pretekstem
wstaæ od sto³u, zanim wszyscy bie-

siadnicy nie skosztuj¹ chocia¿ odrobiny z ka¿dej przygotowanej potrawy i nie zakoñcz¹ wieczerzy. Istnie-

je bowiem przes¹d, ¿e ten kto przed
zaskoczeniem wieczerzy odejdzie od

iloæ r¹k do pracy, tote¿ przy wigilij-

wigilijnego sto³u, spotka siê w przy-

nacie osób, nie licz¹c wnucz¹t.

ze mierci¹. Po kolacji wigilijnej go-

nym stole siada³o zazwyczaj kilka-

Oczywicie na stole nie mog³o

zabrakn¹æ dwunastu wigilijnych potraw m.in. kaszy gryczanej, jaglanej i

jêczmiennej, pierogów z kapust¹ i

grzybami, grochu z kapust¹, sma¿onego karpia z sosem chrzanowym wg
swojskiego przepisu, solonych ledzi z beczki podawanych w mietanie z cebul¹, zupy grzybowej z su-

szonych grzybów, barszczu czerwo-

nego z kiszonych buraków z uszka-

mi, kompotu z suszonych ogrodo-

wych owoców: liw, gruszek i jab³ek

oraz chliba. Takim mianem okre-

lany jest w tym regionie chleb. Innymi specja³ami przygotowywany-

mi w tej okolicy na wieczerzê wigi-

sz³ym roku z chorob¹ albo co gorsza
spodarz zanosi³ zwierzêtom zarów-

no tym w oborze, chlewie, stajni jak
i w budzie czy w kurniku wszystkie

wiedzia³y: Szkoda tego naszego go-

brze karmi³ i nie smaga³ batem, a jutro

bêdziemy musieli odwieæ go na cmen-

tarz i nie wiadomo jaka bêdzie nasza
przysz³a dola. Gospodarz zamia³

siê po cichu i zadowolony z tego, ¿e

zwierzêta maj¹ o nim dobre zdanie

po³o¿y³ siê spaæ. Niestety nastêpnego ranka ju¿ siê nie obudzi³.
-

Wracaj¹c do zwyczajów wigilij-

nych, po kolacji i nakarmieniu przez

gospodarza zwierz¹t w obejciu ca³a

rodzina d³ugo piewa³a przy stole

kolêdy, czêsto przy akompaniamencie w³asnorêcznie wykonanego in-

strumentu, który dwiêkiem i wygl¹-

dem przypomina³ lirê. Nie by³o natomiast zwyczaju obdarowywania siê

wzajemnie prezentami. Jedynym

prezentem dla dzieci by³y wisz¹ce na
choince s³odkoci, które ka¿dej nocy

by³y sukcesywnie podkradane, po-

zostawa³y tylko te, do których nie

mog³y dosiêgn¹æ swoimi r¹czkami. W
efekcie tego po kilku dniach choinka

by³a ju¿ tylko przystrojona do po³owy. W dzieñ wigilijny ka¿dy musia³

równie¿ bacznie patrzeæ na to co robi,

mówi i jak zwraca siê wzglêdem drugiej osoby, bowiem to co zdarzy³o
siê w wigiliê, rzutowa³o na ca³y rok.
-

O pó³nocy wszyscy mieszkañ-

cy wsi wybierali siê obowi¹zkowo
na pasterkê. A w dzieñ Bo-

potrawy wigilijne, na znak dzielenia

¿ego Narodzenia delekto-

stworzeniami, a tak¿e po to, aby do-

robami wieprzowymi,

Ale musia³ to zrobiæ nie póniej ni¿

by³o bicie wini przed

siê posi³kiem z wszystkimi boskimi
brze mu s³u¿y³y i w przysz³ym roku.
do pó³nocy, bo potem zwierzêta roz-

mawia³y ze sob¹ ludzkim g³osem i to

czêsto o losie przysz³ych gospodarzy.
-

Kr¹¿y³a niegdy w tym regionie

anegdota o gospodarzu, który chcia³
koniecznie dowiedzieæ siê, o czym

rozprawiaj¹ jego zwierzêta. Wybra³
siê zatem po pó³nocy do obory na

wano siê swojskimi wy-

bowiem

zwyczajem

wiêtami. Na marginesie:

wêdzona

kie³basa wisz¹ca
na ¿erdkach w

piwnicy mia³a
takie samo powodzenie,

jak cukierki
z choinki.

Najpierw konkurs, potem aukcja

dziej; m³odsze pokolenia chêtniej go-

Sk³adniki:

taki apetyczny, a i pracy przy niej nie-

20 dkg kaszy manny; kasza grycza-

ma³o. A jednak... A jednak na ten jeden,

na (pogañska) ugotowana na sypko
Przygotowanie:

stu szkó³ specjalnych z terenu ca³ego

ca³y rok. I czasem siê ¿a³uje, ¿e w ro-

Gotowaæ przez ok. 1 godzinê kono-

dzinie nie ma ju¿ nikogo, kto potrafi³-

pie w 2 l wody  do czasu a¿ kono-

rem tej imprezy by³ Zespó³ Szkó³

tuj¹ inne przysmaki. Bo to wygl¹d nie

jedyny, niepowtarzalny smak czeka siê

by tak¹ zupê ugotowaæ.

Na szczêcie zupe³nie inaczej jest

ok.1/2 kg konopi; 2 l wody, 2 cebule,

pie pêkn¹. Nastêpnie zmieliæ konopie przez maszynkê, przelaæ je  wy-

w rodzinie pani Edeltraudy. Nie chce

³o¿one na sicie  6 l wrz¹cej wody.

skromn¹ osob¹  powiada.  Chêtnie

po zmieleniu nasion konopi. Wszyst-

za to podzielê siê przepisem na to obo-

ko razem doprowadziæ do wrzenia,

ujawniæ swojego nazwiska: jestem

wi¹zkowe danie w mojej rodzinie na

Do tego dodaæ wodê pozosta³¹

wkroiæ do tego 2 cebule pokrojone w

wigilijnym stole, nazywane u nas

drobn¹ kostkê, gotowaæ, a¿ cebule

miotka.

stan¹ siê zupe³nie miêkkie. Zagêciæ

ono przysmakiem tych wszystkich,

odrobin¹ zimnej wody (¿eby siê nie

którzy w ci¹gu lat  przez zwi¹zki

zrobi³y kluchy). Do smaku trzeba

Dodam ju¿ od siebie, ¿e sta³o siê

zupê kasz¹ mann¹ wymieszan¹ z

ma³¿eñskie  stali siê równie¿ cz³on-

dodaæ trochê soli. Rozlewaæ na tale-

tych smaków nie kosztowali, a tak¿e -

wczeniej i wystudzon¹ kasz¹ gry-

kami tej rodziny, a w swoich domach
najm³odszego pokolenia. Ma³o tego 

rze z na³o¿on¹ na nie ugotowan¹
czan¹ oraz odrobin¹ mas³a.

wi¹teczne przestrogi
W Wigiliê lub Nowy Rok nale¿a³o wstaæ wczenie, byæ radosnym, unikaæ
patrzenia na chorego, bo takim mia³o siê byæ przez ca³y rok. W Wigiliê nale¿a³o co z³owiæ, upolowaæ, ukraæ, gdy¿ wró¿y³o to powodzenie w tych

dzia³aniach przez ca³y rok. Tego¿ dnia nale¿a³o wystrzegaæ siê bycia oszuka-

nym przez ¯yda, unikaæ po¿yczania i przynoszenia czegokolwiek od ob-

cych - raczej zyskaæ co ni¿ straciæ. Dar otrzymany w Wigiliê poci¹ga³ za
sob¹ dary przez ca³y rok, a nieszczêcie napotkane w tym dniu towarzyszy-

³o do nastêpnych wi¹t. Pogoda dni wi¹tecznych tj. Wigilii, Bo¿ego Narodzenia, Nowego Roku lub dwunastu dni miêdzy Bo¿ym Narodzeniem i Trze-

ma Królami zapowiada³a pogodê na przysz³y rok. Na Nowy Rok trzeba by³o
za³o¿yæ now¹ odzie¿, a przypadkowe za³o¿enie czego starego by³o traktowane jako z³y znak.

Do konkursu kartek wi¹tecznych zg³osili siê uczniowie kilkuna-

województwa opolskiego. Inicjato-

Specjalnych prze DPS w Kad³ubie, a
jego organizatorem by³o Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i
Edukacji w Powiecie Strzeleckim.
16 grudnia w Kad³ubie wszystkie prace zosta³y pokazane, a widac by³o ¿e
uczestnikom nie brakuje zdolnoci
plastycznych a przede wszystkim oryginalnych pomys³ów, i jak na konkurs przysta³o, wreczone zosta³y
nagrody.
W tego typu konkursach wszyscy s¹ nagradzani, bo przecie¿ istotne jest, by przekonaæ, ¿e aktywnoæ
i odwaga s¹ niezbêdne w ¿yciu.
Pok³osiem konkursu bêdzie wystawa
kartek w siedzibie strzeleckiego starostwa. Ale kartki - ujak sama nazwa
wskazuje, s³u¿¹ nie tylko do ogl¹dania, ale i wysy³ania.
A gdzie mo¿na je kupiæ? Otó¿
pierwsz¹ okazj¹, a byæ mo¿e - niejedyn¹ - bêdzie Gala Noworoczna, zorganizowana przez Zarz¹d Powiatu.
Ale nie bêzie to zwyk³e kupowanie... Jedyn¹ szansê stania siê ich w³acicielami bêd¹ mieli ci, ktrzy wezm¹
udzia³ w ich aukcji. W³anie na Noworocznej Gali.

