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Szkoły uczestniczące w konkursie literackim 
„Święta doroczne w Dolinie Baryczy w czasach 
młodości naszych babć/dziadków i współcześnie”:
 

 ˚ Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Cieszynie
 ˚ Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
 ˚ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku
 ˚ Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku
 ˚ Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 ˚ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
 ˚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Organizacje seniorskie uczestniczące w konkursie 
literackim „Święta doroczne w Dolinie Baryczy 
w czasach naszej młodości i współcześnie”: 

 ˚ Coolturalny Klub Seniora przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy  
 im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze

 ˚ Klub Seniora w Cieszkowie
 ˚ Klub Seniora w Czarnymlesie
 ˚ Zespół Śpiewaczy „Viatori” z Pakosławska

Organizator konkursów: 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze 

 
Wydawca, koordynator 
Programu Edukacja dla Doliny Baryczy: 
Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” 
 

Dofinansowano ze środków 
Gminy Twardogóra

Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne dla Doliny Baryczy (WIE) – to działania wpisujące się w cele Programu Edukacja 
dla Doliny Baryczy, dotyczące  edukacji regionalnej i przyrodniczej, mające różnorodną formę (m.in.: konkursy, 
festiwale, przeglądy). Realizowane są przez podmioty (szkoły, przedszkola, ośrodki edukacji pozaszkolnej) 
należące do Programu Edukacja dla Doliny Baryczy, z wykorzystaniem regionalnych pomocy edukacyjnych i/lub 
serwisu edukacja.barycz.pl

Koordynator Programu Edukacja dla Doliny Baryczy, Pomysłodawca Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych:  
Stowarzyszenie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy. Więcej o Programie Edukacja dla Doliny Baryczy w serwisie: 
www.edukacja.barycz.pl

Dofinansowano ze środków 1%. 
Przekaż 1% na realizację Programu Edukacja dla Doliny Baryczy, KRS: 0000319202
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Szanowny Czytelniku!

Książka, którą trzymasz w ręce jest po-
kłosiem dwóch konkursów literackich 
ogłoszonych przez Bibliotekę Publiczną 

Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymon-
ta w Twardogórze w ramach Wyjątkowych Inicjatyw 
Edukacyjnych 2019 „Święta doroczne w Dolinie Ba-
ryczy w czasach młodości naszych babć/dziadków 
i współcześnie” (dla uczniów) oraz „Święta dorocz-
ne w Dolinie Baryczy w czasach naszej młodości  
i współcześnie” (dla seniorów).

Udział w konkursach zgłosiło siedem szkół i cztery 
organizacje seniorskie z terenu Doliny Baryczy. W ser-
wisie edukacja.barycz.pl zamieszczono w sumie 21 
tekstów o tradycjach świątecznych, zilustrowanych 
bogatym materiałem zdjęciowym. Komisja konkurso-
wa w składzie: Dariusz Kaliszczak, Edmund Radzi-
szewski i Dorota Śliwak wyłoniła, w obu konkursach, 
12 zwycięskich prac, które znajdziesz w tej książce. 

Święta doroczne, świętowanie, rodzinne trady-
cje - jaką rolę odgrywały kiedyś, jakże to zmieniło 
się w czasach współczesnych… Kaczor, maik; te 
święta zapewne nie wrócą już do kanonu świąt 
dorocznych, należy jednak wiedzieć na czym pole-
gały i, że szczególnie w wielkopolskich wsiach były 
nie lada atrakcją. Natomiast w przypadku świąt tak 
popularnych jak Wielkanoc, czy Boże Narodzenie 
może warto zaczerpnąć z tutejszych jakże boga-
tych i różnorodnych tradycji, przywiezionych przez 
powojennych osadników, kultywowanych przez tutej-
szych mieszkańców, i przenieść je do swoich domów. 
Książkę o świętach dorocznych w Dolinie Baryczy 
oddajemy do czytania małym i dużym - z nadzieją, że 
mimo zmian, tradycja świętowania nigdy nie zaginie 
w naszej „Małej Ojczyźnie”.

Beata Pięta – dyrektor 
Anna Rydzyk – koordynator merytoryczny, 
bibliotekarze i animatorzy kultury z Biblio-

teki Publicznej Miasta i Gminy 
im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Twardogórze

Prace nagrodzone w konkursie 
literackim „Święta doroczne w Dolinie 
Baryczy w czasach młodości naszych 
babć/dziadków i współcześnie”:

I kategoria wiekowa: uczniowie klas V-VI SP 
I nagroda ex aequo: 
Aleksandra Czubak, Tarchalski historyk amator 
Henryk Król o świętach w Dolinie Baryczy 
Miłosz Karlik, Podróż do przeszłości 
Zuzanna Pietrzykowska, Na góralską nutę

II kategoria wiekowa: uczniowie  
klas VII-VIII SP i III gimnazjum
I nagroda:  
Julia Antoniak, Nietypowy piątek 
II nagroda ex aequo: 
Mateusz Dynowski,  
Wywiad z dziadkiem Adamem 
Bartłomiej Hylewicz, Sentymentalna  
podróż do czasów dzieciństwa

III kategoria wiekowa:  
uczniowie szkół średnich
I nagroda: 
Katarzyna Palma, Święta w cudownym miejscu 
II nagroda: 
Wiktoria Kosmala, Cztery pory szczęścia

Prace nagrodzone w konkursie 
literackim „Święta doroczne w Dolinie 
Baryczy w czasach naszej młodości 
i współcześnie”: 

I nagroda:  
Rozalia Kindrat, Świętowanie w czasach 
mojego dzieciństwa i obecnie 
II nagroda ex aequo:  
Maria Adamów, Święta doroczne 
w Dolinie Baryczy w czasach mojej 
młodości i współcześnie 
Renata Lewandowska, Zagubione wstążki 
Wyróżnienie:  
Kazimierz Pietralczyk, Zwyczaje 
czarnolesian w naszych wspomnieniach 
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I NAGRODA EX AEQUO UCZNIOWIE KLAS V-VI SP

Aleksandra Czubak
I kategoria wiekowa: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych 
Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich 
Opiekun artystyczny: Monika Maryniak
Korektor: Ewa Ziętek

WYWIAD Z HENRYKIEM KRÓLEM, HISTORYKIEM - AMATOREM, 

NA TEMAT ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW OBCHODZONYCH 

W TARCHAŁACH WIELKICH I NA TERENACH DOLINY BARYCZY

 ˊ Aleksandra: Witaj wujku! Wiem, że posiadasz ogromną wiedzę na temat historii i tradycji nasze-
go regionu. Chciałabym, abyś podzielił się ze mną tą wiedzą. Zacznijmy od początku roku, czyli 
zimy. Jakie wówczas kultywowano tradycje?
Henryk: W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia witaliśmy Nowy Rok. Tradycja nakazywała zrobić 

sąsiadowi psikusa. Nazajutrz po sylwestrowej nocy niejeden gospodarz znajdował furtkę daleko od 
domu, a czasem dopiero na wiosnę, kiedy stopniał śnieg. Zdarzało się także odnaleźć wóz lub pług 
na słomianym wtedy dachu. Niejedna gospodyni nie mogła rozpalić w piecu ognia, ponieważ komin 
żartownisie zatykali od góry. W dawnych czasach ludzie bardzo przestrzegali postu, więc od pierwszej 
niedzieli Adwentu do świąt Bożego Narodzenia ściśle pościli. Jednak od sylwestrowej nocy do środy 
popielcowej mieszkańcy wsi hucznie się bawili. Dzisiaj pozostały tylko zabawy sylwestrowe, składanie 
życzeń z lampką szampana i puszczanie w niebo sztucznych ogni.

 ˊ Aleksandra: Moim ulubionym zwyczajem w czasie zimy jest kulig. Rodzice często organizują 
mnie i innym dzieciom z rodziny przejażdżkę saniami po lesie. Czy ty, wujku, miałeś taką zaba-
wę w czasach swojego dzieciństwa?
Henryk: Ależ oczywiście, że tak. Z tego co wiadomo z różnych źródeł początek kuligów sięga XV 

wieku. W tamtych czasach śnieg i mróz trzymał już od grudnia do marca, a śniegu padało bardzo 
dużo. W długie, zimowe wieczory szlachcic zbierał wszystkich domowników, służbę, wsadzał w sanie 
i ruszał w drogę do najbliższego dworku, a było to nieraz 10 km. Nigdy nie odmówiono gościnności, 

Kulig - rok 2005, fot. archiwum rodzinne Święconka - dom państwa Cieślikowskich; 
Tarchały Wielkie, rok 2004, fot. archiwum rodzinne  
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bo jak mówi staropolskie przysłowie „Gość w dom, Bóg w dom”. Gdy się posilono, to gospodyni dołą-
czała do wycieczki. Dowiązywała małe sanki do dużych sań i całą czeladzią jechała dalej ze śpiewem 
i dzwonieniem janczarów [dzwonki umieszczone na pasach od uprzęży do konia]. I tak dojeżdżano 
do tych, co wycieczkę zaczęli. 

 ˊ Aleksandra: A możesz mi wujku objaśnić, na czym polegał zwyczaj „darcia pierza”? Dzisiaj 
chyba w żadnym domu nie ma tego zwyczaju.
Henryk: Masz rację Oleńko, to bardzo rzadki zwyczaj. Pamiętam, jak w zimowe wieczory gospodynie 

schodziły się na skubanie pierza [darcie]. Polegało ono na tym, że pióra gęsie lub kacze rozdzielano 
na małe kawałki, a środek oddzielano od reszty. Takie spotkania zaczynały się w listopadzie i kończyły 
w marcu. Ilość pań zależała od chętnych, jednak zazwyczaj było to ok. 3-10 osób. Z takiego pierza 
robiono pierzyny i poduszki. Panie podczas takich spotkań śpiewały i opowiadały ciekawe historie. 
Czasami młodzi chłopcy robili psikusy i wpuszczali do izby gołębia bądź wróbla. Żart polegał na tym, 
żeby pierze fruwało po całej izbie. Na koniec darcia pierza u danej gospodyni organizowano poczę-
stunek np. pączki swojskiej roboty, tradycyjny bigos i grzana kiełbasa.

 ˊ Aleksandra: Wujku, a jakie obrzędy były obchodzone wiosną?
Henryk: Tradycje związane ze świętami wielkanocnymi niewiele się zmieniły. Podobnie jak przed 

laty święcimy potrawy. Obecnie święcenie potraw odbywa się w kościele lub w sali wiejskiej. Jednak 
dawniej potrawy święcone były również w większych i zamożniejszych gospodarstwach. Gospodynie 
ubierały stół oraz szykowały całe dobrodziejstwo na święta wielkanocne: gotowane pianki /kraszanki, 
baranki [wyrób z masła], pieczywo, kiełbasę, szynki, chrzan, sól. Sąsiedzi przychodzili z własnymi 
koszykami do poświęcenia. Kapłan błogosławił potrawy, które były potem spożywane przy śniadaniu 
w wielkanocny, niedzielny poranek.

 ˊ Aleksandra: W naszej szkole zawsze świętujemy 21 marca, czyli pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny.
Henryk: Tak, tak. Dzisiaj to święto przez uczniów jest nazywane Dniem Wagarowicza. W dawnych 

czasach był to zwyczaj zakorzeniony od pogańskiego obrzędu składania ofiary, mający zapewnić 
dobrobyt na cały rok. Wykonywano kukłę z wieńca słomy ukręconego białym płótnem, ozdabiano ją 
kolorowymi wstążkami i nazywano Marzanną. Stanowiła ona uosobienie zimy i śmierci. Wynoszono ją 
w łąki i pola poza granice wsi, po czym topiono bądź palono w rzece. Z czasem zwyczaj ten zamienił 
się we wspaniałą zabawę, w której udział biorą dzieci i młodzież szkolna.

 ˊ Aleksandra: Wujku, niedawno widziałam na ulicach naszej wsi grupę ludzi przebraną w nieco-
dzienne stroje. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej na ten temat?
Henryk: To był podkoziołek. Gdy karnawał dobiegał końca, po wsi chodzili przebierańcy. Młodzi 

[przeważnie chłopcy] przebierali się za niedźwiedzia, parę młodą, kominiarza, milicjanta. Chodził też 
grajek z akordeonem i bębnem, gospodyni, która zbierała jajka oraz baba z chłopem. Wędrowali od 
domu do domu z muzyką, wypisywali mandaty, kominiarz smarował panny sadzą, a z niedźwiedziem 
gospodyni musiała zatańczyć. Jeżeli jakaś panna została wysmarowana sadzą, oznaczało to jej szybkie 
zamążpójście. Za mandaty gospodynie płaciły jajkami lub kieliszkiem bądź butelką swojskiego wina 
czy wódki. Tradycja obecnie jest podtrzymywana w niewielu wsiach. 
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 ˊ Aleksandra: Odnoszę wrażenie, że kiedyś na wsi ludzie spędzali ze sobą więcej czasu 
i wspaniale się bawili.
Henryk: Zgadzam się z twoją opinią. W niepamięć odchodzą powoli takie zwyczaje jak: majówka i kaczor. 

Ta tradycja zaniknie chyba całkowicie, ale w czasach mojego dziadka, było to oczekiwane wydarzenie. Majówki 
odbywały się, jak sama nazwa wskazuje, w majowe soboty i niedziele. Na łące lub boisku wbijano słup zwany 
mojem, gdzie umieszczano wstążki lub wianki. Pal smarowano tłustym płynem, aby trudniej było na niego 
wejść. Wygrywał ten, komu udało się wejść na sam szczyt i zerwać ozdobę. W tej zabawie najczęściej brali 
udział chłopcy, a dziewczyny kibicowały swoim faworytom. Potem była zabawa do północy, a była to jedna 
z pierwszych zabaw po okresie Wielkiego Postu. Młodzież z wielką niecierpliwością wyczekiwała tych imprez, 
gdyż była to jedna z niewielu rozrywek. Po majówkach, w czerwcu organizowano zrywanie kaczora. Była 
to zabawa dla chłopców. Jednak współcześnie biorą w tym udział także dziewczyny. Kaczor to nic innego 
jak zawody konne, organizowane w niektórych regionach do dzisiaj. Zawody polegały na tym, aby jadąc na 
koniu zerwać kaczkę, która wisiała na linie umieszczonej w tak zwanej bramie z drągów.

 ˊ Aleksandra: Pozostał jednak taki obrzęd, o którym pamiętają wszyscy mieszkańcy wsi.  
To dożynki.
Henryk: Tak, masz całkowitą rację. Dożynki, czyli święto plonów, to podziękowanie za zebrane 

zboża z pól. Obchodzone jest od 5 sierpnia do połowy września. Tradycja ta sięga XV wieku, kiedy to 
zamożni żniwiarze dziękowali za zebrane plony. Około XIX wieku zaczęli je obchodzić chłopi. Symbo-
lami dożynek są: wieniec ze zbóż, chleb, taniec i dawniej tzw. Kępa [zostawiana na polu kępa zboża]. 
W latach 70 i 80 robiono wieńce dożynkowe na metalowych stelażach dla wszystkich zaproszonych 
gości. Każda para, która występowała lub brała udział w przygotowaniu tego wydarzenia, musiała zrobić 

4-5 wieńców ze zboża. Stelaż zrobiony z drutu 
oplatało się zbożem i kwiatami, ale dzisiaj zastą-
piono je małymi chlebkami, symbolami plonów. 
Obchody dożynkowe rozpoczynano wyjazdem 
z wioski. Delegacja gospodarzy z danej wsi jako 
przedstawiciele wszystkich mieszkańców, jechali 
bryczkami zaprzęgniętymi w pięknie ubrane konie. 
W pierwszej bryczce jechał starosta wraz z sołty-
sem, a za nimi młodzież i dzieci na drabiniastych 
wozach ozdobionych brzózkami. Tak przygotowane 

Podkoziołek - lata 70-te XX wieku, Kaczory, archiwum rodzinne Dożynki - lata 90 XX wieku, Tarchały Wielkie, archiwum rodzinne 

Kaczor - lata 60-te XX wieku, Tarchały Wielkie, archiwum rodzinne 
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delegacje ze śpiewem na ustach jechały do kościoła, aby podziękować Bogu za urodzaje danego 
roku. Po wizycie w kościele udawano się do gospodyni dożynek na uroczysty obiad. W godzinach 
popołudniowych na placu przy sali wiejskiej odbywały się uroczystości związane z obchodami święta 
plonów. Zaproszeni goście siadali za stołami, aby obejrzeć występy, które rozpoczynano przyśpiew-
kami. Następnie gospodarze dożynek przekazywali symboliczny chleb przedstawicielom gminy, aby 
cały rok „dzielili równo i by dla każdego starczyło”. Po takim rozpoczęciu przychodził czas na część 
artystyczną. Na scenę wychodzili artyści (młodzież i dzieci ze wsi) i tańczyli tańce, takie jak: polonez, 
oberek czy kujawiak i śpiewali piosenki ludowe. Całość kończył poczęstunek i zabawa do białego rana. 
Uważam, że mimo upływu wielu lat obrzędy dożynkowe, choć może nie w takiej formie jak kiedyś, ale 
stanowią cenne dziedzictwo naszej kultury i wiary chrześcijańskiej. Pragnę, aby to dziedzictwo było 
pielęgnowane przez kolejne pokolenia.

 ˊ Aleksandra: Dziękuję ci wujku za te wspomnienia. Są one dla mnie cennym źródłem wiedzy 
o tradycjach i obrzędach naszej wsi i regionu. Na pewno pozostaną w mej pamięci.
Henryk: Bardzo się cieszę, że mogłem się nimi podzielić z tak młodą osobą. Współczesną młodzież rzadko 

interesują takie tematy. Jest zatem nadzieja, że kolejne pokolenia nie zapomną o tradycjach swoich przodków.
 
Historyczny charakter pracy, czyli odtworzenie cząstki przeszłości 
to niewątpliwie zasługa osoby, która jest autorem wspomnień. 
Ciekawe ujęcie tematu. Opis zwyczajów wywołujący szczególnie 
pozytywne wspomnienia i emocje. 

Da r i us z Ka li s z c z a K ( j u ror)
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I NAGRODA EX AEQUO UCZNIOWIE KLAS V-VI SP 

Miłosz Karlik
I kategoria wiekowa: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych 
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku
Opiekun artystyczny: Agnieszka Matunin
Korektor: Violetta Niemiec-Karlik

PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI 

Moi pradziadkowie osiedlili się na Ziemiach Odzyskanych po przywróceniu tych obszarów do Polski, 
po ukształtowaniu się granic kraju. Wykorzystali możliwość, by móc rozpocząć nowe życie. Zamieszkali 
w Kaszycach Milickich, gdzie otrzymali niewielkie gospodarstwo rolne. We wsi pojawili się osadnicy z róż-
nych obszarów. Większość stanowili mieszkańcy Kresów Wschodnich, ale również wiele rodzin przybyło 
z kielecczyzny, województwa małopolskiego czy – jak moi pradziadkowie – z Wielkopolski. Wśród takiej 
różnorodności kultur trudno było o pielęgnowanie dawnych zwyczajów czy obrzędów regionalnych. Po prostu 
zaczęły one zlewać się w nową formułę, niektóre natomiast z biegiem lat zaginęły.
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Komunijna fotka brata mojej babci (pierwszy po lewej stronie) l. 40-te

Od mojej babci dowiedziałem się co nieco, jak wyglądało życie na wsi, kiedy była dzieckiem. Święta 
doroczne związane były z porami roku i wykonywanymi wówczas czynnościami, a także nierozerwalnie 
łączyły się ze świętami kościelnymi. 

Zimą kobiety we wsi gromadziły się u sąsiadek, darły pierze na poduszki i pierzyny. Ta mozolna czynność 
nie była jednak uciążliwa, bowiem można było bez skrupułów wiele godzin siedzieć w ciepłym pomieszczeniu 
i słuchać różnorodnych opowieści kobiet, które wspominały dawne czasy lub opisywały miejsca, które opuściły. 
Snuły historie opowiedziane im przez swoje matki i babki. Szkoda, że nikt nie mógł ich wtedy spisać! Nie 
obyło się oczywiście bez ploteczek, co mogło mieć później różne konsekwencje, nawet w postaci sąsiedz-
kich zatargów. Ten zwyczaj już w naszej okolicy nie istnieje. Poduszki i kołdry kupuje się gotowe w sklepie. 

W okresie karnawału urządzane były zabawy, na których bawili się nie tylko młodzi, ale również seniorzy. 
W sobotę i w niedzielę wystrojone dziewczęta i zalotni kawalerowie tańczyli na wiejskiej potupajce, nie ba-
cząc na to, że wokół rozsiadały się ciekawskie matki, a ojcowie czujnym okiem przyglądali się tańczącym 
parom. Babcia wspomniała, że początkowo bardzo peszyły ją wścibskie spojrzenia, a zwłaszcza kontrolny 
wzrok taty. Mimo to w wolnych chwilach szyła sobie nowe kreacje na kolejne zabawy, które wprowadzały 
mnóstwo radości w nie zawsze wesołe życie codzienne. Jak każda młoda dziewczyna wypatrywała też 
swojego wybranka, ale nie znalazła go podczas okolicznych zabaw. Zgodnie z dawnym zwyczajem, w wigilię 
Bożego Narodzenia wyniosła z domu śmieci i wypowiedziała formułę: „Szczekaj pies, gdzie mój miły jest”. 
Psy zaszczekały, ale daleko. I po latach właśnie z tej strony pojawił się dziadek. 

Wiosną było dużo pracy w gospodarstwie. Jednak najpiękniejszym okresem były „majówki”. Babcia 
uwielbiała śpiewać piosenki maryjne przy figurce na początku wsi. Opowiadała, że razem z koleżankami 
rywalizowały, która zaśpiewa najgłośniej. Dziś przy figurce gromadzi się w maju zaledwie kilka starszych kobiet.

W najkrótszą noc w roku, w noc św. Jana, bawiono się podczas zabaw tanecznych. Babcia nie pamięta, 
by rzucano wianki do wody czy w inny sposób czczono dawne święto Kupały. Raczej ten zwyczaj nie był 
celebrowany tak, jak w innych regionach kraju. Kiedy nadchodziły żniwa, całą wieś ogarniała letnia gorącz-
ka. Początkowo pola ze zbożem koszono za pomocą kos, a kobiety wiązały i układały snopy. Następnie 
w pośpiechu - bo może padać - zwożono je do stodół. Po czym następowało młócenie zboża. We wsi 
była młockarnia i użyczano ją poszczególnym gospodarzom. Ażeby robota szła szybciej, bo każdy chciał 
zakończyć żniwa, w młóceniu pomagali sobie nawzajem w trybie rotacyjnym. Moja babcia pamięta przede 
wszystkim wszechobecną słomę, którą z dziecięcym uporem próbowała wysprzątać z obejścia, a nie było 
to łatwe. Teraz żniwa to przede wszystkim widok ogromnych kombajnów, które wykonują pracę za ludzi. 
Kiedyś okres żniwny trwał prawie dwa miesiące, dziś ok. 2 tygodnie. 

Moi dziadkowie wychodzą z domu do kościoła na uroczystość ślubną (1968 r.)
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wianki z kłosów zbóż i szły z nimi do kościoła, starostowie przygotowywali duże wieńce ze zbożem, bochnem 
chleba i innymi darami ziemi i składali je w ofierze, modląc się o pomyślne przyszłoroczne zbiory. Wieczorem 
świętowano w każdej okolicznej wsi wśród muzyki i zabawy. Obecnie w regionie nadal dożynki obchodzone 
są w podobnej formule w kościele, ale zabawy organizowane są dla chętnych – nie tylko rolników, co roku 
w innej miejscowości.

Jesienią kolejny trudny okres dla mieszkańców wsi - wykopki. I znów przydawała się sąsiedzka pomoc, by 
prace skończyć przed nadejściem słotnej pogody. Babcia nie lubiła chodzić „na odrobek”, ale nie było wyjścia. 
Taka była konieczność. Podobnie było w latach 60-70-tych, kiedy wielu okolicznych gospodarzy uprawiało len, 
bowiem w Żmigrodzie powstał kompleks przemysłowy związany z przetwarzaniem tego włókna. Obecnie 
większość właścicieli ziemi uprawia na swoich polach bób i fasolkę. Za pracę u sąsiada należy się stosowne 
wynagrodzenie, kiedyś była to obopólna pomoc sąsiedzka, bez zapłaty. Pracującym należało zapewnić jed-
nak wyżywienie, więc gospodyni gotowała obiad w czasie, gdy pracowano na jej polu. Pod koniec listopada 
urządzano zabawy andrzejkowe, oczywiście z wróżbami.

Święta doroczne należałoby też połączyć ze specyficznymi potrawami, przyrządzanymi w poszczególnych 
okresach roku. Wiadomo, że nadal przygotowuje się podobnie wieczerzę wigilijną, więc o tym nie będę pisać 
szczegółowo. W niektórych domach od lat gotuje się takie potrawy, jakie od kilkudziesięciu lat stawiano na 
stołach w ich rodzinach. U mojej babci nie przygotowywało się nigdy kutii – to raczej wschodnia potrawa, ale 
za to nigdy nie zabrakło karpia, kapusty z grochem, kompotu z suszonych owoców czy klusek z makiem. Na 
święta Bożego Narodzenie i Wielkanocy zawsze bito świnię i przyrządzano domowe wędliny. Pradziadek wędził 
szynki i kiełbasy, a prababcia topiła słoninę na smalec – babcia z lubością wspomniała o świeżych pachnących 
skwarkach!? – i pakowała do słoi mięso, które należało zakonserwować. W tych czasach nie było zamrażarek, 
a i lodówki na wsi nikt nie posiadał. Przed świętami pieczono ciasta, przede wszystkim drożdżowe, a także 
mazurki, serniki i makowce. Na ostatki smażono faworki i pączki o takim smaku, jakiego dziś trudno szukać 
w najlepszych cukierniach, nie mówiąc już o marketowych produktach.

Na coroczne święta składały się też rodzinne uroczystości, takie jak komunia święta. W kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w Powidzku ta uroczystość odbywa się od lat w ostatnią niedzielę przed Bożym Ciałem. Wiedziony 
ciekawością zapytałem moją babcię, czy pamięta ten doniosły dzień. Okazało się, że pamiętała doskonale. 
Przede wszystkim, jak każda dziewczynka, cieszyła się z białej sukienki, która choć była za krótka (babcia bardzo 
urosła, a sukienkę uszyła jej mama zimą, gdy miała więcej czasu), to czuła się w niej jak królewna. Radości ze 
strojnego ubioru nie zepsuły nawet brązowe sandały, bo białych nigdzie nie można było kupić. Do kościoła zawiózł 
babcię tato... na rowerze. Przed wejściem wszystkie 
dziewczynki otrzymały białą lilię i tak dostojnie wkroczyły 
do świątyni. Zachowało się zdjęcie, na którym babcia 
z liczną grupą dzieci komunijnych stoi w tle odrapanej 
ściany kościoła, ale nikt tym się nie przejmował, liczyła 
się chwila. W domach nie urządzano żadnych przyjęć, 
ale mieszkające w Powidzku siostry zakonne urządziły 
po południu poczęstunek dla wszystkich dzieci. Nie 
było też prezentów z tej okazji. Babcia wspomniała, że 
jej tato wręczył jej jedynie pudełko cukierków, z czego 
bardzo się ucieszyła, bo nie spodziewała się nawet 
takiego upominku. Nie to co teraz!

Dożynki (l. 50-te)
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w domu panny młodej lub w wiejskiej świetlicy. Oprócz rodziny 
zapraszano też liczne grono sąsiadów. Muzycy z orkiestry siedzieli na 
wozie, w późniejszych latach – na przyczepie traktorowej, a weselnicy 
tańczyli do rana na klepisku w stodole, a nawet na podwórku. Rodzice 
panny młodej, zwłaszcza matka, rzadko mieli okazję do zabawy. 
Należało przygotowywać potrawy weselne i podawać gościom jadło 
do stołów. Po weselisku zaproszeni goście często spali na sianie, 

ale nikt z tego powodu nie grymasił. Na drugi dzień odbywały się 
poprawiny. W niektórych domach trwały one kilka dni. Współcześnie wesela wyglądają zupełnie inaczej. 
W tzw. domach weselnych planuje się każdą minutę wesela. Bardziej liczy się wizerunek niż spontaniczna 
dobra zabawa. Czy obecnie można by położyć gości do spania w stodole? To raczej niemożliwe.

Dawniej na wsi życie toczyło się zgodnie ze zmianą pór roku. To one wyznaczały konieczność wykonywania 
prac polowych oraz innych czynności, a także stanowiły okazję do świętowania i zabawy. W wielopokole-
niowych domach kultywowano dawne zwyczaje i pamiętano o rodzinnych tradycjach.

Dziś na wsi mieszkańców ubywa, niektóre są wręcz wyludnione. Coraz mniej też domów, w których 
mieszkają wspólnie dziadkowie, ich dzieci i wnukowie. Każdy woli mieszkać „na swoim”. Wspólna zabawa 
też należy do rzadkości. Czasami jakaś karnawałowa zabawa, szkolna impreza i to wszystko. Ludzie 
zamknęli się w swoich posiadłościach i... oglądają telewizję. Pomoc sąsiedzka prawie nie istnieje, bo każdy 
jest samowystarczalny. Moja babcia stwierdziła, że jest dobrze, ale brak dawnej radości, nawet z najmniej-
szego powodu, bo ludziom obecnie żyje się za wygodnie. Parafrazując słowa poety: dzisiejsza wieś jest 
spokojna, ale czy wesoła?

Mam nadzieję, że w tej krótkiej relacji zdołałem przedstawić, jak wyglądały doroczne święta w Dolinie 
Baryczy za czasów naszych babć/dziadków i współcześnie.

Bardzo ciekawe i oryginalne ujęcie tematu. Autor skupił się na tradycjach i obrzędach 
charakterystycznych dla wsi, a wiążących się ze zmianami pór roku i wydarzeniami 
rodzinnymi takimi jak wesela czy I Komunia Święta. „Podróż do przeszłości” to 
ciekawie poprowadzona opowieść od czasów dawnych po współczesność z bardzo 
trafnymi obserwacjami i wnioskami autora. Lektura jest prawdziwą przyjemnością. 

D oro ta Śli wa K ( j u ror Ka)

Pradziadek z moją mamą

I NAGRODA EX AEQUO UCZNIOWIE KLAS V-VI SP 

Zuzanna Pietrzykowska
I kategoria wiekowa: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
Opiekun artystyczny: Bożena Hołubka
Korektor: Justyna Kalka

 NA GÓRALSKĄ NUTĘ
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mnie zainteresował, dlatego postanowiłam go zgłębić i porozmawiać z moją babcią Zofią Hołubką 
o dawnym kultywowaniu różnych świąt w naszej rodzinie.

 ˊ Babciu skąd się wzięły różne tradycje w naszym domu?
- Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc w moim domu rodzinnym, odkąd pamiętam, starano 

się urządzić jak najlepiej. Moi rodzice urodzili się w Parzynowie (Wielkopolska), ale dziadkowie 
ze strony mamy pochodzili spod Tatr, więc trochę tych zwyczajów przejęto u nas z tych rejonów. 
Już parę dni przed świętami mama zaczynała przygotowywać potrzebne produkty, a czasy po wojnie 
były różne. Pracował tylko tata, a mama zajmowała się domem. Starano się, aby dni świąteczne zawsze 
wypadły jak najlepiej. Dzień przed Wigilią mama wypiekała ciasta, a od rana w Wigilię roznosił się 
zapach przygotowywanych potraw postnych. My, dzieci z niecierpliwością czekaliśmy, aż tata ustawi 
choinkę i będziemy mogli ją ubierać.

- My z Madzią też bardzo lubimy ubierać choinkę. Mamy zawsze żywe drzewko, które pięk-
nie pachnie lasem. Najczęściej jest to świerk, wraz z korzeniami wsadzony do doniczki. Po świę-
tach wujek albo tata wysadza je do ogrodu i na następny rok znowu wykopuje i zanosi do domu. 
Jedno takie drzewko było na czterech wigiliach (aż niestety uschło). Mamy kupione ozdoby, ale 
co roku robimy też swoje gwiazdki i pieczemy pierniczki, które potem wieszamy na choince. 
- Czekaliśmy też na zbliżający się wieczór i pierwszą gwiazdkę na niebie, ponieważ wtedy można 
było siąść do wieczerzy. Mama zawsze stawiała na stole dodatkowe nakrycie, tłumacząc nam, że 
to miejsce dla niespodziewanego gościa lub potrzebującego człowieka. Czasami rodzice zapraszali 
zaprzyjaźnione starsze małżeństwo. Zgodnie z tradycją na stole było 12 potraw, dokładnie je liczyliśmy. 
Honorowe miejsce na stole zajmowały opłatki. Tata brał opłatek i składał życzenia najpierw mamie, 
a potem już wszyscy nim się dzieliliśmy. Po błogosławieństwie potraw i nas wszystkich, dokonanym 
przez mamę, zaczynaliśmy wieczerzę. Po kolacji nadszedł czas na śpiewanie kolęd i rozpakowy-
wanie paczek, dla każdego znalazł się jakiś upominek. Rodzice tłumaczyli nam, żebyśmy w tym 
dniu byli bardzo grzeczni, bo tak jak w tym dniu wigilijnym, tak będziemy się zachowywać cały rok. 

 ́A to dlatego ciągle nas upominasz, abyśmy się nie kłóciły i pomagały. Ale opowiadaj babciu dalej...
- Po nacieszeniu się upominkami, staraliśmy się wytrzymać do Pasterki. Bardzo lubiłam, jak spadł 

śnieg, dodawał on świętom uroku. Z potraw wigilijnych (do tej pory) na stole pojawia się u nas zupa 
z suszonych grzybów, barszcz czerwony, makiełki, kompot z suszonych owoców (które sama suszę 
już latem), karp smażony, śledzie z cebulką, śledzie w śmietanie, ryba w occie, gołąbki z grzybami, 
chleb, groch z kapustą, kapusta z grzybami, wszystkie potrawy oczywiście postne. Za to w tym dniu 
na obiad są gotowane ziemniaki ze śledziami w śmietanie.

- Potrawy są teraz takie same. Tylko dla nas robisz jeszcze sałatkę ziemniaczaną i nie ma śledzi 
w śmietanie. Wieczerzę rozpoczynamy również wtedy, kiedy na niebie zaświeci pierwsza gwiazdka. 
Pod obrus kładziemy pachnące siano na pamiątkę, że Pan Jezus urodził się w stajence betlejemskiej. 
Stół wcześniej ozdabiamy, na honorowym miejscu też kładziemy opłatek. Wcześniej babcia Aniela, 
a teraz ty babciu rozpoczynasz modlitwę, ja czytam fragment Pisma Świętego o Narodzeniu Pana. 
Potem Ty bierzesz opłatek i rozpoczynasz składanie życzeń. Dzielimy się z całą rodziną. Kiedy 
ceremonia składania życzeń świątecznych zostanie zakończona, zasiadamy do kolacji wigilijnej. Po 
kolacji śpiewamy kolędy, szczególnie z ciocią Bożenką. W tamtym roku zrobiłyśmy dla wszystkich 
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domowników śpiewniki, z własnymi rysunkami. Następnie sprawdzamy, co pod choinką zostawił 
Gwiazdor. Razem z Madzią rozpakowujemy prezenty i znowu śpiewamy kolędy. Przed północą idziemy 
na Pasterkę. Przyjmujemy też kolędników, mamy dla nich słodycze.

- Przypomniało mi się, że zawsze ktoś przebierał się za Gwiazdora. Dzieci czasami płakały, 
bo musiały przed nim mówić pacierz, gdyż groził nam rózgą. Ten zwyczaj już zanikł, ponieważ 
dla biednego przebranego Gwiazdora, prezentów do rozdania jest za dużo. Wszyscy jesteśmy 
pomocnikami Gwiazdora i wy też robicie prezenty pod choinkę. Bardzo lubię Boże Narodzenie. 

 ˊ Ja też lubię ten czas. Z rodzicami spędzamy Wigilię u was i całą rodziną świętujemy. Zawsze też 
idziemy do kościoła, aby podziwiać szopkę. Innym moim ulubionym świętem jest Wielkanoc.
- Też bardzo lubię Święta Wielkanocne i całą tę oprawę, począwszy od Niedzieli Palmowej, poprzez 

Wielki Czwartek, Piątek i Wielką Sobotę. W Wielką Sobotę ruch od rana: gotowanie jajek w łupinkach 
z cebuli, przygotowywanie koszyczka na święconkę. Według zwyczaju w koszyczku powinny znaleźć się: 
baranek (symbol Zmartwychwstałego Chrystusa), jajka (symbol zwycięstwa nad śmiercią), chleb (Ciało 
Chrystusa), chrzan (symbol pokonania męki Chrystusa), sól (oczyszczenie i prawda), babka wielkanocna 
(symbol doskonałości), wędlina (dostatek w domu), bukszpan (nadzieja na zmartwychwstanie), bazie 
(zjedzenie poświęconej bazi chroni przed chorobami gardła). Po przygotowaniu koszyczków, chętnie szliśmy 
do kościoła, aby ksiądz poświecił nam potrawy. Bardzo podobało mi się to, że jak była ładna pogoda, to 
księża święcili potrawy przy grocie. Wystawiali ławy, na których ustawiało się koszyczki do święcenia, 
a w razie niepogody, w kościele. Potem szliśmy do Małego Kościoła do Grobu Jezusa, przy którym stała 
straż. Jak byłam mała, pamiętam, że ze święconką razem z nami poszedł syn sąsiadów. Gdy wróciliśmy, 
jego rodziców nie było w domu i kolega zjadł prawie całą zawartość koszyczka. Ponieważ niewiele zostało 
na niedzielne śniadanie, trzeba było wiec jeszcze raz udać się z pokarmami do kościoła. Ubaw był po pachy. 
Niecierpliwie też czekaliśmy na lany poniedziałek. Razem ze starszym bratem i  innymi dziećmi 
biegałam na glinianki. Po doskonałej zabawie wracaliśmy do domu kompletnie mokrzy (gdy mia-
łam już własne dzieci, pozwalałam im ten zwyczaj utrzymywać). Mieszkaliśmy wówczas na parte-
rze domu przy Placu Targowym, dlatego lanie wody wiadrami przez okno było bardzo wygodne. 
Zdarzały się też niebezpieczne momenty. Sąsiad gonił sąsiadkę z wiadrem wody, ona wpadła do na-
szego mieszkania. On wtedy chlusnął wodą, ona się poślizgnęła i wjechała głową w szafkę kuchenną, 
robiąc w jej drzwiczkach dziurę na wylot. Na szczęście nic jej się nie stało, ale bardzo się wystraszyłam. 
Innym razem moja córka Bożenka wyszła przez okno i wylała całe wiadro wody na czającego się pod 
drzwiami sąsiada. Ten się tak wystraszył, że zaniemówił.

Boże Narodzenie 2018r. My z Babcią Zosią 
przy choince, którą same ubierałyśmy. Widać na 
zdjęciu zrobioną przeze mnie papierową gwiazdkę.

Grudzień 2010r. 
Sama wykonałam piernikowy 
łańcuch na choinkę.

Święconka 2018r. 
Nasze koszyczki i my z Babcią Zosią. 
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IA - My też świetnie się bawimy. Tata zawsze polewa nas wodą, gdy jeszcze leżymy w łóżku i potem lejemy 

się wszyscy, i cały dom jest mokry. Przed Niedzielą Palmową robimy wielkie palmy i zanoszę je do szkoły, 
a potem do kościoła. W Wielki Piątek przed 21.00 idziemy na Drogę Krzyżową po mieście. W Wielką Sobotę 
lubię razem z ciocią Bożenką robić kraszanki. Nakładamy na jajka liście pietruszki, następnie nakładamy 
pończochę, zawiązujemy i gotujemy w wodzie z łupinkami cebuli. Na tak ugotowanych jajkach zapałką 
maczaną w occie wydrapujemy różne wzory. Lubimy szykować z wami koszyczki. Same pieczemy babeczki, 
wujek piecze chlebki do święconki oraz takie okrągłe bochenki na żurek. Do koszyczka pakujemy ten 
chlebek, robionego w foremce maślanego baranka, ozdobione przez nas jajka, szynkę i kiełbasę z dzika 
(też robi to wujek z wcześniej upolowanego dzika), chrzan i sól, wszystko ozdabiamy baziami i bukszpa-
nem oraz wyhodowaną przez nas rzeżuchą. Zanosimy te pokarmy w koszyczku pod krzyż, na Moszyce. 
-Tak teraz rzeczywiście robimy. Lubię iść ze święconką pod krzyż. W niedzielę rano razem z twoją ciocią 
i wujkiem idziemy na rezurekcję. Potem wy przychodzicie do nas na śniadanie. Najpierw dzielę święcone jaj-
ko, następnie resztę święconych potraw. Składamy sobie życzenia i wspólnie jemy wielkanocne śniadanie. 
Tradycją sobotnią jest również dzielenie się święconym jajkiem z  moim bratem i  jego ro-
dziną. Oni wzajemnie dają nam jajko ze swojego koszyczka. Przypomniałam sobie 
jeszcze, że na Wielkanoc i  Boże Narodzenie odczytujemy kartki świąteczne od rodzi-
ny i  przyjaciół. Sama wysyłam dużo kartek. Niestety, coraz częściej zastępują je sms-y. 

 ˊ Babciu, to są główne święta, podczas których kultywujemy tradycje, ale pamiętam jeszcze, 
że w Boże Ciało idziemy z procesją. Razem z siostrą sypiemy kwiatki. Ty wcześniej ozdabiasz 
świętym obrazem okna w swoim domu. Po procesji przynosimy, zerwane przy ołtarzach lipowe 
gałązki i wsadzamy je do wazonu. Mówisz nam, że to zapewnia pomyślność w domu.
- Staram się podtrzymywać wpojone mi tradycje. Staram się to przekazywać wam. Mam nadzieję, 

że będziecie te zwyczaje przekazywać swoim dzieciom.

 ˊ Na pewno będziemy, babciu.
Rozmawiałyśmy o zwyczajach związanych ze świętami kościelnymi. Moje koleżanki zauważyły, 

że podczas wychodzenia z domu do szkoły, czy kościoła, za każdym razem mówimy: „Zostańcie 
z Bogiem”, a po powrocie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Tak nie jest w każdym domu. 
- To zależy od zwyczajów w danym domu. Mnie tak uczyli rodzice, ja uczyłam swoje córki, a teraz 
was – moje wnusie. Wiele naszych zwyczajów jest na nutę góralską. Bardzo ważne były i są dla nas 

święta związane z naszą Ojczyzną. Nasłuchałam 
się opowieści o wojnie i uczono mnie szanować 
i kochać wszystko, co polskie. Tata podczas II 
wojny światowej był kurierem i trafił do niewoli. 
Mój chrzestny – brat taty- walczył pod Monte 
Casino i wiele opowiadał o swoim trudnym losie 
polskiego żołnierza na obczyźnie, zaś mój teść 
walczył w Armii Krajowej. Twoja ciocia Bożenka 
z dumą chodziła w pochodach pierwszomajowych 
i podziwiała swoich dziadków, którzy stali na try-
bunach. Zawsze wywieszaliśmy flagę w ważne 
święta państwowe. Obecnie powiesiliśmy ją na Kolędnicy 1987r. Ciocia Bożenka z koleżankami przedstawiały 

Jasełka i wspólnie kolędowały. 
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łecznych, patriotycznym śpiewaniu, obchodach 
dnia flagi Polski, itp...

 ˊ To prawda. Chodzisz z nami na te wszyst-
kie uroczystości. Z ciocią Bożenką i Madzią 
występowałyśmy w spektaklu „A to Polska 
właśnie...”. Przekazujesz nam miłość i szacu-
nek do Małej Ojczyzny, jaką jest nasza gmina 
Twardogóra. Moja mamusia występowała  
na 700-lecie Twardogóry, a my na 725-lecie. 
Kultywujesz też uroczystości rodzinne.

- Tak, bardzo ważne są spotkania rodzinne, 
między innymi: urodziny, śluby, chrzciny, komu-
nie. Staramy się, aby były uroczyste i przebiegały 
w radosnej atmosferze. Szczególnie radosne są 
wesela i chrzciny. Pilnujemy, aby pan młody nie 
widział swojej oblubienicy przed ślubem, a o pół-
nocy w dniu wesela nie może obyć się bez oczepin 
i przyśpiewek góralskich. Nowonarodzony członek 
rodziny dostaje kilogram cukru albo słoik miodu, 
aby miał słodkie życie. Spotykamy się również, 

jak niestety zabraknie kogoś bliskiego. Pamiętasz 
- niedawno żegnaliśmy moją mamę Anielę i Twojego dziadka, Józka. Naszą tradycją jest również 
wspominać o zmarłym tylko dobre chwile. Podczas takiego spotkania towarzyszy nam zdjęcie bliskiej 
osoby, przyozdobione czarną przepaską. Staramy się pamiętać o swoich bliskich, którzy odeszli, dlatego 
tak ważne jest przekazywanie tradycji i opowieści rodzinnych z pokolenia na pokolenie. Staram się, 
abyśmy spotykali się jak najczęściej.

 ˊ - Wiem, zawsze też pilnujesz wspólnego siadania do posiłków. My z kolei dbamy o wystrój 
stołu. Lubimy spędzać czas z najbliższymi. Dziękuję babciu za twoją opowieść o zwyczajach 
w naszym domu dawniej i dziś.

Samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy, która powstała na podstawie 
własnych przemyśleń. Ciekawe ujęcie tematu – wspomnień z czasów młodości 
spisanych przez uczestnika konkursu na podstawie rozmowy z seniorem. 
Walory językowe i artystyczne tekstu literackiego. 

Da r i us z Ka li s z c z a K ( j u ror)

Boże Ciało 2014. Z Madzią sypiemy kwiatki

Boże Ciało 1988r. Moja mama Ania sypie kwiatki.
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I NAGRODA UCZNIOWIE KLAS VII-VIII SP I III GIMNAZJUM

Julia Antoniak
II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Cieszynie
Opiekun artystyczny: Barbara Siedlecka
Korektor: Barbara Siedlecka 

NIETYPOWY PIĄTEK

Był piątkowy poranek. Obudziłam się około ósmej. Byłam zdziwiona, że nikt nie obudził mnie do szkoły. Zwykle 
mama wchodziła do pokoju i odsłaniała okna. Dziś to się jednak nie stało. Właściwie nie poznawałam mojego 
domu. Nic nie wyglądało tak samo. Ściany miały inny kolor, a mój pokój wyglądał jak z czasów moich dziadków.  
Wtedy zobaczyłam postać, która nie przypominała żadnego z członków mojej rodziny. 

- Aaaaaa! - zaczęłam krzyczeć przerażona całą sytuacją. 
- Co ty tu robisz? - zapytała wyraźnie wystraszona dziewczyna. Dopiero teraz zobaczyłam, że ma taki 
sam pieprzyk na policzku, jak moja babcia. 
- Ja… ja… mogłabym Ci zadać to samo pytanie. 
- Jesteś w moim domu, więc nie wydaje mi się, że możesz mieć rację. 
- Zaraz… który mamy rok? 
- Eee… - wyjąkała tylko dziewczyna. Wyglądała na zbitą z tropu. – Tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty 
piąty. Zamurowało mnie. Nie wiedziałam, co mam jej odpowiedzieć. Każda z wymyślonych przeze mnie 
rozmów wyglądała tak samo, kończyła się omdleniem nieznajomej. Chociaż, czy była ona, aż tak niezna-
joma? Nie myśląc zbyt wiele, powiedziałam: 
- Chyba przeniosłam się w czasie… - dziewczyna popatrzyła na mnie zaskoczona. – Pochodzę z roku 
dwa tysiące dziewiętnastego. 
- To… to niemożliwe… 
- Też tak myślałam, ale – przeszukałam nerwowo kieszenie i znalazłam w jednej z nich wycinek z gazety. 
Pokazałam go nieznajomej.  
– Zobacz. 
Ona przyjrzała się gazecie i powiedziała tylko: 
- To… jest… niesamowite! 
Porozmawiałam jeszcze chwilę z dziewczyną. Dowiedziałam się, że ma na imię Maria. Ja powiedziałam 
jej, że będę jej wnuczką, ponieważ okazało się, że to moja babcia.  
Po około godzinie rozmowy babcia powiedziała: 
- A może chciałabyś dzisiaj uczestniczyć w tak zwanym podkoziołku? 
- Brzmi ciekawie – powiedziałam. – A… co to jest? 
- Taki nasz okoliczny zwyczaj. Chodzi o to, że przebieramy się za różne postaci. W tych przebraniach 
chodzimy do pobliskich domów, śpiewamy i tańczymy, a w zamian dostajemy różne przysmaki. 
- Oczywiście, że chcę. Jak mogłabym nie skorzystać z możliwości zrobienia czegoś ciekawego w prze-
szłości? 
- W takim razie… musimy ci znaleźć kostium…

Nie minęło pół godziny, a już stałam w długiej, białej sukni, a włosy były upięte w koczek.  
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Wyglądałam niczym panna młoda. Maria… to znaczy… moja babcia, była ubrana w długą śnieżnobiałą 
sukienkę, która postarzała ją o około trzy lata.  
- Dlaczego się tak stroimy? - zapytałam. 
- To taka tradycja. Dzisiaj będziemy szukać kandydata do naszego ślubu. Chłopcy będą z nami tańczyć. 
- Nie mogę się już doczekać. 

Około szesnastej ktoś zapukał do drzwi domu Marii. Pobiegłam otworzyć. Stało w nich dwóch wyso-
kich, szczupłych brunetów. Jeden z nich trzymał w ręku wózek, do którego przymocowane było bogato 
przyozdobione drzewko. Na górze w białe, a na dole w czerwone 
i niebieskie ozdoby.  
- „To pewnie kozioł” - pomyślałam.  
- Cześć – mówią nieśmiało. – Zastaliśmy Marię? 
- Tak! - zawołała z oddali moja babcia i podbiegła do nas. – Cześć chłopcy. Przedstawiam moją wnuczkę 
Julię. Julia, oto Jan i Józef. Na słowo „wnuczka” omal nie podskoczyłam. Na szczęście chłopcy myśleli, że 
to żart i tylko się uśmiechali.  
- Witaj wnuczko – powiedział Jan. 
To zabawne, ale mój dziadek miał na imię Jan… Czyżbym właśnie poznała swojego dziadka? 
Dopiero teraz zauważyłam, że Józef był ubrany w strój niedźwiedzia. Chciałam właśnie zapytać, dlacze-
go, ale uświadamiam sobie, że jeśli to zrobię, usłyszę pytanie: „Skąd jesteś?”, a odpowiedź „Z przyszłości” 
nie zabrzmi najlepiej. Zostawiłam tę kwestię niewyjaśnioną. 

Wyruszyliśmy w drogę. Wspólnie tańczyliśmy i śpiewaliśmy, a w zamian dostawaliśmy chleb, jajka, ser 
oraz ciasto. Właśnie wtedy widziałam, jak Józef i Jan się oddalają. Skorzystałam z okazji i podeszłam do 
Marii.  
- Dlaczego Józef jest przebrany za niedźwiedzia? 
- Sama zobacz.

W tym momencie Józef zaczął głośno ryczeć. Udawał niedźwiedzia tak dobrze, jak tylko można było 
to robić. Właściwie ktoś mógłby się nabrać, że to prawdziwe zwierzę. Za ten występ otrzymaliśmy kilka 
jabłek i tuzin jajek. 

Przez chwilę jeszcze wędrowaliśmy od domu do domu, a kiedy zrobiło się całkiem ciemno, wrócili-
śmy do siebie. Tam podzieliliśmy się „łupami”. Jeszcze przez chwilę wspominaliśmy dzisiejsza zabawę. 
I właśnie w tym momencie…  
- A może chciałybyście pójść jutro z nami na Kaczory? - zapytał Janek. 
- A co to? - powiedziałam, zanim zdążyłam się ugryźć w język. 
- Nie wiesz? – chłopcy spojrzeli na mnie jak na kosmitkę. 
- Nie… 
- To takie zawody, na których jeździ się konno i próbuje upolować kaczora. 
- Chętnie, ale nie wiem czy jeszcze jutro tu będę. 
- Wyjeżdżasz? - zapytał jeden z chłopaków, ale nie wiem który, ponieważ nie patrzyłam na nich. 
- Można tak powiedzieć.  
W tym momencie rzuciłam babci takie spojrzenie, które powiedziało, że muszę z nią porozmawiać. 
Miałam nadzieję, że mnie zrozumie. 
- Chłopcy, przepraszamy was na chwilę.

Wyszłyśmy z pokoju i udałyśmy się do łazienki. Usiadłam na brzegu wanny, a babcia obok mnie.  
- O co chodzi?- zapytała. 
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- Zdałam sobie sprawę z tego, że nie wiem, jak wrócić do domu. 
- Może po prostu spróbuj zasnąć. 
- Mam nadzieję, że to zadziała. 
- Dobrze spróbujemy, ale teraz wróćmy do pokoju, bo nasi goście będą się niepokoić. 
- Dobrze, chodźmy.

Godzinę później Janek i Józef wyszli do domów, a ja próbowałam nie zasnąć, ponieważ bardzo chciałam 
zobaczyć zawody, na które zaprosił nas Janek.

Rankiem, na wpół żywa, obudziłam babcię, która paradoksalnie była młodsza ode mnie o dwa miesiące. 
Wspólnie zjadłyśmy śniadanie. Ubrałam się w rzeczy babci. Miałam na sobie czerwoną bluzkę i czarną 
spódniczkę, która sięgała dwa centymetry za kolano. Włosy uczesałam w dwa warkocze, które następnie 
oplotłam wokół głowy, tworząc z nich coś na kształt wianka. 

Maria, czyli moja babcia, miała na sobie białą koszulę z długim rękawem i granatowe spodnie. Włosy, 
zaczesane w zgrabny koczek, dodawały jej powagi. Wyglądała pięknie! Na nogi założyłyśmy kalosze. 

Wyszłyśmy z domu około piętnastej. Spotkałyśmy się z Jankiem, tym razem nie było z nim Józka. Szli-
śmy w stronę lasu. Zatrzymaliśmy się obok sporego tłumu ludzi, który podobnie jak my, przyszedł obejrzeć 
zawody. Stanęliśmy za tak wysokim panem, że aby zobaczyć cokolwiek, musieliśmy go grzecznie przeprosić 
i przejść do bliższego rzędu. Czekaliśmy jeszcze dłuższą chwilę, a zmęczenie dawało się we znaki. Jednak 
nie dałam za wygraną. Nagle usłyszałam strzał z broni palnej. Spanikowałam, jednak kiedy zobaczyłam, że 
wszyscy są uśmiechnięci, mój spokój wrócił. Na drogę wjechali panowie na koniach. Naraz wszystkie konie 
ruszyły z miejsca. Publiczność szalała! Konie pędziły, a najszybsi jeźdźcy byli już przy kaczorze. Wygrał pan 
z numerem 6. Pożegnałam się z moją babcią i zasnęłam. Kiedy się obudziłam, rozpoznałam moje meble 
i kolory ścian. Szybko ubrałam się, by zobaczyć, czy aby na pewno jestem w roku dwa tysiące dziewiętnastym. 
Wybiegłam na korytarz i pędziłam do kalendarza. Uspokoiłam się dopiero wtedy, kiedy zobaczyłam na nim 
posrebrzane i połyskujące cyfry 2019. Mama zawołała mnie na śniadanie. Zjadłam szybko płatki z mlekiem. 
W tym momencie zobaczyłam babcię, która wyszła ze swojego pokoju. Przechodząc obok mnie, puściła do 
mnie oczko. Oczywiście przez następną godzinę musiałam tłumaczyć się, gdzie spędziłam noc. Ale o tym 
kiedy indziej. Wiem, że ta przygoda nauczyła mnie szacunku i tego, by żyć tu i teraz.

Autorka proponuje czytelnikom bardzo oryginalną formę opowieści o zwyczajach 
i tradycjach z dawnych lat - opowiadanie fantastyczne z wykorzystaniem motywu 
podróży w czasie. W opowiadaniu zaprezentowały dwie lokalne tradycje - 
Podkoziołek i Kaczor. 

D oro ta Śli wa K ( j u ror Ka)

,,Podkoziołek”. Zdjęcie przedstawia uczestników obrzędu podkoziołka, 
trzecia osoba od lewej strony to prababcia Helena Geburek, 
zrobione w Cieszynie przed I wojną światową. 
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„Podkoziołek”. Zdjęcie przedstawia uczestników obrzędu podkoziołka, 
po prawej stronie prababcia Helena Geburek, zrobione w Cieszynie 
przed I wojną światową.
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UCZNIOWIE KLAS VII-VIII SP I III GIMNAZJUM

Mateusz Dynowski
II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
Opiekun artystyczny: Alina Zimniak - Pluta
Korektor: Alina Zimniak – Pluta 

WYWIAD Z DZIADKIEM ADAMEM 

 ˊ Mateusz: Dziadku, czy mógłbym przeprowadzić z Tobą wywiad? 
Dziadek: Pewnie, a co chciałbyś wiedzieć?

 ˊ Mateusz: Jesteś bardzo wesołym i lubianym człowiekiem. Zastanawiam się, jakim byłeś chłop-
cem, czym się zajmowałeś na co dzień, jak spędzałeś wolny czas. Opowiedz mi, jak wspomi-
nasz swoje dzieciństwo? 
Dziadek: Urodziłem się i mieszkałem we Wrocławiu, jednak na jego obrzeżach. Twój pradziadek, a mój 

tata, miał na działce ogromne pole malin, było tego około hektara. Latem zawsze chodziliśmy zbierać owoce, 
a potem sprzedawaliśmy do skupu. Chociaż była to ciężka praca, to wspominam te czasy z sentymentem. 
Lubiliśmy pomagać rodzicom. Moja mama robiła potem pyszne soki z malin. Po pracy chodziliśmy kąpać 
się w rzece i huśtać na huśtawce zawieszonej na ogromnej lipie. Nasze zabawy nie różniły się niczym od 
waszych, cha, cha, cha….

 ˊ Mateusz: To prawda. Dziadek, opowiedz o tym, jak spędzałeś święta w czasach młodości? Jak 
wspominasz te świąteczne dni, na które wszyscy czekamy? 
Dziadek: W Drogoszowicach zamieszkałem 40 lat temu. Święta w tych stronach obchodziliśmy w sposób 

tradycyjny. Twoja prababcia razem z babcią przygotowywały jedzenie. Wszystko było swojskie. W święta 
Bożego Narodzenia gotowaliśmy barszcz z własnych warzyw. Wszyscy razem lepiliśmy uszka i pierogi 
z własnoręcznie ukiszonej kapusty i zebranych jesienią w lesie grzybów. Twoja babcia robiła pyszne 
paszteciki w cieście, do dzisiejszego dnia pamiętam, jak pierwszy raz je jadłem, pycha! Przed świętami 
piekliśmy razem ciasteczka i pierniczki. Twoja mama uwielbiała, jak dekorowaliśmy je lukrem. Choinka 
zawsze była żywa. Jechaliśmy razem z Twoją mamą, ciocią Kasią i wujkiem Piotrkiem do leśniczego. 
Wybieraliśmy drzewko, które najbardziej nam się podobało. Bardzo byliśmy wtedy przejęci. Chcieliśmy, 
aby było najpiękniejsze. Po powrocie do domu przystrajaliśmy je cukierkami, własnoręcznie zrobionymi 
ozdobami oraz bombkami. Choć było ich mało, cieszyliśmy się z tej naszej świątecznej ozdoby. Pewnego 
razu schodząc ze strychu z kartonem bombek, poślizgnąłem się na jednym stopniu i spadłem na dół. Ale 
karton trzymałem tak mocno, że żadna bombka się nie zbiła. Od razu wymieniłem wyszczerbiony stopień 
w schodach, o którym babcia mówiła „na tym stopniu to ktoś się kiedyś zabije”. No i spadłem ja! Pamiętam 
też, jak pod talerz każdy wkładał łuskę z karpia, by przyciągały do portfela pieniądze i pilnowały tych, które 
już do tego portfela trafią. Wkładaliśmy też pachnące sianko pod obrus. Gdy szykowaliśmy nakrycie stołu, 
Twoja prababcia zawsze przestrzegała, by sztućce przez nieuwagę nie upadły na podłogę. To oznaczałby, 
że w wigilię przyszłego roku kogoś zabraknie przy stole. Zawsze się tego bałem i sam nosiłem sztućce.  
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 ˊ Mateusz: Jakie było Twoje ulubione świąteczne danie?
Dziadek: Oczywiście był to karp. Jadłem go prawie, całą kolację. Tak długo trwało wyciąganie wszystkich 

ości. Tę świąteczną rybę trzeba było kiedyś samodzielnie złapać. Zimy w tamtych czasach były bardzo ostre. 
Staw skuty był grubą warstwą lodu, dlatego nie baliśmy się wycinać przerębli, by złowić karpia. Jednego 
roku tak zastawiłem wędki, że jedną karp porwał pod lód, dlatego drugiej nie odstępowałem na krok. Teraz 
to co innego. Idziesz do sklepu i kupujesz już gotową rybę. Nie musisz się martwić, czy będzie branie.  

 ˊ Mateusz: Dokładnie tak. Dziś wszystko jest prostsze. A pamiętasz jakąś zabawną historię 
związaną ze świętami?
Dziadek: Oczywiście, że pamiętam. Kiedyś, w pierwszy dzień świąt, zawitali do nas kolędnicy. Śmiesz-

nie byli przebrani. Każdy z nich miał jakąś kwestię do powiedzenia. Najpierw weszli król i śmierć, po-
tem gwiazdor i anioł. Na koniec miał pojawić się diabeł. Chciał wbiec z impetem, ale nie przewidział, 
że babcia wypastowała podłogę na święta. Wskakując do pokoju, tak się poślizgnął, że wylądo-
wał prosto w węglarce stojącej obok pieca. Było radochy co niemiara. Przednio się wtedy bawiliśmy.  

 ˊ Mateusz: Teraz też chodzą kolędnicy.
Dziadek: Jednak teraz nikt już nie wypowiada kwestii poszczególnych bohaterów, kiedyś to był cały występ 

i każdy z nich miał swoją rolę. Dzisiaj tylko śpiewają.

 ˊ Mateusz: Czy przed świętami stroiliście obejście domu tak, jak robi się to dzisiaj?
Dziadek: Jasne. Dzień przed Wigilią ubieraliśmy drzewko stojące przed domem. Pewnego razu postawiłem sobie 

drabinę tak, że jedną częścią stała na chodniku, a drugą na miękkiej trawie. Babcia ostrzegała mnie, bym ją ustawił 
inaczej, ale ja zawsze mam swoje zdanie. No i ustawiłem! Jak sięgałem czubka, by założyć lampki na choinkę, to 
drabina przechyliła się i na czubku zamiast światełek wisiałem ja. Twoja mama się śmiała, kiedy tak wisiałem, a mnie 
wcale nie było do śmiechu. W końcu gruchnąłem o ziemię. Zazwyczaj w święta zawsze coś musiałem nawywijać. 
Śmiali się ze mnie, że to przez moje imię - Adam, bo imieniny mam w Wigilię i to dlatego. Chyba coś w tym jest.  

 ˊ Mateusz: A prezenty? Były?
Dziadek: Tak były, jednak skromne. Dzieci cieszyły się z cukierków i słodkich pomarańczy, które jadły tylko 

raz w roku, właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Nie było zabawek, tak jak dziś. Każdy cieszył się 
z tego, że jesteśmy razem z rodziną. To był naprawdę wyjątkowy czas. Teraz również się spotykamy i to jest 
w całym świątecznym zamieszaniu najważniejsze. Nie prezenty, tylko to, że możemy być razem. Musimy 
doceniać ten czas, bo nie wiemy ile nam go jeszcze zostało.

 ˊ Mateusz: Co robiliście po Wigilii?
Dziadek: Oczywiście szliśmy na pasterkę, przeważnie do kościółka w Chełstowie. W czasie świąt roztaczał 

się tam niezapomniany klimat. Ten drewniany kościółek w święta przypominał stajenkę, miejsce narodzenia 

Wielkanocne święcenie pokarmów, Drogoszowice, 2000Przy wigilijnym stole
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AJezusa. Jeszcze jak do tego na dworze padał śnieg, to dopiero wszystko wyglądało bajecznie. I choć było 
zimno, to czuło się, że są święta, naprawdę. 

 ˊ Mateusz: A Wielkanoc? Jak obchodziliście te święta?
Dziadek: Również uroczyście. Co roku przed świętami Wielkanocnymi dekorowaliśmy nasz krzyż. Mówimy 

o nim „nasz”, bo stoi pomiędzy domami: naszym i cioci. Z reguły my o niego dbamy. Krzyż jest oczywiście 
wszystkich. Stroimy go sztucznymi kwiatami, które przybijamy na całej jego długości. Jest to ogrom pracy, 
ale za to później naprawdę ładnie wygląda i widać go z daleka. 

 ˊ Mateusz: Pamiętam, jak wynosiliście na święconkę stół na koszyczki. Dlaczego nie jechaliście 
do kościoła?
Dziadek: U nas do dzisiaj tradycją jest, że na wieś przyjeżdża ksiądz i święci pokarmy. Ustawiamy je 

wtedy na stole nakrytym białym obrusem. Szykujemy też wiadro z wodą, by ksiądz poświęcił pokarmy oraz 
karton na jajka dla księdza. To trochę inaczej niż u was, gdzie idziecie do kościoła, a tam już wszystko ubrane 
i przygotowane, tylko czeka. A my nie, o wszystko musieliśmy sami zadbać.

 ˊ Mateusz: To wymagało dużo pracy.
Dziadek: Tak, jednak skoro taki masz zwyczaj i tak od młodych lat jesteś nauczony przez rodziców, to nie jest 

to dla ciebie żaden problem, nawet jeśli musisz w to włożyć wiele pracy. Bardzo cieszymy się z takiej tradycji.

 ˊ Mateusz: A śmigus-dyngus obchodziliście?
Dziadek: A jak, laliśmy się wodą i to do suchej nitki dosłownie. Nie tak, jak teraz, troszkę z sikawki. Wodę 

laliśmy wiadrami, wiadrami. Tyle było przy tym zabawy i uciechy.

 ˊ Mateusz: A pozostałe święta? No chociażby Dzień Kobiet?
Dziadek: Oooo, to było święto. Rajstopy i goździki dla każdej pani. Takie były biedne czasy. Teraz w pre-

zencie daje się bukiety kwiatów, biżuterię, perfumy albo zaproszenie na kolację w restauracji. Wiadomo, to 
też się liczy. Kiedyś było skromniej, jednak nie mniej urokliwie. Mężczyźni zawsze pamiętali o tym święcie. 
Jednak wiesz, szacunek do kobiet należy mieć cały rok, a nie tylko w Dniu Kobiet. 

 ˊ Mateusz: Tak dziadku, co cenna rada. 
Dziadek: Poza tym staraliśmy się w każde święta o sobie pamiętać, okazując to nawet najdrobniejszym gestem.  

 ˊ Mateusz: Dobrze było z Tobą porozmawiać o tym, jak kiedyś obchodziliście święta w tych 
stronach. Mam wrażenie, że to były szczęśliwe czasy, o których nigdy nie należy zapominać.
Dziękuję.

Tak jak sam autor napisał, jego dziadek jest bardzo wesołym człowiekiem. Myślę, że forma 
lekkiego wywiadu okazała się w tym przypadku najodpowiedniejsza. Dziadek opowiada 
z humorem, swadą, a jednocześnie podając wiele ciekawych szczegółów dotyczących 
głównych świąt i tradycji z nimi związanych. Autor skupił się na zwyczajach związanych 
z trzema świętami, dzięki czemu ich opis jest bogaty. 

D oro ta Śli wa K ( j u ror Ka)
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II NAGRODA EX AEQUO 
UCZNIOWIE KLAS VII-VIII SP I III GIMNAZJUM

Bartłomiej Hylewicz
II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum
Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
Opiekun artystyczny: Monika Maryniak
Korektor: Ewa Ziętek.

 SENTYMENTALNA PODRÓŻ DO CZASÓW DZIECIŃSTWA

WYWIAD Z SENIOREM RODU RYSZARDEM DYMAŁĄ (81 LAT)  

- MIESZKAŃCEM TARCHAŁ WIELKICH.

 ˊ Bartek: Wujku, chciałem z tobą porozmawiać o świętach wielkanocnych. Jak kiedyś je obcho-
dzono, czy wyglądały one tak samo jak dzisiaj? 
Ryszard: Święta wielkanocne w kościele zawsze obchodzimy tak samo, to się nie zmieniło. Jest 

Wielki Post, przygotowanie do Wielkiego Tygodnia, Niedziela Palmowa i same święta. Kiedy byłem 
dzieckiem, razem z twoją babcią chodziliśmy na Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, ale nie samochodem, 
tylko pieszo. W czasach mojego dzieciństwa nie było samochodów, rowery mieli nieliczni, a większość 
miała bryczki. Wszędzie chodziliśmy piechotą, wzdłuż torów, drogą, która prowadziła do kościoła. 
Parafią naszą był Kościół św. Marcina w Odolanowie.

 ˊ Bartek: A czy coś szczególnego robiło się w domu w związku ze zbliżającymi się świętami?
Ryszard: Ależ oczywiście. Przez cały Wielki Post wieczorem w domu mama razem z babcią 

i wszystkimi domownikami odmawiała różaniec, tajemnicę po tajemnicy- takie umartwianie się nad 
losem Chrystusa. W Wielki Piątek babcia budziła nas gałązką różaną, robiąc nam Boże Rany. Nikt się 
nie burzył ani nie sprzeciwiał - taka była tradycja. Także zachowywaliśmy post ścisły. Jeden posiłek był 
obfitszy, a dwa słabsze. Przeważnie w piątki mieliśmy na obiad ziemniaki krychane z jajkiem i maślanką, 
a na śniadanie pajdę chleba z masłem. Każdy miał w swoim gospodarstwie krowę, świnie oraz kury, 
kaczki i króliki. Robiono samemu masło, piekło się chleb, a latem babcia robiła konfitury, które jadło się 
zimą. Choć nie było pieniędzy, bo to czasy powojenne, to biedy nikt nie miał i każdy sobie pomagał. 
Ludzie byli uśmiechnięci i bardziej życzliwi niż dzisiaj.

 ˊ Bartek: Mieliście w tamtych czasach zajączka? Dzisiaj wszystkie dzieci czekają na jego 
przyjście. Koszyczki są wypełnione różnościami, od różnego rodzaju słodyczy do zabawek, nie 
zapominając oczywiście o kolorowych pisankach.
Ryszard: A był, czemuż nie. Nawet w moich czasach obchodzono zajączka, tylko inaczej. W le-

sie zbieraliśmy suche gałęzie na rozpałkę w piecu, przywoziliśmy je na podwórze i tam one sobie 
leżały. W tych właśnie gałązkach robiliśmy gniazda dla zajączka, bo tak to się nazywało i na dru-
gi dzień biegliśmy zobaczyć, czy coś nam zostawił. Gniazda były wypełnione, jak myślisz czym? 

 ˊ Bartek: Nie mam zielonego pojęcia - słodyczami?
Ryszard: Znajdowały się w nich różne jajka - kurze, perlicze, a czasami i kacze. Było ich bar-
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Adzo dużo. Potem część z nich malowaliśmy lub babcia robiła kraszanki. Każdy się cieszył z tego, 
co znalazł w gnieździe. Czym więcej było jaj, to oznaczało szczęście w przyszłości. Po zającz-
ku przychodził czas strojenia domu. Każde obejście musiało być udekorowane. Używaliśmy do 
tego brzózek, maideł, wstążek. Każdy dom był pięknie przystrojony, a podwórko wysprzątane. 

 ˊ Bartek: A co z Wielką Sobotą, chodziliście na święconkę?
Ryszard: Tak jak już ci wspominałem do kościoła chodziliśmy do Odolanowa, również ze święconką. 

W koszyku, który wyplatał dziadek, była kiełbasa, szynka, robione masło w formie baranka, chleb, jajka 
oraz babka. Koszyk zawsze bardzo pachniał, bo były to wyroby z własnego świniobicia. Ustrojony 
był bukszpanem oraz na wierzchu była piękna krochmalona serweta. Nie było czekolad, pomarańczy 
czy cukierków, tak jak dzisiaj jest w koszykach. Wszystko było z własnego gospodarstwa. Oczywiście 
po święconce nadal mięsa nie można było jeść, nawet odrobinki spróbować. Wszystko czekało 
do śniadania wielkanocnego. Jedyne, co babcia pozwalała nam zjeść, to był placek z kruszonką. 

 ˊ Bartek: Jak wyglądało wasze wielkanocne śniadanie?
Ryszard: Zanim usiedliśmy do stołu, całą rodziną szliśmy do kościoła na Rezurekcję. Każdy 

z nas był odświętnie ubrany, tata w garniturze, mama w pięknej sukni i chustce na głowie. Po-
tem zasiadaliśmy do śniadania. Różnicy dużej nie ma w porównaniu do dzisiaj. Dzieliliśmy się 
najpierw jajkiem, potem spożywaliśmy kiełbasę grzaną, szynkę oraz chleb z masłem. Do kawy 
była babka oraz placek z kruszonką. Kiedy się ożeniłem i założyłem własną rodzinę, to dodat-
kowo był i nadal jest tort oraz bigos - to wprowadziła ciocia Jadzia. Na obiad zaś była kaczka. 

 ˊ Bartek: To wszystko było bardzo uroczyste, czyli sam sposób obchodzenia świąt. Powiedz mi 
wujku, czy śmigus - dyngus wtedy istniał?
Ryszard: Pewnie, że tak. Ta tradycja jest już bardzo stara. Powiem ci, że kiedyś  

śmigus - dyngus był bardziej emocjonujący. Gdy przychodził ten dzień, każdy w nim brał udział 
zarówno starsi jak i młodsi. Za moich czasów wiosny były jakoś cieplejsze. Biegaliśmy w krótkich 
spodniach i na boso. Woda lała się wszędzie. Nie tak jak dzisiaj na małe sikawki czy pistolety, ale na 
wiadra. My, młodzi chłopcy, zbieraliśmy się grupkami i szukaliśmy młodych dziewczyn na wsi, by móc 
je oblać wodą. Która dziewczyna została przez nas złapana, to miała wiadro zimnej wody wylane na 

głowę. Gdy protestowały i uciekały, dostawały podwójnie. 
Śmiechu było co nie miara, nikt się nie obrażał i nie 
krzyczał. Pewnego razu, gdy skradaliśmy się do jed-
nego gospodarstwa, by oblać wodą młode dziewczyny, 
zrobiono nam psikusa. Był czas doju krów i wszystkie 
kobiety były tym zajęte. My się po cichu zbliżaliśmy, gdy 
w pewnym momencie najstarsza kobieta odwróciła się, 
a w rękach miała pełne wiadro mleka i nie myśląc długo, 
całe na nas wylała. Gdy zobaczyły to jej towarzyszki, 
wszystkie się podniosły i również oblały nas mlekiem. 
Musieliśmy wracać cali mokrzy i klejący się, ale to nas 
nie zniechęcało do dalszych wybryków. Wieczorem 
starsi domownicy szli na zabawę, która odbywała się na Bartłomiej Hylewicz z wujem Ryszardem Dymałą
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boisku, bo sali wiejskiej wtedy jeszcze nie było. Jeden grał na trąbce, drugi na akordeonie, skrzypcach, 
a jeszcze inny śpiewał. Zabawa miło upływała.

 ˊ Bartek: Tak słuchając wujku twoich opowieści, można wywnioskować, że kiedyś może nie było 
takich udogodnień jak teraz, ale ludzie umieli cieszyć się z życia, korzystali z niego w pełni. 
Doceniali to, co mieli. Spędzali czas bardzo rodzinnie. Dziękuję ci bardzo za przekazanie tych 
cennych informacji.

 ˊ Ryszard: Nie ma za co, drogi Bartku. Jestem szczęśliwy, że mogłem Ci opowiedzieć o swoich 
czasach dzieciństwa. Wiesz, w dzisiejszej pogoni czasami zapominamy o najważniejszych 
rzeczach, nie doceniamy tego, co mamy i patrzymy na wszystko z góry. Było mi bardzo miło.
 
Interesujący opis świąt wielkanocnych i zwyczajów z nimi związanych. 

E Dm u n D ra Dz i s z E wsK i ( j u ror)
 

I NAGRODA UCZNIOWIE SZKOŁY ŚREDNIEJ

Katarzyna Palma
III kategoria wiekowa: uczniowie szkół średnich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze
Opiekun artystyczny: Jadwiga Woźniak
Korektor: Jadwiga Woźniak

 ŚWIĘTA W CUDOWNYM MIEJSCU

Człowiek, wychowujący się w niewielkiej wsi pod Miliczem, na terenie niebywałego skarbu przyrody, 
zawsze posiada swoją historię związaną z cudownymi miejscami. Dolina Baryczy od zawsze była dla mnie 
miejscem wspomnień i rozmyślań. Natomiast zakątki, które odwiedzałam, zawsze wyglądały podobnie 
i przypominały mi o pięknych latach mojej młodości - okresie, w którym poznawałam świat i nabywałam 
życiowego doświadczenia. Moi rodzice pokazywali mi wtedy na każdym kroku, jakie mam szczęście, że 
mieszkam akurat tutaj. Szczególnie mogłam dostrzec to podczas świąt, które co roku przybierały inną formę,  
co niechętnie akceptowałam. Od zawsze cenię tradycję, którą wyniosłam z rodzinnego domu. Jedno 
jednak pozostawało niezmienne - piękno miejsca, w którym zamierzam spędzać każde święta, a także 
przekazać miłość do otaczającej nas natury młodszym pokoleniom.

Święta Wielkiej Nocy są dla mnie szczególnie ważne. Przyjeżdżają wtedy moje dzieci razem z wnukami, 
które odrywają się na chwilę od swoich telefonów komórkowych i chcą spędzić ten szczególny czas 
w rodzinnym gronie. Jak co roku, goście zjawiają się już w środę, która poprzedza Wielki Czwartek, 
czyli tak zwanego Zajączka. Jest to zwyczaj uwielbiany przez moje wnuki. Pomimo tego, że są już 
nastolatkami, co roku tak samo cieszą się z prezentów, które widzą na szafkach nocnych zaraz po 
przebudzeniu. Dzisiejszy Zajączek jest jednak w niewielkim stopniu związany z dawniejszymi obrzę-
dami. Jedyny związek, jaki dostrzegam, to te niezdrowe, czekoladowe jajeczka zawinięte w sreberko. 

Kiedy siedzieliśmy przy stole, jak co roku, zaczęłam swoją opowieść. Byłam niemal pewna, że każdy 
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EJw tym pomieszczeniu znał ją na pamięć, jednak wszyscy uważnie mnie słuchali, wiedząc, jak bardzo 
kocham wspominać moją młodość

- Moja mama zawsze robiła gniazda. Przynosiła siano ze stodoły i wiązała je w środę wieczorem, 
kiedy razem z rodzeństwem szliśmy już spać. Gdy się budziliśmy, w koszyku znajdowały się cztery 
gniazdka, wypełnione prezentami od Zajączka, który nam je przyniósł. Zazwyczaj były to gotowane 
jajka, które zawsze ręcznie ozdabiała nasza mama. Poza tym nieraz znajdowaliśmy w nich kilka 
krówek, które dostawaliśmy od cioci z Poznania w wigilię. Nie mieliśmy o nich wcześniej pojęcia, bo 
mama chowała je najlepiej, jak potrafiła. 

- A co z Wielką Sobotą? - zapytała Ania, która trzymała w swoich malutkich rączkach moje zdjęcie 
wykonane przed kościołem. Trzymałam na nim koszyczek. - Co miałaś w koszyczku, babciu? - wska-
zała na przedmiot.

- W większości to, co teraz - stwierdziłam i wskazałam na koszyk, który znajdował się na wysokiej 
komodzie przy ścianie. - Kiełbasę, baranka z cukru lub z masła, jajka, które malowaliśmy razem z moim 
rodzeństwem w piątek wieczorem. Nie było barwników do jajek, każdy barwił je domowymi sposoba-
mi, często były to obierki od cebuli. Poza tym, braliśmy sól i chleb. Wszystko wykorzystywaliśmy do 
śniadania wielkanocnego, do którego siadaliśmy zaraz po mszy rezurekcyjnej.

- Kiedy to było? - zapytał Antek i usiadł obok mnie, trzymając zdjęcie.
- To było w Lany Poniedziałek - uśmiechnęłam się czule, przypominając sobie ten dzień.
Moje wszystkie ciotki pochodziły z  Poznania, to też zmusiło mnie do zapoznania się  

z tradycją tamtego rejonu. Jak co roku w Poniedziałek Wielkanocny nad jeziorem odbył się rodzinny 
piknik. Poznańska tradycja nakazywała, by wrzucić pannę do wody - w tym przypadku padło na mnie. 
Zazwyczaj dziewczyny wrzucało się do rzeki, jednak z powodu braku takowej w pobliżu, wykorzystany 
został staw. Woda miała symbolizować płodność. Co do dzisiejszego śmigusa-dyngusa mam mieszane 
uczucia. Dzieci, gdy tylko poleją się odrobiną wody, dostają reprymendę od swoich rodziców, którzy 
zupełnie zakazują im zabawy w ten sposób, tym samym „zdejmując uśmiechy” z dziecięcych twarzy.

Od świąt wielkanocnych było naprawdę niedaleko do 1 maja - Święta Pracy, które dzisiaj nie jest 
obchodzone tak hucznie. Namówiłam jednak córkę i syna, by ich dzieci w ten dzień miały też okazję 
do świętowania. Dlatego też stałam teraz nad Zuzią i zaplatałam jej warkoczyk z piękną biało-czer-
woną kokardą. 

- Jak jeszcze mieszkałam z rodzicami, obchody Święta Pracy odbywały się w Miliczu. Wtedy 
obowiązkiem było, żeby chociaż jedna osoba z rodziny uczestniczyła w pochodzie. Szliśmy z najróż-
niejszymi flagami, transparentami. W ten dzień było naprawdę pięknie - przeniosłam wzrok na zdjęcie 
w ramce, które przedstawiało czteroletnią mnie, stojącą pod drzwiami naszego domu. Byłam wtedy 
ubrana w sukienkę z kołnierzykiem, a moje małe, dziecięce stópki osłaniały najlepsze trzewiki. Niewiele 
pamiętam z tamtego dnia, ale mama mówiła mi, że niechętnie odchodziłam od zabawy w piasku - stąd 
umorusane policzki.

Dzisiejsze obchody majowe, według mnie, nie są skupione na kultywowaniu polskości, ludzie zapo-
minają o wywieszeniu flagi, a jedyne, o czym pamiętają, to zakupienie podpałki do grilla.

Musiało minąć ponad pół roku, żebym wreszcie doczekała się moich ulubionych świąt - Bo-
żego Narodzenia. Kocham te święta od dawna, głównie za klimat, który przypominał mi 
dawne czasy. Wszystko pokryte białym puchem wydawało się jeszcze bardziej magiczne,  
gdy szliśmy do lasu wybrać swój wymarzony świerk, który miał znaleźć się u nas w salonie. Dzieci biegały 
między drzewkami, bawiąc się w śniegu, kiedy ja i mój mąż próbowaliśmy przenieść choinkę do domu. 
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Tego samego dnia - w wigilię - jechaliśmy nad stawy milickie kupić karpia, który potem był patroszony 
przez mojego męża i przygotowany przeze mnie. Przed kolacją dzieci szły na dwór, kiedy ja nakrywałam 
do stołu, przygotowując wieczerzę. Gdy wypatrzyły pierwszą gwiazdkę, siadaliśmy wszyscy razem i wspólnie 
zajadaliśmy się wigilijnymi potrawami. Jednak najważniejsza i najmilsza tego dnia była rodzinna atmosfera  
i wzajemne ciepło, które sobie wzajemnie ofiarowaliśmy.

Teraz w święta jest równie pięknie. Staram się jednak omijać duże skupiska ludzi i większe miasta 
w okresie przedświątecznym. Widząc pośpiech, to, jak każdy kupuje prezenty dla rodziny na ostatnią chwilę, 
nie czuję magii świąt. Dzisiaj często nie liczy się gest, tylko wartość darowanych rzeczy. Nie przekonują 
mnie też sztuczne choinki, które w centrach handlowych wywołują u mnie duszności przez zapach plastiku. 
Dlatego jestem szczęśliwa, a moje serce rośnie, widząc mojego syna, który w wigilijny poranek wnosi świerk 
do salonu. Prawie dorosłe wnuki natychmiast odrywają wzrok od swoich telefonów, a w ich oczach można 
dostrzec rzadko spotykany blask.

- Te cukierki wyglądają okropnie - westchnęła cicho Zuzia i stanęła na palcach, by zdjąć ozdobę, którą 
przed chwilą zawiesiła.

- Słodycze mają być symbolem radości - uśmiechnęłam się delikatnie i podałam wnuczce pierniczek 
przewiązany kokardką - On będzie lepiej pasował.

- Tak, tęczowe guziczki będą pasowały do lampek - Antek zjawił się obok nas z szerokim uśmiechem. - 
Pamiętacie o jabłkach? - podał nam pudełko z ozdobami w kształcie owoców - Mają zapewnić nam zdrowie 
i urodę - wyrecytował płynnie, jak co roku.

Po założeniu złotej gwiazdy na sam czubek choinki, która miała przypominać o gwieździe prowadzącej 
trzech króli do Jezusa, uznaliśmy, że teraz każdy ma czas dla siebie. Nadarzyła się świetna okazja do 
podłożenia prezentów pod choinkę. 

Nowy rok, nowe marzenia i kolejna okazja do spędzenia czasu w gronie najbliższych. Obrzędy w pierwszym 
dniu nowego roku w naszym rodzinnym domu były bardzo ciekawe. Kiedy jeszcze byłam panną, zalecano 
mi wsłuchiwanie się w szczekanie psów. Panowało przekonanie, że ze strony, gdzie słyszało się szczekanie, 
miał nadejść przyszły mąż. Zazwyczaj przychodziły też dzieci z okolicy, by poczęstować je nowolakami. Były 
to ciastka, które wypiekałam razem z mamą w Nowy Rok z samego rana. Urwisy, które przychodziły na 
ciasteczka z noworocznymi życzeniami, zawsze sypały owsem w okno, wesoło śpiewając. Pamiętam też, 
że po wsi chodziły zespoły stworzone przez mężczyzn, które odgrywały różne scenki. Mama nazywała ich 
,,dziadami’’, a sąsiadka – „kuńmi’’, ponieważ tak określała ich jej siostra spod Warszawy.

Teraz jedyne, co spotykam w Nowy Rok, to opustoszałe ulice i pozostałości po petardach, wypuszczonych 
do nieba w sylwestrową noc. Czasem zdarzają się nieliczne osoby idące do kościoła na poranną mszę. 

Moje ukochane wnuki – 1990 r., Sosnówka, wnuki: na rowerku młodsza Kasia, 
z tyłu starszy wnuk Paweł podczas świąt Bożego Narodzenia 1990 r.

Najmłodsza wnuczka – 1995 r., Sosnówka, 
wnuczka Ewa po kolacji wigilijnej
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Młodzi ludzie, jak choćby moje wnuki, śpią w ten dzień do południa, tracąc całą magię pierwszego dnia 
całkiem nowego roku.

Jednak jest coś niezmiennego w mojej okolicy - piękno tego miejsca, które zachwyca każdego, nieza-
leżnie od wieku. Dolina Baryczy szczególnie uroczo wygląda podczas Wielkanocy - gdy listki zaczynają się 
kształtować na pustych gałęziach; podczas Święta Pracy - kiedy lasy pachną niesamowicie, a stawy lśnią 
jakby obdarowane ciepłem słońca; w Boże Narodzenie - jak tylko ziemię pokryje nieskazitelnie biały śnieg, 
idealnie połyskujący niezależnie od pory dnia oraz w Nowy Rok - w chwili, gdy wszystko wokół ogarnia cisza,  
a w tle słychać tylko śpiew ptaków, które oznajmiają piękno tego bajkowego miejsca. Święta przypominają 
nam o tym, co najważniejsze w naszym życiu, o pojednaniu się z bliskimi. Uświadamiamy sobie, że nawet 
w najtragiczniejszych momentach, to właśnie rodzina daje nam potrzebne wsparcie i pozwala inaczej 
spojrzeć na trudy życia. Dlatego też święta są dla mnie czasem, gdy mogę na moment się zatrzymać 
i rozliczyć ze swoją przeszłością w obecności najbliższych. Chociaż wszyscy różnimy się charakterami, 
obserwując przyrodę, która jest tłem naszej tradycji, dostrzegamy te same detale, niezależnie od pokoleń  
i odczuwamy dziecięcą radość z każdych przeżytych świąt.

Oryginalne i wyjątkowe przedstawienie tematu, zauważa się talent literacki 
autora. Praca jest znakomita pod względem stylistycznym i językowym. 

Da r i us z Ka li s z c z a K ( j u ror)

II NAGRODA UCZNIOWIE SZKOŁY ŚREDNIEJ

Wiktoria Kosmala
III kategoria wiekowa: uczniowie szkół średnich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze
Opiekun artystyczny: Jadwiga Woźniak
Korektor: Jadwiga Woźniak

CZTERY PORY SZCZĘŚCIA

Siedząca na taborecie staruszka wypatrywała przez małe okienko swoich gości. Śnieg sypał tak gęsto, 
że gdyby nie światła latarni, znajdujących się przy jej chałupce, nie dostrzegłaby żywej duszy. Zupełnie jak 
kilkadziesiąt lat temu, kiedy choinka nie była sztuczna, a skromne ozdoby lśniły na niej mocniej niż gwiazdy. 

Boże Narodzenie zawsze było wielkim wydarzeniem. Szare ulice choć na chwilę zostawały okryte blaskiem 
lampek świątecznych. Staruszka, mimo upływu czasu, potrafiła przypomnieć sobie zapach sosen unoszący 
się w powietrzu. Oczami wyobraźni dostrzegła swoje młodsze rodzeństwo, siedzące przy ogromnej choince. 
Różnorodne bombki przechodziły z ręki do ręki, przez co drzewko nabierało kolorów. Staruszka, jako najstarsza 
z rodzeństwa, pomagała matce w przygotowaniach do kolacji. Od kiedy pamiętała na stole zawsze znajdowało 
się tradycyjne dwanaście dań. Nie mogła zapomnieć niekończących się kolejek, w których czekała na zakup 
odpowiednich produktów. Towarzyszył jej także niepokój, czy aby na pewno zdąży kupić wszystko, o co 
prosiła schorowana matka. Dumny uśmiech nie schodził jej z twarzy, gdy wychodziła ze sklepu ze wszystkimi 
potrzebnymi produktami. A jeszcze bardziej cieszyła się z reszty pieniędzy, za które mogła kupić upominki 
dla swoich najbliższych.
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Prezenty w jej rodzinie nigdy nie były najważniejsze. W dniu Bożego Narodzenia liczyło się przede wszystkim 
spotkanie w gronie najbliższych. Miła atmosfera, wdzięczność za kolejne spędzone razem święta i, chociaż 
nie każdy chciał się przyznać, jedzenie, którego, tego dnia, było pod dostatkiem.

Dzieci zaczęły wypatrywać pierwszej gwiazdki, by móc rozpocząć modlitwę, po której następowało dzielenie 
się opłatkiem. Wszyscy składali sobie najszczersze życzenia, w których nie było ani grama goryczy. Radość 
rozpierała serca domowników, a zapach świeżo ściętej choinki, wraz z unoszącą się wonią potraw świątecz-
nych, dostarczał im jeszcze więcej szczęścia. Wszyscy musieli spróbować chociaż odrobiny każdej potrawy. 
Najmłodsze dzieci zajadały się pierogami z kapustą i grzybami. Mogłyby zjeść cały talerz i jeszcze byłoby im 
mało! Oprócz tego na stole znajdowała się również, uwielbiana przez wszystkich, kapusta z grochem. Nie 
mogło zabraknąć również makiełków, zupy z suszonych owoców, kaszy, barszczu z uszkami, śledzi oraz 
tradycyjnego karpia, złowionego przez dziadka. Posiłek kończono kutią oraz sernikiem i kawą. Po wieczerzy 
śpiewano kolędy, dziękując Bogu za dostatek w mijającym roku.

Pod drzewkiem świątecznym na najmłodszych czekały drobne paczuszki, których zawartość nie była najbo-
gatsza. W większości były wypełnione słodkościami, a w niektórych znajdowały się, wyhaftowane przez matkę, 
chusty. Staruszka do dziś trzyma swoją, na której widnieją jej inicjały oraz śnieżynka. Ona zawsze przypomina 
o tamtych czasach, kiedy ludzie nie skupiali się jedynie na rzeczach materialnych, a rodzinę zawsze stawiano 
na pierwszym miejscu. Siedząca na taborecie staruszka wypatrywała przez małe okienko swoich gości. Śnieg 
sypał tak gęsto, że gdyby nie światła latarni, nie dostrzegłaby, biegnących przez podwórko, wnuków. Za nimi 
dumnym krokiem podążała kobieta, trzymająca swojego męża pod ramię. Uśmiechnęła się wesoło na widok 
swojej rodziny. Powitała ich serdecznie, zapraszając do środka.

***
Zima minęła i nadeszła wiosna, będąca ulubioną porą roku staruszki. Słońce świeciło coraz jaśniej, swoim 

ciepłem otulając zmarzniętą ziemię. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny w latach jej młodości był jednym 
z najbardziej wyczekiwanych dni. Wtedy palono, wykonaną ze słomy, Marzannę, którą najpierw ubierano na 
biało, a na głowę wkładano koronę z gałęzi, mającą symbolizować koronę cierniową.

Mieszkańcy wioski zbierali się, by pożegnać chłodne miesiące i choroby z nimi związane. Cieszyli się, świę-
tując przy dźwiękach instrumentów, wykonanych z przeróżnych materiałów, znalezionych po drodze: bębnów, 
stworzonych z desek i patyków czy grzechotek, wykonanych z dwóch misek, wypełnionych nasionami dyni.

Po spaleniu Marzanny do wsi wprowadzano Zielone Gaiki. Była to duża, sosnowa gałąź, przyozdobiona 
różnorodnymi wstążkami. Podobnie jak z Marzanną – obchodzono z nią całą wieś, śpiewając wesołe piosenki. 
Staruszka starała się wtedy odpędzić od siebie wszelakie złe odczucia, skupiając się jedynie na nadchodzących 
ciepłych dniach. Mogła spędzać cały czas na dworze, by po dniu zabawy móc wrócić do przytulnej chałupki, 
w której nie brakowało miłości.

Babcia z córką Zdzisią – 1968 r.
Goszcz – Babcia z najstarszą córką po kolacji wigilijnej

Przed kolacją wigilijną – 1975 r. 
Goszcz – Dzieci babci Teresy przed kolacją wigilijną
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W czas poprzedzający Święta Wielkanocne zbierała jajka z kurnika. Później mogła je przyozdobić ze 
swoim rodzeństwem. Przy tym nie brakowało radości. To zaskakujące jak proste czynności mogły sprawiać 
tak ogromną satysfakcję.

Staruszka pamiętała, że czas przedświąteczny był bardzo wyczerpujący. W dniu przyjazdu krewnych wszystko 
musiało lśnić czystością. Cała odpowiedzialność za porządek spoczywała na barkach najstarszych dzieci.

Wiosna była porą szczególnej radości z budzącego się do życia świata. Dlatego staruszka dziwiła się, czemu 
ludzie zaczęli się tak bardzo przejmować, zapominając całkowicie o beztrosce. Patrząc na swoje dzieci czy 
wnuki, nie mogła wyjść z podziwu, jak świat w tak szybkim tempie uległ zmianie, a ludzie stali się nieczuli dla 
samych siebie i bojaźliwi świata.

***
Wiosna przeminęła prędko. Podobnie lato, które jak zawsze przyniosło wiele plonów oraz szczęścia dla 

mieszkańców wsi. Nieważne, że większość mężczyzn pracowała w polu, a kobiety w domu – mimo to, potrafili 
być zadowoleni i czerpać radość ze swoich obowiązków.

Po zakończeniu żniw rozpoczynał się okres przygotowania Święta Plonów. Był to ważny okres, ponieważ 
wtedy dziękowano Bogu za plony i proszono o lepszy urodzaj na następny rok. Zazwyczaj w pierwszą niedzielę 
po tym święcie obchodzono dożynki. Kobiety tańczyły w ludowych strojach, robiono wieńce i przystrajano 
stodoły. Dziewczyny plotły wianki dla dzieci, które biegały wraz z psami po podwórku. 

Wspominając tamte lata, staruszka była naprawdę wdzięczna, że mogła przeżyć tak piękne chwile. Święta 
to w końcu czas zatrzymania się w codziennym pędzie i popatrzenie komuś spokojnie w oczy. Miała nadzieję, 
że udało jej się przekazać młodym to, co w życiu najważniejsze: pielęgnowanie relacji z ludźmi, których się 
kocha. Bez tradycji człowiek byłby istotą zagubioną i stale zaczynającą wszystko od nowa. Jej dzieci i wnuki 
muszą zachować dla siebie i następnych pokoleń, to, co przejęli najlepszego z przeszłości od swoich przodków, 
w obronie czego często ci ostatni oddawali swoje życie.

Bardzo ciekawe i oryginalne ujęcie tematu. Autorka zaprezentowała wspomnienia 
swojej babci nie w klasycznej formie wywiadu, ale w postaci opowiadania 
z wykorzystaniem narracji trzecioosobowej. Dzięki temu zabiegowi tekst jest 
poruszający i zapada w pamięć. 

D oro ta Śli wa K ( j u ror Ka)

I NAGRODA SENIORZY
Rozalia Kindrat
Zespół Śpiewaczy „Viatori” z Pakosławska.
Korektor: Edward Kański.

ŚWIĘTOWANIE W CZASACH MOJEGO DZIECIŃSTWA I OBECNIE

Święta - ileż ich przeżywamy w ciągu swojego życia - kościelne, państwowe i inne. Im człowiek 
starszy, tym częściej porównuje z dzieciństwa zapamiętane ze współczesnymi.

Moi dziadkowi (Jan i Maria Buszyńscy) oraz rodzice (Antoni i Anna Kańscy) pochodzili z Kresów 
Wschodnich, z Wołynia, II RP. Los wyrwał ich z Ziemi Ojców i rzucił na tzw. Ziemie Odzyskane. Na 
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Ozdoba choinkowa wykonana przez ojca w 1947 roku Walizka na ozdoby choinkowe w rodzinie od 1947 roku

wniosku o przyznanie prawa własności dla Jana Buszyńskiego wpisano 13.06.1945 r. jako datę przy-
bycia w okolice Milicza do Bogusławic (dziś Pakosławsko). Tu ja i moja siostra Marysia przyszłyśmy 
na świat - brat Edek urodził się jeszcze w Zbarażu - tu dorastaliśmy, tu przyswajaliśmy zwyczaje 
i obyczaje. Dziadkowie posiadali gospodarstwo rolne, w którym również i my dzieci musieliśmy pra-
cować. Tato trudnił się murarką - do dziś w całym nadbaryckim powiecie milickim stoi wiele budynków 
wzniesionych jego ręką. 

Święta kościelne były ważnym czynnikiem kształtującym życie ówczesnych rodzin, w większości 
bardzo religijnych. Na święta musiał być wysprzątany cały dom. Bielono ściany, pokrywano je róż-
nymi wzorami za pomocą specjalnych wałków, a pod sufitem przy pomocy papierowego szablonu 
malowano ozdobne szlaczki. Sienniki napychano świeża słomą, oblekano czystą pościel na łóżkach. 
W gospodarstwach odbywało się świniobicie: peklowano i smażono mięsa, zagotowywano w szklanych 
słoikach. Przy pomocy ręcznych maszynek wyrabiano kiełbasę. Tę na późniejszy użytek po upieczeniu 
zalewano w kamiennych garnkach smalcem. Tuż przed świętami surową kiełbasę mama układała 
na blasze w krążki, smarowała rozmąconą krwią i piekła w kuchennej blaturze (rodzaj piekarnika). 
Wypiekano różne ciasta: makowce, pierniki, babki. W balii pływały karpie, w miskach moczył się mak 
i śledzie. Przy piecu suszyła się pszenica, którą potem mama ubijała makohonem (rodzaj dużego, 
drewnianego tłuczka), by łuski odpadły od ziaren - to była podstawa do kutii - głównej wigilijnej 
potrawy. Tato przynosił z lasu choinkę. Ubieraliśmy ją własnoręcznie wykonanymi z kolorowego pa-
pieru łańcuchami, jabłkami, orzechami, piernikami, cukierkami, woskowymi świeczkami osadzonymi 
w specjalnych łapkach i wystruganymi z drewna przez tatę ptaszkami. Na piecu dochodziła kutia 
z makiem i orzechami, śledzie doprawiano cebulką, porcje karpia skwierczały na patelni, na drugiej 
smażyły się racuchy a w garnku naciągał susz z owoców. Potraw na Wigilię musiało być dwanaście. 
Na dworze mróz aż skrzypi i maluje w cudne wzory szyby w oknach, polatuje śnieżek. Wszyscy od-
świętnie ubrani wyglądamy pierwszej gwiazdki - czas na wieczerzę wigilijną. W pokoju pachnie siano 
położone pod choinką, na stole biały obrus i dodatkowe nakrycie - dla wędrowca. Dziadek Jan, a po 
jego śmierci tata Antoni - składa życzenia domownikom. Dzieci całują starszych w rękę - dzielimy 
się opłatkiem i...wieczerza. Śpiewamy kolędy. Tato jeszcze każdemu odśpiewuje własną pastorałkę.  
I... prezenty - paczki, które tato przynosi z pracy. Były w nich słodycze, cytrusy, kakao. Po wieczerzy 
zanosimy opłatek do obory dla konia, krów i królików. Byliśmy ciekawi, czy mówią ludzkim głosem 
- przy nas jakoś mówić nie chciały. Od chałupy do chałupy chodzą kolędnicy: diabeł, anioł, śmierć, 
Herod - czasami po ich odejściu na choince nie został ani jeden cukierek. Przed północą z domostw 
wychodzą ludzie na Pasterkę. Śnieg skrzypi pod nogami, iskrzy się gwiazdami zimowe niebo, szczekają 
rozbudzone psy. Z kościoła w świat niesie się kolęda - „Bóg się rodzi - moc truchleje”. Zmęczeni, ale też 
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radośni wracaliśmy do domu. Całe dwa dni Świąt przed nami; rodzinne spotkania i świąteczne potrawy, 
których nie było w codziennym jadłospisie. Usypywał tata śnieżną górkę na podwórzu i zjeżdżaliśmy 
z niej na sankach, również jego roboty.

Teraz może i jest wszystkiego pod dostatkiem: szynki, kiełbasy, egzotyczne owoce, wyszukane 
prezenty pod choinką, przemyślnie oświetlone domy i drzewa przy nich, ale... zanika duch świąt. 
Wszechobecne reklamy już na długo przed Godami krzyczą o magii świąt, a to przecież cud się do-
konał. Narodził się mały Jezus niosący pokój całemu światu. By był ten świat lepszy, to Boże Dziecię 
musi rodzić się w sercu każdego człowieka, a nie w zimnym betlejemskim żłobie. Przyszła moda na 
spędzanie świąt w miejscowościach wczasowych, dania z kateringu, słuchanie kolęd z odtwarzaczy 
lub z telewizora... W swoisty niebyt odchodzi tradycja rodzinnych świąt - a szkoda i żal...

Pamiętam również Zielone Świątki, czyli Zesłanie Ducha Świętego. Rozsypywało się tatarak w domu 
na podłogach pomieszczeń, a zieleń brzózek maiła wnętrze kościoła.

O Wielkanocy jeszcze. To najważniejsze katolickie święto poprzedzone Triduum Paschalnym. 
Wszelkie porządki w domu i świniobicie musiały być zakończone przed Wielkim Czwartkiem. Do 
świąt nie można było używać ani siekiery, ani nożyczek. Nie wykonywano też żadnej pracy w polu czy 
w ogrodzie. To był czas na nawiedzanie kościoła i modlitwę. W moim domu post od potraw mięsnych 
obowiązywał przez cały rok. Mama i babcia „suszyły ”również w każdą środę.

Tydzień przed Wielkanocą obchodzono Niedzielę Palmową. Niosło się do kościoła przybrane zielenią 
wierzbowe gałązki, a po wyjściu ze świątyni każdy każdego uderzał baziami po plecach wołając-„Palma 
bije nie zabije, za sześć noc Wielkanoc”. W domu mama wypiekała baby - zajęte ciastem były wszystkie 

małe garnki i blaszane kubki. Piekły się baby, ciasto 
aż wylewało się z foremek - zapach niósł się po 
całym podwórku. Niestety domyć potem te garnczki 
to było prawdziwe wyzwanie. Jak Wielkanoc, to 
musiały być kraszanki (pisanki). Gotowały się jaja 
w wywarze łupin cebuli - na brązowo, a w wywarze 
z zielonych zbóż na zielono.

W Wielką Sobotę nosiliśmy pokarmy do kościoła 
- do święcenia. W przybranym koszyku - również 
wyplecionym przez tatę był chleb, babka, kiełbasa, 
chrzan, jajka, sól, baranek z masła. Surowe jaja 
składało się do kosza przy ołtarzu - jako dar dla 
księdza. Zapach kiełbasy kusił, korciło spróbować, 

Rok 1967-Rozalia w wieku trzynastu lat Rok 1983-tato Antoni Kański z wnukiem Kubusiem

Rok 1986 - Mikołajki - moi synowie Jakub i Bartek
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ale to było możliwe dopiero podczas wielkanocnego śniadania. A czekała jeszcze przecież adoracja 
Bożego Grobu i Msza rezurekcyjna odprawiana o poranku. Na nabożeństwa Triduum chodziliśmy do 
Cieszkowa - pięć kilometrów w jedną stronę i pięć kilometrów w drugą. I wreszcie można było zasiąść 
do stołu, do świątecznego śniadania. Z tatą tłukliśmy się jajkami. Kto czyje zbił - zabierał stłuczone. 
Tata zazwyczaj wygrywał - umiał odpowiednio trzymać jajo. Do mięs dodawało się chrzan ucierany 
na dworze, żeby mniej szczypał w oczy i wymieszany z czerwonymi buraczkami. 

Na moim wielkanocnym stole ma swoje miejsce biała, upieczona kiełbasa, żurek z takąż kiełbasą, 
jaja w różnej postaci, smażonka z różnych wędlin, gotowanego jajka i chrzanu utartego na wiórka. 
Z ciast jest sernik, mazurek, babka wielkanocna .Staram się wiosennie udekorować stół i cały dom. 
Po świętach wynosiło się palmę do kurnika aby kury dobrze się chowały.

W latach mojego dzieciństwa świętowano obowiązkowo 1 Maja. Udekorowanymi traktorami (brzózki, 
flagi) dorośli i młodzież jechali na pochód do powiatowego Milicza. Weselszy był powrót, szczególnie 
starszych - wzmocnionych „procentami”. Śpiewali i śpiewali i to nie tylko pieśni patriotyczne, ale takie 
bardziej swawolne.

Można powiedzieć, że życie w czasach mojej młodości było trudniejsze, ale weselsze. Ludzie 
byli bardziej na siebie otwarci, do tańca i do różańca. Przywiązani do tradycji i obyczajów przodków

Praca jest piękna, wzruszająca, napisana szczerze i od serca. Merytorycznie bez 
zarzutu. Zawiera wiele ciekawych i cennych informacji - od słów (blatura, makohon), 
poprzez przygotowywane potrawy (zapiekanie kiełbasy, rosnące w naczyniach 
ciasto na baby) po zwyczaje (surowe jajka dla księdza, pobudka palmową rózgą czy 
1 Maja, który przez lata był znaczącym świętem w kalendarzu PRL). Bardzo piękny 
jest fragment, w którym autorka wspominając Wigilię pisze o tym dniu w czasie 
teraźniejszym. Sprawiło to, że wspomnienie stało się żywe - wręcz namacalne stają się 
emocje dziecka, radość, niezwykły nastrój tego dnia. 

D oro ta Śli wa K ( j u ror Ka)
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II NAGRODA EX AEQUO SENIORZY

Maria Adamów
Coolturalny Klub Seniora w Twardogórze
Korekta: Krystyna Wojtkiewicz

ŚWIĘTA DOROCZNE W DOLINIE BARYCZY W CZASACH MOJEJ MŁODOŚCI  

I WSPÓŁCZEŚNIE.

Okresy świąteczne, zwłaszcza święta Bożego Narodzenia, wiążą się ze wspomnieniami i zadumą. Nie 
zawsze te wspomnienia promieniują radością, ale zawsze są bliskie sercu. Moje lata dziecięce przypadają 
na okres II wojny światowej i zaraz po niej. Mimo tych trudnych czasów święta Bożego Narodzenia rodzice 
starali się zorganizować zgodnie z tradycją.

Zawsze u nas była żywa choinka udekorowana kilkoma kolorowymi bombkami i łańcuchami z kolorowej 
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bibuły. Na gałązkach zawieszano jabłuszka, pierniki, a czasami cukierki. Strzępki waty na gałązkach imitowały 
śnieg. Czubek choinki wieńczył srebrny szpic. Na choince nie zabrakło również prawdziwych świeczek umo-
cowanych w specjalnych uchwytach. Świeczki zapalało się jednak bardzo rzadko ze względu na możliwość 
pożaru. Pod choinką nie było kolorowych paczek z prezentami, a jedynie oczekiwane rzeczy do ubrania. 
Wieczerza wigilijna zaczynała się modlitwą z podziękowaniem za przeżyty rok i z prośbą o błogosławiony rok, 
który nadejdzie, oraz wspomnieniem zmarłych, których brakuje przy wigilijnym stole. 

W czasie wigilijnej wieczerzy zjadaliśmy zupę grzybową, ziemniaki ze śledziem w śmietanie, obowiązkowe 
makiełki zrobione z bułki i masy makowej. Do picia był kompot z suszonych owoców. Po posprzątaniu po 
wigilijnej kolacji oczekiwaliśmy na „Wiliarzy”. Była to młodzież poprzebierana za różne postacie. Na czele szedł 
król w koronie, dalej anioł, śmierć z kosą, a na końcu diabełek z rogami. Pochód prowadziła gwiazda poruszana 
korbką i oświetlana małą latarką. Kolędnicy śpiewali kolędy, składali noworoczne życzenia i wędrowali do 
następnych domostw. Czasami i diabełek wkraczał do akcji, szczególnie gdy w domu były nastolatki lub małe 
dzieci. Na pasterkę chodziliśmy na godz. 24ºº. Trwała dość krótko, bo w kościele było zimno, a zimy były wtedy 
bardzo mroźne. Po powrocie z kościoła, aby się rozgrzać, zjadaliśmy grzaną białą kiełbasę z przedświątecznego 
świniobicia popijając gorącą herbatą.

Na koniec karnawału - na zapusty we wsi pojawiała się tzw. „Maśka”. Byli to przebierańcy, którzy chodzili 
z życzeniami i przyśpiewkami. Orszak składał się z: ”młodej pary”, policjanta, kogoś odzianego w baranią skórę, 
udającego niedźwiedzia, kominiarza i baby z koszykiem na jajka. Orszak prowadził grajek z harmonijką ustną. 
Wchodząc do domów śpiewali gwarą: 

Nowe lołtko w  śyni, witej głospodyni Głospodyni, dejcie jojko, głospodołrzu dejcie piątek 
byde o wołs wcionż pomientoł

W tłumaczeniu: Nowe lato nadchodzi, witaj gospodyniobdarz nas jajkiem, a gospodarz piątką
Będę was dobrze wspominał.
Czasami inspirowali jakieś zabawne sytuacje, policjant wypisywał mandat, kominiarz morusał sadzą, 

a koszyk baby zapełniał się jajkami.
W moim dorosłym życiu też musiałam organizować święta. Zaczynałam od przygotowania ciasta na pierniki, 

które dojrzewało trzy tygodnie. Potem z dziećmi były pieczone i lukrowane.
Wiadomo, że święta Bożego Narodzenia poprzedzają roraty, które odprawiały się we wczesnych   godzinach 

rannych. Przygotowywałam lampiony, których nie dało się kupić w sklepie.
Kartki świąteczne obszywałam kordonkiem, a potem zszywałam je, aby tworzyły lampion. Oświetlane były 

małą latarką. Dzieci chętnie chodziły na roraty, zbierając kontrolki, aby na koniec otrzymać nagrodę. Moje dzieci 
rosły w czasach, kiedy o wszystko było trudno. Przed świętami ,,polowało się” więc na cytrusy, słodycze czy 
bakalie, które skrzętnie schowane oczekiwały na nadejście świąt.

W  dorosłe życie przeniosłam część tradycji w  przygotowaniu świąt z  domu rodzinnego. 

1980 Dzieci przy choince 1994 Z kolędnikami 1999 Czytanie Ewangelii przed wieczerzą 
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Zawsze mamy żywą choinkę ubieraną przez dzieci w Wigilię w bombki, których co roku przybywało o nowe 
postacie z bajek z Dobranocki, srebrne łańcuchy i lametę. Choinkę oświetlały lampki elektryczne. Były również 
przygotowywane prezenty, które skrzętnie schowane czekały, aby po wigilijnej wieczerzy wraz ze św. Mikołajem 
przywędrować pod choinkę. Św. Mikołaj zmęczony siadał w fotelu w pobliżu choinki i z pomocą Śnieżynki rozdawał 
je domownikom. Prezenty należało wykupić śpiewając kolędę przy wtórze zgromadzonych. Zawartość prezentów 
była różna. Najczęściej były to zabawki lub rzeczy osobistego użytku. Pamiętam również takie święta, gdy mieliśmy 
bardzo skromny budżet. Aby nie było smutno a świątecznie, to na choince zawieszałam ponumerowane małe 
torebeczki z upominkami typu - woda kolońska, słodycze lub drobna bielizna. Identyczne numerki wkładałam pod wi-
gilijny talerz. Po odpakowaniu prezentów śmiechu było co niemiara, gdy mężczyźni np. wylosowali damską bieliznę.  
Najważniejsza część świąt to wieczerza wigilijna. Duży stół nakryty był białym obrusem, na którym pachniały wigilijne 
potrawy. Były to: barszcz czerwony z uszkami lub zupa grzybowa, karp smażony, pierogi z różnym postnym nadzie-
niem, śledzie z rodzynkami i makiełki, a czasem kutia. Do picia był kompot z własnoręcznie suszonych owoców. 
Wieczerzę tradycyjnie zaczynaliśmy czytaniem Ewangelii, modlitwą i łamaniem się opłatkiem. Przy skła-
daniu sobie życzeń bywały wzruszające chwile, często z wilgotniejącymi oczami. Po skończonym posiłku 
każdy z ciekawością zaglądał pod swój talerz, pod którym ukryte były małe koperty, w których znajdowały 
się drobne monety i różne mądre sentencje. Czasami wkładałam też do kopert łuski karpia, które mia-
ły zapewnić obdarowanemu dostatek. Każdy z ciekawością zaglądał do koperty, liczył swój ,,majątek”, 
porównując kto jest najbogatszy. Często zdarzało się, że sentencje odzwierciedlają zalety lub przywary 
obdarowanego. Z ciast, które gościły na świątecznym stole były: makowce, sernik, ciasto drożdżowe 
oraz tort, bo mamy wigilijnych solenizantów i jubilatkę. W wieczór wigilijny odwiedzali nas również ko-
lędnicy śpiewając kolędy i zachęcając zgromadzonych do wtóru. Kolędnicy częstowani byli słodyczami. 
Na pasterkę chodziliśmy również na godz. 24ºº. Jeden z dorosłych zostawał w domu, aby pilnować ma-
łych dzieci. Miał również za zadanie przygotować ciepłą kolację, aby rozgrzać się po przyjściu z kościoła. 
Święta spędzaliśmy w domu przy zapalonej choince, śpiewając kolędy i objadając się świątecznymi smakołykami.

Innym rodzajem świąt są Święta Wielkanocne. Jest to okres wiosenny i charakteryzuje się robieniem po-
rządków, i uczestniczeniu w nabożeństwach wielkiego postu. Bezpośrednio przed świętami piekło się ciasto, 
szczególnie wielkanocne babki i mazurki. Święta Wielkanocne cechuje przygotowanie święconki, której podstawą 
były jajka malowane lub gotowane w łuskach cebuli. Moja mama miała foremkę do robienia baranka z masła, 
więc w naszym koszyczku był baranek patrzący oczami z ziela angielskiego i z uszami z mirtu. W koszyczku 
obowiązkowo znajdował się również: kawałek chleba, szynki, babki, białe kiełbaski i sól.

W Wielką Sobotę z udekorowanym koszyczkiem, przykrytym białą serwetką chodziliśmy do kościoła poświę-
cić pokarmy i pomodlić się przy Grobie Pańskim. Na rezurekcję chodziliśmy rodzinnie, aby potem zasiąść do 
wielkanocnego śniadania, na którym królowały jajka. Śniadanie zaczynało się modlitwą i dzieleniem święconym 
jajkiem z wypowiadaniem życzeń. Dla dzieci „zajączek” również przynosił drobne prezenty, które należało 
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1999 Wnuczęta z Mikołajem 2001 Z wnuczkiem i mężem przy choince 2007 Na sankach pod choinką
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podrosły to było prawdziwe lanie wodą. Każde wieczorem przygotowywało sobie sikawkę z wodą i czuwało, 
kto pierwszy dokona polewania. Kiedy spotkały się na korytarzu to była prawdziwa powódź, bo nikt nie chciał 
być dłużny drugiemu. Często korytarz tonął w wodzie, ale tradycji musiało stać się zadość.

Moje dzieci wyrosły, pozakładały własne rodziny i część tradycji wyniesionych z rodzinnego domu przekazują 
swoim pociechom ubogacając ją i pielęgnując.

Piękna opowieść o tradycjach kultywowanych przez trzy pokolenia, o zmieniających 
się czasach, o niedostatku i dostatku, o tym, jak ważna jest rodzina. Na szczególną 
uwagę zasługuje opis „Maśki” i spisana przez autorkę gwarowa przyśpiewka. 
Bardzo ciekawy jest również zwyczaj umieszczania małych kopert pod talerzami na 
świątecznym stole - jakże miła i oryginalna rodzinna tradycja. 

D oro ta Śli wa K ( j u ror Ka)

II NAGRODA EX AEQUO SENIORZY

Renata Lewandowska
Klub Seniora w Cieszkowie
Korekta: Iwona Lewandowska 

GDZIE SIĘ PODZIAŁY WSTĄŻKI… ?

Za oknem już ciemno. Wieje chłodny wiatr, ale w końcu to grudzień... Na śnieg już dawno nikt 
nie liczy. Wokół gwar i hałas. Stół już przygotowany. Choinka modnie udekorowana w jednej tonacji. 
W całym domu pachnie cynamonem, goździkami, barszczem i rybą. Siedzę na kanapie i obserwuję 
moją starszą córkę w roli gospodyni. Kolejne święta Bożego Narodzenia spędzamy razem w jej domu. Młodsza 
córka i synowa krzątają się obok a syn i moi zięciowie prowadzą męskie rozmowy z moim mężem. Wnuki bez 
względu na wiek spoglądają znacząco pod choinkę. Gdzie urósł już prawdziwy Mont Everest z prezentów. Za 
chwile siądziemy do stołu. Zaczniemy od modlitwy, potem najmłodsza wnuczka przeczyta fragment Ewangelii 
opisującej Narodzenie Chrystusa. Jeszcze opłatek i uczta wigilijna, której po całym dniu ścisłego postu wszyscy 
wyczekują niecierpliwie. Na stole pojawią się tradycyjne potrawy – barszcz, uszka z grzybami, karp, pierogi, 
kutia, kompot z suszonych owoców.

Kiedy patrzę na moją rodzinę dziś, myślę, że wbrew pozorom nie zmieniło się wiele. A jednocześnie trudno 
nie zauważyć różnic. Święta w 2018 roku ... tak inne od tych z czasów mojego dzieciństwa czy młodości, 
a jednocześnie tak podobne...

Pochodzę z rodziny mieszanej pod względem narodowościowym i religijnym. Mój dom rodzinny to dom 
polsko – niemiecki a jednocześnie ewangelicko – katolicki. Dziś myślę, że to cenne doświadczenie, które 
ubogaciło mnie i moja rodzinę.

Wprowadzeniem do świąt był adwent, który w domu moich rodziców i dziadków był szczególnie celebro-
wany. Rozpoczyna się zawieszeniem nad stołem w kuchni (centralne miejsce w domu) wianka adwentowego 
z czterema świecami. Każdej niedzieli zapalało się kolejna świecę przypominającą o zbliżających się świętach.
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szynek, kiełbas do wędzenia, zaprawianie mięsa w słoiki, wszystko to budziło ogromne zainteresowanie 
dzieciaków. Biegaliśmy między dorosłymi, zaglądając w niemal wszystkie kąty gotowi do pomocy w każdym 
momencie. Rzeźnik sprawiał nam na koniec wielką radość robiąc kiełbaski z cienkich jelit, tzw. winierki. Dwa 
– trzy dni przed świętami ubierało się choinkę, wieszaliśmy ozdoby, które domownicy sami robili – jeżyki, 
łańcuchy, gwiazdki, małe jabłuszka, pierniczki, cukierki i orzechy. Na koniec przymocowywało się specjalnymi 
żabkami świeczki, należało to robić szczególnie umiejętnie, aby choinka się nie zapaliła. 

Wigilia to tradycyjnie spotkanie przy stole. Pamiętam z dzieciństwa, że nie była na początku postna – ewan-
gelicy nie celebrują wigilii zbytnio – na stole znajdowała się kiełbasa, kapusta, ziemniaki. Z czasem pojawił się 
karp, jeśli udawało się go zdobyć. Pamiętam wyprawę do Milicza – kilka godzin w kolejce, aby do domu wrócić 
z tarczą – to znaczy z rybą. Kiedy myślę o prezentach pod choinką, uśmiecham się na myśl o moich wnuczkach. 
Chciałabym zobaczyć ich miny, gdyby pod choinką znalazły wstążki do warkoczy, słodycze i drobne zabawki.

Około godziny 23:00 następował wymarsz na Pasterkę – dwa kilometry pieszo i w śniegu do kościoła w po-
bliskim Cieszkowie. Jedna pasterka utkwiła mi szczególnie mocno w pamięci. W czasach mojego dzieciństwa 
w Cieszkowie czynny był wyłącznie tzw. mały kościół (dzisiejszy parafialny pw. NMP, barokowy), duży kościół 
jeszcze ewangelicki więc był zamknięty. W małym kościółku w tłumie ludzi nie zauważyłam i nie poczułam, 
jak moje nowe wstążki zsunęły się z warkoczy. Tragedię odkryłam po powrocie do domu. Do dziś pamiętam 
dokładnie kolor tych wstążek – były błękitne jak niebo w środku lata.

Pierwszy dzień świąt przeżywało się w ściśle rodzinnym gronie, nie składało się wizyt, nie odbywały się 
też wesela. Czas na spotkania sąsiedzkie przychodził drugiego dnia. Pamiętam jedno z takich spotkań – na 
międzynarodowym szczeblu. Przy stole siedział sąsiad z pochodzenia Litwin, kuzynostwo z Niemiec i wujek 
męża z Ukrainy. Okazał się, że język nie jest barierą przy wspólnym kolędowaniu.

Dom mojego dzieciństwa i młodości opuściłam, wychodząc za mąż. Mój mąż pochodzi z Kresów Wschodnich. 
W naszym domu zderzyły się dwie kultury, dwa różne światy. Dziś, kiedy myślę o tych różnicach, uśmiecham 
się do wspomnień. Udało się nam w naszym domu połączyć te dwa światy. Wigilijne menu się poszerzyło. 
Dzięki teściowej na stół zawędrowały pierogi ruskie oraz z kapusta i grzybami, postne gołąbki z kaszą i ziem-
niakami, kutia. Do dziś też w dzień Wigilii mocno przestrzegany zasady, aby pierwszym, kto wchodzi do domu 
był mężczyzna, co miało gwarantować pomyślność na cały rok. 

I choć zmienił się świat, choć nikt już nie mocuje świeczek na choince, nikt już nie wiesza jabłek, nie urządza 
świniobicia, nie cieszy się ze wstążek do warkoczy pod choinką i nie maszeruje w śniegu na pasterkę, to jednak 
paradoksalnie nic się nie zmieniło. Nic, co ważne. Dziś na stole w domach moich dzieci stoi kutia wzbogacona 
ananasami i egzotycznymi daktylami czy pigwą. Gołąbki z kaszą i ziemniakami to przysmak, na który czeka 
nie tylko mój mąż, ale również wnuki. W czasie adwentu w domach moich dzieci stoi wieniec adwentowy 
z czterema świecami. Młodsza córka zaopatruje w stroiki rodzinę i znajomych. To nasza rodzinna tradycja. 
Wcześniej starsza córka się tym zajmowała, młodsza pilnie się przyglądała. Pod choinką już nie drobne upominki, 
ale bogatsze i większe prezenty. Czułość i radość wywołuje historia babci o rozpaczy z powodu zgubionych 
wstążek. Na choince jak dawniej wieszam cukierki i uczę wnuki prawidłowo je zjadać poinstruowana przez 
mojego tatę. Nie pozwalał mi i braciom ściągać cukierków z choinki, kiedy w tajemnicy chcieliśmy je zjeść, 
okazywało się, że często wisiały same papierki dokładnie zwinięte tak, aby wyglądało, że w środku ciągle jest 
cukierek. Winowajca został przyłapany na gorącym uczynku – mój ojciec.

Wielkanoc poprzedzona Wielkim Postem była równie ważną częścią życia rodzinnego. Dwukilometrowe 
marsze do kościoła na Gorzkie żale i Drogę Krzyżową, święcenie pokarmu przy kapliczce, całonocne czuwanie 
z soboty na niedzielę zakończone poranną mszą rezurekcyjną. Huk strzelających puszek z karbitem... W Wielki 
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Piątek rano mama pozorująca bicie gałązkami wierzby na pamiątkę ran Chrystusa. Boże Rany to zwyczaj, który 
znają również moje dzieci. Podobnie jak szukanie w ogrodzie kolorowych jajek i słodyczy ukrytych wokół domu.

Kiedy przerzucam w pamięci kolejne kartki kalendarza, przypominają mi się Zielone Świątki, czyli Święto 
Zesłania Ducha Świętego. Dziś już chyba niezbyt mocno celebrowane. Może dlatego, że świętowano je przede 
wszystkim na wsi. Zwyczaj nakazywał przystroić domy zielenią, a wejście do domu wyłożyć liśćmi tataraku. 
Wieczorem z okazji święta odbywała się zabawa na powietrzu. Dziś również z różnych okazji odbywają się 
tego typu zabawy. Lubię na nich posiedzieć, spotkać się ze znajomymi, może nawet kilka kawałeczków 
potańczyć. Za czasów mojej młodości jednak dzieciom wolno było przebywać na takiej imprezie tylko do 
określonej godziny. Mało! Dzieciaki posłusznie szły do domu w obawie przed sokolim wzrokiem nauczyciela, 
który budził wtedy duży respekt.

Kolejne kartki z kalendarza... Ważne momenty skupiające wokół siebie całą społeczność. Boże Ciało – ob-
chodzone z wielką czcią i powagą. Przystrojone bukietami kwiatów i obrazami okna domów, biało – czarny strój 
niosących sztandary, peletrony i figury, mężczyźni podtrzymujący kapłana niosącego monstrancję... Dziewczynki 
w białych sukienkach sypiące kwiaty, a przy nich cieszkowskie siostry felicjanki... Ulice na szlaku procesji 
udekorowane brzózkami, z których gałązki jeszcze do dziś ludzie zabierają do domów i sadzą w ogrodzie.

Wiele się zmieniło od czasów mojej młodości. Kiedyś było lepiej? Żyliśmy kiedyś w innymi świecie ani lep-
szym, ani gorszym. To dobrze, że dziś wstążki do warkoczy nie są upragnionym prezentem moich wnuczek. 
To przecież znaczy, że moim dzieciom się powodzi. To dobrze, że karpia nie trzeba wystawać w wielogodzinnej 
kolejce. To dobrze, że w drodze na pasterkę nikt już nie pokonuje wielu kilometrów pieszo. I dobrze jest widzieć 
troskę moich dzieci o zachowanie tradycji, które pielęgnowałam ja, moja mama, a wcześniej jej mama...

Za oknem już ciemno. Czas siadać do stołu. Co roku w ten sam sposób w Boże Narodzenie, Wielkanoc... 
Co roku w tej samej procesji w Boże Ciało... Co roku te same potrawy na stole... Koło czasu... rytm życia... 
I tylko my trochę inni, i tylko świat wokół nas trochę inny. Mój dom przez cały karnawał ozdobiony lampkami, na 
drzwiach wisi wieniec, a w pokojach piękne stroiki. Potem w moim domu pojawią się barwione w cebuli kolorowe 
jajka, a za chwilę gałązki brzózki poutykane w ogrodzie. I jestem spokojna o kolejne lata, wiem, że moje dzieci 
ocalą od zapomnienia zwyczaje i tradycje. Wzbogacają je zwyczajami swoich teściów tak, jak ja to robiłam. Już 
dziś na stół wigilijny trafia karp po królewski wg przepisu teściowej mojej młodszej córki. W Wielkanoc pojawia 
się mazurek wg receptury teściowej starszej córki.Czas siadać do stołu. To się nie zmieniło. Stół... a przy nim 
ludzie, którzy kilka razy w roku zatrzymują się, żeby przypomnieć sobie i swoim dzieciom, co jest najważniejsze.

Praca znakomita, czuje się talent literacki, bogactwo szczegółów  
etnograficzno - historycznych. Zawiera własne przemyślenia i oceny. 

Da r i us z Ka li s z c z a K ( j u ror)

Stroik wielkanocny Stroik bożonarodzeniowy (oba wykonane przez córkę)
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WYRÓŻNIENIE SENIORZY 

Kazimierz Pietralczyk
Klub Seniora i Czarnoleskie Nutki z Czarnegolasu
Korektor: Renata Matschi

ZWYCZAJE CZARNOLESIAN W NASZYCH WSPOMNIENIACH

 ˊ Czarnylas, 2019 r.
Święta stanowią od zawsze czas szczególny dla wszelkiej społeczności. Pozwalają znaleźć siebie 

w kontekście wydarzeń i relacji interpersonalnych. Integrują, kultywują tradycje i przede wszystkim odcinają 
zwykłość czasu od czasu świątecznego. Są potrzebne. Kreują pomnik pamięci danych wydarzeń, by na-
stępne pokolenia wiedziały, co ich kształtowało. Andrzejki. „Ostatniego dnia przed adwentem, czyli w czasie 
andrzejek, tańczyliśmy, bawiliśmy się i wróżyliśmy sobie przyszłość, a najpopularniejszymi z wróżb były 
lanie wosku przez dziurkę klucza i przekładanie butów do drzwi”- wspomina pani Mirosława Nieruchalska.  
Podczas adwentu. Czas poświęcony był rozmyślaniom nad przyjściem Jezusa. Ludność Czarnegolasu 
uczestniczyła i nadal uczestniczy w roratach i wieczornych mszach świętych, na które przychodziły i przychodzą 
dzieci z rodzicami, niosąc oświetlone lampiony, zdobione symbolami chrześcijańskimi. 

To także czas prac w gospodarstwie, które toczyły się zwykle w stodole na młócce. „Pamiętam z własnego 
domu – wspomina pan Kazimierz Pietralczyk - gdy nie było elektryczności, młócono cepami, później młocarniami 
napędzanymi przez kierat, który obracały konie, chodzące dookoła. W ten sposób uruchamiano sieczkarnię 
oraz śrutownik - do lat 50., kiedy nastąpiła elektryczność wsi”. Podczas długich wieczorów zbierały się kobiety 
w gospodarskiej chacie na darciu pierza, podczas którego młodzi chłopcy wypuszczali spod słomianej strze-
chy wróble, których ruchy powodowały unoszenie się pierza ze stołów. Opowiadano podczas tej czynności 
o duchach, wypadkach i innych przygodach. W tym okresie także przędło się na kołowrotkach wełnę owczą, 
z której wykonywano swetry, skarpetki i rękawiczki. 

Zwyczaj wysyłania kartek przed Bożym Narodzeniem był bardzo popularny wśród mieszkańców Czarne-
golasu, którzy także bardzo chętnie zawieszali i zawieszają jemiołę w swoich domach, symbolizującą mądrość 
i nieśmiertelność oraz chroniącą dom przed nieszczęściem i zapewniającą spełnienie marzeń. 

Podczas świąt strojono i stroi się choinkę, jodłę lub świerk, co symbolizuje odrodzenie życia i gwarantuje 
powodzenie. „W domu rodzinnym choinkę przystrajano jabłkami, piernikami, złoconymi orzechami, łańcuchami 
i gwiazdą” – wspomina pan Kazimierz. 

Wigilia. Przyozdabiając stół, pamiętano, by pod niego włożyć słomę, obecnie pod obrus wkładamy sianko 
oraz pieniądze. W portfelu umieszczano łuskę od karpia, by mieć pieniądze. Zostawiano wolne miejsce dla 
niespodziewanego gościa. Niecierpliwie wyglądano pierwszej gwiazdki. Potrawy na wieczerzę wigilijną musiały 
być postne, a ich liczba nieparzysta. Najważniejszymi z potraw były: karp, barszcz z uszkami i kapusta z grochem. 

Zanim zaczęto wieczerzować, czytano „Biblię” i modlono się za zmarłych oraz życzono sobie wspólnego 
spotkania za rok. Do końca wieczerzy nie należało wstać od stołu. Po wigilijnej kolacji obowiązywał całkowity 
post, obecnie mało przestrzegany - jak wspominają seniorzy.

Jadano makowce i makiełki, pamiętając o związanych z nimi wierzeniach, a mianowicie po skonsumowaniu 
tych znakomitości, zwłaszcza w dużej ilości, smakosz zasypiał mocnym snem, a sen przecież od zarania wieków 
uważany jest za pomost pomiędzy światem zmarłych a światem żywych. „Nasze babcie, aby uspokoić dzieci, 
dawały im wywar z maku, dziś uważany jest za narkotyk z makowin” – podkreśla pan Kazimierz. Pierniki jedzono 

WY
RÓ

ŻN
IE

NI
E 

SE
NI

OR
ZY

 



37

WY
RÓ

ŻN
IE

NI
E 

SE
NI

OR
ZY

 

w Wigilię nie bez powodu, a mianowicie dlatego, że pobudzały apetyt i zdrowie. Zawsze czekano na pasterkę, 
objadając się słodyczami. „Przed północą również – mówi pan Kazimierz - nie radzono wchodzić do obory, by 
nie dowiedzieć się od zwierząt czegoś przykrego na swój temat, które wówczas rozmawiały ludzkim głosem”.

W  I Dzień Świąt Bożego Narodzenia – w południe – miała miejsce adoracja Pana Jezusa przy 
żłóbku. Obecnie w czasie nabożeństwa, chór Czarnoleskie Nutki z Klubu Seniora, śpiewa kolędy. 
Święty Mikołaj – Gwiazdor. 24 grudnia, po Wigilii, gwiazdor ubrany w kożuch przewrócony na lewą stronę  
i przewiązany słomianym powrozem, roznosił prezenty. W futrzanej czapie na głowie, butach filcowych 
i masce na twarzy z długą brodą. W ręku trzymał rózgę i dzwonek, a na plecach worek z prezenta-
mi. Przybycie oznajmiał dzwonieniem i śpiewem kolęd w towarzystwie kilku przebranych za parobków 
towarzyszy. Odwiedzane dzieci odmawiały pacierz i modlitwy, za które otrzymywały prezenty. Niekiedy 
gwiazdor okładał rózgami niegrzeczne latorośle z przykazaniem, by się poprawiły. W latach 70. XX wie-
ku mężczyźni przebierali się za np. króla Heroda, anioły, diabły, chłopstwo, śmierć i odwiedzając rodziny, 
śpiewali kolędy, otrzymując np. słodki poczęstunek. Było to niezwykle wyraziste na tle wigilijnego wieczoru. 
Kolęda. To czas odwiedzin duszpasterskich, czyli szczególna okazja na spotkanie księdza z rodziną, które 
bardzo chętnie realizowano w Czarnymlesie. Do dzisiaj podczas kolędy na stole, na białym obrusie stoi krzyż, 
położone jest „Pismo Święte” i stojące po bokach krzyża zapalone świece, a także woda święcona i kropidło. 
Wszyscy bardzo chętnie angażują się w odmawianie modlitw i śpiew kolęd. Dzieci natomiast przygotowują 
zeszyty katechetyczne do wglądu. 

Czas kolędy to także czas jasełek, które u nas, w Czarnymlesie odbywają się w Wiejskiej Sali z udziałem 
dzieci z przedszkola „Calineczka” i uczniów miejscowej szkoły.

Sylwester. W ostatnim dniu roku powszechnie bawiono się w gospodach, domach. Obecnie – w restaura-
cjach i wiejskich salach. Zanim uczestnicy zabawy udali się na nią, szli najpierw do kościoła na nabożeństwo 
dziękczynne. W tę noc mężczyźni wynosili i nadal wynoszą furtki oraz bramy w odległe miejsca. Dawniej 
rozkręcano wozy sztabowe na tzw. drewnianych kołach lub w całości zaciągano do rowów lub pól. „Nawet był 
przypadek położenia szyby na kominie, gospodarz nie mógł znaleźć przyczyny zatkanego komina” – wspomina 
pan Kazimierz. Mówi także, że było to bardzo niebezpieczne. 

W Nowy Rok zwracano bacznie uwagę na pogodę: „Gdy w Nowy Rok jasno, w stodole ciasno”. Obchodzono 
także święto Trzech Króli, które to kończyło obchodzenie godów, a wstępowano w okres tzw. zapustów, czyli 
czasu zabaw, trwający do Środy Popielcowej. „W styczniu też wiele razy ksiądz organizował kuligi, zwłaszcza 
dla ministrantów” – podkreśla pan Kazimierz. 

Podczas święta Matki Boskiej Gromnicznej powszechnym zwyczajem było wypalanie krzyża dymem 
świecy na głównej belce sufitowej, co miało chronić przed chorobami i nieszczęściem. Gromnica chroniła też 
od wygłodniałych wilków, porywających zwierzęta domowe, a zapalona w oknie - strzegła od gromów podczas 
burzy. Także w każdym domu była poświęcona umierającym. 

 Czarnylas, 2002 r.  Klub Seniora i Czarnoleskie Nutki, 2018 r. Kulig, lata 60. 
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W Niedzielę Palmową kobiety i dzieci przynosiły i przynoszą do kościoła palmy zrobione z witek wierzby. 
„Dawniej, tzw. kotki, już po poświęceniu, dzieci zjadały, by strzegły przed bólem gardła. Same zaś palmy, jako 
ochronę, wkładano za obraz” – wspomina pani Anna Bielecka. 

Czas Wielkanocy, to czas zwyczajów. I tak np. w Wielki Piątek rodzice budzili dzieci uderzaniami rózgi, 
były to tzw. boże rany na pamiątkę biczowania Pana Jezusa. W Wielką Sobotę przynoszone są do kościoła 
pokarmy przeznaczone do poświęcenia, po czym szukanie zajączka w niedzielę i śmigus - dyngus w lany 
poniedziałek. „Niekiedy nie można było wrócić spokojnie z kościoła do domu – mówi pani Nieruchalska – z racji 
tego, że zza płotów chłopcy wylewali na nas wiadra wody. Uciekałyśmy, ale na próżno.” Nadal praktykuje się 
tzw. majowe odprawiane przy przyozdobionych kapliczkach. 

Boże Ciało natomiast, to moment, gdzie wieś staje się pięknie przystrojonym miejscem, zwłaszcza 
tam, którędy ma przejść procesja Bożego Ciała. „Dużo dziewczynek rwało kwiatki i je sypało. Trzyma-
łyśmy jeszcze, już jako panienki, lilie przed idącym w procesji księdzem” – wspomina pani Bielecka.  

Maik. W maju na boisku szkolnym lub przed salą wiejską wkopywano wysoki na kilka metrów, najczęściej 
świerkowy słup, starannie wygładzony, na szczycie którego umieszczano jakiś przedmiot, np. butelkę czy 
wieniec. Kolejni młodzieńcy popisywali się przed pannami swoją siłą i zręcznością, usiłując wdrapać się na 
niego i ściągnąć trofeum. Z racji tego, że nie było to łatwe zadanie, widok ześlizgujących się zawodników 
dostarczał zebranym ludziom sporo śmiechu. „Bardzo lubiliśmy ten maik” – mówi pan Pietralczyk. Kaczor.  
Podczas festynów letnich organizowany był kaczor, czyli zawody jeździeckie polegające na tym, aby stojący na 
galopującym koniu, oderwał głowę kaczorowi, zawieszonemu na sznurku rozciągniętym nad drogą pomiędzy 
dwoma w tym celu wkopanymi drągami.  Zabawa ta organizowana była w okresie międzywojennym przez 
członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Urządzano ją najczę-
ściej na drodze prowadzącej do pól i łąk za wsią. Na początku, na koniu pociągowym dwoje przebranych za 
klaunów odważnych mężczyzn, stojąc na przywiązanej do konia drabinie, przejeżdżało przez wieś, ogłaszając 
zabawy i popisując się w sposób humorystyczny wchodzeniem po drabinie i jazdą koniem. Nie brakowało też 
amazonek, które udowadniały swoją odwagę podczas konnych wyścigów. 

Zwycięzcę, który urwał głowę kaczorowi, określano królem, a młodzieńcowi, któremu udało się potem zerwać 
całego kaczora, nazywano „marszałkiem”. 

Praca znakomita pod względem bogactwa szczegółów dotyczących świąt, zawiera 
sporo materiału etnograficznego. 
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Majowe, 2018 r.  Boże Ciało, 1932 r. Przed pracą na polu, lata 30.
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