„Kiedyś to było, czyli moja
opowieść wigilijna…”

Jemielno, 2021

Szanowni Państwo!
Z ogromną radością i satysfakcją mam zaszczyt oddać do Państwa rąk
zbiór tekstów, które są odpowiedzią mieszkańców Gminy Jemielno
w wieku senioralnym, na ogłoszony przeze mnie konkurs literacki
„Kiedyś to było, czyli moja opowieść wigilijna”.
Wyjątkowość tej chwili polega na tym, że nie było do tej pory takiego
wydarzenia w naszej Gminie! Dziękuję wszystkim uczestnikom
za podjęcie wyzwania i gratuluję odwagi do podzielenia się ze
światem swoją historią! Chylę czoła za to, że pokazaliście intymność
swoich osobistych wspomnień, rodzinnych zwierzeń, prywatnych
emocji. Wasze prace ujrzą światło dzienne, aby mieszkańcy naszej
Gminy, a może i inni życzliwi ludzie wiedzieli, że w Jemielnie nie brakuje
otwartych serc i umysłów.
Dziękuję członkom Jury za współpracę! Zapraszam Państwa do lektury
i mam nadzieję, że będzie to dla wszystkich Czytelników niezwykła
podróż w czasie, pełna wspomnień i emocji.
Wójt Gminy Jemielno
Anita Sierpowska
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Grzegorz Seredyński
„Odnaleziona choinka”
Nagroda Główna
Słoneczny i rześki wigilijny poranek* srebrzył się szronem,
który migotliwą bielą pokrył trawę oraz niewysokie świerki, które rosły
po obu stronach prowadzącej do leśniczówki drogi. Skrzące kryształki
błyszczały też na drewnianych sztachetach płotu, a w małym kwiatowym
ogródku przemieniły uschnięte, poczerniale od deszczu malwy
i słoneczniki w jakieś fantastyczne, niespotykane nigdzie indziej
kompozycje. Koło domu, na niewielkiej jabłonce, na zawieszonym
tam pasku słoniny harcowały żółtobrzuche sikorki.
Śniegu jednak nie było, chociaż z utęsknieniem wyczekiwano
go od deszczowej „Barbary”, bo pamiętano, że wówczas, na początku
grudnia lało jak z cebra, więc wróżono sobie, według odwiecznego
przysłowia, że być może „Boże Narodzenie będzie po lodzie”.
Nie taki jednak gość miał zawitać tego dnia do leśniczówki w Osławicach…
Gdy słońce podniosło się już sporo ponad lasem, a z dachu
zaczęły pokapywać pojedyncze krople od topniejącego szronu,
rozległo się głuche dudnienie. Drzwi domu otworzyły się i stanęła w nich
młoda kobieta – żona leśniczego.
– Jezus, Maria! Kto to?! – krzyknęła z przerażeniem.
Na podwórko bowiem z warkotem i dymiąc obficie niebieskimi
spalinami powoli wtaczała się wielka wojskowa ciężarówka. Jej
zielone cielsko zadygotało po raz ostatni i zapadła na chwilę cisza,
zaraz potem przerwana rwetesem wyskakujących spod brezentowej
budy żołnierzy w dziwnych, obcych mundurach. Każdy z nich trzymał
w ręku broń! Po chwili w drzwiach stanął również zaniepokojony
leśniczy, a obok niego ośmioletni może chłopiec, który z dziecięcą
ciekawością przyglądał się niespodziewanym przybyszom i słuchał
ich dziwnej, śpiewnej, ale obcej mowy.
Żołnierze na widok leśniczego zaczęli pokrzykiwać i wymachiwać
bronią, ale chyba bez wrogich zamiarów. Kobieta wzięła chłopca za rękę
i przezornie schroniła się jednak w mieszkaniu. Po dłuższej chwili
do pomalowanej na biało kuchni wszedł strapiony leśniczy.
– Diabli nadali tych Rosjan z garnizonu w Legnicy! Przydzielono
* 1978 roku
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im obwód łowiecki w naszym lesie i że to właśnie dzisiaj musieli
przyjechać na zbiorowe polowanie… – westchnął ciężko i dodał
– wybaczcie, kochani, ale ja muszę koniecznie, jako tutejszy
leśniczy i przewodnik jechać z nimi!
– Nie możesz odmówić? – spytała żona. – Przecież dzisiaj Wigilia! Tyle
jeszcze pracy przed nami, tyle przygotowań…
– Niestety, nie mogę, Basiu – odparł mężczyzna z zielonym mundurze.
Obowiązek… Wiesz, jak jest… Ci Rosjanie czują się u nas, w Polsce
jak w domu, jak u siebie. To my musimy wypełniać ich rozkazy…
Boże, Boże, kiedy to się zmieni?! Czy doczekamy się kiedyś
własnego, wolnego kraju? Jeden z moich kolegów z nadleśnictwa,
który odmówił polowania z Rosjanami, po prostu został wyrzucony
z pracy. Nie, nie mogę nas na to narażać! Pójdę na to nieszczęsne
polowanie, a ty, kochana, zrób na Wigilię, co sama zdołasz…
Przepraszam…
- Pamiętaj o choince! - rozległ się głos jego żony, gdy już wychodził,
narzuciwszy na siebie ciepły, służbowy płaszcz, a na głowę nakładając
czapkę z haftowanym na srebrno orzełkiem.
– Dobrze, dobrze… – odpowiedział roztargniony.
Na podwórku jeszcze jakiś czas trwała gorączkowa krzątanina,
potem wielka, zielona ciężarówka znowu odezwała się gromkim basem,
ale wkrótce wszystko ucichło. Gospodyni usiadła zrezygnowana przy
stole.
– Boże, Boże… – westchnęła ciężko do siebie. – Jak ja sobie sama
poradzę? Nie dam rady, nie zdążę… Nie będzie w tym roku dwunastu
potraw na stole…
Przygnębiona i zrezygnowana rozpłakała się. Zapadła cisza.
Ośmioletni Grześ, jej siostrzeniec, sierota po zmarłej w ubiegłym roku
siostrze leśniczego, podszedł do niej i powiedział cicho:
– Ciociu, a nasza wychowawczyni, pani Alicja, powiedziała, że potraw
na Wigilię nie musi być dwanaście, ale może być też nieparzysta
liczba, lecz koniecznie należy skosztować z każdej z nich –
wyrecytował chłopczyk trochę jak wyuczoną lekcję.
– Ach, ta twoja kochana pani Alicja… – przez łzy uśmiechnęła się pani
Basia.
– Bo nasza pani jest taka dobra i cierpliwa – tłumaczył chłopak.
– Tak, tak, przyznaję – pani Stojanowska to bardzo sympatyczna
i miła nauczycielka. Tylko jak ja poradzę sobie z tymi wszystkimi
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przygotowaniami przed Wigilią?
– Ja ci pomogę, ciociu! – krzyknął chłopczyk .
I tak zaczęła się wspólna praca… Zapowiadało się jej wiele, ale sprawę
ułatwiało to, że nieomalże wszystkie potrzebne produkty pochodziły
z własnego ogrodu i małego przydomowego gospodarstwa.
Leśniczyna szybko obrała buraki na barszcz. Chłopak
siekał z zapałem ugotowane, na szczęście, jeszcze wczoraj: wielką
główkę białej kapusty i grzyby – wspaniale pachnące borowiki.
Potem gospodyni zagniotła ciasto na uszka i pierogi. Grześ ubijał
parujące ugotowane ziemniaki i mieszał je z twarogiem i usmażoną
na złoto cebulką, by wyszedł znakomity farsz do pierogów. Dobrze,
że poczciwy karp był już w lodówce, a nie w wannie, więc szybko
podzielony na dzwonka, opanierowany, czekał tylko na kąpiel na patelni
w gorącym oleju. Tymczasem na oprószonej mąką stolnicy zaczęły
pojawiać się rzędy pięknie ulepionych pierogów. Zrobiono też rybę
w galarecie, więc chłopiec ostrożnie wynosił do zimnej spiżarni pełne
salaterki, aby potrawa zdążyła zastygnąć przed wieczorem. W jednym
z wielu garnków parzono niebieski, słodki mak. Nie zapomniano
również o kompocie z owoców, które słoneczną jesienią przyniesiono
z własnego sadu i ususzono specjalnie na tę okazję…
Nagle dzwonek telefonu. W czarnej, ebonitowej słuchawce
rozległ się pełen wigoru sympatyczny głos księdza Zenona
Suchodolskiego z Jemielna:
– Witam, szczęść Boże! – Pani Barbaro, na pani ręce, dla całej rodziny
składam najlepsze życzenia od mojej mamy i ode mnie na nadchodzące
Święta! Niech Boża Dziecina błogosławi i wspomaga! Zapraszamy,
serdecznie zapraszamy do nas, na plebanię w drugi dzień Świąt!
Muszą państwo koniecznie przyjechać…
Gospodyni dziękowała z serca za życzenia i zapewniała, że
oczywiście przyjadą z wizytą.
Krótki grudniowy dzień mijał szybko, ale też i prace, przy
których dzielnie zwijali się nasi bohaterowie mijały niepostrzeżenie.
Prawie wszystkie tradycyjne potrawy były już gotowe!
Pozostało tylko zrobić kutię, którą ciocia Basia nazwała „koroną całej
wigilijnej wieczerzy”.
– A wiesz, ciociu – powiedział Grześ – że nasza pani stawia nam w szkole
„piątki* z koroną”?
– Z koroną? Pierwsze słyszę. Co to za wynalazek?!
– Jak ktoś napisze bardzo ładne wypracowanie i bez żadnego błędu,
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to dostaje piątkę, a dodatkowo narysowana jest nad nią korona jak
dla króla lub królowej. Pokażę ci później w zeszycie.
Robiono więc i tę kutię, ale taką, żeby dostała „piątkę z koroną”!
– Do ugotowanej pszenicy dodamy teraz rodzynki tak słodkie jak…
– tu pani Basi zabrakło chwilowo porównania.
– Słodkie jak pocałunki – krzyknął nagle Grześ.
– I orzechy pyszne jak…
– Spełnione życzenia – dokończył uśmiechnięty chłopak.
– I miód…
– Pachnący jak kwitnące akacje w maju!
Było już po południu. Do zawieszonej przed oknem kuchni
słoninki ciągle zlatywały liczne sikorki: bogatki i mniejsze od nich
modraszki. Nie brakowało też chodzących śmiesznie głową w
dół kowalików. Raz pojawił się nawet nieduży biało-czarny dzięcioł
ze śliczną czerwoną czapeczką na głowie. Skrzydlaci goście umilali
widok za oknem, ale dzisiaj, z powodu pracy, nie było zbytnio czasu na ich
podziwianie.
Trochę już zmęczeni domownicy zjedli skromny obiad (bo należało
przecież do czasu kolacji pościć trochę w tym dniu).
Gdy słońce zaczęło zniżać się nad otaczającym leśniczówkę
sosnowym borem, nagle pociemniało od gęstych chmur, które zjawiły
się nie wiadomo skąd i…, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
zaczął padać wielkimi, miękkimi płatami śnieg! Zrobiło się cicho,
biało i uroczyście…
Zapadał zmierzch. Brakowało tylko jednego – choinki!
Nagle rozległ się znajomy, dudniący warkot silnika. To, oczywiście,
rosyjscy myśliwi wracają z polowania! Ciężarówka nie wjeżdża jednak
na podwórko. Z szoferki wyskakuje mężczyzna w zielonym płaszczu
i maszeruje w stronę domu, znacząc na świeżym, białym puchu swoje
ślady. Wchodzi do środka i chociaż jest zziębnięty i zmęczony wyłapuje
węchem wspaniałe zapachy, potem zagląda do największego pokoju
i zdumiony dostrzega już na stole śnieżnobiały obrus, siano na talerzyku,
opłatek i cztery nakrycia.
Na jego powitanie wybiega Grześ, bo ciocia czegoś tam jeszcze
ważnego pilnuje w piekarniku.
– Wujku, a choinka?! – pyta.
*gdy działy się te wydarzenia, wówczas w szkołach podstawowych piątka, a nie
szóstka była najwyższą oceną.
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Leśniczy chwycił się za głowę. Dopiero teraz przypomniał
sobie, że owszem wyciął piękną jodełkę podczas polowania, ale właśnie
wtedy jeden z myśliwych skręcił nogę w kostce, powstało z tego
spore zamieszanie i przez to… nie zapakował choinki do ciężarówki!
Zrobiło mu się strasznie przykro… Nie dość, że musiał zostawić na cały,
tak ważny dzień, żonę i małego siostrzeńca samych, to jeszcze
zapomniał o choince! Na którą mały tak czekał!
Zdesperowany pomyślał nawet przez chwilę, aby wyciąć jeden z niewysokich
świerków, które rosły szpalerem przy drodze do leśniczówki. Nie chciał
jednak niszczyć tego iglastego żywopłotu.
Ostatecznie leśniczy podjął decyzję, że pójdzie do lasu po zapomnianą
choinkę.
– Jak? Teraz? Po nocy…?! – przerazili się jego najbliżsi.
– Muszę, obiecałem… poczekajcie jeszcze trochę! I tak dzielnie sami
wszystko zrobiliście! Wkrótce wracam! – to mówiąc wszedł na chwilę
do pokoju, podszedł do nakrytego stołu i wziął jeden z opłatków,
chowając go niepostrzeżenie do kieszeni płaszcza.
Czekano na niego dość długo i było już trochę po pierwszej
gwiazdce, gdy zmarznięty, ośnieżony, ale wesoły, wrócił z pięknym
drzewkiem. Wchodząc do domu, zakrzyknął, jak nakazywała tradycja:
– Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie!
Nie było jednak czasu, by przystrajać choinkę. Stanęła sobie zatem
w rogu pokoju śliczna i zielona – wysoka aż pod sufit jodełka.
Leśniczy, gdy szybko przebierał się do wieczerzy, zauważył, że zgubił
gdzieś w pośpiechu w lesie jedną rękawiczkę. Nie powiedział jednak
tego żonie, aby nie zamartwiała się, że w najbliższych dniach będzie
marzła mu w pracy jedna ręka.
A potem była wspaniała Wigilia… Dzielenie się opłatkiem,
życzenia, łzy ocierane ukradkiem, pyszna uroczysta kolacja, kolędy,
a nawet opowieści wujostwa, jak to kiedyś świętowano ten dzień, gdy
oni byli dziećmi i… prezenty!
Grzesia ucieszyły odnalezione pod choinką zabawki. Dostał
też dużą, pięknie ilustrowaną książkę. Nosiła ona tytuł „Pan Tadeusz”,
zaś autorem był nieznany mu dotychczas autor – Adam Mickiewicz.
– Kiedy ja przeczytam taki gruby tom? – zastanawiał się chłopiec.
– Oj, ja wiem kiedy – śmiała się dobrodusznie ciocia Basia. Pójdzie ci raz,
dwa! Przecież ty, mój drogi, uwielbiasz czytać książki.
Od czasu do czasu wszyscy troje patrzyli na stojącą w rogu
pokoju szczęśliwie odnalezioną choinkę. Dorośli trochę w głębi duszy
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martwili się, że nie jest ona przybrana tak jak zawsze. Zaproponowali
nawet, że może po kolacji wezmą się za jej przystrajanie. Jednak ku ich
zdziwieniu Grześ, który wiele dni wcześniej sam zniósł ze strychu
pudełka z ozdobami, poprosił, aby w tym roku pozostała taka, jaka
jest…
A z drzewka ogrzanego ciepłem wigilijnego domu przestały
już kapać kropelki ze stopionego śniegu. I pachniała ta choinka,
pachniała tak mocno, jakby chciała z całych sił odwdzięczyć się,
że nie zostawiono jej samej, zapomnianej w ciemnym, mroźnym
lesie. Ktoś, kto nie znał całej historii tego niezwykłego grudniowego
dnia, mógłby pomyśleć, że z wyglądu było to drzewko takie bardziej
jeszcze jakby leśne, dzikie niż świąteczne i domowe. Ale chociaż było
nieubrane w bombki i kolorowe lampki, to wcale się tego nie wstydziło,
bo wiedziało, że i tak jest najpiękniejszą choinką na świecie!
***
A pod lasem, na skrzącym się w świetle księżyca śniegu leży
wełniana rękawiczka. Przeszły nad nią cicho i ostrożnie dwie szare,
smukłonogie sarny… Pojawił i czarny, szczeciniasto nastroszony
dzik. Trącił rękawiczkę, fuknął, zaniepokojony obcym zapachem
człowieka, a potem potruchtał w stronę pobliskiego niewielkiego
zagonu, na którym w tym roku uprawiano ziemniaki. Zaczął buchtować
w przysypanej świeżym śniegu ziemi od czasu do czasu znajdując
zapomnianą przy zbiorach bulwę. Sarny natomiast stanęły przy
niewielkim paśniku, wypełnionym świeżym, wonnym sianem.
I chociaż nie zauważyły włożonego tam kawałka opłatka, to długo
posilały się smaczną paszą.
Coś tam mówiły te zwierzaki do siebie o mieszkańcach
leśniczówki, której złote światła okien rozjaśniały tę cichą noc, świętą
noc, ale nie wierzcie, proszę, że mówiły one w naszym, ludzkim
języku. To przecież tylko taka legenda, piękna legenda.
Osłowice, grudzień 2020 roku
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„Azalia”
Nagroda Główna
„Przyjdź na świat,
By wyrównać rachunki strat.
Żeby zająć wśród nas,
Puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć że są puste miejsca przy stole”.
(Kolęda dla nieobecnych)

Zawsze otaczała mnie miłość
Urodziłam się w lipcu 1945 r. Moi rodzice pochodzili z miejscowości
Cmolas (województwo rzeszowskie), ale poznali się na robotach
w Niemczech. Planowali powrót w rodzinne strony, ale ostatecznie
osiedlili się we wsi Dąbie (gmina Wińsko), gdzie spędziłam pierwsze
lata życia oraz młodość.
Życie na wsi w tamtych czasach było trudne i wypełnione
ciężką pracą, ale był też czas na zabawę i rozrywki, zależne do pory
roku. Latem chodziliśmy nad Odrę, a zimą jeździliśmy na łyżwach
po zamarzniętym i bardzo głębokim stawie, zjeżdżaliśmy na sankach
z okolicznych górek, a także uczestniczyliśmy w kuligach. To była
największa atrakcja, wyczekiwana zarówno przez dzieci jak i dorosłych!
Dzwonki sań i radosne śmiechy słyszę do dziś...
Z początkiem grudnia wszyscy zaczynali świąteczne
przygotowania. Bez gruntownych porządków nie mogło się obejść.
Podłogi musiały lśnić, pościel należało wyprać i wykrochmalić,
a w spiżarniach przybywało świątecznych przysmaków. Dla dzieci
najważniejszym dniem był 6 grudnia. Nie wiem jak było w innych
domach, ale ja tego dnia zawsze znajdowałam pod poduszką prezent
od Mikołaja. Moim braciom zdarzały się rózgi, co potem kończyło się
płaczem i solennymi obietnicami, że już będą grzeczni. Dziś mogę
potwierdzić, że słowa dotrzymali i wyrośli na porządnych ludzi.
Zawsze kochałam Boże Narodzenie, ale moje najpiękniejsze
wspomnienia związane z nim pochodzą z czasu, gdy miałam 7 lat.
Te święta pozostaną w mojej pamięci chyba do końca życia... Razem
z mamą i rodzeństwem robiłam łańcuchy na choinkę ze słomek
i bibułki oraz różne aniołki. Nie było bombek więc na choince
zawiesiliśmy ozdoby własnej roboty - orzechy owinięte w błyszczące
złotka, a także pierniczki, cukierki i jabłka. W wigilię wspólnie
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spożyliśmy wieczerzę. Na stole, pod obrusem, musiało się znaleźć
sianko przyniesione przez gospodarza oraz opłatek. Białego chlebka
nigdy nam nie brakowało, ponieważ wyrabiał go mój dziadek, który był
kościelnym. Dziadek przygotowywał też specjalny kolorowy opłatek,
który dawaliśmy naszym zwierzętom. Po kolacji śpiewaliśmy kolędy.
Moja mama były niezwykle utalentowana muzycznie i chłonęłam jej
śpiew całym dziecięcym serduszkiem. Do dziś wzruszam się, słysząc
„Oj, maluśki, maluśki...”. Wigilia była również czasem prezentów.
Pod choinką znajdowały się paczuszki, na które wraz z rodzeństwem
czekaliśmy z niecierpliwością, ciekawi, czym obdarują nas tatuś
i mamusia. Nie zapomnę pięknej lalki, którą mama sama dla mnie
zrobiła i dla której uszyła śliczne sukieneczki. Dostaliśmy też od rodziców
cukierki w metalowych pudełeczkach oraz kredki, plastelinę
i różne książeczki do kolorowania i oglądania. Najstraszniejszym
wspomnieniem z tamtych świąt była nieoczekiwana wizyta
kolędników! Do naszego domu przybyła rozśpiewana grupa ludzi
w pięknych strojach i z kręcącą się gwiazdą, a moi odważni zazwyczaj
braci (w wieku 10 i 5 lat), czmychnęli nagle do swojego pokoju. Cóż
było robić... ja i moja siostra też uciekłyśmy!
Minął rok. Następne święta były zupełnie inne, bardzo smutne,
ponieważ mama zachorowała i zabrano ją do szpitala w Poznaniu,
gdzie przebywała bardzo długo. W wigilię byliśmy sami z ojcem.
Tata ugotował nam ziemniaki i żurek. Były też śledzie. Podzieliliśmy
się opłatkiem, ale nie było choinki ani prezentów, nawet kolęd
nie śpiewaliśmy. Każdy zaszył się w innym kąciku i na swój sposób
przeżywał rozłąkę z mamusią. Nikt z nas nie zdawał sobie sprawy
z tego, że już nigdy więcej nie spędzimy świąt z obydwojgiem
rodziców... Mama odeszła kilka miesięcy później, w Wielkanoc. Miała
zaledwie 33 lata... Zaczęło się szare, zwyczajne życie wypełnione
wielką tęsknotą, żalem, ale i obowiązkami. Tata został sam z czwórką
dzieci, ale i z gospodarstwem, polem oraz całym inwentarzem, czyli
końmi, krowami, kaczkami, kurami... Nie wiem, co byłyby z nami
dalej, gdyby pewnego dnia po kolędzie nie przybył do nas ksiądz.
Ten zacny kapłan, widząc trudną sytuację wdowca, poradził tacie:
„Znajdź matkę dla tych sierot, bo sam nie dasz rady”. I po namyśle
tata zaczął szukać... I znalazł... W naszym domu zamieszkała młoda,
energiczna i pracowita pani, która zastąpiła nam mamę, a dla taty stała
się podporą i oddaną, kochającą żoną.
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Święta z nową „mamą” zawsze były radosne, ciepłe i kolorowe,
były też i prezenty, i choinka, ale w sercu zawsze miałam obraz mojej
mamusi, i nadzieję, że może zdarzy się cud, i wróci ona do nas chociaż
na jeden dzień. I zajmie puste miejsce przy stole, które zawsze
czekało na utrudzonego wędrowca... Cud się nie zdarzył, ale zawsze
otaczała mnie miłość...
Lata mijały, przyszedł czas dorastania. Bracia rozpoczęli
naukę w szkole średniej, powoli opuszczali rodzinne gniazdo, ale
zawsze spotykaliśmy się w naszym wspólnym domu i kultywowaliśmy
zaszczepione przez rodziców zwyczaje i tradycje. Zwieńczeniem
wigilii była dla nas pasterka w kościele parafialnym w Krzelowie, do
którego mieliśmy 7 kilometrów. Jeśli spadł śnieg, udawaliśmy się
do kościoła saniami, gdy śniegu nie było, szliśmy na piechotę. Jak
wspomniałam, moi rodzice pochodzili z Rzeszowszczyzny. To dzięki
nim poznałam zwyczaj nieodkładania łyżki na stół przez całą wigilię.
Nie pamiętam już, co by się stało, gdyby jednak ktoś tę łyżkę odłożył
albo upuścił, ale na pewno nie byłoby to nic dobrego. Przypomina
mi się też, jak stałam na progu domu w wigilię i nasłuchiwałam
szczekania psów. To było bardzo ważne, z której strony ten
dźwięk dobiegnie, bo stamtąd właśnie nadejdzie mój przyszły mąż!
Moja siostra również praktykowała ten zwyczaj. Tylko nasi braci, nie
wiedzieć czemu, zaczynali nagle chichotać, gdy widzieli nas, stojące
przed domem... Druga żona mojego taty pochodziła z Wielkopolski.
Szanowała nasze tradycje, ale i ubogacała nas zwyczajami ze swojego
regionu. Dzięki niej na naszym wigilijnym stole gościły m.in. makiełki,
zupa rybna i kompot z suszonych owoców.
Wyszłam za mąż mając 18 lat. Opuściłam rodzinny dom i zamieszkałam
wraz z mężem w Piskorzu. Pobraliśmy się w listopadzie 1964 roku
i miesiąc później przeżywaliśmy swoje pierwsze wspólne Boże
Narodzenie. To był dla mnie wyjątkowy czas! Nowe miejsce, rodzina,
tradycje i zwyczaje. Pierwsza zasada, którą poznałam: kobiety nie
mogą odwiedzać sąsiadów w wigilię, żeby nie sprowadzić na nich
pecha! Musiałam się dostosować bez względu na to, czy mi się to podobało
czy nie... Pamiętam dobrze też ten moment, gdy wysprzątałam
gruntowanie cały dom, kiedy nagle pojawił się mój teść ze słomą i zaczął
ją rozścielać w każdym pomieszczeniu. Powiedzieć, że byłam
zdziwiona, to nic nie powiedzieć... Było to moje pierwsze zetknięcie
się z tradycjami świątecznymi moich teściów - przesiedleńców
z Kaczanówki. Na tym jednak nie koniec... W kącie izby, w której
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spożywaliśmy wieczerzę wigilijną, stał tzw. dziad, czyli snop słomy
związany powrósłem. Jak się okazało, później używało się wiązek
słomy z „dziada” do obwiązywania drzewek owocowych, aby miały
dużo owoców. Jeśli zaś chodzi o słomę z podłogi, to paliło się ją 26 grudnia,
czyli we wspomnienie św. Szczepana. W jakim celu? Tego już nie
pamiętam, niestety…
I na tym zakończę moje świąteczne refleksje. Miło było poczuć
się znów przez chwilę małą dziewczynką i wypatrywać pierwszej
gwiazdki, ale pora wrócić do rzeczywistości. Stoimy na progu roku
2021. Co on nam przyniesie? Trudno powiedzieć… Mam jednak
nadzieję, że będzie to rok dla wszystkich dobry, spokojny, bezpieczny,
i że będzie otaczać nas miłość.
„Ciocia”
Wyróżnienie
Kiedyś to było, czyli moja opowieść wigilijna.
Niewielka wieś (tylko 40 numerów), w której się urodziłam
i żyłam przez dwadzieścia pięć lat, zamieszkiwali ludzie z różnych
regionów Polski i nie tylko. Przyjechali z rzeszowskiego, lubelskiego,
warszawskiego, kieleckiego, krakowskiego czyli z tak zwanej „centralnej
Polski”. Pierwsi osiedli się wracający z przymusowych robót
w Austrii, w Niemczech. Byli Polacy z Syberii, żołnierze walczący
na ulicach Berlina, Rosjanie, Ukraińcy. Ci, którzy przyjechali
wcześniej „ściągali” krewnych ze swoich rodzinnych stron. Była
to niezwykła pod każdym względem mieszanka. Tylko bardzo
nieliczni wyprowadzili się, większość została. Jak niezwykli to byli
ludzie, że mimo ogromnych różnic, mieszkali obok siebie, pomagali
sobie w różnych sytuacjach , nie tylko w pracach gospodarskich,
bawili się razem, a przede wszystkim szanowali.
Przedstawione niżej sytuacje też są takim „mixem” tego
co zapisało się w mojej pamięci z dość odległego dzieciństwa.
Zima, zatem obowiązkowo śnieg, mróz, ślizgawka na
porządnie zamarzniętym stawie i zjazdy z górki w parku koło szkoły
na czym popadnie. Pomysłowość była w cenie, bo sanki miało
niewielu. Zjeżdżaliśmy więc na snopkach słomy, na workach
wypchanych słomą, na pokrywie od kotła do wygotowywania prania,
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na kawałku deski a nawet na tornistrze, ale za to była w domu bura,
bo tornister był kartonowy i nie wytrzymywał takiej próby.
Grudzień. Odwiedziny Mikołaja.
Mieszkańcy naszej wsi to w przeważającej części młodzi ludzie.
Młode rodziny to i dzieci sporo, od czwórki wzwyż. Święty musiał się
napracować tego wieczora. Przed umówioną godziną jedno
z rodziców wychodziło po drewno do szopy albo zaglądało do obory
„bo krowy jakieś niespokojne” i wracało z Mikołajem. Mikołaj miał
oczywiście worek a w nim paczki ze słodyczami dla grzecznych dzieci
i rózgi dodatkowo dla tych mniej grzecznych. Oczywiście, zanim
otrzymało się taką paczkę, trzeba było powiedzieć modlitwę, wierszyk
lub zaśpiewać piosenkę no i oczywiście obiecać poprawę.
Mikołajem był sąsiad albo znajomy z innej wsi, żeby sprytniejsze
starszaki, które już niby nie wierzyły w Mikołaja, miały trudniej.
Paczki przygotowywali rodzice. Zawartość zależała od zasobności
rodziny, więc nie wszystkie dzieci „zdążał” Święty odwiedzić.
Już niedługo święta.
Zaczynał się okres intensywnych przygotowań.
Uzupełnianie zapasów opału: cięcie ręczną piłą drewna na klocki,
potem rąbanie i układanie w szopie. Ponieważ palono w piecach
i pod kuchnią przede wszystkim drewnem, to zapas musiał być spory.
Pracowali przy tym i rodzice i starsze dzieci.
Świniobicie.
Tato z wujkiem się tym zajmowali, a przy wyrobie kaszanki, salcesonu,
pasztetu i kiełbasy pomagały mama i babcia. Kiełbasy robiono
niewiele, bo szkoda mięsa, można je zrobić w sosie na obiad. Szynki i boczki
peklowano w dużych glinianych garnkach. W odpowiednim czasie
tato wędził w domowej wędzarni. Ostudzone, zapakowane
w papierowe worki wisiały w piwnicy, a niekiedy zamarznięte na kość,
w wędzarni. Nie mieliśmy lodówki i wędzarnia ją zastępowała.
Słoninę topiono na smalec . Mięso przeznaczone na obiady lub do chleba
przyprawione, obsmażone mama pasteryzowała w słoikach takich z gumką.
Nie mogło się nic zmarnować. Nawet kości zasolone wkładało się do
glinianego garnka i do piwnicy. Ilość i asortyment zapasów zależały
od możliwości, zapobiegliwości, pomysłowości i pracowitości
rodziców. Na początku wiele produktów było zapłatą za pomoc
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w gospodarstwach sąsiadów przy różnych pracach. Z każdym rokiem
robiło się dostatniej. Przybywało produktów pochodzących z własnego
gospodarstwa.
Porządki.
Babcia, jak zwykle przed każdymi świętami, wapnem z domieszką
niebieskiej farbki bieli kuchnię. W naszym pierwszym małym domku
w pomieszczeniach były belki na suficie. Na tych belkach babcia
wiesza zrobione przez siebie ze słomek i bibuły tak zwane pająki.
Mama sprząta kuchenny kredens i szafki. Wykłada półki i szuflady
kolorowym papierem. Równiutko układa wymyte wszystkie talerze,
miski, kubeczki, kieliszki, sztućce świąteczne i wyszorowane garnki.
Myje okna, zawiesza niciane firanki i kolorowe zasłonki. Między
podwójnymi ramami okien układa watę, a na niej świąteczne ozdoby.
To nie tyle dekoracja, co uszczelnienie okien. Razem z babcią wymieniają
słomę w siennikach (to taki wiejski materac). Wywietrzone na
zimowym słoneczku pierzyny i poduchy ubierają w świeżutkie,
sztywne poszewki. Mama pastuje umyte wcześniej i porządnie wysuszone
podłogi w pokojach.
Wypieki.
Pieczemy ciastka takie do jedzenia, robione przy pomocy maszynki
do mielenia. Zamiast sitka zakłada się przesuwaną blaszkę z różnymi
wzorkami. Takie wykrawane foremkami są z dziurką i będą powieszone
na choince. Wkładamy je do papierowych torebek, bo muszą skruszeć.
Babcia piecze chleb, który rósł sobie wcześniej w takich plecionych
ze słomy foremkach. Jak chleb rośnie, w domu nie wolno krzyczeć,
trzaskać, bo opadnie i będzie zakalec. To dopiero byłby wstyd dla gospodyni.
Ozdoby.
Robimy też ozdoby na choinkę ze słomek, krepiny, kolorowego
papieru, sreberek, waty, wydmuszek. Ozdób ze sklepu jest niewiele:
kilka bombek, kolorowe świeczki.
Potrawy.
Jeszcze tylko marynowanie śledzi, gotowanie kapusty z grochem,
gotowanie suszonych grzybów na pierogi i pieczenie ciasta. Na początku
było to przeważnie ciasto drożdżowe z kruszonką, z marmoladą. Z czasem
przybywało rodzajów i smaków. Zwiększały się umiejętności gospodyń,
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następowała wymiana przepisów i doświadczeń, a i gusta domowników
też stawały się wybredniejsze.
Wieczór przed Wigilią.
Kuchnia zamienia się w „pokój kąpielowy”. Na piecu grzeje się woda
we wszystkich największych garach. W sieni stoją wiadra z zimną
wodą naniesioną ze studni. Blisko pieca ustawia się ocynkowaną
wannę i zaczyna się kąpanie, od najmłodszego do najstarszego. Przed
kąpielą postrzyżyny - tata strzyże chłopców „na szlachcica”, mama
dziewczynkom podcina grzywki. Wcześniej sama była u fryzjera
i ma na głowie skręcone loki i fale, czyli ma zrobioną ondulację.
Tato był na strzyżeniu u sąsiada razem z innymi chętnymi
panami. Chyba za mocno odkażali narzędzia, bo nie wszystkie fryzury
były udane. Dobrze, że na głowach niektórym brakowało tylko
włosów. Zresztą jest zima i nosi się czapki, a włosy szybko odrosną.
Po kąpieli szorowanie podłogi w kuchni. Jest z niemalowanych desek,
więc trzeba się napracować. Jeszcze tylko nowa cerata na stół i gotowe.
Wigilia.
Tato oprawia i ustawia w pokoju „żywą” choinkę. Pod nadzorem mamy
zawieszamy wykonane wcześniej ozdoby, ciastka, małe jabłuszka
i cukierki w błyszczących papierkach. Przypinamy do gałązek
umieszczone w specjalnych klamerkach świeczki choinkowe, a na wierzchołku
gwiazdę wykonaną z papieru, oklejoną sreberkiem i brokatem
z pokruszonych bombek. Jest post. Jemy zupę owocową, ziemniaki
ze śledziem, kapustę z grochem, pierogi z grzybami, niesłodkie ciasto
drożdżowe i pijemy kawę zbożową lub kompot z suszonych jabłek, łamiemy
się opłatkiem i śpiewamy kolędy. Pod choinką nie ma prezentów.
Ten zwyczaj pojawił później, kiedy paczki ze słodyczami rozdawał
Mikołaj na szkolnej choince, a i pracujący rodzice przynosili ze swoich
zakładów pracy. W niektórych domach w ten wieczór obdarowywano
się praktycznymi prezentami. Po kolacji dorośli kończą jeszcze jakieś
drobne prace w obejściu. Mama prasuje świąteczne ubrania, a babcia
krząta się w kuchni. Czekają na pasterkę.
Boże Narodzenie.
W pierwszy dzień świąt nie gotuje się jedzenia tylko zjada
to przygotowane wcześniej. Po południu idziemy - starsze dzieci
i rodzice z życzeniami do starszego brata taty, który mieszka z rodziną
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w tej samej wiosce. W tym dniu są dopuszczane tylko wizyty rodzinne,
młodsi do starszych. Dzieci nie siedzą przy stole z dorosłymi. Mają
naszykowany poczęstunek w kuchni. Długo nie siedzimy, bo trzeba
wracać na obrządki do domu.
W drugi dzień świąt, wspólne wyjście do kościoła.
Po powrocie świąteczny obiad, a potem odwiedziny sąsiadów. Oczywiście
są i kolędnicy - Herody. Dzieci piszczą uciekając przed zaglądającym
w każdą dziurę diabłem i bladą śmiercią z kosą. Potem wspólne
biesiadowanie i kolędowanie. Na drugi dzień dorosłych bolą głowy,
a dzieci brzuchy z przejedzenia. W ten świąteczny czas jemy dużo
i to, czego nie ma na co dzień, choć i tak będziemy jeszcze dojadać
to, co zostało. Nikt nie ośmieli się wyrzucić jedzenia, chyba, że jakieś
resztki trafią do koryta świnek lub kurek.
Augustyn Mykita
Wyróżnienie
Kiedyś to było, czyli moja opowieść wigilijna
Jak sięgnę pamięcią… Urodziłem się w miejscowości
Prusy koło Lwowa, wiosną 1945 r. przesiedlono nas na tzw. Ziemie
odzyskana do wsi Dobrzyń, gdzie rodzice moi prowadzili małe
gospodarstwo rolne było nas 7 osób rodzice, trojka braci, siostra i
szwagier. Przygotowania do wigilii rozpoczynały się dwa tygodnie
przed świętami Bożego Narodzenia kiedy to organista z kościoła
parafialnego przywoził opłatki, w komplecie były opłatki dla nas i dla
bydła, z organistą jechał wóz na który rodzice dawali jako opłatę,
zboże lub ziemniaki. Tydzień przed wigilią wybierałam się do
lasu, żeby wybrać odpowiedniego świerka na choinkę, zajmowało to
połowę dni, wieczorem zmęczony, ale zadowolony wracałem z wyciętą
choinką, którą zostawiałam w stodole, gdzie czekała aż do wigilii.
W tygodniu poprzedzającym wigilię ojciec w stodole
przygotowywał snopek owsa zżętego w czasie żniw, kilkadziesiąt
snopków (wymłóconych cepem) proste słomy żytniej, mama z siostrą
zajmowały się z w tym czasie pieczeniem chleba (w tamtym czasie
chleba w sklepie nie było i nie trzeba było samemu wypiekać) i wypiekaniem
ciast, jak również smarowały karmelem zakupione wafle (andruty).
Wieczorami w chwilach wolnych robiliśmy ozdoby na choinkę
z marszczonej bibułki, łańcuchy też z marszczonej bibułki i z kolorowych
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papierów. Ja z braćmi robiliśmy porządki w domu, szorowaliśmy
podłogi, zmiatali kurze, myli okna i tak powoli zbliżał się najważniejszy
dzień w roku – wigilia!
Nareszcie wigilia nadeszła, w tym dniu kobiety zostawały
w domu a mężczyźni odwiedzali sąsiadów i rodziny co miało
przynieść szczęście w nadchodzącym roku. Wszyscy jedli lekkie
śniadanie, był w tym dniu jedyny posiłek, do kolacji obowiązywał
ścisły post. Około 10:00 ojciec przynosił ze stodoły choinkę, osadzał
ją na „krzyżaku” i ustawiał w pokoju w pobliżu okna wychodzącego
na ulicę, choinkę ubierała z reguły starsza siostra ja najmłodszy
pomagałem. Zaczynało się strojenie od zawieszenia tuż przy pniu
jabłek (w tamtym czasie jabłka miałem tylko te z choinki) i następnie
wieszało się cukierki, pierniczki, aniołki, całość przykrywało się anielskimi
włosami i na koniec przyczepiało się uchwyty na świeczki, w południe
choinka już była ubrana.
Równolegle mama przygotowywała i gotowała pierogi z kapustą
i grzybami, pierogi „ruskie”, uszka, również gotował się barszcz
czerwony. Po południowym obrządku inwentarza ojciec przynosił
do pokoju, gdzie była choinka, snopek owsa „dziada” i ustawiał go
w roku pokoju - miał on zapewnić dostatek w nadchodzącym Nowym
Roku, kolejno ojciec przynosił ze stodoły snopki prostej żytniej słomy
i rozkładał ją w pokoju pod choinką był to tzw. „dziaduch”, następnie
ze strychu ojciec przynosił osmykane siano, pachnące łąkę i ziołami,
rozkładał je na stole wigilijnym a mama przykrywała je czystym białym
lnianym obrusem. Na środku stołu ustawiano świeczkę wigilijną w
specjalnym uchwycie, obok niej leżały opłatki dla nas i dla bydła.
Następnie mama z siostrą zastawiały stół do kolacji, królowały uszka
i barszcz czerwony, był kapuśniak, kapuśniak z fasolą jaśkiem, śledzie
marynowane w occie, śledzie marynowane w oleju, wędliny do szynki
do pasztetu no i ciasta. Zasadą było by wszystkich potraw na stole było 12.
Ja nie mogąc doczekać się kolacji co chwilę wychodziłem
na ganek by wyglądać pierwszej gwiazdki na niebie! Wreszcie
ukazała się długo oczekiwana gwiazdka o czym szybko pobiegłem
poinformować zebranych w kuchni domowników. Ojciec rozpoczął
modlitwę, następnie złożył życzenia świąteczne i podzielił się z każdym
z nas opłatkiem, tak rozpoczęła się kolacja w tym czasie ojciec
poszedł do obory, łamać się opłatkiem z krowami i koniem.
Gdy już wszyscy nasycili pierwszy głód mama zaintonowała
kolędę, tradycyjnie jak co roku „Bóg się rodzi”. I tak powoli wszyscy
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przenosiliśmy się do pokoju pod choinkę, na której płonęły świeczki
i tu wszyscy kolędowali, najstarszy brat wtórował nam na organkach.
Około godziny 20:00 przychodził do nas wujek (brat mamy) z życzeniami
świątecznymi i zapraszał nas wszystkich do siebie, cała rodzina
przenosiła się na dalszą część wieczoru do wujka gdzie przy wigilijnym
stole siedziały dwie rodziny i oczywiście kolędowym nie było końca!
Wspólna wieczerza trwała do 23:00 o której to godzinie wszyscy
wychodzili na pasterkę.
Pasterka odbywała się w kościele parafialnym w miejscowości
odległej o 4 km, cała wieś wędrowała śpiewając po drodze kolędy.
W kościele światła były wygaszone paliło się tylko kilka świec,
punktualnie o północy zapalały się wszystkie światła, ministranci
dzwonili dzwonkami uruchamiano również główny dzwon, a organista
intonował kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje”… Po pasterce
wszyscy wracali z kolędą na ustach do domu. Uroku dodawał iskrzący
się w świetle księżyca śnieg i lekki mróz.
Pierwszy dzień świąt upływał w kręgu rodziny, wychodziło się tylko
na mszę do kościoła. Większość czasu spędzało się na dziaduchu pod
choinką kolędując. Drugi dzień świąt był inny już od wczesnego rana
do domu przychodzili kolędnicy, którzy za kolędę otrzymywali drobne
datki. Po obiedzie odwiedzali nas znajomi i rodzina, w tym czasie
odwiedzali nas również „herody” były to grupy kolędników które
odtwarzały przebieg narodzin Chrystusa aż do momentu odwiedzin
trzech króli. I tak powoli dobiegały do końca święta Bożego Narodzenia.
August Wasiluk
Wyróżnienie
Moi rodzice pochodzą - Matka z woj. kieleckiego, ojciec
z województwa białostockiego. Dziadek ze strony Matki podczas
I-ej wojny światowej brał czynny udział w Legionach organizowanych
przez Piłsudskiego w okolicach Lwowa i Krakowa. Po uzyskaniu
wolności przez Polskę w 1918 r. wskutek regulacji granic naszego
Państwa Polska w 1920 r. prowadziła wojnę z Rosją, w której brali
udział Legioniści, a wśród nich bierze udział mój Dziadek. Wojnę
tą nazwano „Cudem nad Wisłą”. Po wygraniu tej wojny przez
Polskę została zamknięta droga na Zachód dla armii rosyjskiej.
Legioniści, którzy brali udział w wojnie zostali nagrodzeni przez
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Marszałka Piłsudskiego. W nagrodę otrzymali działki w miejscowości
Jancewicze pow. Siemiatycze w woj. białostockim. Dziadek swoją
działkę wykarczował i z tego drzewa postawił dom mieszkalny i
budynki gospodarcze. W 1926 r. przewiózł z woj. kieleckiego żonę,
czyli moją Babcię z 5-ciorgiem dzieci wśród których moja Matka była
najmłodszym dzieckiem. W Jancewiczach osiedliło się wielu żołnierzy,
którzy otrzymali także parcele. Pochodzili z rożnych stron Polski i o różnej
kulturze.
Symbioza współżycia od pierwszych dni nie była jednolita
i zaczęła generować różne spojrzenie na tradycje i obyczaje, które
zostały przywiezione z rożnych stron Polski przez osiedlane rodziny.
Pierwsze dni, tygodnie i lata były bardzo trudne do przeżycia. Brakowało
po prostu wszystkiego, była bieda. W takiej sytuacji jeśli wypadła wigilia
czy Wielkanoc, uroczystości te obchodzono lecz bardzo skromnie
z wieloma wyrzeczeniami, potrawy postne były nie tylko podczas
wigilii, ale i na co dzień. Choinki ubierane były bardzo skromnie
w stroje przez siebie wykonane. Atmosfera sąsiedzka była bardzo
przyjazna i wyrozumiała, dzielono się wszystkim i żyli w pokorze do wyzwań
jakie musieli pokonywać. W tych warunkach kształtowała się kultura życia
społecznego. Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy
cechowała wielka zaduma i pokora. W okresie przedświątecznym
przestrzegano bardzo ściśle postu i uczestnictwa w obrzędach
kościelnych, bardzo głęboko się modląc.
Wigilia Bożego Narodzenia odbywała się w tych samych
kolejnościach co dzisiaj. W dniu wigilijnym ubierano choinkę pod nadzorem
gospodyni domu. Stroje na choinkę były wykonywane przede
wszystkim przez rodzinę z surowców z własnego gospodarstwa.
Były to: wieszane owoce, ciastka, nie zawsze cukierki, zimnie ognie,
rożnego rodzaju ozdobne łańcuchy itp. Drzewka choinkowe były
najczęściej świeżo wycięte. Na ubieranie choinki oczekiwano z wielkim
napięciem i ciekawością – przede wszystkim przez dzieci, były ciekawe,
co rodzice przygotowali na tę okazję. W zależności od zamożności
rodziny stół wigilijny odzwierciedlał poziom jej codziennego życia.
Stół wigilijny przygotowywali przeważnie rodzice, na gołym stole
w cienkiej warstwie położone było siano, które w pierwsze święto
zostało przeznaczone dla inwentarza. Siano na stole zostało przykryte
obrusem po czym stawiano potrawy wigilijne, starano się aby, potraw
wigilijnych było 12.
O ustalonej godzinie wszyscy domownicy zasiadali przy stole
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do kolacji. Każdy z domowników musiał w tygodniu przed świętami
odbyć obrzędy religijne wymagane przed Bożym Narodzeniem oraz
spowiedź. Po zajęciu miejsc przy stole głowa rodziny rozpoczyna
odmawiania wspólnie pacierza oraz dzielenie się opłatkiem składając
sobie wzajemnie życzenia pomyślności w przyszłym roku aby ten
rok był urodzajny i suto zgromadził zapasy na zimę przyszłego roku.
Po podzieleniu się opłatkiem przystąpiono do spożywania potraw
wigilijnych. Dość często zdarzały się wypadki, że wygłodzone
postem żołądki po obfitym spożyciu kolacji dostawały skrętu
kiszek, co powodowało kontakt ze specjalistą. Dość powszechnie
przygotowywano garnki w których przyrządzano posiłki – wyparzając
je gorącą wodą, aby wyeliminować każde oczko tłuszczu. Po zjedzeniu
kolacji w każdym domu rozbrzmiewały śpiewane kolędy. Tak trwało przez
większość wieczoru. Blisko północy zbierano się do uczestnictwa
w Pasterce. Pierwsze święto Bożego Narodzenia po obowiązkowym
uczestnictwie w Mszy w kościele świętowano w domu, nie wolno
było chodzić do sąsiadów ani spacerować po wolnym powietrzu
- dopiero w drugi dzień świąt można było odwiedzać znajomych,
rodziny, wykonywać niezbędne prace w obejściu domowym. Drugi
dzień przeznaczony był do rozrywki, weselenia się – to właśnie w
drugi dzień kolędnicy kolędowali po mieszkaniach śpiewając kolędy,
składając życzenia wszystkim odwiedzanym rodzinom i osobom
prywatnym życząc pomyślności na przyszły rok. Tak świętowano w okresie
międzywojennym – należy zauważyć, że Polska w tym okresie była
już wyzwolona spod zaborów, gdzie wcześniej w każdym zaborze
obowiązywały inne obrzędy i tradycje.
Po krótkim okresie 20 lat gdzie społeczeństwo polskie nie
zdążyło się zintegrować i otrząsnąć na dobre po zaborach – wybucha
kolejna II-ga wojna światowa, która w zamiarach miała wykreślenie
na stałe Polski z mapy świata. Po zakończeniu II-giej wojny światowej
Polska znalazła się w nowych granicach co spowodowało, że
ludność zmuszona była do przesiedlenia na tzw. tereny odzyskane.
Przegrupowanie ludności ze Wschodu na Zachód spowodowało
wymieszanie społeczeństwa tym samym uległy ewolucji obrzędy i obyczaje
utwierdzane w dotychczasowych regionach zamieszkania. Wartości
te były od nowa kształtowane przez osiedloną społeczność. Radość
w społeczeństwie z zakończenia długiej i wyczerpującej psychicznie
i fizycznie wojny, stworzyła dogodne warunki do wzajemnego
przenikania się obrzędów i obyczajów. Wigilia w nowej ojczyźnie
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odbywała się w wesołej atmosferze, a święta Bożego Narodzenia stały
się najbardziej rodzinne. Słowem wigilia określa się do dziś dzień
przed każdym większym świętem bądź uroczystością. Zwyczajem
obyczajowym było np. to, że jeśli w dzień wigilii przyszedł mężczyzna
– oznaczało to szczęście, a jeśli kobieta to oznaczało nieszczęście.
W noc świąteczną sprawiano figle np.: ściągano bramy, drzwi ze
stodoły i inne chowano je w ukryciu, że trudno było znaleźć albo
wychodzono na dach i z góry szkłem zakrywano komin, powodowało
to, że nie było ciągu w piecu, bardzo źle się palił, gospodarz
zmuszony był znaleźć usterkę inaczej miał zimno w domu. Wigilię
obchodzono jak opisano wyżej z jednym zastrzeżeniem – weselej,
bogatsze były choinki i stoły z potrawami, można odwiedzać
sąsiadów w pierwszy dzień świąt, rodziny, stopniowo zanikają
urządzane figle i weszły do użytku sztuczne choinki wraz z bogatymi
strojami.
Luboszyce, styczeń 2021 roku
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