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

SZANOWNY PRZEDSIÊBIORCO, PRZYPOMINAMY!

Nie przegap swojej szansy!!        
Jeste� przedsiêbiorc¹ z terenu Powiatu Strzeleckiego?
Chcesz wypromowaæ swój produkt lub us³ugê i zdobyæ nowych klien-
tów?

Chcesz zyskaæ tytu³ najlepszego produktu i otrzymaæ darmow¹ reklamê
na wielkoformatowym bilbordzie a tak¿e w dwutygodniku �Powiat Strze-
lecki�?

Jeszcze dzi� prze�lij zg³oszenie do konkursu na
�Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2010�!

 
Do konkursu zapraszamy wszystkie firmy dzia³aj¹ce na terenie Po-

wiatu Strzeleckiego, które zechc¹ poddaæ ocenie swój produkt lub us³ugê /
wytwarzany lub oferowan¹ w roku 2010.

Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ do 31 pa�dziernika 2010 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Op. z dopiskiem

"Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2010"
lub elektronicznie na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl

lub te¿ osobi�cie z³o¿yæ w sekretariacie starostwa (II piêtro).

  Szczegó³y konkursu opisane s¹ w regulaminie, który wraz z formula-
rzem zg³oszeniowym jest dostêpny na stronie internetowej www.powiat-
strzelecki.pl lub w starostwie w pok. 310 (III piêtro).
 
Wszystkie zg³oszone produkty/ us³ugi zostan¹ poddane ocenie przez Ka-
pitu³ê Konkursu w trzech kategoriach:     
-  przetwórstwo rolno- spo¿ywcza,
-  dzia³alno�æ produkcyjna,
- dzia³alno�æ us³ugowa,
celem wy³onienia w tych kategoriach Najlepszego Produktu Powiatu Strze-
leckiego 2010.

Ponadto mieszkañcy/ konsumenci w drodze g³osowania wybior¹ pro-
dukt/us³ugê, który otrzyma nagrodê konsumenta.
 

Wybór produktu/ us³ugi przez kapitu³ê
nast¹pi w terminie od 16 listopada 2010 do 15 grudnia 2010 roku

Mieszkañcy powiatu bêd¹ oddawaæ swe g³osy
od 16 listopada 2010 do 15 stycznia 2011 roku.

W�ród g³osuj¹cych zostanie rozlosowana cenna nagroda!

Najlepszy
Produkt Powiatu

Strzeleckiego
2010

Ale najwa¿niejszy w tej opowie-
�ci by³ chleb. I jego zapach. Bo prze-
cie¿, gdy matka pani Marii go piek³a
� to a¿ na drodze pachnia³o. A naraz
piek³o siê z 8 bochnów i starcza³o go
gdzie� na dwa tygodnie. I w ogóle
nie wysycha³ w tym czasie.  By³o to
zapewne zas³ug¹ sposobu przygo-
towania. Chleb oczywi�cie by³ na za-
kwasie. Robi³o siê potem rozczyn.
Dodawa³o siê �wie¿utkiej kiszki i sta-
rannie miesi³o m¹kê. Jak siê rano po-
rusza³o ciasto chlebowe, doda³o sól,
niekiedy trochê kminku, mo¿na by³o
pacynki u³o¿yæ na s³omiankach i cze-
kaæ, a¿ wyrosn¹. Jeszcze chleb (ju¿
bez plecionki s³omianej oczywi�cie)
przed pieczeniem trzeba by³o po-
smarowaæ wod¹, ¿eby bochenki po
wyjêciu mia³y b³yszcz¹c¹ skórkê.
Potem wêdrowa³y do chlebowego
pieca opalanego drewnem � wielo-
chy.  Zawsze musia³a byæ porz¹dnie
uprz¹tniêta � wymiata³o siê j¹ spe-
cjaln¹ miot³¹. Z pieczeniem gospo-
dynie mia³y masê roboty, ale zapach
pieczonego w domu chleba w pamiêci
pani Marii do dzi� pozosta³.

Sama zreszt¹ te¿ umia³a go upiec,
ale potem to ju¿ do piekarza ciasto
siê wozi³o na taczkach. I by³o tego
mniej, jak pamiêta � cztery bochny.
Bochny w³a�nie, nie bochenki, bo
chleb by³ du¿y.  A w czasie wojny,
gdy zaczyna³o brakowaæ m¹ki, do-
dawa³o siê pocz¹tkowo otrêby,  po-
tem inne erzace� Chleb by³ ciemny,
inaczej smakowa³ i zupe³nie inaczej
pachnia³. A czasem w ogóle go nie
by³o. By³y ziemniaki, jarzyny. M¹ki
przecie¿ nie by³o, to i nie by³o z cze-
go upiec nawet tego najczarniejsze-
go. I jeszcze pani Maria pamiêta, jak
ju¿ po wojnie matka piek³a chleb. Nie
dla siebie. Dla Rosjan. Dobrze, ¿e
chocia¿ m¹kê przynie�li do piecze-
nia�

Chleb szanowano. Nie to co
dzi�. � Cenili�my go bardziej � mówi
pani Maria. � To by³a nasza ciê¿ka
robota na polu � od siewu po ¿niwa.
Ka¿dy z nas wiedzia³, co to ozna-
cza. Dzi� nie szanuje siê powsze-
dniego chleba, wyrzuca siê resztki
bez wiêkszych wyrzutów sumienia.
Kiedy� by³o to nie do pomy�lenia �
wszystko zjada³o siê do ostatniego
okruszka. Ka¿dy bochen by³ tez
prze¿egnany znakiem krzy¿a przed
ukrojeniem pierwszej  kromki. I
krzy¿ zazwyczaj robi³a matka, chy-
ba ¿e by³a chora � dopiero wtedy
ojciec . Dzi� i ten zwyczaj raczej
odszed³ w zapomnienie, nie w ka¿-
dym domu ju¿ ¿egna siê chleb.

A do¿ynki? Wiadomo, ¿e trzeba
by³o �wiêtowaæ plony i Bogu za nie
dziêkowaæ. Wiêc oczywi�cie by³a
msza �wiêta w ko�ciele. Z koronami
do¿ynkowymi. Znacznie skromniej-
szymi ni¿ dzi�, ale szczerze zrobio-
nymi. Do ko�cio³a zanosi³o siê te¿
wszelkie owoce i warzywa. Ka¿dy
przynosi³, co mia³, jedni wiêcej, inni
ma³o � kogo jak by³o staæ. Potem to
zawo¿ono do seminarium.

A po mszy by³ korowód do¿yn-
kowy i zabawa. Wszystko by³o
skromniejsze, ale jakby wiêcej w tym
by³o zapa³u, by jeszcze co� �miesz-
niejszego od innych wymy�leæ. Je-
cha³o siê w pó³koszkach, furmanach,
ludzie byli ró¿nie poprzebierani. Ale
wcale nie by³o to obowi¹zkowe: jak
kto� nie chcia³ siê przebieraæ, to tego
nie robi³, a i tak siê dobrze bawi³.

Marta Górka

Zapach chleba

Przypominamy, ¿e jesieni¹ tego
roku po raz pierwszy organizowane
bêdzie w powiecie strzeleckim �wiê-
to Chleba. Wierzymy, ¿e dziêki swo-
jemu niepowtarzalnemu klimatowi na
sta³e wejdzie do kalendarza powiato-
wych imprez jako rodzinny pikniku
z chlebem w tle. Chleb w wielu ujê-
ciach � mo¿na bêdzie go skosztowaæ,
a na starych fotografiach zobaczyæ,
jak dawniej powstawa³ bochen chle-
ba. Fototeka �l¹ska ju¿ dzi� zapo-
wiedzia³a, ¿e udostêpni swoje zdjê-
cia � obok publikujemy jedno z nich.

Z serdeczn¹ pro�b¹ zwracamy siê
te¿ do Pañstwa, by�cie przynosili do

Przed �wiêtem Chleba

nas stare fotografie, na których wid-
niej¹ sceny z dawnych uroczysto�ci
do¿ynkowych, ¿niw, korony ¿niw-
ne, czy fotografie dokumentuj¹ce pie-
czenie chleba.

A mo¿e zechcecie podzieliæ siê
tak¿e swoimi wspomnieniami z zwi¹-
zanymi z chlebem? Jego smakiem, za-
pachem? Zbierzmy te wspomnienia i
zdjêcia dawnych do¿ynek, koron, ko-
rowodów. Razem ocalmy to od za-
pomnienia.

Zapraszamy do nas � Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 � pokój 310, nr
tel. 77 440 17 13.

Pe³ny regulamin konkursu oraz karta zg³oszeñ - na str. 6 i 7

dok. ze str. 1

Koniec lat 40 lub pocz¹tek 50 - Le�nica
Wesele w rodzinie p. Marii Pogodzik

Zawsze lubi³am pracê przy zwierzêtach

Polowe prace w 1939r., gdy mê¿czyzn w rodzinie ju¿ nie by³o, w �rodku po-
mocnik przys³any do gospodarstwa - Walter Reichstein

Lata wojny - zupe³nie bez mê¿czyzn

Prawdopodobnie lata 60.


