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Achim siê rozgada³ i rz¹dzi: �A
dyæ to by³o w zimie, �niega po pas,
tam w szopie pod Annabergym. A ci
pastyrze poszli, piyknie przywitali
i dali co mieli, a to gelnik syra, mlycz-
ka trocha, owieczkê, by siê Jezusek
ogrzo³�. Ksi¹dz nieco skonfundowa-
ny mówi: �Ale� g³upi, Achim, przeca
Pan Jezus urodzi³ siê w Betlejem, w
Palestynie i choæ s¹ tam zimne noce,
to �niega tam niewiela u�wiadczysz�.
A chc¹c jeszcze bardziej Achima przy-
gwo�dziæ, mówi: �A wiysz ty, Achim,
¿e Pan Jezus to bo³ ¯yd!�

Tego ju¿ by³o
Achimowi za kans i
rz¹dzi: �Ale�cie to
ksi¹dz heretyk, to ju¿
u wos z Marikom
�lubu nie wezna�.
Tak Adam Mickie-
wicz ca³¹ rzecz wy-
powiedzia³ pro�ciej:
Wierzysz, ¿e Chry-
stus urodzi³ siê w be-
tlejemskim ¿³obie?
Biada, je�li nie naro-
dzi³ siê w tobie�

Czy zatem naro-
dzi³ siê w Strzelec-
kiem? Nie wyobra¿a-
my sobie, by w Ko-
�ciele w �wiêta nie
by³o szopki. Tu jed-
nak okre�la siê �szop-
kê� mianem �stajen-
ka� lub �betlejka�.

Jaka by³a konstrukcja takiej be-
tlejki? W czê�ci centralnej by³a to
szopa z dachem konstrukcji jedno-
spadowej, z³o¿onej z desek, najczê-
�ciej nieokorowanych, ustawionej na
drewnianej wiê�bie dachowej. Cza-
sami wykonana by³a z papiemarche
lub papieroplastyki udaj¹cej budow-
lê z kamieni. Dlaczego z kamieni?
Mia³y one symbolizowaæ Grotê Na-
rodzenia, z kamienia wapiennego,
którego pod dostatkiem na naszej
Ziemi, o bia³awoszarawym, czasami
z br¹zowymi naciekami. Drugim ele-
mentem w tej konstrukcji �betlejki�
by³ �zamek Heroda�, oczywi�cie by³
wyra�nie mniejszy, ale górowa³ nad
sam¹ Grot¹. Kiedy mo¿na ju¿ by³o
tanio nabyæ baterie do lamp kieszon-
kowych przy ich pomocy w Grocie
Narodzenia po³yskiwa³o bia³e �wia-
te³ko, w oknach pa³acu Heroda czer-
wone, a nad pa³acem gwiazda z³oto
�wiec¹ca. Ca³a betlejka by³a w ko�cie-
le otoczona �choinkami�, tj. �wiercz-
kami przystrajanymi srebrn¹ lamet¹
i srebrnymi bombkami. Poza posta-
ciami Dzieci¹tka, Maryi, Józefa by³y
zwierzêta: osio³ (tu mówiono �osie³�),
wó³ i owieczki. Byli te¿ pasterze i
anio³owie. W starszej tradycji od 6
stycznia dochodzi³y postacie Trzech
Króli oraz ich �wita, obowi¹zkowo z
wielb³¹dem (czyli �kamel¹�). Obec-
nie Trzej Królowie s¹ ju¿ od Nocy

Bo¿onarodzeniowej. Przy niektórych
�betlejkach� w ko�ciele by³ jeszcze
�murzynek� nad skarbonk¹, który
kiwniêciem g³owy dziêkowa³ za da-
tek. W wielu prywatnych domach bu-
dowano w³asne �betlejki�, które
umieszczano w pokoju sto³owym,
czy go�cinnym, lub pod choink¹ i
chwalono siê ni¹ w czasie wizyty go-
�ci, czy tradycyjnej kolêdy. Czêsto
te¿ do dzi� przy domowych betlej-
kach wieczorami w rodzinnym gronie
�piewano kolêdy.

Od drugiego dnia Bo¿ego Naro-

dzenia - �w. Szczepana - chodzi³y po
wsi i w mie�cie �pastuszki� albo �he-
rody� z betlejk¹. Musia³o byæ co naj-
mniej trzech ch³opców ubranych w
d³ugie, zwykle bia³e, nocne koszule
tatowe (kto� jeszcze dzi� takie nosi?),
na g³owach korony z papieru, oczy-
wi�cie �z³oto�. Jeden z nich sadzami
smarowa³ buziê - przecie¿ by³ �mu-
rzyñskim królem�. Nie�li od domu do
domu ma³a betlejkê, z regu³y bez zam-
ku Heroda, �piewaj¹c kolêdy oraz
zbieraj¹c datki. I tak a¿ do Matki Bo-
skiej Gromnicznej, tj. do 2 lutego, kie-
dy to w tradycji ludowej koñczy³ siê
okres Bo¿ego Narodzenia; w liturgii
posoborowej w niedzielê Chrztu Pañ-
skiego. Czasami bywa³y wiêksze gru-
py �pastuszków�, do których docho-
dzi³y postacie anio³a, diab³a, Heroda i
�mierci, zwanej tu ��miertk¹�. Grupy
pastuszków przedstawia³y rymowan¹
opowie�æ o narodzeniu Dzieci¹tka,
gdzie musia³a zatryumfowaæ nad
�przebrzyd³ym Herodem� sprawiedli-
wo�æ, a anio³owie �piewali o tym w
kantyczkach, pastora³kach i kolêdach.
Znamy takich co najmniej 1500.

Jeszcze s³owo o zwierzêtach w
betlejce. Oczywi�cie, by³y wó³, osio³,
barany, owieczki i capy oraz wielb³¹-
dy i konie. W Strzeleckiem, tylko wiel-
b³¹dów nie chowano. W znanych lek-
sykonach �l¹skich - Ziviera, z XVIII
w. albo Triesta, z 1865 roku w�ród
pomierzonych pól, ³¹k, lasów, zwy-

kle podaje siê ilo�æ zwierz¹t gospo-
darskich. Na pocz¹tku figuruj¹ zwy-
kle konie, choæ nie by³o ich tak sporo
jak czêsto my�limy. Bardzo po-
wszechnie wystêpowa³ tañszy w
utrzymaniu i niewybredny... osio³.
Czêsto bywa³y kozy. W niektórych
wsiach hodowano owce i to w spo-
rych stadach, które krzy¿owano, by
uzyskaæ lepsze rasy. W 1865 r. by³o
np. Strzelce: 94 konie, 22 os³y, 28
kóz, Suchodaniec: 28 koni, 43 os³y,
Sieroniowice: 7 koni, 27 os³ów, Brze-
zina: 60 os³ów, Le�nica: 54 konie, 14

kóz, Jemielnica:
36 koni, Dziew-
kowice: 840
owiec, Porêba:
22 koni, ras
usz lachetnio-
nych oraz 1050
owiec, Kalinów:
40 koni oraz
1525 owiec - po-
dobno najlepszej
owczarni na ca-
³ym Górnym
�l¹sku. Nad cen-
trum Ziemi Strze-
leckiej góruje
Góra �w. Anny.

Jej wzglêdna
wysoko�æ w
okolicy czyni j¹
z klasztorem
franciszkañskim

na szczycie szczególnie wynios³¹.
Tutaj spotykamy najwiêksz¹ betlej-
kê w regionie, zajmuj¹c¹ ca³e prezbi-
terium ko�cio³a. Gdzie� tylko z góry
jasno o�wietlona czuwa �w. Anna.
Poni¿ej �choinki� - �wieczki, kwiaty
fio³ki alpejskie oraz ca³y zwierzyniec,
nawet ptactwo domowe i liczne
ptaszki na drzewach - rze�bione w
drewnie lub wypchane.

Ta franciszkañska szopka-betlej-
ka to proste odczytanie Ewangelii
Mateuszowej, gdy zdumionym kar-
dyna³om, biskupom i znakomito-
�ciom Asy¿u, Sieny �w. Franciszek
kaza³ podziwiaæ pierwsz¹ oryginaln¹
betlejkê z ¿ywymi zwierzêtami... w
ko�ciele. I tak zosta³o do dzi�. ¯al
tylko, ¿e w�ród tej �normalno�ci�
przepad³y gdzie� imiona domoro-
s³ych rze�biarzy z Jemielnicy, B³ot-
nicy Strzeleckiej czy Porêby i Le�ni-
cy. Mówiono o nich, ale uznano za
zwyczajne i niewarte zaprz¹tania g³o-
wy. Warto mo¿e przypomnieæ, ¿e w
Strzeleckiem samo okre�lenie �betlej-
ka� wesz³o do jêzyka gwarowego i
gdy w kuchni sprz¹taj¹c statki i tale-
rze do kredensu kto� nie zamkn¹³ go,
mo¿na by³o us³yszeæ: �zawrzij ta
betlejka� - czyli przymknij kredens.
Cieszmy siê i ugo�æmy �pastusz-
ków�, którzy z �betlejk¹� i kolêd¹
przyjd¹ do naszych domów w Bo-
¿onarodzeniowe dni.

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski

Gdzie siê urodzi³ Pan Jezus?

Czas adwentu w pe³ni, ludzie z
mniejszym lub wiêkszym po�pie-
chem przygotowuj¹ siê do Bo¿ego Na-
rodzenia. Niestety, nie wszyscy
ciesz¹ siê zbli¿aj¹cymi �wiêtami.
Przekona³em siê o tym, gdy ostatnio
przegl¹da³em pocztê elektroniczn¹.
Szczególnie uderzy³ mnie fragment
jednego maila: �wiêta raczej mnie nie
ciesz¹. Wszyscy s¹ wtedy tacy s³odcy
jak marcepan. Akurat w ten czas zbie-
ra siê na dzieci, które tak naprawdê
potrzebuj¹ pomocy ca³y rok.
Ludzie biegaj¹ po sklepach i szukaj¹
wczorajszego dnia - zapominaj¹c o
tym, co jest najwa¿niejsze.

Najpierw by³em trochê zdziwio-
ny tre�ci¹, ale potem stwierdzi³em,
¿e osoba pisz¹ca te s³owa chyba ma
racjê.

Niestety, obecnie daje siê zauwa-
¿yæ coraz wiêksz¹ komercjalizacjê
�wi¹t. Zazwyczaj ³¹cz¹ siê one z jed-
nym has³em: KUPUJ! Paru speców
od marketingu zauwa¿y³o, ¿e pami¹t-
ka narodzin Jezusa to �wietna okazja
do zrobienia interesu. I tak do niektó-
rych sklepów ju¿ na prze³omie listo-
pada i grudnia wkrada siê ��wi¹tecz-
na atmosfera�. Pojawiaj¹ siê amery-
kañskie Miko³aje wykreowane w la-
tach trzydziestych przez pewien
koncern w celach marketingowych,
maj¹ce jednak niewiele wspólnego z
¿yj¹cym na prze³omie III i IV wieku
biskupem Miry w Azji Mniejszej.
Raczej przypominaj¹ one krasnolud-
ka, który przedawkowa³ sterydy. Na
chodnikach pojawiaj¹ siê straszne
anio³ki, które kupcz¹ op³atkami. Bo-
¿onarodzeniowe akcenty pojawiaj¹
siê nawet tam, gdzie nie maj¹ one ¿ad-
nego zwi¹zku. Bywa, ¿e maj¹ cha-
rakter prze�miewczy, znacznie prze-
kraczaj¹cy granice dobrego smaku.
Za sklepowych g³o�ników dyskret-
nie s¹cz¹ siê kolêdy, a ka¿dy towar,
który mo¿na opatrzyæ jakim� �wi¹-
tecznym wizerunkiem - zostanie nim
opatrzony. Wszystko po to, aby za-
chêciæ do kupowania. Im wiêcej, tym
lepiej. Miar¹ udanych �wi¹t jest licz-
ba otrzymanych prezentów i ilo�æ
wydanych pieniêdzy.

W ca³ym tym zgie³ku i zamiesza-
niu powoli zaczyna brakowaæ ducha
Bo¿ego Narodzenia jak¿e wa¿nego w
tym okresie. Dla du¿ej liczby ludzi
�wiêta to tylko choinka, prezenty,
jedzenie i ewentualnie pasterka.
Zapomina siê o tym co najwa¿niej-
sze. Oczywi�cie do �wi¹t trzeba siê
przygotowaæ, zrobiæ zakupy. Trze-
ba jednak pamiêtaæ o w³a�ciwym roz-
³o¿eniu akcentów. Nie mo¿emy daæ

Do shopu
hej pasterze...

siê wci¹gn¹æ w szalej¹c¹ spiralê sza³u
przed�wi¹tecznych zakupów, po
której zazwyczaj jeste�my ju¿ tak
zmêczeni, ¿e na �wiêtowanie prze-
sz³a nam zupe³nie ochota, a jedyne
czego chcemy to �wiêty spokój.
Cztery tygodnie adwentu to wystar-
czaj¹co du¿o czasu, aby przygoto-
waæ siê do �wi¹t. W ferworze zajêæ i
w gor¹czce zakupów okres ten wy-
daje siê jednak bardzo krótki. Ale w³a-
�nie wtedy oprócz �wieczki na wieñ-
cu adwentowym nale¿y tak¿e roz-
paliæ �wiate³ko w swoim sercu. Dla-
tego nie mo¿na go przeznaczyæ �tyl-
ko i wy³¹cznie� na przed�wi¹teczne
zakupy i inne starania, zapominaj¹c
ca³kowicie o przygotowaniu siebie.
Ale ci, którzy o tym pamiêtaj¹, s¹ w
mniejszo�ci, niestety. Aby jednak nie
mieæ kaca moralnego siedz¹c przy
wigilijnym stole, ludzie przypominaj¹
sobie o tych, dla których ¿ycie nie
jest tak ³askawe. Sieroty, samotni,
dzieci z rodzin patologicznych czy
bezdomni ¿yj¹ na co dzieñ obok nas,
ale zwykle siê o nich nie pamiêta.
Wiemy wprawdzie o ich istnieniu, ale
raczej nie przyjmujemy tego do wia-
domo�ci.

Inaczej ma siê sprawa w czasie
�wi¹t. Nareszcie jest kto�, komu
mo¿na pomóc i zasi¹�æ do wigilijnej
wieczerzy ze �wiadomo�ci¹, ¿e zro-
bi³o siê co� dobrego. Niestety przez
resztê roku prawie nikt o tym nie pa-
miêta. Piszê �prawie�, bo nie chcê
skrzywdziæ pewnych imiennych i
bezimiennych grup ludzi, którzy nios¹
pomoc przez ca³y rok. Wykazuj¹ oni
inicjatywê i po�wiêcenie, których w
naszych czasach brakuje. Chyba nie-
przypadkowo 5 grudnia obchodzo-
no Dzieñ Wolontariusza. Wspomina-
ny dzieñ pó�niej �w. Miko³aj (oczy-
wi�cie ten z Miry) równie¿ ws³awi³
siê tym, ¿e niós³ pomoc ubogim, a
zw³aszcza biednym dzieciom.
�wiêta Bo¿ego Narodzenia to piêk-
ny okres. To czas, w którym czêsto
wracamy pamiêci¹ w dzieciñstwo.
Czas, w którym mamy okazjê wy-
pocz¹æ, spotkaæ siê w gronie rodziny
i znajomych. Pamiêtajmy o tym, ¿e
nie mo¿na kupiæ szczê�cia. Czasami
jest ono tu¿ obok nas, ale zabiegani i
zahukani mo¿emy go nie zauwa¿yæ.
Nie pozwólmy zatem, aby przed-
�wi¹teczny sza³ pozbawi³ nas okazji
do jego dostrze¿enia i do�wiadcze-
nia, a wtedy:
�Ta nadzieja znów wst¹pi w nas;
Nieobecnych pojawi¹ siê cienie.
Uwierzymy kolejny raz;
W jeszcze jedno Bo¿e Narodzenie...�

S¹ ró¿ne polowania: udane i nie-
udane, etyczne i mniej etyczne, jed-
nak najwa¿niejsze dla my�liwego jest
polowanie wigilijne.

Chyba niewielu jest my�liwych,
którym nie uda siê wyrwaæ na nie tego
niezwyk³ego dnia. Wszyscy przybyli
tego ranka do kniei s¹ serdeczni i we-
seli, poklepuj¹ siê po plecach, wy-
mieniaj¹ rubaszne powiedzonka i
ciesz¹ siê, ¿e ka¿dy co� upoluje.
Oko³o godziny 13 jest zakoñczenie
polowania i wszyscy zbieraj¹ siê
przy ognisku. Twarze zarumienione,
roze�miane. Panowie nios¹ zaj¹ce,
lisy. Paru z nich wiezie do domu cho-
inkê lub jemio³ê.

£amiemy siê op³atkiem i sk³ada-
my sobie ¿yczenia �wi¹teczne. Jeste-
�my wylewni, pokojowo nastawieni
do ludzi i do �wiata, dalekie s¹ nam

Polowania wigilijne
k³ótnie, zawi�ci, wojny, stanowimy
jedn¹ wielk¹ rodzinê, któr¹ wi¹¿¹ ze
sob¹ umi³owanie lasu i my�liwskie
prze¿ycia.

Ludzie, w których cywilizacja
zabi³a umi³owanie do ³owiectwa i na-
tury nie rozumiej¹ tego. Od pocz¹t-
ku istnienia ¿ycia ludzkiego tak by³o
- trzeba by³o zabijaæ, ¿eby ¿yæ. Wa¿-
ne jest tylko, jak to siê robi. Zwie-
rzyna ma wiêksz¹ szansê ucieczki
przed my�liwym ni¿ oszala³y z bólu
byk na arenie podczas corridy. Ist-
nieje naturalna selekcja, my�liwy bie-
rze w niej udzia³.

Etyczny my�liwy nie strzela
�pi¹cego zaj¹ca w kotlinie czy sie-
dz¹cej kaczki na wodzie. Daje im
szanse ucieczki.

Poniewa¿ jestem jednym z nich,
to rozumiem tych ludzi - fanatyków,

którym na widok galopuj¹cego dzika
czy czmychaj¹cego lisa, zaczyna
krew  w ¿y³ach szybciej pulsowaæ,
jak ich praojcom, gdy z oszczepem i
³ukiem szli na ¿ubra. Có¿, kar³owa-
ciejemy, ¿ubrów ju¿ nie ma, a i z dzi-
kiem, mimo nowoczesnej broni, nie
zawsze mo¿emy sobie poradziæ.

I w³a�nie w tym to dniu wigilij-
nym ogarnia mnie rozczulenie nad
my�liwsk¹ braci¹, pe³n¹ jeszcze fan-
tazji i ³owieckich marzeñ.

Wieczorem, gdy ka¿dy zasi¹dzie
do wigilijnego sto³u ze zdwojonym
apetytem i blaskiem oczarowania le-
�nego w oczach, a w my�lach prze-
win¹ siê sceny z polowañ to wieczór
ten bêdzie spe³niony.

Z okazji �wi¹d Bo¿ego Narodze-
nia i Nowego Roku ¿yczê pomy�lno-
�ci i Darz Bór

Teodor Mróz �w. Miko³aj i nie�wiêci nastêpcy

Betlejka - muzeum w Chorzowie
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