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Wszystkie do¿ynki za nami. Korony dawno uplecione, po�wiêcone pod-
czas mszy dziêkczynnych za plony. Jedna (ta z Piotrówki) trafi³a nawet za
po�rednictwem Spa³y do pa³acu prezydenckiego w Warszawie. A jednak� 3
pa�dziernika jeszcze raz wrócili�my do tych chwil, kiedy z zapartym tchem
podziwiali�my te wszystkie ¿niwne piêkno�ci po raz pierwszy, podczas do-
¿ynek. Na �wiêcie Chleba mogli�my to robiæ po raz kolejny!

Wszystkie gminy naszego powiatu by³y reprezentowane w konkursie.
Swoje misterne dzie³a przywioz³y so³ectwa: Olszowa, Staniszcze Wlk., Wy-
soka, Kielcza, Kro�nica, Kad³ub-Piec i Jemielnica.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w temacie �korona ¿niwna� powiedziano, a
raczej � wypleciono � ju¿ wszystko. Od tylu dziesi¹tków lat przecie¿ ta
tradycja trwa� A jednak ci¹gle, co roku, jeste�my zaskakiwani zarówno orygi-
nalno�ci¹ twórców, jak i ich wyobra�ni¹, wydawa³oby siê � ograniczon¹ przez
formê. Ka¿de takie dzie³o to dzie³o wielu r¹k i miesiêcy pracy. Pierwsze k³osy
zbiera siê jeszcze, gdy zbo¿e zielone� A potem dobiera siê kolejne, pó�niej-
sze. Ostateczny efekt jest wspania³y. Czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e w konkursie na
�Najpiêkniejsz¹ Koronê Powiatu Strzeleckiego� wziê³o udzia³ ponad 1200 miesz-
kañców powiatu?

I nie mieli wcale ³atwego wyboru. Bo trudno siê zdecydowaæ, czy g³osowaæ
raczej za bardziej tradycyjnym �krojem�, czy te¿ zupe³nie nowoczesnym.
Czy wybraæ koronê z k³osów, czy te¿ tê z ziaren? Kieruj¹c siê lokalnym
patriotyzmem wybraæ tê z rodzinnej miejscowo�ci, czy jednak inn¹, ku której
rw¹ siê oczy?

Ostatecznie w konkursie za najpiêkniejsz¹ uznano koronê z Olszo-
wej. I chyba nie by³o to takie wielkie zaskoczenie, skoro ju¿ podczas
korowodu rozpoczynaj¹cego ca³e �wiêto Chleba da³o siê s³yszeæ g³osy
widzów �ta wygra�! Projekt korony - Teresa Podolska, konstrukcja -
Hubert Kotyrba, Irena Podolska elementy klejone, elementy plecione:
Krystyna Garbas, Tiel Adelajda, Teresa Podolska, Krystyna Michalik i
inne osoby, które zbiera³y zbo¿e

Na drugim miejscu uplasowa³a siê korona z Kad³uba Pieca. Pomys³o-
dawczni projektu - Magdalena Kasprusz, ale plot³o ponad 20 osób, tyle
samo te¿ zbiera³o zbo¿e, plecenie trwa³o ok. 6 tygodni

A na trzecim � korona z Wysokiej. Twórcy to - grupa ok. 15-20 osobo-
wa, pomys³ i wizja - Stefan Rudol, grupa sk³ada³a siê z m³odzie¿y i
starszych  dziadków i rodziców, (razem ok. 700 godzin pracy).
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Najpiêkniejsza korona
Pierwsze �wiêto Chleba oczywi-

�cie musia³o wi¹zaæ siê z wyborem
najlepszego chleba w powiecie strze-
leckim. Niedziela jednak nie bardzo
�le¿a³a� piekarzom � gdyby¿ to by³
inny dzieñ! � wzdychali przy zapro-
szeniach.

Ostatecznie w konkursie zdecy-
dowali siê wzi¹æ udzia³ w³a�ciciele 3
piekarni dzia³aj¹cych na terenie na-
szego powiatu:  Edyty Grabowskiej
z Otmic, Bernarda Ka³y z Suchej, Ewy
Winnik ze Strzelec Opolskich. Piêk-
nie wypieczone chleby, ozdobione
niebanalnie i od�wiêtnie, przyci¹ga³y
oko. Ale przecie¿ to podniebienia
mieszkañców mia³y zadecydowaæ o
wyborze tego jednego, najsmaczniej-
szego. Wystawcy odpowiednio siê
przygotowali � ma³e k¹seczki przy-
gotowane by³y na ka¿dym stoisku
piekarniczym. I cieszy³y siê ogrom-
nym powodzeniem: znika³y w oka
mgnieniu! Ale nie szybko�æ z jak¹
znika³y przes¹dza³a o przyznaniu
tytu³u najlepszego. Decydowa³o g³o-
sowanie.

Konkurs � pierwszy w historii -
spodoba³ siê licznie zgromadzonej
publiczno�ci. Na pewno nie wszy-

Chleb alpejski najlepszy!
scy próbuj¹cy chleba wrzucali swe
g³osy do urny (choæ zapewne magne-
sem mog³a byæ tu nagroda � cyfrowy
aparat fotograficzny), a i tak komisja
naliczy³a blisko 1500 g³osów!

Za �Najsmaczniejszy chleb�
na Rodzinnym Pikniku uznano
chleb alpejski z piekarni Bernar-
da Ka³y w Suchej.

Gdy rozmawiam z nim nastêp-
nego dnia po �wiêcie Chleba, s³yszê,
¿e d³ugo nie móg³ siê zdecydowaæ,
który gatunek zaprezentowaæ w kon-
kursie. I� urz¹dzi³ prawybory. To
g³osy klientów, choæ nie ustawia³ ¿ad-
nej urny, zadecydowa³y o wyborze,
on sam sk³ania³ siê raczej do tego, by
ocenie g³osuj¹cych poddaæ wypieka-
ny przez siebie chleb ¿ytni. No ale
przecie¿ �klient nasz pan!�. I je�li
klient wybra³ alpejski, to piekarzowi
nie zosta³o nic innego, jak zrobiæ po-
dobnie.

To chleb z m¹ki mieszanej, pszen-
nej i ¿ytniej z zio³ami, tzw. �dodat-
kiem alpejskim�.
-  To nowo�æ w mojej piekarni �
mówi pan Bernard. � Chleb alpejski
piekê zaledwie od pó³ roku. I jak wi-
daæ, staje siê coraz popularniejszy:

co dzieñ sprzedajê ok. 50 bochenków
�alpejskiego� na 500 wypiekanych
we wszystkich gatunkach (a ile ich
jest � wymieniaæ mo¿na by d³ugo).

Gatunków jest du¿o, ale przecie¿
Ka³owie to ród piekarzy z tradycja-
mi i tradycyjnym pieczywem!
Wprawdzie obecna piekarnia w Su-
chej funkcjonuje dopiero od roku
1989, ale przecie¿ i dziadek by³ pie-
karzem, i ojciec. A przerwa w prowa-
dzeniu rodzinnego interesu? Proza-
iczna: w gospodarce uspo³ecznionej
têpiono prywatn¹ w³asno�æ. Mo¿na
by³o do niej wróciæ po prze³omie
1989. Pan Bernard to trzecie pokole-
nie fachu w rodzinie, ale na nim siê
nie koñczy � w �lady przodków ju¿
poszed³ syn, czyli przedstawiciel
pokolenia czwartego!

Chleb alpejski konkurowa³ z
chlebkiem sezamowym z piekarni
Ewy Winnik ze Strzelce Opolskich
oraz chlebem ¿urawinowym z pie-
karni Edyty Grabowskiej z Otmic.
Ten ostatni po raz pierwszy wypie-
czony zosta³ w³a�nie z okazji �wiêta
Chleba! - Ale bêdzie w sta³ej sprze-
da¿y - zapewniaj¹ pañstwo Grabow-
scy.

Wszyscy laureaci konkursów z nagrodami

Dawnych zawodów czar


