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Boże Narodzenie dzieje się
Boże Narodzenie, to czas
przepełniony radością, strojnymi choinkami, światłami,
suto zastawionymi stołami
i pięknie zapakowanymi prezentami. Mimo tej pięknej
otoczki wciąż w nas rodzą
się myśli: „kiedyś było inaczej”, „te święta już nie są takie same”.
Dzieje się tak dlatego, że kolorowe bombki i błyszczące łańcuchy mimo wszystko nie dają zapomnieć nam o tym, co w życiu
trudne, co nas boli, przygniata.
Trudno jest wypatrywać pierwszej gwiazdki, gdy w rodzinie
niedawno ktoś zmarł. Brodaty mężczyzna podający się za
św. Mikołaja nie ucieszy tak, jak
w dzieciństwie, gdy bezrobocie
zagląda do historii życia. Już nawet śledzie i kutia nie smakują
tak samo, gdy w domu kłótnie
i nieporozumienia. To właśnie

dzięki tym uczuciom mamy
szansę odkryć Boże Narodzenie
jako historię prawdziwą, będącą
Narodzeniem się Miłości.
Nie ma chyba osoby, która choć
raz nie poczuła się samotna, od-

rzucona, zdradzona czy bezsilna. Każdy z nas nosi zranienia
w swoim sercu, do których nie
dopuszcza nikogo i chce zachować je dla siebie na zawsze. To
właśnie dla takich miejsc wyda-

rzyło się to, co zapowiedziane
było już w Księdze Rodzaju. Narodzenie Syna Bożego.
Żeby przyjrzeć się prawdzie
o czasie Bożego Narodzenia trzebaby zapewne zacząć od chwili,

zanim narodził się Chrystus. Obchodząc radosny czas Adwentu,
zakupując prezenty i ubierając
świąteczne drzewka, wielokrotnie zapominamy o tym, co działo
się wówczas w Ziemi Świętej. Józef cieśla wraz ze swoją młodą, bo
kilkunastoletnią, dopiero co zaślubioną małżonką, Maryją, udaje
się z Nazaretu do Betlejem. W linii
prostej to odległość około 150 kilometrów wiodących przez góry
i pagórki. Maryja była wówczas
w dziewiątym miesiącu ciąży.
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Leśne Radio

Zdrowa i smaczna żywność z polskich lasów
Chyba każdy wie, że polskie lasy dostarczają bardzo wiele dobrych,
naturalnych produktów. Są to m.in. jagody, grzyby, zioła, a także
mięso tzw. dziczyzna. W naszym kraju jest coraz więcej zwolenników
ekologicznej żywność. Lasy Państwowe wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom Polaków wprowadziły program ,,Zdrowa żywność
z polskich lasów”. Głównym jego zadaniem jest udostępnianie
dziczyzny dla szerszego grona ludności. Dlatego w wielu miejscach
na terenie całej Polski powstają punkty jego skupu, przetwarzania,
przechowywania i udostępniania. Założeniami programu jest nie
tylko promocja dziczyzny, ale również udostępnianie miejsc na
pasieki, sprzedaż przetworów z jagód, malin i grzybów. Mówi się także
o promowaniu gospodarki rybackiej na terenach zarządzanych przez
Lasy Państwowe.
Jakie są „dary z polskich lasów”
i co można z nich przygotować,
zapytaliśmy
pracowników
Nadleśnictwa Mircze.
Marcin Żołdak -Leśniczy Leśnictwa Tarnoszyn w Nadleśnictwie Mircze:
Mięso ze zwierzyny dzikiej jest
Polakom znane od pokoleń.
O jego walorach smakowych
i zdrowotnych nie trzeba nikogo
przekonywać. Dawniej ludzie
w większości żywili się mięsem zwierząt dziko żyjących.
Mam na myśli ptactwo takie
jak kaczki, gęsi, bażanty, kuropatwy, a także mięso z dzików
czy jeleniowatych (jeleń, sarna,
daniel). Pogłowie zwierzyny w
tej chwili w naszym kraju jest
bardzo duże. Myślę, że z roku
na rok, dzięki między innymi
temu programowi oraz szeroko
pojętej działalności łowieckiej
Polskiego Związku Łowieckiego coraz szersza grupa ludzi będzie miała dostęp do tego mięsa. Niestety coś, co jest zdrowe
i dobre ma swoją cenę. Ludzie
mają coraz większą świado-

Barbara Gajewska (fot. Łukasz Kot)

mość, że jednak warto jest zapłacić więcej za certyfikowaną
dziczyznę, która jest zdrowa,
niż kupować przetworzone
mięso, które niekoniecznie jest
wiadomego pochodzenia.

ki temu wrócimy do mięsa
i do tych zapomnianych trochę potraw. Moim ulbionym
i bardzo dobrym daniem
jest rosołek z bażanta czy też
pasztet z zająca.

w różne głosy lasu, bo las przecież tętni życiem. Lubię się
dzielić tym co zbiorę w lesie
i tym co z tego przygotuję.
Uwielbiam robić marynaty. Do
rydza trzeba troszeczkę dodać

Bardzo gorąco polecam wszystkim mięso z bażanta, zająca,
jak również bardzo delikatne
mięso z sarniny. Nasze babcie czy dziadkowie bardzo
często z tego mięsa korzystali
i umieli je przyrządzić. Dziś
na szczęście mamy wiele
programów kulinarnych, różnych poradników, książek,
które promują i przypominają dawne przepisy. Jest moda
na gotowanie. Myślę, że dzie-

Barbara Gajewska - żona Zastępcy Leśniczego Leśnictwa
Tarnoszyn w Nadleśnictwie
Mircze:
Cała nasza rodzina kocha las.
Lubimy go takim, jaki jest. Czasem krzaczasty, czasem niedostępny. Można pójść tam na
spacerek, troszeczkę podrapać
się w jeżynach, w maliniskach,
pozbierać grzyby, jagody, posłuchać ptaków, poobserwować zwierzęta. Wsłuchać się

miodu albo cukru, bo polepsza smak. Dodaję też czosnek,
bo dobrze konserwuje i także
ubogaca zmysł smaku. Zbieram też różne jagódki, może
nawet nie leśne a raczej przyleśne, takie jak czarny bez. Robię
z niego sok, taki typowo leczniczy. Oczywiście wszystko na parze, żeby miał jak najwięcej właściwości. Z derenia wyrabiam
nalewkę. Jak jestem w lasach
bliżej Tomaszowa Lubelskiego,
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to zbieram żurawinę. Bardzo
często wykorzystuje ją dodając do sernika, czy do jakiejś
babki. Może być cytrynowa, do
której można dodać żurawiny,
albo czarnej, suszonej jagody.
Po upieczeniu będzie jeszcze
twarda, ale po 2-3 godzinach
zanim to ciasto wystygnie, nabierze miękkości. Żurawina
jest fajnym dodatkiem do mięs.
Najbardziej jednak lubię zbierać grzyby, a głównie rydze,
prawdziwki, kurki, podgrzybki
i opieńki. Mąż lubi sos grzybowy. Muszą być w nim maślaki,
kurki i podgrzybki. Prawdziwka nie za wiele, bo nie jest za
bardzo smacznym grzybem,
raczej takim neutralnym. Podam przepis na taki sosik. Jedna marchewka, jedna cebulka.
Podsmażamy to na patelni na
niedużym oleju i wrzucamy
świeże, oczyszczone wcześniej
grzyby, niekoniecznie krojone.
Tak dusimy około 15-20 minut
i do tego dodajemy puszkę
śmietany, sól i pieprz. Nie dodajemy wody. Mamy bardzo dobry sos do ziemniaków lub do
kaszy. Posiadam w swoim ogrodzie także maliny, ale te leśne
są inne. Mają trochę inny smak.
Soczek z maliny leśnej jest
przepyszny. Z czarnej jagody
można robić nalewki np. z łochyni, która rośnie w okolicach
Tyszowiec, na Wojciechówce.
To taka wysoka roślina, podobna do czarnej jagody. A wędliny
z dziczyzny sami sobie robimy.
Gdy wędzimy jakąś szyneczkę czy kiełbaskę, to pod koniec
procesu dodajemy jałowiec. Jałowiec dodaję też do marynaty.
rozmawiał Łukasz Kot
DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 25 A, 41-203 Sosnowiec-Milowice
tel. +48 32 364 21 00, faks +48 32 364 21 03
e-mail: drukarnia.sos@pprint.pl
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Wszystkie mamy na myśl o takiej
odległości i konieczności spania
pod gołym niebem z pewnością
aż zmarszczyły brwi.
Nie sposób sobie wyobrazić także
tego, co czuła Matka Chrystusa,
której Stwórca powierzył swojego
Syna, a Ona na osiołku pośpiechem udaje się w długą podróż
i nawet nie wie, gdzie przyjdzie
Jej położyć Maleństwo do snu.
Tylko kobieta wie, co to znaczy
martwić się o życie nienarodzonego jeszcze dziecka, które za
chwilę ma wydać pierwszy krzyk
i złapać pierwszy oddech. Nie
było przy Niej Jej matki, która
pomogłaby przy porodzie, nie
miała ciepłej wody ani czystych
ręczników. To Ona nauczyła nas
poprzez Boże Narodzenie co to
znaczy zaufać Panu w największych przeciwnościach. Wiedziała, że Bóg nie pozostawi Jej bez
opieki nawet w tak beznadziejnej
sytuacji, w jakiej się znajdowała.
Była tylko człowiekiem i zapewne bała się tak, jak każda inna kobieta. Jednak Jej serce pokazało,
że zaufać Bogu, to znaczy zwyciężyć.
Tylko mężczyzna bojący się o przyszłość swojej rodziny zrozumie,
co mógł czuć wówczas Józef, gdy
prowadząc niewielkiego osiołka
musiał zadbać o swoją bardzo młodą żonę, oczekującą na narodziny
Dziecka. I to Dziecka objawionego
mu we śnie przez Anioła. Dziecka, które miało zmienić bieg historii. A jego nie było stać nawet
na hotel i przyzwoite jedzenie.
To on, święty Józef, musiał spojrzeć wszelkim obawom w oczy.
Mężczyźni wolą polegać na sobie
i swojej sile, niż ufać Opatrzności. Ten święty mężczyzna zmuszony został do uznania swojej
bezsilności i złożenia losu swojej rodziny w ręce Najwyższego. Choć w dzisiejszych czasach
w Polsce coraz rzadziej spotykamy się z rodzinami głodującymi,
to jednak Pan jedyny wie, jak
wiele jest męskich, siwych skroni, zatroskanych o przyszłość
rodziny, wychowanie dzieci, zadbanie o dach nad głową. A ratunek jest jeden… Jego Opatrzność.
Miasteczko Betlejem, w którym miał narodzić się Mesjasz,
nie było miejscem popularnym
i chętnie odwiedzanym przez
turystów, choć leżało na szlaku
handlowym. Położone było w takim miejscu, że nawet promienie
słoneczne nie były tam częstymi
gośćmi, a samo Betlejem za czasów rzymskich stanowiło jedynie niewielką i nic nieznaczącą
osadę. Dlaczego właśnie tam Bóg
postanawia się narodzić? Czy
rzeczywiście nie było godniejszego miejsca? Ewangelie głoszą,
że Jezus został położony w żłobie. Miejsce przeznaczone do
karmienia zwierząt stało się kró-

lewskim łożem. Rozmyślając nad
sytuacją Chrystusa można odnieść wrażenie, że Bóg zakpił ze
swojego własnego Syna. Nic bardziej mylnego. Tak miały się wypełnić słowa proroka Micheasza
napisane na około osiem wieków
przed Chrystusem: „A ty, Betlejem
Efrata, najmniejsze jesteś wśród
plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie
mi Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, do dni wieczności” (Mi 5,1).
Chrystus w osobie maleńkiego
Dziecka, nie przyszedł do królewskich pałaców, by ukazać swoją
wielkość i udowodnić władzę.
Narodził się tam, gdzie ludzie byli
odrzuceni, zapomniani, uznawani za gorszych. Tradycja głosi,
że zwierzęta znajdujące się przy
Niemowlęciu poznały swego
Stwórcę i oddały Mu cześć. To nie
mędrcy jako pierwsi przybyli do
nowego Króla wręczając Mu złoto. Jezus, Król Królów, objawił się
najpierw pasterzom. Ludziom,
których zawód, choć potrzebny,
stał wówczas na końcu w rankingu szanowanych posad. To
właśnie ich wybrał jako tych, którzy w swojej beznadziei, bezsenności i bezsilności mieli ujrzeć
Miłość zbawiającą świat. To ci,
którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo, mieli zostać przez tę
Miłość przytuleni. To właśnie im
aniołowie wyśpiewali Gloria.
Trudności jednak nie skończyły
się wraz z Narodzeniem. Mędrcy
przybywający za gwiazdą, by odnaleźć nowo narodzone Dziecię
przynieśli złoto, kadzidło i mirrę.
Złoto, będące symbolem władzy królewskiej mogło uradować
Świętą Rodzinę, podobnie jak
i kadziło, które wskazywało na
godność kapłańską. Jednak mirra
mogła napawać obawami zebranych przy żłóbku kochających
się ludzi. Jest to bowiem olejek
przeznaczony do namaszczenia
zmarłego. Zmęczona porodem
Maryja, a zarazem szczęśliwa,
bo trzymająca w ramionach maleńkiego Zbawiciela, otrzymuje
coś, co mówi o Jego rychłej i tragicznej śmierci. Nie można nam
zapomnieć także o nagłej ucieczce do Egiptu, rzezi niewiniątek,
a także słowach proroka Symeona zapowiadających boleść Maryi, której serce miał przebić symboliczny miecz.
U zarania swojego życia Chrystus był prześladowany i groziła
Mu śmierć. Jego Rodzice bali się
o Niego i o to, co będzie się z nimi
dalej działo. Znając historię Narodzin pytamy, gdzie był Jezus, gdy
cierpiał człowiek? Był w nim i do
niego przyszedł. Wiedział, czym
jest cierpienie, znał głód i zimno,
rozumiał czym jest poniżenie
i odrzucenie. Znał ból samotności, bo przecież to Jego opuściło
jedenastu przyjaciół pod krzy-

żem, gdy potrzebował ich najbardziej. W Bożym Narodzeniu
najpiękniejsze jest właśnie to,
że Chrystus przychodzi we
wszystkie nasze cierpienia, samotności, tęsknoty, pragnienia,
poczucie bycia gorszym i nic nieznaczącym. On, przez swoje Narodzenie w betlejemskiej grocie
pokazał, że twój każdy lęk i twoje
niespokojne serce jest dla Boga
tak ważne, że schodzi do największych ciemności, by Ciebie odnaleźć.
Czy teraz, pięknie strojone
drzewka, lampki dekorujące
dom i cicha mała szopka z gipsowymi figurkami nie nabierają

głębszego i wymowniejszego
znaczenia?
Zapewne podczas Zwiastowania
i tym samym podczas Wcielenia,
zadrżało piekło. Śmierć miała zostać niebawem pokonana, a moce
ciemności zrzucone do otchłani.
Zapewne oczekujący na Zmartwychwstanie Adam z radością
wyglądał swojego Pana.
W miejscu, gdzie brakowało
światła, narodziła się Światłość.
Żłób mający karmić zwierzęta
znajdował się w miasteczku Betlejem, co dosłownie oznacza
„dom chleba”. Czy Ten, który tam
wziął swój pierwszy oddech nie
stał się Chlebem karmiącym na

życie wieczne? Za każdym razem,
gdy uczestniczymy w Eucharystii i przyjmujemy Najświętszy
Sakrament, dzieje się Boże Narodzenie. Każdego dnia, gdy pocieszymy smutnego, a głodującemu
damy jeść, dzieje się Boże Narodzenie. W każdej godzinie, w której odrzucony i poniżony otrzyma
odrobinę dobroci i ciepła, dzieje
się Boże Narodzenie. W każdej
chwili, gdy jeden drugiemu ociera łzę z policzka, dzieje się Boże
Narodzenie. W każdej sekundzie,
w której lęk przekuwany jest na
zaufanie Panu, dzieje się Boże
Narodzenie.
Ewa Monastyrska
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Lasy na Kresach

Legenda o gwiazdkowym drzewku
Przed wielu wiekami rosło w lesie piękne i wspaniałe drzewo.
Wysokie, wysmukłe, z lśniącą
białą korą, okryte było ciemnozielonymi liśćmi i rodziło wyborne owoce. Drzewo to było
piękniejsze, niżeli wszystkie
inne drzewa w lesie. Lecz pycha
zgubiła je; wiedząc, że jest piękne, uważało się za lepsze od innych drzew.
Zaczęło przeto korzenie na wsze
strony rozpościerać tak, że sąsiednie drzewa nie znajdując
miejsca dla siebie, więdły i marły.
Małe kwiaty natomiast, których
korzenie nie tak głęboko w ziemię się zapuściły, rosły wokoło
drzewa i pięknem kwieciem się
okrywały. Drzewo widząc to, bardzo się gniewało i postanowiło
kwiaty zniszczyć. W tym celu wyciągało coraz więcej gałęzie swoje i kazało im rosnąć tak blisko
siebie, że pod drzewem nawet
w południe zupełna ciemność
panowała, a deszczu ani kropelka nie mogła się przecisnąć, aby
ziemię zwilżyć. Biedne kwiatki
nie mając wilgoci, uschły niebawem. Lecz i teraz jeszcze pycha
drzewa nie była zadowolona. Oto
w gałęziach drzewa gnieździły
się liczne ptaszki i śpiewały wesoło. Przechodnie stawali chętnie przed drzewem i zachwycali
się śpiewem tych ptasząt. To
nie podobało się drzewu i oto
pewnego dnia rzuciło gałązkami
w górę, skutkiem czego wszystkie gniazdka wyleciały w powietrze, ptaszki się ulotniły, a jajka
w gniazdkach się potłukły. Zaledwie się to jednak zdarzyło, gdy
stanął Pan Bóg pod drzewem
i rzekł: Niewierny sługo! Tak to
nadużywasz darów, które ci dałem
na to, abyś innym stworzeniom służyło i pożytek przynosiło na moją
cześć? Zasłużyłeś na to, abym cię
z powierzchni ziemi zgładził, lecz
chcę być miłosiernym i zostawić ci
czas do poprawy. Lecz owoc twój
ma się stać odtąd niesmacznym
i twardym, jak twoje serce, aby się
nim nikt pokrzepić nie mógł; a liście twoje staną się ostre, jak twoje
słowa, aby nikt nie miał ochoty cię
dotknąć.
Drzewo zadrżało od wierzchołka aż do korzeni, usłyszawszy
te słowa i gdy z następującym
brzaskiem się sobie przyjrzało,
spostrzegło, że śliczny jego liść
zniknął, a ono całe okryte było

igliwiem, dźgającym każdego,
kto go się dotknął; owoc jego stał
się mały, niepozorny i tak niesmaczny, że nawet bydło jeść
go nie chciało. Z prześlicznego
drzewa, podziwianego przez ludzi i zwierzęta, stał się świerk
w tej postaci, w jakiej go dzisiaj widzimy z tą tylko różnicą,
że liść jego nie był ciągle zielony,
lecz opadał na jesień, jak liść innych drzew. Wtedy drzewo za-

smuciło się niezmiernie, a pycha
jego skruszała. Zaczęło żałować,
że tak źle darów Bożych użyło
i często mawiało: Ach, gdybym
jeszcze raz było tem, czem dawniej, jakże bym inaczej postępowało, jakże bym używało moich
gałęzi, mojego owocu i wszystkiego, co mam, na chwałę Stwórcy,
a na pożytek i ku radości wszelkiego
stworzenia! Lecz teraz, czem mogę
mu służyć i jak mu pokazać, że Jego

cierpliwość i dobroć do pokuty mnie
przywiodły.
Gdy drzewo to wszystko rozpamiętywało, taka żałość je przejmowała, że łzy jasne osiadały na
korze, jako żywica. Niejeden rok
upłynął, a drzewo stało smutne
i niepocieszone. Ludzie na nie
nie patrzeli, nawet zwierzęta go
unikały. Wtem pewnego dnia
w jesieni, gdy już było dość zimno, przyszła do lasu uboga nie-

wiasta. Pochylona wiekiem, szła
oparta na lasce, a na plecach niosła kosz, w który chciała nazbierać liści i gałęzi. Wiatr wiał ostry
z północy i przenikał nędzne
szaty niewiasty drżącej z zimna.
Pokornie zaczęła staruszka prosić dębu, stojącego w pobliżu,
o nieco liścia, ażeby nim wysłać sobie posłanie. Lecz dąb był
skąpy i chociaż liść jego już był
prawie całkiem żółty i suchy,
nie strząsł go, lecz rzekł pysznie:
Nazywają mnie królem drzew; nie
uchodzi, aby żebraczka miała spać
na królewskim płaszczu.
Poszła tedy niewiasta do brzozy i prosi o drzewo na opał, lecz
i brzoza nie chciała wysłuchać jej
prośby. I tak chodziła biedaczka
od drzewa do drzewa, nigdzie nie
mogąc znaleźć pomocy. Na koniec zbliżyła się do świerku. Nie
czekając aż go uboga niewiasta
prosić zacznie, rzekł świerk do
niej: Biedna niewiasto, żal mi cię!
Nie mogę ci dać wiele, lecz ile mogę,
tyle ci dam. Na moim igliwiu nie
możesz spoczywać, albowiem by
cię kluło; lecz zrzucę ze siebie tyle
szyszek, że kosz cały nimi napełnisz. Możesz też z gałęzi mych tyle
naciąć, ile chcesz.
To powiedziawszy zaczął świerk
otrząsać się żywo; wkrótce leżał
na ziemi stos szyszek u stóp staruszki, a wszystkie były suche do
opału stosowne. I nagle znów stanął przed świerkiem Pan Bóg, bez
gniewu na obliczu, lecz łagodny
i dobry.
Przyszedłem dziś, aby cię doświadczyć i widzę, że się pozbyłeś twojej
złości i pokutowałeś. Dlatego chcę
ci przebaczyć. Zdejmuję przeto
z ciebie klątwę, a daję ci błogosławieństwo. A na pamiątkę tej chwili, w której mnie uczciłeś masz rok
w rok przed całym światem czcić
w święta Bożego Narodzenia i na
pamiątkę Tego, przez którego jedynie wszelki grzesznik przebaczenie
grzechów swoich uzyskać może.
Gdy to Pan wyrzekł, dotknął się
świętą swoją ręką drzewa. A gdy
nastała zima i wszystkie drzewa
z liścia ogołocone, nagie ramiona
ku niebu wyciągały, jeden świerk
zielony i świeży w wiecznej
młodości pozostał; czego się bowiem dotknie błogosławieństwo
boskie, to nie może zwiędnąć.
A w wieczór wigilijny widziano odtąd świerk wśród świateł,
jak składał przed światem świadectwo o świetle największym
i najpiękniejszym, jakie tej nocy
ludziom na zbawienie zeszło
w Betlejem.
Materiał nadesłany
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Świąteczne zwyczaje
Trudno sobie wyobrazić święta bez choinki. Dzięki udekorowanemu
drzewku dom nabiera świątecznej atmosfery. Tradycyjnie ubieramy
choinkę tuż przed wigilią i przystrajamy różnego rodzaju ozdobami,
od wymyślnych łańcuchów i bombek, po proste cukierki i pierniczki.
(fot. Radio Szczecin)

Do Polski ta tradycja przywędrowała wraz z zaborem pruskim
między XVIII, a XIX wiekiem.
Zachęcali do tego stacjonujący na
naszych terenach żołnierze oraz
urzędnicy. W tamtych czasach
największą popularność choinka
zyskała wśród arystokracji, a dopiero późnej przyjęła się wśród
pozostałej ludności. Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym – głównie
w rejonach Polski południowej
i centralnej.
Na samym początku do przyozdabiania choinek używano różnego
rodzaju owoców, orzechów, słodyczy oraz innych przedmiotów
codziennego użytku. Nadawano
tym przedmiotom różne znaczenie
religijne, jak i pogańskie. Obecnie
zwyczaj ubierania choinki nieco
się zmienił. Ozdoby do przystrajania drzewka są coraz bardziej wymyślne a ludowe zwyczaje powoli
zanikają.
Symbolika drzewka i ozdób
Bożonarodzeniowa choinka symbolizuje drzewo wiadomości – dobrego i złego. W większości krajów
drzewko ubiera wspólnie cała rodzina w dzień wigilijny. Symbolika
ozdób choinkowych, jak i samego
drzewka ma swe korzenie w tradycji ludowej. I tak: Gwiazda Betlejemska, którą umieszczano na
szczycie drzewka, miała pomagać
w powrotach do domu z dalekich
stron. Oświetlenie choinki broniło dostępu złym mocom, a także
miało odwrócić nieżyczliwe spojrzenia ludzi (zły urok). W chrześcijańskiej symbolice religijnej wskazywało natomiast na Chrystusa,
który według tych wierzeń miał
być światłem dla pogan. Choinkę
ozdabiano także jabłkami, które symbolizowały biblijny owoc,
którym kuszeni byli przez szatana
Adam i Ewa. Później zastąpiono je
małymi rajskimi jabłuszkami. Pierwotnie zapewnić miały zdrowie
i urodę. Orzechy, zawijane w sreberka nieść miały dobrobyt i siłę,
a papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu grzechem,
ale np. w okresach rozbiorów miały wymowę politycznych okowów.
Zaś w ludowej tradycji niektórych
regionów Polski uważano, że łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi
oraz chronią dom przed kłopotami. Na świątecznym drzewku

pojawiały się także dzwonki, które
oznaczały dobre nowiny i radosne
wydarzenia, a anioły mają opiekować się domem. Ważnym symbolem jest także samo drzewko, które
stało się w chrześcijaństwie symbolem Chrystusa jako źródła życia.
Kolędy, szczodraki i pasterka
W dzień wigilijny dzieci chodziły po domach i składały życzenia,
otrzymując w zamian „szczodraki”
lub datki pieniężne. Po wieczerzy
wigilijnej domy wypełniał radosny
śpiew kolęd. Zwieńczeniem wigilijnego dnia było i jest rodzinne
uczestnictwo w pierwszej uroczystej Mszy Św. Bożego Narodzenia,
zwanej Paterką, która zgodnie
z tradycją odprawiana jest o północy z 24 na 25 grudnia, pierwsza
w Boże Narodzenie.
Również i w naszych czasach
idziemy nocą, jak szli pasterze do
szopki betlejemskiej. Chcemy tak
jak oni, u stóp ołtarza powitać nowonarodzonego Jezusa.
Owsem w księdza
Po dwóch dniach rodzinnego
świętowania następował dzień
św. Szczepana, dzień bardzo wesoły, obfitujący w wiele zwyczajów. To właśnie wtedy kolędnicy
rozpoczynali swoje wędrówki po
wsi. Na wsiach panował zwyczaj
przynoszenia do Kościoła owsa,
który poświęcał ksiądz. Po nabożeństwie ziarnem obsypywano
się wzajemnie, ciskając również
i w księdza, ale bardziej obsypywano dziewczęta. Zwyczaj ten czyniono na pamiątkę ukamienowania Św. Szczepana. Według podań
ludowych poświęcony owies miał
zapewnić pomyślność, bogactwo,
urodę i powodzenie. Poświęconą garstkę zanosiło się do sąsieka
i wsypywało do zboża, które czekało na wiosenny zasiew. Część
poświęconego owsa gospodarze
podawali koniom i kurom „na
szczęście i żeby nie chorowały”,
a resztę zachowywano do wiosennych siewów. Wiosną, przed zasiewem, gospodarz musiał zrobić
na początku pola niewielkie koło,
a w nim znak krzyża. Tu wraz
z modlitwą wrzucał pierwsze ziarna, które wiosną wschodziły, tworząc soczyście zielony znak krzyża
– znak śmierci i zmartwychwstania, zapowiedź odradzającego się
życia.
ks. Krzysztof Hawro
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Wywiad

Karp - ryba z tradycjami
Wywiad z Panią Anną Kuśmierczak-Kuceł, współwłaścicielką gospodarstwa rybackiego „BEŁŻEC”
i karczmy rybnej „Karpiówka” w Bełżcu, wielokrotnie docenianego i nagradzanego przedsiębiorstwa.
Czym się zajmuje Pani przedsiębiorstwo?
Rodzinnie zajmujemy się głównie
hodowlą karpia, chociaż są też inne
gatunki jak sum, szczupak, amur,
pstrąg, ale karp jest naszym wiodącym gatunkiem. Hodowla ryb
jest ciężkim procesem. Staramy się
w zgodzie z przyrodą wyhodować
bardzo dobry produkt, jakim jest
karp.
Dlaczego akurat karp?
Karp jest wdzięczną rybą, bardzo
zdrową, smaczną oraz coraz bardziej docenianą. Może też przez
to, że na rynku pojawił się karp bez
ości.
Państwa przedsiębiorstwo to
miejsce, gdzie karp jest hodowany, przetwarzany, obrabiany
i to kompleksowo.
Hodowla karpia to ciężka praca, ponieważ większość ludzi
nie zdaje sobie sprawy, że karp
rośnie 3 lata. Jest to ryba czysto
ekologiczna, pływa nie w betonowych basenach, tylko w stawach
- naturalnych zbiornikach pośród
przyrody. Jedna sztuka karpia potrzebuje bardzo dużo wody, 10 m³
przestrzeni, nie jest karmiona żadnymi paszami, granulatami, tylko
po prostu jest dokarmiana zbożem, ponieważ dużo naturalnego
pokarmu ma już w stawie. Nasz
bohater rośnie przez 3 lata w swoim tempie i w tym czasie mamy
z nim dużo pracy, bo każdego roku
musimy karpia przenieść do kolejnego, większego stawu. Proces
wzrostu przebiega od takiej małej
niteczki czyli tzw. „wylęgu” poprzez
narybek, kroczek aż do karpia konsumpcyjnego, czyli takiego około
2 kg.
Skąd pomysł by się zajmować hodowlą ryb?
Zawsze powtarzam, że bez pasji
hodowla ryb jest praktycznie niemożliwa. W naszej rodzinie jesteśmy czwartym pokoleniem, które
zajmuje się karpiem. Mój dziadek
Albin był takim promotorem karpia w naszej rodzinie, dlatego odkąd pamiętam karp był cały rok,
nie tylko na Wigilię. Później mój
tato przejął tę pasję po dziadku
i zaszczepił ją mnie i mojemu
bratu. I tak pozostało. Wszyscy
wspólnie pracujemy rodzinnie w
naszym przedsiębiorstwie i każdy
ma wyznaczone zadania. Rodzinna praca jest wspaniała, bo wspieramy się, ufamy sobie i wiemy, że
każdy zrobi najlepiej to, co ma zrobić. Mimo, że jest to praca rodzinna, jest bardzo ciężka, ale mamy

duże osiągnięcia na tym polu. W
2018 roku zostaliśmy najlepszym
gospodarstwem rolnym w Polsce.
Byliśmy mistrzami AGROLIGI,
odbieraliśmy prestiżową nagrodę
w Warszawie w Belwederze z rąk
Prezydenta Andrzeja Dudy. Możemy się poszczycić tym, że jesteśmy
pierwszym gospodarstwem rybackim, które odebrało taką nagrodę.
Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Jak to się stało, że karp
trafił na nasze wigilijne stoły?

Czy karpia można szybko przygotować?
Karp jest trudny - te słynne ości... Ale
wcale nie musimy się z nimi męczyć.
Mamy w sprzedaży nacinane filety,
bez ości. Nawet dzieci mogą jeść karpia bez żadnych problemów. Można
kupić gotowego, filetowanego i przede
wszystkim świeżego, nie mrożonego karpia. Wcale nie trzeba już trzymać żywej ryby w wannie, potem jej
ubijać i męczyć się z oczyszczeniem,
bo nie każdy sobie z tym radzi.

Wróćmy do hodowli karpia.
Są pewnie cienie i blaski tej pracy. Są ludzie, którzy twierdzą,
że karp jest hodowany w nieekologicznych warunkach, mówią
„Ratujmy karpia!”. To są mity?
Tak. Nie wyobrażam sobie jak ekologicznego karpia, który jest hodowany we współpracy z przyrodą można bombardować takimi sloganami.
Są może na rynku osoby, które nie
potraktują tej ryby humanitarnie
i nie mogę za nich odpowiadać.

Karp jest w Polsce od XIII wieku.
Jako pierwsi zaczęli go hodować
cystersi. Sprowadzali go z Grecji
i z Azji. Dlaczego? Ponieważ kiedyś było bardzo dużo dni postnych
i karp idelalnie wpisywał się w dietę postną zakonników przez swoje
białko, bardzo przyswajalne, które
idealnie zastępowało mięso czerwone. Stąd cystersi jedli bardzo
dużo karpia. Od zakonników karp
stopniowo przedostawał się na stoły szlacheckie i królewskie. Mięso
karpia jest mięsem neutralnym
i można go łączyć z prawie wszystkimi produktami. Dlaczego karp
jest daniem wigilijnym? Ponieważ
wigilia jest dniem postnym. Czasy
PRLu zepsuły troszkę opinię karpia, ponieważ było go wówczas
bardzo dużo na rynku, był dosyć
tani, a państwo rozdawało go za
darmo w zakładach pracowniczych
i zepsuło jego wizerunek. Karp jest
u mnie zawsze na wigilijnym stole,
to jest tradycja, która tworzy naszą
tożsamość narodową i jak będziemy od niej odbiegać, to w końcu
stracimy naszą tożsamość.

Jak tego karpia na wigilię przyrządzić? Co jest teraz najbardziej popularne?
Najbardziej popularne jest tradycyjne dzwonko, smażone,
saute. Obecnie klienci poszukują
takż innych potraw, czegoś bez
ości w połączeniu z innymi produktami, np. karp po żydowsku
z bakaliami, karp zapiekany
w kapuście, karp faszerowany,
roladki w galantynie, pierogi
z karpia, faworki z karpia, czy w
złocistej panierce. Nie sposób
wyliczyć.
Oferują Państwo usługi cateringowe. Czy można przed
świętami zamówić u Państwa
potrawy karpia?
Oczywiście. Już od 4 lat oferta
jest dostępna w naszej karczmie.
Przygotowaliśmy już półmiski
bezpośrednio na stół, odbiór jest
23 grudnia. W bieżącym roku
oferujemy też dowóz do Zamościa, bo takie było zapotrzebowanie. Obecnie ludzie nie mają
czasu i wolą pozostawić tę pracę
nad karpiem fachowcom.

My - rybacy mamy swoje wytyczne, mamy dobrostan ryb, o który
musimy dbać. Nie można postępować ze zwierzęciem tak, jak
się chce. To też wynika z naszej
pasji, mamy szacunek do tej ryby
i zawsze traktujemy ją z należytą
troską. W dodatku nie da się dziś
sprzedawać ryby niehumanitarnie.
Ryby są sprzedawane w zbiornikach, woda jest natleniana, w zagęszczeniu takim jak należy. Mamy
wytyczne głównego lekarza weterynarii, w jakich warunkach ma być
sprzedawany żywy karp. Pewne
środowiska faktycznie atakują nas
i na pewno jakąś cześć klientów
zniechęcają do kupna, tej żywej,
świeżej i tak naprawdę najzdrowszej ryby.
A co jest największą radością
w prowadzeniu takiego przedsiębiorstwa?
Dla mnie największą przyjemnością jest kontakt z przyrodą,
szczególnie o świcie. Trzeba jechać zbadać tlen na każdym stawie. Wjeżdżając nad stawy widzę
tę piękną mgłę nad wodą, garby

Anna Kuśmierczak-Kuceł

karpi wyłaniające się znad tafli
wody. Jest cicho i tylko słychać głosy przyrody: ptaków i przepływającej wody. I właśnie wtedy człowiek
w pracy naprawdę odpoczywa i to
jest dla mnie najpiękniejszą chwilą. Poza tym karpie nie mówią, czyli nie kłócą się (śmiech), są bardzo
posłuszne i sam widok pływających ryb sprawia radość. Obserwacja karpi jak z upływem czasu rosną
dla hodowców jest godna podziwu.
Karp naprawdę uspokaja.
Tradycja rodzinna, pasja... Jakie należy mieć jeszcze predyspozycje do tego, by pracować z rybami?
Upór. Trzeba być twardym, nawet
fizycznie, bo to ciężka praca i niewiele jest kobiet „rybaczek”, które
wchodzą do stawu, potrafią ciągnąć sieć, łapać ryby rzutką, więc
trzeba być twardym i zahartowanym. Ale tak naprawdę to miłość
do przyrody jest najważniejsza,
bo bez tej miłości człowiek nie
mógłby wytrzymać 24 godziny na
dobę w otoczeniu przyrody. Prowadzenie karczmy, ogólnie mówiąc gastronomii, sprawy urzędowe - to jest dla mnie ciężka praca,
a na stawy jadę do pracy odpoczywać. I wtedy praca staje się mniej
uciążliwą i sprawia nam radość.
Zachęcamy, by odwiedzić Gospodarstwo Rybne i karczmę
rybną „Karpiówka” w Bełżcu,
przez którą przepływają ryby,
co jest wielką atrakcją również
dla turystów.
Zapraszam do Bełżca do naszej
„Karpiówki”, dokładnie na skrzyżowaniu Jarosław - Hrebenne - Tomaszów.
Serdecznie polecamy, a na Święta Bożego Narodzenia warto się
uśmiechnąć do tego karpia i na
stół wigilijny go zaprosić.
Karp jest smaczny, zdrowy i pożywny, a na koniec dodam ciekawostkę, że oddycha całą skórą.
Dlatego nie jest prawdą, że jeśli nie
ma wody to się dusi. Dlatego nie
bójmy się kupować żywego karpia.
Dziękuję za rozmowę
Dziękuję bardzo i życzę czytelnikom radosnych Świat Bożego Narodzenia.
Joanna Suszko
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