
Wielkanocny konkurs 
 

Początkujące kroszo-
nkarki prezentowały swoje 
umiejętności w Gminnym 
Konkursie Zdobienia Jaj Wiel-
kanocnych. Konkurs spotkał 
się z bardzo dużym zaintere-
sowaniem ze strony dzieci, co 
potwierdza, że zwyczaj zdo-
bienia jaj w naszej okolicy ma 
się całkiem dobrze. Do kon-
kursu, który odbył się 12 mar-
ca zgłosiły się dwadzieścia 
dwie uczestniczki. Nad prze-
biegiem konkursu czuwała in-
struktor Pani Monika Kryla. 
Do wykonania swoich prac 
dzieci miały 2,5 godziny. Re- 
 
 
 
 
 
 
 
 
gulamin przewidywał ozdobie-
nie jajka dowolną techniką. 
Dźwięk skrobania przerywał 
od czasu do czasu jęk zawodu, 

kiedy skorupka nie wytrzymy-
wała nacisku. Na szczęście 
wszyscy mieli przygotowane 
zapasowe materiały.   

Jury pod przewodnic-
twem Pani Weroniki Czech po 
obejrzeniu zaprezentowanych 
prac postanowiło w kategorii 
kl. I -VI technika rytownicza 
przyznać: 
 
I m-ce Wiktorii Cichoń 
II m-ce Manueli Czech 
Inne techniki: 
I m-ce Jessika Czech 
           Dominika Zoglowek 
II m-ce Kamila Ponza 
             Adrianna Nieświec 
III m-ce Sandra Kurda, Justy-
na Machura i Ewa Janiszewska 
 
Kategoria Gimnazjum techni-
ka rytownicza: 
I m-ce Julia Kurek 
II m-ce Anna Stach 
III m-ce Dominika Mientus 
              Anna Ponza 
 
Inne techniki: 
I m-ce Marcela Łaskarzewska 
II m-ce Daria Gordzielik 
 

Wybrano  
najpiękniejsze stoły 

 
Zbliżająca się Wiel-

kanoc jest zawsze znakomitą 
okazją do zaprezentowania 
przez gospodynie swoich  naj- 
lepszych świątecznych potraw 
i wypieków. W niedzielę 21 
marca w Gogolinie zapach- 
 
 
 
 
 
 
 
 
niało od rozmaitych smakoły-
ków.  Wszystko za sprawą 
konkursu na najpiękniejszy 
regionalny stół wielkanocny 
obszaru Krainy św. Anny. 
Organizatorami konkursu oraz 
jarmarku byli Urząd Miasta i 
Gminy Gogolin oraz Stowa-
rzyszenie Kraina św. Anny, 
której członkiem jest także 
gmina Tarnów Opolski. Naszą 
gminę reprezentowało na 
konkursie Koło Mniejszości 

 
 
 
 
 
 
 
 
Niemieckiej (DFK) w Nakle. 
Panie Gertruda Glensk, Teresa 
Chluba, Gizela Patoła, Rose-
marie Urban oraz pan Jerzy 
Maurer przygotowali trady-
cyjne potrawy postne i wiel-
kanocne, w tym babkę droż-
dżową, żurek z maślanki, sa-
łatkę ziemniaczaną oraz śle-
dzie w sosie z mlecza. Odwie-
dzający stoisko z Nakła mogli 
zakupić także tradycyjne kro-
szonki, które wykonała pani 
Brunhilda Stach, oraz wiązan-
ki "baziowe".  Niestety grupa z 
Nakła nie wygrała konkursu, 
jednak godnie reprezentowała 
naszą gminę i poprzez prezen-
towaną dwujęzyczność (pol-
sko-niemieckie informacje o 
potrawach) na swoim stoisku 
przyciągała wielu odwiedzają-
cych jarmark. 
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Wielkanoc 
 

Święta Wielkanocne 
nieodzownie kojarzą nam się z 
wielkimi porządkami, malo-
waniem jajek, oblewaniem się 
wodą czy też wielkimi wio-
sennymi porządkami. Na prze-
strzeni lat święta te niewiele 
się zmieniły a wiele dawnych 
zwyczajów obowiązuje do 
dziś. Dawniej środa popiel-
cowa rozpoczynała okres tro-
szkę odmienny od tego, który 
mamy obecnie. Wielki Post 
był niemalże okresem żałoby. 
Całkowicie zaprzestawano 
grania muzyki, śpiewów, nie 
wspominając już o tańcu. Nie 
odbywały się żadne spotkania 
towarzyskie a dzieci były na-
wet karcone za głośny śmiech 
i krzyki. Potrawy wykładane 
na stół też całkowicie się 
zmieniały. Rezygnowano z po-
traw mięsnych. Menu składało 
się głównie z kapusty i ziem-
niaków oraz gotowanej rzepy. 
Pewnym urozmaiceniem były 
solone śledzie. Ciszę postu 
można było zakłócić tylko raz 
w dniu tzw. półpościa. Był to 
jedyny dzień, kiedy dozwolone 
były wesołe zabawy szczegól-
nie wśród młodzieży, która 
chodziła od domu do domu ro-

biąc hałas drewnianymi kołat-
kami. Tego dnia popularny był 
też zwyczaj rozbijania o drzwi 
domostw glinianych pojemni-
ków z popiołem. Zabawy mia-
ły na celu przypomnienie lu-
dziom o tym, że już niedługo 
koniec smutnego okresu. Na 
Śląsku był popularny również 
obrzęd, który obchodziło się w 
niedzielę dwa tygodnie przed 
Wielkanocą. Dzień ten umoż-
liwiał spotkanie dziewcząt no-
szących Goik, czyli górną 
część drzewka jodłowego lub 
świerkowego, ozdobionego 
wstążkami, wydmuszkami 
oraz kolorowym papierem. 
Panny wraz z Goikiem wędro-
wały od domu do domu, 
śpiewając i składając życzenia 
mieszkańcom. Był to  obrzęd 
związany z rozpoczęciem prac 
polowych i nawiązywał do 
nadchodzącej wiosny. Podob-
nym zwyczajem było popular-
ne niegdyś w zachodnich re-
gionach śląska topienie ma-
rzanny. Tuż przed niedzielą 
palmową gospodynie rozpo-
czynały wielkie przedświą-
teczne świąteczne porządki. 
Obowiązkowo trzeba było 
umyć okna, wysprzątać każdy 
najdrobniejszy kąt, oraz poza-
miatać dokładnie całe pod-

wórze. Ważnym dniem była 
Niedziela Palmowa. Na Śląsku 
były to przeważnie małe witki 
wierzby, do których wplatano 
gałązki bazi ozdobione koloro-
wym papierem. Bazie po po-
święceniu zjadano, wedle wie-
rzenia, że uchronią one przed 
chorobami gardła. Bazie wbi-
jano również na polach w zie-
mię by chroniły przed nieu-
rodzajem. W Wielką Środę 
odbywało się zależnie od 
części Śląska, palenie żuru lub 
palenie skrobaczek. Obrzęd 
ten polegał na paleniu starych 
szmat, mioteł i brudu, który się 
nazbierał podczas przedświą-
tecznych porządków. Nasą-
czano również stare miotły 
naftą i podpalano je, a młodzi 
chłopcy biegali z tymi pochod-
niami po polach i uderzali ni-
mi o ziemie, co miało gwaran-
tować urodzaj.  Jak wielu wie, 
palenie żuru dalej jest bardzo 
popularne. W Wielki Piątek 
oblewano się wodą, upamięt-
niając przejście Chrystusa 
przez rzekę Cedron. Sobota 
nieodzownie tak jak i dziś 
łączyła się ze święceniem po-
traw. Dawniej potrawy do 
kościoła przynoszono w pół-
miskach, a nie w koszyczkach, 
tak jak dziś. W zamożniej-

szych rodzinach zapraszano 
księdza do domu na święcenie. 
Początkowo wśród potraw mu-
siał znajdować się chleb, sól, 
wędzonka oraz jaja. Z czasem 
pojawił się i chrzan oraz wino. 
Jednym z najbardziej rozpoz-
nawanych symboli Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 
są zdobione jaja. Śląsk może 
odznaczyć się bardzo bogatą 
tradycją zdobienia jaj. Pierw-
sze odnalezione pisanki po-
chodzą z X wieku a odna-
leziono je w Opolu na Ostrów-
ku. Jaja barwiono łupinami, 
oziminą lub korą brzozową. 
Jaj musiało być pod dostat-
kiem z myślą o lanym ponie-
działku, kiedy panny obdaro-
wywały kawalerów przycho-
dzących je polać wodą. Im 
panna ładniejsza tym musiała 
uzbroić się w większy zasób 
zdobionych jaj. Na Śląsku post 
obowiązywał aż do poranka 
wielkanocnego.  Przestrzegano 
go bardzo ściśle, dlatego tym 
bardziej z niecierpliwością 
czekano na jego koniec. Go-
spodyni przygotowywały więc 
swoje najlepsze potrawy i 
wypieki w tym kołocz i baby 
wielkanocne tak by śniadanie 
w wielkanocny poranek było j 
bogate i smaczne.          Glensk 


