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W niedzielę (30.05) odbyły się zwody „Borgońka Cross”, w ramach realizacji projektu transgranicznego „Kultura w dolinie rzeki Olzy”. To
druga edycja wydarzenia „Olsa Race” - wcześniej
zawodnicy rywalizowali w Brennej. W Hażlachu biegacze zmierzyli się z 10,5 -kilometrową
trasą, rowerzyści rywalizowali na dystansie
21 km. W rywalizacji wzięło udział 93 biegaczy
z dwoma psami i 33 rowerzystów. Wśród sportowców znalazło się również wielu mieszkańców
Gminy Hażlach i powiatu cieszyńskiego, jednak
impreza przyciągnęła sportowców z całego kraju.
Podsumowując, można stwierdzić, że wydarzenie zakończyło się sukcesem, nie tylko
sportowców, ale również organizatorów. Nawet
pogoda była zdania, że Borgońka Cross 2021 powinna odbyć się bez zakłóceń. Sportowcy z niepokojem wpatrywali się w chmury, pogoda jednak
była łaskawa – zaczęła padać dopiero, gdy ostatni zawodnicy przekroczyli linię mety. Bieg jednak był wymagający – wszechobecne błoto było
utrudnieniem. Rywalizacja jednak zakończyła się
pozytywnie dla wszystkich - powiem szczerze, że
opinie w stylu wspaniała atmosfera, dobrze przygotowana, wymagająca oraz malownicza trasa
cieszą i motywują do dalszego działania. Wiel-

kie dzięki wszystkim startującym, w deszczu ale
z uśmiechem na twarzy pokonaliście górki, pagórki a przede wszystkim hażlaskie błoto, oraz
kibicom za gorący doping – mówi Grzegorz Sikorski Wójt Gminy Hażlach.
Organizacją cyklu zawodów zajmowała
się w roku 2021 firma BDB EVENT. W Gminie
Hażlach nad trasą biegową czuwał pan Jaro-

PODZIĘKOWALI MAMOM
W Dzień Matki przy Domu
Przyrodnika dzieci podziękowały swoim mamom. Na placu prof. Wiktora Wawrzyczka
(przed Domem Przyrodnika)
pojawił się rysunek MAMY,
który dzieci samodzielnie
ozdobiły.
Akcja „Podziękowania dla
mamy” miała nie tylko być
atrakcją dla dzieci, ale również
uświadomić wszystkim, jak
ważna jest rola mamy, zwłaszcza w czasie pandemii.
c.d. str. 5

sław Małysz. Współorganizatorami „Borgońki
Cross” byli Gmina i GOK w Hażlachu. Wsparcie
uzyskano od niezwodnych Ochotniczych Straży
Pożarnych z Hażlacha, Pogwizdowa i Zamarsk.
Najlepszą biegaczką w Gminie Hażlach
okazała się Balbina Sikora, a biegaczem Marcin Kędzior. Najlepszym rowerzystą został
c.d. str. 4
w Gminie Mirosław Hołubek.

Foto: Arkadiusz Juzof i BDB Event
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Zapraszamy do lektury
W numerze informacje sportowe o wynikach „Borgońki Cross” i „Turnieju w piłkarzyki” oraz wspomnienia z Dnia Matki i Dnia Dziecka przy Domu Przyrodnika. Podpowiadamy, gdzie w Gminie jest darmowy
internet.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami
ARiMR o możliwości otrzymania wsparcia finansowego.
Przypominamy o Narodowym Spisie Powszechnym
oraz przedstawiamy plany imprez na lato w naszej
Gminie.
Wiadomości Gminy Hażlach są redagowane
z nadesłanych materiałów, zachęcamy do ich przesyłania, tym razem w terminie do 30 czerwca 2021 r.
na adres mailowy: wgh@hazlach.pl

Od 21 czerwca 2021 r. można
ubiegać się o wsparcie finansowe
na „Modernizację gospodarstw
rolnych” i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie przyjmowała do
19 sierpnia 2021 r.

W tym samym terminie odbędą się
nabory wniosków o przyznanie pomocy
dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar
A - limit wsparcia 900 tys. zł), rozwój
produkcji mleka krowiego (obszar B - limit 500 tys. zł) oraz rozwój produkcji
bydła mięsnego (obszar C - limit 500 tys.
zł), a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu
produkcji, zwiększeniem skali produkcji,
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu
(obszar D - limit 500 tys. zł, przy czym
w przypadku inwestycji niezwiązanych
bezpośrednio z budową, modernizacją
budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodar-

Pomoc
dla pszczelarzy
stwach maksymalna wysokość pomocy
wynosi – 200 tys. zł) oraz nawadniania
w gospodarstwie (limit 100 tys. zł).
Limity wsparcia dotyczą całego okresu realizacji PROW 2014-2020.
Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana
w postaci dofinansowania wydatków
przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
W przypadku gdy o wsparcie ubiega się
młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest
wyższy i wynosi 60%.
Wnioski należy składać osobiście
lub przez upoważnioną osobę w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych
ARiMR. Więcej informacji o zasadach
przyznawania pomocy i dokumentach
potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.
arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz
w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

Jeszcze do 30 czerwca 2021 r.
pszczelarze mogą składać w biurach
powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze
zarejestrowani w ewidencji producentów
i wpisani do rejestru. Wysokość wsparcia
wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej,
której udało się przezimować.
Zainteresowanych takim wsparciem,
którzy obawiają się, że nie będą potrafili
samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam eksperci, pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu
na ograniczenia wprowadzone w związku
z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin.
To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym
samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.
Tegoroczny limit pomocy wynosi
35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy
de minimis.
Wnioski o taką pomoc będzie można
składać co roku.
Więcej informacji na stronie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Telewizja Polska w Domu Przyrodnika
W czwartek (27.05) Hażlach znalazł się w blasku jupiterów.
Serce gminy, czyli nowopowstały Dom Przyrodnika odwiedziła
ekipa z TVP – efekty pracy można było podziwiać w porannym
paśmie początkiem czerwca oraz na stronie internetowej, do
której prowadzi kod QR.
Dom Przyrodnika został doceniony, czego dowodem jest
materiał przygotowany przez TVP – Cieszymy się, że nasz
obiekt zostanie pokazany w ogólnopolskiej telewizji. Dziennikarze tym razem zdecydowali się pokazać, w jaki sposób gminy
zmieniają się dzięki współpracy transgranicznej i otrzymywanym funduszom – mówił Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.
Ekipa telewizyjna nie kryła zachwytu zrewitalizowaną
przestrzenią. Emisja materiału wzbudziła wiele pozytywnych
komentarzy i z pewnością stała się dowodem, jak współpraca
transgraniczna może zmieniać miejscowości.
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Modernizacja
gospodarstw

Zaproszenia na wakacyjne imprezy w Gminie Hażlach
w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński
- Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowanych przez Gminę Hażlach w partnerstwie z miastem Karviná.
Dziedzictwo, które łączy ponad granicami
10-11 lipca - Kończyce Wielkie

W otoczeniu sędziwych dębów odbędzie się INSCENIZACJA
RYCERSKA prezentująca różne formacje wojskowe z II połowy
XVII wieku. Zaprezentowane zostaną zbroje husarskie, pancerze
kolcze, muszkiety, szable, kopie husarskie, łuki, armaty oraz inne
sprzęty i wyposażenie wojska z XVII wieku. Zaplanowane zostały
pokazy rekonstruktorów odtwarzające przedstawicieli piechoty
polsko-węgierskiej, dragonii, piechoty cudzoziemskiej, husarii,
jazdy pancernej. Dla dzieci możliwość sprawdzenia się ze strzelania z łuku na specjalnie przygotowanym torze łuczniczym. W niedzielne popołudnie w zabytkowej kaplicy pw. Opatrzności Bożej
będzie można wysłuchać koncertu.

Kultura w dolinie rzeki Olzy
15 sierpnia – Hażlach, pl. prof. W.Wawrzyczka

JARMARK SŁOWIAŃSKI – przeniesie nas o 1000 lat wstecz!
I nie chodzi wcale o planowane wyłączenia prądu – wręcz przeciwnie, atmosfera będzie naprawdę elektryzująca. Pojawi się
grupa osób, przebrana w historyczne stroje, adekwatne do
okresu wczesnego średniowiecza. Będzie można podziwiać
dawne kramy, na których m.in. zaprezentowane zostaną rodzime zioła (lecznicze i magiczne), dawna kuchnia, czy rzemiosło. Dla odważnych będą czekały dyby i wojownik, który
opowie o tym, jak wyglądały dawne potyczki. Wszyscy, którzy
będą chcieli zapamiętać ten dzień, będą mogli zabrać z sobą
okolicznościową monetę.

Szczegóły wkrótce na plakatach oraz stronach Gminy Hażlach i GOK-u.

Wyjazd szkoleniowy
do Chorwacji
Międzynarodowy projekt Erasmus+
mający na celu rozwój kompetencji nauczycielskich i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz językowych
ruszył w Zespole Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Kończycach Wielkich “pełną parą”. W ramach mobilności kadry
nauczycielskiej, dwóch nauczycieli
z naszej szkoły, Pan Eugeniusz Janas
i Pan Grzegorz Kuboszek zainaugurowali cykl zagranicznych wyjazdów
szkoleniowych pobytem w mieście Split
w Chorwacji. Od 17 do 23 kwietnia nasi
nauczyciele wzięli udział w międzynarodowym kursie pod tytułem: “Using
technologies in the classroom”, czyli
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na różnych przedmiotach w szkole. W kursie uczestniczyli również koledzy z Estonii, Francji
i Włoch. Na zajęciach kursanci zapoznali się z kulturą, tradycjami oraz
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kulinariami krajów uczestniczących
w spotkaniu. Przeprowadzony był cykl
zajęć skierowany na pytanie, czy jestem
nauczycielem XXI wieku (np. warsztaty
poświęcone modelowi odwróconej klasy, warsztaty dotyczące krytycznego
myślenia). Nowe podejście do ICT, czyli
dobra zabawa z nowymi technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi, uzupełniły tydzień pełen wrażeń. Zapoznanie i praktyczne zastosowanie narzędzi takich jak: Nearpod- platforma do
tworzenia interaktywnych lekcji, Quiz-

ziz- tworzenie quizów, Learningappstworzenie gier i zabaw interaktywnych,
Canva- projektowanie grafiki, VivaVideo- tworzenie prezentacji filmowych,
spowodowały, że pobyt szkoleniowy
w pełni został wykorzystany. Nabyte podczas wyjazdu szkoleniowego
umiejętności na pewno niejednokrotnie wykorzystane będą podczas lekcji
w szkole. Wszyscy uczestnicy kursu
otrzymali certyfikat potwierdzający
mobilność i odbycie kursu zagranicznego.
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Darmowy internet
dla każdego
Gmina Hażlach realizuje projekt „Publiczny internet dla każdego w Gminie Hażlach”, którego efektem jest uruchomienia
nowej, publicznej sieci bezprzewodowego
dostępu do internetu za pomocą punktów dostępu (hotspotów Wi-Fi). Środki na
jej wykonanie pozyskano z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
osi priorytetowej I. Powszechny dostęp do
szybkiego internetu, dla działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich częstotliwościach.
Na terenie 6 sołectw Gminy Hażlach
powstało 14 punktów umożliwiających
bezpłatny dostęp do internetu, w tym:
2 wewnętrzne – w budynku Domu Przy-

Darmowy internet działa już między innymi w Domu Przyrodnika i jego najbliższym otoczeniu. Fot. GK

rodnika w Hażlachu i budynku Domu
Sportowca w Kończycach Wielkich oraz
12 zewnętrznych – na terenie przyległym
do boiska sportowego w Kończycach Wielkich, na terenach wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i boiska sportowego
w Brzezówce, Domu Przyrodnika, Gminnej
Biblioteki Publicznej, boiska sportowego,
placu zabaw obok Orlika w Hażlachu, wiaty
i siłowni zewnętrznej obok ścieżki zdrowia
w Kończycach Wielkich, Ochotniczej Stra-

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HAŻLACH
O I POSIEDZENIU RADY
SENIORÓW GMINY HAŻLACH
Wójt Gminy Hażlach informuje, iż I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Hażlach, odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku, o godzinie
9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu. Skład Rady Seniorów Gminy Hażlach zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://hazlach.samorzady.
pl/dokumenty,5_913-913

ży Pożarnej, Centrum Usług Społecznych,
filii Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły
Podstawowej i boiska sportowego oraz
na terenie rekreacyjnym osiedla Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej i Gminnego
Ośrodka Kultury w Pogwizdowie, na terenie wiaty i Otwartej Strefy Aktywności
w Rudniku, oraz wokół Domu Ludowego
i na terenie Parku rekreacyjno-sportowego w Zamarskach.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Borgońka Cross
dok. ze str. 1

Klasyfikacja OPEN BIEGI:
Kobiety: Anna BODNAR (44:02), Balbina SIKORA
(45:43), Adrianna KLAPPHOLZ (46:35).
Mężczyźni: Dominik GAWLAS (38:42), Marcin KĘDZIOR (39:24), Paweł SŁUP (39:38).
Klasyfikacja OPEN ROWERY:
Kobiety: Mirela HOLEWA (01:17:17), Anna MUŁENKO (01:20:02), Anna FIJAŁKOWSKA (01:21:23).
Mężczyźni: Szymon BORUTA (47:14), Marcin MOROZ (47:23), Rafał PRUCIAK (47:40).
Pozostałe wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych można sprawdzić na stronie
https://nieodwracajsie.pl/.
Podziękowania kierujemy także w stronę sponsorów imprezy: Browar Zamkowy Cieszyn, Martes
SPORT, Kania FINANSE. Dodatkowo firma TOM
DOG ufundowała przekąski dla psów.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i GRATULUJEMY!
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Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Spis Powszechny to:
Obowiązkowe badanie
realizowane raz na 10 lat
przez Główny Urząd
Statystyczny

Więcej na spis.gov.pl

Ustawowa
gwarancja
ochrony Twoich
danych

Nowoczesna
i bezpieczna
formuła spisu
on-line

Dzień Dziecka
w Hażlachu
Dzień Dziecka w Hażlachu, który odbył się na placu prof. Wiktora
Wawrzyczka (przed Domem Przyrodnika), upłynął pod znakiem

Podziękowali mamom

wielu atrakcji. Dzieci rywalizowały
o nagrody, bawiły się z rówieśnikami i rodzicami oraz biegały w bańkach mydlanych.

dok. ze str. 1

Zamknięte szkoły i tymczasowo zamykane przedszkola, nauka zdalna,
to dodatkowe obciążenie dla rodziców, którzy musieli przyjąć na siebie
część obowiązków nauczycieli i niejednokrotnie spędzać cały dzień w domu.
Najczęściej tymczasowo z pracy rezygnowały właśnie mamy, które zostawały w domu, aby opiekować się dziećmi.
Dzieci podziękowały swoim mamom ekologicznie. Rysunek został przygotowany kredą, zaś ozdoby to zebrane w okolicy Domu Przyrodnika kwiaty
i zioła. Na koniec wykonane zostało zdjęcie z lotu ptaka, które uwieczniło
dzieło małych artystów. To zdjęcie zadedykowane zostało wszystkim mamom z Gminy Hażlach i nie tylko.
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Duże zainteresowanie, zarówno
wśród młodszych, jak i starszych uczestników zabawy, wzbudziła akcja malowania kamyków. W tym przypadku było to
działanie dwutorowe – dzieci nie tylko
doskonale się bawiły, malując na kamykach różne wzory, ale również pomagały
w akcji promującej gminę. Rodzice deklarowali, że kamyki zostaną zabrane na
wakacje i pozostawione w różnych miejscach, dzięki czemu o Gminie Hażlach
usłyszy cała Polska.
O co chodzi z zabawą w kamyki? To
popularna rozrywka, która została zainicjowana w 2020 roku. Polega na przygotowaniu własnego kamienia i pozostawienia na nim danych, takich jak np.
kod pocztowy miejscowości. Znalazca
kamyka często usiłuje dowiedzieć się
nieco więcej o miejscowości, z której ten
pochodzi. Może też zabrać kamyk i przenieść go w inne miejsce. Drogę swoich
kamyków można śledzić w mediach społecznościowych w grupie „kamyczki”.

Wygaszane będą dotychczasowe
numery stacjonarne.

NOWE NUMERY KONTAKTOWE
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II Turniej w piłkarzyki o Puchar Sołtysa
II edycja Turnieju o Puchar Sołtysa rodziła się w trudach. Kilkukrotne przenoszenie terminu z powodu pandemii oraz
wiele pechowych zbiegów okoliczności,
których nawet nie chcemy wymienić
sprawiły, że zaangażowaliśmy się w organizację jeszcze bardziej.
Do grona współorganizatorów dołączył Amatorski Klub Futbolu Stołowego Zamarski, który został założony
we wrześniu 2020 r. Tak zgrana ekipa
sprawiła, że każdy problem znajdywał
rozwiązanie. Ostateczny termin turnieju przypadł na chłodne, lecz słoneczne
sobotnie popołudnie 15 maja br. Nowym miejscem organizacji tego wydarzenia została Karczma „U Źródełka”.
W przeciwieństwie do pierwszej edycji,
tym razem zawody odbyły się w dwóch
kategoriach: Amator oraz Semi-pro.

Odpowiednio na stołach: Garlando Pro
Champion oraz Garlando World Champion. W każdej kategorii rywalizowało
10 drużyn, które zostały podzielone na
dwie grupy. Do półfinałów awansowały
4 drużyny tocząc zacięte boje o awans do
finałów w swoich kategoriach.
Wyniki rywalizacji:
Kat. Semi Pro:
I miejsce:
Killersi (Sebastian Tyszkiewicz,
Marek Zwierko)
II miejsce:
Wariaty (Krzysztof Warzecha,
Grzegorz Zawiłowicz)
III miejsce:
Padres (Grzegorz Żakowski,
Paweł Adomenas)
Kat. Amator:
I miejsce:

HarpyGun’y (Michał Bala,
Wojciech Ligocki)
II miejsce:
Figo Fagot (Adrian Wiecheć,
Kamil Żebrok)
III miejsce:
Kępińscy (Julia Bracka,
Bartłomiej Czapkowski)
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy wszystkim uczestnikom za
wspólną zabawę, a także wszystkim sponsorom czyli: Sklep.BilardKaz.pl, MWTechnology, Drukarnia MODENA Cieszyn,
Sklep „Lewiatan” Zamarski, „Piekarnia
Zebrzydowice”, Hillroad4x4, Floating Nowoczesne SPA, Willa „Jerzykówka”,
Leonhart Polska, ZamarskiTv, Karczma
„U Źródełka” oraz Sołtys Zamarsk Klaudiusz Zawada.
AKFS Zamarski
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NOC KUPAŁY
„To ta jedna, jedyna noc w roku” – tak
można powiedzieć o Nocy Kupały, czy też
Nocy Przesilenia Letniego, która w 2021
roku przypada w poniedziałek, 21 czerwca. To najdłuższa noc w roku, dzień, kiedy
jasność zwycięża z ciemnością. To również
data, od której znów dzień staje się krótszy,
a noc coraz dłuższa, aby dojść do przesilenia
zimowego i znów rozpocząć cykl zwyciężania światła nad ciemnością.
Dla naszych słowiańskich przodków noc
ta była niezwykła, był to czas odprawiania
różnych magicznych rytuałów, a także wspólnego świętowania i oddawania czci bogom.

KWIAT PAPROCI
ISTNIEJE!

Kwiat paproci kojarzy nam się z Nocą Kupały – słowiańskim świętem, związanym z przesileniem letnim. Opowieść o poszukiwaniu mitycznego kwiatu przetrwała w naszej kulturze,
przejęta przez chrześcijańskie tradycje, związane z Nocą Świętojańską. O co jednak chodziło
w poszukiwaniach kwiatu paproci? Dziś większość
z nas zapewne odpowie, że był to tylko pretekst
do nocnego wyjścia w las i spotkań, bo przecież
paproć nie kwietnie. Czy jednak na pewno?
Paproć, o jakiej myślimy, czyli pospolita paproć leśna, owszem, nie kwitnie. Dawniej pojawiały się teorie, że jako kwiat można traktować
młode pędy paproci, które są misternie zrolowane na końcu. Ta teoria jednak nie ma szansy się
obronić, gdyż ten widok jest tak pospolity, że poszukiwania zajęłyby maksymalnie kilkanaście minut. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że pospolita
paproć leśna nie kwitnie, naszym słowiańskim
przodkom mogło jednak chodzić o coś zupełnie
innego.
Rodzajów paproci znamy około 11 tysięcy
i nie wszystkie już na pierwszy rzut oka wydają
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Warto pamiętać, że 1000 lat temu, ludzie
żyli zgodnie z porami roku, to od nich były
uzależnione ich działania, a nawet cykl życia.
Noc Kupały, jako czas, kiedy temperatury
było wysokie, a słońce dodawało wszystkim
energii do działania, była świętem radosnym,
czasem wspólnej zabawy i dużych nadziei.
Wiosną i latem buzują w nas emocje, młodzież jest bardziej podatna na porywy uczuć.
Dlatego właśnie w czasie Nocy Kupały młodzież szła do lasu, na poszukiwania kwiatu paproci. Obowiązywała wtedy zasada „Co stało
się w lesie, pozostaje w lesie”. Kobiety przygotowywały wianki i wpuszczały je do rzeki. Młodzieniec, który wyłowił wianek, miał (jednak
nie musiał), związać się z autorką wianka. Jak
łatwo się domyślić, mężczyźni podpatrywali

dzieła swoich wybranek, aby wiedzieć, który
wianek mają wyłowić. W niektórych regionach
praktykowano również różne zabawy, związane z ogniem. Przykładem może być taniec
kobiet z mieczami, które w ten sposób miały
oddawać cześć jednej z bogiń.
Noc Kupały jest związana z wiosenno-letnią radością, chęcią życia, zabawą,
a także z rodziną, czy raczej z tworzeniem
nowych rodzin. To święto miłości, radości
i nadziei. Trudno więc się dziwić, że przetrwała do naszych czasów, chociaż wraz
z chrześcijaństwem zmieniła się jej data.
W wiekach chrześcijańskich świętuje się
Noc Świętojańską, która przypada w wigilię
wspomnienia św. Jana, czyli w nocy z 23 na
24 czerwca.
Joanna Świba

wtorek – piątek 10.00 – 18.00
sobota-niedziela 10.00 - 14.00
www.domprzyrodnika.pl

Wiadomości z Domu Przyrodnika
się paprociami. W tym właśnie może tkwić rozwiązanie zagadki. Jedna z paproci, występująca
na terenach słowiańszczyzny kwitnie i to właśnie
w okresie przesilenia letniego. Roślina obecnie
jest na tyle rzadka (i ze względu na swoje wymagania terenowe 1000 lat temu również nie
można jej było znaleźć w każdym zagajniku), że
poszukiwania były jak najbardziej uzasadnione.
Nasięźrzał – bo to o nim mowa, swoim wyglądem nie przypomina popularnej paproci
leśnej. Można porównać go bardziej do babki
szerokolistnej, gdyż również posiada szerokie
liście, a jego kwiat to pionowa gałka z zielonymi,
rzędowo ułożonymi bulwami na górze. O tym, że
naszym słowiańskim przodkom mogło chodzić
właśnie o nasięźrzał, świadczy również pewien
wiersz, który przetrwał w kulturze ludowej.
Zgodnie z wiejskimi podaniami, kiedy już znaleźliśmy nasięźrzał, panny miały natrzeć się jego listkami nucąc przy tym „Nasięźrzale, nasięźrzale,
Rwę cię śmiale, Pięcią palcy, szóstą dłonią, Niech
się chłopcy za mną gonią; Po stodole, po oborze,
Dopomagaj, Panie Boże”. Oczywiście ostatnia
część piosenki jest wynikiem wpływów chrześcijaństwa, jednak skądś nasięźrzał w kulturze ludowej musiał się wziąć i bardzo prawdopodobne
jest, że właśnie od Słowian.

Dawniej, metody postępowania z kwiatem
paproci były różne. Czasem należało go szukać,
a czasem na niego czekać. Często również pojawiają się przekazy o poszukiwaniach kwiatu paproci nago, z bylicą przewiązaną u pasa. Kwiatu
miały strzec czarownice i demony, a gdy już się
ukazał, należało zabrać go do domu i się nim natrzeć – miało to kobietom zagwarantować powodzenie. Nasięźrzał można znaleźć na Śląsku
Cieszyńskim, jednak jest bardzo rzadki. Preferuje
tereny podmokłe, obrzeża łąk i lasów. Obecnie
jednak kultywowanie dawnych tradycji jest niemożliwe, ponieważ roślina jest na tyle rzadka, że
nie można jej zerwać, nie można nawet przesadzić
w inne miejsce. Samo znalezienie kwiatu jednak
jest z pewnością ciekawostką i szansą na lepsze
zrozumienie naszych przodków.

Joanna Świba
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