
  kobieta i życie  GRUDZIEŃ 2013 42 42

Wojciechów, spora 
wieś leżąca na 
Śląsku Opolskim. 
Tuż przy ruchli-

wej drodze przebiegającej przez 
miejscowość stoi restauracja 
„Wesoła”. Ładnie ozdobiony, po-
malowany na żywe kolory budy-
nek wrósł już w pejzaż tego miej-
sca. W czasie Bożego Narodzenia 
to miejsce niezwykłe, bo właśnie 
w nim urządzana jest wieczerza 
na kilkadziesiąt osób.

tego czasu jest bycie z rodziną, 
poczucie wspólnoty przy nakry-
tym elegancko stole. A tego czę-
sto brakuje osobom starszym,  
samotnym. Zdecydowaliśmy 
więc, że zorganizujemy dla 
nich... Wigilię. Był tylko jeden 
kłopot: gdzie to zrobić. Szkoła? 
Nie bardzo. Innych, dużych sal 
nie mamy. Poza „Wesołą”!

Dwa miesiące przed świętami 
pani sołtys zjawiła się w „Weso-
łej” z pytaniem, czy Elżbieta i jej 

– Pierwszy raz wydałyśmy ją 
cztery lata temu – mówi Elżbieta 
Bazuń z „Wesołej”. – A stało się 
to dzięki naszej pani sołtys. 

Edeltrauda Zug już od dość 
dawna sołtysuje w Wojciecho-
wie. Chwalona, uśmiecha się.

– Cóż... – zaczyna z namy-
słem. – To był nie tylko mój po-
mysł. Na radzie sołeckiej zasta-
nawialiśmy się, jak uczcić Boże 
Narodzenie. Ozdoby, lampki to 
przecież tylko oprawa a sensem 

córka Marzena, prowadzące re-
staurację, użyczą jej lokalu, po-
mogą w przygotowaniach.

–  Nawet chwili się nie zasta-
nawiałam! – wspomina ze śmie-
chem Elżbieta.

Kilkanaście dni przed Wigilią 
pani sołtys zaczęła zapraszać 
mieszkańców  na wspólne  świę-
towanie. Przybycie zapowiedzia-
ło 70 osób, ale nie wszyscy wie-
rzyli, że uroczystość się uda. 
W menu znalazły się: barszcz 

Edeltrauda Zug (56 lat), Elżbieta Bazuń 
(62 lata) i Marzena Bazuń (24 lata)   
– pani sołtys oraz matka i córka prowadzące restaurację 
pod Opolem. W czasie świąt mają pełne ręce roboty. 
Zapraszają na Wigilię kilkadziesiąt osób z okolicy.

Wojciechów, 2010 r. Przystro- 
jona sala i uroczyście ubrany 
stół czekają na przybycie gości.  

temat miesiąca wsparcie bezinteresowne

W czasie Bożego 
Narodzenia otwierają 

się serca i wszyscy 
staramy się zrobić 
dla innych coś, co 

ich uszczęśliwi. Tak, 
jak te niezwykłe 

kobiety!
 e Katarzyna Jabłonowska,  

Adam Ptak

 to czas dzielenia się z innymi

Organizujemy wieczerzę  
dla ludzi samotnych 

czerwony, pierogi z kapustą  
i grzybami (trzeba było ich ule-
pić ponad 700!), ryba z ziemnia-
kami i surówką. 

– No i oczywiście tradycyjne, 
śłąskie makówki! – zaznacza 
pani sołtys. –  Z funduszu sołec-
kiego mieliśmy trochę pieniędzy 
na organizację święta, ale naj-
ważniejsza była  ludzka praca, 
zaangażowanie. 
Wiele osób chciało 
coś dołożyć od sie-
bie – dodaje. 

W garnkach pa-
rowała  już zupa, 
kiedy około 14. na 
sali zaczęli poja-
wiać się pierwsi 
goście. Edeltrauda 
denerwowała się: 
„Będą wszyscy, 
czy nie?” 

–  Jednak sala się zapełniała. 
Byłam wzruszona. Goście przy-
chodzili elegancko ubrani, jak na 
prawdziwą rodzinną uroczy-
stość. Rozglądali się niepewnie, 
ale widząc znajomych, gawędzi-
li, cieszyli się – mówi Elżbieta.

Wigilia zaczęła się od trady-
cyjnego dzielenia się opłatkiem  
i składania życzeń. Był ksiądz, 
kolędy, podniosła amosfera, wy-
stęp dzieci ze szkoły.

– Co rusz ktoś podchodził do 
nas ze łzami w oczach i dzięko-
wał. Jedna ze starszych pań po-
płakała się, bo od lat nie miała 
rodzinnej Wigilii. Teraz poczuła, 
że znów komuś zależy na jej 
obecności – opowiada Marzena.

W kuchni tymczasem trwał 
gorączowy ruch. Elżbieta i Ma-
rzena też zakasały rękawy i po-
magały paniom kucharkom. 
Przynosiły, stawiały potrawy.

– Padałyśmy z nóg, ale były-
śmy szczęśliwe – mówi Marze-
na. – Wystarczyło wyjść na salę. 
Na niektórych twarzach po raz 
pierwszy od dawna pojawił się 
uśmiech. Niektóre osoby przy-
znawały, że miesiącami nie wy-
chodziły z domu, zmobilizowało 
je dopiero nasze zaproszenie.

Nie mogło zabraknąć i prezen-
tów. Z funduszu sołeckiego uda-
ło się kupić drobne upominki  
z miejscowych warsztatów tera-
pii zajęciowej: ozdobne aniołki, 
figurki, inne drobiazgi.

– Skromnie, ale liczył się gest 
– podsumowuje Edeltrauda.

Wigilijna wieczerza przedłu-
żyła się do późnych godzin noc-
nych. Organizatorki prywatnymi 

samochodami od-
woziły gości, któ-
rzy mieliby trud-
ności z powrotem 
do siebie.

– Prawie wszy-
scy pytali, czy 
taka Wigilia bę-
dzie i w przyszłym 
roku – wspomina 
Marzena. – Oczy-
wiście, przytaknę-

łam! I uświadomiłam sobie, że 
właśnie stworzyłyśmy nową 
miejscową tradycję.

Rzeczywiście, w kolejnym 
roku też odbyła w „Wesołej”  wie-
czerza. Przyszło ponad 80 osób! 

– Poszło nam jeszcze spraw-
niej – śmieje się Elżbieta. – Za 
trzecim razem też udało się nam 
zrobić niezwykłe święta.

W tym roku, 14 grudnia, do 
„Wesołej” rownież zawitają go-
ście. Marzena, Elżbieta i Edel-
trauda mają już opracowane 
menu, przygotowane ozdoby. 

– Nasi najstarsi goście mają 
ponad 90 lat! – zwraca uwagę 
Marzena. – Czekają na ten dzień,  
tak jak my. Chętnie powitamy 
ich ich na progu restauracji.    

  Co roku 
wielu osobom 

sprawiamy 
radość. Mamy 

naprawdę 
wyjątkowe 

święta. 
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Panie już opracowały 
listę potraw na Wigilię, 
obejrzały dekoracje  
i podzieliły się pracą.  


