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Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP     EVENTS IN THE OPOLE DIVISION OF SEP

To już rok jak wirus SARS-CoV-2 nie przestaje nas terro-
ryzować. Powstają nowe mutacje wirusa. Końca nie widać. 
Kalendarz Koła kreśli kolejne rocznice powstania pierwsze-
go Koła SEP na Ziemi Nyskiej. W tym roku już 75. rocznica. 
Jak będzie wyglądała w dobie dalej panującego wirusa? 
Dziś trudno prognozować.

Członkowie Koła pod egidą Zarządu Koła SEP nr 28 Zie-
mi Nyskiej robią co mogą, by szczątki normalności wyrwać 
z wszechobecnych szponów wirusa. 

16 luty 2021 r.
pożegnanie karnawału – mańkowice

Już zima, a Covid nadal trzyma. Pandemia prawie nie 
odpuszcza. Stąd zgodnie z zaleceniami praca, działalność fir-
mowa często hybrydowa. Ludzie w bezpośrednich kontaktach 
z klientami czy pracownikami często są co nieco zestresowani. 
Takie to teraz czasy moi kochani. 

Kulig – jedna z niewielu możliwych form spędzenia wol-
nego czasu, a i na dodatek śniegu jak na opolską zimę dosta-
tek. Zapusty, bachusy, czyli koniec karnawału dobrym pretek-
stem by przewietrzyć swoje „buzie”, gdy inne możliwości legły 
w gruzie. Stąd na zapowiedź Zarządu Koła SEP nr 28 Ziemi 
Nyskiej staje sepowska wiara w ordynku szczęśliwa. Każdy 
uczestnik chęcią wspólnego spotkania, świętowania, uczto-
wania zadowolony, na duchu podniesiony, na wyżyny prawie 
normalności wzniesiony.

Do gospodarstwa turystycznego przyjeżdżamy i pokrót-
ce tradycyjny wieczorny kulig rozpoczynamy. Drogą, leśnym 
duktem, polnym traktem, borem, lasem zagajnikiem orszak 
sań i sanek po staropolsku kuligiem zwany (dziś trochę zmo-
dernizowany – w dobie nowoczesności koniem mechanicz-
nym napędzany) do pierwszego postoju podążamy. Obecnie 
też i dworów brakuje, ale jak tradycja nakazuje jest palące się 
ognisko i do pieczenia wyborne kiełbasisko, itp…, itd. Konty-
nuacja zwyczajów wskazana. Najedzeni, napełnieni, ukonten-
towani – … w drogę ... na kolejne atrakcje przygotowani. 

Jak staropolski zwyczaj każe dwór, w którym kończy się 
impreza – gospodarz ostatniego dworu zapraszał na poczę-
stunek i tańce. Ta popularna rozrywka od XVI do XX wieku 
podkreślała polską tradycję (czasy zaborów), gdzie tańczono 
polskie tańce. Podawano rozgrzewający barszcz, bigos i napo-
je. Obecnie w dobie globalizacji, unifikacji, kontynuować …  
czy nie kontynuować tradycje … ?

Tak oto grupa członków i sympatyków Koła SEP nr 28 Zie-
mi Nyskiej nadal ma do rozwiązania „starożytne” pytanie.

Wskazówki zegara niestrudzenie odmierzają koniec 
ostatków. Pora już się pożegnać, a wygodne łoże zapewne już 
czeka w domu. 

Do zobaczenia na kolejnej imprezie! Tylko kiedy?
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Kronika Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej
Nadal w szponach COVID-19 




