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Kolację wigilijną jedzono na dzieży
Raczej nie jedzono tak tam, no jak się było małym to się tam kawałek jakiegoś chleba
złapało to, ale raczej było tak nie jedzone, nie nie było tego. No była, każdy miał
przydzielone jakąś tam pracę na Wigilię, musiał zrobić i i raczej tego nie było się,
żeby jadło.  […] Było jedzone na dzieży, to to pamiętam jak była dzieża na, na, było
przynoszone siano, było przeniesione słoma i król był stawiany i, i no była zawsze
tak,  kapusta  była,  yyy  groch  od,  oddzielnie,  nie  była  kapusta  z  grochem tylko
oddzielnie była kapusta,  był  groch taki  jak to mówią piechotny taki  i  był  taki  ten
okrągły  groch to  było  dwa rodzaje  tego.  Była  kasza gryczana na,  na sypko tak
zrobiona, i i z jagien taka jaglana była kasza też na sypko. I do tego był susz taki z
kompot z suszu z tego. To ten kompot to jest tam do tej pory tam jabłka, żurawinę,
tam  no  wszystko  co  tam  było  to  taki  był  susz.  Placki  były  takie  racuchy  to  to
pamiętam były takie na wodzie na, na drożdżach czy na jakimś proszku tam z tego to
te placki były. Nie pamiętam śledzi, nie pamiętam żadnych ryb, żeby były na Wigilię.
Tego nie pamiętam żeby kiedyś tak było. […] Nie pamiętam żeby było mówione że
musi być tyle, bo tego, ale to tak liczono: olej był dodawany nie, no to olej liczony był.
Chleb był liczony, ziemniaki były do do kapusty też był liczone, tak że tych... Tego się
nazbierało, bo był miód to też opłatek się w miodzie maczało to znaczyło że to był ten
rok taki dobry bo miód słodki to żeby był, no to też był liczony ten miód. To tak że no i
jak pamiętam to czasem był były kluski takie z makiem.
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