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Polsce obchodzono 20-lecie 
ustanowienia Konwencji Praw 
Dziecka. Z tej okazji PSP w 
Tarnowie Opolskim goœci³a 
Wójta Gminy Tarnów Opolski 
Pana Zygmunta Cichoñ, kiero-
wnika BOSS Pani¹ Gabrielê 
Joœko oraz zaprzyjaŸnionego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ze szko³¹  Prezesa Przedsiê-
biorstwa LABTAR Pana Zdzi-
s³awa Barglik, którzy wraz z 
uczniami uczcili t¹ szczególn¹ 
rocznicê.  

Po czêœci artystycznej 
przygotowanej przez najm³od-
szych uczniów naszej szko³y          
i og³oszeniu laureatów konkur-
su plastycznego pt.: „Prawa 
dziecka w moich oczach” ucz-
niowie zebrali siê na boisku 
szkolnym aby wzi¹æ udzia³ w 
happeningu „Balony do nie-
ba”. Oko³o godziny 12.00 ba-
lony, na których by³y wypisa-
ne przez dzieci najwa¿niejsze  
dla nich prawa, unios³y siê do 
nieba, przywo³uj¹c uœmiech na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
twarzy ka¿dego dziecka, a 
uœmiech  i radoœæ dziecka jest 
niezaprzeczalnie najpiêkniej-
szym widokiem na œwiecie.  
 

Organizatorem happe-
ningu by³ Samorz¹d Uczniow-
ski PSP w Tarnowie Op.  
 Nasza szko³a zosta³a w³¹czo-
na do projektu „Szko³a z Pra-
wami Dziecka” pod patrona-
tem UNICEF. 
 

Opiekun Samorz¹du 
Uczniowskiego 

M.Klich-Kwiatkowska 

Œwi¹teczne zwyczaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Rozpocz¹³ siê bardzo 
szczególny dla nas wszystkich 
okres, przygotowuj¹cy chrze-
œcijan do narodzin Jezusa. 
Tym okresem jest adwent. To 
czas, kiedy magia zbli¿aj¹cych 
siê œwi¹t powoduje u nas 
dreszcz emocji i  przywo³uje 
wspomnienia z dzieciñstwa, 
gonimy po supermarketach za 
prezentami  a meteorolodzy 
jak co roku spieraj¹ siê  o to, 
czy na Bo¿e Narodzenie 
spadnie œnieg czy nie. Ale czy 
zastanawiamy siê nad tym 
dlaczego te œwiêta s¹ takie 
szczególne? Czy to dziêki 
œwi¹tecznym reklamom w te-
lewizji i œlicznie wystrojonym 
ulicom miast te œwiêta s¹ nam 
tak bliskie? Mimo, ¿e œwiêta te 
wydaj¹ siê dla nas szczególnie 
tradycyjne, to niestety charak-
ter Bo¿ego Narodzenia, który 
pamiêtaj¹ starsi, obecnie jest 
wypierany przez zachodni ko-
mercyjny model œwi¹t. 
               Warto pamiêtaæ, ¿e 
œwiêta Bo¿ego Narodzenia w 
tradycji górnoœl¹skiej (wbrew 
obiegowym opiniom  ziemia 
opolska le¿y na Górnym Œl¹s-
ku) obfituj¹ w ró¿ne wierzenia 
i zabiegi magiczne. Szczegól-
nym pod tym wzglêdem dniem 
jest Wigilia. Jest to dzieñ o 
wyj¹tkowo nastrojowym cha-
rakterze, kiedy silnie zaznacza 
siê motyw czuwania. St¹d te¿ 
wywodzi siê nazwa, poniewa¿ 
„vigilia” w jêzyku ³aciñskim 
znaczy czuwaæ. W  wielu pod-
opolskich  miejscowoœciach 
utrzymywa³ siê zwyczaj 
wspólnych modlitw w koœciele 
oczekuj¹cych na pasterkê. Wi-
gilia jest dniem o magicznych 
w³aœciwoœciach. Istotny jest 
sposób zachowania siê a nawet 
gesty. Przyk³adem tego s¹  
powiedzenia, np: "Jakiœ w 
Wigiliê, takiœ ca³y rok”.  
              W wigilijny poranek 
nale¿y wstaæ jak najwczeœniej 
i poœpiesznie udaæ siê na 
ostatnie roraty. W tym dniu nie 
powinno siê nic po¿yczaæ, 
poniewa¿ mo¿e to przynieœæ 

nieszczêœcie do domu. Zaka-
zane jest r¹banie drewna oraz  
nie wolno wbijaæ gwoŸdzi, po-
niewa¿ mo¿e to mieæ zdro-
wotne konsekwencje w nad-
chodz¹cym roku. W wigiliê 
powinno siê przestrzegaæ  rów-
nie¿ zakazu prania bielizny, 
ha³asowania jak i  postu iloœ-
ciowego oraz jakoœciowego. 
Dzieñ nale¿y spêdziæ przede 
wszystkim na ostatnich pra-
cach porz¹dkowych w obej-
œciu, w domu, jak i przygo-
towaniu wieczerzy. Do œwi¹-
tecznej kolacji nale¿y przy-
gotowaæ siebie, jak i pomie-
szczenia domu oraz stó³. W 
tradycyjnej œl¹skiej rodzinie 
wigilijny stó³ musi byæ nakryty 
lœni¹co bia³ym obrusem, pod 
który k³adzie siê siano. Nie-
odzownym elementem dekora-
cji sto³u s¹  ga³¹zki jedliny, a 
na stole zostawia siê wolne 
nakrycie dla bliskich, którzy 
odeszli. Pod ka¿de nakrycie 
wk³ada siê pieni¹¿ek, by ro-
dzina nie zazna³a biedy. Bo-
gactwo zapewniæ maj¹ tak¿e 
rybie ³uski, które  gospodyni 
wk³ada siê do portfela. Do 
sto³u rodzina zasiada odœwiêt-
nie ubrana, a wigilijna kolacja 
zaczyna siê w momencie za-
œwiecenia pierwszej gwiazdy. 
Do kolacji zasiada siê w pe³-
nym gronie rodzinnym prze-
strzegaj¹c zasady milczenia i 
skupienia co ma daæ zgodê 
wœród domowników w nastêp-
nym roku. Na Œl¹sku na prze-
strzeni lat ró¿nie realizowano 
zasadê przyjmowania goœci na 
wigiliê. W niektórych miejsco-
woœciach zabiegano o to, by 
ktoœ obcy zawita³ na wiecze-
rzê. Jednak zwyczajem na 
Œl¹sku najbardziej rozpowsze-
chnionym by³o unikanie goœci, 
a wrêcz  dok³adne zamkniêcie 
drzwi na klucz, by nie spro-
wadziæ na dom nieszczêœcia. 
Istotnym i w dalszym ci¹gu 
popularnym zwyczajem jest 
zasada w myœl której nie mo¿-
na by³o odejœæ od sto³u pod 
czas wieczerzy. Jedyn¹ osob¹ 
zwolnion¹ od tej zasady mo¿e 
byæ gospodyni, ale zaleca siê 
by ramach mo¿liwoœci mog³a 
tak przygotowaæ posi³ek tak, 
by nie musia³a wstawaæ od 
sto³u. Odejœcie od sto³u do-
mownika podczas jedzenia 
grozi³o kiedyœ nieszczêœciem a 
nawet œmierci¹ w rodzinie. 

Niezwykle wa¿nym motywem 
w œl¹skim domu jest ³amanie 
siê op³atkiem, odczytanie frag-
mentu ewangelii jak i wspólne 
œpiewanie kolêd. Iloœæ potraw 
wigilijnych na Œl¹sku równie¿ 
by³a œciœle okreœlona. Prze-
wa¿nie jest ich 7 lub 9. Rzad-
koœci¹ jest przygotowanie 12 
potraw. Wœród potraw œl¹skiej 
wigilii nie mog³o zabrakn¹æ 
zupy. Czêsto by³a to zupa gro-
chowa lub zupa migda³owa. 
Obowi¹zkowa na œl¹skim wi-
gilijnym stole jest moczka. Ju¿ 
kilka dni przed œwiêtami w 
œl¹skich domach pojawiaj¹ siê 
wielkie garnki, do których co 
jakiœ czas wrzucane s¹ kolejne 
sk³adniki. Piernik, masa baka-
lii i suszone owoce. Wszystko 
to dusi siê kilka godzin na 
wolnym ogniu co tworzy wy-
j¹tkowy, znany tylko na Œl¹s-
ku smak. Kolejnymi potrawa-
mi jest siemieniotka  i  ma-
kówki czyli bu³ki moczone w 
mleku z miodem zmieszane z 
tartym makiem oraz orzecha-
mi, rodzynkami i migda³ami. 
Kompot z suszonych œliwek i 
ciasta zamyka³y wieczerzê. 
Na przestrzeni wieków zwy-
czaj strojenia choinki nie by³ 
tak rozpowszechniony na 
Œl¹sku jak obecnie. Spotykane 
by³y dwie odmiany ustawiania 
drzewka. Jedno z nich by³o to 
wieszanie choinki szczytem do 
do³u, drugie to stawianie cho-
inki klasycznie na pod³odze 
lub na stole. Niew¹tpliwie bar-
dziej popularnym od choinki 
zwyczajem Bo¿onarodzenio-
wym by³ ¿³óbek, który po dziœ 
jest spotykamy w œl¹skich do-
mach. Jest to miniaturowa, 
bardzo prosta  wersja szopki 
betlejemskiej. Ma ona ró¿ne 
formy, ale najwa¿niejsze by 
pojawi³y siê w niej figurki 
Matki Boskiej, œw. Józefa, 
¿³obek z Dzieci¹tkiem, wó³ i 
osio³ek. 
                Opisane obrzêdy to 
tylko ma³a czêœæ wszystkich 
których w wiêkszoœci ju¿ nie 
jest kultywowana. Te które 
opisa³em w dalszym ci¹gu ¿yj¹ 
w tradycji naszych œwi¹t,  
i róbmy wszystko by kolejne 
pokolenia nie zapomnia³y tych 
wspania³ych zwyczajów które 
odziedziczyliœmy po naszych 
ojcach i dziêki którym te 
œwiêta s¹  takie magiczne i 
szczególne. 

 
 


