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Tradycja wodzenia 
niedźwiedzia ma pogański ro-
dowód i sięga średniowiecza. 
Słowianie wierzyli w leśne 
duchy. Ich strażnikami były 
niedźwiedzie, które symboli-
zowały siły natury.  

Wodzenie  niedźwie-
dzia to obrzęd polegający na 
oprowadzaniu po kolejnych 
gospodarstwach wsi zwie-
rzęcia, lub człowieka przebra-
nego za niedźwiedzia. Odby-
wało się to pod koniec 
„łostatków” i stanowiło okazję 
do wesołej, karnawałowej 
zabawy. ”Niedźwiedź” prowa-
dzony był na łańcuchu lub 
powrozie. Towarzyszyli mu 
przebierańcy: kominiarz, dia-
beł, cyganka, strażak, polic-
jant, baba, aptekarz, leśnik, 
młoda para. Przebierańcy ob-
chodzili gospodarstwa śpiewa-
jąc, tańcząc i płatając figle. 
Zbierano od gospodarzy datki: 
jedzenie i napoje, rzadziej pie-
niądze. Istotną rolę w ob-
rzędzie pełniły także tańce 
gospodarzy z przebierańcami, 
które zapewniały obfity uro-
dzaj w nadchodzącym roku.  

Strażacy z Tarnowa 
Op. od lat pielęgnują nie-
dźwiedziową tradycję. Prze-
bierańcy, w barwnym koro-
wodzie, starli się dotrzeć do 
jak największej liczby osób. 
Tych, którzy przyjęli nie-
dźwiedzia, obdarowano stra-
żackim kalendarzem, obiecu-
jąc wizytę za rok. 

Dwa dni później ucz-
niowie kl. III PSP w Tarnowie 
Op. - w ramach programu 
regionalnego – także wodzili 
niedźwiedzia. Odwiedzali 
przede wszystkim urzędy i 
instytucje oraz zakłady pracy 
(fragmenty koresp. Marii 
Konieczny i Katarzyny Zyły). 

Niedźwiedzia wodzo-
no też w innych miejsco-
wościach gminy. Zazwyczaj 
zgodnie z „Procedurą bero-
wania”. 
„Procedura berowania”: 
1. Znojść bera – jak go 

znojdymy, trza z radości 
obalić halba. 

2. Łobudzić bera – poła halby 
wlołć w bera, poła dloł sie. 
Jak mocny mróz wszystko 
wlołć w bera, bo inaczyj 
nie stanie na szłapy. 

3. Łuwionzać bera powrozym 
– halba przed na łodwaga i 
halba po - na znieczulyniy 

4. Łokludzić bera po wsi od 
chałpy do chałpy i dać się 
babom wytańcować – w 
międzyczasie uciaprać sa-
dzom wszystko, co się w 
pora nie skludzi, wzionć co 
dajom, a wypić to czym 
polywajom. 

5. Przyjńść z berem na zaba-
wa – jak ber je nie dojść 
łożarty i nie chce dalij tań-
cować trza go napoić, daw-
ka jak w punkcie 2. 

6. Łoskarżyć, łosondzić i łod-
strzelić bera – halba dloł 
sondu co by wyrok spra-
wiedliwy boł, halba dloł 
masorza jako zadaojść-
ucyniyniy, że ber musi 
zginonć łod kulki fejsztra a 
nie śmierciom naturalnom 
łod łobucha siekiery, halba 
dloł bera jako łostatnie ży-
czyniy. 

7. Tańcować do rana – halba 
dloł kożdego co by mioł 
siyła …. i łochota ;-) 

8. Nie siadać za kołko na 
drugi dziyń, jak sie jeszcze 
moł bera przed łoczoma i 
samymu nie chce sie być 
sądzonym. 

9. Kto nie moł 18 lołt, a chce 
berować robi wszyćko jak 
w punktach łod 1 do 8 ino 
na sucho. 

 
 

Spotkanie autorskie  
z Urszulą Kozłowską 

 
 1999 roku UNESCO 
ustanowiło 21 marca 

Światowym Dniem Poezji. Je-
go celem jest popularyzacja 
poezji, zachęcenie do jej 
tworzenia, czytania i publiko-
wania. W tym roku do ob-
chodów tego szczególnego 
święta przyłączyła się również 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Op. – Oddział dla 
Dzieci, organizując spotkanie 
z poetką Urszulą Kozłowską.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorka wierszy dla dzieci 
zapoznała przybyłych gości ze 
swoją twórczością, czytając 
wiersze z tomików: „Czapka 
nie Witka, czyli odlotowe za-
bawy słowem”, „Pary nie do 
wiary”, „To i sio”, „Pokłóciły 
się poetki o pietruszkę i 
skarpetki, czyli awantura na 48 
wierszy”. Słuchaczami były  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dzieci z klas drugich i trzecich 
PSP w Tarnowie Op. Naj-
młodsi okazali się wdzięcz-
nymi słuchaczami i z radością 
przyjęli zaprezentowaną twór-
czość. Na koniec wszyscy 
uczestnicy spotkania otrzymali 
autografy pisarki złożone na 
kartkach z jej wierszami.  
                Maria Deutschmann 
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eszcze w grudniu minione-
go roku fila GBP w Przy-

worach wraz ze Stowarzy-
szeniem Nasze Przywory 
stworzyła grupę teatralną „Do-

rośli dzieciom”. Czternasto-
osobowy zespół wybrał na 
premierowe przedstawienie 
adaptację utworu Jana Brzech-
wy „Szelmostwa Lisa Witali-
sa”. Wyreżyserowania przed-
stawienia podjęła się Jolanta 
Sadowska, zaś nad wykona-
niem kostiumów i masek czu-
wała Halina Jojko.  

W Domu Kultury w 
Przyworach 23 lutego odbyła 
się uroczysta premiera przed-
stawienia „Szelmostwa Lisa 

Witalisa”. W leśnej scenerii 
wyczarowanej z różnorodnych 
materiałów popłynęła opo-
wieść o tym, że zło i kłamstwa 
mają krótki żywot. Dziecięca 
widownia reagowała żywo i 
nagrodziła wysiłki aktorów 
gromkimi brawami. 
    Przedstawienie „po-
wędrowało” też do Tarnowa 
Opolskiego, gdzie 1 marca by-
ło oglądane i oklaskiwane z 
takim samym powodzeniem. 

Inf. własna 
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Miłość to poważna sprawa 
 

alentynkowy koncert 
dla młodzieży miał w 

tym roku trochę inny wymiar. 
Zaproszono artystów z zespołu 
„Testimonium”. To niezwykła 
grupa młodych ludzi, którzy 
swoją działalność muzyczną 
łączą z propagowaniem war-
tości chrześcijańskich. Teksty 
ich piosenek mówią o poważ-
nych sprawach nurtujących 
wszystkich młodych ludzi: o 
samotności, trudnościach dora-
stania, pokusach, wewnętrznej 
walce, o miłości, o Bogu… 
 Młodzież z ostatniej 
klasy szkoły podstawowej oraz 
gimnazjaliści z Tarnowa Opol-
skiego, którzy przyszli na 
koncert w sam dzień Świętego 
Walentego uważnie słuchali 
płynącego ze sceny przekazu. 
Komentarz objaśniał teksty i 
kierował uwagę słuchaczy na 
poruszane zagadnienia. 
 W trakcie występu 
przeprowadzono krótki quiz, w 
którym nagrodami były płyty  
i gadżety promujące zespół. 
 Młodzież ciepło przy-
jęła wykonawców i nagradzała 
ich wysiłki gromkimi brawa-
mi. „By zyskać wszystko, 
musisz wszystko dać” – mówi 
jedna z piosenek „Testimo-
nium”. Słowa te to doskonałe 
motto dla wszystkich prag-
nących miłości.      Inf. własna 
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rupa rekonstrukcji histo-
rycznych „RYCAR” z 

Opola 7 lutego 2012r. gościła 
w przedszkolu w Tarnowie 
Opolskim. Rycerze przygoto-
wali dla dzieci pełną przygód i 
wrażeń wyprawę do krainy 
wikingów po czarodziejski 
róg. Mali uczestnicy tego nie-
zwykłego pokazu mieli okazję 
przymierzyć stroje wikingów i 
zobaczyć jak wygląda średnio-
wieczna broń, a nawet jej dot-
knąć, poznać przedmioty co-
dziennego użytku. Dzieci z 
wielką uwagą wysłuchały 
wspaniałych opowieści. To 
była wspaniała lekcja żywej 
historii.   Inf. PPzOI Tarnów Op. 
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Rycerze w przedszkolu

„Dorośli dzieciom”


