
Gwiazdor, makiełki i Herody- czyli wigilia "po poznańsku"  

w Bursie Szkolnej nr 1 

 

Już od rana czuć było szczególną atmosferę zbliżających się świąt. W powietrzu 

pachniało świeżo mielonym makiem, goździkami i suszonymi owocami. Słodkie aromaty 

mieszały się z zapachem kiszonej kapusty i suszonych grzybów. Na korytarzach żwawo krzątały 

się dziewczęta w odświętnych strojach. Co jakiś czas przemykali również dziwni przebierańcy: 

diabły, anioły, pastuszkowie. W kuchni wrzało… Ostatnie przygotowania, próby…, bo tym roku 

wszyscy stanęli przed nowym wyzwaniem. Świętowano tu bowiem "po poznańsku", jak tradycja 

nakazuje. 

Bursę często nazywają "drugim domem" i tak trochę jest.  Dziewczęta, które podejmują 

naukę z dala od rodzinnego domu, mieszkają tu przez cały rok szkolny, tworząc jedną 

społeczność. Z całego roku ten dzień jest jednak szczególny… to dzień, w którym mieszkanki 

spotykają się przy wspólnym stole z wychowawcami, dyrektorem placówki, aby uczcić zbliżające 

się Święta Bożego Narodzenia. W kolacji uczestniczą również zaproszeni goście i dyrektorzy 

szkół, do których chodzą dziewczęta. W tym roku byli to dyrektorzy LO VI, LO im. Marii 

Magdaleny, LO II, Zespołu Szkół Odzieżowych, przedstawiciel Komisji Oświaty i Wychowania 

Urzędu Miasta Poznania oraz przedstawiciele rodziców i proboszcz sąsiadującej Parafii Bożego 

Ciała. Do grona gości dołączył w tym roku także Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta 

Poznania, który obdarował nasze wychowanki interesującymi książkami oraz członkowie 

Towarzystwa Bambrów Poznańskich, którzy zaprezentowali tradycyjne stroje, w bardzo ciekawy 

sposób opowiedzieli o swoim przybyciu do Poznania oraz zaprosili nas do zwiedzenia swojego 

muzeum. Po licznych przemówieniach i podziękowaniach nie mogło zabraknąć tradycyjnego 

dzielenia się opłatkiem a w blasku świec, przy akompaniamencie pianina śpiewano kolędy i 

pastorałki, dzielono się swoimi przeżyciami, wspomnieniami i refleksjami.  

  A wszystko to za sprawą projektu edukacyjnego "Poznań - Serce Pyrlandii" 

przygotowanego specjalnie dla wychowanek poznańskiej bursy. Celem projektu jest przybliżenie 

młodzieży kultury i tradycji miasta oraz zachęcenie jej do związania swoich dalszych planów 

życiowych z Poznaniem. Działania w ramach projektu trwają cały rok szkolny. Wychowanki 

uczestniczą w różnych formach aktywności, poznając miasto. Spotykają się z ciekawymi osobami, 

które o Poznaniu wiedzą naprawdę dużo: dr Marek Rezler, który opowiadał dziewczętom o 

historii Poznania, jego zakątkach i tajemnicach, pan Jacek Hałasik opowiedział o gwarze 

poznańskiej  a pan Juliusz Kubel - także popularyzator gwary, był z kolei gościem wieczorku 

poetyckiego w regionalnym wydaniu.   

Dziewczęta odwiedziły także poznańskie muzea. Aktywnie zwiedziły miasto w 

poszukiwaniu ciekawych obiektów miasta. Ze zbioru fotografii powstała w bursie ekspozycja 

"Poznańskie Perełki". Z kolei w ramach działającej w bursie stołówki wychowanki smakują 

specjałów poznańskiej kuchni. 

Tradycja wigilijna jest bardzo ważnym nośnikiem kultury i świetną okazją do poszerzenia 

swojej wiedzy o regionie. To dlatego tegoroczny wieczór wigilijny również nabrał 

"poznańskiego" charakteru i stał się okazją dla wychowanek do poznania często mało znanych 

obrzędów i zwyczajów bożonarodzeniowych  z rejonu Poznania i Wielkopolski. I tak kolacja 

rozpoczęła się od wizyty Herodów- rozśpiewanych kolędników, którzy odwiedzają wielkopolskie 

domy i odgrywają sceny związane z narodzinami Chrystusa. W roli Herodów wystąpiły 

oczywiście wychowanki bursy. Dużym wyzwaniem dla nich okazało się przygotowanie repertuaru 

w gwarze poznańskiej. Część dziewcząt mieszkających w bursie pochodzi wprawdzie z rejonu 

województwa wielkopolskiego, ale dla wielu z nich obcowanie z gwarą i kulturą poznańską jest 

nowością. 



 Tuż po występach herodów zamiast Świętego Mikołaja do bursy dotarł Gwiazdor i nie był 

to bynajmniej czerwony przebieraniec z doklejoną brodą. Jak na poznańskiego Gwiazdora 

przystało miał kożuch, prawdziwą siwą brodę, jutowy wór  i rózgę. Godoł po naszymu i zostawił 

melom podarki. Potem wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, na którym tego roku oprócz ryb, 

pierogów, barszczu, kompotu z suszu, pojawiły się makiełki, makocze i betki. 

 

 

 


