
 

 

 

 

Grudzień 
- miesiąc pełen niespodzianek 



Grudniowe przysłowia: 
 

Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. 
 

W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała. 
 

Grudzień jaki, czerwiec taki. 
 

Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato. 
 

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha. 
 

Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 
 

Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje.
 

Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 
 



Barbórka 



Patronką górników jest św. Barbara. 

 
Obchody Barbórki rozpoczynają się zawsze poranną, bardzo uroczystą mszą świętą. 

 
Zgodnie ze staropolską tradycją ścięte gałązki jabłoni  

lub innego drzewka owocowego, które zostaną włożone na Barbórkę do wody, rozkwitną na Boże Narodzenie.

 
Wyśmienita zabawa w Barbórkę jest gwarancją szczęśliwej pracy górników  

przez cały rok. 

 
Z górnictwem związanych jest wiele ciekawych tradycji. 

Jedną z nich jest górnicze powitanie: „Szczęść Boże”. 

 
Barbórkowe przysłowia: 

Barbórka po wodzie - święta po lodzie. 

Kiedy na św. Barbarę błoto, będzie zima jak złoto 

Barbara święta o górnikach pamięta. 

Barbara mrozi – Mikołaj lód zwozi. 

 

 



   
 

6 grudnia 

Mikołajki 



22 grudnia 

- pierwszy dzień zimy 



                
 

24 grudnia Wigilia 



 

Wieczerza wigilijna – uroczysta kolacja, która rozpoczyna się,  

kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka  

symbolizująca Gwiazdę Betlejemską. 

 

Wigilii towarzyszy wiele zwyczajów,  

które stwarzają jej niepowtarzalny klimat: 

- strojenie bożonarodzeniowego drzewka, czyli choinki 

- dzielenie się opłatkiem 

- kładzenie sianka pod obrusem 

- przygotowanie dodatkowego miejsce przy stole  

  dla niezapowiedzianego gościa  

- śpiewanie kolęd 

- obdarowywanie się prezentami. 

- uczestniczenie we Mszy Św. zwanej Pasterką,  

  która rozpoczyna się o północy. 



                           
 

25 grudnia 

Boże Narodzenie 





                                       
31 grudnia 

Sylwester 



Sylwestrowa noc kończy kalendarzowy rok. 

To jedyna noc w roku obchodzona przez wszystkich na całym świecie. 

Żegnamy wtedy Stary Rok. 

Towarzyszą temu: fajerwerki, muzyka, tańce i zabawa do białego rana. 

 

Ludowe porzekadła: 

- Jaki sylwester, taki cały rok. 

- Sprzątanie w sylwestra może wykurzyć szczęście. 

- Rybia łuska w portfelu zwiastuje obfitość w nowym roku. 

- Z nowym rokiem pewnym krokiem. 



Szczęśliwego 

Nowego Roku 


