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KĄCIK RODZICA… 

Czym są dla dzieci święta? 

Święta Bożego Narodzenia od lat są wpisane w 

kalendarz każdej polskiej rodziny. To tradycja, w 

której wzrastaliśmy, którą pielęgnujemy i w 

specyficzny dla siebie sposób przekazujemy z 

pokolenia na pokolenie. Niezależnie od tego, czy 

jesteśmy wierzący, czy też nie, jest to czas magiczny, niezwykły, zdecydowanie różniący się od innych dni. Dla 

jednych to okres wytężonej pracy, generalnych porządków w domu, w pracy czy też życiu. Dla innych chwila 

oddechu, którą należy wykorzystać jak najefektywniej, w zależności od upodobań, zaszywając się w domowym 

zaciszu, spotykając z rodziną, organizując wypad na narty, do SPA czy też zwiedzając interesujące miejsca. 

 

A co o świętach myślą dzieci? 

Zapytane: „Z czym kojarzą im się święta?” – maluchy najczęściej odpowiadają: „święta to prezenty”. Ktoś 

mógłby powiedzieć: „No cóż. Takie czasy, tylko kasa i prezenty się liczą!”. I tak prawdę mówiąc, coś w 

tym jest. Coraz częściej najważniejsze jest to, jakim jeździmy samochodem, jak duży posiadamy dom, 

gdzie spędzamy wakacje, ilu cyfrowa kwota widnieje na naszym koncie. To, jakim jesteśmy człowiekiem, 

jest sprawą drugorzędną, czasami zupełnie nieważną. Czy musi tak być? Czy takie wartości chcemy 

przekazać naszym dzieciom? 
  

Co tak naprawdę jest najważniejsze? 

Sięgnijmy pamięcią do dziecięcych lat. Na pewno pamiętamy ten niezwykły czas oczekiwania na święta. I 

chociaż każdy niecierpliwie czekał i nieustannie zastanawiał się, co znajdzie pod choinką, to dzisiaj, po 

latach, wcale nie te prezenty wspominamy najczęściej. Wyprawa z tatą po choinkę, robienie ozdób z 

rodzeństwem, pływający w wannie karp, panoszący się niczym król i rozbryzgujący wodę, gdy tylko 

chciało się go dotknąć, wypatrywanie pierwszej gwiazdki i czekanie do północy, aż nasz ukochany Burek 

przemówi do nas ludzkim głosem – właśnie to pamiętamy najlepiej. Ze wzruszeniem wspominamy 

wspólne dekorowanie choinki, nakrywanie do stołu, dzielenie się opłatkiem i łzy, które ukradkiem ocierała 

mama. Co więc zrobić, aby nasze dzieci miały równie piękne wspomnienia? 

 

Jak mądrze wykorzystać przedświąteczny czas? 

Na pewno warto kultywować zwyczaje wyniesione z domu. Można pokusić się o wypracowanie własnych, 

takich, które pozwolą stworzyć magiczny, niepowtarzalny, charakterystyczny tylko dla naszej rodziny nastrój. 

Dobrze jest już od najmłodszych lat uczyć dzieci, że święta to przede wszystkim wspólnie spędzany czas, w 

którym prezenty są jedynie miłym dodatkiem. Jak to zrobić? 

 

 Zapoznaj dziecko z tradycją świąt Bożego Narodzenia.  
Dziecko chętniej będzie uczestniczyło w wydarzeniu, które rozumie. Warto więc opowiedzied mu 
o narodzinach Jezusa i działalności Świętego Mikołaja. Wyjaśnid, po co ubieramy choinkę, 
dlaczego pod obrus wkładamy siano, co symbolizuje opłatek i dla kogo stawiamy na stole 
dodatkowe nakrycie.  
 
 

 Zaangażuj dziecko w przygotowania.  
Bycie jedynie obserwatorem niekoniecznie jest interesujące. Szczególnie dotyczy to dzieci, które, 
aby coś zrozumied, muszą czynnie w tym uczestniczyd i byd zaangażowane emocjonalnie. Dlatego 
jeżeli chcemy, aby nasze pociechy odczuły wyjątkowośd świąt, stwórzmy im okazję do aktywnego 



udziału w przedświątecznych przygotowaniach. 
Zadbajmy o to, aby poczuły się 
współodpowiedzialnymi organizatorami, których 
udział w tym przedsięwzięciu jest równie ważny, jak 
pozostałych członków rodziny. Oczywiście planując 
działania, weźmy pod uwagę wiek i możliwości 
dziecka, tak aby odpowiednio dostosowad rodzaj i 
zakres prac. W co więc możemy zaangażowad nasze 
pociechy? 

1. Porządki – ktoś powie: – „Nuda! Żadne 
dziecko nie chce się tym zajmowad. Trudno zmusid je 
nawet do zrobienia porządku na swoim biurku, a co 

dopiero mówid o sprzątaniu całego mieszkania!”, i jest w tym wiele prawdy. Jak więc postąpid? Co 
więc zrobid, aby nudne sprzątanie zamieniło się w atrakcyjne przedświąteczne porządki? Powierz 
dziecku do wykonania ważne zadanie. Nadzoruj, ale... pozostaw odrobinę swobody. Obdarz 
dziecko zaufaniem, pozwalając, aby nauczyło się nowych rzeczy. Niech będzie to również okazja 
do pobycia w twojej obecności. Pozwoli to na pogłębianie więzi emocjonalnej i budowanie 
świątecznej atmosfery.  
 

2. Ubieranie choinki – to jedna z czynności, na którą każde dziecko czeka z niecierpliwością. Zanim 
jednak przystąpimy do dekorowania świątecznego drzewka, warto pokusid się o własnoręczne 
wykonanie ozdób. Wspólne wycinanie gwiazdek, klejenie łaocucha z papieru, robienie aniołków, 
to zajęcia równie przyjemne jak i rozwojowe.  
 

3. Świąteczne pierniki – to zadanie, z którym dzieci poradzą sobie z łatwością. Możesz powierzyd im 
wycinanie pierników, lukrowanie, czy też ozdabianie według własnego pomysłu.  
 

4. Nakrywanie do stołu – może stad się świetną okazją do tego, by nauczyd dziecko tej umiejętności. 
Nawet maluch poradzi sobie z układaniem sztudców, serwetek, rozmieszczaniem ozdób na stole, 
a włożenie siana pod obrus i przygotowanie pustego miejsca dla zbłąkanego wędrowca będzie 
kolejną okazją do zapoznania z tradycjami świątecznymi.  
 

5. Świąteczne życzenia – składanie życzeo nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawad. 
Jeżeli chcemy, aby nasze dziecko potrafiło złożyd „życzenia od serca”, a nie tylko: „Zdrowia, 
szczęścia, pomyślności…”, pomóżmy mu się do tego przygotowad. Sprawę mogą ułatwid 
własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, które jednocześnie pokażą dziecku inną formę 
wysyłania życzeo niż sms-y czy maile wysyłane z Internetu, tak popularne w dzisiejszych czasach.  
 

6. Własnoręcznie przygotowane prezenty – to świetna okazja, aby nauczyd dziecko, że prezenty 
wykonane samodzielnie są bardziej wartościowe, niż te kupione w sklepie. Pomóż dziecku w 
wyszukaniu pomysłów i zgromadzeniu potrzebnych materiałów. 

 

 Naucz dziecko dzielid się z innymi.  
Wykorzystaj przedświąteczny czas, by uwrażliwid swoje dziecko na los innych, nauczyd je empatii i 
współczucia. Porozmawiaj z nim o dzieciach, których rodziców nie stad na prezenty. Zachęd 
dziecko do podzielenia się tym, co ma. Pozwól mu zdecydowad, co chce podarowad.  
 

 



Co jeszcze możesz zrobić dla swojego dziecka? 

 Bądź dla niego wzorem  
Dzieci uczą się przez obserwację i naśladownictwo. Szczególnym wzorcem są dla nich rodzice. 
Jeżeli chcemy, aby nasze dziecko dostało odpowiednie wzorce, zadbajmy o swoje zachowanie. 
Cieszmy się swoją obecnością, unikajmy nieporozumieo i kłótni, bądźmy dla siebie mili.  
 

 Przywródmy świętom Bożego Narodzenia magię 

 i czar z czasów naszego dzieciostwa.  
 

 Zamiast drogiego prezentu podarujmy naszemu dziecku: 
uściski i pocałunki – nigdy nie jest ich wiele, 

nasze kolana – najlepsze miejsce do rozmów, wspólnego czytania, 

opowiadania, 

wspólne posiłki – pozwalają poczuć domowe ciepło i skupić się na sobie 

nawzajem, 

czas – bezcenny dar pozwalający poczuć się ważnym, 

poczucie humoru – pozwala zrelaksować się i wzmocnić rodzinne więzi. 

 



TRADYCJE ŚWIĄT 

BOŻEGO 

NARODZENIA … 

 

 

Tradycje świąteczne w Polsce 
 
Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli 
Bożego Narodzenia. Warto poznad znaczenie tych znaków i związane z nimi tradycje. 
 

Adwent 

W kościelnej liturgii oraz w zwyczajach ludowych Boże Narodzenie poprzedzone jest 
okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego Adwentem. 
W tym okresie wierni biorą udział w roratach poświęconych Najświętszej Marii Pannie. 
Dawniej w niektórych regionach Polski wyplatało się także wieoce adwentowe, które w 
pierwszą niedzielę adwentu wieszało się w domu pod sufitem i zapalało na nim świeczkę. W 
każdą następną niedzielę dokładano kolejne świeczki. Tradycją stało się również pieczenie 
bożonarodzeniowych pierników, wykonywanie ozdób na choinkę oraz wysyłanie kart 
świątecznych z życzeniami do krewnych i znajomych. W okresie adwentowym 6 grudnia 
przypada dzieo św. Mikołaja, kiedy to dzieci obdarowywane są drobnymi prezentami, 
wkładanymi do butów lub pod poduszki. 

Przez cały Adwent aż do Święta Trzech Króli (6 stycznia) w niektórych regionach Polski po 
wsiach chodzą „gwiazdorzy”, którzy śpiewają kolędy, recytują wiersze albo wystawiają 
herody inspirowane jasełkami. 

Wigilia 

Tradycyjnie dniem poprzedzający Boże Narodzenie i kooczącym okres adwentu jest Wigilia 
Bożego Narodzenia. Dawniej stanowiła ona przygotowanie do świąt, ale po reformie 
kalendarza stała się ich częścią. W tym dniu sprzątano domy oraz dekorowano je snopami 
zboża, które ustawiano w kątach pokoi. Miały symbolizowad pomyślnośd i dostatek. Ponadto 
domy ozdabiano iglastymi gałązkami zwanymi podłaźniczkami, które umieszczano w różnych 
miejscach. Zwyczaj ubierania choinki pojawił się w Polsce dopiero w XVIII wieku i 
przywędrował z Niemiec[2]. 

W liturgii kościelnej, zgodnie z postanowieniami II Soboru Watykaoskiego, Boże Narodzenie 
rozpoczynają odprawiane w wigilię nieszpory. W Polsce ten czas liczy się od zapadnięcia 
zmroku i pojawienia się na niebie „pierwszej gwiazdki”. Jest to symboliczne nawiązanie do 
Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii ujrzeli na niebie 
Trzej Królowie. Wieczerzę, jak każe obyczaj postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem 
fragmentu Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roraty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieniec_adwentowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Miko%C5%82aj_(kultura_masowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jase%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pod%C5%82a%C5%BAniczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie_w_Polsce#cite_note-przypis2-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_watyka%C5%84ski_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieszpory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Betlejemska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Mateusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%81ukasza


 

Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając 
sobie życzenia. Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem, ustawia 
się o jedno nakrycie więcej niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy 
stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa lub nieobecnej, bliskiej 
osoby. W tym dniu bowiem nikt nie powinien byd sam 

 
 
Pierwsza Gwiazdka 
 
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom 
Jezusa. Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzed do miejsca narodzin Zbawiciela. 
Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona 
zabłyśnie możemy, według tradycji, siąśd do stołu i podzielid się opłatkiem. 
 
 
Opłatek 
 
Jego nazwa wzięła się z łacioskiego słowa oblatum i znaczy tyle co dar ofiarny. Jest to nic 
innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy 
związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma korzenie w pogaoskich 
tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijaoskich, a dziś dzielimy się 
opłatkiem przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie 
podczas dzielenia się opłatkiem powinny byd szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie 
winy, aby zasiąśd do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami. 
 
 
Sianko wigilijne 
 
Kładziemy je pod białym obrusem na 
stole, przy którym będziemy spożywad 
wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście 
miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus 
– szopkę i siano, na którym leżał po 
urodzeniu. 

 

 



Potrawy wigilijne 

W zależności od regionu i tradycji rodzinnych 
zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale 
zwyczajowo na wigilijnym stole powinny 
znaleźd się wszystkie płody ziemi, a potraw 
powinno byd dwanaście. Każdej należy 
spróbowad, co ma zapewnid szczęście przez 
cały rok. Do najbardziej typowych należą: 

barszcz z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Polski z białym żurem, zupą grzybową, 
zupą owocową lub zupą rybną), ryby, przyrządzane na różne sposoby z najbardziej 
tradycyjnym karpiem smażonym i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, 
pierogi z kapustą, kasza z suszonymi grzybami, fasola z suszonymi śliwami, paszteciki z 
grzybami, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, kluski z makiem, cukrem i miodem, makiełki, 
chałka z kompotem z suszonych owoców, i kutia. Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy 
wigilijne powinny byd postne, czyli bezmięsne i bez użycia tłuszczów zwierzęcych. Post 
wigilijny jest dośd powszechnie przestrzeganym, mimo że obecnie nie jest nakazany w 
żadnym z wyznao chrześcijaoskich. Biskupi łacioscy zachęcają do zachowania tego zwyczaju 
„ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w 
Polsce”. 

 
 
Choinka 
 
Ubierana zazwyczaj w dzieo wigilijny lub 23 
grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana 
bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do 
domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego 
drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych 
chrześcijaoskich krajów. Ozdoby choinkowe 
powinny byd związane z symboliką Bożego 
Narodzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w 
kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano 
jabłka, które prawdopodobnie symbolizowały 
biblijną przypowieśd o Adamie i Ewie, dziś jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone 
drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy zapalid po raz 
pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej gwiazdki. 
 
Kolędy 
 
Zaczynamy je śpiewad przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu 
Pana. Ich nazwa pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało pierwszy dzieo miesiąca. 

Pierwsze „kolędy” były śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia pierwszego 
stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcid narodziny Jezusa. 
Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_(potrawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uszka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta_warzywna_g%C5%82owiasta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aliwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasztet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kutia


Prezenty  
 
Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się 
Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja. 
 
 

Stajenka 
 
W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych. Jesteśmy jak stajenka, w której 
nie zawsze jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a 
więc i do nas, zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia i daje nam nadzieję, 
miłośd i wiarę. Bóg rodzi się w nas! 
 
 
Pasterka 
 
Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy 
żłobie Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. jest najważniejszym momentem w 
czasie Świąt Bożego Narodzenia. 

 
 



LEGENDA O ŚWIĘTYM 

MIKOŁAJU. 

Dawno, dawno temu w Mirze na terenach 

dzisiejszej Turcji mieszkał mały chłopiec. Na imię 

miał Mikołaj i pochodził z bardzo bogatej rodziny. 

Jego rodzice kupowali mu najlepsze zabawki, 

najpiękniejsze stroje. Nigdy nie brakowało mu 

strawy na stole, a potrawy jakie jadał były zawsze 

bardzo smaczne.  

 

Chłopiec lubił obserwować otaczający go świat i bardzo smuciło go, iż inne dzieci nie mają 

takiego dostatku jak on. Na świecie panowały bowiem: wielka bieda, głód i zarazy 

spowodowane licznymi wojnami oraz klęskami nieurodzaju.  

 

Mikołaj długo myślał czym spowodowany jest niedostatek innych i doszedł do wniosku, że 

Bóg ma na świecie tyle pracy, iż nie jest w stanie zadbać o wszystkich ludzi w tym samym 

czasie. Postanowił pomóc  Stwórcy w opiekowaniu się biednymi. 

 

Zawsze idąc do kościoła zabierał ze sobą tyle jedzenia i różnych łakoci  ile tylko mógł unieść. 

Rozdawał je później biednym dzieciom i obserwował radość jaką wzbudzały w nich jego 

podarunki.  Jego rodzice obserwowali te uczynki i cieszyli się, że mają takiego dobrego syna. 

Mówili, że wyrośnie na wspaniałego człowieka. 

 

 

 

Kiedy Mikołaj dorósł odziedziczył ogromną fortunę. Uznał, że nie potrzebuje takiego 

bogactwa i zaczął je rozdawać potrzebującym. O jego uczynkach oraz wielkiej pobożności 

mówiono w całej Mirze. Mieszkańcy tak go podziwiali, że został wybrany na biskupa. 

 

Pewnego razu Mikołaj spacerował 

ulicami i swoim zwyczajem 

obserwował życie miasta. Jego uwagę 

przykuła kłótnia dwóch mężczyzn. 

 Jeden z nich domagał się od drugiego 

zwrotu długu lub oddania córek w 

niewolę w celu spłaceniu należności. 

 Dłużnik miał oddać pieniądze lub 

wolność córek do następnego 

poranka. 

 

Czasu do działania nie zostało dużo, 

bo słońce już zachodziło. Mikołaj 

pobiegł do domu. Chwycił swój worek, w którym zazwyczaj nosił żywność dla ubogich i 

zaczął wkładać do niego rożnego rodzaju kosztowności. Kiedy worek był pełny, zaniósł go 

pod dom dłużnika. Wszyscy już spali, bo był środek nocy. Na szczęście okno było otwarte.  

Mikołaj wrzucił przez nie zawartość swojego worka.  

 



Do domu wracał wielce uradowany, że 

znów spełnił dobry uczynek i pomógł Bogu 

przy wybawianiu ludzi z ich nieszczęść. 

Postanowił, że pozna piękne córki 

 uratowanego mężczyzny z trzema 

oficerami, których również niedawno 

wybawił z opresji. 

 

Następnego dnia dłużnik obudził się 

rozpaczając, iż jego córki stracą wolność. 

Lecz kiedy wszedł do pomieszczenia z 

otwartym oknem, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na podłodze przed nim leżała bowiem 

wielka góra kosztowności. Nie wiedział skąd one się wzięły, ale czuł, że Bóg ulitował się nad 

jego nieszczęściem. 

 

Bogactwa wystarczyło zarówno na spłatę długu, jak i posag dla córek, które niedługo po tym 

dniu poznały trzech wspaniałych oficerów. 

 

Pan Bóg od dawna obserwował uczynki Mikołaja. Podobało  Mu się jak biskup pomaga 

bliźnim. Zaś po tej nocy, kiedy mężczyzna pomógł dłużnikowi  i  jego córkom postanowił, że 

Mikołaj powinien zostać świętym. Dał też biskupowi możliwość robienia tego co kochał 

najbardziej, a więc uszczęśliwiania ludzi i wspierania najuboższych. 

 

I tak Bóg dał Mikołajowi dom na dalekiej północy, gdzie święty zbiera przez cały rok siły, 

aby przez jedną noc w roku przynieść prezenty dla wszystkich dzieci na świecie.  Dostał też 

magiczne renifery, które ciągną jego sanie fruwając po niebie. A do pomocy ma pracowite 

elfy. Dzieci zaś co roku czekają na tę magiczną noc i marzą, że uda im się spotkać Świętego 

Mikołaja. 

 



PAMIETAJMY O ZIMOWYCH 

ŚWIĘTACH … 

 

4 grudnia „BARBÓRKA” 

Dzień 4 grudnia to jedna z ważniejszych dat dla 

mieszkańców Górnego Śląska i innych regionów górniczych. 

Wtedy właśnie obchodzona jest Barbórka, czyli święto 

gwarków - ludzi pracujących pod ziemią. Górnicy przywiązują olbrzymią wagę do tradycji dnia 

świętej Barbary i starają się pielęgnować związane z nim zwyczaje. Zgodnie z tradycją, Barbórka 

rozpoczyna się poranną mszą w kościele. Po nabożeństwie, górnicy ubrani w galowe mundury i 

czapki z pióropuszami rozpoczynają pochód ulicami miast. Najważniejszą rolę w przemarszu 

odgrywa orkiestra dęta. A z ust uczestników pochodu 

rozbrzmiewa hymn górniczy. 

 

6  grudnia „Dzień Świętego Mikołaja” 

6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Święto to kojarzy się 

nieodłącznie z prezentami zostawionymi przez świętego 

Mikołaja w bucie lub pod poduszką. Mikołajki obchodzone 

są na całym świecie.  

25-25 grudnia „Boże Narodzenie” 

Boże Narodzenie to przypadające w tradycji chrześcijańskiej na 25 grudnia, święto 

upamiętniające dzień, kiedy na świat przyszedł Jezus Chrystus. Święta Bożego Narodzenia są 

poprzedzone trzytygodniowym okresem oczekiwania, który nosi nazwę adwentu. Dzień przed 

25 grudnia obchodzona jest Wigilia.Wigilia w polskiej tradycji to dzień wyjątkowy, ma własne 

zwyczaje, tradycje i wiele obrzędów nieodzownie ze sobą powiązanych. 

 

 

 

 



31 grudnia „Sylwester” 

Sylwester – wigilia Nowego Roku, dzień 

poprzedzający Nowy Rok - 31 grudnia, kiedy to 

świętuje się koniec starego roku i początek 

nowego, stanowiąca okres hucznych zabaw i bali, 

toastów, sztucznych ogni, petard. 

6 stycznia - Objawienie Paoskie - 
Trzech Króli - pokłon Mędrców ze 

Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, 

opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza 

(Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata 

pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają 

przed Bogiem Wcielonym. To jedno z 

najstarszych świąt w Kościele. 

 

Dzieo Babci i dziadka-świętoobchodzone dla uhonorowania babć i dziadków ; w dzień ten 

wnuki składają życzenia swoim babciom i dziadkom. W Polsce obchodzone 21 stycznia i 22 
stycznia .  

 

 

Walentynki - coroczne 

świętozakochanych przypadające 14 

lutego. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relacja_rodzinna
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego

