
 DZWONEK 
Barbórka  

 

Czwartego grudnia dziękujemy naszym górnikom za 

ich całoroczną ciężką pracę. Przy tej okazji 

przypominamy kilka ciekawych faktów o Barbórce i 

tradycjach związanych z jej obchodami. 

1. Patronką święta górników jest Barbara z 

Nikomedii, męczennica, żyjąca w III wieku naszej ery, która została uznana za świętą przez 

Kościół katolicki i cerkiew prawosławną. Legenda głosi, że wywodząca się z pogańskiej rodziny 

Barbara przeszła na wiarę chrześcijańską, za co została ścięta mieczem przez własnego ojca. Tuż po 

tym zdarzeniu oprawcę raził piorun, zaś Barbara została okrzyknięta patronką dobrej śmierci                        

i trudnej pracy. Świętą Barbarę od wieków czczą osoby, które w swojej pracy są narażone na 

wybuchy. Jej kult jest wyznawany przede wszystkim              w społeczności górników. Niewiele 

osób wie, że świętą Barbarę czczą także hutnicy, marynarze, rybacy, kamieniarze i więźniowie. 

 

2. Nazwa święta górników pierwotnie była pisana jako „Barburka”. 

W słownikach poprawnej polszczyzny dopiero od 1971 roku możemy 

znaleźć znany dzisiaj zapis Barbórka. Jest to ukłon językoznawców                       

w stronę śląskiego języka, w którym funkcjonuje słowo „Barbora” oraz 

pochodzące od niego zdrobnienie „Barbórka”. 

3. Górnicza szpada to obecnie odznaka honorowa przyznawana 

wyróżniającym się                       w pracy górnikom. Symbol szpady 

nawiązuje do broni używanej przez średniowiecznych poszukiwaczy złota, 

którym ta broń służyła do obrony przed złodziejami. 

4. Ważnym i bardzo lubianym elementem górniczego święta są 

spotkaniach gwarków, czyli starych i młodych górników. Górnicy zasiadają przy dwóch 

oddzielnych stołach, dzieląc się na „stare strzechy” i „nowe strzechy” według posiadanego 

doświadczenia w pracy pod ziemią. Obie grupy rywalizują między sobą w różnych konkurencjach. 

5. Ze świętem Barbórki związane są liczne przesądy ludowe. Polskie przysłowie głosi:                      

„Jak Barbórki po wodzie, święta będą po lodzie”. 



6. Zgodnie ze staropolską tradycją ścięte 

gałązki jabłoni lub innego drzewka 

owocowego, które zostaną włożone na Barbórkę 

do wody, rozkwitną na Boże Narodzenie. 

9. Wyśmienita zabawa w Barbórkę jest 

gwarancją szczęśliwej pracy górników przez 

cały rok. W myśl powiedzenia: „Kto w 

Barbórka nie pije, tego w grubie zabije” 

(„gruba” w tym powiedzeniu oznacza kopalnię) 

górnicy do corocznych obchodów czwartego 

grudnia zabierają się z pełnym oddaniem. 

 

Przepisujemy Tolkiena 

Uczniowie klasy 8b,8a i 7b wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 

Przepisujemy Tolkiena.  

 

 

Nam trafiło się przepisywanie 

fragmentu „Hobbita” 

 

 

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przepisywali fragmenty tekstu. 

 

 

 

 

 

 



Mikołaj u naszych nauczycieli 

Nauczyciele z naszej szkoły postanowili przypomnieć sobie swoje dziecięce spotkania                                       

z Mikołajem. Zgadniecie kto jest na tych zdjęciach. 

 

 

 

 

 

Święty Mikołaj: kim był? 

 

 Święty Mikołaj to postać znana na niemal całym świecie.                     

W różnych miejscach zarówno  w kraju, jak i na świecie 

inaczej się go nazywa, jednak zawsze chodzi o postać 

starszego pana z długą, białą brodą rozdającego prezenty 

dzieciom.  

 

https://www.edziecko.pl/edziecko/0,123533.html?tag=%B6wi%EAty+miko%B3aj
https://www.edziecko.pl/prezenty-dla-dzieci#anchorLink
https://www.edziecko.pl/prezenty-dla-dzieci#anchorLink


Święty Mikołaj urodził się około 270 roku i zapisał się w historii jako 

biskup Miry w Licji. Nie ma zbyt wiele źródeł historycznych, które 

przybliżałyby nam historię jego życia. Wiadomo jednak, że urodził się na 

tereny obecnej Turcji w majętnej rodzinie. Mógłby spokojnie korzystać z 

bogactwa, które odziedziczył po rodzicach, jednak zamiast tego zajął się 

pomocą ubogim, a zwłaszcza dzieciom. Najmłodszych zawsze obdarowywał 

jedzeniem  i innymi przydatnymi im rzeczami. Jego miłosierdzie i pomoc 

bliźnim spowodowała, że został wybrany na biskupa. I mimo tak ważnej 

funkcji wciąż angażował się w pomoc ludziom. 

 

Rosyjski Święty Mikołaj to Dziadek Mróz 

 

Dobroduszny dziadek o szczerym uśmiechu i szerokim geście, który od XIX 

w. przynosił dzieciom bożonarodzeniowe prezenty, był początkowo groźnym 

demonem śniegu i mrozu. Zgodnie ze słowiańskimi bylinami starzec z białą 

brodą był nikim innym, tylko spersonifikowanym żywiołem zimy. I tak jak 

w jej przypadku, charakter starca był trudny, a jego mityczne wyczyny co 

najmniej niejednoznaczne. 

 

 

Święta Bożego Narodzenia  na świecie. 

 

 

Okres Bożego Narodzenia to czas, na który czeka każdy z nas. Świąteczny nastrój, wyczekiwanie 

pierwszej gwiazdki, pasterka, pachnąca choinka, rodzina śpiewająca kolędy przy wigilijnym stole            

i oczywiście prezenty. Chętnie przedstawię wam ciekawe zwyczaje obchodów  świąt na świecie.

ŚWIĘTA W AUSTRALII                

W Australii okres Bożego Narodzenia przypada w okresie lata, który trwa 

od początku grudnia   do końca lutego. Temperatura sięga 30 stopni ciepła, 

a śnieg widzi się tylko     w telewizji. Czapki zimowe i ocieplane buty 

zastępowane są przez letnie kapelusze i klapki.  

https://www.edziecko.pl/edziecko/7,80257,25394898,swiety-mikolaj-zyciorys-legendy-i-adres.html


ŚWIĘTA W CHINACH 

 

W Chinach obchodzi się Shengdan Jie, czyli Święta Czcigodnych 

Urodzin. Jest to czas, w którym mieszkańcy Chin skupiają się bardziej 

na aspekcie komercyjnym niż religijnym. W wigilię rodziny spotykają 

się w restauracjach, a po wspólnym posiłku udają się do klubów, aby się 

pobawić. Chińczycy ozdabiają swoje domy kolorowymi dekoracjami, 

ubierają choinki oraz wręczają drogie prezenty.  

ŚWIĘTA W INDIACH 

 

W Indiach chrześcijanie to zaledwie 3 procent społeczeństwa. 

Mimo to narodzenie Jezusa to wielki czas radości. 

Chrześcijanie spotykają się na kolacji wigilijnej, na której 

znajdują się dania znane   z indyjskiej kuchni, czyli dania dnia 

codziennego. Ludzie kupują zieloną, sztuczną choinkę lub 

dekorują drzewa mango i bananowca.  

 

 

ŚWIETA W ETIOPII 

W Etiopii Boże Narodzenie rozpoczyna się 7 stycznia. 

Zwane jest Gena lub Lidet. Przez całą noc mieszkańcy 

idą w procesji od kościoła do kościoła, śpiewając, 

tańcząc i grając na instrumentach. Etiopczycy jedzą 

pikantny gulasz z mięsa drobiowego, który serwowany 

jest z indżerą.  

 

 

ŚWIĘTA W MEKSYKU 

 

W Meksyku tradycją jest Las Posadas, czyli nocne 

spotkanie trwające od 16 do 24 grudnia. Każdego 

wieczora procesja wędruje ulicami miasta ze świecami, 

śpiewając kolędy i niosąc figury Jezusa, Maryi.  



 

 

ŚWIĘTA W FINLANDII 

 

W Finlandii u Świętego Mikołaja obchodzi się Joulu. Jest to 

nazwa Świąt Bożego Narodzenia   w języku fińskim. Co 

ciekawe, cały miesiąc, czyli grudzień, w którym przypada 

Boże Narodzenie, ma w nazwie słowo joulu. Na przykład: 

joulukuusi to choinka, joululaulu – kolęda, jouluaatto – 

wigilia Bożego Narodzenia, joululahja – prezent bożonarodzeniowy, a grudzień to joulukuu. 

Finowie bardzo chętnie wysyłają kartki świąteczne pocztą tradycyjną. 

Tradycją świąteczną jest skorzystanie z wigilijnej sauny, ubieranie choinki oraz odwiedzanie 

grobów zmarłych. Wigilia to czas otrzymywania prezentów od Świętego Mikołaja. Najważniejszym 

daniem wigilijnym jest joulukinkku, czyli świąteczna szynka. Inne dania, które znajdują się na stole 

to: rosolli – świąteczna sałatka, lanttulaatikko – zapiekanka z brukwi czy joulutorttu – ciasteczka                       

z powidłem śliwkowym. 
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