
Im bliżej świąt, tym ciemniej. 
Dnie coraz to krótsze, a noc zdaje się  
wydłużać w nieskończoność. 

W tę ciemność, 13 grudnia,  
wkracza urodzona o wschodzie słońca  
święta Łucja - ze światłem i pieśnią, zwiastuje, 
że od Wigilii dzieli nas już tylko 11 dni. 

 

Beskidzcy górale od dnia św. Łucji z uwagą podpatrują przyrodę. 

To stary sposób przepowiadania pogody na nadchodzący rok. 

Każdy kolejny dzień przepowiada pogodę na kolejny miesiąc, 

począwszy od dnia świętej Łucji, czyli 13 grudnia, który 

przepowiada pogodę na styczeń, a skończywszy na 24 grudnia 

który przepowiada pogodę na grudzień przyszłego roku. 

Obserwacje takie czyniły nasze babcie zapisując spostrzeżenia na 

kartce lub w kalendarzu. Również i Ty możesz takie uczynić, by 

poznać przyszłoroczną pogodę. 

Od dnia świętej Łucji miej przepowiednik pogodowy przy sobie. 

Notuj w nim codziennie to co zaobserwujesz. Wystarczy 

postawić krzyżyk przy słońcu - jeśli było słonecznie, przy 

chmurze - jeśli było pochmurno, przy kroplach - jeśli padał 

deszcz lub śnieg, zaś przy termometrze stawiaj plus - jeśli było 

ciepło, albo minus - jeśli był mróz. 

 

PRZEPOWIEDNIK POGODOWY 



 

 

Aby uwiarygodnić przepowiednię pogodową... 
...pokrój cebulę na 12 w miarę równych części (zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara). Każdy kolejny oznaczał będzie kolejny 

miesiąc. Nie pomieszaj ich zatem - odstaw na kilka dni 

i obserwuj. Te, które najszybciej zaczną wilgotnieć, a później 

pleśnieć oznaczają deszczowe i brzydkie miesiące w przyszłym 

roku. 

Potwierdzenie przepowiedni pogodowej... 
Przed zmianą kalendarza juliańskiego na gregoriański dzień 

świętej Łucji wypadał 23 grudnia, a więc w czas szczególny 

w dawnych wierzeniach ludowych, wypadający w okolicach 

zimowego przesilenia - najdłuższej nocy i najkrótszego dnia 

w roku. Rozpoczynał się wówczas ważny okres mający 

znaczenie dla przyszłych plonów, zwany dwunastnicą.  

Pozostawał on również w ścisłym związku z wróżbami 

pogodowymi, gdzie dokładna obserwacja pogody przez 

dwanaście dni z rzędu pozwala przepowiedzieć pogodę 

w nadchodzących dwunastu miesiącach. Dla potwierdzenia 

wcześniejszych obserwacji możesz notować w przepowiedniku 

swoje obserwacje, zaczynając od 25 grudnia przepowiadającego 

pogodę na styczeń. 

Uwaga!!!  

W tradycji ludowej okres od wigilii św. Łucji do północy 

dnia następnego był porą magiczną, oraz czasem wzmożonej 

aktywności czarownic i złych mocy.  

Oto jak obronić się przed czarami czarownic: Rozłóż na 

progu swego domu odpowiednie zioła, by odstraszały złe 

moce przed wejściem. Dzieci najlepiej niech nie wychodzą 

z domów by nie zostały porwane przez czarownice.  


