
Obchody Dnia Świętej Łucji  

Imię Łucja wywodzi się z łacińskiego słowa lux – co znaczy światło, a jej święto przypada na 

13 grudnia, który według kalendarza juliańskiego jest najkrótszym dniem w roku. Święta 

Łucja z Syrakuz urodziła się ok 283 r.n.e. w zamożnej rodzinie. Jej ojciec zmarł, kiedy była 

jeszcze dzieckiem. Matka obiecała wydać ją za mąż za młodzieńca ze znakomitej rodziny. 

Niedługo potem matka zachorowała, a Łucja wyruszyła na pielgrzymkę do Katanii prosić św. 

Agatę o uzdrowienie Eustachii. Po powrocie matka cudownie ozdrowiała, a Łucja złożyła 

ślub dozgonnej czystości i rozdała cały swój majątek. Narzeczony mszcząc się za odrzucenie, 

wydał ją namiestnikowi rzymskiemu. Torturowana Łucja nie wyrzekła się swojej wiary. 

Zamknięta w domu publicznym miała wydłubać sobie oczy. Łucji nie dało się wynieść z sali 

sądowej, próbowano ją również bezskutecznie podpalić. Zmarła po ścięciu mieczem, jednak 

dopiero po przyjęciu ostatniego namaszczenia. Patronuje miedzy innymi niewidomym oraz 

osobom mającym problemy ze wzrokiem. Obchody Dnia Świętej Łucji to jedna z 

najpiękniejszych i zarazem najważniejszych tradycji szwedzkich. Ubrana w białe szaty, z 

płonącymi świeczkami na głowie Łucja wraz ze swoim orszakiem ma rozpraszać zimowe 

ciemności, niosąc tym samym nadzieję.  

Zwyczaj celebrowania Dnia Świętej Łucji na Uniwersytecie Śląskim został zapoczątkowany 

już w latach 70-tych. Do tej pory, co roku w okolicach 13. grudnia, studenci filologii 

germańskiej, a od kilku lat studenci filologii germańskiej, specjalność język szwedzki, wraz z 

wykładowcami organizowali cieszące się ogromną popularnością obchody Dnia Św. Łucji. 

Spotkania rozpoczynały się zawsze, tak jak te organizowane w Szwecji, przejściem 

tradycyjnego orszaku, który śpiewając pieśń “Sankta Lucia” wprawia wszystkich w 

bożonarodzeniowy nastrój. Obchodom towarzyszyły, poza wspólnym kolędowaniem, krótkie 

prelekcje na temat zwyczajów związanych z obchodami Dnia Św. Łucji oraz Bożego 

Narodzenia w Szwecji, a po części oficjalnej na gości czekała degustacja tradycyjnych 

szwedzkich wypieków oraz szwedzkiego wina grzanego. W zeszłym roku organizacja 

obchodów ze względu na pandemię koronowirusa była niemożliwa. W tym roku obchody 

wprawdzie się odbyły, ale ze względu na wzrost liczby zakażeń, były zupełnie inne od 

wszystkich poprzednich. Zachowując wszystkie środki bezpieczeństwa spotkaliśmy się dwa 

tygodnie wcześniej w dwóch kameralnych grupach, niestety bez naszych wspaniałych gości. 

Licząc na wspólne świętowanie w przyszłym roku zapraszamy na krótką relację z 

tegorocznego wydarzenia.  

https://www.youtube.com/watch?v=2wIibOi5ZCA 

 

 


