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Maj to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych 

miesięcy w całym roku. W tym czasie 

przyroda może nadrobić wszelkie zaległości 

budząc się do życia. Maj jest dość ciepłym 

miesiącem, ale w połowie maja w przyrodzie 

pojawiają się przedziwne zjawiska 

meteorologiczne. Wiosenna pogoda płata nam 

wtedy figle i pojawiają się spóźnione 

wiosenne przymrozki. Według tradycji 

ludowej, to ostatnie takie dni w roku. 

Przymrozki majowe zawdzięczamy trzem 

ogrodnikom i zimnej Zośce.  

Właśnie wtedy od 12 do 15 maja panują 

najchłodniejsze majowe dni. 

 

Pochodzenie zjawiska 

„ Zimni ogrodnicy” i „Zimna Zośka” 

Każdy z nich przypadający 

kolejno na 12, 13 i 14 maja ma 

swojego szczególnego patrona. 

To nazywani potocznie „zimni 

ogrodnicy” – Pankracy, Serwacy i 

Bonifacy. Zaś 15 maja w dniu 

imienin Zofii przypada tzw. 

„zimna Zośka”. Tego samego 

dnia wspomina się też świętego 

Izydora, zwanego też Oraczem, 

który jest patronem rolników, a 

także orędownikiem w czasie 

suszy. Dni te nie są bez znaczenia. 

Doświadczeni ogrodnicy i 

działkowcy doskonale wiedzą, co 

może się stać z ich niektórymi delikatnymi uprawami i przezornie chowają na ten czas 

powystawiane na zewnątrz kwiaty, okrywają zasadzone rośliny. Zapylonych kwiatów na 

drzewkach owocowych ochronić się nie da i jeśli rzeczywiście ściśnie mrozem – może 

okazać się to zabójcze i dla kwitnących drzew i dla późniejszych zbiorów. 



„Zimni ogrodnicy” i „Zimna Zośka” - kim naprawdę byli i co o nich wiemy? 

Tak naprawdę owi zimni ogrodnicy czyli św. Pankracy, 

św. Serwacy i św. Bonifacy oraz zimna św. Zośka 

poza swoją świętością nie mają ze sobą nic wspólnego. 

Tym bardziej iż święci właściwie nie mają również nic 

wspólnego z owym zjawiskiem klimatycznym. 

Zostało ono przypisane do wspominanych w tym 

czasie w kalendarzu liturgicznym patronów dokładnie 

wtedy kiedy przychodzą ostatnie tradycyjne majowe 

przymrozki. 

 

 „ Zimni ogrodnicy” i „zimna zośka” - nauka 

Zimni ogrodnicy to zjawisko znane także pod nazwą 

zimna Zośka. Ma ono miejsce, gdy po okresie 

utrzymywania się wyżu barycznego nad Środkową i 

Wschodnią Europą, zmienia się cyrkulacja 

atmosferyczna. Wtedy to wyż słabnie, a jego miejsca 

zajmuje niż baryczny, który przynosi zimne powietrze 

z obszarów polarnych. 

 

Przysłowia jako przepowiednie pogody odzwierciedlają stan pogody w danym okresie lub 

prognozują pogodę opartą na danych. 

Meteorologia ludowa, przepowiada pogodę za pomocą zdań czy przysłów ludowych. Te 

związane z „zimnymi ogrodnikami” i „zimną Zośką” brzmią następująco: 

 

1. Pankracy, Serwacy, Bonifacy chłodem się znaczą i 

zwykle płaczą. 

2. Gdy w maju dobry Serwacy (13.05.), dobry w czerwcu 

Bonifacy (5.06). 

3. Pankracy, Serwacy i Bonifacy - źli na ogrody chłopacy. 

4. Majowa Zofija bzy nam porozwija. 

5. Pankracy, Serwacy i Bonifacy – źli na ogrody chłopacy. 

6. Święta Zofija kłosy rozwija.  

 



Zadanie na dziś 

Kochane dzieciaki pobawcie się w obserwatorów przyrody i zaobserwujcie w jaki sposób 

omawiane zjawisko wpłynie na szatę roślinną w waszym najbliższym otoczeniu. Napiszcie 

nam o swoich spostrzeżeniach lub przedstawcie je w formie rysunku. Możecie też 

zilustrować wybrane przysłowie. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe zajęcie. 

Powodzenia!!! 

 

 

                     Miłego dnia !!!  

 

   Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 


