
TRADYCJE ADWENTOWE            
W NIEMCZECH I W POLSCE 



Adwent to szczególnie piękny czas w roku. Zaczyna się od 

pierwszych nieszporów w niedzielę, która przypada cztery 

tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. Słowo adwent 

wywodzi się z języka łacińskiego “adventus”, a oznacza 

przyjście. Dla chrześcijan jest to radosny czas oczekiwania na 

przyjście Chrystusa. Podczas adwentu przygotowujemy się do 

świąt. Wiąże się z tym wiele zwyczajów i tradycji. W okresie 

adwentu codziennie, poza niedzielami, odprawiane są msze 

poświęcone Matce Bożej, zwane roratami. Wtedy wierni 

zabierają ze sobą do kościoła świece lub lampiony. 

ADWENT W POLSCE  



Mikołajki 

Na samym początku 

adwentu, bo 6 grudnia, do 

dzieci i dorosłych 

przychodzi Mikołaj. 

Obdarowuje on drobnymi 

upominkami, które 

zostawia w bucie, 

skarpecie lub pod 

poduszką. W tym dniu 

wspominamy działalność 

św. Mikołaja, Biskupa, 

który pomagał 

potrzebującym. 

Dobre postanowienia 

W czasie adwentu 

możemy bardziej niż 

zwykle zastanowić się 

nad swoim 

postępowaniem, 

własną motywacją i tym 

co moglibyśmy 

doskonalić. Pięknym 

zwyczajem jest 

ustalenie nowych 

postanowień, ponieważ 

to one kształtują 

charakter. 



Otrąbienie adwentu - na Podlasiu i północnych krańcach Mazowsza oraz 

Lubelszczyzny  hucznie obwieszczano nadejście adwentu. Grano 

wówczas na ligawach, czyli instrumentach w kształcie długiego na 

ponad metr rogu. 

Podskubki i Wieczorynki - wracające z mszy św. dziewczęta zaczepiały 

kawalerów. Czas adwentu był kiedyś czasem swatania par. Kobiety na 

wsi zbierały się na podskubki lub wieczorynki, czyli wspólne darcie 

pierza, lnu i konopi. Długie jesienne wieczory sprzyjały spotkaniom 

towarzyskim. Zgromadzone osoby opowiadały sobie wzajemnie historie 

o czarownicach, strachach i demonach.  

Czas adwentu starano się spędzić wspólnie, czytając Biblię i żywoty 

świętych. Dzieci i młodzież uczestniczyły w  przygotowaniach jasełek                 

i szopek.  



ADWENT W NIEMCZECH 

Adwent (Adventszeit) w Niemczech również rozpoczyna się od 

niedzieli, która przypada cztery tygodnie przed Świętami Bożego 

Narodzenia. To bardzo kolorowy i piękny czas przygotowań do Świąt. 

Szczególnie w katolickiej Bawarii okres ten uważa się za bardzo bogaty 

w symbole i tradycje.  

Adwent zaczyna nowy rok liturgiczny w Kościele katolickim i trwa 

cztery tygodnie. Zimowa ciemność oznacza oczekiwanie na światłość, 

która ma przyjść wraz z narodzeniem Pana. 

Wszystkie z tradycji adwentowych mają pomóc w przeżywaniu tego 

oczekiwania.  

  



Kalendarz adwentowy (Adventskalender)- to czterotygodniowy 

kalendarz. W Polsce największą popularnością cieszy się wśród 

dzieci. W każdym dniu dziecko może zjeść jedną słodycz ukrytą pod 

danym numerem. W ten sposób najmłodsi uczą się odmawiać sobie 

przyjemności i dotrzymania wyrzeczeń.  

Wieniec Adwentowy (Adventskranz) - w Polsce spotykane 

najczęściej w kościele, zaś w Niemczech w każdym domu. Wieniec             

z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele podczas 

adwentu. Wykonuje się go z żywych zielonych gałązek zaś świece 

powinny być czerwone, bo kolor ten symbolizuje krew Chrystusa. 

Zapalanie kolejnych świec ma przypominać o nadchodzących 

świętach. Nawiązuje to również do symbolu ciemności i światła.   



Szczególnie popularne w Niemczech są jarmarki świąteczne 
(Weihnachtsmarkt). Organizowanie na placach i rynkach 
większych miast. W Polsce również coraz częściej są 
organizowane lecz swoje korzenie mają właśnie w Niemczech. Na 
taki jarmark w Niemczech można się udać na początku adwentu, 
a trwają aż do Nowego Roku. W trakcie niego można zaopatrzyć 
się w choinkę, ozdoby świąteczne, a także tradycyjne specjały. 
Pięknie przystrojone stragany zachęcają do odwiedzenia nie 
tylko mieszkańców Niemiec ale i turystów. Ludzie chętnie się tam 
spotykają i kupują prezenty dla bliskich, popijając przy tym 
grzane wino, czyli Glühwein . Za najsłynniejsze jarmarki 
świąteczne uważa się te w Dreźnie, Kolonii, Monachium                 
i Norymberdze.  

 



Pierniczki (Lebkuchen) - W niemczech to nieodłączny element Świąt 

Bożego Narodzenia. Na dużych ciastkach umieszczane są życzenia 

wypisane kolorowym lukrem. Można kupić je na Jarmarkach 

Świątecznych, zaś ich mniejsze wersje mieszkańcy Niemiec pieką                 

w zaciszu własnych domów.  

Mikołajki - Niemieckie dzieci wystawiają swoje buty przed dom,  do 

których Mikołaj wkłada upominek w nocy z 5 na 6 grudnia. Tak jak            

w polsce Mikołaj również odwiedza szkoły, przedszkola i żłobki.  

Noc Krampusa (Krampusnacht)- jedno z wierzeń ludowych, wywodzi 

się z Austriacko-Bawarskiego folkloru. Krampus to demoniczny kozioł, 

który ma za zadanie ukarać niegrzeczne dzieci, ale także oczyścić 

ziemię z całego zła.  

Z okazji Krampusnacht organizowane są parady, którym towarzyszy 

muzyka i pokazy pirotechniczne.  



Kolędnicy - ten zwyczaj był popularny także w Polsce. Dzieci przebrane 

w stroje kolędników odwiedzają domy bliskich i znajomych w okolicy. 

Śpiewają kolędy a przy tym zbierają datki dla potrzebujących.  

Potrawy mięsne w Wigilię - w Polsce to nie do pomyślenia.                                 

W Niemczech jednak w Wigilię nie je się uroczystej kolacji z postnymi 

potrawami. Największa uczta jest w pierwszy dzień świąt. To obiad                   

w czasie którego Niemcy zajadają się tradycyjnymi potrawami.  

Choinka (Weihnachtsbaum)- W Niemieckich domach pojawia się nawet 

kilka tygodni przed Wigilią. Pięknie udekorowane kolorowymi 

bombkami, światełkami ale również własnoręcznie przygotowanymi 

ciasteczkami.  

Zwyczaj przystrajania choinki na święta wywodzi się z Niemiec.  
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