
CIEKAWA HISTORIA KALENDARZA ADWENTOWEGO

Od lat kalendarz adwentowy jest nieodłączną częścią adwentu i przygotowań 
do  świąt  Bożego  Narodzenia.  Służy  on  do  odliczania  czasu  jaki  pozostał  od 
pierwszych  dni  grudnia,  czyli  początku  Adwentu  do  Wigilii  Świąt  Bożego 
Narodzenia.

�

Czy  zastanawiałeś  się  kiedyś  skąd  właściwie  wzięła  się  idea  kalendarzy 
adwentowych?

Kalendarz  adwentowy  pojawił  się  już  w  XIX.w.  w  Niemczech.  Pomysł  jego 
stworzenia należy do niemieckich luteranów. Kalendarz miał za zadanie pomagać w 
celebracji adwentu i wzmacniać czas oczekiwania na święta.

Na początku kalendarze adwentowe nie przypominały naszych obecnych kalendarzy. 
Aby  wyrazić  odliczanie  do  świąt  ludzie  wieszali  w  oknach  obrazki  z  Jezusem, 
zapalali świeczki lub skreślali za pomocą kredy kreski, które oznaczały kolejne dni 
adwentu.



W  1902  roku  w  Hamburgu  powstała  pierwsza  wersja 
kalendarza  adwentowego  w  formie  drukowanej,  następnie 
kalendarze zaczęły pojawiać się m.in w Monachium.

Skąd wzięły się "słodkie" kalendarze adwentowe ?

Pewnie zastanawiasz się, jak to się stało, że w dzisiejszych 
czasach  większość  kalendarzy  adwentowych  przypomina 
prostokątne bombonierki wypełnione łakociami na każdy z 
24 dni adwentu. Z ideą słodkich kalendarzy wiąże się pewna 
niezwykle ciekawa historia.
Głównym bohaterem opowieści był Gerhard Lang, który jako mały chłopiec nie mógł 
doczekać się Wigilii. Jego mama zmęczona pytaniami syna przygotowała dla niego 
karton z 24 otworami i dołożyła do niego biszkopty "wibele". Dorosły już Lang w 
1930  roku  zapoczątkował  produkcję  komercyjnych  słodkich  kalendarzy 
adwentowych, które swoją sławę zachowały po dziś dzień. 

Obecnie  kalendarze  adwentowe  cieszą  się  ogromną  popularnością  nie  tylko  w 
Niemczech. Produkowane są na całym świecie w okolicach grudnia. Oprócz słodkich 
kalendarzy, uznaniem cieszą się również te z kosmetykami, herbatami, przyprawami 
czy złotymi myślami. 

A jaki Ty masz pomysł na kalendarz adwentowy? 

Odliczaj dni do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia kalendarzem wykonanym 
własnoręcznie. Z pewnością będzie niezwykły i sprawi dużo radości całej rodzinie.
Kalendarz  przygotuj  w  listopadzie  i  zaprezentuj  go  w  formie  zdjęcia  na  stronie 
internetowej  szkoły. Niech cieszy oko i wprawia wszystkich w świąteczny nastrój :))

Kalendarz możesz wykonać dowolną techniką plastyczną.
Zdjęcie pracy wyślij na adres julitachmielewska8@gmail.com do 30. listopada br.
Uwaga! Zadbaj o dobrą jakość zdjęcia.
W przypadku powrotu do nauki stacjonarnej poprosimy uczestników o przyniesienie 
prac i zaprezentowanie ich również w galerii szkolnej. 

Organizator :
Szkolny Klub Europejski
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