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W Polsce adwent ma dwoje świętych patronów, 

Barbarę i Mikołaja. 

BARBÓRKA 4 grudnia 

4 grudnia obchodzi się dzień świętej Barbary, dzień ten nazywamy barbórką. W Polsce 

jest to święto wszystkich górników i innych ludzi wykonujących trudne i 

niebezpieczne zawody. Górnicy, to ludzie pracujący w kopalniach, pod ziemią. 

Wydobywają oni cenne surowce, jak węgiel, sól czy złoto. W czasie Barbórki wszyscy 

górnicy ubierają mundur paradny i specjalną czapkę z piórami. Ważne jest, by strój 

był dobrze skompletowany. Za źle dobrany element, np. nieodpowiednie skarpetki, 

górnik musi wypić za karę piwo z solą. Święta Barbara żyła w Syrii około 1700 lat 

temu, w III wieku naszej ery. Rodzina wysłała ją do szkół w odległym mieście. Tam 

Barbara zetknęła się z chrześcijaństwem. Po powrocie, mimo nacisków rodziny, nie 

chciała porzucić nowej religii. Około roku 305 zginęła męczeńską śmiercią w obronie 

wiary. 
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MIKOŁAJKI 6 grudnia 

6 grudnia obchodzimy dzień świętego Mikołaja czyli mikołajki. Wspominamy tego dnia 

dzielnego biskupa z bardzo dawnych czasów. Ów człowiek, zanim wybrano go na biskupa, 
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pomagał dzieciom w swoim mieście. Podrzucał w nocy na progi domów worki z jedzeniem i 

podarkami dla dzieci. Robił to w tajemnicy, dlatego, że współczuł ludziom żyjącym w biedzie. 

Kiedy mieszkańcy miasta zrozumieli, kto był dobroczyńcą ich dzieci, z wdzięczności wybrali go 

biskupem. Postać świętego Mikołaja jest otaczana kultem już ponad 1200 lat, to jeden z 

najbardziej znanych świętych. 

W Polsce tego dnia dzieci czyszczą pięknie swoje buty (najlepiej jak największe) i wystawiają 

je na korytarzu. W nocy w bucie pojawiają się drobne prezenty i słodycze. Czasem do buta 

trafi też mała gałązka – rózga. To znak, że dane dziecko było niegrzeczne i musi się poprawić. 

W niektórych rejonach Polski dzieci dostają prezent mikołajkowy pod poduszkę, a nie do 

buta.  
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