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WYBRANE OBYCZAJE NIEMIECKIE
.Jarmarki Bożonarodzeniowe, czyli

Weihnachtsmarkt – Pięknie przystrojone
stragany, na których można kupić specjały
tradycyjnej kuchni i ręcznie wykonane ozdoby
świąteczne, są uwielbiane przez Niemców i
cieszą się dużym zainteresowaniem turystów z
całego świata. Rozpoczynają się na początku
grudnia i trwają do samych świąt.

Grzane wino, czyli Glühwein – Ulubionym trunkiem 
Niemców, który towarzyszy im podczas 
bożonarodzeniowego ucztowania jest grzane wino z 
goździkami, cynamonem, a czasami nawet z 
dodatkiem rumu.

Kalendarz adwentowy – korzystanie z
kalendarza w formie bombonierki to typowo
niemiecka tradycja, która w symboliczny
sposób pozwala odliczać dni do Bożego
Narodzenia.

Wieniec adwentowy – samodzielne 
przygotowanie wieńca jest wspaniałym 
urozmaiceniem przedświątecznych przygotowań. 
Zgodnie z tradycją, wieniec powinien być 
wykonany z żywych gałązek jedliny oraz 
urozmaicony czterema świecami, symbolizującymi 
cztery niedziele adwentu, a także ciepło, 
nawiązujące do rodzinnej, świątecznej atmosfery.

Dekoracyjne aniołki – to najbardziej lubiana 
przez Niemców ozdoba świąteczna. Aniołki 
najczęściej są wykonane z drewna oraz 
przedstawione jako grające na instrumentach.

Aromatyczne pierniczki, czyli Lebkuchen – ten wyśmienity i 
jednocześnie piękny przysmak to nieodłączny element świąt 
Bożego Narodzenia w Niemczech. Pierniki te są o wiele większe od 
tych, jakie przygotowują Polacy i często są udekorowane 
życzeniami w formie napisu wykonanego z lukru.



Mikołajki – popularną wśród niemieckich dzieci tradycją, jest
wystawianie przed dom butów (lub zostawianie skarpety obok
kominka), do których Święty Mikołaj wkłada prezenty w nocy z 5
na 6 grudnia. Tego dnia szkoły, przedszkola i żłobki również
odwiedza Mikołaj, często w towarzystwie swojego pomocnika –
Knechta Ruperta.

Krampusnacht – Noc Krampusa – według wierzeń
ludowych, wywodzących się z austriacko-bawarskiego
folkloru, Krampus to demoniczny kozioł, który jest
przeciwieństwem Świętego Mikołaja. Jego zadaniem jest
więc ukaranie niegrzecznych dzieci, ale także oczyszczenie
ziemi ze zła.

Kolędnicy – jest to zwyczaj podobny do tego, który niegdyś był
popularny w Polsce. 6 stycznia dzieci przebrane za kolędników,
odwiedzają domy w swojej okolicy, śpiewając kolędy i zbierając
datki na pomoc potrzebującym

Potrawy mięsne w Wigilię – wieczór wigilijny w Niemczech znacznie
różni się od tego, jaki obchodzimy w Polsce. Nie jest to uroczysta
kolacja, podczas której spożywa się pieczołowicie przygotowane dania
postne, a szybki posiłek, podczas którego podaje się sałatkę
ziemniaczaną i pieczone kiełbaski. Największą ucztą jest za to uroczysty
obiad odbywający się w pierwszy dzień świąt, podczas którego są
podawane tradycyjne niemieckie potrawy.



Najważniejsze 
niemieckie 
zwyczaje 

◦ Niemcy bardzo dużą wagę przywiązują do zwrotów grzecznościowych. Tylko do bliskich
znajomych, dzieci młodzieży Niemcy zwracają się „du” („ty”). Ze wszystkimi nieznajomymi, ale
także sąsiadami, rodzicami znajomych, a także osobami starszymi Niemcy są na „Pan/Pani” (Sie).
Podkreślają przy tym nazwisko, a nie imię danej osoby. Na powitanie najlepsze będzie skinienie
głową, a w przypadku lepiej znanych nam osób – uścisk dłoni. Wszelkie gesty, takie jak całowanie w
policzek czy rękę są przez Niemców uważane za brak taktu.

◦ Rozmawiając z Niemcami pamiętaj, aby wyrażać się jasno i konkretnie. Przysłowiowe owijanie w
bawełnę, zamiast przejścia do sedna sprawy czy problemu z pewnością nie zostanie dobrze
odebrane. Nasi zachodni sąsiedzi niezwykle cenią sobie rzeczowe przedstawienie tematu –
zwłaszcza na gruncie zawodowym.

Codzienne 

zwyczaje 

niemieckie

Podstawowy niemiecki zwyczaj to punktualność. Dobrze widziane jest pojawienie się nawet 15 minut
przed czasem, ale spóźnienie jest wręcz niewybaczalne.
Niemcy nie mają też w zwyczaju ściągać butów po przybyciu w odwiedziny i tak samo nie oczekują
tego od zaproszonych w swoje progi. Szanują również zdanie gości.
Dla Niemców niezwykle istotną kwestią jest dbałość o segregację odpadów.
Ogólnie rzecz biorąc, przestrzeganie wszelkich ustaleń jest dla Niemców kwestią zasadniczą.
Obowiązująca między godzinami 22 a 6 cisza nocna, rzeczywiście traktowana ma być jako cisza. Co
ciekawe zasada ciszy dotyczy też czasu między godzinami 13 a 15 – jest to swego rodzaju Niemiecka
sjesta, podczas której również należy wstrzymać się od wszelkich głośnych prac i aktywności.
Niemcy mają specjalne zasady związane z dawaniem kwiatów. Czerwone róże symbolizują
romantyczne intencje, goździki – żałobę, lilie i chryzantemy przeznaczone są na ceremonie
pogrzebowe. Kiedy wręcza się kwiaty, musimy pamiętać by zawsze były w nieparzystej ilości (ale nigdy
trzynaście!).



SPOSÓB KOMUNIKOWANIA

W Niemczech mówi się w języku niemieckim, ale istnieje w tym kraju również wiele dialektów,
które używa się regionalnie. Niemcy mieszkający na północy nie rozumieją Bawarczyków
posługujących się dialektem i na odwrót (Hochdeutsh- język niemiecki literacki). Niemcy bardzo
doceniają obcokrajowców, którzy mówią w ich języku, ale gdy komuś zabraknie słów w języku
niemieckim to można użyć języka angielskiego. Angielski jest jednym z najpopularniejszych
języków w Niemczech, po nim znajduje się francuski i hiszpański, ale też wiele osób mówi po
turecku i włosku, gdyż jest dużo migrantów.

Istnieje kilka rodzajów komunikacji niewerbalnej w Niemczech:
mimika, czyli ruchy mięśni twarzy oraz oczu-obowiązuje powaga i 
powściągliwość, kontrolują swoją mimikę
pantomimika, czyli gesty, postawa – są oszczędni w gestach
intonacja głosu (wokalizacja);
wygląd fizyczny (sposób ubierania się, fryzura) – zawsze musi być 
schludny
kontakt wzrokowy;
dystans od rozmówcy (odległość w sensie fizycznym) – Niemcy nie 
przepadają za spontanicznymi rozmowami na ulicy



WARTOŚCI I POSTAWY

Dla Niemców najważniejszy jest porządek i punktualność, jak również tradycja i rodzina, są dumni 
ze swojej kultury. Niemcy cenią prostotę oraz jasność przekazu. Niemcy nie lubią niepewności, a 
podjęcie ważnych decyzji biznesowych może zajmować im stosunkowo dużo czasu.



DIE SCHWEIZ



Sposób komunikowania się:

◦ Komunikacja niewerbalna

◦ Szwajcarzy są uprzejmi do siebie i do obcokrajowców.

◦ Komunikacja werbalna

◦ Przywitania: Hallo- Cześć, Grüezi- Dzień dobry.

◦ Pożegnania: Guten Abend- Dobry wieczór, Gute Nacht- Dobranoc

◦ Szwajcarzy komunikują się bezpośrednio, precyzyjnie i bardzo szybko przechodzą do 

sedna sprawy.



Wartości i 
postawy:

◦ W Szwajcarii dominują wyznania chrześcijańskie, z 

podziałem pomiędzy katolicyzmem, który wyznawało 

35,2% całej populacji w 2018 roku, a Szwajcarskim 

Kościołem Reformowanym z 23,1% populacji z których 

najwięcej wyznawców liczy kalwinizm. W wyniku 

imigracji żyje tam również pewna liczba wyznawców 

islamu (wzrost do 5,3% w 2018) i innych wyznań 

chrześcijańskich (5,6%), w tym prawosławia. 

Szwajcarzy pod względem religijności nie odróżniają 

się od większości narodów Europy. Udział w 

praktykach religijnych, głównie z okazji wielkich 

uroczystości i najważniejszych świąt, ogranicza się do 

mniejszości.



Zwyczaje i obyczaje:

◦ Jedną z najpopularniejszych tradycji w Szwajcarii jest produkcja sera, czekolady i 

innych wyrobów mlecznych. Pasą swoje zwierzęta w górach Alpach. 3 lutego  1815 

roku  uruchomiono pierwszą na świecie fabrykę serów. Od tego czasu Szwajcaria stała 

się potentantem w produkcji tego bardzo popularnego produktu żywnościowego. 

◦ Kolejną popularną tradycją jest rzemiosło. Dziś 95 procent szwajcarskich zegarków jest 

przeznaczane na eksport. W Szwajcarii zwyczajem jest również rzeźbienie w drewnie i 

ceramika.

◦ W Szwajcarii istnieje duża liczba tradycji ludowych, które w większości mają pogańskie 

korzenie lub są związane z religią. Szwajcarskie święta to m.in. wypędzanie zimy, złych 

duchów czy nawet demonów. Inne uroczystości są związane np. z ważnymi 

zwycięstwami w historycznych bitwach.



LIECHTENSTEIN



Sposób komunikowania się:

◦ Komunikacja werbalna

◦ W Liechtenstein ludzie komunikują się 

szybko, precyzyjnie i bezpośrednio.

o Komunikacja niewerbalna:





Wartości i postawy:

◦ Rzymskokatolicyzm stanowi zgodnie z Konstytucją religię 

państwową i jest wyznawany przez 76% mieszkańców 

Księstwa. 2 grudnia 1997 roku struktury kościelne 

Liechtensteinu zostały wyizolowane od kościoła 

szwajcarskiego, kiedy papież Jan Paweł II powołał 

arcybiskupstwo w Vaduz.



Zwyczaje i 
obyczaje:

◦ Wiele tradycji w Liechtensteinie jest powiązane ze 

zwyczajami innych państw niemieckojęzycznych, 

ponieważ państwo jest bardzo niewielkie nie 

powstały ludowe tradycje i zwyczaje 

charakterystyczne tylko dla Liechtensteinu. Jedną 

z najstarszych udokumentowanych tradycji na 

tych terenach są kolędnicy misyjni, o których 

pierwsze wzmianki na tych terenach pochodzą z 

1677 roku. Zwyczaj ten przetrwał do dziś i można 

spotkać kolędników w święto Trzech Króli. Na 

Wielkanoc podobnie jak w innych państwach 

główne dekoracje stanowią kolorowe pisanki i 

zające.



ÖSTERREICH
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