
Świeć 

choinko!

Świeć!



• ZACZNIJMY OD POCZĄTKU

Drzewo było 
i jest ważnym symbolem 

w wieli kulturach.
W starożytnym Rzymie
wierzono w moc drzewa

laurowego. 
Dla Egipcjan ważna była

palma daktylowa.
W wierzeniach Celtów
nadawano moc jemiole,
w mitologii nordyckiej

ostrokrzewi.
Drzewo było kojarzone z siłą,

mocą odrodzenia
i nieśmiertelnością.



PIERWSZE OZDOBY

• Tradycja ozdabiania choinek 
narodziła się ok. XVI wieku 
w Alzacji (obecnie 
Francja), gdzie w okresie 
Bożego Narodzenia ustawiano 
w domach drzewka iglaste 
i dekorowano je jabłkami. 
Było to nawiązanie do 
biblijnego drzewa rajskiego. 
Takie zwyczaje były często 
krytykowane przez kościół, 
który traktował je jako obrzędy 
pogańskie.



CHOINKA W POLSCE
• W Polsce choinka pojawiła się 

dość późno. Tradycja 
przywędrowała do nas wraz 

z niemieckimi osadnikami 
na przełomie XIX i XX 
wieku. Początkowo choinkę 

można było spotkać głównie 
u warszawskiego 

mieszczaństwa. 
Stamtąd zwyczaj przeniósł się 
do domów polskiej szlachty.



Polska rodzina przy choince



OZDOBY DAWNIEJ
• Niegdyś, tradycyjnymi 

zdobieniami choinkowymi 
były ciastka, pierniczki, 

orzechy, małe czerwone 
tzw. rajskie jabłuszka, 

własnoręcznie wykonywane 
w czasie adwentu ozdoby 

z bibuły, kolorowych 
papierów, piórek, 

wydmuszek, słomy i kłosów 
zbóż . Na gałązkach 

w wieczór wigilijny zapalano 
prawdziwe świeczki.



SYMBOLIKA OZDÓB
• Każda z ozdób na choince 

miała swoje znaczenie. 
Jabłuszka nawiązywały 
do rajskiego owocu. 
Dzwoneczki miały symbolizować 
dobre nowiny, a postaci 
aniołków – bożą opiekę. 
Łańcuchy przypominały 
o zniewoleniu grzechem. 
Najważniejsza była gwiazda 
betlejemska, która 
symbolizowała szczęśliwy powrót 
do domu zbłądzonych.



OZDOBY DZIŚ
• Współcześnie najpopularniejsze są szklane bombki 

i światełka elektryczne. Dekoracje i choinkowe 
zabawki najchętniej kupujemy w sklepach. Coraz 

częściej prawdziwą choinkę zastępuje sztuczna,
z której można korzystać przez wiele lat.



CHOINKOWE 
CIEKAWOSTKI

• W miejscowości Gubbio we Włoszech, od prawie 30 

lat, na stoku wzgórza, powstaje choinka ze 
światełek. Ma ponad 650 metrów wysokości i 450 

metrów szerokości.

• Składa się z 3000 różnokolorowych światełek 
połączonych 8500 metrami km kabla 

i jest widoczna z 50 kilometrów



• Początkowo choinki były zawieszane pod sufitem.

• W Polsce zwyczaj ten zachował 

się jeszcze w niektórych regionach na południu kraju.

• Taka choinka nazywana była "podłaźniczką"



NAJDROŻSZA CHOINKA NA ŚWIECIE

• Najdroższa choinka na świecie powstała w roku 

2019 w miejscowości Estepona (kurort Marbella) 
w Hiszpanii. Została udekorowana złotem, 

diamentami, szmaragdami i innymi drogimi 
kamieniami o łącznej wartości około 12 mln euro



PŁYWAJĄCA CHOINKA

• Największa choinka na wodzie została 

skonstruowana w 2011 roku w Rio de Janeiro
w Brazylii. Miała 85 metrów wysokości, ważyła 542 

tony i była oświetlone przez 3,3 miliony żaróweczek.

• Choinka stała na specjalnie przygotowanej, 
pływającej platformie.



CHOINKA Z LUDZI

• Największa choinka ułożona z ludzi należy do 

mieszkańców Hondurasu W jednym miejscu zebrało 
się aż 2945 uczestników, którzy ubrani w zielone oraz 

czerwone koszulki stworzyli wymagany wzór. Rekord 
próbowano pobić w Poznaniu, ale nie zebrano 

wystarczającej liczby ochotników.

• Link: 

• https://www.youtube.com/watch?v=sIxSk8Knhis&fe
ature=emb_title



Honduras – choinka z 
ludzi



Ubieranie choinki na Święta jest magiczną chwilą. 

Życzę Wam aby przystrajanie jej przebiegało  w ciepłej i rodzinnej atmosferze.


