
 
 

Z mroźnego lasu przywieziona, 
w srebrzyste bombki ustrojona, 
a kiedy płomień świec zaświeci, 
cieszy dorosłych, cieszy dzieci. 

 
 



CHOINKA 



 
 
 
 
 
 

Dawno, dawno temu… 
 

W starożytnym Rzymie mieszkańcy podczas 
obrzędów, by udobruchać boga urodzaju, 

ozdabiali drzewa liściaste bluszczem i 
laurem. Egipcjanie świętując najkrótszy 

dzień w roku – przesilenie zimowe, znosili 
zielone liście palm daktylowych do swoich 

domów jako symbol „triumfu życia  nad 
śmiercią”.  



Misja św. Bonifacego 
 

Jednak prawdziwą popularność choinka zyskała dzięki 
świętemu Bonifacemu, mnichowi, który w VIII wieku 

nawracał pogan. Według legendy św. Bonifacy 
nawracając pogańskie ludy ściął potężny dąb , który dla 

nich był drzewem świętym. Upadający dąb zniszczył 
wszystkie rosnące wokół niego drzewa za wyjątkiem 

małej jodełki. – Widzicie, ta mała jodełka jest 
potężniejsza od waszego dębu. I jest zawsze zielona, tak 

jak wieczny jest Bóg dający nam wieczne życie. Niech 
ona przypomina wam Chrystusa – miał powiedzieć w 

trakcie kazania misjonarz. 





 
Przed choinką…. 

 Drzewkiem była najczęściej jodła, którą gospodarz przynosił w wigilijny ranek.                           

Choinka zastąpiła tradycyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka. 

Podłaźniczka to przyozdobiony czubek jodły, świerka lub sosnowa gałązka, 
którą wieszało się pod sufitem. Dzieci  

w wigilijny wieczór wieszały na gałązkach:  

ciastka, czekoladki, owoce, jabłka,  

kolorowe opłatki i słomiany łańcuch. 

Wierzono, że podłaźniczka ma magiczną moc  

i uchroni dom od chorób  i nieszczęść.  

Wyschniętej ozdoby nigdy nie wyrzucano,  

a jego pokruszone gałązki dodawano do  

zwierzęcej karmy lub zakopywano w polu,  

wierząc, że przyniesie to urodzaj.  



Magiczna moc ozdób 

Początkowo choinkę przystrajano 
ozdobami naturalnymi: jabłuszkami, 

pierniczkami, orzechami, zabawkami ze 
słomy i papieru . Każda z ozdób 

pojawiająca się na choince miała swoje 
znaczenie. 

 

 



  

 
 

Gwiazda Betlejemska, którą umieszczano na 
szczycie drzewka od ubiegłego wieku, miała 
pomagać w powrotach do domu z dalekich 

stron. 

 



 
 Oświetlenie choinki broniło 

dostępu złym mocom, a także 
miało odwrócić nieżyczliwe 

spojrzenia ludzi. W chrześcijańskiej 
symbolice religijnej wskazywało 
natomiast na Chrystusa, który 
według tych wierzeń miał być 

światłem dla pogan. 



  

 

   Jabłka zawieszane   

   symbolizowały  

   biblijny owoc. 
 

 

    Orzechy zawijane w sreberka nieść  

    miały dobrobyt i siłę.  
 

 

 

        Papierowe łańcuchy wzmacniają  

        rodzinne więzi oraz 

        chronią dom przed kłopotami. 
 



 
 
Dzwonki oznaczają dobre  
nowiny i radosne wydarzenia. 
 
     
    Anioły mają opiekować  
    się domem.  
  
 
Jemioła. Ten symbol przybył do  
Polski z Anglii. Pod jemiołą całują  
się zakochani oraz skłócone ze  
sobą osoby. Pęk jemioły należy  
trzymać w domu do  
następnych świąt.  

 



Samo żywe drzewko stało się w 
chrześcijaństwie symbolem 
Chrystusa jako źródła życia. 
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