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Życzy 
Firma Handlowa 

Dybaś Ogrody

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim 
Klientom i Partnerom najserdeczniejsze życzenia: 

szczęścia, wiary, optymizmu, 
nadziei i pomyślności 
oraz w każdym dniu 

Nowego Roku uśmiechu, 
ciepła i radości.

Życzy 
Firma Handlowa 

Dybaś Ogrody

Święta Bożego Narodzenia, 
to czas niezwykły. 

Ubierając choinkę, 
przy dźwiękach kolęd wkraczamy 

w kolorowy, czarodziejski świat,
który większość z nas kojarzy

z beztroskim dzieciństwem.

Choć zwyczaj dekorowania iglastego drzewka pojawił się w Europie 
dość niedawno (ok. dwustu lat temu), to ciężko nam sobie wyobrazić 
Święta Bożego Narodzenia bez pachnącej choinki.

W Polsce choinka pojawiła się za sprawą kolonistów niemieckich 
osiedlających się na naszych terenach podczas zaborów. 
Zwyczaj strojenia drzewka przyjęty został przez polskich mieszczan i 
inteligencję. 

Na wsiach choinki pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym,
zajmując miejsce wieszanych u powały podłaźniczek. 
Duchowni zachęcali swoich wiernych, aby w czasie świąt, na pamiątkę 
pierwszych rodziców, ustawiali w domach zielone drzewko. 
W zależności od regionu na choinkach zawieszano różnorodne 
ozdoby. Strojeniem jodły, sosny lub świerku zajmowały się głównie 
dziewczęta. 

Jak wyglądałoby „międzynarodowe” drzewko ?

Z Polski na choinkę z pewnością powędrowałyby tradycyjne ozdoby, 
które nietrudno było znaleźć nawet pod wiejską strzechą: wydmuszki, 
pióra, jabłka, suszone owoce, orzechy, ozdoby ze słomy i papieru, z 
Francji papierowe różyczki i cukierki. Niemieckim akcentem byłyby 
orzechy i wstążki z czerwonego papieru.

Z brazylijskiego drzewka moglibyśmy zabrać kawałki białego ma-
teriału, mające imitować śnieg, a z irlandzkiego lametę, u nas 
potocznie nazywaną „włosami anielskimi”. 
Szwedzi chętnie dołożyliby kilka słomianych ozdób, a Włosi 
pozłacane szyszki, świeczki, kolorowe flagi i małe laleczki. 

Nawet mieszkańcy Filipin, u których choinkę zastępują bambu-
sowe tyczki ozdabiane folią, papierem i frędzlami mogliby pomóc 
nam w dekorowaniu drzewka, podobnie jak Afrykańczycy (połud-
niowa część kontynentu), którzy co prawda choinek nie mają, ale 
chętnie dekorują okna wyżej wspomnianymi lametami.

Obecnie różnice w dekorowaniu choinek nie są tak zauważalne, 
nie mniej jednak, w dalszym ciągu każdy kraj ma swoje własne 
sposoby przystrajania bożonarodzeniowego drzewka.

Pierwsze szklane bombki, zwane często bańkami, pojawiły się 
dopiero pod koniec XIX w. Wykonywano je ze szkła dmuchanego.
Początkowo imitowały owoce i orzechy, ale z czasem wzornictwo 
wzbogacano – pojawiły się bombki w kształcie: babeczek, 
szyszek, bucików, parasolek, instrumentów muzycznych, 
zwierzątek i wielu innych. 

Święta symboli

Bożonarodzeniowe drzewko stało się symbolem rajskiego drzewa 
życia. W ciężkim, zimowym okresie miało ono dawać nadzieję i 
symbolizować odradzające się życie. 

Jaka Wigilia,

taki cały rok!

Jaka Wigilia,Jaka Wigilia,

taki cały rok!taki cały rok!taki cały rok!taki cały rok!
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Jabłka miały przypominać o grzechu pierworodnym, jabłku 
Adama i Ewy. Łańcuchy wieszane na gałązkach drzewka 
utożsamiane były z wężem kusicielem, świece i lampki ze 
Światłością Świata, czyli Chrystusem. 

Na szczycie drzewka zawieszano papierowego anioła lub 
gwiazdę, która miała symbolizować Gwiazdę Betlejemską. 
Gwiazdę wykonywano ze słomy, która miała zapewnić plenność 
i dostatek oraz kolorowych papierków. 

Symbolika towarzyszy również domownikom zasiadającym do 
wigilijnej wieczerzy.

Rozpoczynające kolację łamanie się opłatkiem na znak po-
jednania, miłości, przyjaźni i pokoju.  

12 dań wigilijnych to symbol 12 apostołów i 12 miesięcy w 
roku (im potraw więcej, tym większy dostatek i więcej dobro-
dziejstw spłynie na dom w nadchodzącym roku). 

Układane pod obrusem sianko ma nam przypominać, że 
maleńki Jezus urodził się w szopce i leżał w żłóbku, a puste 
nakrycie, to nic innego jak miejsce dla wędrowca, który tej 
szczególnej nocy może zapukać do naszych drzwi.

W wigilijnym barszczu 
tradycyjnie pływają uszka
W wigilijnym barszczu 
tradycyjnie pływają uszka

Święta pełne pięknych tradycji i doniosłego nastroju, kolorowa 
choinka, pierwsza gwiazdka na niebie, siano pod białym 

obrusem, rodzinne spotkanie przy wigilijnym stole, życzenia, 
dzielenie się opłatkiem, 12 dań, jedno wolne miejsce, kolędy, 
pasterka i wyczekiwanie  św. Mikołaja – aż trudno uwierzyć, 

że to już za kilka dni.

Boże Narodzenie 
jest doskonałą okazją, 
by do szarego, zimowego 
ogrodu wprowadzić trochę kolorów. 

Ogród
na święta

Mimo że wieszane na drzwiach bożonarodzeniowe 
wieńce, to obrazek charakterystyczny dla brytyjskich domów, 
a mrugające w rytm „Jingle Bells” lampki przywędrowały do 
nas ze Stanów, to z roku na rok przybywa zwolenników tego 
typu dekoracji.

W okresie przedświątecznym na sklepowych półkach pojawia 
się coraz więcej ozdób i dekoracji świetlnych. 

Oprócz tradycyjnych sznurów drobnych lampek możemy 
zdecydować się na różnorodne węże świetlne, girlandy, 

kurtyny a nawet roześmianego Mikołaja żwawo 
witającego odwiedzających nasz dom gości.

Wykonane za pomocą lampek dekoracje, mogą być ciekawą 
ozdobą, o ile oczywiście nie zatracimy się w „światełkowym” 
szaleństwie i zachowamy odrobinę zdrowego rozsądku.

Decydując się na zakup dekoracji świetlnych zasilanych 
prądem powinniśmy pamiętać o kilku ważnych zasadach. 

Ich przestrzeganie może uchronić nas przed 
przypadkowym porażeniem, a nawet pożarem.

- Do dekoracji elementów znajdujących się na zewnątrz 
wykorzystujemy jedynie produkty posiadające odpowiedni sto-
pień ochrony, nie mniejszy niż IP44 (wodoodporność).

- Zwykłe lampki choinkowe nie mogą służyć jako dekoracja 
zewnętrzna, gdyż ich stopień ochrony najczęściej wynosi IP20, 
a przewody nie posiadają dodatkowej izolacji.

Ogród
na świętana święta

- Elementy dekoracji zewnętrznej powinny być gumowe i dobrze 
izolowane. By mieć pewność szukaj na opakowaniu oznaczenia w 
postaci podwójnego kwadratu (przewody w podwójnej izolacji).

- Każde zakupione przez nas urządzenie (lampki, węże świetlne, 
girlandy itp.) powinno posiadać podane w języku polskim naj-
ważniejsze parametry (nazwa importera, napięcie znamionowe, 
pobór mocy, klasa ochrony IP).

- Jeżeli chcemy łączyć ozdoby w wielomodułowe ciągi zadbajmy, 
aby zakupione przez nas dekoracje posiadały odpowiednią wtyczkę, 
która wyklucza konieczność stosowania dodatkowych przedłu-
żaczy. 

Mając na uwadze nasze bezpieczeństwo nie możemy 
zapomnieć, że przed uruchomieniem iluminacji należy 

sprawdzić, czy aby na pewno pobierany przez nią prąd, 
nie przeciąża instalacji elektrycznej naszego domu.
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