
Gdy nadejdą Święta
niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność i szczęście 
każdego dnia. Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz zbliżającego się 
Nowego Roku pragniemy złożyć Naszym 
Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń: zdrowia, 
szczęścia, wszelkiej pomyślności.
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PORADNIK SEZONOWY

Na Boże NarodzenieBoże Narodzenie

stworzenie
weseli się wszystko

Świat zmienia się bardzo szybko. Pędzi. 
Kilka miesięcy temu wiosna zmieniła się 
w lato, a dzisiaj jesień powoli, 
niezauważalnie przechodzi w zimę.

Na Boże NarodzenieBoże Narodzenie

stworzenie
weseli się wszystko

Tym sposobem dotarliśmy do listopada i grudnia więc czas po-
myśleć o Świętach Bożego Narodzenia. 
Ich wyjątkowość tkwi nie tylko w tradycji, ale też w atmo-
sferze, w jakiej przygotowujemy nasz dom.

Każdy z nas chce mieć pięknie przystrojoną, budzącą zachwyt 
choinkę. Co roku zastanawiamy się jakie drzewko powinniśmy 
wybrać - żywe czy sztuczne? 

Bez wątpienia zaletą choinki sztucznej jest to, że zdobi nasze 
mieszkanie tak długo jak tego chcemy. Igły takiej choinki nie 
opadają, więc nie mamy problemu ze sprzątaniem. 
Decydując się na sztuczne drzewko „ratujemy” żywą choinkę 
przed wycięciem. Co prawda ładna choinka sztuczna kosztuje 
na pewno więcej niż żywe drzewko porównywalnej wyso-
kości, jednak ten wydatek ponosimy raz na wiele lat.

Ostatnie lata jednak jednoznacznie wskazują, że na nowo 
odkrywamy zalety świeżych drzewek, doceniając trudny 
do zastąpienia sztucznymi odświeżaczami i tak bardzo 

kojarzący się z białymi świętami zapach igliwia. 

W tym miejscu pojawia się kolejny dylemat - drzewko cięte, 
czy w donicy. Do wyboru w centrach ogrodniczych mamy 
świerki, jodły i sosny. Kupując choinkę żywą pamiętajmy, żeby 
miała lśniące, żywo zielone igły, które mocno trzymają się 
gałęzi. Choinka żywa nadaje świętom prawdziwy klimat. Jeśli 
mamy ogród, możemy opadłe igły i rozdrobnione gałęzie 
wrzucić na kompost. 

Wybieranie, transportowanie i ubieranie żywej choinki to 
rytuał, bez którego trudno wyobrazić sobie prawdziwe 

Święta Bożego Narodzenia.
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PORADNIK SEZONOWY
Świerk pospolity 
Wśród choinek oferowanych w handlu świerk pospolity wiedzie 
prym. Po wstawieniu do pomieszczenia roztacza charakterystyczny 
zapach. Wadą świerka jest to, że jego igły szybko opadają, 
szczególnie gdy postawimy go w ogrzewanym pomieszczeniu. 
Aby przedłużyć żywotność ściętego drzewa, można umieścić go w 
stojaku posiadającym naczynie z wodą. Świerkowa choinka powin-
na też być skromniej ubrana, gdyż stosunkowo wiotkie gałązki tego 
iglaka łatwo uginają się pod ciężarem ozdób.

Świerk kłujący 
Jego igły są mocniejsze niż świerka pospolitego i bardziej kłujące, 
ale dzięki temu są trwalsze i udźwigną więcej dekoracji. 
Igły mają srebrzysty kolor, z tego powodu jest nazywany często 
świerkiem srebrzystym lub srebrnym.

Jodła pospolita 
Jodła pospolita pięknie pachnie po wstawieniu do pomieszczenia, 
jej igły długo utrzymują się na drzewku. Po jakimś czasie zasychają, 
ale pozostają przytwierdzone do gałązek i nie opadają. Jej igły są 
delikatniejsze od igieł świerka i mają ciemnozielony kolor.

Jodła kaukaska 
Ta jodła, często dostępna w pojemnikach ma miękkie, delikatne i 
długie igły o intensywnie zielonym kolorze.
Długo wytrzymuje w pomieszczeniach jako choinka.

Sosna pospolita 
W Polsce sosna jest rzadziej wybierana na choinkę. 
Zaletą sosny jest to, że jej igły długo utrzymują się na gałązkach.

Drzewko kupione w donicy najlepiej pozostawić na zewnątrz, a 
wnieść do domu w ostatniej chwili, choinkę ciętą najlepiej zamo-
cować na odpowiednim stojaku dzień lub dwa przed Wigilią.

W przedświątecznej gonitwie nie możemy zapomnieć o 
dekoracji innych miejsc tj.: drzwi wejściowych, okien, 

balustrady, krzeseł, miejsca nad kominkiem, 
no i oczywiście ogrodu.

Na drzwiach wejściowych anglosaskim zwyczajem wieszamy wieniec, 
na znak, że chętnie witamy w domu gości.W mieszkaniach  stawiamy 
kwiaty, np. poinsecję ("Gwiazdę Betlejemską") lub Hippeastrum 
(zwartnicę) w odświętnych doniczkach. 
Możemy także postawić świece lub świąteczne lampki.

Świąteczny stół możemy udekorować pięknym, odświętnym obrusem, 
a serwetki dobrać kolorystycznie. Kominek mogą przyozdobić girlandy 
ze świerkowych lub jodłowych gałązek z dodatkiem bombek, kora-
lików i skarpet Świętego Mikołaja.

Na balustradach, poręczach i balkonach wieszamy girlandy lub białe 
lampki. Zaświecone wieczorem stworzą miły, świąteczny nastrój.

Bardzo efektowne są też dekoracje świetlne: łańcuchy, węże, kur-
tyny, girlandy i nitki świetlne, a także gotowe świąteczne motywy.
Coraz częściej ustawiamy w ogrodzie świecące figury, na przykład 
Świętego Mikołaja w saniach ciągniętych przez renifery, bałwanka 
czy różnych zwierząt. 

Wesołych Świąt!
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