
OZDOBY CHOINKOWE 

Dawnymi tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi 

były ciastka, pierniczki (wypiekane często  

w kształcie serc), orzechy, małe, czerwone 

tzw. rajskie jabłuszka, własnoręcznie wykonywane 

w czasie adwentu ozdoby z bibuły, kolorowych 

papierów, piórek, wydmuszek, słomy i źdźbeł traw, 

kłosów zbóż itp. Na gałązkach w wieczór wigilijny 

zapalano świeczki i tzw. zimne ognie. 

Współcześnie, w zależności od kraju, ubiera się je 

nieco inaczej. Dekoruje się choinkę bombkami, 

cukierkami, papierowymi ozdobami (jak dawniej), 

srebrnymi i złotymi włosami anielskimi. W 

większości krajów drzewko ubiera wspólnie cała 

rodzina w dzień wigilijny. W krajach znajdujących 

się pod wpływem tradycji angielskiej 

i amerykańskiej drzewko ubiera się wcześniej. 

 Symbolika ozdób choinkowych, jak i samego 
drzewka, ma swe korzenie w tradycji ludowej: 
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 (zły urok). W chrześcijańskiej 
symbolice religijnej wskazywało natomiast 
na Chrystusa, który według tych wierzeń miał 
być światłem dla pogan. 

 Jabłka zawieszane na gałązkach symbolizowały 
biblijny owoc, którym kuszeni byli przez Szatana 
Diabła Adam i Ewa. Później zastąpiono je 
małymi rajskimi jabłuszkami. Pierwotnie 
zapewnić miały zdrowie i urodę. 

 Orzechy zawijane w sreberka nieść miały 
dobrobyt i siłę. 

 Papierowe łańcuchy przypominały  
o zniewoleniu grzechem, ale np. w okresach 
rozbiorów miały wymowę politycznych okowów. 
Zaś w ludowej tradycji niektórych regionów 
Polski uważano, że 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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XX WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

NA 

„NAJCIEKAWSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ” 

WOŹNIKI 2017 

ORGANIZATORZY: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach 

CELE KONKURSU: 

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych 

- pobudzanie wyobraźni plastycznej, 
- zastosowanie różnych nowatorskich form i technik przestrzennych  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych według w następujących 
grupach; 
I od  6-9 lat 

 II od 10-12 lat 

 III od 13-15 lat 

 IV od 16- 20 lat 

 V dorośli 

2. Każdy uczestnik konkursu  może nadesłać jedną pracę plastyczną przedstawiającą 
ozdobę choinkową, wykonaną własnoręcznie w dowolnej technice przestrzennej 

3. Format pracy jest dowolny 
4. Do każdej pracy powinny być dołączone karteczki zawierające następujące 

informacje: 
imię i nazwisko uczestnika, adres, wiek, telefon kontaktowy, opis techniki, w 

której pracę wykonano, adres szkoły lub instytucji, którą reprezentuje oraz numer 

telefonu. 

TERMIN: 

Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 13.12.2017 na adres: 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY 

UL. GÓRNA 5 

42-289 WOŹNIKI 

Tel. 34/ 357 30 37 

OCENA PRAC I NAGRODY 

W konkursie przyznawane będą tylko WYRÓŻNIENIA w postaci nagród 

rzeczowych dla trzech uczestników  w każdej kategorii wiekowej. 

Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatorów. 

Informacje o werdykcie Jury zostaną zamieszczone na stronie internetowej: 

www.mgokwozniki.com ;  www.wozniki.pl  

UWAGI KOŃCOWE 

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu MGOK 

Woźniki. 

Organizator  zapewnia sobie prawo do nieodpłatnego wydania i publikowania 

nadesłanych prac w różnorodnej formie. 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

Prosimy o podanie łącznej ilości prac na opakowaniu zbiorczym. 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 34/ 357 30 37 od 

wtorku do soboty w godz. od 13.00 do 21.00. 

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., 
nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).  
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