
W Niedzielę Palmową, na tydzień przed świętami Wielkanocnymi, 
w kościołach święci się palmy. Obrzęd ten odbywa się na pamiątkę 
triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Wraz ze swoimi uczniami 
przybył on na święto Paschy na osiołku i witany był przez tłumy ludzi 
wołających: Hosanna i rzucających mu na drogę gałązki oliwne 
i palmowe.

 Palma wielkanocna składa się z zielonych gałązek leszczyny, 
wierzby, cisu, sosny, jałowca lub bukszpanu. Zielone gałązki są 
symbolem odradzającego się życia i witalności. Palmę zdobi się 
suszonymi lub papierowymi kwiatami oraz wstążkami. Sposób 
przystrojenia, dodatki i wielkość palm różnią się pomiędzy 
poszczególnymi regionami kraju. Najwspanialsze okazy palm potrafią 
osiągać wysokość nawet 2-3 metrów. Kiedyś wierzono, że poświęcona 
w Niedzielę Palmową palma ma magiczną moc obrony przed wszelkim 
złem i nieurodzajem oraz zapewnia pomyślność, zdrowie i bogactwo. 

Każdy może zrobić swoją własną, niepowtarzalną palmę. Ozdobne 
wstążki i dodatki to kwestia gustu i fantazji. Zaletą własnej palmy jest 
to, że można ją przyozdobić w ulubionym przez siebie kolorze. 
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Zobacz krok po kroku, jak wykonać palmę wielkanocną w domu.

1.  Do wykonania palmy wielkanocnej będziesz potrzebować:
- patyka drewnianego (może być pałeczka do sushi)
- zielonych gałązek (najlepiej bukszpan i wierzbowe bazie-kotki)
- kilku cienkich drucików
- kolorowej krepy
- nożyczek

2.  Zielone gałązki bukszpanu i bazie-kotki przymocowujemy 
do drewnianego patyka za pomocą drucika. Do tak przygotowanego 
„stelaża” palmy przymocujemy kolorowe kwiatki.
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3.  Przystępujemy do wykonania kwiatków z krepy. Najpierw robimy 
środek kwiatka, czyli słupek. W tym celu wycinamy z krepy kwadrat 
o wymiarach około 10 na 10 cm.

4.  Na środku kwadracika usypujemy ścinki i niepotrzebne kawałki krepy. 
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5.  Kwadracik zwijamy, tak żeby ścinki utworzyły główkę słupka. 
Następnie skręcamy krepę poniżej główki w długą szyjkę słupka. 

6. W celu zrobienia korony kwiatka odcinamy kawałek krepy o długości 
około 8 cm. Marszczymy krepę dookoła słupka. Im więcej 
pomarszczonych warstw krepy, tym kwiatek będzie okazalszy. Na 
zakończenie okręcamy drucik wokół kielicha kwiatka, tak żeby część 
drucika utworzyła łodyżkę. Będzie nam potrzebna do przymocowania 
kwiatka do zielonych gałązek palmy. 
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7. Krepę na płatki można ponacinać w dowolny sposób (paski, stożki, 
półkola), dzięki czemu otrzymamy kwiatki o różnych kształtach płatków. 

8. Mocujemy kwiatki do zielonych gałązek palmy za pomocą drucików-
łodyżek. Po umocowaniu wszystkich kwiatków formujemy z krepy 
rękojeść. Owijamy nią dolną część palmy i mocujemy drucikiem.

9.  Na zakończenie drucik przykrywamy ozdobną wstążką, którą 
związujemy w kokardę. 
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Palma wielkanocna gotowa!



Życzymy Wam, żeby jej magiczna 
moc przyniosła wszystkim dużo 
zdrowia i pomyślności.
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