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Szanowni Państwo! 

 To już kolejny numer świątecznej gazetki, której treścią pragniemy 
wprowadzić Państwa oraz naszych milusińskich w świąteczny nastrój. Tym 
razem skupimy się na ozdobach choinkowych, a konkretnie – bombkach. Bez 
nich choinka nie byłaby sobą – byłaby jedynie drzewkiem iglastym 
rozświetlającym zielenią swych kłujących listków biel i szarość zimowych dni. 
Opowiemy o tym, jak wcześniej zdobiono świąteczne drzewka i jak to się stało, 
że pojawiły się na nim kolorowe bombki. A także o tym, jak powstają bombki.  

Zapraszamy do lektury! 



 

A tak to się zaczęło… 

 Od zarania wieków ludzie odczuwali potrzebę świętowania. Jednym 
z jego elementów było przystrajanie otoczenia. A ty, co na co dzień im 
towarzyszyło, stanowiło nieodłączny element krajobrazu, imponowało swoją 
witalnością, przydatnością i pięknem były drzewa. Niejedno z nich stało się 
przedmiotem kultu, a więc tym bardziej wymagało szczególnego wyróżnienia, 
więc je ozdabiano, wnoszono jego gałęzie do domów i świątyń. 
Wykorzystywano gałęzie drzew lub całe drzewa czy też ich spore fragmenty, 
aby uczcić różne święta. 

 Historia wykorzystywania drzew podczas świąt jest bardzo długa – sięga 
czasów pogańskich. Już w starożytnym Egipcie 2000 lat p.n.e. przynoszono do 
domów liście palm daktylowych dla uczczenia zwycięstwa życia nad śmiercią 
w najkrótszym dniu roku. 

 Natomiast 500 lat p.n.e. Egipcjanie przynosili do swoich domów gałązki 
oliwne lub laurowe. Zdobili je białymi i czerwonymi wstęgami, figami, 
pieczywem oraz naczynkami z winem, miodem,  oliwą. 

W tym samym czasie Wikingowie oraz plemiona nordyckie, którzy za 
święte drzewa uważają jesion, dąb i sosnę w dniach przesilenia zimowego 
wieszali swoich domach gałązki drzew iglastych lub jemioły. Z czasem zwyczaj 
ten zawędrował do plemion słowiańskich. 

Istnieje przekaz mówiący o tym, jak nawracający pogan w VIII w. n.e. św. 
Bonifacy ściął ich święty dąb. Ogromne drzewo upadając na ziemię 
zmiażdżyło wszystkie drzewa wokół za wyjątkiem jednej małej jodełki. Widząc 
to święty powiedział poganom, że ta mała zielona jodełka jest silniejsza od ich 
dębu i – wiecznie zielona, jak Bóg, który daje im wieczne życie. Niech więc 
zawsze przypomina im Chrystusa. 

Już w czasach słowiańskich obchodzono czas przesilenia zimowego. 
Upamiętniając czas zwycięstwa światła nad ciemnością ludzie w przeddzień 
tego wydarzenia zbierali się na wieczerzy Szczodrego Wieczoru. Święto to 
nazywano Godami, a także kolędą. Obdarowywano dzieci jabłkami, 
orzechami oraz szczodrakami – specjalnymi plackami w kształcie lalek lub 
zwierząt, które także wieszano na drzewku. 

W niektórych regionach Polski stawiano na rogach tzw diduchy czyli 
ozdobione suszonymi owocami i orzechami snopy, które po godach chowano, 
a na wiosnę ziarnami z diduchów rozpoczynano siew. 



Najstarsza wzmianka o choince pochodzi z XVI w. z terenów Alzacji, choć 
drzewko jako takie było stosowane już od XII wieku w średniowiecznych 
przedstawieniach bożonarodzeniowych na terenach obecnych Niemiec, 
gdzie pełniła rolę rajskiego drzewa. Jest ona postrzegana jako pogański 
obyczaj – ozdobiona jabłuszkami, ciastkami, orzechami, ozdobami z papieru. 
Strojono ją już tak i w XV wieku. Zwyczaj ten powędrował dalej – również na 
tereny Polski, gdzie stała się popularna dopiero w pierwsze połowie XIX w. – 
początkowo na ziemiach dawnego zaboru pruskiego i austriackiego. Zastąpiła 
ona tzw podłaźniki czyli gałęzie sosnowe, jodłowe lub rozwidlone czubki 
świerku, które ozdabiano jabłkami, orzechami, światami z opłatków 
i zawieszano u pułapu nad stołem wigilijnym. Początkowo choinkę również 
wieszano za czubek u belki. Następnie dzieci przyozdabiały je wykonywanymi 
przez cały adwent zabawkami.  

W tej chwili wygląd choinki oraz zawieszanych na niej ozdób również 
ewoluuje. Nie brakuje jednak na niej kupnych lub własnoręcznie wykonanych 
bombek oraz innych ozdób. 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

 

 

 



Historia bombki 

  

Pierwsza szklana bombka powstała w Niemczech, zastępując ozdoby 
robione dotychczas z orzechów, jabłuszek, kolorowego papieru, słomy, 
wydmuszek, jaj czy obrazków. 

Otóż w połowie XIX wieku w hucie szkła w niemieckim miasteczku 
Lauscha pierwsze z nich wykonał Hans Greiner. Wedle legendy „wynalazł” je 
z biedy, gdyż ponoć nie było go stać na ciastka, orzechy, świece. Dlatego 
więc uformował kuliste kształty, puste w środku i udekorował nimi choinkę. 
Ozdoby te szybko spodobały się okolicznym sąsiadom, co sprawiło, że ruszyła 
ich produkcja, co ocaliło fabrykę przed bankructwem. 

Moda na szklane bombki rozpowszechniła się błyskawicznie. W połowie 
XIX wieku masowo zaczęły powstawać małe zakłady rzemieślnicze, w których 
całe rodziny pracowały przy produkcji. Mężczyźni zajmowali się dmuchaniem i 
formowaniem kształtów, natomiast kobiety z dziećmi  - dekorowaniem ozdób 
oraz ich pakowaniem. 

Na terenach polskich bombki szklane także zyskały na popularności, 
należy jednak pamiętać, że były wówczas bardzo drogie, a co za tym idzie – 
dostępne jedynie dla elit. 

W 1870 r. zaczęto używać form ceramicznych, a następnie, by uzyskać 
gładszą powierzchnię i wydłużyć użytkowanie kształtowników, ceramiczne 
formy zaczęto pokrywać grafitowym pyłem.  

W 1923 r. na terenie Niemiec powstała pierwsza szkołą artystyczna 
ucząca kształtowania szkła w ogniu palnika Trzydzieści trzy lata później 
niemiecki chemik Justus von Liebig dopracowuje do perfekcji odkrytą przez 



siebie w 1835 r. metodę srebrzenia szkła, która od 1867 r. staje się niezwykle 
popularna w zdobieniu bombek. 

W 1880 r. bombki zawędrowały do Ameryki za sprawą F. W. Woolwortha, 
który tak się nimi zachwycił, że zabrał je ze sobą do ojczyzny. Tam podbiły 
amerykański rynek. 

W 1967 r. zostaje rozpowszechniony palnik gazowy, co znacznie ułatwia 
i przyśpiesza produkcję bombek, zaś w 2013 r. stworzono pierwszą bombkę 
choinkową metodą druku 3D. 

Obecnie wokół Lauschy istnieje ok. 20 małych manufaktur, do których 
przyjeżdżają ludzie z całego świata, aby poznać tajniki produkcji tych ozdób 
choinkowych. 

Co roku w Lauschy odbywa się Kugelmarkt czyli Jarmark Bombek 
Choinkowych – trwa on tylko przez pierwsze dwa weekendy adwentu. Można 
na nim znaleźć bombki w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. 

Najsłynniejszą wytwórnią bombek w Polsce była fabryka w Miliczu. 
Jednak ze względów ekonomicznych zamknięto ją w 200r.tworząc tu Muzeum 
Bombki. 

W okolicy Warszawy istnieją jednak małe fabryki bombek – „SIlverado” w 
Józefowie i „Gepard” w Wołominie. Można tu obejrzeć proces powstawania 
bombki, zachwycić się różnorodnością ich kształtów, rozmiarów i kolorów. 

Pierwsze choinkowe bombki pojawiły się w Polsce w XIX w. Były 
wykonywane ze szkła dmuchanego i początkowo imitowały orzechy i inne 
owoce, ale z czasem wzornictwo wzbogaciło się o bombki w kształcie 
przedmiotów codziennego użytku np. bucików, parasolek, instrumentów 
muzycznych czy też postaci zwierząt i pajaców. 

Polska to potentat w produkcji ręcznie robionych bombek. Niemal całą 
produkcja trafia na eksport, głównie do USA, ale także do Japonii, Kanady, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Skandynawii, Australii i innych krajów. 

Szczególnie mocno upodobaliśmy sobie tę choinkową ozdobę. 
Dowodem może być Muzeum Bombki Choinkowej w Miejscowości Nowa 
Dęba istniejące od 2012 r.. Każdy zwiedzający ma okazję podziwiania bombek 
z różnych epok i zakątków świata. Mają też okazję do ozdobienia własnej, 
unikatowej bombki. 

Opracowała mgr Beata Trybulska 

Symbolika bombki 



 Ponieważ ozdoby wieszane na choince mają przypisane jakieś 
znaczenie, oczekujemy, że ma je również bombka. Wynika to z tradycji, 
z ludzkiej potrzeby przypisywania faktom i przedmiotom jakichś znaczeń. 

 I tak np. okrągłe bombki, które postrzegamy jako najbardziej tradycyjne 
(taki kształt miały pierwsze bombki), a przy tym nawiązują one do pierwszych 
tradycyjnych ozdób choinkowych, jabłek i orzechów, przez swój kształt 
symbolizują harmonię kosmosu. 

 Bombki w kształcie kota, który symbolizuje pożywienie w domu, ponieważ  
przegania on myszy postrzegane są przez osoby przywiązane do przypisywania 
znaczenia znakom, kształtom i kolorom jako symbol zapewniający pełną 
spiżarnię. 

  Wszystkie ozdoby choinkowe, a więc dla ludzi przywiązujących do tego 
znaczenie – również i bombki, mają swoją symbolikę kolorystyczną: czerwień 
jest kolorem życia, a biel i srebrny to kolory zimy, oznaczające, że należy trochę 
zwolnić i odpocząć, aby przywitać wiosnę nowymi siłami. 

  Można tak rozpatrywać różne kształty i kolory bombek, jednak nie można 
zapomnieć o tym dlaczego, jakiej sytuacji powstała pierwsza szklana kula. 
Wiąże się ona z tradycją świąt Bożego Narodzenia, zastępuje jabłka i orzechy, 
swym klasycznym, kulistym kształtem nawiązuje do doskonałego boga – jak 
On, nie ma początku, ani końca. Symbolizuje więc to, co wieczne i boskie. Przez 
to przypomina nam, że w nadchodzących świętach nie jest najważniejsza 
choinka, prezenty, cały wystrój (choć tworzą one bardzo miłą, ciepłą 
atmosferę), ale ich istotą jest Boże Narodzenie.   

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

 



 

 

Choć trudno jest nam uwierzyć, ale wszystkie ozdoby świąteczne, które 

tak nam umilają rodzinne uroczystości, pochodzą z Niemiec lub terenów 

niemieckojęzycznych.  

Zanim pojawiła się bombka, drzewka na pewno nie świeciły pustkami. 

Wieszano na nich owoce, głównie jabłka, które miały nawiązywać do drzewa 

rajskiego. Kogo było stać, ozdabiał gałązki orzechami lub własnymi 

wypiekami. Łupiny po orzechach przechowywano przez kolejne lata. 

Towarzyszyły im papierowe obrazki, kule, łańcuchy i kwiaty.  

Wszystko przygotowywano w domu, gdyż nie było możliwości zakupu 

gotowych ozdób na jarmarkach czy w sklepach. Wypieki z ciasta formowano 

w figurki aniołów, zwierząt i gwiazd lub za pomocą drewnianych form 

odciskano na nich gotowe motywy.  

Pierwsza bombka, jak już wspomniano w jednym z poprzednich 

artykułów, powstała dlatego, że na pomysł wykorzystania szklanej kuli jako 

świątecznej ozdoby wpadł pewien wydmuchiwacz szkła Turynagii. Orzechy 

i owoce były dla niego za drogie, a małe szklane kulki mógł wydmuchiwać 

z resztek materiałów.  

Rzecz działa się w połowie XIX  wieku, a tradycja wytwarzania szklanych 

bombek trwa do dziś. Jak to się robi? Postaramy się przedstawić ten proces. 

W pierwszych latach produkcji, bombki zaczęły nabierać barw  

i różnorodnych kształtów. Przyjęło się, że to głowa rodziny i pozostali dorośli 

mężczyźni synowie/bracia zasiadali przed palnikiem, bowiem kobiety 

zajmowały się zdobnictwem, a dzieci pakowanie szklanych ozdób do 

transportu. Popularne i ponadczasowe okazały się figurki ptaków, a podczas 

Jak powstaje bombka? 



pierwszej wojny światowej nawiązywano do tematów militarnych. W latach 

międzywojennych popularnością cieszyły się szklane samochody i samoloty.  

Obecnie często fabryki bombek również są firmami rodzinnymi, 

a produkcja tych szklanych ozdób odbywa się zgodnie z tradycją, choć 

równocześnie otwarte są na nowinki technologiczne i oczekiwania klientów, 

wprowadzając nowe wzory i materiały. Produkcją – wydmuchiwaniem na ogół 

zajmują się mężczyźni (choć zdarza się, że robią to również kobiety), natomiast 

ozdabianiem i przygotowywaniem do ekspedycji – kobiety. 

Cała produkcja zaczyna się od… szklanych rurek. Tak, tak – dmuchacze 

podgrzewają rurkę w bardzo wysokiej temperaturze, odcinając w ten sposób 

pożądany kawałek, który podgrzewają, a następnie wydmuchują. W ten 

sposób powstają przede wszystkim bombki o kształcie kulistym. Bardziej 

skomplikowane kształty powstają poprzez manipulowanie rozgrzanym 

i wydmuchanym materiałem oraz przez kształtowanie w specjalnych formach, 

których model powstaje najpierw z plasteliny lub wosku. 

 

 



 
Kolejny etap to barwienie szklanych ozdób od wewnątrz przy użyciu 

azotanu srebra. Niewielka jego ilość jest wlewana do środka, a następnie przez 

potrząsanie rozprowadzana po ściankach ozdoby. 

 



Jeśli chcemy uzyskać inny kolor niż srebrny, azotan musi mieć odpowiednie 

dodatki. Tak przygotowana szklana kula (lub inny kształt) musi wyschnąć przed 

kolejnym etapem, którym jest malowanie. 

Kilkukolorowych wzorów nie maluje się od razu – czyni się to etapami, aby 

różne kolory farby się nie wymieszały ze sobą tworząc inny od zamierzonego 

wzorek. Tak praca wymaga nie tylko artystycznego zmysłu, ale też 

umiejętności planowania kolejnych etapów pracy oraz cierpliwości. W ciągu 

jednego dnia doświadczona artystka jest w stanie pomalować 60 bombek. 

 



 Teraz nadchodzi czas na obcięcie nadmiaru szkła, nałożenie kapsla 

(metalowej końcówki służącej do nawleczenia nitki i powieszenia na choince), 

pakowanie i dystrybucję towaru. Jak widać, produkcja bombek musi trwać 

przez cały rok, aby zapewnić wszystkim chętnym nabycie takich cudeniek. 

 

 

 
 

Opracowała mgr Paulina Kwiatkowska 
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Ciekawostki o bombkach choinkowych 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PK/nd200924_kolorowy.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasza_Droga_(czasopismo)
https://www.forbes.pl/wiadomosci/ozdoby-swiateczne-z-polski-podbijaja-swiat/6s94snn


Jedną z tradycji Bożego Narodzenia jest  choinka i jej przyozdabianie. 
Choinka bez bombek? Nie mam mowy! Oto kilka ciekawostek o bombkach: 

Bombki w niektórych regionach Polski nazywa się bańki, cacka lub 
glasgule. Najczęściej zrobione są z cienkiego szkła, a następnie pomalowane 
we wzory. Okazuje się, że jest to tradycja stosunkowo młoda. 

 

Jako ciekawostkę należy powiedzieć, że w miejscowości Nowa Dęba 
istnieje Muzeum Bombki Choinkowej. Zostało założone w 2012 roku przez 
producenta choinkowych bombek. Są tam setki unikatowych bombek 
o różnych kształtach, powstałych w różnych krajach, a także dekoracje 
choinkowe. Warto też wspomnieć, że Michael Jackson miał bombki 
wyprodukowane w Polsce, a prezydent Bronisław Komorowski  podarował 
polskie bombki  prezydentowi USA Barackowi  Obamie, który potem mówił, że 
to najpiękniejsza ozdoba na choince. 

I jeszcze kilka ciekawostek: 

• Najdroższa bombka choinkowa jest warta  400tyś. złotych. Wykonał ją  
brytyjski jubiler, poświęcając na to rok pracy. Jest zrobiona z białego 
złota i przyozdobiona  188 rubinami i 500 diamentami.  

• Podobno aby zrobić dobrze bombki choinkowe ,potrzeba pracować 
w tym fachu  ok. 3 lat  

• Musimy też  wiedzieć ,że choć o bombkach  przypominamy sobie 
w okolicach Bożego Narodzenia , ich produkcja trwa przez cały rok. 

• Pierwsza świąteczna choinka stanęła w Stanach Zjednoczonych, 
w Białym Domu w 1856 r. 

• Najstarszy katalog prezentujący bombki choinkowe pochodzi z 1860 r. 
• W 1923 r. powstała w Niemczech pierwsza szkoła artystyczna 

specjalizująca się w nauce kształtowania szkła w ogniu palnika 

Opracowała mgr Anna Łaziuk 


