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Szanowni Państwo! 

Choinka, tak nierozłącznie związana obecnie z tradycją Świąt Bożego 

Narodzenia, że wydaje się, iż istniała od zawsze, pojawiła się u nas 

stosunkowo niedawno. Obecnie pod tym pojęciem rozumiemy drzewko 

iglaste (najczęściej świerk lub jodłę, rzadziej sosnę) naturalne lub sztuczne 

ozdobione bombkami oraz innymi ozdobami. A historia jej, w zależności od 

tego, z jakiego punktu widzenia na nią spojrzymy, jest i krótka i długa. Warto 

ją poznać. Zapraszamy do lektury naszej gazetki, która przybliży ten temat. 

Miłej lektury! 

 



Drzewo. Skoro mówimy o drzewie, to wypadałoby zacząć 

od korzeni – tym razem w znaczeniu przenośnym. Jak już 

wspomniałam, historia choinki – w obecnym kształcie – jest 

krótka. Jednak tradycja drzewka świątecznego sięga w 

głąb stuleci, a nawet tysiącleci. W wielu bowiem kulturach 

drzewo, szczególnie iglaste, jest symbolem życia 

i odradzania się, trwania i nieśmiertelności, a równocześnie 

płodności. Zaczynamy więc od czasów pogańskich – 

jeszcze zanim zaczęliśmy istnieć jako Polska. 

 

Jak więc to było w pogańskich krajach? Otóż starożytni Egipcjanie 

czcili boga Ra, posiadającego głowę jastrzębia i noszącego słońce jako 

świetlisty dysk w swojej koronie. Ku jego czci, w czasie przesilenia zimowego, 

wypełniali swoje domy zielonymi liśćmi palm daktylowych jako symbol 

„tryumfu życia nad śmiercią”. Rzymianie, czczący boga płodności i rolnictwa 

Saturna, obchodzili Saturnalia – również w okresie przesilenia wiosennego, 

które oznaczało, że wkrótce wszystko się zazieleni 

zaowocuje. Z tego powodu ozdabiali liściastym 

bluszczem i laurem swoje mieszkania i świątynie. 

Celtowie używali zielonych gałęzi ostrokrzewu, 

który według druidów oznaczał wieczne życie. W 

mitologii nordyckiej drzewo Yddgrasil czyli 

„Drzewo Strasznego” było poświęcone Odynowi. 

Wyznaczało ono oś świata, od której zaczęło się 

dzieło stworzenia i stanowiło symbol połączenia 

nieba i ziemi.  

 

  Narody słowiańskie też miały swoje święto w tym czasie 

– było to pogańskie Święto Godowe związane z przesileniem 

zimowym poprzedzone świętowaniem poświęconym zmarłym.  

W Polsce bardzo długo stawiano w izbie przystrojony 

snopek zwany Diduchem (Diduch to dosłownie „dziad”) 

wyparty później przez jemiołę i podłaźniczki.  



 

Historia współczesnej choinki. Aż trudno uwierzyć, że świętowanie 

Bożego Narodzenia, które zaczęto obchodzić je w IV wieku, mogło obejść się 

bez choinki. Teraz już  tego nie dostrzegamy, ale faktem jest , że na obecną 

tradycję obchodu tych klimatycznych świąt miały wpływ pogańskie obyczaje 

połączone ze zwyczajami chrześcijańskimi i wzbogacone o specyficzne 

cechy kultury różnych narodów, które nadały im własną treść. 

Trudno też ustalić konkretną datę, a to ze względu na brak pisemnych 

dokumentów. Pewne informacje przetrwały w legendach. Według jednej 

z nich choinkę zawdzięczamy świętemu Bonifacemu nawracającemu 

pogańskich Germanów z terenów obecnych środkowych i wschodnich 

Niemiec. Legenda mówi, że pewnego razu chcąc ukazać poganom 

kruchość ich wiary nakazał ściąć czczone przez nich drzewo – potężny dąb 

Donara (Thora). Ścięte drzewo padając zniszczyło wszystkie drzewa i krzewy 

rosnące wokół niego. Ocalała jedynie mała jodełka. „–Ta mała jodełka jest 

potężniejsza od waszego dębu. I jest zawsze zielona, tak jak wieczny jest Bóg 

dający nam wieczne życie. Niech ona przypomina wam Chrystusa” – 

podobno tak powiedział święty, ustanawiając nowy zwyczaj, który jednak 

szybko został zapomniany po jego rychłej śmierci.  

Jeszcze inna legenda – góralska – głosi, że pomysłodawcą choinki był 

niedźwiedź. Kiedy zwierzęta szły do groty przywitać nowonarodzonego 

Chrystusa, każde z nich niosło coś w darze. Niedźwiedź też szedł, ale nie miał 

nic dla Dzieciątka. Było mu trochę wstyd z tego powodu, więc po drodze 



wymyślił sobie, że podaruje jodełkę. Wyrwał z ziemi drzewko i ciągnął je za 

sobą przez góry i potoki. Jodełka namokła, utworzyły się na niej sople, które 

najpierw podświetliło słońce, potem księżyc, i tak pięknie ustrojona stała się 

znakiem narodzin Pana. 

Na początku XV wieku we Fryburgu członkowie Bractwa Czeladników 

Piekarskich ustawili świąteczne drzewko w szpitalu Św. Ducha, a następnie 

ozdobili je piernikami, opłatkami i owocami. Najstarsze udokumentowane 

informacje o choince pochodzą z XV i XVI wieku z zapisanych kazań, 

w których krytykowano ten pogański zwyczaj. Była w nich mowa o iglastych 

drzewkach (świerkach, jodłach i sosnach) przynoszonych do domu 

i ozdabianych rajskimi jabłuszkami, orzechami, ozdobami z papieru. Miało to 

miejsce w Alzacji.  

Prawdopodobnie jednak już wcześniej występowała jako rajskie 

„drzewo poznania dobra i zła” w misteriach o Adamie i Ewie wystawianych 

w wigilię Bożego Narodzenia.  

Stopniowo zwyczaj ubierania iglastych drzewek stawał się coraz 

bardziej popularny. Przyczynił się do tego Marcin Luter, który zalecał 

spędzanie świąt w domowym zaciszu. Choinka jako symbol Drzewa Życia 

z ogrodu rajskiego, niosąca nadzieję i symbolizująca wiecznie odradzające się 

życie, obwieszona jabłkami przypominającymi o grzechu pierworodnym 

(choć równocześnie symbolizującymi płodność) stawała się również 

narzędziem ewangelizacji. 

W XIX wieku choinka spopularyzowana została w Anglii i Francji, 

a potem w krajach Europy Południowej.  Do Anglii zawędrował razem 

z niemieckim mężem królowej Wiktorii księciem Albertem Sachsen-Coburg-

Gothem. Stała się w Europie najbardziej rozpoznawanym symbolem świąt 

Bożego Narodzenia. Emigranci z Niemiec rozpropagowali choinki również w 

Stanach Zjednoczonych. Na początku XIX wieku Amerykanie uważali zwyczaj 

ozdabianie drzewek za dziwaczny. W latach 90. XIX wieku do Stanów 

Zjednoczonych przybyły z Niemiec ozdoby świąteczne, a popularność 

choinek wzrosła. Z początkiem XX wieku w USA dekorowano drzewka głównie 

ręcznymi ozdobami domowej roboty. Potem pojawiły się elektryczne lampki, 

dzięki czemu choinka mogła świecić przez wiele dni. W ten sposób choinki 

zaczęły pojawiać się na miejskich placach w całym kraju, a posiadanie 

choinki w domu stało się amerykańską tradycją. Jedną z znanych 

amerykańskich tradycji jest ozdabianie choinki w Nowym Jorku w Centrum 

Rockefellera (Rockefeller Center). Zapoczątkowali ją w 1931 roku nowojorscy 

robotnicy, która do dziś cieszy ludzi.  Na placu ustawili dużą, żywą choinkę 

udekorowaną sznurami żurawiny i puszek. Dwa lata później umieszczono tam 

kolejne drzewo, tym razem ze światłami. Od tej pory, co roku przed 

budynkiem GE Building staje chyba najbardziej znana choinka na świecie. 



Współczesną popularność choinka zaczęła zyskiwać od roku 1841, 

kiedy to przystrojone drzewko świerkowe uświetniło obchody Bożego 

Narodzenia przez brytyjską rodzinę królewską. 

A w Polsce? Przez długie lata popularną ozdobą świąteczną były 

podłaźniczki czyli zielone gałązki iglastego drzewa oplatające druciane koło 

lub obręcz od przetaka (rodzaj sita), zawieszane u powały nad stołem, przy 

którym spożywano wigilijną wieczerzę. Czasem był to przyozdobiony czubek 

jodły, świerku lub sosnowa gałązka zawieszona pod sufitem.   

 Podłaźniczkę wykonywano także 

na zrobionej ze słomy okrągłej lub 

wielokątnej tarczy. Miała ona 

magiczne znaczenie 

i pozostawiano ją w domu 

co najmniej do święta Trzech Króli 

(6 stycznia) lub jeszcze lepiej do 

Matki Boskiej Gromnicznej 

(2 lutego). Bacznie ją przy tym obserwowano, bo jej stan był, jak wierzono, 

prognozą na najbliższy rok. Jeśli gałązki szybko żółkły i traciły igły, 

spodziewano się nieszczęść, chorób i nieurodzaju. Jeśli utrzymywały świeżość 

i nienaganny wygląd - nadchodzące dni miały być pomyślne i szczęśliwe. 

Wyschniętą podłaźniczkę zbierano i kruszono aby wykorzystać jako lekarstwo, 

albo zakopywano na polu dla zapewnienia sobie urodzaju. Karmiono też nimi 

zwierzęta, aby zapewnić im zdrowie i płodność. 

W zamożniejszych domach podłaźniczki w 

różny sposób dekorowano. Głównie jabłkami i 

orzechami, ciastkami, czekoladkami, słomianymi 

łańcuchami, ale również czosnkiem, cebulą i 

fasolą. Robiły to głównie dzieci w wigilijny wieczór. 

Zawieszano też na nich ozdoby ze słomy oraz z 

opłatka, co było polską specyfiką. W żadnym innym kraju opłatka nie 

używano w świątecznym zdobnictwie. Z czasem proste formy z opłatka - 

krzyże, słońca, trójkąty, półksiężyce - rozrosły się do dużych przestrzennych 

kompozycji zwanych światami. Według badaczy ludowej kultury, inspiracją 

dla nich były obrazy i rzeźby Chrystusa trzymającego w ręce symbolizujące 

ziemię (świat) jabłko z krzyżem na znak boskiej nad nim władzy. Pozostałością 

po podłaźniczce jest stroik.  



W zależności od regionu Polski można spotkać inne regionalne jej 

określenia – na Rzeszowszczyźnie nazywano je jutkami, na Warmii i Mazurach – 

jeglijkami, w Małopolsce – sadem, w Jarosławskiem, Lubelskiem 

i Sandomierskiem – wiechą. 

W Polsce choinka pojawiła się na przełomie XVIII i XIX wieku 

przyniesiona przez niemieckich protestantów i rozpropagowana w zaborze 

pruskim przez żołnierzy i urzędników. Stąd jej początkowa mała popularność 

związana z niechęcią do zaborców. Z czasem jednak wyparła diduchy 

i podłaźniczki – zostały tylko wykorzystywane wcześniej ozdoby. Początkowo 

strojono ją jedynie w bogatych domach, ale w końcu ze szlacheckich 

dworów i mieszczańskich domów trafiła pod strzechy. 

Warto wspomnieć o tym, że dawniej na wsiach przyniesienie choinki do 

domu miało cechy kradzieży obrzędowej: gospodarz rankiem w wigilię 

udawał się do lasu, a wyniesiona z niego choinka czy gałęzie, „ukradzione” 

innemu światu, za jaki postrzegany był las, miały przynieść złodziejowi 

szczęście. Tradycja przynoszenia żywego drzewa do domu być może ma swe 

korzenie w praktykowanym dawniej stawianiu w czasie adwentu 

przystrojonego drzewka w przedsionku kościoła. 

 



Ozdoby choinkowe. Jak już wspomniałam, choinkę ozdabiano 

jabłuszkami, orzechami, piernikami, ozdobami z papieru czy z opłatka, 

łańcuchami z papieru i ze słomy.  

Ważną rolę na choince pełniły światełka – 

tradycja świeczek choinkowych wywodzi się z XVII 

wieku. Z czasem zostały zastąpione elektrycznymi 

lampkami. Powstały one w 1882 r.. Ich twórcą był 

jeden z asystentów Thomas Edisona – Edward 

Johanson. Ich masowa produkcja rozpoczęła się 

w 1890 roku. Żaróweczki miały ciekawe kształty np. św. Mikołaja, były bogato 

dekorowane dzięki czemu stanowiły piękną ozdobę nawet w ciągu dnia, gdy 

nie świeciły.  

Zawieszane na podłaźniczce ozdoby - przede wszystkim jabłka 

i orzechy - były protoplastami współczesnych bombek. Pierwsze bombki 

wyprodukowano w XIX w. w założonej trzy stulecia wcześniej hucie szkła w 

Lauschy - małym miasteczku w niemieckiej Turyngii. Bombki pojawiły się na 

choince dużo później niż świeczki. Były wykonywane z cienkiego szkła, 

malowanego na zewnątrz i srebrzonego od wewnątrz. Ich twórcą jest 

niemiecki dmuchacz Hans Greiner. Po raz pierwszy wykonał je w 1847 roku. 

Jak mówi legenda, rozpoczął tworzenie wydmuszek ze szkła, aby uszczęśliwić 

swoje dzieci, gdyż nie było go stać na tradycyjne ozdoby. Nieco później 

kościół katolicki przejął ten zwyczaj, 

rozpowszechniając go w krajach Europy Północnej i 

Środkowej. Pierwsze bombki, zwane gdzieniegdzie 

bańkami, miały kształt kuli. Po tym, jak wymyślono 

formy do wydmuchiwania szkła, bombka przybrała 

bardziej wymyślne kształty i zaczęły powstawać 

małe dzieła sztuki: instrumenty muzyczne, buciki, 

parasolki, ptaszki. Niemcy robili bombki w kształcie 

sterowców, a Amerykanie w kształcie samochodów.  

Współcześnie, w zależności od kraju, od osobistych przekonań, ubiera 

się choinę nieco inaczej. Zwykle ubiera się ją w wigilię i zazwyczaj robi to cała 

rodzina, ale pierwszeństwo w strojeniu choinki mają dzieci. Jedynie w krajach 

będących pod wpływami angielskimi i amerykańskimi robi się to znacznie 

wcześniej. Tam również do tradycji bożonarodzeniowej dołączył zwyczaj 

wieszania na drzwiach wieńców z drzew iglastych ozdobionych choinkowymi 

ozdobami. 



Symbolika choinki. Jak już wcześniej wspomniałam, choinka 

ewoluowała od pogańskiego symbolu płodności, trwałości do 

chrześcijańskiego symbolu Drzewa Życia.  Cała choinka przez swą żywość 

i zieleń symbolizuje Chrystusa – „drzewo życia”, a ozdobiona świeczkami lub 

światełkami – Chrystusa jako „Światłość świata”. Zawieszone na niej ozdoby 

też mają swoje znaczenie. I tu też mogą pojawić się różnice w zależności od 

miejsca, albo od sytuacji, w jakiej znajduje się kraj. 

Gwiazda betlejemska – zawieszana na szczycie choinki. Znak 

narodzenia Chrystusa. Prowadziła Trzech Króli do Chrystusa w 

związku z czym symbolizuje bezpieczny powrót do domu 

z daleka. 

   Światełka – symbolizują Chrystusa będącego światłem dla     

pogan jak również nigdy nie gasnącą miłość Boga do ludzi. 

Jabłka – to symbol rajskiego owocu, którym kuszeni byli Adam 

i Ewa w raju. Pierwotnie symbolizowały zdrowie i urodę (to akurat 

symbolizują i dziś dla osób przestrzegających zasad zdrowego 

odżywiania). 

Orzechy – oznaczają siłę, mądrość, płodność.  

Łańcuchy ze słomy – ze względu na kolor przypominający 

złoto wskazują na bogactwo i urodzaj. 

Łańcuchy papierowe – węża – kusiciela. Przypominały 

o zniewoleniu grzechem w okresach rozbiorów miały 

symbolikę politycznych okowów. W niektórych regionach 

Polski ludowa tradycja mówiła, że wzmacniają rodzinne 

więzi i chronią dom przed kłopotami.  

Dzwonki – dobre nowiny i radosne wydarzenia. 

 



Anioły – mają opiekować się domem.  

 

Jemioła – zwyczaj, który przybył do nas z Anglii – całują się 

pod nią zakochani oraz skłócone ze sobą osoby. 

Jak widać, mimo pogańskiej genezy, tradycja nadała choince bogatą 

symbolikę chrześcijańską. Kolorowa choinka jest przede wszystkim wyrazem 

chrześcijańskiej radości z narodzenia Pana Jezusa. Spotykamy się przy niej w 

gronie bliskich nam osób i radośnie przeżywamy święta. Jest to czas 

przebaczenia i pokoju. 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewiczz 
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POCZYTAJMY DZIECIOM: 

 

„Legenda o choince” - J. Dymkowska 

 

Piękna to była noc, w której Jezus Chrystus się narodził. Tuż przy stajence rosły 

trzy drzewa. Piękna i okazała palma, wdzięczna oliwka i skromna choinka. Co 

chwilę zaglądały one do stajenki i szumiąc cicho, szemrały słodką kołysankę 

Bożej Dziecinie. Jezus spał spokojnie, a kiedy się zbudził i otworzył oczy, wtedy 

palma powiedziała do smukłej oliwki: 

- Chodź, pójdziemy pokłonić się Jezusowi.  

- Dobrze – zaszemrała oliwka. – Idziemy zaraz. 

- Pojdę i ja z wami – dorzuciła cicho nieśmiała choinka. 

- Ty? – rzekły pogardliwie dumne drzewa. – Ty jesteś taka brzydka, masz 

kłujące igły i nieładnie pachniesz. Cóż ty możesz dać Jezusowi? Chyba 

chcesz go przestraszyć.  

Zamilkła biedna choinka, słysząc takie złośliwe słowa, i cichutko zapłakała. 

Tymczasem palma pokłoniła się przed żłóbkiem i składając najpiękniejszy 

swój liść u stóp dzieciątka, powiedziała: 

- Ofiaruję ci ten liść, by chronić cię od żaru słońca i deszczu. 

A drzewo oliwne, pochylając się nieco, upuściło ze swych soczystych gałązek 

kilka kropli przeźroczystej oliwy o pięknym zapachu. Boże Dzieciątko 

uśmiechnęło się serdecznie i w podziękowaniu pokiwało rączką. Zakołysały 

się dumnie palma i drzewo oliwne. Tylko niepozorna choinka, spoglądając na 

nie, westchnęła żałośnie i rzekła do siebie ze smutkiem: 

- Tak, palma i oliwka to naprawdę piękne drzewa. A ja jestem biedna 

i brzydka. Pewnie by się mnie mały Jezusek przestraszył. Zostanę na uboczu, 



żeby nie przeszkadzać. 

Lecz był ktoś, kto usłyszał skromne słowa zasmuconego drzewa. To mały 

aniołek, który stał przy żłóbku. Słyszał on także dumne słowa palmy i oliwki. Żal 

mu się zrobiło biednej choinki. Podszedł więc do niej i powiedział: 

- Nie płacz, choinko, spełni się twoje pragnienie. W nagrodę za twoją 

skromność tak cię wspaniale przystroję, że zachwycisz Jezusa. I skinęła na 

gwiazdki złote, co wesoło mrugały na niebie. Na wezwanie aniołka gwiazdki 

jedna po drugiej spadały z nieba i siadały na drżących z radości gałązkach 

choinkowych. Mała, niepozorna choinka rozbłysła wspaniałym blaskiem. 

Wyglądała jak zaczarowana.  Boża dziecina uśmiechnęła się uszczęśliwiona, 

zaczęła klaskać rączkami i wyciągać je w stronę ślicznego drzewka. Od tego 

dnia, co roku na Boże Narodzenie choinka staje się radością wszystkich dzieci. 

Jak tam, w Betlejem, koło niej stoi żłóbek, a w gałązkach błyszczą złote 

gwiazdki i różnokolorowe świecidełka. Wśród rozłożystych gałązek ukryte są 

skarby, o których dziecko marzy cały rok. 

 
 

„Wyprawa po choinkę” – opowiadanie własne 

 

Na przedszkolnej półeczce tuż przy oknie mieszkał mały Miś. Lubił przedszkole, 

a jeszcze bardziej chodzące do niego dzieci. Obserwował je każdego dnia. 

Wtedy, gdy były wesołe i wtedy, gdy były smutne. Patrzył jak pracują i patrzył 

jak się bawią.  

Minęła piękna złota jesień. Na dworze robiło się coraz chłodniej. Miś widział 

przez okno smutne drzewa bez liści. Dzieci rzadko wychodziły na dwór, bo 

ciągle padał deszcz.  

Pewnego dnia miś spojrzał przez okno. Co to? Z nieba leciały piękne białe 

gwiazdki. Biały puch przykrył świat. Stojące w ogrodzie drzewa pięknie 

wyglądały w swych białych sukienkach.  

- Proszę pani, proszę pani – wołały dzieci – pada śnieg. Może niedługo 

przyjedzie do nas Mikołaj. 

- Wiem, że czekacie na niego z utęsknieniem. Musimy przygotować się na 

jego przyjście.  

Pani wyszła z sali i po chwili wróciła z zielonym drzewkiem. 

- Jaka piękna choinka – cieszyły się dzieci. 

Razem z panią ubrały drzewko w kolorowe bombki, aniołki, dzwoneczki. Gdy 

na choince zapaliły się światełka, w sali zrobiło się naprawdę pięknie.  Miś nie 

mógł oderwać wzroku od choinki.   



- Pewnie moje przyjaciółki laleczki też by taką chciały mieć w kąciku lalek- 

pomyślał. 

- Zrobię im niespodziankę- przyniosę im choinkę z lasu. 

Założył ciepłą czapeczkę, zabrał ze sobą piłę do drewna, sanki i poszedł do 

lasu. Ponieważ las był blisko, szybko znalazł się na leśnej polanie. Ile tu rosło 

drzew. Były małe, były też duże, wysokie i niskie. Wszystkie piękne. W końcu 

miś wybrał choinkę, którą chciał podarować laleczkom Już miał ją ściąć,  

gdy nagle usłyszał szelest dobiegający spod gałązek. Odchylił je. Jakże 

zdziwił się gdy zobaczył zajączka. 

- Nie ścinaj drzewka, nie niszcz mojego domu – poprosił cichutko. 

- To ty tu mieszkasz ?- spytał Miś 

- Tak powiedział zajączek – zimą, gdy w lesie jest bardzo zimno, iglaste gałązki 

chronią mnie przed chłodem i śniegiem. Chowa się tu również przed wilkiem, 

który z chęcią by mnie zjadł. 

- Nie bój się zajączku- nie zniszczę twojego domku, poszukam innego drzewka. 

Podszedł miś do najbliższej choinki. Już miał ją ściąć, gdy nagle usłyszał 

ćwierkanie wróbelka. 

Miś podniósł głowę do góry. Na gałązce siedziały dwa wróbelki i wystraszane 

patrzyły na misia 

- Co wy tu robicie – spytał zdziwiony miś 

- Mieszkamy tu. Zimą, gdy na innych drzewach nie ma liści, trudno znaleźć 

nam schronienie. Tu, między zielonymi igiełkami możemy schronić się przed 

wiatrem i śniegiem. Nie niszcz naszego domku – poprosiły wróbelki 

- Nie bójcie się – powiedział miś- nie skrzywdzę was. Poszukam innego 

drzewka. 

Rozejrzał się jeszcze raz dokładnie po lesie. Spod choinkowych gałązek 

patrzyły na niego wystraszone oczy leśnych zwierząt. 

Miś odwrócił się i wrócił do przedszkola. Przypomniał sobie, że w schowku 

przedszkolnym, stała mała sztuczna choineczka. Po przyjściu do przedszkola 

wyjął ją i po cichu, by nie zbudzić śpiących laleczek, postawił ją w ich domku. 

Rano, gdy lalki obudziły sie usłyszał: 

- Spójrzcie – jaką ktoś nam przyniósł piękną choinkę. 

mgr Anna Łaziuk 

 


