
Historia kartki świątecznej



Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Od wieków jest 

jedna rzecz, która pokonuje wszelkie bariery: życzenia 

bożonarodzeniowe. Od wielu lat właśnie ten czas sprzyja 

składaniu sobie najserdeczniejszych życzeń wszystkiego 

co dobre. A jak w ogóle narodził się zwyczaj wysyłania 

sobie świątecznych życzeń? Poznaj historię powstania 

świątecznej kartki z życzeniami.



Pierwsze odnotowane użycie zwrotu „Wesołych Świąt” 

miało miejsce w liście wysłanym w 1534 roku. Z kolei 

pierwszy znany badaczom przedmiot przypominający kartkę 

świąteczną otrzymał król Anglii Jakub I w 1611 roku. Był to 

raczej duży, bogato zdobiony manuskrypt – miał wielkość 84 

cm na 60 cm i aby dało się go przesyłać, składał się do 

bardziej poręcznej formy. Na środku tej „kartki” widniał kwiat 

róży, otoczony napisem, na który składały się życzenia 

świąteczne i noworoczne dla króla oraz jego syna. Ponadto 

na tym manuskrypcie znajdowały się też cztery wiersze i 

słowa pieśni.



Według źródeł historycznych pierwsza kartka bożonarodzeniowa 
powstała w XIX w. w Anglii. Prekursorem i współtwórcą był sir Henry Cole w 
1843r. Będąc dyrektorem londyńskiego Muzeum Wiktorii i Alberta postanowił 
złożyć życzenia wszystkim swoim przyjaciołom i rodzinie. Zazwyczaj pisał 
własnoręcznie życzenia na kartkach, ale postanowił wzbogacić je dodając 
obrazek, nawiązujący do świąt Bożego Narodzenia. Poprosił więc swojego 
przyjaciela malarza Johna Horsley'a o jego przygotowanie. W drukarni 
powielono go setki razy, w ten sposób sir Cole opatrzył kartki serdecznymi 
życzeniami, a następnie wysłał  je pocztą.





Jeszcze wcześniej, bo już w 1709 roku Włoch Nicolo Monte Mellini wysyłał 

kartki świąteczne do swoich znajomych. Ta idea zainspirowała dwie 

drukarnie w Mediolanie, które zaczęły produkować kartki z życzeniami i 

sprzedawać je.

Tak więc – naprawdę trudno dokładnie określić, kto rozpoczął produkcję 

jako pierwszy. Zwyczaj jest obecny w wielu krajach. W Holandii od wielu lat 

każda rodzina kupuje nawet do 50 kartek. Jeżeli jakieś nie zostaną 

zapisane, są wieszane w oknach jako świąteczna dekoracja. W Irlandii 

bożonarodzeniowe życzenia wysyła się już w pierwszym tygodniu grudnia. 

W Stanach Zjednoczonych zwyczaj ten zapoczątkował pod koniec XIX w. 

urodzony we Wrocławiu Louis Prang, amerykański litograf i wydawca.



Pełny rozkwit kartek pocztowych nastąpił w 1875r. 

kiedy  zezwolono na przesyłanie ich na skalę 

międzynarodową. Ten projekt zdobył uznanie i masowo 

przesyłano sobie życzenia świąteczne na całym świecie. 

Produkcję kartek rozpoczęto w całej Europie, a ich 

atrakcyjność potęgowały cudowne, pełne świątecznej 

magii okolicznościowe obrazy.
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Na początku XX w. wielu producentów papeterii 

postanowiło produkować kartki świąteczne. Jednym z nich 

była rozpoznawalna firma  Hallmark w 1913r., która odniosła 

sukces dzięki wysyłaniu kartek do żołnierzy walczących w I 

wojnie światowej. Z upływem czasu powstawały kartki 

przedstawiające sentymentalne zimowe krajobrazy oraz 

motywy religijne. Zaczęto także wykorzystywać je jako 

możliwość zbierania funduszy przez organizacje 

charytatywne.







W Polsce tradycja składania życzeń na kartkach 

pocztowych sięga ponad 100 lat. Na samym początku 

wysyłano czarno-białe kartoniki. Na jednej stronie 

znajdował się adres, a na drugiej – życzenia. W latach 

dwudziestych pojawiły się ręcznie malowane 

pocztówki i zyskały od razu dużą popularność. Ważną 

rolę odgrywały świąteczne pocztówki w okresie II 

wojny światowej, ponieważ za ich pośrednictwem 

ludzie dodawali sobie otuchy i ostrzegali przed 

zagrożeniem. 

Pierwsze kartki świąteczne, jakie posyłano sobie w 

naszym kraju, możemy obejrzeć w zbiorach polskiej 
biblioteki cyfrowej Polonia.



Współczesne czasy przyniosły rozwój technologii 

czyli porozumiewanie się za pomocą Internetu, mediów 

społecznościowych, telefonii komórkowej. Wymienione 

czynniki spowodowały, że pocztówki straciły na swojej 

popularności. Zachłysnęliśmy się wysyłaniem życzeń 

sms'em, mail'em czy  w inny sposób. Zapomnieliśmy o tak 

miłym i sympatycznym geście wysyłania kartek sposobem 

tradycyjnym.





I choć żyjemy w czasach internetu, „prawdziwa”, 

papierowa kartka z życzeniami wciąż potrafi wzruszyć i 

rozbawić każdego, kto ją otrzyma. Dlatego cały czas ludzie 

na całym świecie wysyłają sobie – nie tylko podczas świąt –

kartki różnego rodzaju: zabawne, czułe, wzruszające, 

dekoracyjne czy artystyczne. I miejmy nadzieję, że będą to 

robić jeszcze długo. 



Najbardziej popularne stały się kartki wykonywane ręcznie, a 

jest ich naprawdę ogromna różnorodność. Zachwycają 

pomysłowością nie tylko pod względem obrazka, ale także 

zawartych, często bardzo emocjonalnych życzeń świątecznych, 

imieninowych, urodzinowych, z okazji chrztu, ślubu i innych.







Proponujemy wam wykonanie na zajęciach plastycznych 

kartek świątecznych dla najbliższych. Będą one z pewnością 

pięknym prezentem, zwłaszcza gdy sami wypiszecie w nich 

życzenia. A może staną się one początkiem ciekawego hobby. 

Wiele osób bowiem kolekcjonuje karty świąteczne, zwłaszcza 

te ręcznie wykonane.









Życzymy Wam Kochani Uczniowie wiele 

ciekawych pomysłów i dobrej zabawy przy 

projektowaniu i wykonywaniu kart 

świątecznych.
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