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Każdy zna ją od dziecka. 

Świeciła gwiazda na niebie,

Świeciła wigilijnie,
Srebrna i staroświecka,

Zwisały z niej z wysoka
Długie, błyszczące promienie,

A każdy promień to było
Jedno świąteczne życzenie. 

Już trochę postarzali -
Lecz wiejscy kolędnicy,
Zwyczajni chłopcy mali.

Chwycili za promienie,
Jak w dzwonnicy za sznury,

Ażeby śliczna gwiazda
Nie uciekła do góry.

Chwycili w garść promienie,
Trzymają z całej siły.

I teraz w tym rzecz cała,

I przyszli - nie magowie,

Leopold Staff

By się życzenia spełniły. 

Gwiazda Gwiazda 

 

Marzena Cichewicz i Aleksandra Borkowska

Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną spokojnie, radośnie, w zdrowiu 

i rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok będzie pełen samych szczęśliwych dni. 

Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia. Wszystkiego najlepszego.

Szanowni Czytelnicy, 
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Zwykli... a jednak niezwykli...
Wywiad z Panią Agnieszką Tupalską
Miło mi przedstawić Państwu naszego dzisiejszego gościa Panią Agnieszkę Tupalską - mieszkankę Bożej Woli. 

Osobę wyjątkową, empatyczną, z pasją tworzenia i kultywowania polskich tradycji zarówno rękodzieła, jak i starych, 

sprawdzonych przepisów wykorzystania bogactwa natury w kuchni i dbaniu o zdrowie. Prywatnie, żona i mama 13 latka.

Pani Agnieszko, obserwując Pani aktyw-

ność w mediach społecznościowych oraz 

zaangażowanie w życie lokalnej społecz-

ności, pytanie nasuwa się samo - jak znaj-

duje Pani czas na wszystko? Na realizację 

swoich pasji, przy jednoczesnych obo-

wiązkach domowych? Czy to wyłącznie 

kwestia organizacji własnego czasu? 

Można odnieść wrażenie, że jak czaro-

dziej, potrafi Pani zrobić coś z niczego? 

Czy to jakaś specjalna moc, czy może dar?

Jest Pani bardzo miła. Tak, widzę potencjał 

we wszystkim. W gałązce, kamyku leżą-

cym pod nogami, kawałku papieru, a nawet 

w wyrzucanych przez ludzi śmieciach. 

Wszystko można przerobić i zrobić coś z ni-

czego. Czy to moc, czy to dar? Nie mam 

żadnych wątpliwości, że to dar – dar od Bo-

ga.  Przeważnie, nie zastanawiam się jak 

coś robię. Wychodzi samo, a to już nie jest 

moja moc.  

Czasu to ja zawsze mam za mało. Nawet 

gdyby doba miała 48 godzin i tak by mi go 

brakowało. Bo interesuje mnie wszystko. 

A planów to ja mam na trzy życia. A tak na 

serio – od kilku lat nie pracuję zawodowo, 

więc jest mi łatwiej realizować swoje pasje. 

Gdy dojeżdżałam do pracy, starałam się 

wykorzystać każdą chwilę. Szydełkowa-

łam, haftowałam, robiłam na drutach w po-

ciągu czy autobusie. A tak naprawdę dużo 

prac wykonuję w nocy. Przeważnie kończę 

dzień o 24, 1 albo 2 w nocy. 

Skąd u Pani zamiłowanie i umiejętności 

do tworzenia pięknych rzeczy rękodzieła? 

W dzieciństwie miałam ciocię – nianię, na-

uczycielkę w szkole podstawowej w mojej 

rodzinnej miejscowości – miłośniczkę lite-

ratury, przyrody i robótek ręcznych (tak to 

się kiedyś nazywało). Jako kilkuletniej 

dziewczynce pokazała mi zioła, nauczyła 

szydełkowania. Mama nauczyła mnie robić 

na drutach i haftować. Takie były początki. 

Potem uczyłam się sama. Dziś jest to uła-

Jaką rolę odgrywa w Pani życiu tradycja 

i czy ważne jest podtrzymywanie rodzin-

nych tradycji, w tym przekazywanie z po-

kolenia na pokolenie np. przepisów kuli-

narnych? 

twione przez szeroki dostęp do mediów, 

a zwłaszcza Internetu. Niewątpliwie i para-

doksalnie w rozwijaniu moich pasji pomo-

gła mi niegdyś utrata pracy – musiałam 

zdobyć jakoś przysłowiowy grosz, aby się 

utrzymać. Ale „kokosów” z tego nie było 

i raczej nie będzie, gdyż rękodzieło, chociaż 

się podoba, nie znajduje dużego grona od-

biorców.

Tradycja jest dla mnie bardzo ważna. Po-

winna być ważna dla każdego, kto chce za-

chować tożsamość regionalną i narodową. 

Dziś stare tradycje i przepisy zanikają 

wśród modnych sushi, tortilli i innych szyb-

kich dań i przekąsek, śmieciowego jedzenia 

i plastikowych ozdóbek. W czasach stu-

denckich interesowałam się kulturą ludo-

wą, etnografią, tańcami i pieśniami ludo-

wymi. Należałam do dwóch zespołów lu-

dowych. Jeździłam po Kurpiach w poszuki-

waniu tradycji ludowych. Kocham wszyst-

ko co ludowe. 

Pochodzę z Podlasia i lubię robić w swojej 

kuchni podlaskie dania. Np. pierogi z far-

szem ze smażonych ziemniaków. Rewela-

cja. Jadła może Pani?  Albo blaszak. Pewnie 

nikt tu, na terenie Mazowsza nie wie, co to 

jest?

Niestety nie jadłam pierogów z takim far-

szem, chętnie bym spróbowała. Sądzę 

także, że większość mieszkańców naszej 

gminy czy Mazowsza także nie wie, co to 

jest blaszak. Czy zdradzi nam Pani tajem-

nicę, czym jest ten specjał regionalny 

z Podlasia? 

Blaszak to baba ziemniaczana, pieczona 

w blasze. Do startych ziemniaków dodaje 

się smalec, podsmażoną kiełbaskę, boczek, 

startą surową cebulę, pieprz i sól do smaku 

oraz mleko, a następnie piecze się w blasze. 

Na standardową blachę potrzeba około 

3-4 kg ziemniaków, a babę piecze się około 

2 godziny. Co do nazwy istnieją spory, to 

w naszej części Podlasia, tak się nazywa. 

W mojej rodzinie przygotowuję obecnie 

wersję wegetariańską, bez mięsa, a smalec 

zastępuje masłem, gdyż mąż jest wegeta-

rianinem. Jednako, w każdej wersji blaszak 

jest przepyszny, choć nie jest lekkostrawny. 

Jest przy nim sporo pracy, dlatego robię go 

rzadko, ale gra warta jest świeczki. Aż mi na 

niego ochota przyszła i chyba wkrótce 

upiekę.

Uwielbiam też robić przetwory z owoców 

i warzyw, nastawiać wina i nalewki z róż-

nych owoców, liści, a nawet pestek. Lubię 

eksperymentować. W tym roku po raz 

pierwszy nastawiłam wino z owoców czar-

nego bzu. W zeszłym - z owoców głogu. 

Przepychota. Przeważnie corocznie robię 

ok. 600 słoików dżemów, soków, przecie-

rów, sałatek, kiszonek, octów owocowych 

i ziołowych, etc. Staram się wykorzystać 

owoce czy warzywa do końca. Np. jabłka 

obieram i robię z nich dżem do szarlotki czy 

naleśników, z obierek nastawiam ocet, 

z pestek robię nalewkę, a z pozostałości po 

occie – musztardę. Ogryzki dostają gąski. 
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Dwa lata temu trafiłam na Facebooku do 

grupy "Ziołowe słoiki" i stamtąd czerpię du-

żo inspiracji. Mało kto dzisiaj wie, że leczni-

cze rośliny są wszędzie wokół nas i prawie 

wszystkie możemy wykorzystać w kuchni 

albo w apteczce. Np. popularna aksamitka 

nadaje się na wspaniałą zdrowotna her-

batkę, przeciwwirusową, zawierającą dużo 

luteiny, która jest doskonała dla oczu i na 

przeziębienia. Podobnie konfitura z kwia-

tów popularnego bzu lilaka. Herbatka z bzu 

lilaka jest pomocna w infekcjach górnych 

dróg oddechowych. Albo liście bergenii czy 

wszędobylskiego bluszczyku kurdyban-

ku stanowią niezwykłe lekarstwa. Kora 

z drzew czy krzewów bywa lecznicza. Co 

ciekawe, nawet z trujących czerwonych 

muchomorów robi się nalewki do stosowa-

nia zewnętrznego. Tak można by było wy-

mieniać bez końca. Ale muszę się jeszcze 

wiele nauczyć, aby poznać więcej dobro-

dziejstw przyrody. Bóg wyposażył nas we 

wszystko, co nam potrzeba. Tylko my to za-

przepaściliśmy i odeszliśmy zbyt daleko od 

natury. 

Oprócz nalewek, dżemów, suszenia ziół, 

wykonuje Pani także piękne ozdoby świą-

teczne, anioły, bombki z opłatka, stroiki. 

Czy zechciałaby Pani opowiedzieć naszym 

czytelnikom o tradycji robienia bombek 

z opłatka?

Niestety moich zamiłowań, pasji, tradycji 

nie mam komu przekazać, nie mam kogo 

nauczyć haftu, szydełkowania, robienia na 

drutach, szycia, decoupage, robienia wian-

ków czy ozdób świątecznych. Na szczęście 

mój syn przejął ode mnie zamiłowania 

cukiernicze. Chętnie piecze ciasta czy ozda-

bia pierniki. Może gdybym miała jeszcze 

córkę...

Światy, wilijki, czyli ozdoby z opłatka wyko-

nuję rzadko. Nauczyłam się je robić od swo-

jej koleżanki – twórczyni ludowej – Ewy Mi-

towskiej, mieszkanki mojej rodzinnej Ster-

dyni na Podlasiu. Pojawiły się one w Polsce 

na przełomie XVII i XVIII wieku na dworach 

szlacheckich. Potem trafiły pod strzechy. 

Przeważnie miały kształt kuli. Wieszano je 

u powały wzdłuż belek stropowych, w po-

bliżu ołtarzyków domowych, na podłaź-

niczkach, a potem na choinkach. Szkoda, że 

piękne, naturalne ozdoby ustąpiły miejsca 

plastikowym świecidełkom. Nikt już nie 

wiesza na choinkach światów, ozdób z wy-

dmuszek, kolorowego papieru, jabłek, 

Im też należą się witaminki. I tym sposo-

bem nic się nie marnuje, a ja i moja rodzina 

spożywamy naturalne produkty. 

Jak długo wykonuje się jedną taką ozdobę?

Świat wykonuje się szybko i niby prosto, ale 

wymagana jest precyzja. Opłatek wycina 

się igłą wokół kieliszka lub szklanki. Wy-

cinanie nożyczkami raczej odpada, gdyż 

opłatek pęka. Następnie należy go przepo-

łowić i posklejać elementy maczając brzeg 

w wodzie. Dawniej łączono je za pomocą 

śliny. Specjaliści robią przepiękne kolorowe 

światy, ale ja do nich nie należę, gdyż robię 

je sporadycznie. Dawniej światy były nie 

tylko ozdobą świąteczną, ale miały zapew-

niać domowi pokój, dobrobyt i łaskawość 

Bożą.

orzechów, pierników własnoręcznie upie-

czonych i ozdobionych, gwiazdek ze słomy 

etc. Jeszcze w moim dzieciństwie wykony-

wałam je razem z mamą. Ale zrobiło się 

sentymentalnie…

Szydełkowe bombki czy piękne anioły, to 

również pracochłonne zajęcie? 
Na pewno wspólne wykonywanie ozdób 

świątecznych, pieczenie i ozdabianie pier-

ników, gotowanie polskich tradycyjnych, 

wigilijnych dań. A przede wszystkim ro-

dzinne śpiewanie kolęd, Pasterka i przeby-

wanie jak najwięcej razem, bez telewizji, 

komputerów, smartfonów. 

Ostatnio w każdą dziedzinę życia wkra-

czają nowe technologie, nowe rozwiązania, 

nowe techniki. W rękodzielnictwie też po-

jawiają się nowości. Taką właśnie nowo-

ścią, choć znaną w Polsce już od kilku lat, 

jest tworzenie figur metodą usztywniania 

tkanin. Wykorzystuje się do tego specjalne 

preparaty, niestety bardzo drogie. Wyko-

nanie takiej figury trwa dość długo, nie-

jednokrotnie cały dzień. Najpierw powstaje 

szkielet z drutu, następnie owija się ten 

szkielet folią aluminiową lub cienką gąbką, 

a na końcu długo i rzeczywiście misternie 

ubiera się postać w tkaninę zamoczoną 

w specjalnym preparacie. A potem suszy. 

Daje to ogromną satysfakcję, ale zabiera 

mnóstwo czasu. W figurze kupiony jest 

tylko odlew twarz. Resztę trzeba wykonać 

samemu. To wielka frajda.

Ja również dziękuję i życzę Redakcji wszel-

kiego dobra!

Oj tak. Bardzo. Wymaga dużego zaangażo-

wania wzroku i dłoni. Niestety odczuwam 

już wieloletnią działalność w tej materii. 

Słabnie wzrok, a zwyrodnienia dłoni dają 

o sobie znać. Nie mówię tego, aby się skar-

żyć, raczej martwię się o to, że wkrótce nie 

będę mogła wykonywać swoich ulubio-

nych prac, serwet, obrusów, firanek, ozdób 

choinkowych, ubrań szydełkowych, cza-

pek, szalików itd. 

Rozmawiała Marzena Cichewicz.

Czy mogłaby Pani przybliżyć naszym czy-

telnikom, jaką technikę wykorzystuje Pa-

ni przy tworzeniu aniołów? Są one zja-

wiskowe i misterne. Ile czasu zajmuje wy-

konanie anioła?

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. 

Co według Pani powinno być bezwarun-

kową tradycją, jaką należałoby przekazy-

wać pokoleniu naszych dzieci, a później 

wnuków?

Dziękuję bardzo za poświęcony czas i za 

rozmowę. Życzę wszystkiego najlepszego 

na zbliżające się Święta Bożego Narodze-

nia, spełnienia wszystkich marzeń i siły do 

realizacji i rozwoju swoich pasji.
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Mikołaj z Błonia 
i jego czasy cz. 2

Czci ją, izby żyła z Tobą”¹

Ma to wiedzieć, cso się gani,

Cso masz na stole lepszego przed sobą,

Taka panna, jako pani

Lecz rycerz albo panoszą

No dobrze, ktoś powie, ale przecież to cza-

sy, kiedy płonęły stosy na których swój ży-

wot kończyły kobiety oskarżane o czary. 

Kolejny mit. Trzeba pamiętać, że procesy 

o czary ruszyły tak naprawdę po wyda-

niu traktatu „Malleus Maleficarum”, czyli 

„Młot na czarownice”. Miało to miejsce 

Czci żeńską twarz, toć przygłusza.

Średniowiecze to także niespotykane ku-

linaria. Zdarzało się, że ówcześni kucharze 

potrafili przygotować mięso na 30 sposo-

bów, a z wyszukanych potraw potrafiły wy-

frunąć drobne ptaki. Sporządzano języczki 

papuzie w kwaśnym sosie, serwowano ry-

by. Na stół trafiało piwo, wino czy szerzej 

znany np. w Polsce – miód pitny. Miało to 

miejsce oczywiście na bardziej znaczących 

dworach, zwykły chłop musiał zadowolić 

się np. grochem. 

Skoro była wykwintna kuchnia, musiały też 

pojawić się zasady savoir vivre. Warto 

w tym miejscu przytoczyć fragment śred-

niowiecznego poematu „O chlebowym 

stole”

 Czy średniowiecze było epoką zdomino- 

  waną wyłącznie przez mężczyzn? 

„… Panny, na to się trzymajcie,

Małe kęsy przed się krajcie!

Ukrawaj często a mało,

A jedz, byleć się jedno chciało.

Do elity intelektualnej wieków średnich na-

leżała z całą pewnością Hildegarda z Bin-

gen. Mniszka, kompozytorka, poetka, far-

maceutka, jako pierwsza, bez zgorszenia 

opisywała orgazm u kobiet, jako wspaniałe 

doświadczenie, zachęcając do przeżywania 

go przez małżonków. Z pewnością jej po-

gląd na cielesność człowieka odbiegał od 

sposobu, w jaki postrzegał go Mikołaj 

z Błonia, o czym szerzej napiszę w innej 

części tekstu. 

² Lidia Grzybowska Kazania de tempore i de sanctis 

Mikołaja z Błonia, Zarys monografii, 2020, s 49-512

„Mikołaj rozpoczął edukację wyższą za 

pierwszego rektoratu Pawła Włodkowica 

– metryka z dwóch lat (1414-1415) poda-

je, że w tych latach na Akademię zapisało 

się 266 osób. Była to pokaźna grupa żaków, 

lecz do stopni uniwersyteckich dotarło nie-

wielu. Młody student z Błonia podjął naukę 

– zgodnie z ustalonym trybem – na wydzia-

le nauk wyzwolonych.  Zdobycie stopnia 

bakałarza zajęło mu niespełna półtora ro-

ku. Z pewnością zapoznany był z dziełami 

m.in. Arystotelesa, Wergiliusza, Owidiu-

sza, Horacego, posiadał wiedzę z zakresu 

przyrody, filozofii, gramatyki, muzyki (Musi-

ca Jana z Meurs), matematyki (Arithmetica 

communis Jana z Meurs) oraz optyki. Ba-

kalaureat zdobył w 1415 roku.  Kształcił się 

dalej, aż w 1421 r. uzyskał tytuł magister 

atrium. 

Trzeba przyznać, że to bardzo prawdopo-

dobna hipoteza. Młodzieńcza wyobraźnia, 

zapalona na widok zbrojnych, zapewne też 

i tatarskich czambułów, egzotycznej mowy, 

strojów, pozwoliła Pszczółce podjąć śmiałą 

decyzję o chęci poznania świata i dalszej 

edukacji. I tak oto znalazł się w 1414 roku 

na liście krakowskich studentów. 

Karol Gaweł

Ojciec Mikołaja – Chwalisław lub Falisław 

- był prawdopodobnie mieszczaninem. 

Pszczółka przed wstąpieniem na uniwersy-

tet musiał ukończyć lokalną przyparafialną 

szkołę a może nawet kolegiacką lub zakon-

ną (dwie ostatnie prezentowały z reguły 

wyższy poziom). Kto wie, być może swoje 

pierwsze kroki nauki czytania i pisania sta-

wiał w niedawno odkrytych ruinach klasz-

toru w Błoniu. Przypomnę tylko, że nie tak 

dawno media ogólnopolskie pisały o tym 

odkryciu, dokonanym zupełnie przypadko-

wo, podczas  budowy parkingu. 

¹ Antologia poezji polskiej, Wybór Marek Pytasz, 

puszcza się (…), że Mikołaj urodził się około 

1400 roku, gdyż wpisano go w poczet 

studentów Uniwersytetu Krakowskiego 

w 1414 roku, a wiekiem, w którym zwycza-

jowo rozpoczynano wówczas edukację uni-

wersytecką, było 14 – 15 lat”². „Pochodził 

z Błonia, chociaż też nie jest pewne to, czy 

tu się urodził. Marcin Wojciech Solarz - au-

tor, który zajmował się postacią Pszczółki 

- zastanawiał się, czy do wyruszenia w 

świat przyszłego uczonego nie „natchnął” 

go sam król Jagiełło. Po bitwie pod Grun-

waldem i pobycie na Litwie, król Włady-

sław miał wracać m.in. właśnie przez 

Błonie. Jego wojska zatrzymały się też pod 

dzisiejszą Puszczą Kampinoską na polo-

wanie. 

2017 r., s 35

Skoro jesteśmy przy tematyce sądowej, 

warto odnotować, jako ciekawostkę, że na 

średniowiecznej ławie oskarżonych zasia-

dały czasem zwierzęta. Zdarzało się tak, 

gdy np. jakieś zwierzę hodowlane zaatako-

wało i poraniło człowieka, ale nie tylko. 

Kościół mógł nałożyć ekskomunikę np. na 

szarańczę siejącą spustoszenia wśród 

upraw. Co może być zaskakujące, znane są 

przypadki, że zwierzę posiadało swego 

obrońcę podczas „przewodu sądowego”.

 O Mikołaju z Błonia 

w 1487 roku, czyli dacie bliższej epoce re-

nesansu. Autorem był dominikański inkwi-

zytor – Heinrich Kramer. Traktat dowodził, 

że magia istnieje realnie, przedstawiał jej 

zasady, a także sposób, w jaki należy sądzić 

zdemaskowane czarownice. Trzeba też 

pamiętać, że inkwizytorzy nie zajmowali się 

fizycznym aspektem wymierzania kary, po-

nieważ osoby duchowne miały zakaz prze-

lewania krwi. Władza duchowna orzekała 

na podstawie zebranych „dowodów” – wi-

nien lub nie. Samo wymierzenie kary leżało 

w rękach władzy świeckiej. I jeszcze jedno, 

o wiele większą gorliwością, również jeżeli 

chodzi o liczby wydanych wyroków, wyka-

zywali się protestanci niż kościół katolicki.

Mikołaj z Błonia zwany również Pszczółką 

– pomimo tego, że jest to jedna z najważ-

niejszych postaci historycznych naszego 

regionu, to tak naprawdę niewiele wiemy 

o jego życiu. 

„W porównaniu z innymi współczesnymi 

mu pisarzami i myślicielami, np. Stanisła-

wem ze Skarbimierza czy Stanisławem 

Ciołkiem, liczba prac na jego temat jest 

skromna (…). Ustalenie roku narodzin Miko-

łaja jest problematyczne, co w przypadku 

rekonstrukcji biografii osób żyjących kilka 

wieków temu zdarza się dość często. Przy-

W tak krótkim tekście nie sposób, rzecz 

jasna, zawrzeć wszystkich zawiłości epoki. 

Mając na uwadze jednak, że tak często 

przedstawiana jest ona w niekorzystnym 

świetle sądzę, że warto było przytoczyć, 

choć kilka faktów, by lepiej oddać ducha 

czasów, w których dane było żyć naszemu 

bohaterowi. 



06

Magia Świąt… w ręcznie 
robionych szklanych 
bombkach choinkowych

choinkowa? 

Większość z nas wie, że tradycja usta-

wiania w Polsce choinki jest stosun-

kowo młoda. Upowszechniła się i stała 

popularna dopiero w pierwszej poło-

wie XIX w. Początkowo głównie na te-

renach zaboru pruskiego i austriac-

kiego, aby później na dobre zagościć 

na terenie całej Polski. Choinki przy-

ozdabiane były wówczas owocami, 

orzechami, dekoracjami ze słomy 

i zbóż, cukierkami i ciasteczkami. 

Pierwsza szklana bombka choinkowa 

powstała w 1840 r. w hucie szkła 

w Lauscha w Niemczech. Jak mówi le-

genda, bardzo ubogi pracownik huty 

A czy wiemy, kiedy powstała 

pierwsza szklana bombka 

Ś
więta Bożego Narodzenia, to 

wyjątkowy czas. Dla większości 

z nas, to rodzinna wigilijna ko-

lacja, dzielenie się opłatkiem, wspólne 

kolędowanie, zapach wigilijnych dań 

oraz ona, świąteczna choinka przy-

ozdobiona lampkami, świecidełkami 

i szklanymi bombkami. 

Hans Greiner, którego nie stać było na 

ciastka, rajskie jabłka, orzechy, papie-

rowe ozdoby i świece, techniką tzw. 

"z wolnej ręki" uformował ze szkła 

proste, kuliste, puste w środku kształ-

ty i nimi udekorował swoją choinkę. 

Kulisty kształt miał przypominać jabł-

ko i chyba dlatego do dziś najpopular-

niejsze są bombki czerwone i kuliste. 

Pierwsze pisemne udokumentowane 

wzmianki na temat szklanych bombek 

pochodzą z 1848 r. Podobnie, jak i in-

formacja o zastosowaniu drewnianych 

form do ich produkcji. Nowa forma de-

korowania choinek zaczęła zyskiwać 

coraz większą popularność, a ich pro-

dukcja i sprzedaż stała się dochodo-

wym interesem, ratując hutę w Lau-

scha przed bankructwem.

Szklane ozdoby choinkowe stają się 

tak popularne, że w połowie XIX w. po-

wstaje wiele małych rodzinnych ma-

nufaktur, które produkują bombki. 

Dmuchaniem kształtów zajmują się 

przeważnie mężczyźni, a dekoracją pa-

nie i dzieci. Jak szybko szklana bombka 

zyskała na popularności świadczy fakt 

wydania w 1860 r. katalogu, w którym 

Jak powstaje ręcznie robiona 

bombka choinkowa? 

Ręczna produkcja bombek choinko-

wych, to skomplikowany wieloetapo-

wy proces produkcyjny, w który zaan-

gażowanych jest wielu wykwalifiko-

wanych i doświadczonych pracowni-

ków. Pierwszy etap produkcji rozpo-

czyna się w pomieszczeniu dmuchalni 

szkła. Szkło rozgrzewa się tu nad pal-

nikami gazowymi do temperatury 

650°C, aby nadać mu plastyczność 

i móc formować z niego dowolne 

kształty - szpice, sople, okrągłe bańki 

lub inne kształty. Przy formowaniu 

kształtów, używa się także specjalnych 

form. Sam proces dmuchania wymaga 

precyzji, wyczucia, a także wytrwałości 

i dobrej kondycji fizycznej. Efektem pra-

cy dmuchaczy są szklane, bardzo cien-

kie, przezroczyste bombki. 

po raz pierwszy można było znaleźć 

ofertę szklanych bombek choinko-

wych. Popularność szklanych bombek 

choinkowych trwa do dziś, niestety 

częściowo przyćmiona produkcją ma-

szynową. 
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Kolejnym krokiem produkcyjnym jest 

srebrzenie wewnętrznych ścianek 

bombek azotanem srebra. Dzięki temu 

procesowi bombka uzyskuje efekt lu-

stra i niepowtarzalne błyszczenie, 

a dekoracja zewnętrzna zyskuje tło. 

Kolejny krok to zanurzanie bombek 

w farbie, aby uzyskały pożądany kolor. 

Tu też istotne jest doświadczenie pra-

cowników. Farby nie może być za ma-

ło, ponieważ nie pokryje ona wówczas 

całej powierzchni. Ani za dużo, bo jej 

nadmiar spowoduje powstanie za-

cieków. Bombki po pokryciu farbą 

umieszcza się w tunelu, gdzie odbywa 

się suszenie w temperaturze od 40 do 

80°C.

Wysuszone, wysrebrzone i ufarbowa-

ne bombki trafiają do dekoratorni. To 

na tym etapie bombki zyskują najwięk-

szy blask i urok dzięki umieszczonym 

na nich wzorom ozdób. Zdobienie wy-

konuje się ręcznie, według wcześniej 

przygotowanych szablonów. Bombki 

malowane są pędzelkiem, pokrywane 

są także w niektórych miejscach kle-

jem, aby w procesie dekorowania moż-

na było wykorzystać brokat lub inne 

elementy dekoracyjne.  

Końcowy etap produkcji to pakowanie. 

Przy pakowaniu z uwagi na delikat-

ność bombek, wykorzystywane są pa-

pierowe bibułki lub specjalne plasti-

kowe korytka ochraniające bombki. 

Gotowe produkty trafiają do tekturo-

wych pudełek. 

Niewiele osób wie o tym, że Polska 

jest jedną z największych potęg 

w produkcji bombek na choinkę. Na-

sze doświadczenie w tym rzemiośle 

sięga blisko 80 lat. Słyniemy i specjali-

zujemy się w eksporcie wyrobów pre-

mium - czyli ręcznie robionych szkla-

nych bombek choinkowych. Obecnie 

zajmujemy trzecie miejsce na świecie 

jako największy producent tych ozdób 

zaraz za Chinami i Niemcami. Swoją 

potęgę budujemy od końcówki lat 

40 ubiegłego wieku, kiedy to Amery-

kanie obiecali, że będą kupować 

w Polsce te świąteczne ozdoby. Po-

wstało wówczas w naszym kraju wie-

le fabryk i mniejszych manufaktur, 

https://projektblonie.pl/magia-swiat-

recznie-robione-szklane-bombki-

choinkowe/

a większość dostaw kierowana była 

właśnie do USA. Niestety dobra passa 

skończyła się, a sprzedaż za ocean 

zmalała po wprowadzeniu w Polsce 

stanu wojennego w grudniu 1981 r. 

W efekcie na rynku pozostali tylko naj-

silniejsi gracze. Obecnie największym 

polskim producentem ręcznie robio-

nych szklanych bombek choinkowych 

jest firma Vitbis ze Złotoryi. Jeśli chce-

cie zobaczyć, jak wygląda proces pro-

dukcji bombek, zapraszamy do odwie-

dzenia naszej strony internetowej, 

gdzie udostępniliśmy film pokazujący 

tworzenie tych wyjątkowych ozdób 

choinkowych. 

Marzena Cichewicz

źródło:  

http://muzeumbombki.com.pl/

https://vitbis.com/blog/krotka-historia-bombek-

choinkowych/

https://www.frantkiwedrowniczki.pl/2017/08/muz

eum-bombki-w-miliczu.html

https://innpoland.pl/148891,polska-jednym

-z-najwiekszych-producentow-bombek-na-

swiecie
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W natłoku licznych imprez i happeningów 
nawiązujących do kolejnych rocznic odzy-

skania przez Polskę Niepodległości, chyba 
niewielu pamięta dziś o Belwederze, 
wczesnoklasycystycznym pałacyku przy 

Alejach Ujazdowskich, położonym na Trak-
cie Królewskim, prowadzącym z warszaw-

skiego Zamku Królewskiego do Pałacu 
w Wilanowie. A warto pamiętać, bo prze-

cież Belweder to długoletnie miejsce życia 

i pracy, a także śmierci, jednego ze współ-
twórców polskiej niepodległości Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, a także wielu cennych 
po Nim pamiątek. Niewielu też wie, że Pa-

łac Belwederski można bezpłatnie zwie-
dzać. Od poniedziałku do piątku, w okre-
ślonych godzinach i pod opieką pałaco-

wych przewodników, udostępniane są tam 
grupom zwiedzających takie belwederskie 

atrakcje, jak: wystawa „Józef Piłsudski. 
Marszałek Polski”, Gabinet Orderu Wo-

jennego Virtuti Militari, Kaplica Belweder-

ska, zrekonstruowany i otwarty 19 marca 
2012 r. gabinet Marszałka Piłsudskiego, 

a także wybrane sale historyczne np. Mar-
murowa, Zielona, Pompejańska, Malinowa, 

Lustrzana (rezerwacje: e-mail: rezydencja. 
belweder@prezydent.pl). 

Na najniższym poziomie pałacu znajduje 
się wystawa „Józef Piłsudski. Marszałek 

Polski”, która powstała z prywatnych zbio-
rów kolekcjonera Janusza Ciborowskiego, 

wieloletniego pracownika Kancelarii Rady 

Państwa, przeznaczającego gros zarobio-
nych tam pieniędzy na zakup piłsudcza-

nów. Dlaczego? Bo właściciel zbiorów Ja-
nusz Ciborowski, podobnie jak druga żona 

Marszałka - Aleksandra, pochodził z Su-
wałk, a jego ojciec Franciszek był legionistą 
i tradycje legionowe były w tej rodzinie bar-

dzo silne. Pierwszy raz wystawa została 
otwarta w Belwederze 15 sierpnia 1994 r. 

w 75-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej 
w obecności córki Marszałka, Jadwigi z Pił-

sudskich Jaraczewskiej z rodziną. Ekspo-

zycja była udostępniana do 1998 r., ponie-
waż w latach 1998 - 2001 pałac w Belwe-

derze został poddany gruntownemu re-
montowi i renowacji. Drugie otwarcie 

obecnością uświetniła córka Marszałka 
Jadwiga Piłsudska- Jaraczewska oraz wła-
ściciel kolekcji „Józef Piłsudski. Marszałek 

Polski” Janusz Ciborowski, który był już 
bardzo chory i niespełna miesiąc po 

otwarciu wystawy zmarł. Ale jego kolekcja 

Belweder Marszałka Piłsudskiego

Inny interesujący eksponat – to dosyć zna-
na rzeźba - głowa Józefa Piłsudskiego, au-

torstwa Strynkiewicza - młodego człowie-
ka, który jako legionista przeszedł z Mar-
szałkiem cały szlak bojowy. Był studentem 

ASP, potem jej profesorem, a na końcu dy-
rektorem. Dożył sędziwego wieku, zmarł 

mając 103 lata. 

piłsudczanów w Belwederze została. Prze-
kazał ją 25 stycznia 2002 r., aktem daro-

wizny na rzecz Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej z przeznaczeniem dla 

Belwederu, Piotr Ciborowski - syn i jedyny 
spadkobierca właściciela kolekcji. W trak-

cie uroczystego przekazania darowizny po-

wiedział: „Podpisując akt darowizny wy-
pełniłem wolę ojca, który pragnął przeka-

zać kolekcję z przeznaczeniem na cele pu-
blicznej ekspozycji poświęconej Marszał-

kowi Józefowi Piłsudskiemu. Wielkiemu 
Polakowi, uznawanemu za jedną z najwięk-
szych postaci narodu polskiego XX. w, na 

którego autorytet w wielu dziedzinach do 
dzisiaj się powołujemy”. Na wystawie znaj-

dują się liczne portrety i rzeźby Marszałka 
Piłsudskiego, zdjęcia jego i jego rodziny, 

odznaczenia wojskowe, broń którą nosił, 

rodzinne i legionowe pamiątki, gazety z hi-
storycznych momentów Rzeczypospolitej, 

rozkazy i dokumenty, a z obrazu Stanisława 
Zawadowskiego wita gości sam Marsza-

łek Piłsudski w stroju galowym, z buławą 
marszałkowską, którą otrzymał 19 marca 
1920 r., przepasany szarfą Orderu Virtuti 

Militari - najstarszego bojowego odzna-
czenia wojennego, nie tylko w Polsce, ale 

w Europie i na świecie. Ukośne baretki na 
mundurze świadczą o tym, że Marszałek 

był aż cztery razy odznaczany Krzyżem 

Walecznych. 

Jest też portret Józefa Piłsudskiego na 
Kasztance - ukochanej, choć bardzo chi-

merycznej klaczy „najsłynniejszym koniu II 

Rzeczypospolitej”, którą otrzymał w 1914 r. 
Od listopada 1918 r. do grudnia 1922 r., 

wtedy, gdy Józef Piłsudski jako Naczelnik 
Państwa mieszkał w Belwederze, a także 

po zamachu majowym 1926 r., gdy do Bel-
wederu powrócił z Sulejówka pod Warsza-

wą, Kasztanka stacjonowała na terenie 

pułku w Mińsku Mazowieckim i była przy-
wożona do Warszawy tylko na parady 

i uroczystości państwowe. Tak było też 
11 listopada 1927 r., ale gdy po uroczy-

stościach listopadowych klacz odwieziono 
na Dworzec Wileński, by ją przetran-
sportować pociągiem do pułku, Kasztanka 

spłoszyła się i wpadła pod przetaczane wa-
gony łamiąc sobie kręgosłup, czego nie 

przeżyła. Pochowano ją na terenie mińskie-
go pułku, gdzie do dziś wisi tablica „Tu leży 

Kasztanka - ulubiona klacz bojowa Mars-

załka Józefa Piłsudskiego”. Skórę klaczy zaś 
wypreparowano i wypchano. I gdy po 

śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. 
w Belwederze powstało Muzeum poświę-

cone pamięci Marszałka, wypchana „Kasz-
tanka” zasiliła zbiory jako ważny muzealny 
eksponat tej ekspozycji. 

Marszałek Piłsudski mieszkał w Belwederze 

do końca życia i zmarł tam (na raka wątroby) 
wieczorem 12 maja 1935 r. Przy jego śmier-

ci byli obecni: żona Aleksandra, córki Wan-

da i Jadwiga, premier Sławoj Składkowski 
oraz ksiądz Władysław Korniłowicz. Po 

śmierci Józefa Piłsudskiego zostały zrobione 
jego dwie maski pośmiertne (jedna przez 

osobistego lekarza Marszałka, druga przez 
nieznanego nam dzisiaj legionistę), które 
również znajdują się na tej wystawie.

„Belwederskie opowieści” cz.2



Ale to nie wszystkie belwederskie pamiątki 

związane z Marszałkiem. Przed wejściem 

do Belwederu warto zatrzymać się jeszcze 
przy dwóch ważnych i ciekawych obiek-

tach. 

Przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, po-

I inne dowody pamięci

Sekrety Gabinetu Marszałka

Niezwykle interesującym miejscem wśród 

belwederskich wystaw poświęconych 
Józefowi Piłsudskiemu jest - znajdujący się 
na parterze, zrekonstruowany i udostęp-

niony za czasów prezydentury Bronisława 
Komorowskiego, w imieniny Marszałka 

19 marca 2012 r. - trzy pokojowy „Gabinet 
Marszałka”, składający się obecnie z Gabi-

netu, Saloniku i Pokoju Adiutanta. Histo-

rycznie w miejscu tej ekspozycji, w latach 
1918- 1922 było Biuro Adiutantury Gene-

ralnej Naczelnego Wodza Józefa Piłsud-
skiego, a od 1926 do 1935 r. pokój jadalny 

należący do części prywatnej Belwederu, 
używanej przez Józefa Piłsudskiego i jego 
rodzinę. W tym pokoju, w którym Marsza-

łek pierwotnie pracował, przyjmował ofi-
cerów, prowadził rozmowy z wojskowymi, 

opracowywał plany Obrony Warszawy, 
można zobaczyć oryginalny mundur woj-

skowy Józefa Piłsudskiego, a także maho-

niowe meble z epoki - biurko, a na nim pla-
ny Bitwy Warszawskiej, wojskowe gadże-

ty, przybory palacza (którym Marszałek 
niestety był). Jak wieść niesie „palił pa-

pierosy jeden po drugim” i nie pomógł na-
wet fakt, że przedwojenna fabryka tytoniu 
na Ochocie, mieszcząca się przy ul. Kalis-

kiej 1, w trosce o jego zdrowie uruchomiła 
produkcję specjalnych, długich i cienkich, 

papierosów, z których kilka zachowało się
i w srebrnej papierośnicy są eksponowane 

na wystawie. Są tam też oryginalne obrazy, 

np. rodzinny portret jego żony Aleksandry 
z córkami Wandą i Jadwigą. Są oryginalne 

fotele i łóżko Marszałka, nad którym wisi 
kilim z ryngrafem Matki Boskiej Ostro-

bramskiej, którą nazywał „Polską Księżną” 
(za Królową Polski uznano Matkę Boską 
Częstochowską), z portretami jego rodzi-

ców oraz polską białą bronią w części cen-
tralnej. A obok na nocnej szafce leży dosyć 

spory pistolet, bez którego widoku Mar-
szałek nie mógł podobno spokojnie zasnąć. 

Ale dlaczego łóżko w gabinecie? Z prostej 

przyczyny. Józef Piłsudski miał swoją sy-
pialnię na pierwszym piętrze Belwederu 

w sporej odległości od Gabinetu, a że lubił 
pracować nocami i kładł się spać dopiero 

o 2- 3 godzinie nad ranem, aby nie chodzić 
po nocach po Belwederze i nie budzić ludzi, 
kazał sobie do gabinetu wstawić to łóżko. 

Zgłębiając opowieści o Belwederze, histo-

rycznie powiązanym z przedstawicielami 
Państwa, nie można nie wspomnieć o za-

bytkowym Pałacu Prezydenckim w War-
szawie (wcześniej: Koniecpolskich, Radzi-

wiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski, 

wstałym na podstawie przedwojennego 

projektu Stanisława Kazimierza Ostrow-
skiego, artysty rzeźbiarza, m.in. autora Gro-
bu Nieznanego Żołnierza (z 1925 r.). Po-

mnik ten został pomyślany jako wyraz 
wdzięczności za Obronę Warszawy przed 

bolszewikami w roku 1920, a na jego co-
kole widnieją dwie inskrypcje: „Marszałek 

Józef Piłsudski” oraz „Swojemu Obrońcy 

w roku 1920 - Warszawa”. Pomnik Mar-
szałka został zbudowany z inicjatywy Je-

rzego Waldorffa, za pieniądze Fundatorów. 
Odsłonięty został 8 listopada 1998 r. 

w 80-tą Rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

 Barbara Witkowska

Drugim ciekawym obiektem jest znajdujące 
się w przeszklonej gablocie, nieopodal 

pomnika J. Piłsudskiego, przy bramie do Ła-
zienek, auto Marszałka - czarny Cadillac 

355D. Zamówiony dla niego w 1934 r. 

i przetransportowany z USA do Europy 
drogą morską w marcu 1935 r. Nie wia-

domo, czy Marszałek nim jeździł, bo był już 
chory i w niespełna dwa miesiące potem 

zmarł, ale wiadomo, że bardzo lubił cadilla-
ki i uwielbiał szybką jazdę samochodem. 
Wiadomo też, że po śmierci J. Piłsudskiego 

z auta korzystała jego żona Aleksandra, 
potem zaś jeździł nim marszałek Edward 

Rydz Śmigły, z którym podczas II wojny 
światowej auto trafiło do Rumunii. Cadillac, 

jako pamiątka historyczna i zabytek kultury 

materialnej, w latach 60-tych ubiegłego 
wieku wpisano do rejestrów Naczelnej 

Organizacji Technicznej i w bardzo złym 
stanie umieszczono w magazynach Muze-

um Techniki. Odrestaurowane w 2014 r. 
auto Marszałka 7 listopada 2014 r. udo-
stępniono w szklanej gablocie wszystkim 

zwiedzającym Królewskie Łazienki.

Rady Ministrów), położonym Śródmieściu, 

który w latach 1918–1939 był oficjalną 
siedzibą Rady Ministrów i Prezesa Rady 

Ministrów (zdjęcie umieszczone przy 
I części artykułu “Opowieści belwederskie” 
w nr 3).

W III Rzeczpospolitej Polskiej, w 1994 r., po 

zakończeniu czteroletnich prac remonto-
wych, pałac stał się oficjalną siedzibą Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzy-

mał nową oficjalną nazwę – Pałac Prezy-
dencki. Zamieszkał w nim najpierw Lech 

Wałęsa, przenosząc się z dotychczasowej 
oficjalnej siedziby prezydenta w Belwede-

rze. W tym czasie drugie piętro w całości 
zajmowały prywatne apartamenty prezy-
denta i jego rodziny, użytkowane następnie 

przez kolejnych prezydentów Aleksandra 
Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego.

Bronisław Komorowski wkrótce po objęciu 

funkcji Głowy Państwa zdecydował się za-

mieszkać w mniejszym apartamencie na 
piętrze Belwederu, natomiast dotychcza-

sowe apartamenty w Pałacu Prezydenckim 
zostały przekształcone w powierzchnię 

biurową. Gmach pozostał jednak miejscem 
pracy prezydenta (mieścił się tam m.in. jego 
gabinet), jak również głównym miejscem 

uroczystości z jego udziałem oraz przyjmo-
wania oficjalnych gości. Po zakończeniu ka-

dencji Bronisława Komorowskiego apar-
tamentom przywrócono pierwotne zasto-

sowanie.

Wikipedia Wolna Encyklopedia – pl.wikipedia.org

Co warto zauważyć, Prezydenci RP podpi-

sali w pałacu m.in. najwyższy akt prawny 
(ustawę zasadniczą) - Konstytucję Rzeczy-

pospolitej Polskiej (1997 r.), a także raty-
fikowali akty o przystąpieniu Polski do 
NATO (1997 r.) i Unii Europejskiej (2003 r.) 

oraz Traktat lizboński (2009 r.).

Andrzej Kalemba

Polskiej - prezydent.pl
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej 
Źródła:
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Opowieść wigilijna
Przekrój przez sztukę

Ebenezer Scrooge żył naprawdę i nazy-
wał się Ebenezer Lennox Scroggie. Zaj-

mował się handlem kukurydzą i winem. 
Pochodził z Edynburga. Dickens nie miał 

okazji nigdy poznać go osobiście, nato-

miast natknął się na jego nagrobek na 
cmentarzu w Edynburgu,zapisując sobie w 

notesie nazwisko, które go zainteresowało. 
Najprawdopodobniej błędnie odczytał 

napis na płycie nagrobku - „meal man” – 
zwrot ten oznaczał człowieka handlują-
cego jedzeniem. Dickens przypuszczalnie 

zinterpretował, że Ebenezera określono 
mianem „mean man” (z ang. skąpiec), po-

nieważ umieścił w swoim notesie nastę-
pujące spostrzeżenie: „Być zapamiętanym 

na wieczność jedynie za to, że było się 

skąpcem, zdaje się być najdobitniejszym 
świadectwem zmarnowanego życia”. 

 Co stanowiło inspirację  

Książkowy Scrooge miał jeszcze jeden 

pierwowzór. Był nim John Elwes poseł 
z Berkshire, który urodził się w szanowa-
nej angielskiej rodzinie słynącej ze skąp-

stwa.  Jego matka była podobno tak chytra, 
że mówiło się, iż zmarła z głodu, bo nie 

chciała przeznaczyć na jedzenie ani grosza 
ze swojego dużego majątku. Największy 

wpływ na życie posła wywarł jednak wuj 

Sir Harvey Elwes. John Elwes w ślad za 
skąpcami ze swojej najbliższej rodziny cho-

dził spać „z kurami”, aby zaoszczędzić na 
świecach. Jego ubrania były tak zniszczone, 

że wielu przechodniów brało go za żebraka. 
Jak pisał jego biograf, Edward Topham, 

Motywacją do napisania „Opowieści 

wigilijnej” było uczestnictwo Dickensa 
w zbiórce dobroczynnej na rzecz najbied-

niejszych mieszkańców przemysłowej 

dzielnicy Manchesteru. Podczas rozmowy 
z Benjaminem Disraelim, późniejszym pre-

mierem Wielkiej Brytanii, Dickens wpadł 
na pomysł napisania opowieści traktującej 

o społecznej niesprawiedliwości i trosce 
wobec najbiedniejszych.

 do spisania tej historii? 

Pierwszą ekranizacją był krótkometrażo-
wy film niemy zatytułowany „Scrooge, or, 

Marley’s Ghost” z 1901 roku. Walter R. 

Booth, specjalista od magicznych sztuczek, 
zadecydował się przedstawić tekst Dicken-

sa w niecałe pięć minut.  „Scrooge, or Mar-
ley’s Ghost” przez wiele lat uważany był za 

film zaginiony. Udało się po latach odnaleźć 
jego fragmenty w skrzynkach stanowią-
cych profesjonalny magazyn dla filmowych 

taśm, składających się na domową kolekcję 
zamożnej rodziny. Znalezisko pozwala 

obejrzeć dziś dokładnie trzy minuty i dwa-
dzieścia siedem sekund pierwszej adap-

tacji „Opowieści wigilijnej”. Wśród nich za-

chowały się techniczne triki Waltera R. Bo-
otha z twarzą Ducha Marleya, ukazującą się 

w miejscu kołatki do drzwi Scrooge’a na 
czele. Scrooge, or Marley’s Ghost”  opierał 

się w głównej mierze na sztuce Johna Co-
pelanda Buckstone’a, będącej na początku 
XX wieku najpopularniejszą sceniczną 

adaptacją tekstu Dickensa. Imię oraz na-
zwisko pierwszego filmowego odtwórcy 

roli Ebenezera Scrooge’a pozostaje nie-
znane. 

czego przyczyniły się też wydania pirackie. 
Dickens wpadł na świetny pomysł odczyty-

wania powieści, co przyniosło mu popular-
ność i dochody.

Następna ekranizacja to „Opowieść wi-
gilijna” - niemy film Thomasa Edisona 

z 1908 ro-ku. W 1908 roku Scrooge prze-
płynął wielką wodę, aby zawitać do hal 

zdjęciowych Essenay Studios w Chicago. 
Tom Ricketts został zaś pierwszym kino-

Powstawały słuchowiska radiowe, przed-
stawienia teatralne, musicale, a także 

ekranizacje w formie seriali, jak i filmów 
kinowych. Na jej podstawie tworzono ko-
miksy. Była też przedstawiana w operze 

i w balecie. 

Opowieść wigilijna” oparła się próbie 

czasu i do dziś jest jedną z najczęściej 

adaptowanych historii świątecznych.  

Spisywanie historii zajęło Dickensowi 

sześć tygodni. Zaczął intensywną pracę 
nad nowelą w październiku 1843 roku 

a ukończył w listopadzie, dzięki czemu 
możliwa była publikacja noweli przed zbli-

żającymi się świętami. „Opowieść wigi-
lijna” pojawiła się na rynku 17 grudnia 
1843 roku.

Pierwszy nakład „Opowieści wigilijnej” 

rozszedł się w ciągu trzech dni, jednak 
książka nie przyniosła autorowi zysków, 

jakich się spodziewał. Dickens potrzebo-

wał pieniędzy na utrzymanie powiększa-
jącej się rodziny. Zdecydował się opubliko-

wać „Opowieść wigilijną” własnym sump-
tem. Książka odniosła ogromny sukces ar-

tystyczny, sprzedawała się dobrze, jednak 
zarobki głęboko rozczarowały Dickensa, do 

„Opowieść wigilijna” została zainspiro-

wana również amatorskimi opowiada-
niami pracownic fabryk włókienniczych 
w Lowell w USA.  W 1842 roku Dickens 

udał się do Stanów Zjednoczonych. Z wi-
zyty w jednej z fabryk włókienniczych 

w Lowell wrócił z opasłym zbiorem mie-
sięczników „Lowell Offering”, w których 

publikowały pod pseudonimami pracow-

nice. Wiele elementów fabularnych zosta-
ło wykorzystanych w „Opowieści wigilij-

nej”, np. w historii pt. „Odwiedziny Nadziei” 
narrator siedzi o północy przy żarzącym się 

i dogasającym kawałku drewna, gdy na-
wiedza go duch starego człowieka o imie-
niu Nadzieja, który przenosi bohatera do 

scen z jego młodości. Na koniec narrator 
decyduje się usłuchać rady, jakiej udzielił 

mu duch. 

skąpstwo Johna Elwesa nie brało się z bez-
duszności wobec innych, lecz z samozapar-

cia. Różnił się więc od książkowego Scro-
oge’a. Był uprzejmym człowiekiem, który 

potrafił dzielić się swoim majątkiem, udzie-
lając niekiedy nawet bezzwrotnych poży-

czek potrzebującym. Dickens przeczytał  

biografię Elwesa, która była wielkim best-
sellerem.

„Opowieść wigilijna” to jedna z najbardziej znanych 
i wielokrotnie tłumaczonych historii świątecznych
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Wszystkie znane adaptacje „Opowieści wi-

gilijnej” powstałe pomiędzy rokiem 1901 
a 1914 wywodziły się ze Stanów Zjedno-

czonych lub z Wielkiej Brytanii. Wybuch 
I wojny światowej zatrzymał powstanie ko-

lejnych ekranizacji tekstu Dickensa. Koszty 

związane z prowadzeniem działań wojen-
nych i odpływ mężczyzn, którzy mieli 

w tamtym czasie monopol na filmowy biz-
nes musiał odbić się na jego kondycji. 

Kolejną adaptacją była„Opowieść wig-

ilijna”– w postaci niemego filmu krótkome-

trażowego w reżyserii J. Searle’a Dawley’a 
z 1910 roku.Film nakręcony przez J. Se-

arle’a Dawleya, z australijskim aktorem 
broadwayowskim Marcusem McDermot-

tem liczy sobie niecałe czternaście minut.

wym Scrooge’em znanym z imienia oraz 

nazwiska. Sam film po dziś dzień uważany 
jest za zaginiony. Wszelkie informacje na 

jego temat pochodzą z współczesnego mu 
magazynu „The Moving Picture World”, 
który z okazji premiery zamieścił notkę na 

temat obsady oraz dokładny opis wszyst-
kich scen filmu, 

Na przestrzeni lat 1914–1922 powstała 
jedynie jedna wersja „Opowieści wigilijnej”, 

którą wyświetlono w 1916 r. pod nazwą 
„The Right to Be Happy” (Prawo do bycia 

szczęśliwym).W 1922 r. powstała pierw-
sza powojenna adaptacja, która uważana 

jest dziś za zaginioną. W postać Scrooge’a 

wcielił się  weteran I wojny światowej, 
Russell Thorndike. Wersja z roku 1923, mi-

mo dekady dzielącej ją od adaptacji z lat 
1913 oraz 1914, nie miała do zaoferowania 

zbyt wiele.

Natomiast Scrooge z roku 1928, którego 

wyświetlano wraz ze ścieżką dźwiękową 
połączoną z taśmą dzięki technice Phono-

film, to symboliczny moment pożegnania 
„Opowieści wigilijnej” z epoką kina nieme-

W 1951 roku Brian Desmond Hurst wy-

reżyserował oparty na „Opowieści wigili-
jnej” film brytyjskiej produkcji pt. „Scro-

oge”, Alastaira Sima, wydany w USA pod 

tytułem „A Christmas Carol” (Opowieść 
wigilijna). Wśród wielu krytyków pojawia 

się zdanie, wedle którego zarówno kreacja 
bohatera tytułowego przez Alastaira Sima, 

jak również sama produkcja - to najlepsze, 
co spotkało opowiadanie Charlesa Dicken-
sa w świecie filmu.  „Scrooge”to światowy 

klasyk, którego wielokrotnie emitowano 
w telewizji, wydano na VHS oraz DVD. 

W roku 1989 dokonano zaś koloryzacji 
wersji czarno-białej. Jednak film Briana 

Desmonda Hursta początkowo wzbudzał 

skrajne emocje. Wszystko za sprawą twór-
ców, którzy w opozycji do familijnej i grzecz-

nej wersji opowieści stworzonej na zamó-
wienie MGM przed II wojną (w roku 1938), 

postanowili stworzyć film poważniejszy. 
Miał on kłopoty z dystrybucją na terenie 
USA. Film miał zostać wyświetlony na or-

ganizowanym przez producenta przyjęciu 
świątecznym, odbywającym się w nowojor-

skiej sali Radio City Music Hall. Do seansu 
nie doszło jednak ze względu na wyraźny 

w roku 1943 adaptację „Opowieści wi-

gilijnej”.

Wersja z roku 1949 może zainteresować 

fanów Jamesa Bonda, ponieważ w roli jed-
nej z córek pracownika Scrooge’a zade-

biutowała w niej dziewięcioletnia Jill St. 
John, wcielająca się w dziewczynę agenta 
007 w kultowym „Diamenty są wieczne”.

Po roku 1945 nie sposób zliczyć wszystkich 
wersji opowieści o Ebenezerze Scrooge’a, 
jakie pojawiły się od tego czasu. Znakomita 

część produkcji powstających dla telewizji 
była tworzona jedynie po to, aby wypełnić 

świąteczną ramówkę i zarobić nieco pienię-
dzy na reklamach. O niektórych adapta-

cjach warto wspomnieć.

Pierwszą całkowicie udźwiękowioną ekra-
nizacją był „Scrooge”z roku 1935. Co cie-
kawe, w tytułową rolę po dwudziestu 

dwóch latach od wersji z 1913 r. wcielił się 
Seymour Hicks. Co więcej, Hicks w filmie 

gra zarówno starego, jak również młodego 
Scrooge’a, co w historii adaptacji tekstu 

Dickensa zdarzało się niezwykle rzadko.

Po II wojnie światowej kino zaczęło rosnąć 
w siłę, pomagała mu też telewizja. Po-

czątkowo nie istniała technika pozwalająca 
na rejestrację sygnału nadawanego po-
przez anteny, dlatego emitowane na żywo 

programy bezpowrotnie przepadły. Taki los 
spotkał chociażby nieco wcześniej teatr te-

lewizji, w ramach którego jedna z amery-
kańskich stacji TV wyświetliła widzom 

go i wkroczeniem do świata filmu dźwięko-

wego. Niestety, film zaginął.

W roku 1938 powstała ostatnia ekraniza-

cja „Opowieści wigilijnej” stworzona przed 
wybuchem II wojny światowej. Film wy-

produkowany przez MGM. Jest obecnie 
jedną z  najlepiej rozpoznawalnych adap-
tacji tekstu Dickensa z okresu przedwojen-

nego. W Stanach Zjednoczonych film ten 
zyskał statut świątecznego klasyka, na któ-

rym bazowało wielu kolejnych twórców. 
Produkcję tę stawiano jako przykład kina 

familijnego, dlatego też wersja z roku 1938 

pozbawiona jest większości elementów, 
które mogłyby przestraszyć, znudzić lub 

być zbyt trudne do zrozumienia dla naj-
młodszego widza. Ograniczono ekranowy 

czas duchów do minimum, przez większość 
seansu są jedynie głosami. W rolę Scro-
oge’a wcielił się w tym przypadku Reginald 

Owen. Barrymore dołożył jednak swój ak-
cent do produkcji. Ze względu na to, że kil-

kukrotnie w swojej karierze wystąpił jako 
Scrooge w popularnych słuchowiskach ra-

diowych, użyczył on swojego głosu do ofi-

cjalnego zwiastuna filmu Edwina L. Marina.



12 MIESIĘCZNIK PIN  PROJEKT BŁONIE INFORMACYJNIE NIEZALEŻNIE

Innymi uznanymi aktorami, którzy obok 

Jima Carrey’a wcielili się w postać Eben-
zera Scroogea, byli George C. Scott, Patrick 

Stewart czy Michael Caine.

sprzeciw ze strony administratorów legen-

darnego klubu. Uznano, że tego typu film 
nie wpisuje się w świąteczną atmosferę 

wydarzenia. Universal zgodził się z tą opi-
nią, a „Opowieść wigilijna” Hursta ostatecz-
nie trafiła do amerykańskich kin podczas 

celebracji innego święta - Halloween.

W 1970 brytyjski musical „Scrooge” otrzy-
mał cztery nominacje do Oscara, a Albert 

Finney wcielający się w bohatera tytuło-

wego odebrał Złoty Glob dla najlepszego 
aktora w komedii lub musicalu. W roku 

1984 w produkcji  telewizyjnej w głównej 
roli wystąpił George C. Scott. Film odniósł 

duży sukces, który zachęcił dystrybutorów 
do rozpoczęcia kinowej dystrybucji filmu na 
terenie Wielkiej Brytanii.

W 1988 roku pojawiła się wariacja na kan-

wie”Opowieści wigilijnej” autorstwa Ri-
chard’a Donner, a w rolę Scrooge’a wcielił 

się Bill Murray. „Scrooged” przenosiło kla-

syczną opowieść do bezwzględnego świa-
ta telewizji, w którym nie liczy się nic prócz 

pieniędzy. 

Lata 90-te dwudziestego wieku również 
przyniosły zwracające uwagę ekranizacje 
słynnej opowieści. W 1999 r. pojawiła się 

produkcja amerykańsko-brytyjska w reży-
serii Davida Jonesa. Film wyprodukowany 

został przez Patricka Stewarta który, zagrał 
równocześnie główną rolę męską Ebene-

zera Scrooge’a. W roku 2000 był nomino-

wany do nagrody Emmy w kategorii naj-
lepszych zdjęć.

Wiek dwudziesty pierwszy również nie po-

został bez swoich ekranizacji, udowadnia-
jąc, że „Opowieść wigilijną” można snuć 
bez końca. A zachęca do tego coraz to nowa 

technologia, dając nowe środki wyrazu, 
a przez to nowe możliwości odbioru dzieła. 

Na zauważenie w pierwszej dekadzie tego 
wieku zasługuje zrealizowany w techno-

logii 3D amerykański film z 2009 roku, o ty-

tule oddającym hołd dziełu literackiemu tj. 
„Opowieść wigilijna”, w reżyserii Roberta 

Zemeckisa, który napisał również scena-
riusz do filmu. Walt Disney Pictures przed-

stawił tu niezwykłą adaptację klasycznego 
dzieła Karola Dickensa, ciepłą, podnoszącą 
na duchu , która wzrusza i jednocześnie 

rozbawia. W roli głównej (Ebenezera Scro-
oge’a) wystąpił  Jim Carrey, który zagrał 

również kilka innych kluczowych postaci 
(Scrooge młody, w średnim wieku i starzec, 

a także każdy z trzech duchów). 

W 1979 roku swoją wersję „Opowieści wi-

gilijnej” przedstawili bohaterowie Looney 

Tunes z królikiem Bugsem na czele. Cztery 
lata później, czyli w 1983 roku dołączyła do 

nich Myszka Miki, a później również Flinsto-
nowie, Jetsonowie czy też – już nieanimo-

wane – Muppety lub bohaterowie „Ulicy 
Sezamkowej”.  

W 1973 BBC wyprodukowało pantomimę, 
której gwiazdą był Marcel Marceu, uwa-

żany za najwybitniejszego twórcę tej formy 
sztuki. 

Oryginalną bardziej współczesną animacją 
(niebędącą spin-offem), wartą polecenia 

jest film z roku 2009 - komputerowa ani-
macja Roberta Zemeckisa, która po dziś 

dzień pozostaje najdroższą filmową ekra-

nizacją opowiadania Dickensa.

Chociaż sztuka filmowa zawłaszczyła 
„Opowieść wigilijną”, to zachęcam również 

do przeżycia  tego dzieła w adaptacji te-
atralnej, przedstawianej przez Teatr Piasku 
Tatiany Galistyny – laureatki programu 

„Mam Talent”. Jest to spektakl-widowisko, 
malowany piaskiem, światłem i śniegiem 

w połączeniu z grą  aktorską i teatrem cieni.

 Historyczne ilustracje 

 Opowieść wigilijna w świecie animacji 

Jeśli chodzi o oryginalne animacje, nie-
będące spin-offami już istniejących serii, 

warto zapoznać się z „Opowieścią wigilij-
ną”z roku 1971, wyreżyserowaną przez Ri-

charda Williamsa, który uczył się fachu, 
podglądając pracę odpowiedzialnego za 
wygląd animacji Kena Harrisa. Harris pra-

cował m.in. przy stworzeniu ikonicznego 
prologu do „Różowej pantery” z roku 1963, 

„Grincha” z roku 1966 czy też pierwszego 
filmu Hannah Barbera o misiu Yogim. Co 

ciekawe, w filmie Williamsa głos Ducha 

Marleya oraz Scrooge’a dubbingują ci sami 
aktorzy, którzy wcielili się w te role w kla-

sycznej wersji opowieści z roku 1951 
(Scrooge). 

Ze względu na swój familijny charakter 

„Opowieść wigilijna” trafiła również do 
świata animacji. W okolicach lat sześćdzie-
siątych w rolę Scrooge’a wcielił się niejaki 

Pan Magoo. Był on  bohaterem serii kre-
skówek (istniejącej od roku 1949) tworzo-

nych przez studio United Productions of 
America (UPA). 

Nie można zapomnieć, że doznania ducho-

we „Opowieści wigilijnej” przychodziły też 
przez obraz. Pod czujnym okiem Dickensa 

pierwsze wydanie „Opowieści Wigilijnej” 

Pamiętajmy, zwłaszcza podczas zbliżają-

cych się Świąt Bożego Narodzenia, że war-
to starać się o dobre świętowanie, o życzli-
wość, empatię, o dobre życie z innymi, do 

czego namawiają karty „Opowieści wigi-
lijnej”.

Elżbieta Ratyńska

Opowieść Wigilijna wraz kolejnymi ilustra-
cjami i wydaniami stała się kanonem lite-

ratury anglosaskiej. Dickens i jego najzna-
komitsi graficy próbują cały czas przeko-
nać, że celebrowanie Świąt Bożego Naro-

dzenia może przynieść radość i poczucie 
wspólnoty.

Realistyczna szkoła angielska wykreowała 
wielu znamienitych grafików, wśród nich 

ilustratora literatury klasycznej, Artura 
Rackhama (1867-1939). Opowieść Wigi-

lijna z jego ilustracjami została wydana 
w 1915 roku. Miał on wówczas ugrunto-
waną sytuację na rynku wydawniczym, 

miał rozpoznawalny styl. Ilustracje artysty 
są pełne ciekawych detali: architektonicz-

nych, przyrodniczych, wystroju wnętrz 
i strojów. Rackham wykonał 12 sztuk ko-

lorowych ilustracji oraz 20 sztuk czarno-

białych. Artysta bardzo sugestywnie zo-
brazował pokazujące się Scrooge’owi du-

chy. Samego głównego bohatera ukazał ja-
ko odpychającą postać o kościstych pal-

cach dłoni, najchętniej sięgających po pie-
niądze. Ilustracje Rackhama są pełne mro-
ku, co podkreśla brak kolorów. Kolorowa 

jest natomiast ilustracja z domu dawnej na-
rzeczonej Scrooge - Belli, szczęśliwej żony 

i matki gromadki dzieci, przybycie jej męża 
do pełnego życia domu oraz świąteczne 

przyjęcie i odkładana przez lata wizyta 

w domu siostrzeńca Scrooge’a. 

Źródła:
1. Film.org.pl z 24 grudnia 2016, Filip Jalowski,
2. Wikipedia,

Podobne aktualne przesłanie pokazują fil-

my, pantomimy, opery, balet, sztuki teatral-

ne, będące adaptacją „Opowieści wigi-
lijnej”.

zostało zilustrowane przez cenionego 

wówczas grafika, Johna Leecha. Ilustracje 
były ręcznie kolorowane. Ilustracje Leecha 

po dziś dzień należą do kanonu ilustracji 
spośród licznych opracowań ilustratorskich 
Opowieści Wigilijnej. Są one wyraziste, sa-

tyryczne, a sam grafik pobłażliwy wobec 
ludzkich wad. Dickens zamówił u ilustra-

tora cztery drogie kolorowe akwaforty 
i cztery jednobarwne drzeworyty.

3. O radości świętowania. Najsłynniejsi ilustratorzy 
„Opowieści Wigilijnej, Agata Jóźwiak, 2020
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Prawosławne Boże Narodzenie
40 dni postu, świąteczna wieczerza w gronie najbliższych, kolędowanie z rodziną i znajomymi, słodycze i pieniądze 

dla dzieci, długie świętowanie wypełnione modlitwą, tańcem, śpiewem i zabawą – to Boże Narodzenie obchodzone 

w Kościele prawosławnym.

Przygotowanie do Bożego Narodzenia 

trwa przez 40 dni Postu Filipowego. 

W tym czasie we środy, czwartki i piątki 

odprawiane są Liturgie, zwane soborowa-

niem, podczas których cała wspólnota 

wiernych wraz z kapłanami modli się o od-

puszczenie grzechów. W niedzielę o 8.00 

i 17.00 odprawiane są Liturgie, zwane po-

kłonieniem. Liturgie odprawiane są w ję-

zyku staro-cerkiewno-słowiańskim, trwa-

ją do 3 godzin, modlitwom towarzyszy 

śpiew chóru, używa się kadzideł, obecne są 

liczne cienkie świece. Wierni po spowiedzi 

przyjmują prosforę (pieczywo używane 

w Kościele prawosławnym do sprawowa-

nia Eucharystii) i podawane łyżeczką wino. 

Prawosławna Wigilia Bożego Narodzenia 

rozpoczyna się 6. stycznia poranną Litur-

gią. Zgodnie z kalendarzem juliańskim 

przypada ono dwa tygodnie później niż 

w kalendarzu gregoriańskim, używanym 

w kościele katolickim. Na środku cerkwi 

wystawiona jest do adoracji Ikona Bożego 

Narodzenia.

– Po powrocie z cerkwi mama rozkładała 

chustę, na której stawiała dzbanuszek z ku-

tią i upieczonymi bułeczkami drożdżowymi 

z różnym nadzieniem: z kaszą, z powidłami. 

Dzieci brały je ze sobą i szły do rodziny 

i znajomych, by w ten sposób podzielić się 

świąteczną wieczerzą jeszcze przed Wigi-

lią. W podziękowaniu dostawały słodycze 

i pieniążki. Świąteczną wieczerzę spoży-

wało się w najbliższym gronie – wspomina 

pani Walentyna Andrzejewska, która 

przyjechała ze wschodniej części Ukrainy 

do Polski przed 35 laty.

12 potraw, by cały rok był obfity

Na stole wigilijnym pojawia się 12 post-

nych potraw, w odniesieniu do 12 miesię-

cy, aby cały rok był obfity. Królują na nim 

m.in. barszcz z uszkami, kapusta z grzy-

bami, zupa rybna, karp smażony, pierogi 

z kapustą i grzybami, kompot z suszonych 

owoców. Wieczerzę wigilijną, do której za-

siada się wraz z pierwszą gwiazdką na nie-

bie, rozpoczyna się od skosztowania po ły-

żeczce kutii, przygotowanej z pszenicy, 

miodu i bakalii. 

Święta, święta i... dalej święta

7 stycznia w Boże Narodzenie oraz 8 stycz-

nia w dzień Świętej Rodziny wierni idą na 

Liturgię, odwiedzają rodzinę i znajomych, 

by wspólnie świętować i śpiewać kolędy. 

Wieczorem rozpoczyna się wertep, czyli 

kolędowanie – tradycja żywa szczególnie 

na wsiach. Wśród kolędników można 

rozpoznać: anioła, diabła, trzech króli, bie-

dę, śmierć, Heroda i Żyda.   

– To jeszcze nie koniec świętowania. 

Z 13 na 14 stycznia obchodzony jest koś-

cielny Nowy Rok. Tego dnia pod choinką 

dzieci znajdują prezenty, położone tam 

przez rodziców. Wieczorem 13. stycznia 

kobiety odwiedzają znajomych i śpiewają 

religijne pieśni, w zamian są częstowane 

i obdarowywane upominkami. Rano 14. 

stycznia mężczyźni, z torbami pełnymi ziar-

na, składają życzenia noworoczne znajo-

mym, sypiąc ziarnem w ich domach, co ma 

zapewnić dostatek – opowiada pani Wa-

lentyna, która ukraińską tradycję bożona-

rodzeniową pamięta z czasów dzieciństwa 

i wczesnej młodości.

 – Oczywiście Nowy Rok kalendarzowy ob-

chodzony jest 1. stycznia, kiedy z podarun-

kami przychodzi Dziadek Mróz ze swoją 

wnuczką Śnieżynką.

Zakończenie okresu świątecznego przy-

pada na 19. stycznia, czyli w Święto Chrztu 

Pańskiego, kiedy święcona jest woda. 

Sylwia Jabs

Prawosławna tradycja bożonarodzeniowa 

różni się w zależności od regionu Ukrainy, 

z którego pochodzi. Na przykład na wscho-

dzie kraju do kutii wrzuca się połamane 

kawałki pszennego placka podobnego do 

żydowskiej macy, natomiast na zachodzie 

kraju kutię podaje się bez niego. Na zacho-

dzie kraju przy Ikonach stawiany jest di-

duch, upleciony z różnego rodzaju zboża. 

Także wertep obecny jest już tylko na 

wsiach, choć i tam tradycja zaczyna zani-

kać.

 – Na Ukrainie święta trwają prawie cały 

styczeń. Ludzie tańczą, śpiewają, hulają, bo 

u nas bardzo śpiewający jest naród – pod-

kreśla.

– Na jeziorach, na rzekach wykrawało się 

przerębel w kształcie krzyża, by kapłan po-

święcił wodę. Do tej wody wchodziły 

wszystkie morsy z okolicy, żeby siebie rów-

nież poświęcić – mówi z uśmiechem pani 

Walentyna.



Wigilia Świąt Bożego Narodzenia uważana jest za jeden z najwa-
żniejszych wieczorów w ciągu roku, szczególnie w kulturze pol-

skiej. Choć często do Świąt zostaje jeszcze wiele dni, duża część 

osób z wyprzedzeniem zaczyna pierwsze przygotowania. Wciąż 
żywym zwyczajem jest pięknie przystrojony stół, przy którym przed 

rozpoczęciem wigilijnej kolacji dzielimy się opłatkiem. Dbamy, by 
kolacja wigilijna była zarówno tradycyjna, jak i wyjątkowa. Najwię-

cej zwyczajów świątecznych wiąże się właśnie z wigilijną kolacją, 
którą można rozpocząć w chwili pojawienia się pierwszej gwiazdki. 
Na wigilijnym stole według zwyczajów powinno znaleźć się 

12 potraw, czasami brakuje nam jednak na wszystkie pomysłu. Jeśli 
jednak na przyrządzenie tylu dań pozwala nam czas, czerpać może-

my z polskich regionalnych kuchni. Wigilijne menu w zależności 
właśnie od regionu, tradycji rodzinnych czy upodobań jest trochę 

odmienne. Ale też tradycja przekazywania lokalnych zwyczajów 

z pokolenia na pokolenie jest w Polsce silna. Spróbujemy zatem 
przybliżyć niektóre potrawy wigilijne właściwe dla danej części 

kraju. 

Regionalne dania wigilijne to nie tylko znany i ceniony śledź po ka-
szubsku, kluski z makiem, racuchy czy strucle drożdżowe. Przy-
kładowo w Wielkopolsce jeszcze przed wojną w Wigilię można 

było zjeść zupę konopną, polewkę z maku, kluski z sokiem z kiszo-
nej kapusty czy też więdlę, czyli zupę z brukwi. Dziś na stołach kró-

luje tu barszcz czerwony, zupa grzybowa, makiełki (kluski z ma-
kiem), karp smażony czy też śledź. Do najpopularniejszego deseru 

w Wielkopolsce zalicza się struclę. Wigilia na Pomorzu i Kaszu-

bach dawniej zależna była w dużej mierze od majętności społecz-
nej. Najbardziej charakterystycznymi daniami z tego regionu były 

bez wątpienia ryby, śledzie oraz zupa z suszonych owoców z klu-
seczkami, zwana brzadem. Dziś tradycja Wigilijna niewiele się 

zmieniła. Nadal w Boże Narodzenie jada się tutaj bigos postny 
z grzybami, pluci (ziemniaki w mundurkach z solonym śledziem), 
a na deser podaje się makowiec i drożdżówkę kaszubską. Popular-

ne w tym regionie są również pierogi z farszem rybnym czy żurek 
postny na zakwasie. Wigilijne stoły na Śląsku od zarania dziejów 

były bogato zastawione. Siemieniotka to jedna z tradycyjnych zup 
świątecznych, w tamtych stronach robi ją się z siemienia konopne-

go z uprażoną kaszą jęczmienną. Współcześnie siemieniotkę zastą-

piła w dużej mierze zupa migdałowa czy kapuśnica grzybowa. Na 
Śląsku podaje się w wigilię również w wielu domach kapustę 

z grzybami i grochem, ziemniaki ze śledziem, karpia duszonego 
w piwie oraz kluski z ziemniaków lub jęczmienia. Górale są jedną 

z bardziej wyróżniających się grup społecznych w Polsce. Ogromną 
wagę przywiązują do tradycji, w tym również tych związanych 
z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Większość tutejszych 

potraw wigilijnych zawiera ziemniaki oraz podhalańskie sery. Wi-
gilijna zupa na Podhalu to kwaśnica lub barszcz z kwaszonych 

buraków z fasolą. Nie może zabraknąć tutaj pierogów z kapustą, 
smażonego pstrąga czy klusek z makiem i miodem. Ciekawym 

i oryginalnym zwyczajem na Podhalu jest spożywanie opłatka 

z miodem. Na Mazowszu główną potrawą wigilijną były dawniej 
kłosy (kluski z makiem), im dłuższe i grubsze tym lepiej. Poza nimi 

podawano również rwaki (ugotowane mielone ziemniaki). Współ-
cześnie na Mazowszu w wigilijny wieczór serwuje się smażonego 

Tradycyjne oraz wyjątkowe 
potrawy wigilijne
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300 g mąki,

Polecamy zatem alternatywne przepisy na Święta :)

Społeczność mieszkająca w Błoniu jest częścią kultury i tradycji 
mazowieckiej. Na naszych lokalnych stołach co roku nie może 

zabraknąć świątecznej ryby, przygotowywanej przez każdą go-
spodynię w odmienny i własny sposób. Jednym z przepisów, który 
polecamy Naszym Czytelnikom jest łosoś w galarecie z chrzano-

wym twarożkiem i łuskami z zielonego ogórka (poniżej). 

Dzikie rośliny jadalne, możemy z powodzeniem dodać również do 
świątecznych przepisów, aby zaskoczyć bliskich nową odsłoną tra-

dycyjnych dań. Oto kilka zdrowych pomysłów na małe świąteczne 

urozmaicenia:

 Kompot z suszonych dzikich owoców 
Alternatywą dla tradycyjnego kompotu może być “dziki kompot”. 

Suszone owoce czeremchy, dzikiej róży, głogu, czarnego bzu, tar-
niny gotujemy około 1 godziny wraz z garścią wędzonych dzikich 
jabłek, można dosłodzić do smaku.

 Różane pierniczki 

ziarenka z połowy laski wanilii.

2 łyżki suszonych, tartych płatków róży,

szczypta soli,

200 g miodu (czyli ok. pół szklanki),

1 łyżeczka cynamonu,

karpia, postny bigos, smażone i panierowane grzyby czy różne ryby 
w galarecie. Do dziś przyrządza się tu zupę grzybową, a tradycją 

wyróżniającą ten region jest picie podczas wigilijnej kolacji kom-

potu z suszu. 

Składniki:

Jedzenie wigilijne wiąże się nie tylko z tradycją regionalną, ale do-
tyka również problematyki pędzącego współcześnie świata. Nie-

ważne, co robimy, skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy, nasze zwy-

czaje żywieniowe, w tym również te świąteczne, ewoluowały 
i stworzyły nowe odsłony. W dzisiejszym świecie niewątpliwie 

istotnym aspektem jest troska o naturę oraz szeroko pojęta i rozu-
miana ekologia. Dlatego, aby zmieniać nawyki żywieniowe, w no-

woczesnych przepisach wprowadza się wiele naturalnych składni-
ków, które są zdrowe i drogocenne dla ludzkiego organizmu. 

Sposób przygotowania:

50 g margaryny,

szczypta pieprzu,

1 łyżka oliwy,

Miód podgrzać z tłuszczami i przyprawami. Do gorącego miodu 
dodać połowę mąki i zamieszać. Po lekkim ostudzeniu dodać różę i 

wyrabiać dalej z resztą mąki. Odstawić ciasto przykryte ściereczką 

lub pergaminem w chłodne miejsce do czasu pieczenia. Wałkować 
podsypując mąką, wycinać i piec ok. 8 minut w 180°C. W ciepłych 

pierniczkach wykałaczką zrobić dziurki do przeciągnięcia 
sznureczków.



cebula,

cukier (ćwierć lub połowa szklanki na szklankę soku), 
sok z cytryn, 

 Śledzie cytrynowo-sosnowe: 

Składniki: 

Śledzie solone,
grzybki marynowane, 

natka pietruszki, 
igliwie sosnowe.

Marynata: 

pieprz czarny lub biały.
Sposób przygotowania:

Śledzie moczymy około 2 godziny. Cebulę kroimy w kostkę i prze-
lewamy gorącą wodą. Grzybki marynowane kroimy na ćwiartki, 

a pietruszkę drobno siekamy. Wyciskamy sok z cytryn i dodajemy 
do niego cukier. Wszystkie składniki układamy warstwowo 
w ozdobnym naczyniu, dodając do każdej warstwy kilka igieł 

sosnowych, posypujemy świeżo mielonym pieprzem. Całość zale-
wamy marynatą i odstawiamy do lodówki na minimum dobę.

 Cukier sosnowy: świąteczny aromat 

garść igieł sosny, 

Składniki:

cukier - według uznania.

 igliwia zamknięty w kuchni :) 

Sposób przygotowania:
Igły sosnowe kroimy na mniejsze kawałki, wrzucamy do blendera 
lub młynka razem z cukrem, na koniec przesiewamy i zamykamy 

szczelnie w słoiczku. Proporcje ustalamy według uznania, im więc-
ej igieł w stosunku do cukru, tym będzie bardziej zielony i aroma-

tyczny.

Sposób wykorzystania:

Cukier możemy użyć do wypieków (do słodzenia lub do uzyskania 
zielonego koloru:)), dekoracji ciast i pierniczków, ale także do sło-

dzenia i aromatyzowania herbaty lub lemoniady.

Sposób przygotowania:

Ciasto: 

Pamiętajmy, aby igły sosnowe oraz pokrzywę zbierać z dala od 
aglomeracji miejskich oraz źródeł zanieczyszczeń. Pokrzywę może-

my prawie cały sezon znaleźć świeżą np. na koszonych łąkach, jeśli 
znajdziemy starsze rośliny zbieramy jedynie 4 górne listki.

Aleksandra Lewkowicz

Źródła:

Igły sosnowe możemy używać cały rok :). Zawierają duże ilości wit 
C. Możemy parzyć je również w formie herbatki, która świetnie 

sprawdzi się na problemy z górnymi drogami oddechowymi, ze 
względu na zawartość olejków eterycznych i żywic.

1. https://trocheinnacukiernia.home.blog/

1 szklanka zmielonej (w blenderze) pokrzywy, 

Paulina Tomaszewska

2. KuchniaKwasiora KK

Składniki: 

Ciasto: w “kupce” mąki robimy wgłębienie, wlewamy zmieloną 
pokrzywę, mieszamy i zagniatamy ciasto. Ciasto powinno odcho-

dzić od ręki. Odkładamy na 20 minut pod przykryciem. Następnie 
formujemy placki na pierogi, dodajemy nadzienie i formujemy.

 Zielone pierogi: 

Wskazówki:

4. “W Miejskiej Kniei” Katarzyna Mikuska
3. “Smakowite drzewa” Małgorzata Kalemba-Drożdż

sól.

Farsz: nasz ulubiony:).

3 szklanki mąki, 
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ziele angielskie - 10 kulek, 

Chciałabym podzielić się z Wami wyjątkowym przepisem na 
przygotowanie dania świątecznego, które przypuszczam, że 

może zagości na Waszych wigilijnych stołach już na dobre. Tak, 
jak ma to miejsce w moim domu. 

Przepis kiedyś wpadł mi w ręce, podczas przeglądania Internetu 
w poszukiwaniu wskazówek na przygotowanie łososia na zimno. 

Łosoś w galarecie z chrzanowym twarożkiem i łuskami z zielonego 
ogórka przykuł moją uwagę. Przygotowuję go od kilkunastu lat, co 

roku na Wigilię, ale także na inne okazję, niekoniecznie świąteczne. 
Oprócz walorów smakowych potrawa jest wyjątkowo deko-

racyjna. 

sól do smaku,

3 łyżeczki żelatyny,

2 łyżeczka octu winnego,

2 cebule,

Składniki:

2-3 czubate łyżki chrzanu 

(w zależności od preferencji smakowych),

1 plasterek cytryny,

1-2 szt. mandarynki.

filet z łososia (bez skóry i bez ości) – około 1kg,

liść laurowy - 5 listków, 

2 ogórki świeże zielone szklarniowe średniej wielkości,

pieprz ziarnisty - 30 ziarenek, 

0,5 kg opakowania twarożku śmietankowego mielonego 
- ja stosuje President,

Przygotować filet z łososia. Zdjąć skórę i usunąć ości.
Do odpowiednio dużego garnka włożyć płat łososia (Uwaga: Naj-

lepiej nadaje się do tego specjalny, podłużny garnek do gotowania 
ryb, ale sprawdzi się także wysoka patelnia z przykrywką lub duży 

garnek).

Całość przykryć i podgrzewać na średnim ogniu, aż do momentu, 

gdy wywar się zagotuje. Jak wywar zawrze, zestawić z ognia. Rybę 
pozostawić w zalewie, aż do całkowitego wystygnięcia (nie krócej 

niż na 3 godziny). Ja ten etap przygotowania ryby, zazwyczaj robię 
jednego dnia wieczorem, a kolejne czynności wykonuje na drugi 

dzień - to jest sprawdzony sposób.

Na łososia położyć pokrojoną w talarki cebulę, listek, ziele angiel-

skie, pieprz. Całość skropić octem winnym, a następnie zalać zimną 
osoloną wodą tak, aby pokryła całą rybę. Wodę solimy do smaku 

jaki preferujemy.

Rybę wyjąć z zalewy, ułożyć na desce lub dużym talerzu wyłożo-

nym ściereczką kuchenną, aby odciekła  (Uwaga: Wywar zachować 
do przygotowania galaretki!). Ryba powinna odciekać przynajmniej 

godzinę, aby cały nadmiar zalewy odsączył się z niej.

Wykonanie:

Łosoś w galarecie 
z chrzanowym 
twarożkiem i łuskami 
z zielonego ogórka

Marzena Cichewicz

Przygotowanie masy serowej: Twarożek wymieszać dokładnie 

z chrzanem (Uwaga: Ilość twarożku zależy od wielkości fileta z ło-
sosia. Musi być go tyle, aby można było całą rybę pokryć przynaj-

mniej pół centymetrową warstwą kremu serowego. Ilość chrzanu 
zależy od osobistych preferencji).

Gdy wywar gęstnieje w lodówce przystępujemy do działania z ry-
bą. Schłodzony filet z ryby ułożyć na półmisku ( ja nadaje mu kształt 

rybki). Posmarować równomiernie kremem chrzanowo-twarożko-
wym. Świeżego ogórka ze skórką (Uwaga: Ogórka nie obierać ze 
skórki!) pokroić w cienkie plasterki i ułożyć na twarożku na wierzchu 

we wzór „łuski”. Plasterek cytryny z ziarenkiem pieprzu lub ziela 
ułożyć jako oczko ryby. Obrane ze skórki mandarynki i podzielone 

na cząstki układam w płetwy i ogonek rybki.   
 

Życzę powodzenia w przygotowaniu i smacznego!

Przygotować galaretę do zalania ryby. Odmierzyć 1/2 litra wywaru. 
Jeśli wywar jest mętny trzeba go sklarować. Mój sprawdzony spo-

sób na klarowanie wywaru - do zimnego wywaru wlać 2 łyżeczki 
octu i 2 lekko roztrzepane białka. Wywar podgrzewać aż do zago-

towania, cały czas ubijając energicznie trzepaczką (rózgą). Na po-

wierzchni utworzy się biała gruba piana. Po zagotowaniu i po-
wstaniu piany przecedzamy wywar przez sito wyłożone gazą, 

dobra jest także pielucha z tetry. Ja czynność przecedzania po-
wtarzam, najpierw przez gazę, a następnie przez ściereczkę ku-

chenną. 

Gdy już galaretka z wywaru zaczyna tężeć obkładam nią przygoto-

waną rybę. Tak przygotowanego łososia wstawić do lodówki na 
minimum 2 godziny.

Gdy wywar jest już sklarowany, przelewamy go do małego garnka 

(może być miseczka itp.), 3 łyżeczki żelatyny namoczyć w 1/3 
szklanki zimnej wody i pozostawić na 5 minut do napęcznienia. 

Napęczniałą żelatynę rozpuścić w kuchence mikrofalowej (1-2 mi-
nuty moc 600W) i połączyć z wywarem. Dokładnie wymieszać, 

ewentualnie doprawić solą do smaku i wstawić do lodówki, aż do 

czasu, gdy wywar zacznie gęstnieć.
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Niech dzisiaj Jezus narodzi 
się między nami i w nas

Ewangelie nie podają daty narodzenia. W pierwszych trzech wie-

kach nie notowano dat narodzin w urzędach, nie widniały w żadnej 
dokumentacji, nie zapisywano w kronikach. W końcu II wieku Kle-

mens Aleksandryjski podawał, że były znane trzy daty narodzenia 

Jezusa. Ciekawe, że wszystkie sytuowano na wiosnę. Zasadniczo 
przyjmowano, że Jezus narodził się w święto Paschy żydowskiej.  

Samo miejsce narodzin było znane od II wieku, kiedy nie istniała 
tam jeszcze Bazylika. W betlejemskiej grocie, do której pielgrzy-

mowali chrześcijanie, położono gwiazdę, którą dziś całujemy jako 
miejsce narodzenia. 

W swojej książce “Prawdziwe początki Bożego Narodzenia” 

pisze ksiądz, że 25 grudnia jest symboliczną datą narodzin Pana 
Jezusa. Czy chrześcijanom nie zależało na ustaleniu daty histo-
rycznej?

25 grudnia został wybrany przez chrześcijan rzymskich na począt-

ku IV w. Ta data jest bardzo symboliczna w pierwszych wiekach, 
kiedy wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu przedstawiają 

Chrystusa jako słońce, jako gwiazdę. Prorok Malachiasz mówił: 
“wzejdzie słońce sprawiedliwości. W jego promieniach znajdzie się 

uzdrowienie”. Także do słów Izajasza, zapowiadającego “przyjście 
światłości i wzejście słońca”, odwołuje się opis narodzenia w Betle-
jem, kiedy to światłość – budzi pasterzy, gwiazda – prowadzi, ciem-

na grota po narodzinach jest pełna jasności, bo “Światłość przyszła 
na świat” (św. Jan). 25 grudnia jest datą przesilenia zimowego, mo-

mentem w którym światłość zaczyna się zwiększać, a ciemność 
zmniejszać. 

Boże Narodzenie jest uczczeniem przełomowego momentu w dzie-

jach ludzkości, jakim było przyjście Zbawiciela na ziemię. Czcimy 
nie tylko historyczne przyjście – to nie tylko rocznica narodzin. Re-

ligijna wymowa chrześcijańskiego święta jest taka, że Boże Naro-
dzenie dokonuje się dzisiaj, w tym momencie. Ewangelia św. Jana 

mówi: “A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Istotą 
święta jest, by dzisiaj Jezus narodził się między nami i w nas. Do-
kładna data jest sprawą drugorzędną. Każde święto chrześcijań-

skie to jest pewna aktualizacja wydarzenia, które było kiedyś. 

Skoro sama data ma charakter symboliczny to i towarzyszące 
świętom Bożego Narodzenia symbole również powinny być 

istotne. Czy w naszych czasach one jeszcze takie są?

O symbolicznej dacie Bożego Narodzenia, religijnej wymowie 
i sposobach na głębsze przeżycie istoty świąt, o tradycjach zwy-

czajowych i religijnych oraz o św. Mikołaju, który czasami przy-

chodzi dwa razy opowiada badacz początków chrześcijaństwa 
ks. prof. Józef Naumowicz w rozmowie z Sylwią Jabs. 

Jest szereg tradycji zwyczajowych i religijnych, które mają symbo-

liczną wymowę. Pasterka – Msza św. o północy, która przypomina, 
że pasterze jako pierwsi dowiedzieli się o narodzeniu Jezusa i przy-

byli, by się pokłonić. My też jesteśmy budzeni, kiedy idziemy na pa-
sterkę. Podobnie wieczerza wigilijna i dzielenie się opłatkiem, który 
kładziemy na sianie. Opłatek jako znak Chrystusa, położonego 

w żłobie na sianie. Kiedyś do izby przynoszono snop zboża, by to 
wspomnienie miejsca narodzenia Jezusa było jeszcze bardziej wy-

raźne. Nawet kościoły wyściełano sianem, bo Jezus rodzi się w każ-
dej Eucharystii. Choinka w tradycji chrześcijańskiej zawsze wiązała 

się ze żłóbkiem. Żłóbek mamy bardziej w tradycji katolickiej od św. 

Dlaczego św. Mikołaj przychodzi dwa razy: 6 grudnia oraz w Wi-

gilię?

6-go grudnia mamy liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, bo 
świętych zawsze czczono w dniu ich śmierci. W średniowieczu, 

w Europie Zachodniej rozdawano studentom zapomogi bożnona-
rodzeniowe właśnie w dniu św. Mikołaja, celowo jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia. W świadomości ludzi pozostało, że 

pomoc odbywa się pod patronatem św. Mikołaja. W Boże Narodze-
nie obdarowujemy innych, bo czujemy się obdarowani przez przyj-

ście Jezusa. Natomiast trzeba pamiętać, że św. Mikołaj przychodzi 
w Wigilię tylko w niektórych regionach Polski, nie mówiąc już 

o świecie. Choć przybycie św. Mikołaja obejmuje prawie całą Pol-

skę, to są jeszcze tradycje, w których podarunki przynosi Dzieciątko 
Jezus (np. na Dolnym Śląsku), Gwiazdor czy Weihnachtsmann 

(w regionach Wielkopolski). 

Co należy zrobić, by nie stracić z oczu istoty świąt, by nie dać się 
wciągnąć w ich świecki, komercyjny charakter? 

W 1223 r. w Greccio św. Franciszek przygotował pierwszy żłóbek, 

w którym oprócz żywych zwierząt na sianie położył dziecko. To 

dzieciątko leżące pod ołtarzem wskazywało na narodzenie się 
Jezusa na ołtarzu, kiedy chleb i wino stają się ciałem i krwią Jezusa. 

Te dwa obrazy bardzo mocno są ze sobą połączone: żłóbek – przy-
pomnienie okoliczności narodzenia Jezusa i ołtarz, na którym rodzi 

się dzisiaj Pan Jezus. Ważne jest, by zachować w święta symbole 
i tradycje. Natomiast nie jest możliwe, by przeżyć ten najgłębszy 
sens Bożego Narodzenia bez Mszy św., bez modlitwy. Nadając mu 

głębszy sens, możemy sprawić, by czas nie był tylko przemijający, 
ale uświęcony. Oddajmy cześć Temu, który nas stworzył i który nas 

prowadzi.

Dziękuję za rozmowę.

Franciszka, choinkę – bardziej w tradycji protestanckiej. Kiedyś, 
szczególnie na terenach znajdujących się pod zaborem pruskim, 

przy polskiej choince musiał stać żłóbek, wskazujący na narodze-
nie. Dzisiaj symbole jeszcze są istotne, ale pewne z nich gubimy. 

Wieńce zawieszone na drzwiach, ulice oświetlone rzędami świateł 
już nie przypominają o Bożym Narodzeniu. 



Jak wiadomo, każda zmiana pogody, a w szczególności temperatura 
ma ogromny wpływ na kondycję naszych włosów. Okres zimowy to 
dla włosów szczególnie trudny czas. Wahania temperatur, suche 
i ciepłe powietrze, będące efektem włączonego w domu, jak i w pra-
cy centralnego ogrzewania oraz zimne i wilgotne powietrze na zew-
nątrz negatywnie wpływa na nawilżenie włosów, a także osłabia 
ich strukturę. Do negatywnych czynników wpływających na kon-
dycję naszych włosów należy również zmiana sposobu ubierania 
się. Czapki, szaliki i grube wełniane golfy to zmora osób szczególnie 
z średnimi i długimi włosami. Uszkodzenia mechaniczne poprzez 
tarcie włosów o materiał, wiecznie splątane włosy, a także elek-
tryzowanie. Któż tego nie zna?          

Pielęgnacja włosów powinna być szczególnie intensywna zimą, 
także z uwagi na zmianę w sposobie odżywiania. W okresie zimo-
wym nasza dieta staje się uboższa w świeże owoce i warzywa, które 
dostarczają nam wielu cennych witamin i minerałów. Poprzez to 
bardzo często zauważamy, że w okresie jesienno-zimowym wypa-
da nam o wiele więcej włosów. Dlatego warto zadbać o naszą su-
plementację. Wprowadzić do diety produkty bogate w wit. A, B i E.

                                                                                                                                        

Podstawowe zabiegi, jakie możemy wykonywać na co dzień w do-
mu to mycie włosów, tak często jak tego potrzebują. Warto wybie-
rać szampony bez mocnych detergentów, które nie będą dodat-
kowo ich obciążać. Pamiętajmy, że jedynym zadaniem szamponu 
jest dokładne oczyszczenie włosów i skóry głowy. Bardzo ważną 
czynnością jest również nakładanie produktu odżywiającego przy 
każdym myciu. Wybór odżywki do domowego stosowania powi-
nien paść na produkty odżywczo-nawilżające. Ważne, aby takiego 
produktu nie nakładać na skórę głowy, zapobiegnie to zapychaniu 
mieszków włosowych i przetłuszczaniu się włosów. Dodatkowo 
dobry efekt, a także ochronę przed temperaturą dają nam spraye 
termo-ochronne. Aplikacja przed użyciem suszarki ochroni przed 
nadmiernym nagrzaniem, a także osłabi późniejsze elektryzowanie 
się włosów. Bardzo ważne jest, aby myjąc włosy na noc NIGDY nie 
kłaść się spać z mokrymi włosami. Wilgotność włosów, która prze-
niknie na poduszkę, dodatkowo ciepło, które wytwarzamy to ideal-
ne środowisko do rozwinięcia się grzybicy skóry głowy. Natomiast, 
kiedy myjemy włosy przed wyjściem ważne jest, aby włosy były 
dokładnie dosuszone, tak samo jak przed użyciem prostownic, 
lokówek itp. Jako znakomita pielęgnacja włosów zimą doskonale 
sprawdzą się naturalne olejki np. arganowy czy sezamowy. Nawet 
kilka kropel wtartych we włosy sprawia, że będą wygładzone i na-
biorą blasku. Dodatkowo będą chroniły włosy przed tarciem i roz-
dwajaniem końcówek. W trosce o piękne włosy warto również zad-
bać o regularną, dogłębną i profesjonalną pielęgnację w salonie fry-
zjerskim. Można poprosić swojego fryzjera o dobranie odpowied-
niego do potrzeb naszych włosów zabiegu pielęgnacyjnego, aby 
wzmocnić efekty domowej pielęgnacji.

Polecam zatem w sezonie zimowym zwrócić szczególna uwagę na 
dbałość o swoje włosy. Aby zachować ich dobrą kondycję, należy 
pamiętać o systematyczności i odpowiedniej pielęgnacji już na kilka 
tygodni przed zimą.

Beata Ciszewska

JAK DBAĆ 
O WŁOSY ZIMĄ? 
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"Czemu dziadka z nami nie ma?"

Pewnego razu, w pewnym 

mieście, u pewnej rodziny, 

nadszedł pewien dzień... 

szczególny dzień. 

Opowiastka I

"Mamo, on znowu mi dokucza!"

"Czemu braciszek dostał rózgę?"

"Spokojnie, jedzenia dla 

wszystkich wystarczy!"

"O! Pierwsza gwiazdka!"

"Tato, kiedy prezenty?", 

"Czas na opłatek!"

"Zjedzie się cała rodzina!"

"Mamo, kiedy prezenty?"

"Tato, głodny jestem!"

"Jak ja nie lubię świąt!" 

"Nie wiem co przyniesie 

przyszłość."

"Może zabraknie jedzenia."

"Czemu babcia znowu chora?"

"Czemu brakuje prądu?"

"Zamkną nas na kwarantannie."

"Stracimy oszczędności."

"Czemu nie mamy co jeść?"

A może będzie jak kiedyś? 

W Betlejem? (hebr. "Bêṯ Leḥem", 

dosłownie „dom chleba”). 

Można myśleć o przyszłości na 

trzy sposoby, żaden z nich nie 

jest wyczerpujący...

"Czemu nie możemy wyjść 

z domu?"

"Nie mam czego świętować."

"Może będzie wojna."

Zapraszamy świątecznie Drogich Czytelników do naszych redakcyjnych opowieści 

wigilijnych, a właściwie opowiastek, z nadzieją na Państwa uśmiech :)

Opowiastka II

Gdy choinka i prezenty...

Dzieci stale cieszą się

Nie potrzeba im niczego

Ich marzenie spełni się?

Gdy anioły oraz bombki

Uśmiechajmy się do siebie!

Życzmy sobie dużo zdrowia!

Mamy w sobie wielką MOC!

Jaśniał będzie gęsty mrok

To rozbłyśnie cały mrok

W końcu, gdy jesteśmy razem...

Zacznie się nam Nowy Rok!

To świąteczne są porządki

Gdy zaświeci

Co przyniesie? Kto to wie!

Na choince błyszczą się

Już niedługo Nowy Rok!

Będzie błyszczał ciemny mrok

Noc już krótsza, dzień już długi

W niepewności, płonnych 

planach

Jeszcze nie jest, aż tak źle!

Taki będzie Nowy Rok!

I z krokami największymi

Życzmy więc nadziei sobie 

Pierwsza gwiazdka

Pamiętajmy...

Czy świat jest na szklanym dnie?

Gdy ogarnie ziemię noc

Andrzej Kalemba

Nie zagaśnie...

Roku!

Nawet w mroku

W Starym oraz Nowym...

Taka trochę aksamitna

Jakby słodszy i taki papierowy

I Anioł, jakby Tata... 

Opowiastka III

Świat już nie był taki sam

Jakby trochę bardziej uprzejmy

Nie było już w nim tyle goryczy

Nie świeciło już słońce

A noc która nastała była...

(Właśnie... Jaka?)

Gdy się rano obudziłem 

Jakby słodsza

Ale w dziwnym odcieniu

A gwiazdka zbliżyła się do ziemi

Jakby bardziej niż zwykle

Opowiastka IV

Noc, ale w świetle

"Pora wstawać!"

Więcej znaczy...

Niż deszcze na pustyni

Ale to było kiedyś...

Opowiastka IV

Niech Wam gwiazdka...

Zawsze świeci

Wyszeptał albo powiedział

Pomyślności też dla dzieci

Dzień w środku zimy

A dziś?

W końcu to Boże Narodzenie!



Na łamach naszego miesięcznika wasze drogi się 

spotkają, ku satysfakcji obu stron.

Jak zamieścić ogłoszenia lub reklamę na łamach 

naszego miesięcznika? Prosimy o kontakt emailowy 

OGŁOSZENIA I REKLAMY

Skutecznie zaprezentuj swój biznes, albo zamieść 

ogłoszenie. Szukasz klienta, a klient szuka Ciebie. 

na adres redakcja@projektblonie.pl. W odpowiedzi 

od redakcji otrzymacie wszystkie niezbędne informacje. 


