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Wyczarowane z nici

Do środka zaprosiła nas Gra-
żyna Gierlińska. Okazało się, że
panią Grażynę już raz spotkaliśmy
na imprezie ze swoimi wnukami.
Wówczas również zaproponowa-
liśmy jej zdjęcie. Zgodziła się, więc
i teraz nie mieliśmy wątpliwości, że
pokaże nam swoje skarby. A było
co oglądać, bo z kolorowych nici
pani Grażyna i jej córka Renata
(na zdjęciu) potrafią wyczarować
cuda.

Pani Grażyna uczyła się haftu i
szydełkowania jeszcze w szkole
podstawowej. Pierwszą nauczy-
cielką była oczywiście mama, ale

Tego domu przy ulicy Słowackiego w Osiecznej nie można było nie zauważyć. W oknach wi-
siały haftowane serwetki w kształcie jajek, stały robione z nici kurczaki, na drzwiach powie-
wały pisanki wiszące na kolorowych wstążkach. A wokół, z ziemi wybijały się krokusy i
miniaturowe żonkile. Musieliśmy tam wejść. Choćby po to, by zobaczyć wiosnę i poczuć na-
strój świąt wielkanocnych.

potem umiejętności "szlifowała" na
lekcjach prac ręcznych. Od tego
czasu minęło prawie 40 lat. I tak
naprawdę nie było tygodnia, w któ-
rych nie sięgałyby po swoje ro-
bótki. Do dziś przechowuje
pierwszą samodzielnie zrobioną
pracę. Serwetka jest już bardzo
cienka, straciła kolory, ale pani
Grażyna pokazuje ją z radością.
Potem były dziesiątki i setki innych
prac. Najwięcej jest obrazków,
które zdobią ściany wszystkich
pokoi, także tych na górze, u córki.
Bo pani Renata też pokochała ro-
bótki ręczne. Wszystkie więc są
samodzielnie wykonane: firanki,

obrusy, poduszki, serwetki. Jest
pięknie.

A nas zafascynowały elementy
wielkanocne. W dużym koszu stały
pisanki o najróżniejszych kształ-
tach i kolorach. Robi się je na plas-
tikowych foremkach, na które
trzeba wyczarować "ubranko" z
nici. Obok w wazonie wspaniale
prezentował się bukiet wielka-
nocny, też przystrojony w szydeł-
kowe cacka, małe kurki z nici,
zajączki, kwiatki.

Na to wszystko trzeba setek
godzin żmudnego szydełkowania,
haftowania, czasem robienia na
drutach. Ale obie panie bardzo to
lubią.

- Nie potrafię powiedzieć, ile
obrazków wyhaftowałam - mówi
pani Grażyna. - Dziesiątki. Cza-
sem przy jednym pracuję kilka ty-
godni. Teraz robię obrus z nici,
skończę go pewnie latem.

Zapytałem panią Grażynę, co
daje jej ta ciągła praca. Z uśmie-
chem odpowiedziała, że radość.
Jest na rencie, więc czasu ma
dużo, a szydełkowanie pozwala jej
zapomnieć o chorobie. No i ćwiczy
dłonie, a także umysł, kiedy trzeba
opanować nowy wzór znaleziony
w gazecie, razem z córką potrafią
godzinami go ćwiczyć. Przy okazji
więc mają też satysfakcję, że poz-
nały coś nowego, że podzielą się
tym na zajęciach w sekcji robótek
ręcznych w Domu Kultury. Bo to
też lubią - spotykać się by tworzyć
wspólnie, nawzajem się od siebie
uczyć.

Tego domu naprawdę nie spo-
sób nie zauważyć. Wielkanoc "wy-
chodzi" tu z każdego okna. Przede
wszystkim jest żółto, czerwono,
biało i złoto. Ale jest też pogodnie,
wesoło. No i tak swojsko, jak przed
laty bywało.
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Na wielkanocnym stole cen-
tralne miejsce zajmuje baranek.
Najczęściej ustawiony na zielonym
dywaniku z rzeżuchy. Zazwyczaj
jest z masła, ale gospodynie pieką
go też z ciasta, a w sklepach do-
staniemy mnóstwo baranków z
cukru czy z czekolady. Obyczaj
stawiania baranka na stole wielka-
nocnym wprowadził papież Urban

Na świątecznym stole
V. Do Polski baranek dotarł za cza-
sów Zygmunta III Wazy. Robiono
go wówczas ze szczerego złota i
alabastru. Dopiero potem przybrał
postać kulinarnego przysmaku.
Baranek, poza symbolicznym zna-
czeniem religijnym, uznawany jest
za broniącego dom przed pożarem
i powodzią oraz przed nagłą śmier-
cią od piorunów.

Roztargniony
zajączek

Te zabawę adresujemy do na-
szych najmniejszych czytelników.
Proponujemy im, by pozbierały
wszystkie jajka, które zgubił Zają-
czek. Z literek umieszczonych na
pisankach ułożyć można świą-
teczne hasło. Każdy kto przyśle
prawidłowe rozwiązanie weźmie
udział w losowaniu nagród. Re-
dakcja przewidziała dwie nagrody
niespodzianki. Na rozwiązania
czekamy do połowy kwietnia.

Na swoimmiejscu

Jeśli zapraszamy gości na
świąteczne śniadanie warto
pomyśleć o odpowiednim po-
sadzeniu ich przy stole. Wy-
starczy oznaczyć ich miejsce
świąteczną wizytówką. Amoże
nią być pisanka z inicjałem za-
winięta w serwetkę. Prawda,
że ładnie?


