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Premie, bony, przyjęcia
prezenty dla pracowników na Gwiazdkę
ajbardziej lubianą
formą świątecznego prezentu są,
oczywiście, premie
świąteczne. To dodatkowe
pieniądze, które w wielu przypadkach pozwalają podreperować dziurawy budżet pod
koniec roku. W wielu rodzinach umożliwiają zastawne
urządzenie świąt i bogatego
Mikołaja. Premie świąteczne to w wielu firmach jedyna forma gratyfikacji finansowej dla pracowników. W czasach kryzysu wielu pracodawców
musiało bowiem
ograniczyć
koszty
i dodat-

N

kowe wynagrodzenia, jednak
mimo to premie świąteczne
dla pracowników nadal funkcjonują. Na premie świąteczne niektórzy z utęsknieniem
czekają przez cały rok. Niestety, w wielu firmach bywa
tak, że do końca nie wiadomo,
czy w ogóle premie świąteczne będą i w jakiej wysokości.
Często jest to zależne od rozliczeń między

rzystywać od razu przed świętami czy po świętach, ale nawet kilka miesięcy później.

do kina, na basen, do klubów
fitness czy do salonów urody.
Pracownicy chętnie z nich
korzystają lub obdarowują
nimi swoich bliskich. Karnety zwykle nie są jednorazowe
tylko okresowe lub na kilka
wejść. Może więc to być miesięczny karnet na siłownię
lub pakiet biletów do kina
na różne seanse. Jest to więc
bonus, który cenowo może
być porównywalny z bonami
zakupowymi.

Kilka dni
dodatkowego wolnego

Firmowe
spotkanie gwiazdkowe

W niektórych firmach praktykowane są też prezenty
w postaci dodatkowych dni
wolnych, najczęściej między
świętami a sylwestrem. Taki
dodatkowy urlop cieszy czasem tak samo jak dodatkowa
gotówka. Niestety, nie wszystkie firmy mają takie możliwości, by na kilka dni posłać
większość załogi na urlop.
Jest to możliwe w przypadku
tych działalności, które
w przerwach okołoświątecznych mają naturalny zastój.

W większości firm przed
świętami praktykowane są
spotkania świąteczne. To
okazja do podzielenia się
opłatkiem, złożenia sobie życzeń, porozmawiania na tematy inne niż służbowe. Organizacja przyjęcia świątecznego dla pracowników wygląda różnie, w zależności od
wielkości firmy. Pracodawca
musi zadbać o to, by impreza
była dostosowana do wielkości firmy, a także jej kultury finansowej czy organizacyjnej.
Wystawne przyjęcie świąteczne na pewno nie poprawi
atmosfery, jeśli w ciągu mijającego roku w firmie dokonano cięć kosztów lub zwolnień pracowników. abc

Premie świąteczne, bony na zakupy, dodatkowe dni wolnego,
karnety do klubów fitness czy do kina — tego rodzaju
prezenty otrzymują przed świętami pracownicy wielu firm
i instytucji. Choć w obliczu kryzysu wiele firm musiało obciąć
wydatki na ten cel, większość i tak stara się w ten wyjątkowy
czas podarować swoim podwładnym coś ekstra.
firmą a jej kontrahentami lub
klientami, albo też od powodzenia danego projektu. Pracownicy do końca
żyją w niepewności z nadzieją,
że jednak te
premie będą.

Nic tak bowiem nie demotywuje podwładnych, jak
informacja o tym, że zapowiadanych premii jednak nie
dostaną.

Bony na zakupy
nie tylko spożywcze
Od wielu lat bardzo popularną formą dodatkowej gratyfikacji przed świętami
są też bony zakupowe.
Mają zwykle wartość kilkuset złotych i są do
wykorzystania w różnego rodzaju sklepach
— od spożywczych, po
hipermarkety lub galerie
handlowe. Choć bony to nie
realne pieniądze, w rzeczywistości też można zrobić za
nie dodatkowe zakupy
lub kupić prezenty dla
bliskich pod choinkę.
Dużą zaletą bonów
jest zwykle długi termin ważności — nie
trzeba ich wyko-

Karnety na basen,
do kina, na fitness
Dobrym sposobem na dodatkową gratyfikację pracowników przed świętami są
też różnego rodzaju karnety:

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowo narodzoną miłość…
Do tego wystarczą tylko wiara i nadzieja,
a miłość przyjdzie sama…
Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek
oraz Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia
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ponująco. Rolnicy ekologiczni nie używają sztucznych
nawozów, więc ich jabłka
nie są wielkie i błyszczące,
a zboże nie rośnie bujnie
aż pod niebo, jednak ich
produkty cieszą się coraz
większym zainteresowaniem
konsumentów.

jedzenie nie tylko

Za drogo? Zrób to sam

Konsumenci coraz częściej zwracają
uwagę na jakość — to światełko
w tunelu dla niewielkich i rodzinnych
firm, które nie mają masowej produkcji,
mogą natomiast zaoferować produkty
wysokiej jakości lub ekologiczne. Taki
sposób na biznes doskonale sprawdza
się w produkcji żywności.
iele osób ma
swoje ulubione
sklepiki, w których robią codzienne zakupy żywnościowe.
Czasem są to małe, rodzinne
piekarnie, innym razem sklepy sprzedające wędliny wytwarzane metodami rzemieślniczymi, a nie na fabrycznej taśmie. Cenimy tradycyjnie, ręcznie robione słodycze, lody czy soki — bo niewielka skala produkcji to gwarancja wyższej jakości i niepowtarzalnego smaku.
To też
spora szansa
dla wielu

W

osób, które chcą połączyć pasję z pracą zarobkową. Biorąc
pod uwagę, że żywność ekologiczna oraz tradycyjna staje się
dziś coraz bardziej popularna,
również biznes na niej oparty
ma szansę powodzenia.

Popularne sklepy
ze zdrową żywnością
Pomysłów na eko biznes
może być sporo. Dużą popularnością cieszą się np. sklepy
z ekologiczną żywnością. Nadal jest ich bardzo mało
w stosunku do potrzeb kon-

od święta
sumentów. Dojrzali i świadomi klienci rozumieją już
bowiem, że jakość i zdrowie są
zwykle odwrotnie proporcjonalne do ceny produktu. I że
nie da się zrobić takich zakupów przez internet — kupowanie żywności wymaga
przyjrzenia się jej konsystencji, świeżości czy dacie ważności na opakowaniu. W sklepach ze zdrową żywnością
bez problemu znajdą coś dla
siebie nie tylko maniacy ekologicznego trybu życia, ale
też osoby cierpiące na różnego rodzaju schorzenia, wymagające odpowiedniej diety.
Regularne odwiedzanie sklepów ze zdrową żywnością
przyda się szczególnie alergi-

kom — mogą mieć bowiem
pewność, że żywność sprzedawana w takim sklepie jest
atestowana, ekologicznie
czysta, wolna od chemii czy
sztucznych składników. A to
ważne w przypadku chorób
o podłożu alergicznym — wiele z nich ma swoje podłoże
w coraz bardziej zanieczyszczonym i skażonym środowisku, w którym żyjemy,
a także w złej jakości żywności.

Gospodarstwo
produkujące
zgodnie z tradycją
Zdrowa żywność to także
szansa dla rolników, którzy
mają gospodarstwa rolne, ale
przynoszące niezbyt wysokie
dochody. Przestawienie się
na produkcję ekologiczną lub
tradycyjną może przynieść
zmiany na lepsze. Produkty
ekologiczne (mąkę, warzywa,
mięso) chętnie kupują producenci zdrowej żywności czy
restauracji serwujących swojskie, regionalne jedzenie. Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego
wymaga, oczywiście,
większej pracy i starań, a plony nie zawsze wyglądają im-

DZIENNIK ELBLĄSKI

Produkty żywnościowe pochodzące z gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych oraz wytwarzane przez lokalnych producentów czy restauratorów mieszkańcy regionu
mogą degustować podczas
licznych imprez, targów i jarmarków odbywających się
w ciągu roku w różnych
miastach i wsiach regionu.
Oblegane stoiska ze swojskim chlebem, naturalnymi, tradycyjnymi przetworami czy regionalnymi kiełbasami świadczą, że na te
produkty popyt stale rośnie. Żywność wysokiej jakości, choć ma
sporo za-



let, ma też jeden minus —
jest dość droga w porównaniu do produktów sprzedawanych masowo. Jeśli więc
chodzą za nami smaki dzieciństwa: świeży, domowy
chleb, naturalna wędlina
czy sok z malin, nic nie stoi
na przeszkodzie, by tradycję
na naszym stole przywrócić
siłą własnych rąk. Wystarczy
dobry przepis i odrobina
chęci.
Przed świętami spędzamy
w kuchni wiele godzin, a nawet dni. Potrawy na świąteczny stół przyrządzamy
zgodnie z przepisami naszych mam i babć. Dbamy
o tradycyjny smak barszczu
z uszkami, smażonego karpia, kompotu z suszonych
śliwek czy sałatki ze śledzia.
Dlaczego by więc nie zadbać o to, by ten tradycyjny
smak gościł na naszych stołach na co dzień. Samodzielnie upieczony chleb,
upieczona szynka czy naturalny sok będą smakować
doskonale nie tylko dlatego,
że będą zrobione według
sprawdzonego przepisu, ale
też dlatego, że będą przyrządzone własnoręcznie. abc
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Przedświąteczne zakupy to czas, gdy niezbyt pilnujemy wydatków,
a gotówka w portfelach czy na koncie szybko topnieje. Kupujemy
dużo — składniki potraw na świąteczny stół, ozdoby choinkowe,
prezenty i upominki dla bliskich i znajomych. Nie liczymy
wydatków, bo uważamy, że raz w roku można zaszaleć. Z tym,
że skutki takiego szaleństwa mogą być niewesołe.
poro pułapek czyha na
nas w dużych centrach
handlowych czy hipermarketach. No bo
jak tu nie kupować, gdy
z głośników słyszymy wesołe
świąteczne piosenki z pobrzmiewającymi dzwoneczkami w tle oraz czujemy za-

S

REKLAMA

pach domowego ciasta czy
świeżych choinek. Nie zadajemy sobie nawet oczywistego pytania — czemu w sklepie, gdzie sprzedawane są
sztuczne choinki, pachnie
prawdziwymi. A to wszystko
chwyty wykorzystywane przez
sprytnych sprzedawców, któ-

rzy wiedzą, jak stworzyć idealną atmosferę do nadmiernego kupowania. Nastrojowa
muzyka i przyjemne zapachy
mają stworzyć niezwykły nastrój, który sprzyja kupowaniu. Im lepiej w sklepie się
czujemy, tym chętniej i dłużej
w nim zostaniemy, kupując

Ś RO DA 1 1 .12 . 2 0 13

Pułapki

nie tylko to, co było nam
w rzeczywistości potrzebne,
ale też sporo produktów, które wypatrzymy na promocjach. Zanim wybierzemy się
na świąteczne zakupy do centrów handlowych, warto zrobić sobie listę tego, co potrzebujemy. Warto też zjeść

sycący posiłek — im bardziej
jesteśmy głodni, tym więcej
kupujemy i to nie tylko produktów spożywczych.

Nie daj się zwieść
promocjom
Przed świętami szczególnie
kuszące są różnego rodzaju
obniżki, promocje czy superokazje, które gwarantują nam
zakup produktów w cenie
o kilkadziesiąt procent niższej
niż zwykle. Tutaj kluczowa
jest wiedza, ile dany produkt

www.gazetaolsztynska.pl
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świątecznych

zakupów
Uwaga na zakupy przez internet
Czas przedświąteczny to nie tylko żniwa dla sprzedawców, ale też różnego rodzaju
oszustów, którzy szczególnie upodobali sobie sprzedaż online. Coraz więcej osób robi
zakupy w internecie. Kupujemy praktycznie wszystko: żywność, zabawki, ubrania,
sprzęty gospodarstwa domowego, książki, kosmetyki i wiele innych produktów. Zakupy w sieci mają sporo zalet — można bez wychodzenia z domu odwiedzić wiele sklepów i za jednym zamachem kupić produkty z wielu różnych kategorii. Po
wybraniu produktów wystarczy zrobić przelew i czekać na kuriera lub listonosza,
który dostarczy zakupy bezpośrednio do domu. Jednak w przypadku zakupów internetowych sporo jest pułapek. Przede wszystkim, nie zawsze mamy pewność, czy sklep,
który widzimy na stronie internetowej, w rzeczywistości istnieje, ani czy sprzedawca na portalu aukcyjnym na pewno jest uczciwy. Zanim więc cokolwiek kupimy, warto sprawdzić chociażby opinie o danym sklepie czy sprzedającym oraz jego historię — od jak dawna działa
i czy wszyscy jego klienci są zadowoleni z zakupów. Warto dmuchać na zimne — zbyt wiele osób nie otrzymuje zakupów, za które zapłaciły lub w przesyłkach znajdują zapakowane
zupełnie bezwartościowe przedmioty.

tak naprawdę kosztował
przed promocją. Zwykle przekreślona cena, która znajduje się obok nowej, "okazyjnej",
jest przed świętami sztucznie
zawyżana. Produkty w promocji mogą więc kosztować
niemal tyle samo, ile przed
promocją.
Robiąc przedświąteczne zakupy bardzo często przesadzamy też z nadmiarem, co
dotyczy zarówno zakupów
spożywczych, jak i wszystkich innych.
Boże

Narodzenie trwa
zaledwie trzy
dni, a wiele
osób robi zapasy tak duże, że
wydawać by się mogło, że
przez następny miesiąc wszystkie sklepy będą zamknięte.
Inna kwestia, że z okazji świąt
wiele osób pozwala sobie na
zakup produktów, które dla
nich są towarami luksusowymi i na co dzień nie są kupowane. Przed świętami można
chociaż na chwilę przestać
oszczędzać i kupować nie tylko produkty pierwszej potrzeby. Ale nie oznacza to, że
mamy robić zakupy bez ograniczeń — im więcej kupimy,

tym większe prawdopodobieństwo, że część z tych produktów żywnościowych po
prostu się zmarnuje lub będzie
leżeć do czasu, gdy skończy im
się termin ważności.

Nie zawsze towar
można zwrócić
W szale świątecznych zakupów kupujemy wiele rzeczy,
które w rzeczywistości nie są
nam potrzebne. Czasem są
to nietrafione prezenty, czasem jakieś elementy wyposażenia domowego. Wiele osób
po świętach próbuje te towary oddać, co nie zawsze
jest proste. Warto wiedzieć, że
zwrot towaru, który nie ma
żadnych wad ani usterek, a jedynie przestał nam się podobać, zależy tylko od dobrej
woli sprzedawcy. Zanim więc
coś kupimy, warto sprawdzić
bezpośrednio w sklepie, czy
zakupy będzie można zwrócić.
Odstępstwem od tej reguły są
zakupy robione na odległość
lub poza siedzibą firmy. Jeśli
kupujemy coś w sklepach internetowych, towar można
zwrócić bez podawania przyczyny. Podobnie jest w przypadku sprzedaży bezpośredniej w domu klienta. Jeśli
kupimy kosmetyki lub sprzęt
gospodarstwa domowego
w naszym domu u przedstawiciela konkretnej firmy, możemy odstąpić od umowy bez
podawania przyczyny.

Gwiazdka na kredyt?
Nie warto
Już od co najmniej kilku tygodni reklamy w mediach
przedstawiają oferty kredytów
i pożyczek "na święta". Ich
przekaz jest jednoznaczny:
jeśli nie masz pieniędzy na
urządzenie wystawnych świąt
czy kupienie dla rodziny wymarzonych prezentów, pieniądze dostaniesz u nas. Przed
świętami do ataku na potencjalnych klientów przystąpiły niemal wszystkie banki
oraz firmy oferujące pożyczki
chwilówki. Reklamy są bardzo zachęcające, przedstawiają najczęściej wyidealizowaną wizję świąt: imponujących rozmiarów choinkę z nowoczesnymi ozdobami, mnóstwo prezentów, suto zastawiony stół pełen najróżniejszych smakołyków. Nic dziwnego, że sporo osób, chcąc
zrealizować swoje marzenia,
daje się złapać na ten reklamowy przekaz i bierze pożyczkę na święta. Zwykle nie
są to wielkie kwoty — najREKLAMA

częściej kilkaset lub kilka tysięcy złotych. Jednak te pieniądze bardzo szybko się rozchodzą, a plan spłaty rat zostaje na kolejne kilka miesięcy
czy nawet lat. Co więcej — oddajemy sporo więcej niż wydajemy na świąteczne przyjemności.

Święta miną,
raty pozostaną
Zanim zdecydujemy się na
przedświąteczną pożyczkę,
warto znać pułapki, jakie czyhają nas przy tego rodzaju
kredytach. Szybkie pożyczki,
najczęściej nawet na dowód,
zwykle są dużo wyżej oprocentowane niż te kredyty, których przyznanie jest uzależnione od wnikliwego przeanalizowania zdolności kredytowej każdego klienta. Tutaj nie ma się co dziwić —
bank więcej ryzykuje, więc
więcej sobie liczy za usługę.
Klienci, biorąc taką pożyczkę,
zwykle nie zastanawiają się
nad oprocentowaniem. Chcą
mieć pieniądze jak najszybciej
na koncie.
Pożyczki i kredyty na święta
bierze coraz więcej osób.
W myśl starej polskiej zasady
"zastaw się a postaw", kupujemy dużo, wydajemy więcej
niż mamy i wpędzamy się
w zadłużenie, które trzeba
będzie długo spłacać. A szczytem bezsensu jest branie kredytu, którego okres spłaty potrwa dłużej niż do kolejnych
świąt za rok. Za kilka miesięcy zapomnimy o choince
i gwiazdkowych prezentach,
a kredyt do spłacenia pozostanie.
Zanim skusimy się na ofertę
banku lub firmy pożyczkowej, warto się zastanowić, czy
te pieniądze są nam rzeczywiście potrzebne. Czasem są

sytuacje bez wyjścia —
np. wypłata będzie dopiero po
świętach lub wypadną jakieś
nieprzewidziane wydatki, które nie pozwalają dopiąć budżetu. Jednak w wielu przypadkach, choć stać nas na
urządzenie świąt, zapożyczamy się, by były one jak najbardziej wystawne. A po co?
REKLAMA

Święta nie są na pokaz, tylko
dla nas i dla rodziny. O wiele
ważniejsza niż bogaty stół,
modne ozdoby choinkowe czy
drogie prezenty, jest rodzinna
atmosfera i wspólne chwile,
gdy nie trzeba się nigdzie
spieszyć. A tego nie kupimy
ani za gotówkę, ani na raty.
abc
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potrzebny
społeczeństwu

Jak rozwiązywać codzienne konflikty? Niemal zawsze sprawdza się
spokojna, rzeczowa rozmowa, w której obie strony dają stronie przeciwnej
możliwość wypowiedzenia swoich racji. Taka forma sprawdza się nie tylko
w relacjach interpersonalnych, ale też w szerszym kontekście.
Niestety, dialog społeczny to coś, czego nadal musimy się uczyć.
REKLAMA

ialog społeczny to
nic innego, jak całokształt relacji pomiędzy pracownikami (a konkretnie związkami zawodowymi), organizacjami zrzeszającymi pracodawców, a czasem także organizacjami rządowymi.
Zwykle między tymi trzema
ogniwami nie ma zgody,
a zdarza się też, że bardzo
mocno zgrzyta i iskrzy. Każdy
jest zainteresowany ochroną
własnych interesów, niekoniecznie dbając przy tym
o dobro innych. Spory są na
porządku dziennym, jednak
najczęściej żadna strona konfliktu nie ma umiejętności
pokojowego rozwiązywania
wszelkich drażliwych kwestii.
Dialog społeczny jest po to, by
wszystkie jego strony miały
możliwość dojścia do zadowalającego porozumienia.
Wiąże się to, oczywiście,
z pewnymi kompromisami
i ustępstwami, na które
uczestnicy dialogu niezbyt
chętnie się godzą. Są one jednak konieczne i niezbędne
do osiągnięcia porozumienia.
Lepiej przecież pójść na pewne ustępstwa niż stale trwać
w konflikcie.

D

Nie umiemy
ze sobą rozmawiać
W polskim społeczeństwie
nie tylko wiedza na temat
dialogu społecznego jest niewystarczająca. Brakuje też
kompetencji miękkich, które
w dużym stopniu mają wpływ
na sukces nie tylko w tej, ale
też w wielu innych dziedzinach życia. Do umiejętnie
prowadzonego dialogu potrzebne są wewnętrzne predyspozycje lub umiejętności,
które można w sobie wytrenować: umiejętność słuchania
ze zrozumieniem, empatia,
REKLAMA

otwartość na zdanie innych,
tolerancja odmiennych poglądów, komunikatywność
i asertywność. Bardzo ważne
są też umiejętności negocjacyjne — czasami konieczne
jest bowiem znalezienie złotego środka dla kompletnie
przeciwstawnych poglądów
i postaw.

Sztuka negocjacji
do opanowania
To ostatnie jest niezwykle
ważne, jednak nie każdy rodzi
się negocjatorem. Natomiast
można się tego nauczyć - sztuki negocjacji i perswazji uczą
na wielu szkoleniach, z których chętnie korzystają przedstawiciele wielu zawodów, politycy, osoby na kierowniczych
stanowiskach, które na co
dzień muszą sobie radzić
w sieci sporów i konfliktów
zarówno wewnątrz swojej organizacji, jak i w relacjach
z klientami, kontrahentami
czy przedstawicielami władz.

Zaczynamy doceniać
dialog społeczny
O dialogu społecznym niewiele wiemy i nie potrafimy
umiejętnie go prowadzić, jednak nic straconego. Można
nauczyć się rozmawiać z drugim człowiekiem na poziomie
osobistym, można więc także
na poziomie społecznym.
W ostatnich latach powstaje
coraz więcej projektów szkoleniowych i kursów, których
zadaniem jest podnoszenie
wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego.
Korzystają z nich przedstawiciele wszystkich stron tego
dialogu, jest więc szansa, że
już w niedalekiej przyszłości
rozmowy, osiąganie kompromisu i dążenie do wspólnych
celów staną się realne.
abc
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Ktoś widział
jeźdźca bez głowy,
ktoś słyszał szczekanie psów
Warmińskie, jak i mazurskie, barwne zwyczaje okołoświąteczne poszły już raczej w zapomnienie. Przez wieki
pielęgnowała je ludność napływowa, głównie z polskiego
Mazowsza. Dziś warto do nich powracać, bo oprócz
niewątpliwych walorów etnograficznych niosą ze sobą
ważny dla nas element tożsamości.

przynosi dużo pieniędzy.
Groch zapewniał pomyślność,
bo mały Jezus również miał
leżeć na grochowinie.
ierwszego dnia świąt rozP
poczynały się tzw. dwunastki. Jak twierdzili starzy
Warmiacy, w tych dniach
w najbliższej okolicy działo się
coś niezwykłego. Raptem odbywały się jakieś nagonki
i osobliwe sceny. Ktoś widział
jeźdźca bez głowy, słyszano
szczekanie psów ze strony,
gdzie nie było zabudowań
i słychać było wystrzały, chociaż nikt nie polował.
rugiego dnia świąt, na
świętego Szczepana,
wierni przynosili do kościołów
warmińskich owies. A to dla-
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tego, że uważany był on za
opiekuna koni. Owies stawiano na stopniach ołtarza
lub na posadzce
przed ołtarzem,
aby został poświęcony. Miało
to wykorzenić
zwyczaj rzucania
owsem
na
przechodzącego przez
kościół kapłana, co symbolizowało ukamienowanie św.
Szczepana.
rugiego dnia
D
świąt Bożego
Narodzenia południowi Warmiacy odwiedzali swoich krewnych. Pozdrawiali się
wówczas: „Boże, daj
Wama szczęście na te
łuroczyste święta, cobyśta w szczęściu i zdroziu drugich doczekali!”. Domownicy zaś
odpowiadali:
„Bóg wam zapłać! Zitajcie łu
naju!”. Wieczór
26 grudnia nazywano
szczodrym. Wówczas to służba
składała gospodarzom życzenia,
za co otrzymywała poczęstunek i podarunki.
o świętach
Prodzenia
Bożego Nana

igilia na Warmii rozpoczynała okres nazywany godami. Był to dzień
poprzedzający tzw. dwunastki, czyli dwanaście dni do
święta Trzech Króli. Czynnością rytualną był tutaj zwyczaj opróżniania pieca z popiołu, który był dodawany
do pokarmu dla bydła. Miał
on usuwać robactwo u zwierząt.

W

armińska pasterka była
W
odprawiana o północy
tylko w miastach. Na wsiach
ludzie przychodzili na pasterkę w pierwszy dzień świąt
o godzinie piątej rano. W wypełnionym po brzegi kościele, przy blasku świec śpiewano kolędy, które podziwiali
nawet Niemcy i chwalili ich
niezrównany urok.
wyczaj stawiania choinki
na Warmii pojawił się
około 1820 roku. Wcześniej
stawiano w kącie snopek zboża, a niekiedy nawet cztery
w każdym rogu izby. Na stole stawiano stroik z kilku gałązek świerku, które wtykano
do jabłka. W miejskich ratuszach podczas Wigilii orkiestra grała kolędy.

Z

a Mazurach wielką uroczystością była jutrznia
na gody, czyli pora
przed wschodem
słońca. Podczas
jutrzni odgrywano
sceny związane z narodzeniem Chrystusa.
Zwyczaj ten miał bardzo
długą tradycję i na Mazury
trafił z jasełek rozpowszechnionych przez franciszkanów
na przełomie XV i XVI wieku.
Pierwotnie było to misterium
religijne, które w XVIII wieku przekształciło się w teatr
ludowy. Wspomnianą
jutrznię organizował
pastor lub nauczyciel wiejski.
Zwyczaj ten był
typowo polski i występował na terenach
zamieszkałych przez
ludność polskiego
pochodzenia. Władze niemieckie usilnie dążyły
jednak do wyeliminowania tej
tradycji z życia Mazurów.
W okresie nasilonej germanizacji, pod koniec XIX wieku,
jutrznia znikła z kościołów.

Mazurach
wędrowali kolędnicy, odwiedzając
po-

N

dzień Bożego NarodzeW
nia na Warmii na obiad
podawano potrawę z grochu.

szczególne domostwa. Zespół taki składał
się z wielu osób przebranych za zwierzęta. Była
koza, bocian oraz niedźwiedź. Poza nimi baba
zbierająca datki, grajek, kominiarz, a czasem „Żyd" lub „Cygan". Zespół taki
nosił nazwę rogale od
pierników
wypiekanych
na święta, którymi najczęściej obdarzano
kolędników.
grudnia, na dzień świę27
tego Jana, na Warmii
święcono, poza winem, również piwo i wodę. Wierni winem dzielili się również w kościołach. Błogosławienie go
oraz rozdawanie go wiernym
odbywało się po mszach świętych. Zakrystian wypowiadał
przy tym słowa: „Pijcie z miłości do św. Jana”. Modlono
się wówczas o to, aby nikt
nie został otruty, a także przeciwko czarom. Poświęconym
winem częstowano pielgrzymów, żołnierzy oraz pito go na
Nowy Rok.
grudnia, dzień świę28
tych Młodzianków, obchodzono również na
Warmii. W okolicach
Olsztyna przebrane osoby
wcielały się w Bożą Rodzinę
i odwiedzały dom po domu.
Kobieta „grająca” Maryję
trzymała na rękach lalkę
bądź żywe dziecko i skarżyła
się razem ze świętym Józefem
na swój los. Prosili oni o mały
podarunek i wsparcie, aby
rodzina w godziwych warunkach mogła spędzić najbliższe
dni. W chwilę po nich pojawiały się postacie z mieczami
w rękach symbolizujące
żołnierzy
oraz
Heroda, chcących zgładzić
nowo narodzonego Jezusa.

Często był
to biały
groch podawany z wędzonym boczkiem.
Niekiedy również dodawano
kiełbasę. W okolicach Reszla
wierzono, że groch przynosi
zawsze coś dobrego, w okolicach Braniewa natomiast – że

Oprac. Wojciech Kosiewicz
na podstawie: Jan Chłosta,
Doroczne zwyczaje i obrzędy na Warmii,
Olsztyn 2009 oraz Warmiacy i Mazurzy.
Życie codzienne ludności wiejskiej
w I połowie XIX wieku, pod red.
Bogumiła Kuźniewskiego, Olsztynek 2002.

Już za tydzień w miesięczniku „Nasz Dom”
świąteczne aranżacje,
czyli jak stworzyć w domu bożonarodzeniowy nastrój

