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Zarz¹d i rajcy wi¹tecznie

KURTKA PRZEWODNICZ¥CEGO I KSI¥¯KA SKARBNIKA
wiêta to czas szczególny, z³oliwi mówi¹, ¿e wówczas nawet zwierzêta przemawiaj¹ ludzkim g³osem. Jest to czas, kiedy
w niepamiêæ odchodz¹ wszelkie wanie i spory oraz polityczne animozje. Ka¿dego z nas, nawet tego najtwardszego, kiedy
zbli¿a siê okres wi¹teczny dopada niewyt³umaczalny entuzjazm. Wszystko wydaje siê raptem jakie ³adniejsze i weselsze
i nawet nielubiany s¹siad jest jaki milszy. Szkoda jednak, ¿e ta euforia opuszcza wiêkszoæ ju¿ w pierwszych dniach
stycznia. My tak¿e postanowilimy wpisaæ siê w wi¹teczny klimat i wys³uchalimy opowieci naszych w³odarzy miejskich
dotycz¹cych wi¹t i wi¹tecznych wydarzeñ w ich domach.
BOGDAN OLESZEK, przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska:
- Nie bêdê zapewne oryginalny,
mówi¹c, ¿e bardzo lubiê wiêta Bo¿ego Narodzenia. S¹ to bardzo rodzinne
wiêta i tak te¿ jest w moim domu.
Oczywicie jednym z wa¿nych elementów tych wi¹t jest wiara w wiêtego Miko³aja. Jako dziecko wierzy³em, ¿e w. Miko³aj istnieje. Szybko
jednak tê wiarê utraci³em i tak naprawdê to nie pamiêtam ju¿, co by³o tego przyczyn¹. Wydaje mi siê,
¿e teraz s¹ bardziej sprzyjaj¹ce czasy do utrzymywania dzieci
w wiadomoci, ¿e Miko³aj naprawdê istnieje. Mo¿na bowiem
wynaj¹æ jakiego Miko³aja, który odwiedzi nas w czasie wi¹t,
b¹d samemu wypo¿yczyæ jego strój. Kiedy natomiast ¿ycie
mielimy bardziej utrudnione. Ile to trzeba by³o zachodu, aby
ten jeden jedyny raz w roku przedzierzgn¹æ siê w jego postaæ.
Pamiêtam, ¿e sam przebiera³em siê za Miko³aja, aby zatrzymaæ
odchodz¹c¹ wiarê w istnienie Miko³aja mego syna. Przebra³em
siê bardzo starannie i aby unikn¹æ rozpoznania zadba³em nawet o to, ¿eby kurtkê za³o¿yæ na lew¹ stronê. I kiedy wydawa³o
mi siê, ¿e ju¿ wszystko siê uda³o mój syn przypatruj¹c mi siê
powiedzia³: - Mamo, a ten Miko³aj ma tak¹ sam¹ kurtkê jak
tata.
W£ODZIMIERZ PIETRZAK,
skarbnik miasta:
- Najlepszym prezentem, jaki kiedykolwiek otrzyma³em pod choinkê
by³a ksi¹¿ka "Niewiarygodne przygody Baltazara G¹bki". Rodzice jednak
chyba po¿a³owali, ¿e dali mi ten prezent pod choinkê, bo ca³e wiêta spêdzi³em praktycznie nad t¹ ksi¹¿k¹. Zawsze by³em molem ksi¹¿kowym. Potrafi³em nawet uciekaæ z lekcji, aby w
domu czytaæ ksi¹¿ki.
Najbardziej wry³y mi siê w pamiêæ wiêta w swoim pierwszym
w³asnym mieszkaniu i pierwsza choinka. Jako m³oda rodzina nie
mielimy jeszcze sto³u i wieczerzê wigilijn¹ zjedlimy na stole
utworzonym z drzwi, które by³y po³o¿one na dwóch taboretach.
Jeli chodzi o przynoszenie prezentów przez w. Miko³aja, to
zapo¿yczy³em technikê opracowan¹ przez moich rodziców. Miko³aj podrzuca bowiem prezenty w³anie wtedy, kiedy dzieci w drugim pokoju wypatruj¹ pierwszej gwiazdki. wiêta z dzieæmi wspominam bardzo mi³o, ale kolacja polega³a na odganianiu dzieci spod
choinki.
Od Miko³aja chcia³bym dostaæ tydzieñ urlopu.

WAC£AW BALIÑSKI, przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Komunalnej RMG:
- Oboje z ¿on¹ pochodzimy ze wschodu i to stamt¹d wywodz¹ siê w wiêkszoci przygotowywane przez nas potrawy
wigilijne. Ca³y tydzieñ przygotowujemy
siê do wi¹t. W naszej rodzinie jest podzia³ ról, ¿ona bowiem zajmuje siê wypiekami i gotowaniem, ja natomiast
przejmujê na siebie bardziej niewdziêczne zadania, jak robienie
zakupów, trzepanie dywanów czy zmywanie. Przynoszê tak¿e choinkê, ale ubieramy j¹ ju¿ ca³¹ rodzin¹ w dniu wigilii. Kolacja jest u
nas co roku o tej samej porze o godz. 19. Na wigilijnym stole nie
mo¿e zabrakn¹æ kutii, klusek z makiem, pierogów z kapust¹ i grzybami, karpia sma¿onego oraz pieczonego w mietanie. Pod obrusem jest sianko, dzieci wypatruj¹ pierwszej gwiazdki i wszyscy
razem piewamy kolêdy. Byæ mo¿e ciekawe jest to, i¿ dzielenie
op³atkiem rozpoczyna u nas nie najstarszy, ale najm³odszy w rodzinie.
RYSZARD GRUDA wiceprezydent ds. polityki
przestrzennej
- Z dzieciñstwa pamiêtam, ¿e na
naszym stole sta³o zawsze trzynacie
dañ, drzewko by³o naturalne, pachn¹ce,
ze wieczkami w takich ma³ych
lichtarzykach. W³anie ogieñ by³ dla
mnie symbolem wi¹t, pali³y siê
wieczki na choince, palilimy te¿
sztuczne ognie. Oczywicie by³y te¿
prezenty. Do dzi pamiêtam wspania³y podarunek od wujka z
Ameryki, to by³ prawdziwy fortepian. Jak wujek zobaczy³, na jakim
rozklekotanym pianinie gram, przys³a³ mi z Nowego Jorku
fortepian, nie by³ nowy, ale by³ ogromny. Mia³em wtedy nie wiêcej
ni¿ dziesiêæ lat... Moje doros³e wiêta Bo¿ego Narodzenia to
zawsze jedno miejsce puste, oczekuj¹ce na gocia, sianko pod
sto³em, czytanie Ewangelii, wspólne piewanie kolêd przy
akompaniamencie taty, czyli moim...Na pocz¹tku piewa siê jedn¹
, dwie kolêdy, a po rozdaniu prezentów - wiêcej. Choinka jest
nieprawdopodobnie bogata, co roku jej wystrój jest w innej tonacji,
srebrnej, z³otej lub czerwonej. O to dbaj¹ moje córki. Czekam na
wiêta, uwa¿am, ¿e to, co w nich najpiêkniejsze, to ich rodzinny
klimat i ciep³o i to, ¿e wtedy mam wreszcie czas dla moich bliskich,
a na co dzieñ jestem cz³owiekiem nies³ychanie zajêtym.
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W£ADYS£AW £ÊCZKOWSKI 
radny SLD
- Zawsze jestem zadowolony z tego, ze
przychodz¹ wiêta, bo w tym czasie mogê
byæ z rodzin¹, mogê odpocz¹æ, wyjechaæ
gdzie. Jeli nie uprawiam sportu, to lubiê
nawet w mrony dzieñ po prostu pojechaæ
nad jezioro, popatrzeæ na skut¹ taflê, na
onie¿one drzewa. Urodzi³em siê w
Niemczech, wychowa³em siê na
Suwalszczynie, przy samej litewskiej
granicy i tam spêdza³em wszystkie wiêta mojego dzieciñstwa.
Zawsze by³o du¿o niegu, stó³ by³ wy³o¿ony sianem, na to by³
k³adziony bia³y, przepiêkny obrus, pachnia³o i siano i jad³o. Prezenty
by³y inne ni¿ dzisiaj, starsi starali siê robiæ je sami. By³y to najczêciej
drewniane zabawki i po prostu to, co urodzi³o siê w sadzie lub mama
zrobi³a w kuchni. Wszystko to, co rodzi³a ziemia, by³o zawieszane
na choince. Wiesza³o siê te¿ bombki, ale by³o ich na pewno mniej,
ni¿ dzisiaj.
Moje doros³e wiêta to prawdziwy zjazd rodzinny. Przyje¿d¿aj¹
krewni z Niemiec i z Suwalskiego i przede wszystkim moja mama,
która ma 83 lata. Oczywicie jest te¿ choinka, do tej pory by³a zawsze
prawdziwa, ale w tym roku pewnie bêdzie sztuczna, jest z ni¹ mniej
pracy, a mieszkanie mam niedu¿e....
JAN JÓZEF STOPPA  wiceprezydent ds. polityki gospodarczej
- Ze wiêtami z dzieciñstwa
kojarzy mi siê moja pierwsza
powa¿na ksi¹¿ka, któr¹ dosta³em pod
choinkê. To by³o Ogniem i
mieczem Henryka Sienkiewicza.
Dosta³em j¹ od starszego brata.
By³em wtedy chyba w drugiej klasie.
Usi³owa³em j¹ przeczytaæ i
zrozumieæ...Nie muszê dodawaæ, ze
by³o to trudne zadanie. wiêta to
tak¿e atmosfera rodzinna. By³o nas w domu czterech braci i
mimo, ¿e starszy brat ju¿ opuci³ dom rodzinny, zawsze
staralimy siê byæ razem przy wigilijnym stole. wiêtom
towarzyszy³y okrelone ceremonie, staram siê kultywowaæ je te¿
dzisiaj, w moim domu, zaszczepiam je dzieciom. Ale wiêta to
te¿, a raczej przede wszystkim, prze¿ycie religijne. Uwa¿am, ¿e
trzeba siê w tym czasie radowaæ, niezale¿nie od wszystkiego,
ale to tak¿e czas nadziei, która siê wtedy wykluwa. Zostawiamy
miejsce przy stole, to jest znak oczekiwania... Prezenty dostaj¹
wszyscy, doroli choæby symboliczne. Przed laty pod choink¹
znalaz³em trampki, i choæ to brzmi niewiarygodnie, by³ to
wspania³y prezent. Dzisiaj staram siê pomagaæ Miko³ajowi,
podpowiadaj¹c, co sprawi³oby mi radoæ i czego jednoczenie
potrzebujê. Choinkê zawsze mamy naturaln¹, chodzi o ten
niepowtarzalny zapach. piewa³em kiedy w chórze kocielnym,
kolêdy piewam wiêc pe³nym g³osem...
ADAM LANDOWSKI  wiceprezydent ds. polityki spo³ecznej
- Moje wiêta wiêtujê podwójnie, w wigiliê obchodzê bowiem
imieniny. Zawsze mia³em ten problem, ¿yczenia rano, a prezenty dopiero
pod choinkê. Moja siostra Ewa te¿ by³a pokrzywdzona. Zawsze mielimy
naturaln¹ choinkê a¿ po sufit, ca³a rodzina przychodzi³a w³anie do nas,
kto siê przebiera³ za wiêtego Miko³aja, i zawsze szlimy na pasterkê.
Z prezentów pamiêtam raczej drobiazgi i s³odycze. Liczylimy z siostr¹
s³odycze na talerzu, by podzieliæ siê nimi sprawiedliwie. Pamiêtam
zabawki mechaniczne, które dosta³em od wujka z Anglii. To by³ malutki
poci¹g nakrêcany na kluczyk, prawdziwa rewelacja na prze³omie lat
50-tych i 60-tych. By³o te¿ wspólne kolêdowanie, ojciec czasem chwyta³
za harmoniê albo za skrzypce i co tam wygrywa³. Ja sam kiedy zagra³em
dla babci jedn¹ kolêdê na skrzypcach, niestety, uczy³em siê tylko jeden
rok. Tamte wiêta by³y na pewno inne przede wszystkim dlatego, ¿e nie

by³o w domu telewizora. Brak mi dzisiaj
tego braku telewizora... Nie wyobra¿am
sobie wi¹t poza domem, choæ to dzisiaj
bardzo modne. To, co odró¿nia te dzisiejsze
wiêta od wi¹t mojego dzieciñstwa, to
przemieszanie potraw i zwyczajów
pochodz¹cych z Wileñszczyzny i z Pomorza.

MA£GORZATA CHMIEL-WONICKA  radna klubu Radnych Niezale¿nych
- wiêta zawsze spêdzam z rodzin¹.
Kiedy, w czasach licealnych, wyje¿d¿alimy ca³¹ rodzin¹ gdzie poza
miasto, ale odk¹d mamy na wiêta nasz¹, starsz¹ ju¿ babciê, organizujemy
wiêta dla wszystkich w domu. Tamte wiêta, spêdzane na nartach, w
niegu, wspominam wspaniale. Wyje¿d¿alimy rokrocznie do Wie¿ycy.
Dzisiaj spêdzamy je w domu i najwiêksz¹ frajdê sprawia nam
odpakowywanie prezentów. Wszystkie s¹ niezwykle piêknie
zapakowane, niezale¿nie od zawartoci. Pod choink¹ s¹ dziesi¹tki ma³ych
i wiêkszych paczuszek. Na stole króluj¹ pierogi i potrawy rodem z
kresów. Mama robi wietn¹ kutiê, nie przes³odzi jej nigdy, co wcale nie
jest ³atwe. Pierogi z kapust¹, z serem, ryby...Nie zawsze jest to a¿
dwanacie potraw, ale s¹ to potrawy tradycyjne, stó³ jest wi¹tecznie
przystrojony, z siankiem pod obrusem. Staram siê ka¿demu po³o¿yæ
przy nakryciu jaki wi¹teczny drobiazg, ¿eby by³o wszystkim
sympatyczniej. No i wiece....Z prezentów najbardziej pamiêtam rowerek
trzyko³owy, czeski, który mama kupi³a na rynku. To jedno z
najpiêkniejszych wspomnieñ mojego dzieciñstwa. A potem cieszy³am
siê radoci¹ moich dzieci, gdy odwija³y prezenty z wielkich papierów,
dos³ownie w nich ton¹c. W wiêtego Miko³aja wierzy³am doæ d³ugo.
Raz moja ciocia, przebrana za anio³a, dos³ownie sfrunê³a z parapetu, a
my wszyscy padlimy na kolana, g³osy nam dr¿a³y. Mój brat pop³aka³
siê, nie móg³ g³osu z siebie wydobyæ...U swoich dzieci stara³am siê
podtrzymywaæ wiarê w wiêtego Miko³aja,
sama siê za niego przebiera³am. Zawsze
odtwarzam tê rolê, jestem perfekcyjnie
przebrana i ka¿dy musi uklêkn¹æ przed
Miko³ajem, jest to ca³y rytua³ odbierania
prezentów. I tak jest do dzisiaj...

