
   Drodzy czytelnicy, Przyjaciele Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii  

Gwizdak !  

Mamy wielką radość i niezmierny zaszczyt, powołać do życia, pierwszy numer naszego pi-

sma ! Powołać do życia ! To zwrot zdawałoby się typowo literacki, ale nie chcielibyśmy aby 

tak było. Nie chcielibyśmy utknąć na pięknych słowach, pustej retoryce. Za tym zwrotem 

kryje się nadzieja, że Wy, młodzi czytelnicy i mieszkańcy warszawskich Bielan, nadacie temu 

pismu prawdziwe życie. Jako odbiorcy, ale też jego współtwórcy. 

   Chcemy aby sprawy poruszane na łamach pisma dotyczyły Was i waszego świata ! Pragnie-

my pisać o tym, czym żyjecie: o nauce, wolnym czasie, zainteresowaniach, pasjach. Ale rów-

nież o problemach, rzeczach trudnych. 

   Bo takie jest życie każdego z nas. To kalejdoskop, pełen pasji, oczekiwań, poświęceń, ma-

rzeń….Piszcie do nas ! O swoich sprawach, wszystkim tym, czym chcielibyście się podzielić ! 

   Na początek, na „rozgrzewkę”, proponujemy temat numeru: „Świąteczne spotkania”.  

Czy wokół siebie, na swoim osiedlu, ulicy, szkole, znacie kogoś, kto dawałby wam światło, 

był niczym betlejemska gwiazda, za którą podążali Trzej Królowie. Kto oświetlałby waszą 

drogę, byłby dla was wzorem i źródłem nadziei ? Pomyślmy, zastanówmy się chwilę…a po-

tem otwórzmy szeroko oczy, a przede wszystkim serca ! Może sami jesteśmy dla kogoś takim 

światłem, które pomaga żyć, pokonywać trudności, sprawić, że życie jest barwniejsze i bo-

gatsze… 

   Czy w tym trudnym okresie, przedłużającej się pandemii, macie swoją receptę, na odrobi-

nę światła i nadziei ? Czy pomagają Wam, wasze pasje, przyjaźnie, ludzie, których spotyka-

cie na swej drodze. I te spotkania są wyjątkowe, bo dają Wam otuchę swoim człowieczeń-

stwem, dobrym słowem, uśmiechem…? 

     Zapraszamy do wspólnego spaceru, wspólnego przeżywania czasu i jego spraw „Pod 

skrzydłami” Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak. 

   Pamiętajcie: to Nasz czas, to Twój czas… 

W imieniu redakcji 

Andrzej Ziomek 



    Święta Bożego Narodzenia to z pewnością mój ulubiony czas 

w roku. Uwielbiam ich magiczną atmosferę. Nie ma nic lepsze-

go niż unoszący się w rodzinnym domu zapach pierniczków, 

mandarynek i cynamonowych świec. Jestem również wielką 

fanką świątecznych dekoracji, dlatego z siostrą ozdabiałyśmy 

całe mieszkanie już pod koniec listopada. W każdym pomiesz-

czeniu musiał znaleźć się jakiś świąteczny akcent. Ostatnim 

elementem była oczywiście choinka, na którą musiałyśmy cze-

kać mniej więcej do połowy grudnia.  

Gdy myślę o świętach, wspominam również szkolne czasy: 

wspólne strojenie sali oraz klasowej choinki, wzajemne kupo-

wanie prezentów, zdjęcia w świątecznej scenerii i w końcu 

wigilia klasowa, na którą każdy czekał od początku grudnia. Do 

dziś z uśmiechem na twarzy wspominam taką wigilię w klasie 

maturalnej. Były to nasze ostatnie wspólne święta w liceum, 

dlatego chcieliśmy zorganizować je z rozmachem. Inne klasy 

postawiły na ciasteczka, mandarynki i paluszki. U nas miały się 

pojawić tradycyjne potrawy wigilijne, w tym pierogi, ryba po 

grecku, sałatka jarzynowa i barszcz. Zależało nam również na 

świątecznej atmosferze, dlatego przygotowaliśmy płyty z kolę-

dami oraz świece.  

Mimo, że minęło już 8 lat, bardzo dobrze pamiętam Olę wno-

szącą do sali kilka słoików czerwonego barszczu. Gabrysia przy-

niosła natomiast górę pierogów, które odgrzewaliśmy w szkol-

nym sklepiku. Były pyszne - pamiętam ich smak do dziś. Wśród 

potraw wigilijnych pojawiły się także śledzie w oleju, któ-

re...nieźle narozrabiały.  

Wigilia klasowa upływała nam w niezwykle miłej atmosferze. 

W pewnym momencie ktoś zaproponował wspólne zdjęcie i 

wszyscy szybko się zerwali, by zająć sobie najlepsze miejsce w 

pierwszym rzędzie. W całym tym pędzie, ktoś z nas zahaczył o 

stół i niechcący strącił jedną ze świec, która wylądowała w le-

żących na stole śledziach. Podczas gdy my byliśmy zajęci robie-

niem zdjęć na drugim końcu sali, olej na śledziach zaczął się 

lekko palić! Mały pożar zdążył przenieść się również  na stół i 

zostawił po sobie ślad na białym obrusie, który przyniosła Pau-

lina...bez zgody swojej mamy. Poza nadpalonymi śledziami i 

nakryciem stołu nic się nie stało, ale było to wydarzenie, które-

go nikt nie przewidział. Ktoś z nas nadal ma zdjęcia naszych 

min, gdy zauważyliśmy płonące śledzie. I tak, Paulina nadal 

udaje przed mamą, że nie widziała dwóch białych obrusów.  

Kamila Ziomek 



Święta Bożego Narodzenia to nie tylko choinka i prezenty. To przede wszyst-

kim czas rodzinnych spotkań, rozmów i takiego prawdziwego bycia razem. To 

czas, podczas którego wspominamy bliskich, których z nami nie ma, cieszymy 

się nowymi członkami rodziny, przywołujemy wspomnienia z poprzednich 

świąt. Jest to też czas zastanowienia nad sobą, swoim postępowaniem, czas 

przeprosin i wybaczania.  

Te trzy dni są dla mnie najważniejszym i najpiękniejszym czasem w całym ro-

ku. Czekam na nie z utęsknieniem i jest mi smutno kiedy ten czas dobiega koń-

ca.  

Namacalną magia świąt to dla mnie przepyszne jedzenie. Numer jeden to zaw-

sze pierogi z kapustą i grzybami. Mogę je jesć i jeść i nigdy mi się nie znudzą. Mimo,  iż to danie Mama i Babcia robią mi też 

poza okresem świąt, to w wigilię smakują zupełnie inaczej. Każdy w naszej rodzinie ma swoje ulubione wigilijne potrawy. 

Większość to dania , które na stole pojawiają się tylko w ten jeden dzień. Ich zapach jest bardzo intensywny i zostaje w pamię-

ci na zawsze. Wszechobecna kapusta, ryba , słodki mak i miód i oczywiście znienawidzony przeze mnie susz. 

Według tradycji na polskim stole w wigilię powinno znaleźć się 12 potraw. Oto niektóre propozycje: 

 

Śledzie w śmietanie z jabłkiem-Jednym z najbardziej znanych dań w okresie postu są śledzie w śmietanie. Jada się je nie-

mal w każdym domu, ale na Święta warto dodać im wyjątkowego posmaku za sprawą startego na tarce jabłka. 

 

Karp- Na praktycznie każdym polskim stole podczas Wigilii znajduje się karp. Pod wieloma postaciami, ale zawsze jest! W 

Polsce przyjęło się że karp to najważniejsze danie wigilijne 

 

Pierogi z kapustą i grzybami- Według mnie to najlepsze pierogi na świecie zawsze gdy je jem to przypominają mi się świę-

ta. Dla mnie świąteczny stół bez pierogów z kapustą i grzybami jest nie udany.  Szczerze to moje ulubione danie na 

święta  

 

Makowiec- największy rarytas wśród ciast na święta. Można go upiec albo znaleźć w każdym sklepie spożywczym. Więk-

szość osób pytanych czy lubią makowiec odpowiedzą ,,tak”. 

 

Kluski z makiem – bardzo proste, a pyszne danie dla wielbicieli słodkawych małych kuleczek maku. 

 

Piernik- pełny przypraw i zapachu wypiek. U nas z dużą ilością orzechów i czekolady. 

 

Ryba po grecku- ulubiona potrawa mojej Mamy to smażona ryba , zazwyczaj dorsz zanurzona w mieszaninie marchewki z 

pomidorowym sosem z dodatkiem cebulki i korzenia pietruszki. 

Oczywiście najważniejszą tradycją świąteczną jest dzielenie się opłatkiem. Przy dzieleniu się nim składamy sobie życzenia  i 

zapominamy o kłótniach i żalach. Tradycyjnie kładzie się sianko pod obrusem, zapala wigilijną świecę i śpiewa kolędy. 

Bardzo lubię śpiewać , dlatego przygotowuję się do kolędowania przez cały grudzień. 

Zuzanna Smolińska 



Dobrze wiemy, że na grudniowej aurze nie ma co polegać. 

Zdarza się nam sporadycznie obserwować białą pokrywę 

śniegu, zapewniającą magiczny, przytulny nastrój, ale 

ostatnio mimo świątecznej daty częściej za oknem 

widzimy pejzaż przedłużającej się jesieni. Dlatego pro-

ponuję bezpieczne rozwiązanie tej niepewnej sytuacji. Nie 

polegajmy na pogodzie, zaufajmy muzyce. Najlepiej tej 

bezstronnej w kwestiach zimowego nastroju, nieznającej 

tematu w ogóle - bossa novie. Przekonamy się, że kojący 

puls brazylijskiego ducha niezauważalnie rozgości się w 

naszej świątecznej tradycji i wkomponuje w nią niemal naturalnie. Tematycznie polecam 

płytę formacji NOVA "A Bossa Nova Christmas".  

Michał Husak 

 

Drodzy Wychowankowie, Rodzice, Przyjaciele Młodzieżowego Domu Kultury 
im. Marii Gwizdak. 
 
 W imieniu własnym, zespołu Nauczycieli MDK i Redakcji „Kalejdoskopu 
MDK” pragnę życzyć Wam, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, stały 
się dla Was czasem radosnej refleksji i odrodzenia tego, co w Was najlepsze  
i twórcze. By Nowy Rok 2022 sprzyjał rozwojowi Waszych pasji i zainteresowań 
w atmosferze życzliwości i wzajemnej inspiracji, ku temu co dobre. Bo Dobro 
jest w nas i czeka, by go rozwinąć. Podać, niczym w sztafecie, drugiemu 
człowiekowi. 
 
 Życzę Wam serdecznie dobrych i pięknych spotkań  
w MDK w roku 2022 
Agnieszka Kowalska  
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak 
W Warszawie 


