
Idea ta sama, ale 

wykonanie inne  

wywiad  z Anetą Ostrowską. 

Aneta Ostrowska,  

ur. 21.12.1967 roku  

w Pleszewie, od ponad 

dwudziestu pięciu lat 

nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej, matka dwójki dzieci. 

Jest miłośniczką literatury, teatru, muzyki i filmu,  

nie znosi  wszelkich przejawów głupoty i ciemnoty, braku 

tolerancji, w tym: dyskryminacji i rasizmu, homofobii i fanatyzmu. 

Wiktoria Ostrowska: Święta Bożego Narodzenia już za nami, a ja chciałabym 

usłyszeć o tym, jak je spędzałaś, gdy byłaś dzieckiem. 

Aneta Ostrowska: To było ponad czterdzieści lat temu, w innym stuleciu  

i w innym ustroju. Dawno, dawno temu. 

WO: Bez przesady, do półwiecza jeszcze Ci brakuje. Choć niewiele. Co prawda 

„zaniki pamięci” Ci się zdarzają, ale coś chyba pamiętasz. 

AO: Najwspanialsze święta pamiętam jakby przez mgłę. Byłam wtedy bardzo 

małą  dziewczynką, cztero-  może pięcioletnią i moje wspomnienia z tego 

okresu to pojedyncze zdarzenia i obrazy. 

WO: Co w takim razie w tych świętach było takiego szczególnego. 

AO: Spędzałam je z rodzicami i siostrą u mojej babci na wsi. W pokoju 

gościnnym stała choinka wysoka pod sam sufit, którą sami w lesie 

wybieraliśmy, a wujek ścinał. Na choince paliły się prawdziwe świeczki w takich 

specjalnych uchwytach (pamiętam wygląd tych świeczek i uchwytów do dziś), 

wisiały piękne, stare bombki, orzechy i cukierki. Cały dom pachniał świerkiem, 

świecami  i potrawami świątecznymi. 

WO: Czy tamte Wigilie były podobne do obecnych? 



AO: Nie do końca. Twoja babcia a moja mama miała sześcioro rodzeństwa  

i prawie każdy z nich miał już swoje dzieci, więc do wigilijnego stołu siadało 

prawie trzydzieści osób. Było głośno i wesoło.  Nie pamiętam specjalnie potraw, 

które stały na stole. Pamiętam wspaniałą atmosferę, wspólne śpiewanie kolęd. 

WO: Mikołaj was odwiedzał? 

AO: Oczywiście, był dosyć surowy, miał grubą rózgę, odpytywał nas z pacierza  

i kolęd. Rózgą każdy obrywał, dorosły i dzieciak, choćby profilaktycznie. Wizyta 

Mikołaja nie była jednak taka straszna jak wizyta kolędników. Przed nimi my, 

dzieci, chowaliśmy się pod stołem. Chociaż moja podświadomość mówiła mi,  

że kolędnicy mają głosy wujków od sąsiadów, to strach pozostawał do końca. 

WO: Uczestniczyliście w pasterce? 

AO: Oczywiście, i była to wielka przygoda. Do kościoła mieliśmy kilka 

kilometrów, więc wujowie zaprzęgali konie do wozów i wszyscy, mali i duzi, 

owinięci kocami jechaliśmy na pasterkę. Zimy wtedy były bardzo mroźne   

i śnieżne a nasze wozy jechały drogą przecinającą las. Coś pięknego i nikt się nie 

martwił mrozem i możliwymi przeziębieniami. Samej pasterki już nie pamiętam, 

najważniejsza dla nas była podróż do kościoła. W drodze powrotnej wszystkie 

dzieciaki już spały. 

WO: Jak spędzaliście  następne dni? 

AO: Jak to dzieci – szaleliśmy. Było nas dużo, a więc wszędzie pełno, każdy miał 

się z kim pobawić, pokłócić a nawet pobić. Jak to wytrzymywali dorośli – nie 

wiem, pewnie dlatego starali się z nami spędzać dużo czasu na świeżym 

powietrzu. Pamiętam lepienie bałwanów, bitwy na śnieżki, orły na śniegu  

i kuligi. Po zmroku wujek zaprzęgał konie do dużych sań a do nich szeregowo 

przywiązywał kilka par dziecięcych sanek i kulig ruszał w las. Niebyt szybko, ale  

i tak co jakiś czas ktoś z sanek spadał i kulig musiał się zatrzymywać. Śmiechu 

było co niemiara. Nie mieliśmy telewizji, a nikt się nie nudził.  Gdyby Twoja 

babcia nie potwierdziła mi po latach tych zdarzeń, to teraz nie byłabym pewna, 

czy ja to naprawdę przeżyłam, czy to mi się tylko śniło. 

WO: Co jeszcze pamiętasz z tamtych świąt? 



AO: Jedną z największych przyjemności świątecznych było spanie z Twoją 

prababcią a moją babcią w jednym łóżku. Babcia miała już wtedy sporo 

wnuków i kolejność spania trzeba było wylosować. 

WO: Dlaczego to było taka przyjemnością? 

AO: Babcia spała w takim starym drewnianym łożu, pod tak ciężką pierzyną, że 

trudno było się pod nią ruszyć, a przed zaśnięciem opowiadała bajki. To były 

staropolskie bajki, trochę śmieszne, a trochę  makabryczne, np. o leniwej kudle, 

diabłach, które urywały dziewczynom głowy (cytuję, tak jak zapamiętałam: 

jedna portka czerwona, druga portka zielona, kosmyk dzieweczka, pójdziem do 

taneczka). Moją ulubioną bajką była ta o strasznym potworze. Jej odpowiednik 

to francuska baśń ludowa znana dziś jako  „Piękna i bestia”. Kilka lat temu 

znalazłam gdzieś stary tekst naszej polskiej baśni  i na lekcji porównywałam ją  

z wersją francuską.  Te bajki zresztą powinnaś pamiętać, bo opowiadała Ci je 

moja mama. 

WO: To o portkach pamiętam, poza tym niewiele. Słuchając Twojego 

opowiadania, mogę stwierdzić, że  jako dziecko miałaś zupełnie inne święta niż 

dzisiejsze. 

AO:  Mogłabym określić, że idea pozostała w większości ta sama, ale wykonanie 

jest inne. Tamte święta zostały w mojej dziecięcej pamięci pewnie trochę 

wyidealizowane i  nie  wiem, czy tak samo bym je odbierała, gdybym była 

starsza. Wtedy wydawały mi się bajeczne i takie już dla mnie na zawsze 

pozostaną. 

 

Wiktoria Ostrowska, kl. IIIa gimnazjum 


