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Pod palmami?
W życiu!
Jak wyglądają święta u zaprzyjaźnionych z nami projektantów?
Jako że cenią tradycję, nie wyobrażają sobie, by mogli je spędzić
z dala od rodziny. Pieką z przyjaciółmi pierniki, starannie dekorują
domy, ubierają z dziećmi choinkę, rozkładają stoły, układają sianko
pod obrusem... A potem radośnie świętują. Hej, kolęda, kolęda!

ŚWIĘTA U PROJEKTANTÓW
CZAS RADOŚCI
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ŚWIĘTA NA BIAŁO
Święta Bożego Narodzenia, zarówno w domu
rodzinnym, jak i teraz w moim domu są okresem
szczególnym. Zawsze jest to okazja do spotkania
z rodziną, wspólnego przeżywania Świąt, chwil
radosnych, odwiedzin i obdarowywania prezentami.
Często w tym czasie razem z żoną odwiedzamy naszych
rodziców i wspólnie przeżywamy Święta. Wtedy długim
wieczorom w ciepłej atmosferze towarzyszą rozmowy,
ogień z kominka, zapach wigilijnych potraw
i świąteczny gwar. Przygotowania zaczynają się już
w listopadzie. Zaczynamy szukać prezentów, inspiracji
do dekoracji stołu i choinki. Lista 12 wigilijnych potraw
jest od lat niezmienna. Okres Świąt Bożego Narodzenia
zawsze spędzam w gronie rodziny. Jak mówi włoskie
powiedzenie: „Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”,
co po polsku oznacza: „Boże Narodzenie z rodziną,
Wielkanoc z kim chcesz”. To są święta rodzinne i nie
wyobrażam sobie, bym mógł je spędzić z kolorowym
drinkiem pod palmami. Tradycyjnie musi skrzypieć
mróz pod nogami, choinka mienić się wielokolorowymi
lampkami, a pierogi smakować tak, jak zawsze. Mimo,
że jestem miłośnikiem minimalizmu, w kwestii świąt
hołduję tradycji, dlatego mój stół świąteczny jest
tradycyjny. Biały, wykrochmalony obrus skrywa
położone pod nim sianko, biała zastawa stołowa, biały
serwis do kawy. Również naturalną choinkę zdobią
delikatne, białe gwiazdki i bombki. Uważam, że Święta
Bożego Narodzenia to czas magiczny, dlatego cieszmy
się tym czasem i spędzajmy go z najbliższymi.

Święta Bożego Narodzenia – lubimy je wszyscy
i tylko od nas zależy, czy będą to chwile szczególne. Święta wraz z najbliższą rodziną spędzam w domu. Uważam, że właśnie w ten sposób mamy największy wpływ na to, żeby
stworzyć wyjątkową, niepowtarzalną atmosferę
dla tych dni. Okres przygotowań do Świąt to
także czas pewnych obowiązków. W mojej rodzinie podział jest następujący: córka odpowiada za sferę prezentów, mąż realizuje się
w obszarze kulinarnym, a ja mam najprzyjemniejszą rolę – dekorowanie domu i ogrodu. Staram się, żeby co roku mój dom i ogród wyglądały trochę inaczej. Część dekoracji wykonujemy
z córką same, wtedy wiem, że są niepowtarzalne
i tylko „nasze”. Często moje dekoracje mają element humorystyczny, bo przecież jest to czas radości i tej radości życzę wszystkim Czytelnikom.
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Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyjątkowy
i rodzinny czas w ciągu całego roku. Wigilijna kolacja rozpoczyna okres dni wyciszenia, spokoju i spotkań rodzinnych. Aura sprzyja długim wieczorom,
spędzanym wspólnie w domowym zaciszu wraz
z najbliższymi. Odkąd dysponujemy wystarczająco
dużym salonem na swobodne rozstawienie stołu na
blisko 20 osób, z wielką radością gościmy nasze rodziny w Wigilijny wieczór, biesiadując przy suto, choć
postnie zastawionym stole. Święta to tradycja, kolędy,
dekoracje i oczywiście prezenty. Ich dawanie bywa
bardziej miłe niż ich otrzymywanie, gdy obserwować
możemy radość tych, którzy są nam najbliżsi. Boże
Narodzenie to też okres życzeń związanych ze zbliżającym się nowym rokiem. Korzystając z tego, wszystkim Czytelnikom życzymy nie tylko na Święta samych pozytywnych chwil w otoczeniu wnętrz miłych
oku i bliskich duszy.

Święta spędzam zawsze z całą rodziną, która
jest bardzo liczna. Spotykamy się u Rodziców
i praktycznie od Wigilii do Drugiego Dnia
Świąt... biesiadujemy. Jest to dla mnie najpiękniejszy i najbardziej magiczny czas
w roku i zawsze żałuję, że się już kończy. Staram się więc co roku zatrzymać tę chwilę
w czasie. Na tydzień przed Wigilią (chociaż
w moim domu rodzinnym robimy to w ranek
wigilijny) ubieram z dziećmi choinkę – zawsze
żywą i pachnącą – i zamieniam dom
w Krainę Baśni. Cofam się w czasie o kilkanaście lat i przeżywam Święta jak małe dziecko.
Na naszej choince oprócz bombek i lampek
wieszamy zawsze ozdoby wykonane własnoręcznie: łańcuchy klejone z kolorowej wycinanki, płatki śniegu w różnych kształtach,
aniołki i zwierzątka, które wcześniej wycinam, a moje dzieci kolorują z nieograniczoną
fantazją kredkami lub farbami. Uwielbiam
blask świec, więc na okres Świąt kupuję je
w dużych ilościach: białe, srebrne i złote
w różnych kształtach. Umieszczam je w szklanych naczyniach, również różnego kształtu
i zatapiam w białej, gruboziarnistej soli – wygląda pięknie, bo mieni się w blasku świec.
Tradycyjnie co roku z koleżanką pieczemy
pierniki. Ania przygotowuje ciasto dużo
wcześniej. Tydzień przed Świętami spotykamy
się na „robienie” pierników. Dzieci mają
ogromną zabawę. „Ubieramy” pierniki w migdały, rodzynki, wiórki kokosowe, orzechy
i inne bakalie, układamy na świątecznych tackach, zawijamy w celofanowe torebki i rozdajemy bliskim i znajomym. Pierniki są pyszne
i pięknie wyglądają na stole. Można dla
ozdoby dołożyć do nich orzechy laskowe pomalowane na złoty kolor... Już się nie mogę
doczekać!
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