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Sprzedaż choinek za Żelazną Bramą w Warszawie przed świętami Bożego 
Narodzenia, rys. Henryk Pillati (1832–1894). Rycinę można zobaczyć w czasopiśmie 
„Tygodnik Ilustrowany” z 1871 roku. Grafika pochodzi ze zbiorów Muzeum Książąt 
Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Ilustrację wybrała Monika 
Nowak z Muzeum Pana Tadeusza. 

Wyboru dokonała Renata Cierniak 
z Filii nr 7

„(…) sympatyczny sprzedawca choinek z Osby właśnie zjawił się w swoim stałym miejscu przy miejskiej bibliotece. 
Przywiózł ze sobą chyba połowę lasów północnej Skanii. Choinki stoją teraz oparte o prowizoryczne drewniane 
ramy.Gęste dorodne jodły i skromniejsze od nich zwyczajne świerki, które Tinie mniej się podobają, ale zdaniem 
mamy pachną dokładnie tak, jak powinna pachnieć prawdziwa choinka, czego nie można powiedzieć o jodłach. 
- Tak właśnie pachną święta. A tego bardzo nam teraz potrzeba, Tino – mówi mama, po czym zagaduje sprzedawcę:  
- Jak choinki w tym roku? Obrodziły?

Mężczyzna podnosi nauszniki czapki, żeby lepiej słyszeć wśród hałasu samochodów, do którego nie jest 
przyzwyczajony. 
- Czy obrodziły? – powtarza sprzedawca. – No, w sumie obrodziły, jeśli o to chodzi. 
- Chyba jeszcze trochę poczekamy z zakupem – mówi mama.  
- Przyjdziemy jakiś dzień przed Wigilią. Jak zwykle.Sprzedawca kiwa głową. 
- Tym lepiej – mówi. – W piątek przyjedzie nowa dostawa. (…)”

Olsson L., Wierzcie w Mikołaja! Poznań: Zakamarki, 2016 
Książka dostępna w Filiach: 1, 4, 5, 7, 11, 14, 18, 23, 27, 29, 37, 42, 44, 47, 54

Zapraszamy do biblioteki! 



Pytania do grafiki

Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Czy tekst do niej pasuje? Nie pasuje? Dlaczego? Wyobraź sobie,  
że z obrazu płynie dźwięk, i po chwili można usłyszeć rozmowę. Wytnij „komiksowe chmurki”,  
a następnie naklej przy wybranych postaciach. W „chmurkach” napisz lub narysuj –  
o czym myślą, o czym rozmawiają wybrane przez ciebie postacie.

Rozważania dziecięce

Czy wyobrażasz sobie święta Bożego Narodzenia bez choinki? A może już spędziłeś tak kiedyś święta? 
Czym można zastąpić brakującą choinkę? 


