
Kiedy byłem mały i zbliżały się święta Bożego Narodzenia, przykładałem 
nos do witryn sklepów z zabawkami, aby wybrać prezent, jaki chciałbym 
znaleźć pod choinką: kolejkę elektryczną, konia na biegunach, pistolet za-
bawkę czy ubranie szeryfa. Napisałem list do świętego Mikołaja, a następ-
nie przekazałem go mamie do wysłania. Rankiem wielkiego dnia odkryłem 
w pokoju tylko słodycze i byłem rozczarowany. Wtedy mama wyjaśniła, 
że w tym roku święty Mikołaj był biedny i nie mógł zadowolić wszystkich 
trzech braci, pomyślał więc o osłodzeniu nam tego czasu. Rozumieliśmy 
sytuację i mimo wszystko byliśmy szczęśliwi. W tamte dni w Boże Naro-
dzenie zawsze było zimno i padał śnieg, więc lepiliśmy bałwana i obrzuca-
liśmy się śnieżkami. Niezatarte wspomnienia.

Jacek 
Pałkiewicz

Ojmiakon, biegun zimna na Syberii, gdzie zanotowano swego 
czasu temperaturę –72 st.

Tradycyjnymi zajęciami Ewenów jest hodowla reni-
ferów i myślistwo. Z ich animistycznej, pełnej magii 
i poezji religii nie pozostało prawie nic.

Obywatel świata 

Boże Narodzenie spędzone w indiańskim kanoe w dorzeczu Amazonki.
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Ta magiczna atmosfera udzielała mi się każdego roku, a szcze-
gólnie podczas moich 50-letnich podróży reporterskich, kiedy wielo-
krotnie przychodziło mi spędzać te święta daleko od domu. Ciążyły 
mi samotność i nostalgiczne rozmyślania. Tęskniłem za ciepłem do-
mowego ogniska, za wigilijnym stołem, łamaniem się opłatkiem oraz 
składaniem życzeń pojednania i pokoju przy szopce z figurą Jezusa, 
za tradycyjną wymianą prezentów czy za czasami pełnymi wzruszeń.

I chociaż Boże Narodzenie, pogańskie święto pod przykrywką 
chrześcijańskiej uroczystości, przybiera postać coraz bardziej komer-
cyjną i nastawioną na konsumpcję, wciąż zapewnia nam posmak 
szczęścia i magii.

Z przyjemnością wyciągam z mojego obszernego archiwum 
(zob. www.palkiewicz.com) trochę migawek ze świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych pośród szczytów Bhutanu, tajemniczych 
świątyń Angkoru czy surowej przyrody, zatopionej w niegościnnym 
syberyjskim klimacie.

Książka Palkiewicz.com ukazuje 50 lat reporterskich podróży 
Jacka Pałkiewicza

Obywatel świata 

Nowy Rok na ostatniej tradycyjnej dżonce 
w archipelagu Ha Long w Wietnamie.

 Wyprawa na rzece Mamberamo w Papui Zachod-
niej, jednym z najdzikszych zakątków świata.

o bożonarodzeniowych świętach 

Pustynia Atakama. Surrealistyczna Wigilia bez choinki, śniegu, z dala od bliskich.

Zdjęcia Z archiwum autora
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