ŚWIĄTECZNE
STYLIZACJE Z UBRAŃ,
KTÓRE ZNAJDZIESZ
W SWOJEJ GARDEROBIE

SKÓRZANE
PORTFELE DAMSKIE
NOWA LINIA
MARKI LANCERTO

WIGILIJNY
SAVOIR VIVRE
JAK NIE POPEŁNIĆ
GAFY PRZY STOLE

— Strona 10

— Strona 13

— Strona 16

Ś W IĄT EC Z N E

LANCERTO MAGAZINE No. 4
CHRISTMAS 2020

I N S P I R AC J E

KOMPLEKSOWY PRZEWODNIK
PO PREZENTACH

Christmas 2020

LANCERTO MAGAZINE No. 4

LANCERTO MAGAZINE No. 4

OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Drogi Czytelniku,

3

Kompleksowy przewodnik
po prezentach LANCERTO
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Świąteczne stylizacje z ubrań,
które znajdziesz w swojej
garderobie
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Portfel damski LANCERTO,
najlepszy prezent jaki możesz
jej podarować

16

Wigilijny savoir vivre

przed nami najpiękniejszy miesiąc w roku jak
sądzą niektórzy. Czas spotkań z najbliższymi,
powrotów w rodzinne strony, wspólnego
biesiadowania przy pełnym stole i celebracji
magicznych chwil. W tym roku może być
zupełnie inaczej. Rzeczywistość, w jakiej
przyszło nam obchodzić te Święta Bożego
Narodzenia, sprawia, że nie wszystkim dane
będzie spotkać się przy wspólnym stole.
Możemy jednak zadbać o to, aby chociażby
wirtualnie połączyć się z bliskimi, z którymi
nie możemy zasiąść przy jednym stole.
Zamówić prezenty wprost pod choinkę w ich
domu czy do pracy i w ten sposób powiedzieć
„Pamiętam o Tobie”, „Nadal jesteś dla mnie
ważny/a”.
„Świąteczne inspiracje” od LANCERTO to
zbiór najwyższej jakości produktów, jakie
codziennie staramy się oferować naszym

klientom. Przygotowaliśmy kompleksowy
przewodnik po prezentach świątecznych na
każdą kieszeń. Znajdziesz w nim wiele
produktów, które ucieszą męską część
rodziny. Specjalnie na Święta
zaprojektowaliśmy pierwszą linię produktów
dla kobiet – są to eleganckie skórzane
portfele w wielu pięknych kolorach do
wyboru. Mimo tak trudnych czasów nie
rezygnujmy z tradycji świątecznych,
z podniosłej atmosfery i z eleganckiego stylu,
jaki towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia
od lat.
W te Święta życzymy Wam Drodzy Czytelnicy
zdrowia, zadumy nad tym, co najważniejsze
oraz niezapomnianych chwil z najbliższymi,
jeżeli nie przy stole to chociaż wirtualnie.
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KOMPLEKSOWY
PR Z E WODN I K
P O P R E Z E N TAC H
DLA MĘŻCZYZN

KIEDY W WITRYNACH SKLEPOWYCH POJAWIAJĄ
SIĘ ŚWIATEŁKA CHOINKOWE I MIKOŁAJE,
A W RADIU KILKA RAZY DZIENNIE PUSZCZAJĄ
„LAST CHRISTMAS” TO ZNAK, ŻE GWIAZDKA
ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI I CZAS ROZEJRZEĆ
SIĘ ZA PREZENTAMI. DLATEGO
PRZYGOTOWALIŚMY DLA WAS KOMPLEKSOWY
PORADNIK PREZENTOWY DLA MĘŻCZYZN.

2
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PODARUJ MĘŻCZYŹNIE
STYLOWY PREZENT NA ŚWIĘTA
Od eleganckiej galanterii skórzanej, poprzez ciepłe szale,
zimowe czapki aż do kultowych świątecznych skarpet.
Podzieliśmy je na kilka przedziałów cenowych od 50
do 250 zł. Sprawdźcie sami - przynajmniej męską część
prezentów macie w tym roku z głowy.

Ile razy zdarzyło się Wam gorączkowo biegać po sklepach
w przededniu Wigilii? Zakup prezentów świątecznych to
nie lada wyzwanie, zwłaszcza kiedy nie mamy zbyt dużo
czasu albo możliwości rozejrzenia się w galeriach
handlowych. Właśnie dlatego postanowiliśmy Wam pomóc.
Wyselekcjonowaliśmy dla Was zestawy prezentowe dla
męskiej części rodziny i przyjaciół.

PREZENTY DLA MĘŻCZYZN
DO 5 0 ZŁ

1
2

3

Każdy zestaw pakujemy w gustowne
pudełko sygnowane logo LANCERTO,
a paczki wysyłamy w ekspresowym
tempie.

5
3

Przygotowaliśmy coś także dla
zwolenników praktycznych prezentów.
Młody mężczyzna, który nie lubi
nietypowe rozwiązania w swoich
stylizacjach, z pewnością ucieszy się
z dzianinowego krawata typu knit.
Zaś starszy elegant doceni zestawy do
pielęgnacji butów skórzanych.

4

6
1

2

1. Krawat w Granatowy w Zielone Paski 49,90 zł
2. Łyżka do Butów 29,90 zł
3. Krawat Granatowy w Zielony Wzór 49,90 zł
4. Krawat Bordowy w Paski 49,90 zł
5. Zestaw 2 Past do Butów 40 zł
6. Zestaw 3 Par Skarpet Świątecznych 49,90 zł
7. Krawat Bordowy 49,90 zł
8. Krawat Czarny 49,90 zł

8
7

PREZENTY DLA MĘŻCZYZN
DO 70 ZŁ

Wujek, brat, tata albo kolega?
Skarpety to zawsze dobry
prezent gwiazdkowy, który
dorobił się już niemal kultowego
statusu. Możecie postawić na
klasykę - wybrać szare,
granatowe i czarne skarpety
albo coś zupełnie oryginalnego.
Może obdarowywany mężczyzna
jest fanem motoryzacji, albo
amatorem kuchni azjatyckiej czy
wielkim fanem pizzy? Mamy
zestawy prezentowe dla takich
osób.

Absolutny świąteczny klasyk dla
zwolennika męskiej elegancji czyli krawat,
mucha albo poszetka. Eleganckiemu
mężczyźnie przypadną do gustu również
spinki do koszuli o klasycznym kroju.
Zaś młodsi mężczyźni ze sporym
dystansem do siebie i do życia polubią
spinki w zabawnym kształcie lub
nawiązujące do ich pasji, np. motocykle
czy gitary. Niejednemu mężczyźnie przyda
się także dobry skórzany pasek.

3

2

6

7

4

5

6
1. Skarpety świąteczne 29,90 zł
2. Zestaw 3 Par Skarpet Sushi i pizza 44,90 zł
3. Zestaw 3 Par Skarpet Świątecznych 44,90 zł
4. Skarpety Czerwone Samochody 29,90 zł
5. Skarpety Kasety 29,90 zł
6. Skarpety Samochody 29,90 zł

4
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5

1
4

8

1. Spinki Srebrne Motocykle 69,90 zł
2. Krawat w mikrowzór, wiele wzorów 59,90 zł
3. Spinki Srebrne 69,90 zł
4. Spinki Srebrno-Zielone Koniczynka 59,90 zł
5. Spinki Srebrne z czarnym wypełnieniem 69,90 zł
6. Mucha Bordowa w Kratę Plus Poszetka 59,90 zł
7. Mucha Granatowa w Kwiatki Plus Poszetka 59,90 zł
8. Poszetka Granatowa Paisley 59,90 zł
5
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PREZENTY DLA MĘŻCZYZN
DO 10 0 ZŁ

PREZENTY DLA MĘŻCZYZN
D O 15 0 Z Ł

2

3

4

4

Ciepły i przyjemny w dotyku
szal albo czapka to idealny
prezent pod choinkę.
Dostępne są w wielu kolorach
i wzorach.

5
2

3

1

7

1

6

1. Szal Mixkolor w Kratę 99,90 zł
2. Czapka Bordowa Ivan 99,90 zł
3. Czapka Navy Jasper 99,90 zł
4. Szal w Kratę, wiele wzorów 99,90 zł
5. Skarpetki Świąteczne, wiele wzorów 29,90 zł

5
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Prezenty z naturalnych materiałów takie jak prawdziwa
skóra to zawsze dobry pomysł na prezent dla mężczyzny.
W tym przedziale cenowym proponujemy kilka
produktów z galanterii skórzanej takich jak: bransoletki,
portfele, rękawiczki czy pasek 4 w jednym (dwa kolory
paska i dwie klamry). Naturalną tkaniną o wielu cennych
właściwościach jest także wełna z której wyprodukowane
są szale a także bawełna, z której uszyto komfortowe
i wysokiej jakości koszule LANCERTO.

1. Bransoletka Skórzana Brązowa 119,90 zł
2. Portfel Brązowy 149,90 zł
3. Portfel Brązowy 129,90 zł
4. Kaszkiet w Prążek Pat 149,90 zł
5. Pasek Dwustronny 4 w 1 Harold z Wymienną Klamrą 149,90 zł
6. Rękawiczki w Kratę 149,90 zł
7. Bransoletka Skórzana Czarna 119,90 zł

PREZENTY DLA MĘŻCZYZN
DO 2 0 0 ZŁ
2

Podobnie jak dwupaki t-shirtów
czy koszulek polo, których nigdy
w męskiej garderobie nie jest zbyt
wiele. Miłośnika mody
i najnowszych trendów ucieszy
z pewnością bransoletka z kamieni
szlachetnych lub kolorowe szalki.
A dla entuzjastów wszelkiego
rodzaju gadżetów mamy
dwustronne paski skórzane.

Trzy rodzaje zestawów dla prawdziwych zmarzluchów:
szal i rękawiczki, szal i czapka albo czapka i rękawiczki.
Wybierz ten, który najbardziej przypadnie do gustu
Twoim bliskim. Ciepłe i wygodne szale oraz dzianinowe
czapki z dodatkiem wełny sprawią, że niestraszne będą
nawet największe mrozy. Nasze rękawiczki wykonane są
z naturalnej cielęcej skóry ocieplanej od wewnątrz, każda
sygnowana logo LANCERTO. Również dzianinowe golfy
czy swetry nie pozwolą Panom zmarznąć.

1
3

2

1

4

1. Zestaw 2 Koszulek Polo Lucas 99,90 zł
2. Szelki Bordowe w Kropki 99,90 zł
3. Bransoletka Camisa 99,90 zł
4. Pasek Dwustronny Piero 99,90 zł
5. Bransoletka 99,90 zł
6

5

1. Zestaw Szal Plus Rękawiczki 159,90 zł
2. Zestaw Czapka Plus Szal 159,90 zł
3. Zestaw Czapka Plus Rękawiczki 159,90 zł

3

7
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PREZENTY DLA MĘŻCZYZN
OD 2 0 0 ZŁ

1

4

Mówi się, że prawdziwy facet powinien
mieć przy sobie zegarek, scyzoryk i…
skórzany portfel. W tym sezonie
proponujemy zestawy portfel plus
rękawiczki. Na uwagę zasługują także
skórzane, męskie torby, idealne do
pracy czy w podróż służbową.
Projektanci LANCERTO zwrócili
szczególną uwagę na praktyczność
oraz ponadczasowy wygląd. A jeżeli
chcesz podarować mężczyźnie
wyjątkowy i cenny prezent zwróć
uwagę m.in. na modne kamizelki
w kratę.

3
2

1. Torba Skórzana Brązowa Jaremy 699,90 zł
2. Zestaw Portfel Plus Rękawiczki brązowe 249,90 zł
3. Zestaw Portfel Granatowy Plus Rękawiczki Czarne
249,90 zł
4. Kamizelka w Zielono-Granatową Kratę Neapolia
299,90 zł

Wszystkie zestawy zostały przygotowane przez stylistów,
więc nie musicie martwić się o to czy kolory i wzory
zostały dobrane w odpowiedni sposób.

8
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3

WSKAZÓWKI JAK WYBRAĆ KOSZULĘ
LUB SWETER NA PREZENT

1

DOPASUJ
DO ULUBIONEGO
STYLU
Z reguły dobrze znamy naszych najbliższych
i wiemy jaki styl preferują na co dzień.
Jeżeli obdarowywany chodzi na co dzień
w koszulach, np. do pracy, to z kolejnej
wysokogatunkowej z pewnością się ucieszy.
Jeżeli zaś preferuje stylu casualowy pewnie
bardziej ucieszy się ze swetra albo modnego
golfu.

2

WSPOMÓŻ SIĘ
TRENDAMI
Popularnością cieszą się jasne koszule
w mikro wzory florystyczne lub
geometryczne. Modne w tym sezonie są
również koszule w kratkę lub prążek. Jeżeli
mężczyzna, któremu chcesz zrobić prezent
zna trendy i ubiera się modnie, możesz mieć
pewność, że koszula z najnowszej kolekcji
przypadnie mu do gustu.

3

ZWRÓĆ UWAGĘ
NA MATERIAŁ
Nie wszystkie koszule czy swetry dostępne
na rynku są dobrej jakości. Wybierając je
na prezent zwróć uwagę na skład materiału,
z którego zostały wykonane. W przypadku
koszul powinna to być bawełna 100%.
Natomiast sweter powinien być z bawełny
lub z wełny. Dodatek, np. kaszmiru sprawi,
że będzie miękki i przyjemny w dotyku.
9
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ŚWIĄTECZNE
STYLIZACJE

Z UBRAŃ, KTÓRE
ZNAJDZIESZ
W SWOJEJ
GARDEROBIE

Atmosfera świąt Bożego Narodzenia unosi się w powietrzu już od połowy listopada.
Codziennie przywołuje ją telewizja, radio czy reklamy w sieci. Widzimy w nich pięknie ubranych
ludzi, przy dużej choince z drogimi prezentami. Rzeczywistość wygląda nieco inaczej ale mimo
wszystko warto postarać się i spróbować wyglądać w tych dniach elegancko. Podpowiemy, jak
stworzyć stylizacje świąteczne z ubrań, które być może znajdują się już w Twojej szafie.

Smart casual
w wykwintnym wydaniu
Jeżeli nie do końca dobrze czujesz
się w garniturze, postaw na zestaw
koordynowany. Do eleganckich
spodni (tu możesz śmiało
wykorzystać te od garnituru lub
inne w kant, np. ze wzorem w kratę),
dobierz sportową marynarkę.
Biała koszula i mucha labo krawat
sprawią, że będziesz prezentował się
bardziej elegancko niż na co dzień.
Do sportowej marynarki pasuje
także mniej formalny dzianinowy
krawat typu knit. To nieoczywisty,
ale bardzo modny dodatek, po który
chętnie sięgają młodzi mężczyźni.
Oczywiście możesz dowolnie bawić
się kolorami, wzorami i fakturami.

Wyjątkowe czasy – wyjątkowe Święta
Nigdy nie przyszłoby nam do głowy, że na
miesiąc, a nawet tydzień przed Świętami
Bożego Narodzenia nie będziemy mieli
pewności z kim je spędzimy i jak będą
wyglądać. Nie przyszłoby nam do głowy
również to, że z troski o naszych najbliższych
— rodziców czy dziadków nie będziemy
„chcieli” się z nimi spotkać. Niestety taka jest
rzeczywistość. I choć Wigilię i Święta być
może spędzimy w gronie najbliższych
domowników, nie warto rezygnować
z uroczystej kolacji, świątecznych tradycji czy
prezentów pod choinką.
Nie warto także rezygnować z odświętnego
stroju. W domu lubimy się czuć swobodnie,
nasi najbliżsi najczęściej widzą nas w
wygodnych dresach lub jeansach i bluzie.
W Święta postarajmy się zaskoczyć ich
zupełnie innym wyglądem. A ponieważ
kupowanie ubrań w obecnych czasach
może być dość kłopotliwe podpowiadamy
zatem jak stworzyć świąteczne stylizacje
z wykorzystaniem ubrań, które być może
już są w Twojej garderobie. Czasem wystarczy
dokupić dodatki, aby stworzyć zupełnie nową
stylizację.
10
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Stylizacje ze swetrem
i koszulą
Eleganckie stylizacje
z garniturem
W szafie każdego mężczyzny
powinien znajdować się co najmniej
jeden garnitur. Najczęściej jest to
granatowy garnitur, ponieważ jest
najbardziej uniwersalny. Garnitur
sam w sobie jest elegancki, ale jak
sprawić, aby wyglądał inaczej niż
w wersji codziennej do pracy lub
odświętnej na wesele? To kwestia
odpowiednich dodatków.
Do granatowego garnituru włóż
białą koszulę na spinki oraz dodatki
w świąteczne lub zimowe wzory,
takie jak mucha w białe i zielone
wzory przypominające śnieżynki.
Albo krawat w zielonym kolorze
nawiązujący do klimatu Świąt.

Elegancką koszule w szafie ma
pewnie każdy mężczyzna.
Nawet kiedy nie jest to model
śnieżnobiały to z pewnością
znajdziesz inny, który lubisz.
Sama koszula jednak nie
zachwyci nikogo, ale kiedy
założysz na nią sweter, np.
z dekoltem w serek to stylizacja
będzie wyglądać na znacznie
bardziej dopasowaną.
Taki zestaw pasuje do
eleganckich spodni w kant,
jak również do klasycznych
chinosów, które przez
specyficzny krój bocznych
kieszeni prezentują się bardziej
elegancko niż klasyczne
bawełniane spodnie typu
5-pocket.

Golf zamiast koszuli?
Czemu nie!
Dużą popularnością od kilku
sezonów cieszą się męskie golfy.
Zarówno te cienkie, przylegające
do ciała, jak i nieco grubsze dające
więcej ciepła. Mimo iż są znacznie
mniej eleganckie niż koszula to do
świątecznych stylizacji pasują jak
najbardziej. Kiedy założysz go do
jeansów otrzymasz mało ciekawą
stylizację na co dzień. Czasem
wystarczy jednak zmiana spodni
i dodatków na bardziej eleganckie,
aby otrzymać niecodzienną
stylizację odpowiednią na uroczystą
rodzinną kolację, jaką jest Wigilia.
Męski golf pasuje także do
casualowej marynarki czy kamizelki.

11
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Męski styl staje się coraz mniej

Jeśli z kolei nie przepadasz za

formalny i widać to nie tylko

klasyczną elegancją, to wybierz coś,

w służbowym dress codzie,

co będzie rozwiązaniem pośrednim

ale także w tym, jak ubieramy się na

pomiędzy twoim codziennym stylem

uroczystości rodzinne.

a garniturem. Proponuję na przykład

Mam wrażenie, że dziś coraz mniej

nieformalną marynarkę, białą

osób wkłada garnitur na wigilię,

koszulę i granatowe spodnie typu

a jeszcze dwie, trzy dekady temu było

chino. Ciekawą alternatywą dla

to niemal oczywiste. No cóż, takie

marynarki mogą być też kamizelki -

Michał Kędziora

czasy, a dodatkowo jeszcze ten rok

bardzo popularne w ostatnich latach.

Znawca mody męskiej,
autor bloga mrvintage.pl

jest specyficzny, bo zapewne w wielu

Christmas 2020

IDEALNY
PREZENT
DLA NIEJ

domach kolacje wigilijne nie będą się
odbywać w tak szerokim gronie jak
dotychczas, więc garnitur będzie
w tym roku jeszcze rzadszym
widokiem. Ale jeśli lubisz je nosić, to
jak najbardziejbędzie to dobry wybór
na wigilię. Do tego obowiązkowo
biała koszula.

Współczesny świat stawia przed kobietami nowe wyzwania. Jesteśmy
niezależne, samodzielne i pewne siebie – zmierzamy tam gdzie chcemy.
Jednak nawet w najdalszym zakątku świata, czasem potrzebujemy
zaufanego przewodnika. Odkryj kwintesencję kobiecego stylu – piękne
i praktyczne portfele z kolekcji LANCERTO Women. Pierwszej edycji
eleganckich dodatków marki LANCERTO dla kobiet.
12
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IDEALNY PREZ ENT DLA NIEJ
Portfele LANCERTO Women posiadają
wiele kieszonek i przegródek
przeznaczonym na banknoty, monet oraz
dokumenty. Dodatkowo wszystkie modele
wyposażyliśmy w innowacyjny system

Kolekcja to ukłon w stronę Pań, które
tak chętnie goszczą w naszych salonach
i na lancerto.com towarzysząc swoim
mężczyznom podczas wyboru eleganckich
ubrań, są inspiracją dla siebie oraz innych.
Tegoroczna edycja jest wyjątkowa,

Projektując linię LANCERTO Women

ochrony przed nieautoryzowanym

pomyśleliśmy o różnych potrzebach

skanowaniem kart płatniczych RFID

współczesnych kobiet i tak w tym sezonie

Secure. Dzięki specjalnej podszewce

w ofercie dostępne są duże prostokątne

Twoje pieniądze są bezpieczne. Co więcej,

portfele w stylu kopertówki zapinanej

wszystkie elementy, takie jak uchwyty na

na zatrzask, modele z zamkiem

suwaku i napy zostały wykonane z metalu

błyskawicznym, a także cienkie portfele

bezpiecznego dla alergików, wolnego

slim o kompaktowych wymiarach, które

od niklu. Portfele damskie pakujemy

zmieszczą się w każdej, nawet najmniejszej

w gustowne błękitne pudełka prezentowe

torebce. W tym sezonie linia LANCERTO

z obwolutą.

Galanteria skórzana LANCERTO to idealny

Women obejmuje 12 małych i 14 dużych

upominek dla mamy, żony, partnerki albo

portfeli. Wszystkie wykonaliśmy

przyjaciółki. Sprawdzi się jako prezent na

z naturalnych skór cielęcych wyprawianych

urodziny, imieniny albo gwiazdkę.

oraz barwionych z najwyższą starannością.

Kolekcja LANCERTO Women to ukłon

Wyselekcjonowana przez nas skóra jest

w stronę kobiecego piękna, które

trwała i odporna na zarysowania oraz

odkrywamy z perspektywy męskiej marki

posiada piękną groszkową fakturę.

modowej, bo życie jest podróżą, więc

Naszą galanterię sygnujemy monogramem

podróżuj w pięknym stylu.

lub logotypem LANCERTO.

bo premierowa i obejmuje kilkadziesiąt
portfeli w 15 opcjach kolorystycznych.
Od elektryzujących fuksji i kobaltowych
granatów, poprzez zmysłowe czerwienie,
pudrowe róże po klasyczne brązy, beże
oraz zielenie. Każda z Pań znajdzie coś
dla siebie. Nie zabrakło też wieczorowych
i eleganckich czarnych skór.
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Czas na przyjemności — prezenty
Istnieje również kilka zasad savoir-vivre,
dotyczących świątecznych prezentów.
Najważniejsza mówi o tym, że każdy gość
powinien taki prezent otrzymać. Choćby
drobny upominek. Prezenty mogą być
neutralne, drobiazgowe lub praktyczne.
Jeżeli wiemy, że dana osoba potrzebuje
czegoś, np. nowych wierteł to spokojnie
możemy jej to podarować. Nietaktowne jest
podarowanie komuś czegoś co będzie
przypominało mu o jego wadach lub
słabościach, np. otyłemu wujkowi książkę
z przepisami fit albo za ciasną koszulę.
Prezenty powinniśmy otworzyć przy osobie,
od której go dostaliśmy. W przypadku
prezentów „od Mikołaja” Najlepiej jest
otworzyć upominek od razu przy wszystkich.

igilia – dla jednych wspaniała
możliwość spędzenia czasu w rodzinnym
gronie dla nich stres, aby taka właśnie była.
Pomimo że okazja jest wyjątkowo uroczysta,
łatwo o nietakt lub niekulturalne zachowanie
— jak przy każdym towarzyskim spotkaniu.
O czym warto pamiętać podczas wigilii?
Jakie zasady obowiązują podczas składania
świątecznych życzeń? A także czy można
odmówić jedzenia nielubianych potraw?
Gość w dom, Bóg w dom
Gości w drzwiach wita Pan domu. Zaprasza
ich do środka i pomaga zdjąć okrycie
wierzchnie. Pani domu może mu towarzyszyć.
Zarówno gościom, jak i domownikom nie
wypada w tym dniu prezentować się
w kapciach ani boso. Należy więc albo
wyczyścić obuwie, w którym przychodzimy
w gości, albo zabrać ze sobą na zmianę
czyste pantofle do garnituru.

Przy wigilijnym stole
Wigilijna kolacja składa się z 12 dań. To dość
sporo jak na jedną kolację. Jedni podają
wyłącznie ciepłe posiłki inni serwują również
zimne przekąski. Wszystko zależy od regionu.
W Polsce mamy wiele tradycji regionalnych
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Wszystkie łączy to, że potrawy wigilijne są
postne, czyli nie zawierają mięsa.

Stroje zarówno gospodarzy, jak i gości,
powinny być eleganckie. Odpowiednie dla
mężczyzn są w tym dniu garnitury czy
marynarki i koszule, a dla kobiet sukienki,
żakiety czy garsonki.
O tym, jakie miejsce za stołem zajmują goście,
decydują gospodarze. Panie, powinny
siedzieć na przemian z panami. Rolą
gospodarzy jest uwzględnienie sympatii
i antypatii swoich gości i usadzenie ich tak,
aby nie dochodziło do napiętych sytuacji
czy rozmów. Piękną tradycją wigilijną jest
pozostawienie pustego nakrycia dla
niespodziewanego gościa. Niezgodne
z zasadami savoir-vivre jest pozostawienie
tego nakrycia poza stołem.

Savoir-vivre wskazuje, że gospodarz
odpowiedzialny jest za nalewanie
napojów gościom. Gospodyni zaś
zajmuje się podawaniem potraw.
16

Składanie życzeń i dzielenie się
opłatkiem
Dzielenie się opłatkiem i przy tym składanie
życzeń to kolejna piękna tradycja wigilijna.
Odbywa się to jeszcze przed tym jak
zasiądziemy do wieczerzy. Osoba
rozpoczynająca składanie życzeń wigilijnych
i dzielenie się opłatkiem to najczęściej
gospodarz lub najstarszy członek rodziny.
Powinien on jako pierwsze zwrócić się do
gospodyni. Dopiero wtedy gospodarze kierują
się z życzeniami w stronę pozostałych gości
zaczynając od najstarszych lub od gości
honorowych. Dzieciom składamy życzenia
końcu.

Jeśli na wigilijną wieczerzę wybieramy
się jako gość, warto spytać wcześniej
gospodarzy, czy przynieść ze sobą
jakąś potrawę.

Podczas kolacji wigilijnej nie wypada
odmówić jedzenia jakiejś potrawy.
Nie możemy zasłać się tym, że wcześniejszej
potrawy zjedliśmy, tyle że kolejnej nie
wciśniemy. To mogłoby urazić gospodynię.
Dlatego ostrożnie z nakładaniem. Lepiej
sięgnąć po dokładkę niż zostawić
niedojedzone resztki na talerzu. Wyjątkiem
są względy zdrowotne, które nie pozwalają
nam na spożywanie niektórych potraw czy
składników. Należy wtedy wytłumaczyć
gospodyni, dlaczego musimy zrezygnować
z jedzenia danej potrawy, aby nie sprawić jej
przykrości.

Polaków rozmowy
Wigilia to czas, kiedy spotykamy się
z osobami, z którymi nie do końca na co dzień
nam „po drodze”. Jednak z pewnością nie jest
to czas, kiedy powinniśmy sobie „wyjaśniać”
pewne zaszłości czy przypominać sobie
dawne podziały. W tym dniu najlepiej wziąć
kilka głębokich wdechów i z przymrużeniem
oka traktować zachowanie naszych
krewnych. Nie wiadomo przecież, w jakim
składzie spotkamy się za rok.
Przy stole wigilijnym nie wypada także
rozmawiać o tematach wrażliwych, czyli
o polityce, pracy itp.

Nie wypada, wręcz nie wolno składać
wszystkim takich samych życzeń, w dodatku
brzmiących jak utarte frazesy: zdrowia,
szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń.
Zanim złożymy komuś życzenia należy
zastanowić się co dla Tej osoby jest ważne,
czego by chciała i tego jej życzyć.
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Życzenia
od LANCERTO
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą, mimo wszystko, pełne radości i spokoju.
W magicznej nocy wigilijnej odkryjcie szczęście
i ukojenie od codziennych trosk.
A cud narodzin niech Was skłoni do refleksji
i patrzenia z nadzieją w Nowy Rok.
Życzymy wszystkim zadowolenia
i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
życzy Zespół Lancerto
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