
Z szydełkiem przez życie 

Moja przygoda z szydełkiem rozpoczęła się, gdy miałam 6 – 7 lat. Wtedy powstały 

czapeczki dla lalek. Dziergałam je prostym sposobem – łańcuszkiem i półsłupkami. 

Następny moment mojej fascynacji szydełkowaniem to batystowe chusteczki. Na początku 

były wykonane trochę niestarannie, ale co najważniejsze: zawsze wspierała mnie mama. 

Było to dla mnie motywacją i coraz lepiej wykonywałam te trudne prace. Mama zawsze 

nosiła w kieszeni moje chusteczki. Była dumna, że zrobiła je córka.  

Potem dziergałam zgodnie z trendami, jakie przychodziły w danym czasie  i to co 

przykuwało moje wrażliwe oko. Powstawały więc czapki, szaliki, poncha (poncho zrobiłam 

w siódmej klasie koleżance Asi, z którą siedziałam  w ławce). Pierwszą bluzkę szydełkową 

wykonałam w ósmej klasie dla siebie i dla koleżanki Violety, z którą mieszkałyśmy                  

w jednym bloku. Łapcie domowe, chusty, serwetki, wstawki do pościeli oraz różne ozdoby, 

były widoczne na każdym miejscu w moim domu .  

Szydełko towarzyszy mi przez całe życie. Kiedy myślę, że wystarczy mi już tego 

robienia, to ciągle wraca do mnie jak bumerang. Spotykam osobę, z którą mam wspólny 

temat robótek ręcznych, prosi mnie o zrobienie jakieś rzeczy i znowu wpadam w wir pracy. 

Ile to było ostatnich razy? Nieważne, że wzór jest trudny. Im bardziej skomplikowany, tym 

bardziej jestem zaangażowana. Czy to jest normalne? Takie to figle robi mi szydełko. 

Pewnego razu  w piękny słoneczny dzień, stojąc na przystanku autobusowym, zauważyłam 

kobietę, która była ubrana w bluzkę zrobioną w same kwiatki i kółeczka szydełkowe –            

po prostu wzór z Koniakowa. Podeszłam do nieznajomej i od słowa do słowa … rozmowa 

zakończyła się w taki sposób, że kobieta pożyczyła mi bluzkę do odwzorowania. Teraz mam 

taką samą.  

W dzisiejszych czasach w dobie Internetu można szczególnie rozwijać swoje 

zdolności. Wystarczy trochę chęci i powstaną wymarzone rzeczy. Kiedyś nie było takich 

możliwości, natomiast wiele można było nauczyć się od życzliwych ludzi. Nigdy nie przejdę 

obojętnie obok ręcznie wykonanej rzeczy szydełkowej. Tak mnie ukształtowało życie                  

i ludzie, których spotkałam.  

W szczególny sposób chcę podziękować Pani Dyrektor, która zgodziła się                       

na wyeksponowanie moich skromnych prac w naszej szkole. 
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