
Rozmowa z Magdaleną Wójcik, r ękodzielniczką z Wiśniowej: 

 

Skąd pomysł na pierniki?  

Z przypadku ☺ Swego czasu, gdy zbliżały się święta Bożego Narodzenia,  

postanowiłam, że chcę mieć pierniczki na choince. No i stało się! Upiekłam je, a 

lukrowanie, dekorowanie ich mnie wciągnęło ☺ Wtedy cała rodzina miała moje 

pierniki na swoich choinkach- tak się rozpędziłam ☺ choć tak naprawdę od 

zawsze lubiłam i odnajdywałam się w pracach manualnych ☺ 

Od jak dawna się tym zajmujesz?  

Potoczyło się tak, że dekorowanie ciasteczek stało się moją codzienną pracą. W 

związku z tym, moim trzecim kilkuletnim już dzieckiem są Inspiracje ☺  

Ile czasu zajmuje zrobienie 1 zestawu piernikowego prezentu? 

Wszystko zależy od wielkości, ilości zdobień (czy ma być ich mniej czy więcej), 

użytych kolorów, ilości wylukrowanego tekstu. Można przyjąć, że od 

kilkudziesięciu minut po nawet kilka godzin, plus czas wyschnięcia lukru, 

następnie pakowania.  

 Na jakie okoliczności, święta jest najwięcej zamówień? Jakie imprezy cieszą 

sie największą popularnością? 

Zdecydowanie najwięcej zamówień składanych jest w listopadzie i grudniu, 

czyli przed Bożym Narodzeniem. Dużą popularnością cieszą się też upominki 

wręczane jako podziękowania dla gości za przybycie na uroczystość chrztu, 

komunii, ślubu. Jest to typowo spersonalizowany produkt, czyli na przykład 

pierniczek z wylukrowanym imieniem dziecka, imionami-inicjałami 

nowożeńców czy datą itp. Wszystko wykonuję pod zamówienie, więc zarówno 



kolorystyka, styl i wielkość są do uzgodnienia, a możliwości jest nieskończenie 

wiele… 

Zrobienie takich piernikowych cudów wymaga nie lada cierpliwości i precyzji, 

ale również wizji oraz wyobraźni artystycznej. Czy czujesz się zatem jak 

artystka? Rękodzielniczka? Jak Cię nazwać? 

Myślę, że rękodzielnik to dobre określenie. A do tej cierpliwości dodałabym 

jeszcze kreatywność, gdyż zamówienia na „nietypowe” pierniki bardzo często 

zaskakują. 

Gdzie można zobaczyć Twoje wyroby? Jakieś wystawy, pokazy? 

Na organizowanych prze Ośrodek Kultury w Wiśniowej wystawach rękodzieła 

można zobaczyć moje przykładowe realizacje. Co roku w grudniu biorę też 

udział w Wiśniowskim Kiermaszu Rękodzieła organizowanym przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Wiśniowej. Przykładowe realizacje do obejrzenia 

również na mojej stronie www.inspiracjemw.pl .Zapraszam  też  na facebook  

Inspiracje handmade by Magdalena Wójcik  - tam bieżące informacje i nowości. 

Masz może jakieś plany szkoleniowe? Fajnie by było pokazać innym, jak to 

robisz, podzielić się pasją, choć z tego co wiem, Twoimi pierwszymi 

uczennicami są córki? 

Jestem otwarta na nowe wyzwania. I bardzo realnym jest zorganizowanie 

warsztatów choćby dla dzieci; myślę, że miałyby świetną zabawę i 

udekorowałby piękne ciasteczka. Dzieci są bardzo kreatywne - wiem to właśnie 

po moich córkach, które często zaglądają do mojej pracowni i pytają, które 

pierniczki są mi niepotrzebne i czy mogą sobie je przyozdobić ☺ 

 


