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i zima pewnie mokra
i błotna
lecz mimo
i dlatego właśnie
zadajmy sobie trud
bliskości
zrozumienia
ciepła
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Kasaj
, swierka,
wcinaj jodle–,
Anna Czeremcha
Jesień zimna i mokra w pełni. W idealnym świecie w Wigilię przychodzi
dziadunio i rozdaje grzecznym dzieciom po worku orzechów, a niegrzecznym po rózdze. Pachnie świerkiem i kremem Pani Walewska. Na choince
wata udaje śnieg, wisi kilka cukierków.
Ten dziadunio współcześnie to taki niepoważny Miki z Ameryki co reklamuje kokakole i rozdaje drogie, zbyteczne zabawki, które nie budują orzechowych zasad i świerkowych wartości.
W idealnym świecie ludzie pijają kompot z suszu zamiast kokakoli. I jeszcze
coś specjalnego, choinkowe napary mocy!
Jeśli kupujesz żywą choinkę (bo przecież możesz robić choinki z patyków,
książek, desek, sznurka, gałęzi sosny czy jodły, szyszek, a nawet zdjęć rodzinnych naklejonych w kształcie choinki na ścianę), to później przetwórz
ją do picia i do mycia. Trochę więcej roboty niż wyrzucić na śmieci, ale kto
nam zabroni?
Otóż:
•
Pączki iglaków to zródło nowego życia, co na wiosnę buchnęłoby
pachnącym lepkim pędem, igliwiem, szyszką, nasionkami. Znaczy, że
specjalne. Już Wam kiedyś mówiłam, żebyście jedli pączki dla orzeź-
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wienia, odświeżenia jamy ustnej, w celu inhalacyjnym i jako leśną przekąskę. I tak właśnie oskubcie suchą choinkę z pączków i schowajcie je
do słoika, zaparzajcie przez resztę zimy na smakowite herbatki lub mieszajcie z innymi ziołami. Taki napar z pączków jodły czy sosny lub gałązek świerku jest rozgrzewający, przeciwzapalny, zmniejsza gorączkę
i ułatwia oddychanie. Fajnie, nie? A jak smakuje z syropem malinowym!
A jak z syropem z kwiatów bzu!
Gałązki wrzuć do poszewki na poduszkę, zapnij suwak lub zwiąż sznurkiem, żeby igiełki się nie wysypały i wrzuć do wanny. Zrób sobie namiastkę dzikiego spa. Skóra poczuje ulgę po całym dniu w swetrach,
kalesonach i poliestrze. Odżywisz ją i wzbogacisz w witaminę C i kwasy,
a kwasy przecież modne. No i się zresetujesz przy okazji, a to ważne
w świecie przetwarzania danych non stop.
Zrób sobie olejek na przeziębienie i do masażu. Suche igliwie i rozdrobnione pączki zroś spirytusem, odczekaj godzinę i zalej olejem słonecznikowym (tak, żeby olej porządnie przykrył surowiec) i maceruj 3 tygodnie. Potem odcedź i używaj oleju do smarowania klatki piersiowej,
pleców i kończyn przy przeziębieniu, reumatycznych boleściach czy
do masażu.
Spal ją w kominku lub oddaj komuś, kto ją spali. To super rozpałka, a zapach i dźwięk palonych gałązek przywołuje świat idealny.

•

•

•

Także tak. Żyjcie w zgodzie i wzajemnym wsparciu. Rozmawiajcie ze sobą,
słuchajcie babć, bo babcie mają rację! Czytajcie książki i zjadajcie choinki.
I jeszcze dziadunia Wam życzę z orzechami i rózgami, bo w życiu, oprócz
smaku choinki, ważne są refleksje nad dobrem i złem.
Źródła:

www.rozanski.li, www.herbiness.com

Wasza Czeremcha

Zaczyn nowej, świeckiej tradycji w Brwinowie. Otwarcia dokonali LESZEK KUCHARSKI wespół z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim. Do turnieju zgłosiło się
34 zawodników w bardzo wielu kategoriach wiekowych. Najmłodszy uczestnik
miał 11 lat, a najstarszy 71.
Wynik rywalizacji:
I – Reinhold Utri
II – Aleksander Romeszko
III – Jakub Biernacki
IV – Sławomir Walendowski

Uwaga! planujemy kolejne edycje. Jest gdzie grać, a chętni już wzięli się do pracy! Zapraszamy do Hali Sportowej w każdy czwartek na
19.30 – TRENING CZYNI MISTRZA!

LESZEK KUCHARSKI

(ur. 8 lipca 1959 r. w Gdańsku) – polski tenisista stołowy,
dwukrotny olimpijczyk (1988, 1992), medalista mistrzostw świata i mistrzostw Europy, m.in.
wicemistrz świata w grze podwójnej (1989), mistrz Europy juniorów w grze pojedynczej (1977).

07

foto | Andrzej Gontarczyk

ST YCZNIA

15.00

STAWISKO | Gołębia 1 | Podkowa Leśna
foto choinki z patyków | Beata Zajdel | instagram.com/zajdelunia oraz

foto z projektu Wyszywanki na Gwiazdkę | Anna Żaczek Siwczuk

