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     Tematyka jest ró!norodna od wio-
sennych kwiatów, s"oneczników, po 
#wi$te obrazy przedstawiaj%ce wize-
runek Matki Bo!ej, Jezusa, ojca Pio 
czy Jana Paw"a II. 

Dla najm"odszych

Teraz z ich r%k wychodz% anio"ki, 
ubranka na bombki, koronkowe 
ozdoby, zawieszki na choink$, skar-
pety dla Miko"aja, lampiony, choinki 
z szyszek i mnóstwo innych rzeczy. 

Po #wi$tach pewnie zaczn% przygoto-
wywa& si$ ju! do Wielkanocy, ale 
przedtem na Dzie' Kobiet obieca"y 
zrobi& ekspozycj$ o tematyce wio-
sennej.
     W Miejsko-Gminnym O#rodku 
Kultury hafciarki spotykaj% si$ ju! od 
ponad roku. Na swoj% pasj$ przezna-
czaj% wtorkowe popo"udnia. Przy-
chodzi prawie dwadzie#cia pa'. Ka!-
da przynosi ze sob% swoje materia"y i 
robótk$, któr% chce si$ zaj%&. Ide% 
jest to, !eby si$ spotka&, porozma-
wia& i w mi"ym towarzystwie przy 
kawie i s"odko#ciach przyjemnie sp$-
dzi& czas. 
- Przy okazji uczymy si! od siebie. 
Ka"da ma inne zdolno#ci i umiej!tno-
#ci. Jedna drugiej ch!tnie poka"e jak 
si! robi frywolitki, czy jak wykona$ 
pi!t! skarpety – mówi%.
   Jedna z pa' pokazuje zdj$cia wy-
konanych w"asnor$cznie firanek, któ-
re zdobi% okna jej domu. Tutaj po-
mys" rodzi pomys", dlatego ich r$ko-
dzie"a zyskuj% coraz pi$kniejszy wy-
gl%d, coraz nowsze formy. 
     Panie nie tworz% zamkni$tego kr$-
gu, serdecznie zapraszaj% wszystkich 
ch$tnych, którzy lubi% r$czne robótki 
w ka!dy wtorek w godz. 16-20.

Osieckie artystki
W Osiecznej w ka!de wtorkowe popo"udnie zbieraj# si$ panie, 
których zami"owaniem s# prace r$czne. Przynosz# ze sob# nici, 
we"n$, w"óczk$ i wyczarowuj# przepi$kne ozdoby. Z tego co zrobi-
"y  mo!na w"a%ciwie stworzy& kilka wystaw artystycznych. 

Wyczarowa#

nastrój
   Te %wi$ta sprawiaj#, !e pi$k-
niej# i roz%wietlaj# si$ zimowe 
dni.  Cichn# spory, domownicy 
wybaczaj# sobie urazy i winy, 
sk"adaj#  !yczenia i obiecuj#, 
!e nadchodz#cy czas b$dzie pe-
"en !yczliwo%ci i  dobrych s"ów. 
Wszyscy staraj# si$ wi$c stwo-
rzy& nastrój niezwyk"o%ci, cie-
p"a oraz rado%ci. Bo Bo!e Na-
rodzenie takie w"a%nie musi 
by& -  wyj#tkowe i inne. A !eby 
takie by"o, nasze domy na wigi-
lijny wieczór  i gwiazdkowe 
%wi$ta zmieniaj# wygl#d. Na 
jaki? Popatrzmy! 

   Gwiazda betlejemska, czyli poinse-
cja, pi$knie rozkwita przed Gwiazd-
k%. Jej li#cie przebarwiaj% si$ na pur-
purowo, ró!owo lub kremowo. Ostat-
nio w"a#nie kremowe gwiazdy betle-
jemskie sta"y si$ bardzo modne. S% 
oryginalne, pasuj% do jasnej aran!acji 
sto"u, doskonale komponuj% si$ z bia-
"% zastaw%.

   Ten #wiecznik powstanie z jab"ka.  
Wystarczy wyci%& w owocu otwór i 
w"o!y& do niego p"ask% #wieczk$. A  
potem przystroi& go ga"%zkami #wier-
ku, irgi lub innych drzew. 

   Kolorowe szyszki rozrzucone na 
stole czy parapecie tworz% prawdzi-
wie #wi%teczny nastrój. Aby go wy-
wo"a&, trzeba tylko pomalowa& 
szyszki na delikatne zielonob"$kitne 
kolory. Mo!na do tego u!y& farbek, 
barwników do jajek czy farby w 
sprayu. 

Ten Gwiazdor szed" z prezentami do naszych dzieci. Niestety, po drodze 

pomiesza" wszystkie paczuszki. Teraz nie wiadomo, jakie upominki ma w 

swoim worku. Ale to nie jest wielki k"opot. Wystarczy po"#czy& cz$%ci 

poszczególnych wyrazów i dowiedzie& si$, co mia" przynie%& dzieciom 

Gwiazdor. A zatem do dzie"a! Znajd'cie trzy prezenty ukryte w paczusz-

kach. Napiszcie, jakie to niespodzianki, a my w%ród autorów prawid"owych 

odpowiedzi rozlosujemy te 

nagrody. I oczywi%cie 

wr$czymy je zwyci$z-

com. Odpowiedzi 

nale!y przes"a& 
pod adresem 

redakcji  
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stycz-

nia.

Aby 
pachnia"o
   Zapach g"$boko zapada w pod-

%wiadomo%& i nawet po latach 

przywo"uje zwi#zane z nim pi$k-

ne chwile. Dlatego nie powinno 

go zabrak#& w !adnym domu. 

(wi$ta musz# pachnie& korzenia-

mi, any!em, cynamonem, cytry-

n# - po prostu Bo!ym Narodze-

niem. A jak je wywo"a&?
   S% na to proste sposoby. Mo!na na 
przyk"ad wybra& 15 lasek cynamonu 
podobnej d"ugo#ci, ob"o!y& nimi 
#wiec$, obwi%za& rafi% lub ozdobny-
mi sznureczkami i umie#ci& w wie'-
cu z ga"%zek. A wieczorem zapali&. 
Ciep"o #wiecy nagrzeje cynamon i 
roztoczy w pokoju delikatny aromat.
   Ma"e woreczki z lnu lub bawe"ny 
mo!na wype"ni& mieszank% suszonej 
mi$ty, sza"wii, melisy, lipy, marzan-
ny. Potem porozk"ada& je w ró!nych 
miejscach sypialni. Po kilku godzi-
nach poczujemy si$ jak w ogrodzie.
   Pi$kn% dekoracj% sto"u mog% by& 
koszyczki z pomara'czy. Ostrym no-
!ykiem wyci%& trzeba z nich mi%!sz i 
do #rodka wsypa& przyprawy korzen-
ne, go(dziki, ga"k$ muszkato"ow%, 
przypraw$ do pierników. B$dzie 
pi$knie pachnia"o.
   Mo!na te! spryska& kilkoma kro-
plami perfum zimne !arówki lub na 
rozgrzan% p"yt$ kuchenn% wrzuci& 
troch$ zmielonej kawy.
   Pomys"ów mo!e by& naprawd$ 
wiele. Wa!ne by "adnie pachnia"o. W 
ko'cu to przecie! #wi$ta.


