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   Ocalałe choinki przy Dworcowej

  

   W moim bloku usytuowanym przy Ducala 20 była niedawno przepychanka w sprawie wycięcia
na posesji, od  strony ulicy  Dworcowej, okazałych świerków. Najpierw latem, na zasadzie
"jedna pani drugiej pani", rozniosła się wieść o tym  wśród sąsiadów. Niewielu było za
usunięciem, większość przeciw. Potem jesienią pojawiło się zawiadomienie Jasielskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej o zamiarze wystąpienia do Burmistrza Miasta Jasła o zgodę na
wycinkę drzew zgodnie ze złożonym  wnioskiem mieszkańców. I wtedy w obronie roślin
wystąpiła jedna z lokatorek, córka pana, który 40 lat temu je posadził. Odwiedziła wszystkich
domowników zbierając podpisy za pozostawieniem świerków. Znaczna część, bo 35 rodzin z 49
była "za" pozostawieniem, dlatego ta akcja pozwoliła uchronić nasze choinki przed wycięciem.
Fakt, że te drzewa zbliżyły ludzi, dzieląc nieco zarazem. Podobnie, jak w mieście, gdzie ostatnio
było sporo kontrowersji wokół wycinki drzew. Niektóre istotnie usunięto, ale też sporo
nasadzono, nie ma  jednak wśród nich iglaków. Już rosnące zdobią miasto tu i ówdzie, także
przy prywatnych domach.

      

   

  

   Drzewko na Rynku 2019
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   Kiedy przed Bożym Narodzeniem 2018 szukałem znajomej na osiedlu domków
jednorodzinnych "XX lecia", zaprzyjaźniony profesor dał mi czytelną wskazówkę, iż będzie to
budynek na zakręcie w ogrodzie z widocznym pniem po ściętym  świerku podarowanym w 2017
miastu do wystroju naszego Rynku. Bez trudu odnalazłem za rogiem ową posiadłość, na której
właścicielka akurat kosiła trawę. Krótka pogawędka ze znaną mi osobą zaowocowała
pozyskaniem potrzebnego adresu. Choinka przyciąga, także do Śródmieścia. W tym roku na
jasielskim Rynku 4 grudnia stanął świerk srebrny o wysokości około  7 - 8 metrów pozyskany od
naszej Miejskiej Komunikacji Samochodowej  Spółki z o.o. Ten najokazalszy chojar,
pozyskiwany corocznie, jak w wielu miastach świata, jest ozdobą centrum, kiedyś stał na
klombie, teraz jest blisko głównej jezdni. Dwukrotnie w 2013 i 2014 z tego miejsca emitowano
na żywo przebieg akcji charytatywnej Programu I Polskiego Radia "Choinki Jedynki". Zawsze
ze wsparciem Lasów Państwowych. Nadleśnictwa najpierw z Dukli, potem zKołaczyc
dostarczyły na jasielski rynek kilkunastometrowej wysokości choinki, pierwszą z Iwli drugą z
terenu Jasła.

  

   

  

   Licytacja 8 grudnia 2014 w Jaśle zasiliła fundacje "Mimo Wszystko" i  "Pro Artis"

  

   stała pod śniegiem panna zielona
   nikt prócz zająca nie kochał jej
   nadeszły święta i przyszła do nas
   pachnący gościu, prosimy - wejdź!

  

   Choinko piękna jak las
   choinko, zostań wśród nas
   Choinko piękna jak las
   choinko, zostań wśród nas
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   Choinka w naszym domu 

  

   Mimo tego, że w ostatnim czasie tysiące drzew spłonęło w pożarach, a u nas przerzedziła
drzewostan susza, niemal w każdym domu jest choinka, u mnie sztuczna, choć bywało, że za
sprawą kolegi gajowego mieliśmy żywe jodełki. Kupić taką lub świerka można ponoć u leśników
taniej. Wspominam przy tym okazałe drzewko w domu rodzinnym zdobiące nasz duży pokój od
podłogi po sufit. Na nim długi łańcuch, bo taki podtrzymuje więzi. Aromat iglaka, za który
odpowiada żywica roznosił się po całym mieszkaniu i był jednym z zapachów Godnych Świąt.

  

   

  

   Nie było nas był las?

  

   Jeżeli ktoś decyduje się na żywe drzewko musi uważać, by przy okazji nie przywlec, na
święta nieproszonego gościa, przykładowo kleszcza lub innych drobnych niegroźnych żyjątek:
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czerwca, przędziorka lub korniczka. Warto zatem, przy dodatniej temperaturze, wstrząsnąć
kilka razy choinką przed wniesieniem do domu.

  

   

  

   Na plantacji choinek

  

   Na ścięcie drzewka świątecznego czekamy 10-15 lat wybierając różne poza cisem, który jest
pod ochroną, poza tym  długo rośnie i jest mało "choinkowy". Sosen jest na świecie ponad 100
gatunków, jodeł i świerków po 40. Kupujemy na Boże Narodzenie świerka kłującego, zwanego
srebrnym i pospolitego oraz jodłę kaukaską, szlachetną  lub kalifornijską, takżedaglezję zieloną 
z sosnowatych. W latach 80 zakazano handlu jodłą, z powodu zanieczyszczenia powietrza,po 
kwaśnych deszczach obumierały  lasy. Boom na sztuczne drzewka częściowo zaspokoił wtedy
popyt na jodełki, które wróciły na rynek po rozpowszechnieniu plantacji.    

  

   jak długo zechcesz z nami pozostań
   niech pachnie tobą domowy kąt
   wieszając jabłka na twych gałązkach
   życzymy wszystkim wesołych świąt
   
   Choinko piękna jak las
   choinko, zostań wśród nas
   Choinko piękna jak las
   choinko, zostań wśród nas
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     Boże Narodzenie 2013     Ma swoje  Boże drzewko papież, prezydent, królowa angielska i my. Są chojaki w domach,szkołach, urzędach, zakładach pracy, sklepach, kościołach, szpitalach, na cmentarzach.Wielużyjących stawia choinki lub znicze o tym kształcie na grobach bliskich.     

     Choinka przy Ducala 2010     Są też choinki zjawiska. Na pierwszy rzut oka te dwie po drugiej stronie ulicy  Ducala, vis - a -vis moich okien, gdzie zalęgły się ptaki i one oraz ich skrzydlaci goście majestatycznie okupujączubek większego drzewa.      

     Choinkaz pamiątkowych medali     W zeszłym roku -  firma handlująca złotem "Pro Aurum" z Monachium pokazała 3 metrowystroik świąteczny złożony z 2018 złotych pamiątkowych medali Wiedeńskiej Orkiestryzwieńczonych błyszczącą złotą gwiazdką . Wyceniono ją na  2,3 milionów euro.     

     Oszpecona choinka na Placu Weneckim w Rzymie 2018     Rzymska choinka, z okolic Varese, ustawiona w 2018 przed Ołtarzem Ojczyzny na PlacuWeneckim dała się poznać z widocznym brakiem niektórych gałęzi. Rychło  nazwano ją"połamańcem" (z włoskiego- spezzacchio). Wydało się, że obcięto ją  nieco do transportu,potem zaś na nowo przymocowano gałęzie, które wysychały i wtedy wieszano na  nichkarteczki z ironicznymi wierszykami.     

     Choinka wyceniona na 11 milionów dolarów     Za najdroższą choinkę świata uchodziła w ubiegłym roku ta o wielkości około 13 metrówwHotelu Emirates Palacew  stolicy Zjednoczonych Emiratach Arabskich - Abu Dhabi.Przystrojoną wyceniano na 11 milionów dolarów za sprawą 131 ozdób, głównie ze złota,szafirów i diamentów. Jednak w  Księdze Rekordów Guinessa  figuruje drzewko  przyozdobioneza 10 milionów 800 tysięcy dolarów w 2002  w Tokio.     Ciągle mam w pamięci, budzącą podziw, polską choinkę z okolic Gołdapi, przywiezioną doWatykanu na Plac Świętego Piotra w 2017. A w tym sezonie pierwsze moje zachwyty zyskałydrzewka w Betlejem, Pradze, Krakowie.     
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     Kewin sam w domu     I ta 23-metrowa ze słynnego placu w Rockefeller Center w Nowym Jorku spopularyzowanaprzez Kevina w znanym filmie świątecznym. Pamiętamy też inną sekwencję, jak ten bohater,sam w rodzinnym domu,uciął choinkę na oczach rabusiów, siedzących w samochodzie i ubrał jąw salonie na parterze  - dla niepoznaki, żeby coś  się działo.     

     Kadr z filmu "Miś"     Chojaczek występuje w wielu filmach, ale tylko w kultowej komedii "Miś" jest rozliczeniemwozaków z milicjantem w ramach mandatu za rzekome przewinienie.     

     Wybryk natury w Korzeniowie     A w Korzeniowie w powiecie dębickim są dumni z wybryku natury, który  zaskoczyłniejednego botanika. W gęstwinie leśnej, na powalonej jodle, wyrosło pięć kolejnych drzewek.Nietypowa jodła jest pod szczególnym nadzorem leśników i sołtysa, wytyczyli oni szlakspacerowy, by to oglądać.Niedaleko w Nowej Dębieznajduje się jedyne w Polsce Muzeum Bombki Choinkowej założone w 2012.     

     Odblaskowa choinka w Milanówku     W Milanówku, odblaskowe drzewko stanęło przed siedzibą straży miejskiej. Obstawia je lasrąk, by coś zerwać, częstują się ludzie tymi odblaskami, które są na bieżąco uzupełniane. Inicjatywa ta znalazła naśladowców w Grodzisku,  Warszawie i innych miastach.     

     W otoczeniu choinek Szopka Interaktywna w Modliborzycach     W  otoczeniu choinek na Rynku w Modliborzycach na Lubelszczyźnie stanęła niezwykłaszopka. Interaktywną stajenką każdy może sterować przez Internet, zmieniać kolor i jasnośćoświetlenia, a także nastawić ulubioną kolędę.     Szopki, bywa, że z żywymi zwierzętami, są często posadowione przy  choince, obok  domulub miejscach publicznych.     

     Nad jeziorem Płotki w Pile     "Choinkę dla jesiotrów i dinozaurów" przy bazie wodnej nad jeziorem Płotki w Pilezorganizowali morsy i nurkowie. Jest już tradycją, że wodniacy mocują drzewko na głębokościokoło 8 metrów, gdzie z  napisem "Wesołych Świąt" czeka do wiosny.     
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     Choinka przed blokiem w Retkini     Wyjątkową choinkę ubrali sobie mieszkańcy łódzkiej Retkini. Na gałązkach zakupionegodrzewka i okolicznych krzewów wisi kilkaset lampek, bombek i ręcznie robionych ozdób, któreprzynosili ludzie z okolicznych bloków - Takie działania integrują społeczeństwo. Zrobili to dlasiebie. Do pilnowania postawili Mikołaja z Reniferem. I takich rozświetlonych inicjatyw jestwięcej w bożym świecie.     

     Krzywa choinka kłania się ludziom w Pucku     O ile powyższe ciekawostki są z poprzednich świąt, o tyle medialnym hitem grudnia 2019 jestchoinka ustawiona  na Starym Rynku w Pucku, która w wyniku podmuchu wiatru przechyliła sięi jako "krzywe drzewko" jest nową atrakcją miasta. Internauci przyrównują je do Pizy, Torunia,Sopotu.     

     Choinka i inne cudeńka  w Krapkowicach     Zwykle to od choinki się zaczyna, przy niej wyrastają świąteczne instalacje rozbłyskającetysiącem światełek. Podziwiamy co roku takie obrazki w kraju i za granicą. Pan HenrykzKrapkowic ozdobił w tym roku swoje choinki, dom, szopkę, wiatraki i inne cudeńka napodwórku43 tysiącami diod.     

     Oświetlony świątecznie Dar Młodzieży 2019     Bardzo pomysłowa pływająca choinka pojawiła się w Trójmieście na Darze Młodzieży.Uniwersytet Morski uruchomił iluminacje z 500 żarówek zamocowanych na jednym z masztówswojej szkoleniowej fregaty, gdzie  najwyżej świecą na wysokości  60 metrów od poziomumorza.  Z myślą o tych, którzy spędzają święta daleko od domu  - na morzu.     

     Pozyskiwanie 16 metrowej jodły  z leśnictwa Bałtów dla Jasnej Góry       Na początku grudnia 2019 Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Ostrowcu Świętokrzyskim,już po raz trzeci, przekazało  na Jasną Górę  przepiękną, kilkumetrową jodłęspod ŚwiętegoKrzyża. Jednocześnie w częstochowskim  Sanktuarium  trwa  XII Konkurs na WieczernikowąChoinkę. Ozdoby  przygotowane przez uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodkówszkolno-wychowawczych mają być PREZENTEM dla Jana Pawła II w setną rocznicę jegourodzin.     

     Drzewko z gadżetów odebranych pasażerom samolotów     Na lotnisku w Wilnie jest choinka  stworzona z przedmiotów, których nie można przewozić wbagażu podręcznym. Zdobią ją między innymi  nożyczki, noże, zapalniczki,nabojeskonfiskowanie pasażerom samolotów, którzy przed odlotem  mogli zabronioneprzedmioty przekazać osobom towarzyszącym lub  pozostawić w przechowalni na lotnisku.     

     350  strojnych choinek     Magia świat sprawia, że pewien dom w Dolnej Saksonii wypełniło 350  choinek strojnych w 10tysięcy bombek tysiące 300 świetlnych łańcuchów. Ich ubieranie  zajęło gospodarzom 3miesiące.Ciekawostka: w Indiach przystraja się drzewko mango, w Burgundii bananowca.     
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     Choinka z 1456 książek     Unikalną choinkę, od kilku lat, ma  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinku. W tym roku dojej ułożenia użyto 1456 książek, różnej wielkości, teraz głównie encyklopedii i romansów. Upodstawy są większe objętościowo dzieła, ku   górze coraz cieńsze i mniejsze. Czubek wieńczyksiążeczka Guy de Maupassant a "Różowe opowieści",a całą układankę  zdobi  oświetlenie.     

     Niestandardowa choinka z płyt     W holu dziedzińca pod kopułą Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w  Olsztyniestanęło, a raczej zawisło, mierzące 3,5 m " drzewko ",  składające się z metalowego stelażu, 70metrów rurek izolacyjnych, na nich, oddzielanych piankowymi przekładkami, około 2000 starychpłyt CD i DVD oraz jednej  winylowej. Konstruuje się tu takie niestandardowe choinki począwszyod 2011, kiedy powstała świąteczna układanka z książek, kolejne zbudowano z szufladkatalogowych, z kart katalogowych, origami.     

     Szydełkowa choinka z Sieradza     Każdy chętny mógł własnoręcznie zrobić fragment "Szydełkowej choinki, " która w tym rokuzintegrowała wokół siebie wielu ludzi z  Sieradza.  Została upleciona na szydełkach z inspiracjigrupy "Tulilala", która już  kiedyś robiła maskotki - ośmiorniczki dla wcześniaków. Tym razem ześrodków grantu marszałka województwa łódzkiego panie zakupiły  stożkowy, ponad trzymetrowy stelaż,  ustawiły w galerii handlowej i zaprosiły sieradzan dziergania kolorowych,według starego wzoru, tak zwanych kwadratów babuni, które tworzyły to drzewko. Wykonano400 takich kawałków o wymiarach 25 na 25 cm. Szydełkowały babcie i ich wnuki,  chłopcomszło równie dobrze jak dziewczętom.     

     Choinka Charytatywna w Łazienkach     Akcję Charytatywnej Choinki zainaugurowano w 2018 w Muzeum Łazienek Królewskich wWarszawie. Ma swój ciąg dalszy także w tym roku.  Ekipa portalu  "Karmimy Psiaki" i gościewraz  z gospodarzami wydarzenia z Łazienek Królewskich przygotowali na tę okolicznośćbloczki ze zdjęciami i potrzebami psiaków i kociaków ze schronisk, następnie umieścili je wbombkach, które przyozdobione zawisły na choince. Zwiedzający Muzeum mogą zabrać takąozdobę, przygotować prezent dla wybranego Bezdomniaka i wysłać ją na adres schroniska,który znajduje się na bloczku. Inni pragnący wesprzeć tę akcję mogą znaleźć szczegóły nastronie: https://www.karmimypsiaki.pl/.     

         http://wypozyczalniachoinek.eu/     W wielu dużych miastach funkcjonują wypożyczalnie żywych choinek:  świerków, jodeł, sosenpospolitych, jak również odmian szczepionych, nie występujących w środowisku naturalnym. Powyborze  drzewka klient  otrzymuje jebezpiecznie kurierem, razem z instrukcją jak  z nimpostępować w ogrzewanym pomieszczeniu,  aby po Świętach przezimowało i mogło trafić nastałe do ogrodu, albo pielęgnowane  w szkółce, być zamówione także w przyszłym roku. Wypożyczalnie oferują także wyszukane ozdoby świąteczne i upominki, także z dostawą podwskazany adres.     
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     Choinka na Rynku w Jaśle - styczeń 2013     Swojski zwyczaj ubierania choinki - drzewka życia przyszedł do nas z Niemiec. Ludygermańskie wierzyły, że szpilki jodłowe chronią przed złymi duchami, chorobami i piorunami.Najdawniejszy zapis o przybranym orzechami, piernikami, opłatkami, owocami i papierowymiozdobami drzewku na Boże Narodzenie, wystawionym w szpitalu Świętego Ducha przezpiekarzy z Frydynburga pochodzi z 1419. Od XVI wieku podobne drzewka strojono w cechach,stowarzyszeniach, domach starców, szpitalach. Do Polski zwyczaj ten trafił w XVIII wieku.Dekoracje przydomowe także podpatrzyliśmy za granicą. Wprowadzana ostatnio modadekorowania mieszkań ostrokrzewem i  jemiołą wywodzi się ze starej, celtyckiej tradycji.     

     Podłaźniczka     W naszym polskim zwyczaju była od zawsze podłaźniczka czyli choinka z uciętymwierzchołkiem przybrana jabłkami i owocami, zawieszana  u powały. Na czas świąt w sadziestawiano snop zboża. Tradycyjne ludowe ozdoby ciągle są umieszczane na drzewkach.     

     Jemioła zbliża ludzi     Dzisiaj w domach pojawia się też jemioła, jako symbol pomyślności odpędzający złe moce.Przyjęło się całowanie pod tą pospolitą roślinąrosnącą szczególnie na dębach. Uważana byłaprzez Celtów, czyli Galów - za świętą. W naszej tradycji "Bez jemioły to rok goły". Dziś takżepełno rozmaitych stroików.     

     Choinka na Młodzieżowym Domu Kultury     Wspominam sentymentalnie tę płaską choinkę zrobioną ongiś własnym sumptem na fasadębudynku Młodzieżowego Domu Kultury.     

     Choinki z włóczki     Teraz cieszy oko wielefantazyjnych choinek zrobionych z bibuły, opłatka, zapałek, szkła,sznurka, słomy, szmat, neonów, tektury, bibuły, orzecha, szyszek, drutu, gazety, sznurka,piernika, makaronu, włóczki, serwetki stołowej, w telefonie, komputerze, na śniegu, szybie......     
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     Praca malowana ustami     Znamy też rozmaite karki świąteczne z choinkami, teraz furorę robią reprodukcje pracmalowanych ustami i nogami.     

     Na kartkach świątecznej  - Jacek  i Agatka      Ongiś nasz "Foto - Pam" PTTK produkował taką serię  z postaciami dobranocki Jackiem iAgatką jako baniek w gałązkach .     

     Choinki zawieszona do sufitu     Widziałem choinki zawieszone do sufitu albo na stoliku, bo akurat kot lubi się wspinać i bawićczymś okrągłym, chętnie buszuje po drzewku i tłucze wszystko.  Z tych i innych względówludzie stawiają też choinki na klatce schodowej. A tu są  pokusą dla złodziei. Niestety kradzieżechoinek są ciągle odnotowywane. Za  przywłaszczenie tej z lasu grozi wysoki mandat lub innakara. Ale przecież zdarza się rabowanie drzewek z domów, balkonów. Ba, pewien 47 latek zŁodzi zabrał sąsiadowi choinkę wystrojoną ze strychu do swojego mieszkania. Po co kraść,skoro RFM rozdaje corocznie chojaki. A w tym roku 6 - 7 grudnia podczas XIII EKOGALI -międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości w Jasionce kołoRzeszowarozdawano  gratis żywe drzewka i sianko.     

     Kiermasz przy JDK     Przy JasielskimDomu Kultury niemal do ostatniej chwili przed Wigilią można nabyćświąteczne akcesoria, w tym choineczkę.     

     Kartka świąteczna miasta Jasła 2019     Wyimaginowane choinki przy kościele Franciszkanów, wzdłuż 3  Maja, nad nim GwiazdaBetlejemska, anioł grający na trombicie i herb miasta, przed nim wierni i kolędnicy z gwiazdą -wszystko w zimowej szacie - tak wygląda oficjalna jasielska kartka świąteczną A.D.2019.Została wykonana przez Mikołaja Żebrackiego ucznia Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle.Razem z tą propozycją w tegorocznej edycji tego konkursu plastycznego wzięły udział 254prace, ich  niektórych autorów wyróżniono. Urząd Miasta w Jaśle wysyłał owe karteczki, wrazze świątecznymi życzeniami, do różnych adresatów.     
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     Na działce 2009     Zdarzyło się w moim życiu działkowca posadzić trzy choinki: jodłę i dwa świerki. To pierwszedrzewko nieco obgryzione przez sarenki rośnie nadal.     

     Jeden z moich  świerków w kościele Świętego Stanisława 2017     Natomiast  świerki, przez 8 lat  zbytnio się rozrosły w malej przestrzeni, więc trzeba je byłowyciąć. Ta zaplanowana akcja sprawiła, że drzewka pocieszyły jeszcze oczy parafian wkościele Świętego Stanisława w Jaśle.     

     Samo życie     Przychodzi też pora na usunięcie drzewka. Zwyczajowo trzymamy je do Trzech Króli albo doNiedzieli Chrztu Pańskiego - tej pierwszej po 6 stycznia, ewentualnie do Gromnicznej czyświęta Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego. Czas biegnie tak szybko, że nie warto rozbieraćchoinki. I można to stosować. Tak miał mój sąsiad, który miał ubraną sztuczną choinkę przezcały rok. Stała na telewizorze często rozświetlana. Moja jodełka z tworzywa też jest, opatulona,w ciągłej  gotowości do  świętowania, czasowo odświeżana, okresowo uzupełniana ozdobami.     Trudno oszacować, ile sztuk żywych choinek kupili ludzie na Boże Narodzenie i niełatwozgadnąć, ile ton ważą te zdezelowane po świętach.     
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     Święta, święta i już po     Urocze drzewka ozdobione i ze starannie ułożonymi lampkami te domowe i tamte z placówmiast kończą szybko swój żywot. Na ogół lądują przy śmietnikach,  nagie z wypadającymiigłami.     

     Ścięta choinka w Rynku 2017     Pewna pracownia projektowa, koncentrująca się na aromatach, zajmuje się przerabianiemchoinek na jedzenie. Świerki, jodły i sosny można jeść, ale cisy są  trujące. W krajachskandynawskich popularne jest wędzenie dymem z sosny i marynowanie w soli z dodatkiemsosny, świerku i jodły.Znane są próby serwowania jajek po szkocku z panierką z bułki tartej isosny oraz majonezu z jodły. Nie ma przy tym zbyt wielu udanych przepisów na gotowanewłasnej choinki, ale próby były.     

     Po świętach w ZOO     Sprawdza się natomiast u nas, zwłaszcza w dużych miastach,  przekazywanie, w formiedobrze zorganizowanych akcji, wysłużonych drzewek do  ZOO. Stanowią dekorację do zabawydla pawianów, niedźwiedzi, wilków lub podstawę diety dla pawianów, słoni i zwierząt kopytnych.        Można takie swoje drzewko odwiedzić w ZOO, ale wcześniej pamiętajmy, że tam oddawanechoinki muszą być bez świątecznych ozdób. Do zoologu trafiają też niesprzedane choinki. Tepozyskane z doniczeksadzi się na terenie ogrodu, także przy wybiegach dla zwierząt.Wyschnięte czy niedojedzone są rozdrabniane, a drewnianą z nich sieczką wysypuje się alejki,wybiegi, użyźnia niektóre rośliny.     

     Na jasielskim Rynku 2018     W Jaśle porzucone przy śmietnikach "zużyte choinki" są sukcesywnie zbierane przez służbyoczyszczania miasta i jako biodegradowalne trafiają na kompostownię odpadów zielonych. Unas w rodzinnym domu z czubka drzewek robiło się montewki - drewniane mieszadłastosowane w kuchni przykładowo do rozmieszania wody z mąką, czy rozbełtania jajka na kogelmogel, dziś wyparte przez mikser.     Bywa, także w naszych stronach, że choinki pali się w piecu albo kominku, choć iglakizawierające w sobie dużo żywicy, brudzą przewody kominowe. A przekazane ogrodnikom albodziałkowiczom służą do przykrywania roślin w zimie, później zasilając kompost.     
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     Pierwszy śnieg 4 rudnia 2019     Choinkę rosnącą w doniczce, łatwo zachować do następnego roku, bacząc jednak na to, żebysię nie rozhartowała, czyli nie wybudziła z zimowej drzemki, a zatem przejściowo może namzdobić balkon. Można też na wiosnę posadzić ją na działce, bądź za zgodą administratora -przed blokiem. By nie wyschły korzenie trzeba ją  systematycznie podlewać. I bronić przedwycięciem, tak jak nasze, które już przerosły blok.     ,*,   ,*@*,   ,*@*@*,   '""""[]"""""        Choinko ciesz, *gwiazdo świeć*, kolędo leć*   Zbigniew Dranka 2019                     
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