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Andrzejki wzięły się z...? No właśnie, skąd się wzięły?
Czyli historia popularnego w Polsce święta wróżb.

                     Wiersze na Andrzejki

Zebrała się nasza gromada,
Gdy już wieczór zapada.

Chętna do zabawy w andrzejkową noc,
Bo dziś wróżb i magii moc.

Która pierwsza za mąż wyjdzie?
I do której szczęście przyjdzie?

Która dziś odpowiedź na pytanie znajdzie?
A która swą miłość odnajdzie?

Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy,
Ale na wyniki jeszcze poczekamy.

W dniu Św. Andrzeja,

Sprawdź jaka w miłości nadzieja...

Czy ten, o którym marzysz skrycie,

To ten jedyny na całe życie?

W wigilię świętego Andrzeja

spełniona niech będzie Twoja nadzieja.

Niechby Ci się sprawdziło

to, co kiedyś Ci się marzyło.

Pełen czarów andrzejkowy wieczór

zdarza się tylko raz w roku.

Jak mówi stare polskie przysłowie:

"Na Świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja".

W ten andrzejkowy wieczór

.

.

Andrzejki- wieczór wróżb wypadający z 29 na 30 listopada. Jest ostatnim dniem przed adwentem i ostatnią
okazją do zorganizowania hucznych zabaw. Rodowodu andrzejek nikt jeszcze nie odkrył. Historycy po dziś dzień
zadają sobie pytanie, skąd wzięło się to święto. Są dwie teorie; pierwsza mówi, że narodziło się w Grecji,
natomiast druga, że wzięło się to z celtyckich i starogermańskich wierzeń. Jednak na pewno nie pochodzi ono z
Polski. Kiedyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla
niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Andrzejki traktowano bardzo
poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu. W czasach późniejszych przybrały formę
zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w
niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.
Dawne wróżby indywidualne:
- Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi
spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża.
- Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej
przyszły ukochany.
- Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego
Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na szybkie małżeństwo.
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PRZEPIS NA IDEALNE PRZYJĘCIE    
                  ANDRZEJKOWE

Krok 1
Zaproś przyjaciół. Możesz zrobić to
przez telefon, wysłać zaproszenie
mailem lub po prostu dać im
papierową wersję.
Krok 2
Nadaj mieszkaniu, pomieszczeniu,
w którym będzie odbywało się
przyjęcie, tajemniczy wygląd.
Krok 3 
Pomyśl, co podasz swoim gościom
do jedzenia i picia.
Krok 4
Andrzejki oczywiście nie mogą
odbyć się bez... wróżb! Wcześniej
przygotuj sobie rekwizyty do nich
potrzebne.

ad 2.
Andrzejki kojarzą się nam z
wróżbami, magią, czarownicami i
z... ciemnością. Dlatego musimy
tak przyozdobić mieszkanie, żeby
wyglądało na straszne i ponure, a
zarazem magiczne. Na stół
kładziemy ciemny obrus, gasimy
światło i np. zapalamy świeczki.
Andrzejkowy lampion ze wzorem:
Przyłóż do słoika szablon
czarownicy, klucza itp. Słoik
pomaluj farbą w ciemnej tonacji.
Zabierz szablon. Do środka włóż
świeczkę lub świecący łańcuch.
Wystarczy postawić na stół.
Gotowe!!!

ad 1. Zaproszenie możesz
wykonać sam. Do jego zrobienia
potrzebujesz tylko kartek, ozdób,
kredek,itp. Na kartkę naklej małe
buty różnego rodzaju (szpilki,
kalosze, itp.) wycięte z papieru.
Poniżej inny pomysł.

.
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ad 3.Na przyjęciu andrzejkowym
możesz podać gościom tosty z
pomidorami. Chleb tostowy 
posmaruj masłem, połóż na to
plaster szynki i sera, złącz kromki.
Na talerz wbij jajo, rozmąć
widelcem i obtocz kanapkę i oprósz
bułką tartą. Na patelni rozgrzej olej i
obsmaż tostową kanapkę z obu
stron. Przekrój ją na dwa trójkąty.
Podawaj na ciepło np. na listku
sałaty z plasterkami pomidora. Taki
tost możesz podać z bulionem albo
chłodnikiem. Takie ciepłe kanapki
są idealne na przyjęcie.

ad 4. Do wykonania wróżb możesz
potrzebować:
-kart
-świecy(wosk)
-miski z wodą
-monet
-kubeczków
-medalika
-pierścionka
-szklanki
-nitki
-tektury
-szpilek itp.
Wróżby znajdują się na kolejnej
stronie:)

Stopka redakcyjna: 
Redaktor naczelny- Zuzanna
Kujawa, Sekretarz - Olga
Gryszko, Redaktorzy: Oliwia
Owczarek, Bartłomiej
Kamiński, Wiktoria Sawicka,
Lena Hryniewicka
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Przyszły
partner...
_______________

Lanie wosku – tej wróżby nie trzeba chyba tłumaczyć.
Ważne na pewno jest to, by wróżbę odczytywać z
kształtu, który wosk daje, rzucając cień, na ścianę, a
nie z samego kształtu wosku. 

Ciasteczka z wróżbą- na podłużnych kartkach
musimy sobie przygotować wróżby, wycinamy
paseczki, zwijamy i wkładamy jako „nadzienie” do
ciasta (dobre będzie ciasto francuskie, bo jest lekkie,
ale tradycyjne kruche też będzie odpowiednie). Wróżby
na karteczkach mogą tak naprawdę dotyczyć
wszystkiego: życia osobistego, zawodowego, a nawet
przełomowych wydarzeń w życiu.

Obieranie jabłek – obierając jabłko staramy się, by
skórka była jak najdłuższa. Gdy pęknie lub gdy
skończymy obieranie, przerzucamy skórkę przez lewe
ramię – kształt litery, który wyjdzie, będzie pierwszą
literą imienia życiowego partnera. 

Przekładanie butów – zabawa dla dziewczyn.
Układamy buty (jeden za drugim) w kierunku drzwi. Ta
osoba, której but jako pierwszy przekroczy próg,
pierwsza wyjdzie za mąż.

Przepowiednie....
**********************

Na 25 białych karteczkach  wypisz
bliskie sercu imiona
męskie/żeńskie. Wymieszaj i włóż
karteczki pod poduszkę.
Codziennie losuj jedną karteczkę,
aż do Wigilii. Karteczka, w Wigilię
oznacza imię przyszłego
męża. Kolejną wróżba to rzucanie
monetą do miski z wodą. Przed
rzuceniem myślimy życzenie i
rzucamy pieniążek przez lewe
ramię.
To wszystkie wróżby, które
przygotowaliśmy. Życzymy Wam
miłej zabawy andrzejkowej!!!O.O.

.
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NA WRÓŻBY NADSZEDŁ CZAS!!!
***************************************************************

Wróżba z gałązki wiśni lub
czereśni to jedna z najstarszych
znanych andrzejkowych wróżb.
Gałązkę należało uciąć w dzień św.
Andrzeja i wstawić do wody. Jeśli
zakwitła w Wigilię Bożego
Narodzenia, był to znak, że w
najbliższym czasie dziewczyna
stanie na ślubnym kobiercu.
W andrzejki można też wróżyć,
losując przedmioty o
symbolicznym znaczeniu.
Współcześnie, np. moneta
może wróżyć wielkie bogactwo,
listek laurowy sławę, kostka cukru
– szczęście

.

.


	JESTEŚCIE GOTOWI NA WIELKĄ ZABAWĘ?
	ad 1. Zaproszenie możesz wykonać sam. Do jego zrobienia potrzebujesz tylko kartek, ozdób, kredek,itp. Na kartkę naklej małe buty różnego rodzaju (szpilki, kalosze, itp.) wycięte z papieru. Poniżej inny pomysł.

	Stopka redakcyjna:  Redaktor naczelny- Zuzanna Kujawa, Sekretarz - Olga Gryszko, Redaktorzy: Oliwia Owczarek, Bartłomiej Kamiński, Wiktoria Sawicka, Lena Hryniewicka
	NA WRÓŻBY NADSZEDŁ CZAS!!!
	***************************************************************

