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ANDRZEJKI.....KATARZYNKI....
Andrzejki w naszej szkole
Mogę stwierdzić, że tradycja andrzejkowych wróżb nie uległa przez lata wielkim zmianom. Zarówno dawniej, jak i
dzisiaj, dziewczęta chcą się dowiedzieć o swojej przyszłości czy kandydacie na męża, z ta różnicą, że kiedyś
traktowano te wróżby bardziej poważnie niż teraz. Do dziś pozostało lanie wosku, do dziś są popularne wróżby z
butów ustawionych po kolei wzdłuż ściany lub rzucanych za siebie przez lewe ramię( jeśli spadł czubkiem w
stronę drzwi znaczyło „wyjście z domu”, czyli zamążpójście, jeśli odwrotnie- nie pora myśleć o ślubie).Popularnie
są też wróżby z kubkami, pod którymi ukryte są symbole przepowiadające waszą przyszłość. Z innych mniej
znanych dzisiaj wróżb można wymienić wychodzenie w noc andrzejkową przed dom i nasłuchiwanie z której
strony szczeka pies, bo z tej strony nadejdzie ukochany. Ważny był przy tym sposób szczekania( głośny i mocny,
czy chrypliwy, a może skowyt). O tym, z której strony nadejdzie wybranek można było też wywróżyć ze śmieci
wymiatanych z izby w wigilię Św. Andrzeja i obserwowanie w którą stronę poniesie je wiatr. Chcąc przekonać się,
jakie imię będzie miał ukochany, panny zanim poszły spać w noc andrzejkową, wypisywały 25 karteczek z
męskimi imionami i wkładały pod poduszkę. Każdego ranka wyciągały po jednej karteczce, a ostatnia- odczytana
w wigilię andrzejkową ujawniała imię wybranka. Pod poduszkę wkładały także lusterko wierząc, że przyśni im się
ukochany. Popularna była kiedyś wróżba z obierzyn jabłek. Dziewczyny rzucały taką obierkę za siebie, a kształt, w
jaki się ułożyła, miał wskazywać pierwszą literę imienia przyszłego męża. O imieniu można się było również
dowiedzieć z klusek, do środka których wkładano karteczki z imieniem. Kluski rzucano na wrzątek, do środka
wkładano karteczki. Która pierwsza wypłynęła wskazywała właśnie to imię.
Tosia Urbanek
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Zmieniła się rzeczywistość. Psy na ogół nie
stoją na podwórkach na uwięzi, śmieci nie
wymiatamy przed dom, nie gotujemy klusek z
karteczkami, ale tradycja andrzejkowych wróżb
pozostała. Bo chyba każdy chciałby dowiedzieć
się co go czeka.
Andrzejkowym wróżbom towarzyszyły też
przysłowia, np.:

Czym są katarzynki?

- „ Każda panna wzrok wytęża by odnaleźć
swego męża”

- „Czary mary, wosku lanie, co ma stać się
niech się stanie”

Katarzynki stanowią „żeński” odpowiedniki andrzejek, ale obchodzimy je kilka dni wcześniej - w nocy
z 24 na 25 listopada. Są świętem obchodzonym przez kawalerów, ponieważ w trakcie ich trwania
chłopcy poznają sekrety dotyczące przyszłości i przyszłej partnerki. Jedną z wróżb, jakie stosuje się w
dniu katarzynek, jest wróżenie z kubków. Wkłada się pod nie różne przedmioty, na przykład obrączkę
oznaczającą małżeństwo czy różaniec – stan kapłański. Pod jeden kubek nie wkłada się nic, więc
wybranie go oznacza brak zmian w życiu. Wiele wróżb związanych jest ze snem. Przysłowie mówi,
że: „W noc świętej Katarzyny pod poduszką są dziewczyny”. Kobieta, która pojawi się we śnie to
zapewne przyszła żona.
Święto to najbardziej popularne było w średniowieczu, obecnie jest prawie zupełnie zapomniane,
gdyż katarzynki zostały zastąpione andrzejkami, które obchodzone są zarówno przez mężczyzn jak i
kobiety.

Tosia Urbanek

Suzana Dajakaj

Polskie tradycje i obyczaje są bardzo bogate i różnorodne. Na szczególną uwagę w jesieni
zasługują katarzynki i andrzejki. O popularności tych drugich nie trzeba nikogo przekonywać,
natomiast katarzynki są zabawą prawie całkowicie zapomnianą.
Wielkimi krokami zbliża się listopad i nierozerwalnie z nim związane andrzejki, lecz nie powinniśmy
zapominać o równie ważnym święcie jakim są katarzynki. Czym są, kiedy je obchodzimy i na czym
polegają? Zapraszam do lektury.

- „Na Św. Andrzeja dziewczynom z wróżby
nadzieja”
- „ Noc Andrzeja świętego przyniesie nam
narzeczonego”

RAJD ANDRZEJKOWY
JUŻ ZA NAMI…

Przy kapliczce

.

Na RAJD ANDRZEJKOWY wybrała się 19
osobowa grupa wraz z naszymi opiekunami i
wspólnie z PTTK pokonaliśmy trasę Zręcin –
Przylaski – Żarnowiec.
Rajd rozpoczęliśmy od zapalenia zniczy na
grobie Ignacego Łukasiewicza – inicjatora
pierwszych kopalń na naszym terenie.
Następnie ruszyliśmy przez zręcińskie
Przylaski do Żarnowca.

Pogoda nam dopisywała, a jesienne słońce towarzyszyło nam
podczas całej wyprawy. W Żarnowcu odwiedziliśmy Dworek Marii
Konopnickiej oraz Szkołę Ludową.
Na zakończenie naszej wyprawy zapaliliśmy ognisko i upiekliśmy
kiełbaski oraz odbyło się tradycyjne andrzejkowe „lanie wosku”;)
Rajd, chociaż długi, to uważamy za bardzo udany. Z niecierpliwością
czekamy, jak będzie przebiegała trasa rajdu zimowego!
Uczestnicy rajdu

Chwila odpoczynku

.
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W zeszłym roku Polska świętowała okrągłą, bo setną rocznicę odzyskania
niepodległości. Był to czas wyjątkowy i w naszej szkole odbyło się wiele
wydarzeń mających na celu upamiętnienie tej niezwykłej rocznicy. W
zeszłym roku po raz pierwszy odbył się happening i w tym roku ku uciesze
wielu osób znowu go zorganizowano. W piątek 8 listopada cała szkoła wraz
z nauczycielami i panem dyrektorem przeszła głównymi ulicami naszej
miejscowości. Młodsze dzieci ubrane były na biało czerwono, większość
uczniów trzymała w rękach flagi. Nie zabrakło też kolorów narodowych w
ubraniach wielu nauczycieli. Marszowi przyglądali się zaciekawieni
mieszkańcy Odrzykonia. Trasa choć długa bardzo szybko minęła, ale
uroczystości na tym się nie zakończyły. Po powrocie cała szkoła na placu
obok budynku szkoły odśpiewała uroczyście „Mazurka Dąbrowskiego”, czyli
nasz hymn narodowy. Po odśpiewaniu uczniowie z klasy Vb, przygotowani
przez panią Joannę Typrowicz zatańczyli taniec z flagami. Wszystkim ten
dzień na pewno na długo zostanie w pamięci i mam nadzieję, że happening
ten stanie się już w szkole tradycją.
Katarzyna Blicharczyk
Taniec flag

.

TAK ŚWIĘTOWALIŚMY 101 ROCZNICĘ ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Niedawno w naszej szkole odbył się apel z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Akademia nosiła tytuł „Wolność jest w nas” i
rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego.
Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny, wprowadzając
nas w podniosły nastrój obchodów 101 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Data 11 listopada skłania nas do
przypominania o losach ojczyzny, do szacunku dla tych, którzy podjęli
wyzwanie historii i potrafili wywalczyć, a później obronić odrodzone
państwo. Część artystyczna zakończyła się przemówieniem pana
dyrektora.

Kontynuacja uroczystości miała miejsce w ramach obchodów
gminnych w Wojaszówce. Rozpoczął je turniej piłkarski drużyn ze
szkół podstawowych odbywający pod hasłem „Młodzi niepodlegli”.
Sportowe współzawodnictwo zwyciężyli uczniowie z Odrzykonia.
Następnie w kościele parafialnym w Łączkach Jagiellońskich odbyła
się msza św. w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie przedstawiciele
lokalnych władz samorządowych oddali hołd i złożyli kwiaty pod
tablicami upamiętniającymi bohaterów poległych w walce za wolność
ojczyzny. Na czele uroczystego przemarszu stanęły poczty
sztandarowe ze wszystkich szkół w gminie. Uwieńczeniem obchodów
był występ laureatów gminnego konkursu recytatorskiego polskiej
poezji patriotycznej oraz koncert pieśni patriotycznych przygotowany
przez orkiestrę dętą OSP w Odrzykoniu.
Wiktoria Wójcikiewicz
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10 listopada 2019 r. odbyły się gminne obchody 101
rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele
parafialnym pw. Narodzenia NMP i św. Andrzeja Apostoła
w Łączkach Jagiellońskich. Dla upamiętnienia całego
wydarzenia nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicami:
Józefa Cieśli ,, Topora", ofiar I i II wojny światowej z
Łączek Jagiellońskich, Łęk Strzyżowskich, Przybówki,
Wojkówki i Wojaszówki oraz na grobie por. Stanisława
Gałuszki. Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna
w domu ludowym. Występ został przeprowadzony przez
dzieci z przedszkola w Wojaszówce. Oprócz nich
zaprezentowali się również laureaci gminnego konkursu
patriotycznego, jak i również Orkiestra z Odrzykonia.
Julia Jakubczyk
W hołdzie pamięci

.

II ODRZYKOŃSKI
BIEG
NIEPODLEGŁOŚCI
MARSZ NORDING
WALKING

Laureaci biegu

.

Dnia 17 listopada 2019r. w naszej miejscowości odbył się „II Bieg
Niepodległości i Marsz Nordic Walking w Odrzykoniu”. Był on
przeprowadzony po raz drugi, z okazji 101 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Do pomocy w przygotowaniu całego
wydarzenia zaangażowali się uczniowie z naszej szkoły: Julia
Grzybała, Natalia Słowik, Katarzyna Suwała, Julia Jakubczyk, Jan
Wanat oraz Mateusz Guzek. W zawodach wzięło udział ponad 200
zawodniczek i zawodników z całego Podkarpacia. Wśród biegaczy
najszybciej 5 kilometrową trasę pokonał Wojciech Pelczar z czasem
16 minut i 28 sekund. Drugi na mecie był Szymon Gużkowski, a trzeci
Paweł Krochmal. Wśród kobiet triumfowała Anna Skóra, druga na
mecie była Anna Klus, a trzecie miejsce zajęła Izabela Zatorska. W
zawodach nordic walking jako pierwszy był Radosław Niepokój, przed
Robertem Janochą i Witoldem Zychem. Wśród kobiet najszybsza była
Agnieszka Pasieka, Małgorzata Krawczyk i Agnieszka Galica-Niepokój.
Dla każdego biegacza były przewidziany upominek w postaci
metalowego medalu na biało-czerwonej wstążce. Najszybsi zawodnicy
otrzymali dyplom oraz puchar. Wszyscy świetnie się bawili, a
wspomnienia z tego wydarzenia zostaną w naszej pamięci na długi
czas.
J.Grzybała Z.Urbanek

