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Jesień nie musi być smutna.

W naszej gazetce znajdziesz m.in. propozycje zabaw andrzejkowych.
Baw się razem z nami!



www.nto.plNto | Numer 14 11/2021 | Strona 2  

www.juniormedia.plWYTRYCH-reaktywacja

                         
                                ,,Dobre słowa nie kosztują dużo, choć czynią wiele dobrego”.                      
                                                                                                                            Blaise Pascal

.

Bądźmy dla siebie życzliwi nie tylko od święta. 
To nic nie kosztuje, a może uczynić świat piękniejszym!

 Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień przypada na 21 listopada.

Hallo World Day to święto wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych.
Powstało z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy

w 1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy
Egiptem a Izraelem. Jego idea do dziś jest niezmienna –bądźmy dla siebie

życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy.

.
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                                                 Andrzejki zawdzięczamy Grekom.

Wróżby św. Andrzeja powstały w środowisku greckim, gdzie dostrzeżono etymologiczne
podobieństwo nazwy aner, andrós - mąż, mężczyzna i Andreas - Andrzej. Św. Andrzej mógł być
więc rozdawcą mężów... Bo andrzejki to święto panieńskie i czysto matrymonialne. 
Kawalerowie imię przyszłej żony powinni poznawać wcześniej - 24 listopada w wigilię świętej
Katarzyny.

                    

 Czy się zakocham? Czy on mnie pokocha? Co mnie czeka?
                                             Która z nas nie chciałaby tego wiedzieć?
Wróżby to dobra zabawa. Nie ma w tym nic złego ani wstydliwego, że pragniemy dowiedzieć się,
co nas czeka. Traktujmy jednak przepowiednie z przymrużeniem oka i nie bierzmy sobie do serca
smutnych wróżb. 
                                          Życzymy wspaniałej zabawy!
 

ANDRZEJKI

Jest kilku świętych Andrzejów: św. Andrzej
Bobola, św. Andrzej męczennik wietnamski...
Ale św. Andrzej Apostoł jest najbardziej
znany.

Św. Andrzej od andrzejek pochodził z Betsaidy 
w Galilei, był rybakiem i uczniem Jana
Chrzciciela, potem poszedł za Chrystusem.
Przyprowadził też do Niego swojego brata
Szymona Piotra. Przedstawiał Jezusowi pogan,
którzy chcieli Go poznać. Zginął ukrzyżowany 
w Achai [na krzyżu ustawionym pochyło w
kształcie litery X - zwanym krzyżem świętego
Andrzeja]. Wcześniej zdążył założyć w
Bizancjum kościół. Podobno był obieżyświatem -
nauczając, podróżował po wielu krajach.
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W andrzejki jak co roku próbujemy trochę dla zabawy, a trochę serio
uchylić rąbka zasłony spowijającej przyszłość. 

Wróżby to stary jak ludzkość sposób na oswojenie niepewnej
przyszłości. Wierzono, że są dni, kiedy duchy przodków wracają 

na ziemię i odsłaniają odrobinę nieznanego. 
Istnieje więc wtedy możliwość zapytać je za pośrednictwem wróżb o

najbliższą przyszłość. Jakie będą zbiory, czy dopisze zdrowie,
próbowano wywróżyć w czasie tzw. godów - od wigilii Bożego

Narodzenia do Trzech Króli. 
Wróżbom miłosnym zaś sprzyjał początek adwentu.

Panny wróżyły zamążpójście w wigilię świętego Andrzeja, kawalerowie
ożenek w przeddzień świętej Katarzyny. 

Jednakże katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i
z czasem uległy zapomnieniu.

Andrzejki od wieków odprawiały dziewczęta
nie tylko w prawie wszystkich regionach
Polski, ale także w Niemczech,
niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii,
na Słowacji, w Czechach, Rosji, Rumunii, 

na Ukrainie i Białorusi oraz w krajach
śródziemnomorskich, zwłaszcza w Grecji.
W zbliżonej do dzisiejszej postaci
andrzejkowe wróżby pojawiły się mniej więcej
na przełomie XVI i XVII w. Najbardziej
popularne było lanie wosku, cyny lub ołowiu.

. .
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Przykładowe objaśnienia do woskowych cieni

Figury geometryczne 
O sobie: lubisz życie spokojne, bez trosk i
komplikacji; masz duże zdolności, ale zbyt małe
chęci 
O przyszłej sympatii: spotkasz go w
najbliższym otoczeniu; naturę będzie miał
pogodną, w działaniu zdecydowany i rozsądny
 
Drzewa, rośliny, kwiaty 
O sobie: nasz zamkniętą sentymentalną naturę,
marzysz o prawdziwej miłości; duże zdolności
artystyczne
O przyszłej sympatii: spotkasz go w placówce
naukowej lub kulturalnej; będzie piastował ważny
urząd, w uczuciach czuły, choć niezbyt wierny

Psy, koty, inne zwierzęta 
O sobie: przyjazna, szczera dusza, potrafisz
załagodzić każdy konflikt 
O przyszłej sympatii: poznasz go podczas
wakacji; będzie posłuszny i wierny do grobowej
deski 

Warzywa, owoce, drzewa 
O sobie: niecierpliwy kapryśnik; wciąż
zaczynasz coś od nowa, więcej wymagasz od
innych niż od siebie 
O przyszłej sympatii: spotkanie będzie
przypadkowe, początkowo tylko przyjaźń, potem
gorąca miłość 

Serce 
O sobie: nie potrafisz żyć bez miłości, często
zmieniasz zainteresowania 
O przyszłej sympatii: poznasz go podróży; to
będzie miłość od pierwszego wejrzenia,
absolutny ideał 

Klucz do przyszłości

Dające najszersze pole interpretacji było lanie
wosku, cyny lub ołowiu. Panny zebrane w
domu lub w karczmie lały na wodę roztopioną
substancję. Potem oglądało się cień, jaki
stężały kształt rzucał na ścianę. Żeby wróżba
była ważna, konieczny był klucz. Przez
wieńczące go kółko przelewało się wosk,
cynę lub ołów. W początkach
upowszechniania się wróżby musiał być to
klucz od poświęconych drzwi - zakrystii albo
głównego wejścia 
do kościoła. Klucz pojawia się zresztą 
w ludowej tradycji zadziwiająco często.
Symbolizuje przejście między światem
żywych i duchów, bywa amuletem, ale może
też przynosić pecha.
Z cieni rzucanych na ścianę przez zgęstniały
wosk czy ołów można było wiele wyczytać.

.
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                                            A imię jego...
Bardzo istotne jest imię przyszłego męża. Jednym ze
sposobów jest przerzucanie z zamkniętymi oczami
kartek kalendarza i zatrzymanie się w dowolnym miejscu.

Można również wypisać na białych kartkach atramentem
sympatycznym (octem lub rozpuszczonym kwaskiem
cytrynowym) imiona. Dziewczyna losowała jedną karteczkę,
ogrzewała ją nad płonącą świecą i mogła przeczytać imię
mężczyzny, który był jej pisany.

Wycinano też serce z papieru, na którym wypisywano imiona
chłopców. Panny przekłuwały serce igłą - imię, na które trafiły,
należało do przyszłego męża. Jeśli igła przekłuła puste
miejsce, na małżeństwo trzeba było jeszcze poczekać.

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 - ujawniała imię wybranka.

Popularna była też kiedyś wróżba z obierzyn z jabłek.
Dziewczyny rzucały taką obierkę za siebie, a kształt, w jaki się
ułożyła, miał wskazać pierwszą literę imienia przyszłego
małżonka.

Do dziś popularne są wróżby z butów.

Dziewczęta ustawiają po kolei swoje buty wzdłuż ściany. 
Której but pierwszy przekroczy próg, ta może być pewna, 

że wkrótce wyjdzie za mąż.
Można również rzucać butem przez lewe ramię, jeżeli spadnie

szpicem w stronę drzwi, oznacza to "wyjście 
z domu", czyli zamążpójście, jeżeli odwrotnie - jeszcze 

nie pora myśleć o ślubie.

.

.

Gra w kolory Do tej wróżby potrzebne są identycznej wielkości kolorowe
koraliki albo malutkie piłeczki. Możesz również wyciąć 9 kółek z papieru 
i namalować na nich kropki: niebieską, białą, zieloną, czerwoną, żółtą,
szarą, fioletową, pomarańczową i brązową . Koraliki albo kółka włóż do
dzbanka, pomieszaj i z zamkniętymi oczami wyciągnij jeden. 
Jeśli wylosowałaś kolor: niebieski - to będziesz miała szalone powodzenie
w miłości i finansach,  biały - przed tobą wielka radość i spokojne dni,
zielony - spełnią się twoje najskrytsze marzenia,  czerwony - miłe spotkanie
i wesoła zabawa, pomarańczowy - pogodzisz się z ukochanym, żółty -
masz rywalkę w miłości, gotową na wszystko, szary - musisz więcej się
uczyć, fioletowy - przeżyjesz duże rozczarowanie, brązowy - masz przed
sobą obiecujące perspektywy.

.

.
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W andrzejkowy wieczór nie może zabraknąć 
CIASTECZEK Z WRÓŻBĄ. 
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