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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Listopad
Ważniejsze wydarzenia listopada
(28.11 – 30.11)
28 listopada
imieniny obchodzą: Andrzej, Bazyli, Eustachy, Feliks, Gościrad,
Grzegorz, Jakub, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Kwieta,
Lesław, Manswet, Piotr, Radowit, Rufus, Sostenes, Stefan, Teodora,
Tristan, Urban, Walerian, Zdzisław
1627 - flota polska i szwedzka stoczyły bitwę pod Oliwą
1894 - urodził się Arkady Fiedler, polski pisarz i podróżnik (zm.
1985)
1907 - zmarł Stanisław Wyspiański,
polski dramaturg, poeta i malarz
(ur. 1869)
1918 - utworzono Polską Marynarkę
Wojenną
1942 - urodził się Jonasz Kofta,
polski poeta, piosenkarz i satyryk
1943 - rozpoczęła się konferencja teherańska
1948 - urodziła się Agnieszka Holland, polska reżyserka filmowa
1966 - urodził się Zbigniew Robakiewicz, polski piłkarz
1967 - w FSO powstaje pierwszy „Fiat 125p” (fot.)

29 listopada
Święto Podchorążego
ONZ - Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim
imieniny obchodzą: Błażej,Bolemysł, Dionizy, Filomen, Franciszek,
Fryderyk, Klementyna, Pafnucy, Paramon, Przemysł, Radbod,
Saturnin, Siedlewit, Syzyniusz i Walter
1877 - Thomas Alva Edison zaprezentował fonograf - jedno z pierwszych urządzeń służących do
zapisu i odtwarzania dźwięku
1932 - urodził się Jacques Chirac, francuski polityk, prezydent Francji od 1995 do 2007
1972 - uchwalono reformę władz terenowych
- utworzono gminy
1975 - uruchomiono Rafinerię Nafty Gdańsk
1975 - Bill Gates i Paul Allen założyli firmę
Microsoft
2006 - zmarł Leon Niemczyk, polski aktor filmowy i teatralny (ur.
1923) (fot.)
30 listopada
Andrzejki
imieniny obchodzą: Andrzej, Fryderyk, Justyna, Konstancjusz,
Kutbert, Maura, Trojan, Zbysława i Zozym
1835 - urodził się Mark Twain, amerykański
prozaik, humorysta (zm. 1910)
1874 - urodził się Winston Churchill, brytyjski
polityk (zm. 1965)
1874 - urodziła się Lucy Maud Montgomery,
kanadyjska pisarka, autorka „Ani z Zielonego
Wzgórza” (zm. 1942) (fot.)

Grudzień

Grudzień - dwunasty miesiąc w roku wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni.
Nazwa miesiąca (wg Brücknera) pochodzi od słowa gruda.
Inna, dawniej używana, nazwa to prosień lub prosiniec. Łacińska nazwa December - dziesiąty miesiąc została zapożyczona
przez większość języków europejskich. W grudniu rozpoczyna
się kalendarzowa zima (22.12), ale choć jest to miesiąc zimowy, dzieje się w nim wiele „ciepłych” rzeczy. Rozpoczynają je 6
grudnia mikołajki, które w tym roku przypadają w czwartek, a
potem już tylko żabi skok do ulubionych świąt nas wszystkich
– do Bożego Narodzenia. W tym roku Wigilia przypada w poniedziałek, a pierwsze i drugie święto odpowiednio we wtorek
i środę. Kalendarzowy rok kończy sylwester, czyli… nie ma to
jak grudzień!!!
Przysłowia grudniowe:
Gdy zamarznie pierwszego grudnia, wyschnie niejedna studnia, gdy
pierwszego pogoda służy, to wczesną wiosnę i pogodną wróży.
Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie (i odwrotnie)
Gdy w Barbarę pada - zima ostra się zapowiada.
Święta Łucja (13.12.) głosi, jaką pogodę styczeń przynosi.
Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.
Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze.
Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity.
Jak się Adam z Ewą zgłosi, tak się koniec grudnia nosi.
W noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni pogodnie.

Ważniejsze wydarzenia grudnia
(01.12 – 04.12)
1 grudnia
Dzień Walki z AIDS
imieniny obchodzą: Aleksander, Ananiasz, Antoni, Długomił, Edmund, Eligia, Eligiusz, Florencja,
Godzisław, Gosław, Jan, Natalia, Prokul, Rudolf,
Rudolfina, Sobiesław
1734 - urodził się Adam Kazimierz Czartoryski,
książę, polski polityk (zm. 1823)
1867 - urodził się Ignacy Mościcki, prezydent
Polski (zm. 1946)

1935 - urodził się Woody Allen, amerykański reżyser
filmowy i aktor (fot.)
1943 - zakończyła się konferencja teherańska
1953 - ukazał się pierwszy numer Playboya

2 grudnia
ONZ - Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
imieniny obchodzą: Aurelia, Bibiana, Blanka, Budzisław, Jan, Ludwina, Maria, Paulina, Rafał, Sulisław,
Sylwan, Sylweriusz, Walenty, Walentyn, Wiktoryn i
Zbylut
1762 - urodził się Franciszek Ksawery Dmochowski,
polski działacz polityczny, pijar,
publicysta, poeta i tłumacz (zm.
1818)
1897 - urodził się Władysław Broniewski, polski poeta (zm. 1962)
1901 - w USA, King Camp Gillette
opatentował maszynkę do golenia
o wymiennych ostrzach
1923 - urodziła się Maria Callas,
amerykańska śpiewaczka operowa pochodzenia
greckiego (zm. 1977) (fot.)
1942 - Enrico Fermi uruchomił pierwszy reaktor
jądrowy
1946 - urodził się Gianni Versace, włoski dyktator
mody (zm. 1997)
1978 - urodziła się Nelly Furtado, kanadyjska piosenkarka i kompozytorka
1981 - urodziła się Britney Spears, amerykańska piosenkarka pop i aktorka

3 grudnia
ONZ - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
imieniny obchodzą: Biryn, Ema, Emma, Franciszek,
Hilaria, Kasjan, Kasjusz, Ksawery, Lucjusz, Mirokles i
Uniemir
1943 - urodziła się Barbara Dunin,
polska piosenkarka
1948 - urodził się Ozzy Osbourne,
brytyjski muzyk
1967 - Christiaan Barnard przeprowadził pierwszą na świecie operację
przeszczepu serca u człowieka
1970 - urodziła się Katarzyna Skrzynecka, polska aktorka, piosenkarka, prezenterka
telewizyjna
1977 - urodził się Adam Małysz, polski skoczek narciarski (fot.)
2006 - reprezentacja Polski zdobyła wicemistrzostwo
świata w piłce siatkowej mężczyzn

Horoskop
Baran
21 marca - 20 kwietnia

Waga
23 września - 23 października

Nie jesteś w tym tygodniu w nastroju do
pracy. Napięcia psychiczne i stres będą
Ci utrudniać wszelkie działania. Przez źle
podjętą decyzję możesz wiele stracić. W
takich okolicznościach należy się bardziej niż zwykle kontrolować. W sprawach uczuciowych coraz lepiej.

Skorpion
24 października - 21 listopada

Byk
21 kwietnia - 20 maja
Aktualny obrót spraw nie gwarantuje
Ci, niestety, sukcesu. Jednak kontakt z
pewnymi osobami może być bardzo pomocny. Nie ufaj wszystkim – zwłaszcza
tym, którzy Ci schlebiają. Nie wszyscy są
wobec ciebie szczerzy i nie wszystkim
zależy na Twoim powodzeniu.

Niełatwy, pełen zadań ponad miarę, tydzień. Aby temu podołać, musisz dobrze
wszystko zaplanować, tym bardziej że
pewne kwestie nie będą łatwe do rozwiązania. Nie licz też na natychmiastowy
sukces i zyski. Fantazje i marzenia pozostaw sobie na inny czas.
Strzelec
22 listopada - 21 grudnia

Bliźnięta
21 maja - 21 czerwca
Jeśli uważnie podejdziesz do problemu
i uwzględnisz wszystkie za i przeciw, to
zwyciężysz. Masz szansę na zrealizowanie naprawdę dużego projektu. Wzrośnie Twoja energia fizyczna. Pomyśl o
jakiejś interesującej formie rekreacji.
Zwiększą się też Twoje zdolności koncentracji.

W najbliższym czasie powinieneś uważać
przy załatwianiu ważnych spraw. Możesz
niestety więcej stracić niż zyskać, jeśli to
możliwe, warto je odłożyć na później.
Twoje życie prywatne będzie się teraz
układało pozytywnie – nie zawadzi wybrać się na imprezę andrzejkową.
Koziorożec
22 grudnia - 20 stycznia

Rak
22 czerwca - 22 lipca
To, że nie możesz spać, to wynik Twojego przepracowania i nieustannego znużenia. Nie masz już sił, musisz zdecydowanie wyhamować. Pamiętaj, że nie ma
ludzi niezastąpionych, że nie przeżyjesz
życia za swoich najbliższych, chcąc ich
uchronić przed codziennością.

Będziesz w najbliższym czasie w wyjątkowo dobrej formie i chętnie przystąpisz
do realizowania długo odkładanych pomysłów. Czeka Cię duży wysiłek, który
pomoże uzyskać to, na co tak długo czekałeś. Uwaga na możliwość konfliktów
oraz uciążliwych obowiązków.
Wodnik
21 stycznia - 19 lutego

Lew
23 lipca - 23 sierpnia

4 grudnia
Barbórka - Dzień Górnika i Naftowca
Barbarka - Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii
imieniny obchodzą: Barbara, Benon, Bernard, Bratomiła, Bratumiła, Chrystian, Ciechosław, Cieszybor,
Feliks, Filip, Hieronim, Jan, Klemens, Krystian, Marut,
Marutas, Osmund, Piotr i Teofan
1907 - urodził się Ksawery Pruszyński, polski pisarz i publicysta
(zm. 1950)
1918 – urodził się Witold Wirpsza,
polski pisarz (zm. 1985)
1924 - urodził się Zdzisław Kozień, polski aktor (zm. 1998)
1926 - założono polską ligę piłkarską
1969 - urodził się Jay-Z, amerykański raper (fot.)

Pamiętaj, że sukces możesz odnieść
tylko wtedy, gdy działasz w sposób systematyczny i według wypracowanych
reguł. Tak uda Ci się doprowadzić trudną
sprawę do końca – tylko więcej wiary
w siebie. Łatwo porozumiesz się teraz z
osobami, które robią duże interesy.

To tydzień nieprawdopodobnych, ale
szczęśliwych zbiegów okoliczności.
Masz szansę zrobić to, czego nie potrafią inni. Wzrośnie skuteczność Twoich
działań. Rada kogoś doświadczonego
przyspieszy prawidłowe przeprowadzenie trudnego przedsięwzięcia.

Nie powinieneś rozdrapywać starych ran.
Czasami z niektórymi przeżyciami trudno się pogodzić, ale nie warto umartwiać
się wracając do nich ciągle myślą. Małe
problemy z organizacją czasu. Trudno
będzie Ci o kompromis w ustaleniu ważności i kolejności spraw.
Ryby
20 lutego - 20 marca

Panna
24 sierpnia - 22 września
Jesteś teraz pełna energii i chęci do działania, droga Panno. Z łatwością przekonasz
innych do swoich planów. Już wkrótce
sukcesy zawodowe będą przeplatać się
z finansowymi. Warto nad nimi popracować. Rodzina okaże pełną współpracę,
sprawy związane z domem też na plusie.

Masz przed sobą pracowity, ale udany
tydzień. Będziesz przybliżać się do osiągnięcia swojego celu. Nie rezygnuj ze
swoich marzeń, nawet jeśli trudno je zrealizować. Trzeba będzie wykazać więcej
cierpliwości. Nie lekceważ spraw związanych z finansami.

Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście
Andrzejki - Dzień Świętego Andrzeja Apostoła
(30.11.), najhuczniej świętowany jest w Szkocji, w
kraju, którego św. Andrzej jest patronem. W Polsce
w wigilię tego dnia , lub w tym dniu w zależności
od regionu, wróży się przyszłość, szczególnie
matrymonialną.
Święty Andrzej Apostoł był bratem św. Piotra,
uczniem Jana Chrzciciela, prowadził działalność
misjonarską nad Morzem Czarnym. Zginął
ukrzyżowany na Peleponezie w mieście
Patras 30 listopada 30 roku na krzyżu w
kształcie litery X (stąd nazwa Krzyż Świętego Andrzeja). Jest patronem Szkocji i Rosji.

buty z lewej nogi jeden za drugim w pokoju, po
czym ostatni przestawiają na początek tak długo, aż
pierwszy but nie dotknie progu. Panna, której but
pierwszy dotknie progu, pierwsza wyjdzie za mąż.
Aby wróżby się sprawdziły, w niektórych rejonach
Polski panny przez całą noc pościły, po czym wieczorem zjadały słonego śledzia i bez popijania kładły się
spać z męskimi spodniami pod poduszką. W tę noc

Zwyczaje i wróżby andrzejkowe
Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie roztopionego wosku na wodę. Wosk można lać
bezpośrednio lub przez dziurkę np. w
kluczu. Na podstawie kształtu woskowej
figurki lub kształtu cienia rzucanego przez
nią przewidujemy przyszłość lejącego.
Większość wróżb andrzejkowych ma na
celu przepowiedzenie, która z panien
pierwsza wyjdzie za mąż i tak na przykład :
Każda z panien bierze kość i układa w
pokoju w dowolnie wybranym miejscu, następnie do pokoju wpuszcza się psa - której
kość wybierze, ta może szykować się już do
ślubu. Co przebieglejsze panny smarowały kość masłem, aby dodatkowo zachęcić
czworonoga.
Innym sposobem wywróżenia szybkiego zamążpójścia jest zabawa z butami. Panny ustawiają

oznaczać pierwszą literę imienia przyszłego męża.
Można też położyć pod trzy filiżanki monetę,
obrączkę, listek, czwartą zostawiając pustą. Po przemieszaniu filiżanek wybieramy jedną z nich i jeśli
trafiliśmy na monetę - wróży to bogactwo, obrączka
przepowiada zamążpójście, listek-miłość zaś pusta
filiżanka oznacza, że w nowym roku nie wydarzy się
nic nowego.
A jak poznać imię przyszłego małżonka /żony?
Wkładamy pod poduszkę karteczki z wypisanymi
imionami, rano, po przebudzeniu się, wyciągamy
jedną z kartek i odczytujemy z niej imię lubego.
Innym sposobem na poznanie imienia ukochanego jest wycięcie z papieru serca, napisanie na
nim imion, po czym przebicie go igłą od tyłu. Imię,
na jakie trafi igła, to oczywiście imię przyszłego narzeczonego.
Ale andrzejki to nie tylko wróżby, w niektórych rejonach kraju np. na Rzeszowszczyźnie
wierzono, że w tę noc schodzą na ziemię dusze
potępieńców. W celu ich odstraszenia rozpalano
niewielkie ogniska tzw. „ognie świętego Andrzeja”

Przysłowia:

miał im się przyśnić przyszły mąż.
Inne wróżby andrzejkowe, to na przykład wróżenie
z obierki: należy obrać jabłko tak, żeby powstała jedna
obierka, po czym rzucić ją za siebie, kształt obierki ma

Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni
śnieg na polu leży.
Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
Na świętego Andrzeja, trza kożucha dobrodzieja.
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez
błota.
Ze strony:
http://halloween.friko.net/andrzejki.html

