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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.

Oj, działo się, działo!, czyli
wróżki, wróżby, czarodzieje… w Czajkowie

W niedzielę - 18 listopada, w Domu
Kultury w Czajkowie odbyła się impreza
integracyjno-profilaktyczna - „Wróżby,
wróżki, czarodzieje”.
Inicjatorem spotkania była Gminna
Komisja Alkoholowa w Czajkowie przy
wsparciu wójta gminy Czajków, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czajkowie,
Stowarzyszenia „Razem dla Czajkowa", Zespołu Szkół oraz Gimnazjum
w Czajkowie.
Spotkanie otworzył występ uczniowskiego chóru ze Szkoły Podstawowej
w Czajkowie, a zaraz po nim uczniowie
III klasy gimnazjum przedstawili bajkę
pt. „Śpiąca Królewna” w reżyserii p.
Małgorzaty Dutkiewicz - nauczycielki
j. angielskiego.
W dalszej części na scenie zaprezentowały się dzieci z Przedszkola
Publicznego, z filialnych szkół w Mielcuchach i Salamonach oraz uczniowie
klas od I do VI ze Szkoły Podstawowej
w Czajkowie. Organizatorzy zadbali również o dobre samopoczucie dzieci i ich
rodziców, rozdając soczki, batoniki oraz
ciasteczka z andrzejkowymi wróżbami,

a przy wróżbiarskich stolikach czekały
na każdego czarodziejki, przepowiadające świetlaną przyszłość.
http://czajkow-gmina.pl
Od redakcji: Nie byliśmy na tej wróżbiarskiej imprezie, ale widać, że była
przygotowana z rozmachem i bardzo

SONDA

Aneta Ryżak
uczennica ZS nr 2

Co roku inaczej spędzam
andrzejki. Bywało, że w domu ze
znajomymi lub na jakiejś imprezie, a w tym roku wybieram się na
wieczorek andrzejkowy do Bierzowa. Nie wierzę we wróżby, ale
w andrzejki lubię sobie powróżyć
z wosku, tak dla zabawy. Czasami
czytam horoskop, choć traktuję
go z przymrużeniem oka. Nie
oglądam programów wróżbiarskich, wydaje mi się, że są trochę
śmieszne.
Andrzejki to miła zabawa, dlatego powinno się je pielęgnować
by nie zanikły. Tego dnia każdy,
niezależnie od wieku, może się
pobawić. Kościół z pewnością nie
akceptuje wróżb.

starannie; aż żal, że nie możemy pokazać wszystkich zdjęć, umieszczonych
na stronie internetowej. Postaramy się
robić to sukcesywnie w kolejnych numerach CzO.

O wróżeniu i andrzejkach

Karolina Dzielecka
uczennica ZS nr 1

Andrzejki spędzę w domu ze
znajomymi. Znamy kilka wróżb,
dlatego myślę, że powróżymy
sobie tak dla zabawy. Być może
będzie to lanie z wosku, wróżby
z kartkami i z butami. Nie wierzę
w to, że mogłyby się spełnić,
ale jest to fajna zabawa, zawsze
można się pośmiać i wyluzować.
Jest to również okazja do spotkania się ze znajomymi. Poza
tym trzeba kontynuować polską
tradycję.
Nie lubię programów telewizyjnych, w których, jeśli się
zadzwoni, to mogą nam powróżyć. To naciąganie ludzi. Nigdy
nie byłam u żadnej wróżki i na
razie na pewno się nie wybieram.

Stanisław Janasek
emeryt

W tym roku nie wybieram się
na żadną imprezę andrzejkową.
Ten dzień spędzę w domu z żoną
i wnukami. Kiedyś spotykałem
się ze znajomymi, chodziłem na
wieczorki.
Nigdy nie byłem u wróżki,
bo raczej nie wierzę we
wróżby, ale by zachować tradycję, w andrzejki powróżę
sobie z wnukami. Uważam, że
powinno się podtrzymywać polskie tradycje.
Wydaje mi się, że kościół podchodzi do tego rygorystycznie.
Osobiście nie mam nic przeciwko wróżbom.

Janusz Mielcarek
dekarz

Jestem jak najbardziej za
tym, aby tradycja andrzejkowa
była podtrzymywana, bo jest
to wspaniałe święto i dobra
zabawa. Nie wiem jeszcze, jak
spędzę ten wieczór, ale mam
nadzieję, że „czarownie”.
Lubię
sobie
powróżyć
z wosku, znam też wróżbę
z fusów i z pierścionka.
Jeśli czas mi na to pozwala,
to oglądam programy z wróżbami. Kościół chyba troszkę
sceptycznie na to „patrzy”.
Kiedyś spotkałem cygankę,
która powróżyła mi z ręki – jej
wróżba się sprawdziła.

Rozm. A. Ławicka
Fot. S. Szmatuła

Bronisława Jerczyńska
emerytka

Dawniej inaczej obchodziłam
andrzejki. Spotykałam się ze
znajomymi, wróżyliśmy sobie
z wosku, z kart, układaliśmy
buty przy wejściu. Spełniła
mi się nawet jedna wróżba –
co do wyjścia za mąż. Teraz
jestem starsza i już nie wierzę
we wróżby, wieczór spędzam
w domu. Jak się chodzi do
kościoła, to nie powinno się
wierzyć we wróżby.
Sądzę jednak, że andrzejki
to taka miła tradycja, młodzi
powinni ją podtrzymywać,
byłoby szkoda, gdyby zanikła.
Staram się, aby moi wnukowie
poznawali polskie tradycje.

