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Andrzejki to tzw. ostatki
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Krystyna MĆdra
emerytka

Andrzejki obchodzċ co roku,
poniewaī mam w domu Andrzeja.
Zawsze staram siċ przygotowaý coğ
na imieniny mojemu synowi - mówiċ,
īe nie bċdċ niczego robiý, a i tak robiċ. To piċkna tradycja i warto o niĆ
dbaý. Nie wierzċ raczej w andrzejkowe
wróīby, jednak gdy byâam dzieckiem,
uczestniczyâam w tego typu zabawach.
Kojarzċ kilka wróīb, np. lanie wosku,
przekâadanie butów.
W mâodoğci chodziâam równieī
na zabawy andrzejkowe, bardzo miâo
wspominam te czasy.
Co roku wybieram siċ takīe na
odpust ğw. Andrzeja do Siedlikowa,
mam tam rodzinċ i staram siċ podtrzymywaý tradycjċ.
W mikoâajki obdarowujċ prezentami tylko wnuki. To drobne upominki, poniewaī niedâugo potem mamy
ğwiċta i wtedy równieī wypadaâoby
coğ wnukom daý.
Staram siċ, by prezenty byây âadnie
zapakowane, i kiedy wnuki sĆ u mnie,
wrċczam kaīdemu dany upominek. Nie
muszĆ byý drogie - liczy siċ pamiċý.
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O andrzejkach i mikoâajkach

Jolanta Joks

zajmuje siċ domem
Czy obchodzċ andrzejki? Teraz
to juī chyba coraz rzadziej, jednak
w „dawnych czasach” bardzo lubiâam
ten dzieĕ. Chodziâam na wieczorki,
braâam udziaâ w szkolnych zabawach
andrzejkowych, wróīyâam z wosku
lanego przez klucz, przebijaâam igâĆ
serduszka z imionami. Nigdy nie wierzyâam w te wróīby, ale byâa to dla mnie
dobra zabawa.
W tym roku wieczór andrzejkowy
mam juī zaplanowany - spċdzċ go
w domu. Na pewno bċdzie jakağ kawa,
ciasto, ale wróīenia raczej nie.
Chociaī 6 grudnia to dzieĕ wyczekiwany, zwâaszcza przez najmâodszych,
to ja równieī bardzo lubiċ mikoâajki.
Prezenty, które wrċczamy sobie w tym
dniu, wprowadzajĆ nas w ğwiĆteczny
nastrój.
Zawsze staram siċ sama coğ przygotowaý - zrobiý jakiegoğ baâwanka,
mikoâaja na szydeâku. DoâĆczam do
tego coğ sâodkiego i mam prezent,
który póĩniej zostawiam w bucie danej
osoby.
Bardziej cieszy mnie dawanie niī
otrzymywanie upominków.

Piotr Pawlak

prowadzi wâasnĆ dziaâalnoğý
Owszem, obchodzċ andrzejki staram siċ kultywowaý tċ tradycjċ.
Czasami spċdzam ten wieczór u kolegi, czasami w domu, róīnie to bywa.
Dawniej chodziâem na zabawy andrzejkowe, teraz juī rzadziej. PrzywiĆzujċ
wagċ zarówno do andrzejek, jak i do
mikoâajek - skoro te dni wpisane sĆ
w kalendarz, to naleīy o nich pamiċtaý. Nie wierzċ w andrzejkowe wróīby,
raczej nie uczestniczyâem w tego typu
zabawach. Nie pamiċtam nawet, czy
wróīyâem sobie, bċdĆc dzieckiem.
Tradycja wróīenia w andrzejki powstaâa wiele, wiele lat temu - w okresie
ğredniowiecza. Kiedyğ ludzie brali te
przepowiednie na powaīnie. Dziewczyny martwiây siċ, gdy wróība mówiâa,
īe nie bċdĆ miaây ukochanego. Z kolei
te, którym wróība mówiâa, īe wyjdĆ za
mĆī, byây bardzo szczċğliwe. Dziğ nikt
juī w to nie wierzy.
Mam wnuki i zawsze obdarowujċ
je prezentami 6 grudnia. SĆ to raczej
drobne upominki, wiċksze kupujċ
na Gwiazdkċ.

Zbigniew Karwik

prowadzi gospodarstwo rolne
Andrzejki to dobra okazja do spotkaĕ. W tym dniu odbywajĆ siċ róīne
imprezy, zabawy, dyskoteki. Ludzie
taĕczĆ, bawiĆ siċ i wróīĆ sobie. Ja
spċdzċ ten dzieĕ w domu, w gronie najbliīszych.
Raczej nie wierzċ w andrzejkowe
wróīby, nigdy sobie nie wróīyâem,
moīe jedynie trochċ w dzieciĕstwie.
Kojarzċ kilka wróīb - te najpopularniejsze to oczywiğcie lanie wosku i przekâadanie butów. Pamiċtam, īe niektórzy
teī wróīyli sobie z kart.
Nie kupujċ prezentów na mikoâajki, chyba īe jakieğ drobiazgi dla
dzieci. WiċkszĆ wagċ przywiĆzujċ do
ğwiĆt i to wâağnie wtedy obdarowujċ
bliskich prezentami. Sam równieī jestem obdarowywany, to miâe, jeğli ktoğ
o nas pamiċta.

Rozm. A. áawicka
Fot. S. Szmatuâa

Justyna Marciniak
listonoszka

Czasami obchodzċ andrzejki, a czasami nie. W tym roku wieczór andrzejkowy
spċdzċ w domu - planujċ zorganizowanie maâej imprezy z dzieými, bċdziemy
sobie wróīyý. Dobrze, īeby wiedziaây,
co to w ogóle sĆ andrzejki. Naleīy pielċgnowaý tradycje. Pamiċtam kilka wróīb
jeszcze z czasów szkolnych - lanie wosku,
przekâuwanie igâĆ serduszka z imionami,
losowanie przedmiotów - np. listek oznaczaâ staropanieĕstwo, obrĆczka lub wstĆīka - bliski ğlub, róīaniec - stan zakonny.
Nie wierzċ we wróīby, ale jest to
z pewnoğciĆ dobra forma zabawy.
Staram siċ zawsze podarowaý najbliīszym jakiğ upominek na mikoâajki.
Wolċ dawaý prezenty niī je otrzymywaý.
Sprawia mi to ogromnĆ radoğý. Prezenty
zostawiam zazwyczaj pod poduszkĆ lub
kâadċ w miejscu, gdzie dzieci poâoīyây
list do ğw. Mikoâaja. SkĆd wziċâa siċ tradycja mikoâajkowa?
Ğwiċty Mikoâaj byâ biskupem Miry. Jest
chyba najbardziej znanĆ postaciĆ na caâym
ğwiecie. Jak gâosi legenda, rozdaâ caây swój
majĆtek biednym. Z czasem zostaâ pierwowzorem postaci dajĆcej dzieciom prezenty.
6 grudnia to data jego ğmierci, dlatego
w tym dniu grzecznym dzieciom przynosi
upominki, a niegrzecznym - rózgċ.

