
ANDZREJKI – WIERZENIA  

I TRADYCJE 

                 Wierzono, że w wigilie świętego Andrzeja 29 na 30 listopada duchy 

przodków podobnie jak w noc świętojańską wracają na ziemię i odsłaniają 

tajemnice - w noc Andrzejkową matrymonialne.  

                 Najbardziej rozpowszechnioną wróżbą było lanie na wodę                

roztopionego wosku przez ucho od klucza a następnie odczytywanie kształtów 

zastygniętego wosku, najlepiej z cienia  rzucanego na oświetloną ścianę. 

 
I tak : 

 anioł -  oznaczał szczęście, gwiazda - powodzenie, kwiat - smutek, 

 orzeł - osiągnięcie zamierzonych celów, serce - wielką miłość. 

W dawnych czasach wylewano olej lub cynę, roztopione na łyżce nad ogniem.                  

Dziewczyny przywiązywały również dużą wagę do snów w nocy z 29 na 30 

listopada, które miały być prorocze. Chłopcy podobne wróżby odprawiali na 

świętą Katarzynę – 4  listopada. Wg przysłowia, że w " święto Katarzyny są pod 

poduszką dziewczyny", ale potem zwyczaj urządzania Katarzynek poszedł w 

zapomnienie i łącznie urządzano Andrzejki.  

Święto to pochodzi ze Szkocji, gdzie jest bardzo hucznie obchodzone. 

Współczesne Andrzejki zmieniły swój charakter – dziś 

zarówno dziewczęta jak i chłopcy, dzieci i dorośli bawią się 

żartobliwymi wróżbami. 



ANDZREJKOWE WRÓŻBY  

NA WESOŁO 

 

Obieranie jabłek 

 

Należy wybrać tyle jednakowej wielkości jabłek, ile jest uczestniczek zabawy. 

Każda z nich obierając jabłko stara się uzyskać jak najdłuższą, nieprzerwaną 

ostrużynę. Która wygra, ta będzie najdłużej chodzić ze swoim chłopakiem. W 

drugim etapie każda dziewczyna bierze swoją ostrużynę w rękę i rzuca za plecy. 

Teraz należy uważnie się przyjrzeć leżącej na podłodze skórce czy nie układa 

się w jakąś literę alfabetu. Jeśli tak, to może być pierwsza litera imienia 

chłopaka, z którym będzie się w tym  roku spotykać.       

 

Filiżanki 

 

Cztery filiżanki. Pod trzema chowamy: obrączkę, monetę i listek, a czwartą 

zostawiamy pustą. Zamieniamy miejscami filiżanki i wybieramy jedną z nich. 

Obrączka to miłość, listek - ślub, moneta – bogactwo, a pusta to nowy rok bez 

zmian. 

 

Buty 

 

 Aby dowiedzieć się, która z grona wróżących wyjdzie pierwsza  za mąż, należy 

buty z lewej nogi ustawić rzędem w kącie pokoju. Ostatni  w kolejce 

przestawiany jest na początek  i właścicielka buta, który pierwszy dotknie progu 

lub wyjdzie za drzwi, jako pierwsza wyjdzie za mąż. 

 

 



Z NOCĄ ŚW. ANDRZEJA 

WIĄŻĄ SIĘ RÓWNIEŻ LICZNE 

PRZYSŁOWIA: 

 Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja. 

 Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie. 

 Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 

 Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze. 

 Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, 

suszy. 

 Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu 

leży. 

 Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota. 

  Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego 

Narodzenia będzie sroga zima. 

 Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja. 

  Na świętego Andrzeja potrzeba kożucha dobrodzieja. 

 

 

Życzymy udanej zabawy andrzejkowej 

i pomyślnej wróżby! 


