
 

 

Co o nich wiesz? 
 

 

 ANDRZEJKI wzięły swoją 
nazwę od Świętego 
Andrzeja, którego imieniny 
są 30 listopada, dlatego 
często określa się je 
mianem Wigilii Świętego 
Andrzeja. 

 

 

 Wigilia jest obchodzona w 
przeddzień jakiegoś 
wydarzenia, dlatego 
właśnie Andrzejki świętuje 
się w nocy z 29 na 30 
listopada. 

 
 

 



 Tradycja hucznie obchodzonych wieczorów andrzejkowych sięga w 
Polsce co najmniej XVI wieku. W kulturze polskiej pojawiły się od 
tamtej pory również liczne przysłowia i powiedzenia związane z 
andrzejkami. 

 

 Wigilia Świętego Andrzeja jest celebrowana w wielu innych 
krajach. Szczególnie świętuje się ją w miejscach, których Święty 
Andrzej jest patronem, czyli np. w Szkocji, Grecji, czy Rosji. 

 Zwyczajowo w andrzejki organizuje się wieczory wróżb. Dawniej 
przeznaczone one były tylko dla młodych panien, które marzyły o 
wyjściu za mąż. Z czasem nie tylko one zaczęły korzystać z wróżb 
andrzejkowych. 



 

 Zanim w andrzejkach zaczęli uczestniczyć chłopcy, posiadali swój 
własny wieczór z wróżbami, który nazywano KATARZYNKAMI. 
Młodzieńcy brali udział w katarzynkach nocą z 24 na 25 listopada, 
czyli w wigilię Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. 

 Wróżby andrzejkowe na początku były traktowane bardzo 
poważnie i przeprowadzano je w odosobnieniu. Z czasem 
gromadziły dziewczęta w podobnym wieku powoli przybierając 
formę zabawy. Współcześnie w zabawach andrzejkowych biorą 
udział ludzie w każdym wieku, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 

 

 

 

 Andrzejki 
przypadają na 
koniec lub początek 
roku liturgicznego. 
Są świetną okazją 
do zorganizowania 
hucznej zabawy 
przed rozpoczęciem 
adwentu. 

 



Oto kilka najpopularniejszych wróżb andrzejkowych z Polski: 

 Wylewanie wosku na zimną wodę 
(często przez ucho od klucza) – 
wróżenie polega na tym, że próbuje się 
odgadnąć kim będzie przyszły małżonek 
z kształtu zastygłej masy lub rzucanego 
przez nią cienia sylwetki człowiekalub 
wzorów przypominających akcesoria 
związane z jego zawodem. 

 
 

 Szczekanie psa - strona, od której zaszczekał pies, ma być tą, z 
której nadejdzie przyszły oblubieniec. 

 Buty – wróżba polega na ustawianiu od 
ściany do progu jednego za 
drugim butów zgromadzonych w pokoju 
panien: ta, której but pierwszy dotrze do 
progu, jako pierwsza wyjdzie za mąż. 

 Wróżenie ze skórki jabłka – panna ma za zadanie obrać jabłko tak, 
by skórka była jak najdłuższa.Następnie rzuca ją za plecy przez 
lewe ramię. Litera, w jaką ułoży się skórka będzie pierwszą literą 
imienia jej narzeczonego. 

 

 Szpilka – jest to zabawa współczesna. 
Uczestnicy piszą imiona na dwóch 
kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a 
chłopców na drugiej. Odwraca się kartki 
imionami do dołu, tak, żeby nie było ich 
widać. Potem dziewczyna 
przekłuwakartkę z imionami chłopców, 
achłopiecprzekłuwa kartkę z imionami 
dziewczyn. Imię przebite szpilką jest 
imieniem przyszłego współmałżonka. 

 

UDANYCH ANDRZEJEK! 

 
Nauczyciele Świetlicy 


