
                 

 

Wigilia świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. 

Dziewczęta usiłowały w tym dniu dowiedzieć się o swym przyszłym losie.  

 

 

 

 

Każda panna wzrok wytęża, by odnaleźć swego męża. 

Na św. Andrzeja dziewczynom z wróżby nadzieja. 

Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego. 

Czary mary, wosku lanie,  

co ma stać się, niech się stanie! 

Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie.  

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

Święty Andrzej miał pomóc dziewczętom w odkryciu przyszłości, chłopcy gromadzili się na 

podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny, czyli 24 listopada.  

                  Dziś ci wróży Katarzyna, jaka czeka cię dziewczyna. 

TRADYCJE ANDRZEJKOWE  

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 



 

Andrzejki i katarzynki obecne są w polskiej tradycji od dawna. Obchodzone  
w Polsce od kilku pokoleń, nie tracą na popularności. Nasze babcie nie świętowały andrzejek 

wspólnie z dziadkami. Chłopcy i dziewczęta bawili się osobno, a sama zabawa miała również 

nieco inny charakter. Wierzono, że tego dnia przyszłość otwiera swoje tajemnice. 

Obecnie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako andrzejki.  

Dziś w andrzejkowych czarach- marach biorą udział zarówno dziewczynki jak i chłopcy.  

Wróżb na ten wieczór jest bardzo dużo. Przypominamy Wam niektóre z nich.  

 

 

 

Nalejcie wosku na wodę, 

Ujrzyjcie swoją przygodę. 

Słuchałam od swej macierzy, 

Gdy która zmówi pacierze 

W wigilię Andrzeja świętego, 

Ujrzy oblubieńca swego. 

 

 

Klucz do przyszłości 

Panny zebrane w domu lały na wodę roztopiony wosk.  

Potem oglądało się cień, jaki stężały kształt rzucał na ścianę.  

Żeby wróżba była ważna, konieczny był klucz.  

Przez wieńczące go kółko przelewało się wosk, cynę lub ołów.  

Z cieni rzucanych na ścianę można było wiele wyczytać.  

 

W naszej izbie same dziwy, 

Płynie wosku wartka struga. 

Pokaż, wosku, która pierwsza 

Wyjdzie za mąż, która druga? 

 

 

Obrączka czy różaniec? 

Dziewczęta mogą dowiedzieć się, co je czeka w przyszłości, dzięki wróżbie z kubkami. 

Należy je rozłożyć na stoliku i ukryć pod nimi przedmioty symbolizujące drogę życiową lub 

przyszły zawód.                           



 
I tak: obrączka wróży małżeństwo, pierścionek - zaręczyny, różaniec - zakon, kwiatek lub 

liść - staropanieństwo, chleb lub klucze - dobrobyt, cukier - słodkie życie, liść bobkowy - 

sławę, pieniądze - bogactwo, serce przebite strzałą - nieszczęśliwą miłość. 

 
 

 

 

Czyj but pierwszy? 

Do dziś popularne są wróżby z butów. 

Dziewczęta ustawiają po kolei swoje buty wzdłuż ściany.  

Której but pierwszy przekroczy próg, ta może być pewna, że wkrótce wyjdzie 

za mąż. 

Można również rzucać butem przez lewe ramię, jeżeli spadnie szpicem  

w stronę drzwi, oznacza to "wyjście z domu",  

czyli zamążpójście, jeżeli odwrotnie – jeszcze nie pora myśleć o ślubie.  

 

 
 

Przestroga wirującej butelki 

 

Gospodyni wieczoru układa na podłodze w koło 

wypisane wcześniej na karteczkach różne 

przestrogi, np.: nie zadzieraj nosa, nie podrywaj 

tak nachalnie, nie objadaj się przed snem, 

wystrzegaj się plotek, z miłością poczekaj do 

wiosny, blondynka cię zdradza itp. Każdy 

kolejno obraca butelką w środku utworzonego 

koła. 

Gdy butelka się zatrzyma, wskaże dla 

wróżącego przestrogę.   
 

 

A imię jego... 

Bardzo istotne jest imię przyszłego męża. Jednym ze sposobów jest przerzucanie 

 z zamkniętymi oczami kartek kalendarza i zatrzymanie się w dowolnym miejscu. 



Wycinano też serce z papieru, na którym wypisywano imiona chłopców. Panny przekłuwały 

serce igłą - imię, na które trafiły, należało do przyszłego męża. Jeśli igła przekłuła puste 

miejsce, na małżeństwo trzeba było jeszcze poczekać. 

Panny, zanim poszły spać w noc andrzejkową, wypisywały 25 karteczek z męskimi 

imionami i wkładały pod poduszkę. Każdego ranka wyciągały po jednej karteczce, a ostatnia 

- odczytana w Wigilię - ujawniała imię wybranka. 

Popularna była też kiedyś wróżba z obierzyn z jabłek. Dziewczyny 

rzucały taką obierkę za siebie, a kształt, w jaki się ułożyła, miał 

wskazać pierwszą literę imienia przyszłego małżonka. 

 

 
 
 

 

 

 
 

Pamiętajcie, że tylko od Was zależy czy Wasze życzenia się spełnią. Traktujmy 

przepowiednie z przymrużeniem oka i nie bierzmy sobie do serca smutnych wróżb. 

Życzymy wspaniałej zabawy! 

 

Zobacz prezentację o andrzejkach. 

 

 


