


Andrzejki odbywają się w 

nocy 29 listopada do 30 

listopada



 wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 

na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, 

patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza 

polska wzmianka literacka o nim pojawiła się 

w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego. 

Dzień ten przypada na końcu lub na początku 

roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną 

okazją do zorganizowania ostatnich hucznych 

zabaw przed rozpoczynającym się 

adwentem. 



 Lanie wosku i odgadywanie kształtów jego 
cieni to najpopularniejsza wróżba 
andrzejkowa. Będziesz potrzebować: 
zwykłych świeczek, papierowego 
(tekturowego), samodzielnie wykonanego 
klucza, miski z wodą, dobrego humoru.
Wosk należy roztopić w rondelku na małym 
ogniu. Uwaga rondelek pewnie do niczego 
innego nie będzie się już nadawał!Ciepły
wosk ostrożnie przez dziurkę od klucza 
lejemy do wody. Gdy wosk na wodzie 
zastygnie podnosimy go do światła i 
oglądamy powstały na ścianie cień. Z jego 
kształtu wróżymy naszą przyszłość.







 Potrzebujesz jedynie skórki od jabłek i 

bezpiecznej obieraczki. Obieramy jabłuszka. 

Ciskamy za siebie ostrużyny z jabłek, a z ich 

zakrętów próbujemy zgadnąć literę 

początkową imienia przyszłego 

narzeczonego/przyszłej 

narzeczonej.Potrzebujesz jedynie skórki od 

jabłek i bezpiecznej obieraczki. Obieramy 

jabłuszka. Ciskamy za siebie ostrużyny z 

jabłek, a z ich zakrętów próbujemy zgadnąć 

literę początkową imienia przyszłego 

narzeczonego/przyszłej narzeczonej.





 Aby wywróżyć imię przyszłego ukochanego 

do korków dziewczynki przyczepiają kartki 

ze swoim imieniem i wkładają je do miski z 

wodą, w której pływają korki z 

przyczepionymi imionami męskimi. Gdy korki 

się złączą jest to znak, że przyszły wybranek 

będzie nosił imię z kartki Aby stworzyć 

bardziej magiczny nastrój w czasie zabawy –

można ozdobić kartki brokatem, a imiona 

wypisać atramentem – jak prawdziwa 

wróżka.





Według niektórych podań Andrzejki, 

podobnie jak imię Andrzej pochodzą z Grecji, 

według innych z Niemiec, gdzie Andrzej to 

najważniejszy ze świętych. Pewne jest 

jednak to, że wieczór andrzejkowy to ostatni 

wieczór szaleństw przed nastaniem Adwentu 

Andrzej.
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