
Zwyczaje i obrzędy andrzejkowe 



Andrzejki to popularna, potoczna nazwa określająca dzień 

wigilii świętego Andrzeja, jednego z dwunastu apostołów. 

Wieczór ten przypada w nocy z 29 na 30 listopada. 

Według dawnych wierzeń ta noc miała moc magiczną.  



Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed 

rozpoczynającym się okresem Adwentu, w którym 

powstrzymywano się tradycyjnie od zabaw, podobnie jak w 

okresie Wielkiego Postu.  



Wróżby Andrzejkowe 

Tradycyjnie w andrzejki wykonywane są różnego rodzaju 

wróżby, najczęściej dotyczące zamążpójścia . Niegdyś 

przykładano do nich dużą wagę i wykonywano je w 

odosobnieniu. Współcześnie wróżby andrzejkowe mają 

jedynie charakter zabawy.  



Wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć 
można:  

Wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz — na 
podstawie kształtu zastygłego wosku lub rzucanego przez 

niego cienia wróżono o przyszłym ukochanym, jego cechach 
wyglądu, zawodu itp. 



Ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od 
ściany do progu drzwi — ta, której but jako pierwszy 

dotarł do progu jako pierwsza miała wyjść za mąż.  



Wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt 

na jednej kartce, a imiona chłopców na drugiej, po czym 

kartki są odwracane i przekłuwane od góry — imię, które 

zostanie przekłute oznacza imię przyszłej wybranki / 

wybranka.  



Ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki wiśni lub czereśni 
— jeżeli gałązka zakwitnie w Boże Narodzenie, to jest to 

zwiastun szybkiego zamążpójścia.  



Skórka z jabłka - całe jabłko obieramy cieniutko, w taki 

sposób, żeby powstała jedna długa skórka. Kiedy udało 

się uzyskać długą obierkę, stanąć trzeba, wziąć ją w 

rękę i rzucić za siebie przez lewe ramię. Zobaczyć w 

jaką literę się ułożyła. To będzie litera imienia Twojej 

połóweczki. 



Rzucanie monetą - Każdy uczestnik wybiera monetę o 

dowolnym nominale. Następnie musi pomyśleć życzenie i 

trafić monetą do naczynia napełnionego wodą 

umieszczonego w odpowiedniej odległości (nie może stać 

ono ani za blisko, ani za daleko). Kto trafi do miski z 

wodą, tego marzenie na pewno się spełni. 



Początkowo uroczystość traktowano bardzo poważnie, 

lecz w dzisiejszych czasach wróżby są traktowane 

z przymrużeniem oka. 


