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Andrzejki
Historia andrzejek sięga starożytności, choć w 
polskiej literaturze po raz pierwszy andrzejki 
zostały opisane w XVI wieku. Wieczór wróżb 
przypada w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię 
św. Andrzeja. Andrzejki to ostatni przed adwentem 
wieczór, w którym można było organizować huczne 
imprezy. Najbardziej znaną andrzejkową tradycją są 
wróżby andrzejkowe których zwyczaj 
prawdopodobnie sięga starożytnej Grecji.



Historia
Zwyczaj wróżb matrymonialnych praktykowany był już w czasach 
starożytnych. Przypuszcza się, że mógł być związany z kultem 
starogermańskiego boga Frejra, bóstwa miłości i płodności.



Historia
Według innych źródeł kolebką wróżb matrymonialnych miała 

być Grecja, gdzie imię Andreas oznaczało męża, mężczyznę. To 

zresztą na Peloponezie męczeńską śmierć ponieść miał św. 

Andrzej, jeden z apostołów. Dziś uważany jest m.in. za 

opiekuna panien na wydaniu, w Cerkwi prawosławnej obdarzany 

taką czcią jak w Kościele rzymskokatolickim św. Piotr.

To właśnie powierzając się opiece św. Andrzeja, niezamężne 

kobiety wierzyły, że wskaże im kandydata na męża. Stąd wróżby 

andrzejkowe początkowo mogły praktykować wyłącznie panny.



Dawne wróżby andrzejkowe
Tradycyjną wróżbą andrzejkową, która przetrwała do 
dziś jest lanie wosku, czyli ceromancja. Wzory, jakie 
tworzył zastygający w zimnej wodzie wosk, były 
interpretowane pod kątem podobieństwa do sylwetki 
przyszłego męża lub akcesoriów związanych z 
wykonywanym przez niego zawodem.



Dawne wróżby andrzejkowe
Na Kujawach i w Małopolsce panny ustawiały się w okręgu, a 

do środka wpuszczały gąsiora z przewiązanymi chustką oczami. 

Ta, do której ptak podszedł jako pierwszy, pierwsza miała wyjść 

za mąż.

Na Mazowszu pieczono placki i kładziono na ławie, by później 

nakarmić nimi psa. Ta, której placek został zjedzony jako 

pierwszy, miała spotkać ukochanego.





Historia andrzejek w 
Polsce

Najprawdopodobniej andrzejki jako zwyczajowy wieczór wróżb w 

Polsce pojawił się w wieku XV, gdy duchowieństwo zaczęło tracić 

swoją dominację u schyłku średniowiecza.

W polskiej literaturze po raz pierwszy wspomniane zostały przez 

satyryka Marcina Bielskiego. Jego moralitet „Komedyja Justyna i 

Konstancyjej” uważany jest za jeden z najważniejszych polskich 

moralitetów doby renesansu. Utwór został wydany w 1557 roku 

w Krakowie przez Macieja Wierzbiętę.





Kiedy obchodzimy 
andrzejki 2020

Mimo że data Andrzejek jest stała, co roku wiele osób zastanawia 
się, kiedy dokładnie wypada to święto. Jak co roku Andrzejki 
obchodzić będziemy w nocy z 29 na 30 listopada (z niedzieli na 
poniedziałek). Jest to praktycznie ostatnia okazja do 
organizowania hucznych zabaw, ponieważ niedługo po nich 
rozpoczyna się adwent - okres przypominający oczekiwanie na 
powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

Przypomnijmy, że Andrzejki upamiętniają świętego Andrzeja - 
jednego z dwunastu apostołów, patrona m.in. Szkocji, Rosji , 
Sycylii oraz Grecji.



Andrzejki

Najpopularniejsze wróżby związane 
z Andrzejkami to:
● lanie wosku
● wróżenie z kart
● rzucanie butami
● obieranie jabłek



Wyścig butów

W andrzejkowy wieczór możemy też urządzić wyścig 
butów. Chodzi o to, żeby lewe buty uczestników ustawić 
rządkiem w kącie pokoju. Następnie powinniśmy 
przestawiać je tak, aby ostatni but „wskakiwał” na 
pierwsze miejsce i tak aż do momentu, kiedy któryś z 
butów dotknie progu. Osoba, która jest właścicielem 
tego buta będzie wedle wróżby tą, która pierwsza 
wyjdzie za mąż lub ożeni się.
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