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ANDRZEJKI I KATARZYNKI 
 

 
 

KOCHANE ŚWIETLIKI , 

 

W LISTOPADZIE OBCHODZIMY ANDRZEJKI , A Z TYM 

ZWIĄZANE SĄ WRÓŻBY , ZABAWY , ŚWIATEŁKA I INNE 

MROCZNE TAJEMNICE. POSŁUCHAJCIE HISTORII Z 

TYM ZWIĄZANEJ , JAK OBCHODZONO KIEDYŚ A JAK 

DZIŚ. 

POZNACIE RÓWNIEŻ CZYM SĄ KATARZYNKI , NIE TAK 

ZNANE JAK ANDRZEJKI , ALE O PODOBNYM 

ZNACZENIU. 

 

 
 Dawno, dawno temu w niewielkiej wiosce na brzegu Wisły mieszkała 
sobie młoda dziewczyna, która miała na imię Janka. Była piękną panną i 
wielu chłopców pragnęło zwrócić na siebie jej uwagę, jednak ona dla 
żadnego z nich nie znalazła miejsca w swym sercu. Dlatego też z 
niecierpliwością czekała na magiczną noc, w którą - według starych 
opowieści - panny mogły zobaczyć swojego przyszłego męża. Gdy 
nadszedł koniec listopada, Janka wraz z innymi dziewczętami z wioski 
udała się do kościoła, aby pomodlić się do św. Andrzeja, który jest 
patronem dziewic. Następnie panny zgromadziły się w jednej z chat, 
gdzie zaczęły tradycyjne wróżby, odprawiane niegdyś przez ich matki. 
Najpierw dziewczęta wróżyły za pomocą butów: ustawiały buty z lewej 
nogi jeden za drugim, sprawdzając, który z nich pierwszy dotknie progu. 
Niebawem okazało się, że to właśnie but Janki i to ona jako pierwsza 
wyjdzie za mąż. Następnie obierały jabłka ta, aby powstała jedna długa 
obierka i rzucały za siebie. Litera, jaka utworzyła się na podłodze była 
pierwszą literą imienia przyszłego męża. Na koniec wyszły na dwór i ze 
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słomianego dachu kurnika wyciągnęły po garści słomek. Potem wróciły 
do chaty i liczyły, czy mają parzystą czy nieparzystą liczbę słomek, gdyż 
parzysta oznaczała zamążpójście, a nieparzysta - staropanieństwo. Ku 
ogólnej radości, według tej wróżby, wszystkie panny miały wyjść za mąż. 
   Uszczęśliwiona Janka wracała do domu zastanawiając się, co jej się 
dziś przyśni i czy rzeczywiście wróżby się spełnią. Przed snem włożyła 
pod poduszkę złożone męskie spodnie. Gdy udało jej się zasnąć, śniła o 
wysokim czarnowłosym mężczyźnie. Od tamtej pory nie mogła się 
doczekać spotkania ze swoim wywróżonym oblubieńcem. I rzeczywiście, 
kilka miesięcy później do wioski przybył młody stolarz, który postanowił 
się tu osiedlić. Był wysoki i miał włosy czarne jak noc. Janka od razu się 
w nim zakochała. Zresztą z wzajemnością, bo tuż po żniwach odbyło się 
wielkie wesele, na którym zgromadzili się wszyscy mieszkańcy wioski. 
Pozostałe panny, patrząc na Jankę, myślały o kolejnej niezwykłej, 
listopadowej nocy, mając nadzieję, że tym razem to właśnie im wróżby 
ukażą przyszłego męża. 
 
Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat. Świat się zmienił, ale nadal w 
nocy z 29 na 30 listopada panny gromadzą się razem, a wróżby mają im 
ujawnić wyczekiwanego wybranka serca.  
 
Noc tę natomiast z biegiem czasu nazwano Andrzejkami i tak pozostało 
do dziś.  
 
 

Poniżej zamieszczam filmiki , które przybliżą Wam obchody 
Andrzejek  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xsHz-sr4GKA 

https://www.youtube.com/watch?v=JFl9NLmiUuQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fXAf0dOOOtg 

https://www.youtube.com/watch?v=P1kgrY1eoZs 

 

Czym różnią się Andrzejki od Katarzynek ? 

 

W dawnych czasach Andrzejki odprawiane były w wigilię dnia św. 

Andrzeja  czyli 29 listopada, a Katarzynki w wigilię dnia św. Katarzyny – 

24 listopada. 

https://www.youtube.com/watch?v=xsHz-sr4GKA
https://www.youtube.com/watch?v=JFl9NLmiUuQ
https://www.youtube.com/watch?v=fXAf0dOOOtg
https://www.youtube.com/watch?v=P1kgrY1eoZs
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Czym są Andrzejki i Katarzynki? Kiedyś były to wieczory spotkań i wróżb 

dziewcząt w Andrzejki i chłopców w Katarzynki marzących o 

narzeczonych i małżeństwie. Dziś wróżymy raczej dla zabawy i 

przyjemności, niż po to by poznać imię, stan i zamożność przyszłego 

partnera życiowego. 

Jak świętowano? 

Przede wszystkim radośnie i z wypiekami na policzkach. Wróżąc sobie z 
wosku, kołków w płocie i karteczek pod poduszką. 

Dziewczyny, panny na wydaniu i wdowy koniecznie chciały dowiedzieć 
się, kiedy i jakiego męża będą miały.  

Czym jest wróżba? 

 

Wróżyć to tyle, co przepowiadać przyszłość. Pytać o losy kogoś, kto zna 
nasz los.  

Jak wróżono kiedyś i po co? 

Wróżb było całe mnóstwo. Niektóre z nich niesione tradycją przetrwały 
do dziś. Lano gorący wosk, by z jego kształtu wyczytać postać 
przyszłego narzeczonego lub najbliższą przyszłość. Z butów 
ustawionych jeden za drugim wróżono, która panna pierwszą będzie 
przy ołtarzu w nadchodzącym roku. Zgadywano imię przyszłego męża 
lub żony z karteczek schowanych pod poduszkę. Wróżono ze świec 
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pływających po wodzie, kołków w płocie i szczekania psa (jeśli szczekał 
„tak, tak…” oznaczało to, że panna w małżeński stan niedługo pójdzie, 
należało bacznie się wsłuchiwać co też to szczekanie przypomina…). 
Było też wiele wróżb które dziś budzą zdziwienie i uśmiech. Chłopcy 
wierzyli, że upragniona dziewczyna ukaże im się we śnie, w nocy z 23 na 
24 listopada jeśli po kąpieli wytrą się dziewczęcą zapaską lub koszulą, a 
potem włożą ją pod prześcieradło i na tak przygotowanym posłaniu 
spędzą noc. 

W ogóle wielką wagę przywiązywano do snów. Wierzono np., że zjawy 
senne w postaci przyszłych narzeczonych nawiedzają dziewice w noc 
św. Andrzeja jeśli te na misce z wodą, którą stawiało się przy łóżku, 
ułoży mostek misternie zbudowany z patyczków. 

Ale uwaga!!! 

We śnie mógł również zjawić się duch, upiór! Co gorsza – wisielec lub 
topielec. Ich dusze właśnie o tej porze roku włóczyły się po ziemi, 
zwłaszcza po rozstajnych drogach, ale zdarzało się, że zbliżały się do 
domów. Aby je odstraszyć należało natrzeć furtki, drzwi domów i obór – 
czosnkiem – który miał właściwości magiczne. 

Z czosnkiem związana była jeszcze jedna tradycja. Nie wiem jak znosiły 
to żołądki dziewczyn… Wierzono w to, że panny uchronić przed duchami 
mogą trzy ząbki czosnku. Należało wziąć je do ust kładąc się do łóżka i 
połknąć dopiero przed samym zaśnięciem. Nie polecam tej metody 
odpędzania błądzących po okolicy dusz potępieńców – można się 
zadławić i odchorować bolesną niestrawnością… 

Przysłowia andrzejkowe 

 Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, 
suszy. 

 Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego. 
 Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze. 
 Na Świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 
 Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 
 Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja. 
 W wigiliją Jędrzeja świętego – ujrzy oblubieńca swego. 
 Święty Jedrzej adwent przytwierdzi. 
 Której but na progu stanie – pierwsza panna na wydanie. 
 Na święty Jędrzej szukają baby przędzy. 
 Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi. 
 Miękko na Andrzeja, to niedobra nadzieja. 
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 Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia 
będzie sroga zima. 

 Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota. 
 Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży. 
 Gdy Andrzej zwiąże ziemię łyczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem. 
 Nie jędrusić, ale na koszule gnusić. 
 Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja. 
 Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja. 
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ANDRZEJKI DZIŚ 

 

LANIE WOSKU- to podstawa andrzejkowej zabawy. Gorący wosk, 

roztopiony w żeliwnej lub blaszanej misce, wylewa się na zimną 

wodę przez dziurkę od klucza i z zastygłych kształtów oraz cienia 

rzucanego przez nich na ścianę, odczytuje się przyszłość. Ten 

zwyczaj, choć dziś traktowany przez nas z przymrużeniem oka, 

dawniej przyprawiał dziewczęta o zimne poty. Lanie wosku, 

podobnie zresztą jak inne wróżby andrzejkowe, przeznaczone było 

dla niezamężnych panien, które w wigilię św. Andrzeja miały poznać 

swój los (kiedy i czy w ogóle wyjdą za mąż) - stąd wzięło się zresztą 

znane przysłowie: "Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby 

nadzieja". Dziś we wróżbach biorą udział także mężczyźni. 

Lanie wosku - znaczenie figur woskowych 

 Anioł - dobra wiadomość 

 Balon - przejściowe kłopoty 

 But - zabiegany rok 

 Chmurka - przestań bujać w obłokach 

 Człowiek - niedługo poznasz swoją miłość 
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 Dom - bezpieczeństwo 

 Domek - poświęć więcej czasu na sprawy domowe 

 Drabina - awans 

 Dzbanek - poprawa zdrowia i przypływ sił witalnych 

 Dzwon - niespodziewana wiadomość 

 Fontanna - szczęście 

 Gęś - nieoczekiwani goście 

 Góra - dąż do celu cierpliwie mimo trudności 

 Grzebień - fałszywy przyjaciel 

 Gwiazda - pieniądze i szczęście 

 Jajko - sukces 

 Klucz - wejście do nowego domu lub czyjegoś serca 

 Koszyczek - praca da satysfakcję 

 Kot - zdrada 

 Pies - uważaj na to z kim się zadajesz. Jeden z Twoich 

przyjaciół może być fałszywy. Bądź ostrożny w zawieraniu 

nowych znajomości. 

 Motyl - oznacza wewnętrzną przemianę 

 Pieniądze - będziesz bardzo oszczędna 

 Pierścień - oznacza związek, zaręczyny 

 Maska - kamuflujesz swoje emocje, uwolnij je 

 Rycerz lub jeździec na koniu - zakochasz się w wojskowym lub 

wyjdziesz za niego za mąż. 

 Paw - pomyślność w sprawach sercowych. 
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 Serce - partner z którym obecnie jesteś jest prawdopodobnie 

tym, z którym spędzisz resztę swojego życia. To prawdziwa 

miłość. 

 Serce postrzępione - niepowodzenia w sprawach uczuciowych, 

złamane serce. 

 Słońce - oznacza pomyślny rok 
 

JAK ZROBIĆ KLUCZ DO LANIA WOSKU? 

Po wydrukowaniu szablonu , najlepiej nakleić go na karton i wyciąć. 

Przyozdobić kolorując wybranym kolorem, można dodać brokatu , aby 

klucz błyszczał. 
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KARTY PRACY DO POKOLOROWANIA      

1. WRÓŻBA - LANIE WOSKU
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2. WRÓŻBA Z BUTÓW 
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ZABAWY  RUCHOWE  NA ANDRZEJKI -  WRÓŻBY 

 

1. KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI  

 

1. Przygotuj worek i wrzuć do niego akcesoria charakterystyczne dla 
różnych zawodów, np. grzebień (fryzjer), strzykawka (pielęgniarka), 
mikrofon (piosenkarz), pędzel do makijażu (kosmetyczka), pióro 
(pisarz), nitka (krawiec). 

2. Dziecko losuje przedmiot, a potem prezentuje go innym dzieciom. 
Maluch demonstruje, jak używa się tego przedmiotu oraz jak 
zachowuje się osoba, która się nim posługuje. Inne dzieci zgadują, 
kim będzie w przyszłości ich koleżanka bądź kolega. Wróżby na 
temat przyszłości zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie. 
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2. CZARODZIEJSKIE KARTECZKI 

1. Czas na wróżbę, która pokaże nam imię przyszłego męża bądź 
żony malucha! Na białych karteczkach wypisz imiona męskie i 
żeńskie niewidocznym atramentem (w tej funkcji sprawdzi się sok z 
cytryny). Kiedy wyschnie, czarodziejskie karteczki włóż do dwóch 
kapeluszy (damskiego i męskiego). 

2. Dziewczynki losują karteczki z męskiego kapelusza, chłopcy z 
damskiego. Z pomocą opiekuna odczytują imię przyszłego męża 
lub żony nad płomieniem świecy. 
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3 . ANDRZEJKOWE SERCE  

 

1. Przygotuj: kolorowy papier, nożyczki, długopis, szpilkę. 
2. Wytnij z papieru serce i napisz na nim kilkanaście imion chłopców i 

dziewczynek (w zależności od płci dziecka).  
3. Wróżba polega na tym, by każde dziecko przekłuło szpilką serce. 

Imię, na które natrafi, to imię przyszłego ukochanego/ukochanej. 
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 4. WRÓŻENIE ZE SŁOMEK 

 

1. Przygotuj: flamastry, słomki do napojów, naczynie z wodą. 
2. Na początek każde dziecko zaznacza swoją słomkę innym 

kolorem. 
3.  Kolejnym krokiem jest wrzucenie ich do miski z wodą.  
4. Te słomki, które się połączą, będą oznaczać wieczną przyjaźń 

osób, do których należą. 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SALĘ, POKÓJ NA ANDRZEJKI , GDZIE 

BĘDZIEMY WRÓŻYĆ 

1. GWIAZDY, KSIĘŻYCE 

 Gwiazdy, księżyce, komety nieodłącznie kojarzą się z magią, tajemnicą i 

wróżbami. Warto więc w wieczór wróżb skarbami nieba udekorować 

mieszkanie. Dekoracje na andrzejki mogą wzbogacić także motywy 

słońca, planet, drogi mlecznej. 
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Gwiezdne ozdoby 

Potrzebne: złoty, srebrny karton lub metaliczny papier samoprzylepny, 
brokat, klej nożyczki 

Przygotowanie: Powycinaj z kartonu lub papieru samoprzylepnego 
gwiazdy i księżyce. Udekoruj je wedle uznania brokatem. Możesz je 
rozłożyć na stole, meblach lub przykleić np. na przedmioty dekoracyjne, 
bądź obrus (jeśli masz papierowy). 

PS Możesz też kupić papierowy obrus w ciemnym kolorze i złotym 
markerem narysować na nim gwiazdy, księżyce, słońca. Ewentualnie na 
obrus w wyrazistym kolorze można także wysypać złote/ srebrne 
konfetti. Jeśli chcesz możesz w wyciętych przedmiotach zrobić dziurki, 
nawlec je na sznurek i powiesić np. na ścianie lub nad stołem. 
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2. KORALIKI, PACIORKI, SZKIEŁKA 

Barwne paciorki to częsty atrybut cygańskich wróżek. Zawieś kolorowe 

sznury koralików nad wejściem do pokoju, na drzwiach. Paciorki powinny 

być w wyrazistych lub metalicznych kolorach: zielonym, bordowym, 

fioletowym, ciemnoniebieskim, złotym, srebrnym. 
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KRZYŻÓWKA ANDRZEJKOWA 

 

 

Miłego Świętowania Andrzejek i Katarzynek 

 

 

 


