
 

Andrzejki 2020 

W obliczu zagrożenia epidemicznego trwającego niezmiennie w naszym kraju od wielu 

miesięcy, nie ma żadnych szans na organizację tego typu przedsięwzięć w szkole. Mimo to 

warto więc wykorzystać ten czas do zabawy, samodzielnie zaplanować  magiczny 

andrzejkowy wieczór w domu. 

 

 
Wróżby andrzejkowe są świetną okazją, aby poznać swoją przyszłość i dowiedzieć się, 

co nas czeka w przyszłym. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka. 

Andrzejki są nieoficjalnym świętem, które każdego roku wypada w tym samym dniu  

w wigilię przed dniem św. Andrzeja. W 2020 roku Andrzejki będziemy obchodzić w nocy 

 z niedzieli na poniedziałek (z 29 na 30 listopada).  

 

 Zwyczaje andrzejkowe 

Wróżby na andrzejki traktowane były bardzo poważnie. Bardzo wierzono w ich rezultat, dlatego 

 też zazwyczaj wykonywano je w odosobnieniu i indywidualnie. Pierwsze wspomnienie  

o andrzejkach w polskiej literaturze pojawiło się w 1557 roku. Marcin Bielski po raz pierwszy użył 

nazwy "andrzejki" w swojej sztuce „Komedyjka Justyna i Konstancyjej”. Tam również opisał pierwsze 

tradycyjne wróżby andrzejkowe - z wykorzystaniem prostych przedmiotów, świec i biżuterii. Często 

atrybutem do wróżb były jabłka, a w niektórych przepowiedniach szczególną rolę odgrywały zwierzęta, 

takie jak pies lub gęś.  

Zabawa andrzejkowa nie może się obyć bez wróżb polegających na laniu wosku przez 

dziurkę od klucza do zimnej wody. Kształt, który powstaje w misie z wodą z zastygłej masy, 

ma zdradzać cechy przyszłego partnera. Np. kształt góry wskazuje na to, że partner będzie 

wyniosły i niedostępny, z kolei kształt przypominający psa wskazuje na to, że partner będzie 

świetnym przyjacielem. 

 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=andrzejki#e=TagLink
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=wr%F3%BFby+andrzejkowe#e=TagLink
https://www.edziecko.pl/edziecko/0,123533.html?tag=pies#anchorLink


 

 

Wróżby andrzejkowe - Lanie wosku 

To jedna z najbardziej popularnych wróżb andrzejkowych. Potrzebne do niej nam będą 

świecie oraz klucz (jeżeli nie chcemy zabrudzić używanego klucza możemy zrobić zastępczy 

na przykład z folii aluminiowej). Z zapalonej świeczki lejemy wosk przez dziurkę od klucza 

prosto do naczynia z zimną wodą. Następnie bierzemy wystudzony kawałek wosku  

i oświetlam go latarką, aby rzucił cień na ścianę. Formę możemy dowolnie przekręcać. Teraz 

wszystko zależy już od naszej wyobraźni. 

 

 

Wróżby andrzejkowe - serce i szpilki 

Z kartek papieru wycinamy serce i na jednej ze stron zapisujemy męskie, a na drugiej żeńskie 

imiona. W zależności od tego, kto bierze akurat udział w zabawie, serce odwraca się  

w odpowiednią stronę. Później uczestnik lub uczestniczka z zawiązanymi oczami ma trafić 

szpilką w jedno z imion. Imię, w które trafimy, należy do przyszłego ukochanego lub 

ukochanej. 

 

 



Wróżby andrzejkowe -  Kartki z zawodami 

Na kartkach wpisujemy nazwy różnych zawodów, następnie wrzucamy je do naczynia  

i urządzamy losowanie. Każdy z uczestników wybiera jedną kartkę i odczytuję swoją pracę 

przyszłości. 

Wróżby andrzejkowe - Wróżba z jabłek 

Podczas tej zabawy obieramy jabłko, a skórki wyrzucamy za siebie. Z rozrzuconych na 

podłodze ostrużyn próbujemy odczytać inicjały ukochanej lub ukochanego. 

 

 

Wróżby andrzejkowe  - Wyścigi butów 

W pokoju, gdzie odbywa się andrzejkowa zabawa, wybieramy start oraz metę. Następnie 

każdy z uczestników, jeden za drugim, układa swoje buty w stronę mety i rozpoczyna się 

wyścig.Kiedy skończą się buty, wtedy układamy te z końca kolejki. Tej osobie, której buty 

pierwsze dotrą do celu, spełni się największe marzenie. 

 

Wróżby andrzejkowe  - Rzucanie monetą 

Każdy z uczestników musi wymyślić sobie życzenie, a następnie wybiera monetę  

o dowolnym nominale i z wyznaczonego miejsca próbuje trafić do naczynia z wodą. Temu, 

komu się uda spełni się marzenie. 

Wróżby andrzejkowe  - Szpilki 

Jak łatwo się domyślić do tej wróżby potrzebujemy szpilek. Szpilki z kubeczka wysypujemy 

na obrus, aż uda nam się z nich odczytać jakąś literę. Każda litera ma określone znaczenie. 

Poniżej przykładowa lista: 

 



 A - podróż/przeprowadzka 

 E - sukcesy w nauce 

 H - szczęśliwa miłośc 

 K - sukcesy towarzyskie lub zawodowe 

 L - uwaga na złodziei (odwrócona litera ostrzega przed wypadkiem lub problemami 

zdrowotnymi) 

 M - ciekawa propozycja zawodowa 

 N - szczęście w życiu (w każdej dziedzinie) 

 T - masz sprawdzonych przyjaciół, którzy zawsze ci pomogą 

 W - uwaga na oszustów 

 V - strzeż się przed osobami, które będą chciały ciebie wykorzystać 

 X - szczęście sprzyja Ci we wszystkim 

  

To tylko kilka propozycji na andrzejkowy wieczór. 

życzę dobrej zabawy 

Gabriela Lasowska 
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