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Wróżby andrzejkowe 
 

Zbliża się 29 listopada – Andrzejki. O historii, tradycji  

i samych wróżbach rozmawiamy z Panią Anną Pawlak, 

etnografem  

z wykształcenia, a na co dzień naszą Panią bibliotekarką. 

Czym są Andrzejki?  

Andrzejki polegają na poznawaniu przyszłości. Ponieważ dziewczęta zawsze 

bardzo chciały znać swoją przyszłość, wobec czego posługiwały się różnymi 

wróżbami. Odbywało się to w przeddzień imienin Świętego Andrzeja. Warto  

tu wspomnieć, że chłopcy także mieli swój odpowiednik wróżb 

andrzejkowych – były to Katarzynki, święto przypadające w dzień Świętej 

Katarzyny czyli 24 listopada. Wtedy chłopcy wróżyli sobie przyszłość, choć 

oni byli mniej ciekawi swojej przyszłości i mieli też większe możliwości 

kierowania swoją przyszłością, niż dziewczęta. 

Kim był święty Andrzej? 

Był jednym z apostołów. Zanim nim został był rybakiem, ale poszedł  

za Jezusem i przekazywał ludziom jego nauki. Zmarł śmiercią męczeńską 

przybity do krzyża w kształcie litery X. Krzyż ten nazywa się krzyżem 

świętego Andrzeja. Jest on uważany za patrona dziewcząt a ponieważ data 

jego śmierci przypada na 30 listopada, to w wigilię tej śmierci organizuje się 

Andrzejki. 

Skąd wzięła się tradycja wróżenia? 

Należy zacząć od tego, jaki teraz mamy okres roku. Coraz wcześniej zapada 

zmrok coraz częściej i dłużej jest ciemno. Dawniej  uważano, że kiedy jest 

ciemno, to łatwiej jest nawiązać kontakt z duchami, z siłami, które są dla 

nas niewidzialne. W kościele katolickim rok liturgiczny kończy się cztery 

tygodnie przed Bożym Narodzeniem, kiedy rozpoczyna się adwent. I właśnie 

pod koniec roku ludzie chcieli poznać swoją przyszłość. Taki okres wróżebny 

istniał również w wśród pogańskich Słowian, czego dowodem jest chociażby 

obrzęd dziadów, opisany przez Adama Mickiewicza w Dziadach. Noc, 

ciemność, zimno – te elementy budują nastrój, wobec czego duchy chętnie 

przychodzą i można się od nich czegoś ciekawego dowiedzieć. Dla dziewcząt 

najważniejsze było to, czy wyjdą za mąż, jak szybko i za kogo.  Poza tym 

dawniej ściśle przestrzegano adwentu i w tym czasie nie organizowało wesel 

ani zabaw. Dopiero po świętach Bożego Narodzenia były organizowane 

wesela  i dziewczęta chciały koniecznie wiedzieć, co im jest sądzone.  

Jak przebiegał obrzęd wróżenia? 

Wróżby trwały właściwie przez cały dzień. Na przykład, gdy dziewczęta szły  

po wodę, liczyły kołki w płocie – jeśli była parzysta liczba, to będą miały 

parę, jeśli nieparzysta – będą samotne. Wieczorem zbierały się w jednej  
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w jednej izbie. Dziewczyny w tym dniu czesały się i ubierały odświętnie, aby 

podkreślić wagę tego dnia. Najbardziej znanym sposobem dowiedzenia się  

o swojej przyszłości było lanie wosku. Obrzęd polega na tym, że do 

miednicy wlewa się wody i przez klucz leje się wosk. Kiedyś lano też ołów 

albo cynę, w tej chwili właściwie ogranicza się to do wosku.  

Dlaczego wosk lano przez klucz? 

Ponieważ klucz jest otwiera i zamyka przyszłość. Na podstawie cienia 

rzucanego rzez zastygły na wodzie wosk dziewczyny zgadywały, kim będzie 

ich wybranek - czy to będzie na przykład ktoś, kto powozi konie, czy ktoś, 

kto ma dużo pieniędzy. Gdy leje się wosk, to na powierzchni wody zostają 

takie małe kropelki i z ilości tych kropelek można było wywnioskować, czy 

będzie się bogatym czy biednym. Ta wróżba andrzejkowa przetrwała do 

dziś.   

 Fot. własna 

Jakie były inne wróżby? 

Następnie były takie wróżby, do których były potrzebne zwierzęta. 

Dziewczyny brały koguta, którego stawiały w na środku izby i sypały 

ziarno. Ta dziewczyna, której ziarno kogut zjadł jako pierwsze, miała jako 

pierwsza wyjść za mąż.  Do kolejnej wróżby używano pieczonych bułeczek. 

Na środku izby stawiano psa. Ta dziewczyna, której bułka została zjedzona 

przez czworonoga jako pierwsza, miała wyjść najszybciej za mąż. Można 

było do wróżb wykorzystać także gąsiora. Ptaka stawiano na środku izby, 

dziewczęta stawały w okręgu i do której z nich gąsior przyleciał jako 

pierwszy, ta miała najszybciej znaleźć wybranka.  

Kolejna wróżba polegała na tym, że na stole kładziono przedmioty: 

obrączkę – symbol małżeństwa, różaniec – symbol wstąpienia do klasztoru  

i zwiędły liść – symbol staropanieństwa, grudkę ziemi – symbol śmierci  

i przykrywano je kubkami tak, aby dziewczyna nie widziała co znajduje się 

pod każdym z nich. Zadaniem dziewczyny było wylosowanie kubka a to, co 

pod nim znalazła było przepowiednią jej przyszłości.  

Była też taka wróżba – na belce pod sufitem wieszano sznurek, do którego 

mocowano ciastko, pączek lub jabłko. Której dziewczynie udało się bez 

pomocy rąk odgryźć kawałek smakołyku, tej wróżono szczęście w miłości. 

Ciastka bardzo często były posypane makiem, który był ulubioną potrawą 

duchów. Dziewczęta wierzyły, że jeśli duch będzie łakomy i będzie chciał 

zjeść to ciastko, to pokaże im przyszłość.  

Chyba najbardziej emocjonującym sposobem wróżenia była wróżba  

z dwoma lustrami. Stawiało się je po obu stronach stołu. Dziewczyna 

zaglądała do lustra i jeżeli w tym drugim lustrze, które było za nią zobaczyła 

twarz swojego chłopaka to wnioskowała, że to będzie jej przyszły 

narzeczony. Jak zobaczyła Antka, to Antek, a jak Franka, to Franek.  

Wróżono także ze snu, który każda dziewczyna interpretowała inaczej. Jeśli 

śniła jej się podróż, to wnioskowała, że pojedzie gdzieś daleko jako żona. 

Czasem też dziewczęta robiły karteczki z imionami chłopców, które 

wkładały pod poduszkę. Rano wyciągały jedną karteczkę z imieniem 



przyszłego męża.  

Jest jeszcze jedna wróżba, która jest do dziś wykorzystywana przez 

dziewczyny – to ustawianie butów. Który but „wyjdzie” za próg jako 

pierwszy, tego właścicielka jako pierwsza wyjdzie za mąż.  

Do innej wróżby wykorzystywano wodę, która w kulturze ludowej miała 

własności oczyszczające. To dlatego przed świętami ludzie myli siebie i cały 

dom, robili porządki. A wracając do wróżby – do miski nalewano wodę  

i wrzucano dwie igły. Jeśli się złączyły, dziewczyna miała szybko wyjść  

za mąż. Podobne znaczenie miało puszczanie dwóch połówek orzecha.  

Do wróżenia wykorzystywano też herbaciane fusy. Parzono herbatę 

liściastą, napar wypijano a z pozostałych fusów, a dokładniej z ich kształtu 

wróżono przyszłość. Oczywiście kształty były różnie interpretowane, zgodnie 

z marzeniami dziewcząt. Jedna w fusach widziała koronę a inna worek  

z grochem.  

Innym rekwizytem była gałązka wiśni. Zrywano ją tego dnia i wstawiano  

do wody. Jeśli go wigilii (do 24 grudnia) zakwitła, wróżyło to szybkie 

zamążpójście. 

 

Fot. własna 

Czy dziś dziewczęta wierzą we wróżby? 

Dziś chyba raczej udają, że wierzą. Natomiast dawniej niektóre rzeczywiście 

bardzo to przeżywały. Opisany jest nawet taki wypadek że na wsi pod 

Sieradzem wywróżono dziewczynie staropanieństwo. Ona doszła  

do wniosku,  że nie chce takiej wróżby i chciała się utopić. Na szczęście  

koleżanki odwiodły ją od tego. Obecnie jest to moment do zabawy,  

ostatniej przed adwentem. Dawniej adwent był bardzo przestrzegany  

i Andrzejki były ostatnim momentem na spotkania, które były przerywane 

na miesiąc. 

Bardzo dziękujemy za ciekawą rozmowę. 

 

 

 



Fot. Clipart 

21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości  
i Pozdrowień 

Już po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 

Życzliwości. Tegoroczne obchody były inne, wymuszone izolacją 

i zdalnym nauczaniem. Ale chyba w tym roku bardziej niż 

kiedykolwiek potrzebowaliśmy miłych i życzliwych słów. 

Pamiętajcie, że Dzień życzliwości można świętować każdego 

dnia, nie tylko 21 listopada. Uśmiech, miłe słowo, pomoc w 

drobnych sprawach – tak niewiele,  

a może komuś bardzo pomóc. Czy wiecie, skąd wzięło się to 

święto? Oryginalna nazwa święta to Hallo World Day. Ideą było 

powiedzenie „cześć!” co najmniej dziesięciu osobom w ciągu tego 

dnia. Święto narodziło się w Stanach Zjednoczonych za sprawą 

Briana i Michaela McCormacków. To dwaj bracia, którzy w 1973 

roku postanowili zaprotestować przeciwko konfliktowi 

zbrojnemu między Izraelem i Egiptem. Dziś dzień ten jest 

obchodzony w ponad 180 krajach. Głównym przesłaniem jest to, 

byśmy rozwiązywali konflikty w sposób pokojowy, nie zaś siłowy. 

Polska przyłączyła się do świętowania w 2006 roku, a miastem, 

które najpełniej angażuje się w obchody dnia życzliwości jest 

Wrocław. A Wy jak świętowaliście ten dzień?  

 



 

Coś dla ducha i dla ciała, czyli nasze konkursy!!! 

LITERACKI KONKURS ŚWIĄTECZNY!!! 
Ogłaszamy konkurs na opowiadanie świąteczne! Puśćcie wodze 
wyobraźni i sprawcie, by święta Bożego Narodzenia były w tym roku 
jeszcze bardziej magiczne! 
Do kogo skierowany jest konkurs? Konkurs jest skierowany do 
uczniów klas 4-8. 
Jakie są wymagania dotyczące prac?  

 czcionka Times New Roman 12,  
 interlinia 1,5 wiersza,  
 objętość 1 strona, 
 lewy górny róg – imię, nazwisko i klasa, 
 na środku – tytuł opowiadania. 

Do kiedy należy je nadsyłać? Prace nadsyłajcie do 6 grudnia 2020 roku. 
Do kogo należ je przesyłać? Wasze opowiadania wysyłajcie na adres: 
a.lewandowicz@sp11.elodz.edu.pl 
Jaka jest nagroda? Nagrodą będzie opublikowanie zwycięskiego 
opowiadania w grudniowym numerze naszej gazetki oraz na szkolnym 
Facebooku. 
 

BIEG MIKOŁAJKOWY - KONKURS SPORTOWY 
  
Drugi konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów  
i odbędzie się w dwóch kategoriach: 

 
Klasy 1-3  
W dniach 1-6 grudnia wybierzcie się z rodzicami na dwór,  
by pobiegać lub pospacerować. Koniecznie załóżcie czapki 
Świętego Mikołaja. Zróbcie zdjęcie i prześlijcie je do 6 grudnia 
2020 roku na adres k.andrysiak@sp11.elodz.edu.pl 

Klasy 4-8 
W dniach 1-6 grudnia ubierzcie się odpowiednio, zainstalujcie 
aplikację biegową i spróbujcie ustanowić rekord w bieganiu. 
Zróbcie zrzut ekranowy pokonanego dystansu i do 6 grudnia 
2020 roku prześlijcie go na adres: a.piegat@sp11.elodz.edu.pl 
NAGRODY 
W obu kategoriach wiekowych jury wyłoni zwycięzców, którzy 
otrzymają dyplomy oraz szóstki z wychowania fizycznego  

a zwycięskie zdjęcia opublikujemy! 
 
 

ŚWIĄTECZNA AKCJA RADY RODZICÓW  
„CO MIKOŁAJ I JEGO POMOCNICY ROBIĄ  

W CIĄGU ROKU?” 
 

Przypominamy także wszystkim uczniom o trwającej akcji Rady 
Rodziców na przygotowanie kalendarza. Prace plastyczne 
nadsyłajcie do końca listopada 2020 roku na adres:  
radasp11@o2.pl. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 
Nr 11 im. Marii 
Kownackiej w Łodzi 
ul. Hufcowa 20A 
94-107 Łódź 

Jesteśmy na 
Facebooku! 


