
Wieczór andrzejkowy. 

 

      Jak co roku w listopadzie zgodnie z tradycją obchodzimy wieczór andrzejkowy. Wywodzi 

się on z ludowej tradycji. Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła 

wszystkim ludom od wielu wieków. Aby zrozumieć, bądź zjednać sobie siły przyrody, 

stosowano liczne wróżby, zabiegi magiczne i zaklęcia. Późną jesienią po zakończeniu 

wszystkich prac rolnych, gdy dni były coraz krótsze, a wieczory coraz dłuższe, rozpoczynała 

się niegdyś na wsi pora kojarzenia małżeństw. Następował wtedy okres wróżb i zalotów, ale 

dniem szczególnym był dzień 29 listopada - wigilia św. Andrzeja. Tradycja ta pochodzi 

prawdopodobnie ze starożytnej Grecji. Andrzeja zaczęto uważać za rozdawcę mężów, a dzień 

jego pamięci poświęcono dziewczęcym wróżbom. 

   

     Andrzejki to magiczny wieczór, podczas którego otwierają się tajemnicze wrota do 

nieznanej przyszłości. Wszyscy, którzy chcą poznać tajniki kolejnych dni, poświęcają ten 

wieczór wróżbom. Co przyniesie los odkrywali uczniowie dzięki różnorodnym 

przepowiedniom. Prócz licznych tradycyjnych wróżb, miały miejsce również, jak przystało na 

prawdziwe ostatki, muzyka oraz tańce. Dzieci z dużym entuzjazmem uczestniczyły  

w przygotowanych zabawach. Na spotkaniu panowała wesoła atmosfera, dobry nastrój oraz 

dużo śmiechu.  

 

Jaki to wspaniały wieczór nadchodzi 
Czyżby to był Wieczór Andrzejkowy 
 
Świece przygotowane 
Towarzystwo doborowe dobrane 
Dziewczęta do wróżb już gotowe 
 
Różne wróżby wymyślają 
Buty ustawiają 
Woskiem leją i serdecznie się śmieją 
 
Która pierwsza wyjdzie za mąż 
Co którą czeka w przyszłości 
Jakie, jakie czekają je nowości 
Który to z wielbicieli na zawsze w sercu u każdej z dziewcząt zagości 
 
Goście wszyscy rozbawieni, rozweseleni 
Tańczą, muzyczka gra 
A zabawa dalej trwa i trwa 

 

Oto niektóre wróżby, za pomocą których uczniowie przewidywali swoją przyszłość: 

 

Kubki przyszłości: 

Ukrywamy pod kubkami różne przedmioty. Potem każdy podnosi jeden kubek.  

Co pod nim znajdzie? 

Obrączka – małżeństwo 

Różaniec – zakon 

Chleb, klucze – dobrobyt 

Cukierek – dobre, słodkie życie 

Chusteczka – opłakane życie 

Pieniądze – bogactwo. 



Losowanie kolorów: 

czerwony - Jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczyć, bo w przyszłości możesz być 

częstym gościem u dentysty. 

 fioletowy - Za dużo się kłócisz. Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie wokół ciebie 

bardziej kolorowe. 

 zielony - Bądź ostrożny w drodze do szkoły. Patrz uważnie pod nogi i bacznie rozglądaj się 

na przejściu dla pieszych. Jeśli będziesz uważał to nic złego ci się nie przytrafi. 

 niebieski - Zawsze pilnuj swoich rzeczy, bo możesz coś cennego zgubić. Nie bądź 

roztargniony. 

 biały - Pijesz za mało mleka, masz słabe kości. Jedz więcej nabiału, a nie tylko chrupki  

i batony. 

 żółty - Bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Nie pij zimnych napojów, gdy 

jesteś spocony, a zimą noś zawsze czapkę i nigdy nie zapominaj o szaliku. 

 

Ciekawe, ile z andrzejkowych przepowiedni odnajdzie swoje odbicie w realnym świecie? 

Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy liczą na pomyślne spełnienie doczekają pomyślnego 

zakończenia. Aby tak się stało możemy wypowiedzieć andrzejkowe zaklęcie: 

Hokus-pokus, czary-mary,  

aby wróżby się spełniały, złóżmy dary.  

Najpierw wypowiemy zaklęcie:    

Oj, dadaże, oj, badaże,  

niechaj przyszłość się ukaże,  

czary-mary, wosku lanie,  

co ma stać się niech się stanie.  

Wszystkim spełnienia wróżb życzymy,  

a za rok może się znowu zobaczymy.  

Dziękujemy za przybycie. 

                                                                             Ewelina  Zagroda 

 

 


