
Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię
świętego Andrzeja. W Polsce tradycja ta powstała i jest podtrzymywana od 1557
roku. Wzmiankę o andrzejkach znaleźć można w kronikach Marcina Bielskiego,
polskiego poety, żołnierza i pisarza z XVI wieku:

Nalejcie wosku na wodę,
Ujrzyjcie swoją przygodę.

Słuchałam od swej macierzy,
Gdy która zmówi pacierze

W wigilię Andrzeja świętego,
Ujrzy oblubieńca swego.

Dziś Andrzejki są raczej okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed
rozpoczynającym się adwentem. Kilka wieków temu kobiety wierzyły w magiczną
moc andrzejkowych wróżb, szukając różnych sposobów na poznanie przyszłości.
I wróżenie nie ograniczało się tylko do lania wosku…

BUTY: Dziewczęta układały na podłodze buty, poczynając od najdalej położonego od
drzwi miejsca, przy ścianie, w kierunku drzwi. Każda dziewczyna układała po
jednym swoim bucie. Buty ustawiano naprzemiennie. Panna, której but pierwszy
przekroczył próg, miała najszybciej wyjść za mąż.

JABŁKO: Rzucenie za siebie, przez lewe ramię, jak najdłuższej skórki, miało pokazać
literę, na jaką zaczynać będzie się imię przyszłego męża.

OBRĄCZKA: Uczestniczki zabawy pożyczały złotą obrączkę od zamężnej koleżanki. 
 Zawieszały ją na sznurku i po rozbujaniu, opuszczały do szklanki lub filiżanki. Ilość
uderzeń obrączki o brzegi naczynia zdradzał wiek, w jakim osoba trzymająca
sznurek wyjdzie za mąż.

GAŁĄZKA: Jest to bardzo stara wróżba. Polega ona na tym, że młoda panna zrywa w
noc andrzejkową gałązkę wiśni. Następnie wkłada ją do wody i czeka aż do Bożego
Narodzenia. Jeżeli do tego czasu gałązka zakwitnie  dziewczyna może mieć
pewność, że w nadchodzącym roku wyjdzie za mąż.

Wróżby były i są rozmaite. Zainteresowanym polecamy książki poświęcone
zwyczajom, obrzędom oraz wierzeniom i praktykom kultywowanym dawniej w 
 Polsce, także na terenie Czechowic-Dziedzic i okolic:

„Świat naszych przodków. Tradycje jesiennego  cyklu obrzędowego” (Koło Badaczy
Kultury przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach);
„Święta w polskim domu" (rozdział: Andrzejki i katarzynki);
„Zwyczaje i obrzędy. Rok polski”.

Wróżby to dobra zabawa.  Traktujmy jednak przepowiednie z przymrużeniem oka.


