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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 

 

 

 

Oferta zbójnickiej zabawy andrzejkowej! Hej! 
 

                  

 

 
 

 

 

 

 

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych 

dziewcząt. Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, 

w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na 

wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. 

 

Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na 

starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner, andros 

oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Frejra, dawcy bogactw, bóstwa 

miłości i płodności. 
 

W zamierzchłych czasach ludzie wierzyli nie w jednego, ale w wielu bogów. Wierzyli też, że w jeziorach, w pradawnej puszczy karpackiej na terenie 

Beskidów, w rzekach i jeziorach, na bagnach i torfowiskach mieszkają rusałki, wodniki, utopki, strzygi, czarownice, wilkołaki, złote kaczyce, wiły, 

dziwożony,  płanetniki inne zjawy i duchy. Wierzyli też, że zbójnicy uprawiali magię i mieli konszachty z samym czartem. Jednym zdaniem 

świat roił się od stworzeń obdarzonych czarodziejskimi mocami. Ludzie najczęściej bali się ich. Od dawien dawna próbowali wkupić się w ich łaski, a przede 

wszystkim – poznać przyszłość, żeby móc się ustrzec przed nieszczęściami i żyć spokojnie. 

 

Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne: 

 

Indywidualne 
 

 Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu 

kandydata na męża (Kresy Wschodnie); 

 Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany (powszechne); 

 Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe 

pójście za mąż (powszechne). 

 

Zbiorowe 

 
 Cień rzucany przez figurę odlaną z wosku; 

 Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan 

zakonny; 

 Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego 

wielbiciela, akcesoriów związanych z jego zawodem itp. (zob. też ceromancja); 

 Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta której but pierwszy dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść za mąż; 

 Strona od której zaszczekał pies miała być tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec; 

 Dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta oznaczające wybranych chłopców i czekały, którą zje jako pierwszą; 

 Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczyna do której gąsior najpierw podszedł (albo skubnął) – jako 

pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana na Kujawach i w Małopolsce); 
 Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziewczyna, której placek został najpierw zjedzony jako pierwsza miała 

wyjść za mąż (wróżba znana na Mazowszu); 

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony 

kartkę z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast 

przekłuwali kartkę z imionami dziewczyn. (wróżba nowoczesna, znana w całej Polsce). 

 

    
 
Z takich właśnie starodawnych tradycji wywodzi się wieczór andrzejkowy. Tradycje wróżb andrzejkowych przetrwały do naszych czasów, są niezwykle ciekawą zabawą. 

 

Taką unikatową zbójnicką zabawę proponujemy Państwu podczas tegorocznego wieczoru Andrzejowego! Lanie wosku po zbójnicku, czary mary, wiedźmy i wróżki, zbójnickie 

frajerki i zbójnicka brygada Karpackie Zbóje, animacje zbójeckie z cennymi nagrodami to elementy programu, jaki proponujemy już dzisiaj!  
 

Scenariusz zbójnickiej zabawy andrzejkowej: 
 

 Czas trwania 2 - 3 godziny. Ale jest możliwość przedłużenia imprezy. 

 

 Skład:  Harnaś Janosik, góral z góralką, kapela góralska Karpackie Zbóje (skrzypce, altówka, akordeon/ heligonka i kontrabas), pary taneczne, gawędziarz 
– multiinstrumentalista,  
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Zbójnicki program składa się z trzech góralskich bloków przedzielonych przerwami. Każdy blok rozpoczyna się od zbójnickiego muzykowania  

a w dalszej kolejności biesiadnicy zapraszani są do udziału w zbójnickim wróżeniu. Zabawa będzie iście po zbóju! Hej! Występ prowadzony jest przez 

harnasia Janosika i Marynę – zbójnicką frajerkę i zielarkę.  

 

Zbójnicka zabawa odbywa się w atmosferze starodawnych obrzędów odprawianych w góralskiej bacówce przez cnotliwe panny chcące dowiedzieć 

się przyszłości o swoim zamążpójściu za harnasia Janosika. Przed każdym zbój - seansem będzie krótka wzmianka gawędziarza o tradycjach wróżenia 

wśród górali z Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. 

 

Na samym początku zagramy Wom na zbójecką nutę. Po graniu powróżymy co nieco i będziemy lali wosk, w kolejnym wejściu będziemy wróżyć  
z obierek, ze spodków, butów, szpilek i z ognia. 

 

Wróżby które zostaną przeprowadzone podczas imprezy 

 

Lanie Wosku po zbójecku 

 

Jednym z najpopularniejszych zwyczajów nieustannie kojarzącym się z wieczorem andrzejkowym jest lanie wosku. Roztopiony wosk lejemy na wodę przez 

ucho od klucza. Według dawnych wierzeń klucz ułatwiał nawiązywanie kontaktu z zaświatami, a tylko dobre duchy praprzodków mogą odsłonić przyszłość. 

Kształt woskowej figurki może wydawać się nieczytelny, ale gdy obejrzycie jego cień na ścianie, łatwiej można dopatrzeć się zarysu. Gdy puścisz wodze 
fantazji, dowiesz się co czeka Cię w nadchodzącym roku. Może to właśnie Ty – wyjdziesz za mąż za samego harnasia Janosika? 

 

     
 

Obierka po zbójnicku 

 

Chcecie dowiedzieć się, na jaką literę zaczyna się imię ukochanego zbójnika przeznaczonego właśnie Tobie przez zbójnicki los? Do tej wróżby musicie użyć 

jabłka a dokładniej jego skórki. Ale uwaga! Musicie to zrobić w ten sposób, żeby powstała jedna obierka. Rzuć nią za siebie przez lewe ramię i odczytaj 

literę utworzoną przez leżącą na podłodze obierzynę. 

 

      
Fot. Zbójecka zabawa andrzejkowa z Karpackimi Zbójami. 

 

 

Magiczna harnasiowa watra 

 

Pomyślcie sobie życzenia i zapalcie dwie zapałki. Trzymajcie je płonącymi łebkami do góry. Jeżeli zapałki będą palić się “ku sobie”, życzenie się spełni  

w ciągu roku, a jeśli nie –będziecie musieli dłużej poczekać na jego realizację. 

 

      
Fot. Zbójecka zabawa andrzejkowa z Karpackimi Zbójami. 

 
Wróżba z butów Janosika 

 

Dzięki niej możemy dowiedzieć się, która z panien wyjdzie pierwsza za mąż. Każda z dziewczyn zdejmuje but z lewej nogi i ustawia w rządku, 

zaczynając od najdalej wysuniętego rogu pokoju, a kończąc na drzwiach wejściowych. Właścicielka buta który jako pierwszy przekroczy próg, może 

być pewna że pierwsza zmieni stan cywilny i wyjdzie za mąż za harnasia Janosika. Jeżeli but do wróżby był drogi i elegancki - może liczyć na 

bogatego męża, jeśli już trochę zniszczony i wcześniej reperowany - spotka mężczyznę po przejściach. Innym sposobem odgadnięcia swej przyszłości za 

pomocą butów, było rzucanie butem przez lewe ramię, stojąc tyłem do drzwi wejściowych. But który upadł najbliżej wyjścia i w dodatku był 

zwrócony czubkiem w kierunku progu - wróżył właścicielce ślub w najbliższym roku.  

 

      
Fot. Zbójecka zabawa andrzejkowa z Karpackimi Zbójami. 
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Spodki zbójnika Proćpoka  

 

Do tej wróżby potrzebne są nam przynajmniej cztery spodeczki, pod którymi może zmieścić się drobny przedmiot. Potrzebna nam będzie 

obrączka, zbójnicki dukat  i listek. Pod spodeczki wkładamy wyżej wymienione przedmioty, czwarty pozostaje pusty. Następnie należy 

spodeczki zamienić miejscami, musi to zrobić osoba, która nie bierze udziału we wróżbie. Osoba, która chce poznać swoją przyszłość 

wybiera jeden spodeczek. Jeśli pod spodkiem znajdzie obrączkę wróży jej to szybkie małżeństwo, jeśli listek - ślub, zbójnicki dukat 

- bogactwo. Jeśli zaś trafi na pusty spodeczek - w tym roku nic istotnego nie wydarzy się w jej sprawach uczuciowych.  

 

      
Fot. Zbójecka zabawa andrzejkowa z Karpackimi Zbójami. 

 

Szpilki frajerki Maryny 

 

Do tej wróżby potrzebna jest nieparzysta ilość szpilek, najlepiej byłoby, aby było ich dwadzieścia jeden. Szpilki wkładamy do uprzednio 

przygotowanego „magicznego” zbójnickiego kubka. Następnie lewą ręką zakrywając wierzch kubka potrząsamy nim, prosząc 

świętego Andrzeja – patrona zbójników karpackich o wskazówkę co nas czeka w najbliższym czasie. Szpilki rozsypujemy na 
czerwony obrus i uruchamiamy naszą wyobraźnię. Wpatrując się w rozsypane na stół szpilki, staramy się odczytać jakie literki zostały 

utworzone przez rozsypane szpilki. Powstała litera lub litery mogą oznaczać imię przyszłego chłopaka lub męża. Szpileczki można 

rozsypywać do trzech razy, jeśli za każdym razem nie zostanie utworzona żadna litera - nie jest to jeszcze dobry czas na ułożenie sobie 

życia uczuciowego ze zbójnikiem Janosikiem.  

 

      
Fot. Zbójecka zabawa andrzejkowa z Karpackimi Zbójami. 

 
Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich napadów i innych imprez 

 

Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich kuligów 

 

Zobacz nasze filmy na YouTube 

 

 

Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody  

w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla 

uhonorowania najważniejszych postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 

     
 

Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom i łodwagom. 

Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby sławił gorolskom 

ślebode! Hej! 
 

Rezerwacja zbójeckiej zabawy andrzejkowej z Karpackimi Zbójami 

 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, 

której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 

609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  

 

Dane do przelewu: 

 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 

34-300 ŻYWIEC 

Ul. Sienkiewicza 40A 

NIP: 553 – 230 – 63 – 40 

REGON: 240 745 145 

 

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 

Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

                                                     Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

 

                                                                                    Dołącz do Karpackich Zbójów!        

 
                                                                          Zapraszamy do zabawy! 

https://www.facebook.com/KapelaGoralskaKarpackieZboje/photos_stream
https://www.facebook.com/KuligiWBeskidach/photos_stream
http://www.youtube.com/zbojnickiszlak
mailto:marketing@zbojnickie.pl

