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Katarzynki 
 

Listopad to miesiąc, w którym przypadają  różne święta i uroczystości,  w tym 

również imieniny. 

Tak więc mamy w listopadzie Święto Zamarłych i Święto Odzyskania Niepodległości. 

Mamy również  bardzo popularne imieniny  Andrzeja, czyli powszechnie znane  

ANDRZEJKI,  a  25 listopada swoje imieniny  obchodzi  Katarzyna. 

Czy wiecie jednak, że  KATARZYNKI  są  w tradycji polskiej podobne w swej treści 

do Andrzejków ? 

Otóż podobnie, jak w Andrzejki,  w noc  wigilijną poprzedzającą  dzień   

Św. Katarzyny  odbywały się wróżby  i zabawy dla młodych mężczyzn dotyczące  

ożenku i poszukiwania partnerki. 

Zwyczaj Katarzynek, powszechnie znany w Polsce i żywo obchodzony jeszcze pod 

koniec XIX wieku, podobnie jak Andrzejki przypadał na okres schyłku jesieni, 

zakończenia prac polowych, porę długich jesiennych wieczorów, przesilenia 

jesiennego uważanego za czas najwłaściwszy w nawiązaniu kontaktu z zaświatami 

 i ostatnich zabaw przedadwentowych. 

Katarzynki były przepełnione pieśniami, porzekadłami, zabiegami magicznymi oraz 

wróżbami. Zabawy niczym się nie różniły od tych andrzejkowych, oprócz tego, że 

były praktykowane przez młodych kawalerów. Obrządek cieszył się bardzo dużą 

popularnością. Dla przykładu, w myśl porzekadła: „W noc świętej Katarzyny pod 

poduszką są dziewczyny” wkładano pod poduszkę dziewczęce przedmioty, bądź 

karteczki z żeńskimi imionami, które zaraz po przebudzeniu miały być wylosowane. 

Kobieta, która pojawi się we śnie to zapewne przyszła żona. Jeśli młodemu 

mężczyźnie coś się przyśni, należy ten sen przeanalizować. Symbole, które znalazły 

się we śnie mogą być wskazówką, gdzie szukać przyszłej wybranki. Pociąg, droga 

czy samochód mogą wskazywać, że kobieta ich życia będzie pochodziła z innej 

miejscowości. Wyśniony płot może być znakiem, że ukochana jest sąsiadką lub 

mieszka bardzo blisko. 
 

Katarzynki i niekultywowane męskie wróżby matrymonialne zanikły niemal całkowicie 

pod koniec XIX wieku. Warto jednak je poznać i pamiętać, bo są miłą składową 

częścią naszej kultury. 
 

Oto kilka  przysłów i porzekadeł związanych ze świętem Katarzynek  

 

 „Kto się zaleca w adwenta, będzie miał żonę na święta”. 

„Święta Katarzyna adwent zawiązuje, sama hula, pije a nam zakazuje” 

„Święta Katarzyna śmiechem, święty Andrzej grzechem” 
 


