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liczba pojedyncza liczba mnoga tłumaczenie 
die Andreasnacht - Andrzejki 
die Andreasnacht organisieren organizować andrzejki 
zur Andreasnacht gehen iść na andrzejki 
der Andreasabend - wieczór andrzejkowy 
das Wachsgießen am Andreasabend lanie wosku w wieczór andrzejkowy 
die Zukunft - przyszłość 
der Schlüssel - klucz 
die Schüssel mit Wasser miska z wodą 
die Kerze -n świeca 
bei Kerzenschein przy świecach 
das Wachs -e wosk 
Wachs gießen lać wosk 
Wachs durch das Schlüsselloch gießen lać wosk przez dziurkę od klucza 
die Wachsfigur -en figura woskowa 
der Schatten - cień 
im Kerzenschein w blasku świec 
die Weissagung -en wróżba 
an Weissagungen glauben wierzyć we wróżby 
 

 

Zdania z wykładu „Die Andreasnacht, Andrzejki - Słownictwo tematyczne” na kanale 
YouTube: 

Meine Freundin organisiert die Andreasnachtparty. 
Moja przyjaciółka organizuje andrzejki. 
 
In der Nacht zum 30. November d.h. am Andreasabend werden wir das Wachs gießen.   
W nocy na 30 listopada tzn. w wieczór andrzejkowy będziemy lać wosk. 
 
Am Andreasabend können Mädchen ihre Zukunft kennenlernen. 
W wieczór andrzejkowy dziewczyny mogą poznać swoją przyszłość. 
 
Wir brauchen einen alten Schlüssel mit einem großen Schlüsselloch. 
Potrzebujemy starego klucza z dużą dziurką.  
 
Wir müssen dann das Kerzenwachs auflösen. 
Musimy rozpuścić następnie wosk ze świec.  
 
Wir gießen das Wachs durch das Schlüsselloch in eine Schüssel mit Wasser. 
Lejemy ten wosk przez dziurkę od klucza do miski z wodą. 
 
Aus dem flüssigen Wachs entstehen Wachsfiguren. 
Z płynnego wosku powstają figurki woskowe.  
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Wir schauen die Wachsfiguren im Lampenlicht an. 
Oglądamy figurki woskowe w świetle lampy.  
 
Der Schatten, den die Wachsfiguren an die Wand werfen, nimmt verschiedene Formen an. 
Cień, który rzucają woskowe figury na ścianę, przybiera różne kształty. 
 
Aus dem Schatten sagt man die Zukunft vorher.  
Z tego cienia przepowiada się przyszłość. 
 
Der ganze Spaß findet im Kerzenschein statt. 
Cała zabawa odbywa się w blasku świec. 
 
Wir glauben an Weissagungen nicht. Aber Andreasnachtpartys machen uns großen Spaß. 
Nie wierzymy we wróżby. Ale zabawy andrzejkowe sprawiają nam ogromną frajdę. 
 


