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Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce wrześniowy numer gazetki szkolnej                      

w całości poświęcony dożynkom. 

Życzymy przyjemnej lektury  

Redakcja 
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DOŻYNKI 
Milena Kałuża, Olivier Janas 

Za nami czas obchodów dożynek – święta, które odbywa się na zakończenie zbiorów 

plonów z pól.  Ma już ono długą tradycję, jednak na przestrzeni lat święto to 

przyjmowało różne formy. Dzisiejsze dożynki kojarzą nam się z mszą dożynkową, 

barwnym korowodem zakończonym obrzędem dożynkowym i koncertami przeróżnych 

zespołów. Nie zawsze tak było. Poznajcie tradycje i zwyczaje dożynkowe. 

 

 

 

Oliwier Wyciślok 

Dożynki to ludowe święto, które połączone jest z obrzędami dziękczynnymi                  

po zebraniu żniw. Tradycyjnie obchodzone są w jedną z sobót lub niedziel w sierpniu                  

lub we wrześniu, tuż po ukończeniu żniw. Święto sięga czasów przedchrześcijańskich i ma 

związek z pogańskim Świętem Plonów, które było obchodzone w równonoc jesienną, czyli 

23 września. Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią             

i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca 

na nich dobiega końca. Jest to pora pełna radości i dumy z dobrze wykonanej pracy                

oraz czas, gdy ludzie wsi mogą odpocząć i pomyśleć o przyjemnościach. 
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Rafał Stochaj 

Zwyczaj ten, praktykowany był przez Słowian i plemiona bałtyckie, w różnych 

stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne.            

Na Śląsku Opolskim nazywane żniwniok. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był 

pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem 

gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków 

ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowników najemnych)             

w nagrodę   za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. 
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Nicola Kałuża  

Obecnie dożynki są połączeniem dwóch staropolskich zwyczajów: okrężnego                  

oraz dożynek, które w przeszłości były osobnymi, blisko sąsiadującymi świętami. Zygmunt 

Gloger w Encyklopedii staropolskiej (1900–1903) pisał, że “okrężne i dożynki są różnymi 

zwyczajami: Okrężne, biesiada rolnicza w jesieni po sprzątnięciu wszystkich zbiorów, 

czyli po „okrążeniu” pól, skąd i nazwa okrężnego powstała. Okrężne tem się różni                     

od dożynków, że dożynki oznaczają dożęcie oziminy i przyniesienie wieńca gospodarzowi 

z pola do domu. Okrężne zaś jest zabytkiem uczt jesiennych, znanych w przeszłości wielu 

narodom, wyprawianych po sprzątnięciu z pola wszystkich plonów”. 

 

 

 

Dożynki w dawnej Polsce zwano Świętem Wieńcowym (od najważniejszego ich symbolu – 

wieńca ze zbóż i kwiatów). Żniwa były uwieńczeniem wielkiego gospodarskiego trudu,             

od którego efektów, od ilości i jakości zebranych plonów, zależała ludzka egzystencja. 

 

Oliwia Böhm 

Tradycyjnie dożynki obchodzone były w pierwszy dzień jesieni. Święto poświęcone 

było tegorocznym zbiorom zbóż, w czasie którego dziękowano bogom za plony i proszono 

o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Dożynkom towarzyszyły różne praktyki. 
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Wieniec – obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca, z pozostawionych na polu zbóż,               

z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce 

dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości umieszczano                   

w nich także żywe (z czasem sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, bo miało to zapewniać 

piękny i zdrowy przychówek gospodarski. Wieniec dożynkowy nazywany bywał „plonem”. 
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Milena Kałuża, Olivier Janas 

Dożynki dziś 

Dzisiejsze dożynki zmieniły swój charakter, przeszły bowiem swoistą ewolucję.                           

W okresie powojennym zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe i parafialne. 

Organizowały je lokalne samorządy i parafie. W latach 90. XX w. stały się one nie tylko 

świętem rolników, ale i uroczystością religijną, będącą podziękowaniem składanym Bogu 

i Matce Boskiej za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Rozwinął się obyczaj 

urządzania dożynek parafialnych oraz tłumnych pielgrzymek chłopskich do miejsc kultu 

religijnego. 

 

Obecnie, najuroczyściej obchodzone polskie dożynki odbywają się na Jasnej Górze 

w Częstochowie. Obecnym ceremoniom dożynkowym przewodniczą starosta i starościna 

dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, 

warzyw, polnych kwiatów. Potem starosta i starościna wręczają bochen chleba upieczonego 

z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarzowi dożynek. Następnie składane są 

symboliczne dary z najnowszych plonów. Dożynki łączy się często z wystawami rolniczymi, 

festynami, degustacją potraw przygotowanych przez lokalne KGW oraz występami zespołów 

artystycznych.  

 

Wojciech Muskalla 

Numizmatyka 

W 2004 roku wyemitowano dwie monety okolicznościowe związane z dożynkami. Monety 

te miały nominały 2 zł i 20 zł (monetę o nominale 2 zł wyemitowano w nakładzie 850 000 sztuk, 

zaś monetę o nominale 20 zł wyemitowano w nakładzie 74 000 sztuk). Monety te wchodzą               

w skład serii monet Polski rok obrzędowy. 
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Wrześniowy numer gazetki szkolnej przygotowali: 

Oliwia Böhm, Olivier Janas, Milena Kałuża, Nicola Kałuża, Wojciech Muskalla, Rafał 

Stochaj, Oliwier Wyciślok. 

 

Opiekę nad redakcją sprawuje: p. Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź 

 

 

 

*W gazetce wykorzystane zostały zasoby internetowe. 


