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Drodzy ósemkowicze! 
Witamy Was w nowym roku szkolnym 2022/2023. Jesień minę-

ła nam bardzo szybko ale nowe wydanie gazetki pomoże Wam 

nacieszyc się jej ostatnimi dniami. Temperatury spadają, więc 

zaproponujemy Wam szeroki wybór książek do umilenia wie-

czorów. Krótszą lekturą mogą być przygotowane artykuły na te-

mat filozofii i przyjaźni, a dla fanów kinematografii proponuje-

my kilka klimatycznych filmów. W cieplejsze dni możecie wy-

brac się w któreś z miejsc zaproponowanych w artykule lub na 

zakupy w poszukiwaniu uzupełnienia garderoby—w wyborze 

pomogą porady modowe na jesień i zimę.  

Uczcie się pilnie i dobrze zacznijcie ten rok szkolny. 

Pozdrawiamy! 
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Zima jest najmniej ulubioną porą roku dla wielu osób. Konieczność warstwowania odzieży oraz przykry-
wania stylizacji bywa nie lada udręką. Zima może być jednak cudowną okazją do eksperymentowania  
z modą! 

W tym roku na wielu pokazach za głównego bohatera stylizacji projektanci wybierali trencze o różnych 
fasonach. Wielokolorowe i rozmiarowe płaszcze niesamowicie przyciągały uwagę publiczności. Płaszcze 
nie muszą być wcale zasłoną dla naszego ubrania, wręcz przeciwnie – mogą je świetnie dopełnić i tworzyć 
niejako ramę całego „looku". 

Stonowane kolory zawsze towarzyszyły chłodnym porom roku. Brązy i beże królują wraz z wieloma  
odcieniami czerwieni. W tym sezonie „na topie" będzie jednak kolor camelowy! Ten piaskowy odcień robi 
ostatnimi czasy furorę! To pora, aby zaopatrzyć się w swetry, płaszcze i szaliki w tym kolorze i zapewnić 
sobie stylowy element garderoby na tegoroczną zimę. 

Jak już można było dostrzec, ostatnio skóra zyskała wielu wielbicieli. Projektanci, ale i sieciówki korzysta-
ją z tego typu materiału do wszystkich rodzajów ubrań i akcesoriów. Gdzie nie spojrzymy, można dostrzec 
skórzane elementy w postaci kurtek, torebek, spódnic czy spodni i butów. To niesamowita okazja dla  
wielbicieli czerni, aby sprezentować sobie ponadczasową odzież skórzaną! 

Jak zawsze, należy pamiętać o swoim komforcie i indywidualności! Stylizacje pomagają wyrażać siebie,  
a wpasowanie w trendy powoduje niezliczoną liczbę (uwielbianych) komplementów :)  

 

Porady modowe na zimę 
Maja Marcinkowska 
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Gdzieś kiedyś usłyszałam, że Carlos Ruiz Zafon to hiszpańska wersja Ericha Marii Remarque’a.  

A że jestem największą fanką twórczości autora ,,Cienia wiatru”, musiałam sięgnąć po twórczość   

Remarque’a. 

,,Nim nadejdzie lato” to historia nakreślona przez wojnę, która odebrała Lillian i Clerfaytowi wszystko,  

co kochali.  Zdrowie, pasję, rodzinę, możliwości... To opowieść pełna silnych emocji. Między wierszami 

czuć samotność, bezradność i pustkę w sercach bohaterów i dopiero ich spotkanie dwójki bohaterów stop-

niowo zmienia sytuację. Budzi się uczucie, więź i nadzieja, która staje się sensem życia.  

Problem w tym, że to życie wcale nie jest tak kolorowe i piękne. Strach przed śmiercią paraliżuje...  

Czy warto jednak zaryzykować i zakochać się? Czy powinniśmy cieszyć się i angażować w relacje, mimo 

krótkich prognoz lekarzy na życie?  

To bardzo przejmująca, a zarazem piękna opowieść. Mimo całego bólu i cierpienia, w życiu bohaterów  

pojawia się też upragniona miłość, która wypełnia pustkę strachu i choroby. Autor w mistrzowski sposób 

ubiera w słowa życiowe trudności i doświadczenia, które dotykają każdego z nas do głębi. W przewrotny  

i zaskakujący sposób prowadzi opowieść, wzbudzając falę emocji w czytelniku. Nie można przejść obojęt-

nie obok tej książki. Nic dziwnego, że Erich Maria Remarque jest uznawany za jednego z najwybitniej-

szych twórców XX wieku. 

 

Małgorzata Kant  

Erich Maria Remarque „Nim nadejdzie lato” 
czyli literacki zachwyt października 



 6 

 

Każdy wie, że najlepsze wieczory to takie, które spędza się w domowym zaciszu, pod kocem, z gorącą 

herbatą w dłoni i ulubionym filmem. Szczególnie jesienią, która jest wręcz doskonałą na to porą,  

ze względu na swój klimat i pogodę. Klimat ten szczególnie dobrze wyczuwalny jest w - niedawno mi 

nione - halloween, dlatego właśnie chciałabym przedstawić filmy idealne na tę porę. 

Pierwszym filmem jest dość stara produkcja z 1999 roku, jaką jest Szósty zmysł. Choć film jest z gatunku 

psychologiczny, zawiera również elementy horroru, co nadaje mu klimatu idealnego na dodanie  

go do listy na halloweenowy maraton. Jest jednym z doskonałych dowodów na to, że stare filmy  

nie są nudne, przewidywalne i spisane na stratę, bowiem historia opowiadana w tej produkcji utrzymuje 

widza w więzi z bohaterami, a także momentami w niepewności oraz napięciu, które powoduje akcja. 

Film ten bowiem potrafi zaskoczyć i ma w sobie wiele zwrotów akcji, zadziwiających nawet w naszych 

czasach. Opowiada on historię psychiatry dra Malcolm'a Crowe'a (w tej roli Bruce Willis), który stara  

się pomóc 7 letniemu chłopcu, Cole'owi (który widzi zmarłych) w pogodzeniu się z jego nietypowym 

darem. Film trzyma w napięciu do końca oraz wywołuje wiele emocji, począwszy od strachu  

i niepewności, aż do współczucia i szczęścia skierowanych zarówno w stronę postaci doktora jak  

i młodego Cole'a. Jednak jedną z najlepszych i najbardziej wartych uwagi rzeczy w tym filmie jest 

niewątpliwie świetny plot twist, który sprawi, że za drugim razem spojrzysz na ten film z zupełnie innej  

i świeżej perspektywy dzięki świetnej manipulacji scenami i doskonale przeprowadzoną akcją oraz  

dialogami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

Propozycje na halloweenowy maraton filmowy 
Oliwia Wróblewska 
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Drugim filmem jest stosunkowo świeża produkcja z ubiegłego roku, a dokładniej ekranizacja jednej  

z opowieści z książki Upiory XX w. Joe'go Hill'a pod tytułem Czarny telefon w reżyserii Scott'a Derrick-

son'a. Choć gatunkowo przynależy do horroru, widać w nim elementy sci - fi oraz rozbudowaną fabułę. 

Film opowiada historię 13-letniego Finniego, który zostaje porwany przez "Grabber'a" (Ethan Hawke), 

który więzi go w piwnicy wraz ze starym, czarnym telefonem, przez który główny bohater kontaktuje  

się z duchami poprzednich ofiar mężczyzny. Cały film, choć bardziej przypomina thriller, posiada świetną 

budującą się atmosferę, która wręcz zmusza oglądających do przeżywania emocji wraz z głównym boha-

terem tak, jakby sami znajdowali się w trudnej sytuacji Finney'a, czy jego siostry, kierowanej wizjami, 

próbującej odnaleźć swojego brata. Produkcja ta oprócz świetnie poprowadzonej akcji, podsuwa ogląda-

jącemu również wiele subtelnych wskazówek i znaków, by śledzący akcję sam mógł snuć domysły  

i wyciągać wnioski na podstawie ukazanych w filmie scen i wydarzeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Film dostarcza nam również emocji w postaci kilku jumpscare'ów jak i poruszających scen z życia bohate-

rów, co pozwala wczuć się w akcję i postawić się na ich miejscu jeszcze bardziej. Produkcja nie zawiodła 

również jako ekranizacja książki - stanowi ona zarówno idealne dopełnienie jak i rozwinięcie akcji przed-

stawionej w krótkim tekście Hill'a, tak samo jak doskonałe odwzorowanie akcji i dialogów, co również 

zasługuje na uwagę, gdyż osiągniecie tak dobrego wyniku jest zazwyczaj wyzwaniem dla reżyserów,  

ale i w tym aspekcie Derrickson stanął na wysokości zadania. 

Mimo, iż te dwa filmy różnią się od siebie zarówno akcją jak i rokiem produkcji, oba są godne uwagi, oraz 

miejsca na halloweenowej liście filmów, a dzięki swojej różnorodności zarówno ci, gustujący w starszych 

produkcjach jak i ci, preferujący nowości filmowe, znajdą coś dla siebie. 
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W dniu 21 września br. odbyły się w naszej szkole pokazy interaktywne w ramach XXV edycji Dolnoślą-

skiego Festiwalu Nauki. Z tej okazji do biblioteki szkolnej zakupione zostały książki o tematyce związanej 

z dziedzinami przedstawianymi przez wykładowców. 

 

 Czy ktoś z Was interesuje się zagadnieniami medycznymi? Oto kilka propozycji: 

 

„Pod nóż. 28 niezwykłych operacji w historii chirurgii” 

„Przypadkowe odkrycia medyczne” 

„Twój mózg bez tajemnic. Rzecz o emocjach, uczuciach, śnieniu i myśleniu” 

„Części zamienne. Jak zreperować zepsutego człowieka” 

„Czarna owca medycyny. Nieopowiedziana historia psychiatrii” 

„Historia współczesnej medycyny. Renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja implantów” 

 

 A może są wśród nas pasjonaci fizyki? 

 

„Fizyka. 50 idei, które powinieneś znać” 

„Kłopoty z Eureką. O co kłócą się fizycy?” 

„Fizyka wokół nas” 

 

 I jeszcze historia antyczna z pozycji…  

 

…zwykłych ludzi: 

„Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu” 

„Jeden dzień w starożytnym Rzymie. Życie powszednie, sekrety, ciekawostki” 

„Pompeje. Trzy ostatnie dni” 

 

…i dostojników: 

„Kleopatra. Królowa, która rzuciła wyzwanie Rzymowi i zdobyła wieczną sławę” 

„Neron” 

„Marek Aureliusz” 

 

Książki czekają…        Te I inne…. 

Co warto przeczytać ze szkolnej biblioteki 
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Katarzyna Miszczak 

Pięć szkół etycznych; zarazem pięć różnych koncepcji filozoficznych, a każda z nich rozważa i sugeruje 

sposób na szczęśliwe oraz spokojne życie. Czy antyczne szkoły filozoficzne mogą wnieść coś do naszego 

życia  sprawić, by było ono lepsze? Tak, a moim zadaniem będzie ujawnienie ich wartości. 

 

Pierwszy pod lupę trafi kierunek stoicyzmu, którego twórcą był Zenon z Kition. Przedstawiciele tego nurtu 

traktowali cnotę jako najwyższy cel, utożsamiając ją ze szczęściem. Znajdowali  w świecie harmonię,  

w zgodzie z którą powinien żyć człowiek będąc adiaforycznym. Wartość moralna była zależna od intencji 

danego człowieka, dlatego kantując swoje otoczenie, ludzie nie mogli oszukać samych siebie. Stoicy  

odrzucali uczucia oraz dobra materialne, by udoskonalić rozum. Współcześnie założenia tego nurtu mogą 

się wydawać oschłe, jednak są ważnym krokiem ku niezmąconemu spokojowi. Życie bez uczuć byłoby 

ciężkie, ale w głównej mierze chodzi o to, by poprawnie nimi gospodarować. Z wiekiem coraz bardziej 

człowiek rozumie swoje emocje oraz ich wartość, a dzięki szkole stoickiej może nauczyć się je kontrolo-

wać, by nie wpaść w spiralę gniewu. Ciekawą pozycją na ten temat na rynku są „Rozmyślania” Marka  

Aureliusza, które skłaniają do refleksji nad postawą wobec 

życia.  

 

 

 

Kolejną szkołę etyczną założył Epikur z Samos. Jego filozofia była formą terapii, która usuwała cierpienie 

i prowadziła do szczęścia. Cechowała się hedonizmem, jednak zupełnie odmiennym niż w niżej opisanych 

cyrenaikach. Dzielił się on na przyjemności bierne, które znacznie przewyższały te czynne, gdyż te drugie 

były skłonne przynieść konsekwencje owych działań. Epikureizm propagował czwórmian leczniczy, który 

zakładał, że jeśli człowiek pozbędzie się lęku przed bogami, śmiercią, cierpieniem oraz brakiem szczęścia, 

niczego więcej nie będzie potrzebował. Jest to piękna idea, która czasem może pomoc współczesnemu 

człowiekowi poczuć się lepiej. Bycie żywym jest powodem do szczęścia, a wszystkie zmartwienia odejdą 

dzięki czwórmianowi  leczniczemu. Czyżby? Nie wykluczam, że pewnej grupie ludzi takie założenia mogą 

nadawać sens, jednak w mojej opinii są one bardzo naiwne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy założenia antycznych szkół filozoficznych mogą pomóc  
współczesnemu człowiekowi? 
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Cyrenaicy to uczniowie bardzo radykalnej szkoły filozoficznej założonej przez Arystypa z Cyreny. Hedo-

nizm tutaj, w przeciwieństwie do epikureizmu, jest zdecydowanie nacechowany negatywnie. Przyjemność 

uznawali za jedyne dobro, a przykrość za jedyne zło. Rozkosz była głównym celem i powodem życia czło-

wieka, dlatego nie zważając na wszelkie normy społeczne należało do niej dążyć. Tak drastyczne poglądy 

popchnęły uczniów Arystypa ku epikureizmowi. Współcześnie człowiek prędzej trafiłby do więzienia bę-

dąc cyrenaikiem, niż rzeczywiście poczułby szczęście. Nie jest to prawy sposób bycia, ale to nie oznacza, 

że czasem nie możemy z niego skorzystać i przez jeden dzień postawić rozrywkę na pierwszym miejscu. 

Pomoże nam to się zrelaksować i odetchnąć od przyziemnego życia. Człowiek jest bombardowany obo-

wiązkami, a przecież  jeden dzień z życia cyrenaika nikogo nie zbawi. Hedonizm bardzo często ma nega-

tywny wydźwięk, jednak by żyć w zgodzie ze sobą, potrzeba równowagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Twórcą nic nie sądzących sceptyków był Pyrron z Elidy. Rozwinęli oni mocno erystykę, czyli sztukę pro-

wadzenia sporów. Sceptycy wstrzymywali się od osądów, a taki zabieg gwarantował im nieomylność 

i bezpieczeństwo. Swoje poglądy osadzali względem tropów sceptyckich, których opisy są całkowicie  

subiektywne (dla jednej osoby miód może być słodki, a dla drugiej gorzki), tak więc nie orzekając dawali 

również prawo do wszelakich odczuć osób trzecich odnośnie danej rzeczy. Każdy sąd był dla sceptyków 

tak samo ważny. Obecnie pozostanie w afazji w niewygodnej dla nas sytuacji, może nam pomoc uniknąć 

przykrych okoliczności. Wstrzymanie się od sądu otwiera nam także drzwi ku innej perspektywie, którą 

zawsze warto rozpatrzyć. Sceptycy uczą nas wątpienia  zostawiania w tyle bezbronnej naiwności. Dzięki 

tej szkole można nauczyć się kierowania własnym uczuciami, a nie widocznymi faktami, które zawsze  

mogą okazać się mylne.  
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Ostatnią szkołą etyczną są cynicy, których sposób życia porównywany był do obcowania psów. Antystenes 

z Aten sugerował wyłamanie się z ram wszechświata oraz brak zainteresowania nim.  

Odcinali się od i odbierali wartość wszystkiemu, co bogate. Postulowali bezwzględna wolność i równość 

oraz gardzili hedonizmem. Byli uważani za bezczelnych, ale dzięki buntowi można nabyć trochę doświad-

czenia oraz zacząć szanować własne zdanie. Jest to obnażenie głęboko uwięzionej natury ludzkiej, która 

kryta jest przez zakłamanie. Wątpienie w altruistyczne działania jest przykrym zjawiskiem, ale może 

uchronić przed zranieniem I oszukaniem. Taka postawa na pewno czasem jest przydatna, ale równa  

się z zamknięciem w twardej skorupie, a żyjąc w ten sposób nie da się w pełni odczuć życia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Najbardziej trafiającą do mnie filozofią jest stoicyzm, co jednak nie oznacza, że nie posiada on wad.  

Łatwiej jest nie czuć nic, niż czuć gniew, desperację oraz inne negatywne emocje - to prawda. Aczkolwiek 

jednocześnie wyrzekanie się swoich uczuć jest drogą na skróty, a w końcu, dochodząc do końca ścieżki, 

możemy zauważyć brak odpowiedniej ilości kroków.  

 

Epikureizm za to jest dla mnie zbyt niewinny i w ogóle do mnie nie trafia. Faktem jest, iż pozbywając 

 się trosk z czwórmianu leczniczego, balast zrobi się lżejszy, ale nie zniknie. Życie jest zbyt nieprzewidy-

walne, trudne i pokręcone, by być tak beztroskim przez cały okres jego trwania. Istnieje masa niezdefinio-

wanych uczuć I problemów, jakie człowiek przyjmuje na swoje barki. Zawsze pojawi się jakiś problem, 

który sprawi, iż człowiek będzie nieszczęśliwy, samotny, przerażony lub zły, ale to właśnie te uczucia 

 nadają barwę radości. Szczęście zawsze będzie istnieć równolegle z nieszczęściem, nigdy nie będzie samo, 

ponieważ wcale nie jest, wbrew pozorom, takie proste. 

 

Jak widać każda ze szkół oferuje nam ciekawe sugestie przechodzenia przez życie. Ważne jednak jest,  

by nie zatracić się w nich i umieć znaleźć złoty środek. Współczesne życie bardzo różni się od tego  

w starożytności, dlatego nie zawsze mamy możliwość kierowania się wszystkimi zasadami z tych filozofii.  

Jestem jednak pewna, że z każdej można wyciągnąć przynajmniej ziarenko, które jeżeli odpowiednio posa-

dzimy, w przyszłości z pewnością wykiełkuje. A wtedy my będziemy mogli podziwiać piękno tej rośliny, 

która swoim zapachem będzie kierowała nas przez życie. 
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Co  czytają nauczyciele LO VIII? 

 

p. Konrad Gagat: 

"Chrobot" T. Michniewicz 

"Saga Puszczy Białowieskiej" Simona Kossak 

"Opowieść o nadzwyczajnym życiu” Simona Kossak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Aneta Trybuła 

trylogia "Dwa miasta" Monika Kowalska 
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p. Iwona Moździerska 

"Około północy" M. Czubaj 

"Stać się Leonardem. Słabość i geniusz Leonarda da Vinci" M. Lankford 

"Samotny jak Szwed" K. Tubylewicz 

"Chołod" Sz. Twardoch 

„Śmierć nadchodzi jesienią" A. Christie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Renata Januszewska 

"Reguły na czas chaosu" T. Stawiszyński 

"Sleepless" R. Hausmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Agnieszka Jarmużek 

„Pod Kluczem” Ruth Ware 

„Nie dopniesz swego” Diana Brzezinska 
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p. Norbert Stysiał 

"Cierpliwy snajper" A. Perez - Reverte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Joanna Fuławka 

"Lincoln Highway" A. Towles 

"Fakty muszą zatańczyć" M. Szczygieł 

"Miasto w chmurach" A. Doerr  
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   Co do znaczenia przyjaźni w międzyludzkich relacjach ludzie dzielą się na tych, którzy uważają  

ją za nieodłączną część naszego życia i tych, którzy uważają ją za kompletnie zbędną. Nie czują oni potrze-

by posiadania w swoim życiu przyjaciela, gdyż jego brak wypełnia ich codzienność pełna obowiązków, 

pracy, ale także dążenia do spełnienia swoich zainteresowań i pasji. Jeszcze inni czują się kompletnie speł-

nieni, idąc przez życie na własną rękę i ciesząc się swoim towarzystwem. Aczkolwiek czy taki zwyczaj 

 i sposób myślenia jest dla nas odpowiedni? 

Jak wiemy, ludzie od początku istnienia byli przystosowani do życia w społeczeństwie. Potrzebowali siebie 

nawzajem, by przetrwać, ale także osiągnąć wspólny cel. Dzięki temu pomiędzy pewnymi jednostkami  

dochodziło do zaciśnięcia więzi, czyli przyjaźni. Ale na czym tak naprawdę polega przyjaźń?  

Nasze życie jest pełne trudności i przeszkód, z którymi musimy zmagać się na co dzień. Nosimy na swoich 

barkach ogromny ciężar, pełen oczekiwań i wymagań otaczających nas ludzi, który czasem nie pozwala 

nam ruszyć dalej i cieszyć się życiem. Dlatego warto mieć przy sobie osobę, która weźmie na siebie część 

naszych problemów i smutków, ale także podzieli nasze szczęście i ekscytację. Potrzebujemy osoby, przez 

którą uśmiech nie będzie znikać z naszej twarzy. Potrzebujemy osoby, z którą zawsze możemy porozma-

wiać, która zawsze nas wysłucha i będzie starała się doradzić nam w różnych sprawach. Potrzebujemy  

osoby, która zawsze będzie przy nas, nieważne co się stanie i będzie akceptowała nas w stu procentach.  

Potrzebujemy poczucia, że jesteśmy wartościowi i ważni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Czym jest przyjaźń? Jakie wartości wnosi ona do naszego życia?  
Lena Orłowska 
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Potrzebujemy wiedzieć, że się liczymy, po prostu jesteśmy. Właśnie te małe rzeczy nadają sens naszemu 

życiu, sprawiają, że jest ono wartościowe. Przyjaźń opiera się na prawdzie i szczerości, musimy szanować 

tę drugą osobę i akceptować jej wady, dopóki nie stają się one dla nas krzywdzące i bolesne. Ważnym 

aspektem jest również to, byśmy umieli przebaczać. Jesteśmy tylko ludźmi, którzy nałogowo popełniają 

błędy, dlatego często nieświadomie lub przypadkowo krzywdzimy tych, na których naprawdę nam zależy. 

Każdy z nas zasługuje na drugą szansę. 

 Pamiętajmy również o tym, iż przyjaźń działa w dwie strony, każdy powinien dawać coś od siebie i spra-

wiać, by druga osoba czuła się doceniana i kochana. Największym skarbem, jaki możemy otrzymać, jest 

posiadanie przyjaciela, przed którym nie musimy udawać, że wszystko jest z nami dobrze. Możemy ścią-

gnąć przy nim maskę skrywającą  nasz ból i cierpienie, wypłakać się na jego ramieniu, a on tam dla nas po 

prostu będzie. Gdybyśmy przez całe życie trzymali wszystko w sobie, bez wsparcia i akceptacji drugiego 

człowieka, moglibyśmy naprawdę zwariować. Przy prawdziwym przyjacielu czujemy komfort oraz speł-

nienie, ale przede wszystkim darzymy go zaufaniem. Czujemy, że możemy powiedzieć mu zupełnie 

wszystko, a on nas zawsze zrozumie i wysłucha. Dla niego jesteśmy zawsze na pierwszym miejscu. 

    Podsumowując, przyjaźń jest ważnym aspektem ludzkiego życia, nieważne czy z natury jesteśmy ekstra-

wertykami, czy introwertykami. Zasługujemy na człowieka, który będzie naszą bratnią duszą, z którą  

będziemy przeżywać wiele przygód, spędzać wspólnie czas i rozumieć się bez słowa. Życie samo w sobie 

jest trudne oraz wyczerpujące, dlatego nie powinniśmy odbierać sobie jakichkolwiek szans na radość oraz 

niezapomniane chwile. Przyjaźń jest warta każdego nieporozumienia, powikłania i kłótni, gdyż to właśnie 

te momenty umacniają naszą więź i zbliżają nas do siebie, ale także nadają naszej relacji rzetelności i praw-

dziwości. 
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Jesień była bardzo istotnym czasem życia Słowian. Tak jak każda pora roku, wiązała się ona z pewnymi 

zwyczajami i rytuałami, opartymi o cykl roczny świąt. Każda pora roku była poświęcona głównie jednemu 

bogu. Jesień była czasem czczenia Roda, utożsamianego z kultem przodków i aspektem rodziny (jego imię 

może mieć związek z takimi wyrazami jak „ród”, „rodzina”), a także kształtowaniem losu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy nadchodził wrzesień odbywało się „święto plonów”. Miało to miejsce w trakcie równonocy jesiennej i 

przetrwało pod postacią Dożynek. Wiążąca się z jesiennym czasem zapowiedź nadchodzącej zimy przera-

żała naszych przodków, więc podczas tych świąt okazywali oni dziękczynienie za plony, dary natury, które 

były nadzieją na przetrwanie mroźnych miesięcy. 

Podczas święta plonów czczono między innymi Rgieła, boga ziarna i zbóż. Elementami obrzędów były 

 kołacze, kosze z owocami a także wieńce dożynkowe, które do dziś są plecione na wsiach.  

Tworzenie wieńców było związane z obrzędem, który polegał na ścięciu ostatnich kłosów, które strojono, 

ponieważ symbolizowały cały plon. 

 

 

 

 

 

Gospodarzem święta był dziedzic lub najbogatszy chłop we wsi. Jedna ze żniwiarek, tzw. przodownica, 

uroczyście niosła strojne zboże do chaty bądź dworu. Za przodownicą ciągnął się rozśpiewany, wesoły ko-

rowód odświętnie ubranych żniwiarzy, z czystymi, udekorowanymi sierpami w dłoniach. Gospodarz przyj-

mował ten cenny podarunek z rąk najważniejszego z nich, który opowiadał, jak oto szlachetny i dostojny 

gość przybywa w progi dworu, by w kolejnym roku móc powrócić na pole. Następnie pan zapraszał zebra-

nych chłopów na poczęstunek 

Tradycje jesienne Słowian 
Amelia Nowak 
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Choć obyczaje związane z dożynkami różniły się lokalnie, najważniejszy element – rytualne ścinanie ostat-

niego snopa zboża – pozostaje wspólny. Wiązał się z wiarą, że w ten sposób, za pomocą ponownie wysia-

nych ziaren z obecnego zbioru, zostaje zapewniona ciągłość plonów. Jednocześnie dawało to wrażenie, że 

człowiek może wpływać w ten sposób na świat przyrody. Z biegiem czasu podstawowa, magiczna funkcja 

obrzędu malała, natomiast rosło znaczenie towarzyszącej mu radosnej zabawy, tym bardziej że dożynki 

stanowiły ostatnią okazję do wielkiego świętowania przed nastaniem adwentu, który był wówczas dłuższy i 

trwał 40 dni. 

Tak jak wspomniałam, tradycje te okazały się wyjątkowo trwałe i dzisiaj również możemy ich doświad-

czyć. Dożynki są dość powszechne w małych miastach, natomiast poniżej wymienię parę miejsc, do któ-

rych wyjątkowo warto, w tym czasie, pojechać: 

-Muzeum Wsi Opolskiej (bardzo polecam!)  

-Grodzisko Owidz 

-Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku 

-Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 

-Wielkopolski Park Etnograficzny  

 

 

 

 

 

Na samym początku artykułu przedstawiłam koło roku, które wpływało na codzienność naszych przodków. 

Możemy tam zauważyć, że późniejszą jesienią, ważne było również drugie święto- dziady jesienne.  

Miały miejsce w nocy, z 31 października na 1 listopada, były jednym z najważniejszych świąt koła roku i 

skupiało się, oczywiście, na oddawanie kultu zmarłym. Samo słowo „dziad” pochodzi z prasłowiańskiego 

słowa, które określało przodka.  

Słowianie chcieli ugościć przodków z szacunkiem, dlatego w zależności od majątku gospodarza urządzali 

poczęstunek, niekiedy prawdziwe przyjęcie na ich cześć. Rozstawiano stoły w centralnej części wsi, poza 

nią lub bezpośrednio na cmentarzach. Na stołach pojawiały się chleby, kasze, warzywa, owoce oraz alko-

hole. Rozpalano również ogniska, które miały być drogowskazem dla  zbłąkanych dusz.  

Dzisiaj można wziąć udział w obrzędach zbliżonych do Dziadów w wielu skansenach polskich wsi.  
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Co najbardziej lubię w jesieni? Oczywiście długie spacery, liście, kasztany  oraz bluszcze rosnące  

na starych kamieniach, murach i płotach. Nie przepadam za zatłoczonymi miejscami, jednak czasem warto 

wybrać się do przytulnej kawiarenki czy ogrodu. 

 

1. Ostrów Tumski (dojazd liniami 3, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 23 oraz 128 – przystanek pl. Bema – a także li-

niami 2,10 i A – przystanek Katedra). 

Ostrów Tumski cieszy się popularnością jesienią nie tylko ze względu na piękne widoki i architekturę Wro-

cławia, ale odpowiada za to też latarnik, który zapala i gasi latarnie w ciemnej pelerynie i spodniach,  

każdego dnia. On również jest szczęśliwy z powodzenia tego miejsca i z zadowoleniem pozuje do zdjęć 

 z turystami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Muzeum Narodowe (dojazd liniami 145, 149 146, 33 - przystanek Urząd Wojewódzki (Impart)  

lub liniami E9, 10, A — przystanek Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe)) 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ma miano „najpiękniejszego budynku jesienią” ze względu na liczne 

bluszcze, które go pokrywają. Zostało ono powołane do istnienia w roku 1947 jako Muzeum Państwowe,  

a 11 lipca 1948 roku zostało udostępnione publicznie. Każdej jesieni od października do grudnia  

w muzeum organizowana jest wystawa Skarbu Średzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto zobaczyć na jesień we Wrocławiu 
Karolina Pawlak 
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3. Kot Cafe na Nadodrzu (dojazd linią 128, C, E1, 15, 74, 322, K — przystanek Pomorska oraz 

tramwajem E8 - przystanek Dubois). 

Kocia kawiarnia na ul. Dubois 25 to idealne miejsce dla miłośników kotów oraz możliwość miłego spędze-

nia czasu w chłodne dni na pysznej kawie bądź gorącej czekoladzie. Podstawowym celem tego miejsca jest 

znalezienie nowego domu dla kotów, które się tam znajdują. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Labirynt na Brochowie (dojazd liniami 125, 114 oraz 133) 

Labirynt powstał w XX wieku w latach 90. i znajduje się w Parku Brochowskim, który ma 8 ha. Labirynt 

jest dość spory, ma kształt prostokąta, a graby około 1,8 metra wysokości. Najdłuższa trasa trwa około  

30 minut, a wejście jest całkowicie darmowe. Do zwiedzania zaleca się mieć długie spodnie i rękawy,  

a to przez pokrzywy tam rosnące. 
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