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Moi drodzy! 

Skończyliśmy omawiać ostatni dział 

średniowiecza, ale to jeszcze nie                      

koniec naszej przygody z historią. Teraz 

przyjrzymy się śladom przeszłości w naszym 

regionie.  

Wszyscy dobrze wiecie, że na naszej Ślęży i na Dolnym Śląsku, 

wiele wieków temu, mieszkali Ślężanie. Nie powinniśmy 

zapominać o tradycji historycznej i warto poprzez różne 

zwyczaje i święta pamiętać o tym. Dlatego w noc z 23 na 24 

czerwca często obchodzi się Noc Świętojańską. 

W czasach, przed przyjęciem chrześcijaństwa, Słowianie 

obchodzili święto- Noc Kupały. Jak ono wyglądało? Zobaczcie 

na filmie 

https://ebd.cda.pl/620x368/2227541b         

Kiedy Mieszko I przyjął chrzest w 966 roku, i rozpoczął się okres 

chrystianizacji, Kościół katolicki wprowadził święto- Noc Świętego 

Jana (Noc Świętojańska). Nie było sensu walczyć ze Słowianami i 

zabraniać im pogańskich obrzędów. Łatwiej było wprowadzić święto 

chrześcijańskie, w miejsce pogańskiego obrzędu.  Odtąd Noc 

Świętojańską, z puszczaniem przez panny wianków uplecionych z ziół 

i chłopcami skaczącymi przez ogień była już chrześcijańskim świętem. 

 Zapach ziół, ogień, woda, krąg, magiczna i tajemnicza atmosfera, 

pozostały przez wieki stałym elementem tych obrzędów.  Obecnie 

https://ebd.cda.pl/620x368/2227541b


Noc Świętojańską obchodzą praktycznie wszystkie kraje słowiańskie, 

nie tylko Polska. Bogate zwyczaje mają Ukraińcy, Rosjanie, Czesi- 

zawsze jednym z głównych elementów są plecione i puszczane wianki 

oraz szukanie Kwiatu Paproci. 

Zapraszam na jeszcze jeden film. Zobaczcie jak parę lat temu moi 

uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 w Sobótce, wraz z 

licealistami z Oleśnicy, obchodzili Noc Świętojańską. Mam nadzieję, 

że to nasze, słowiańskie święto spodoba się Wam bardziej niż 

Walentynki bo przez wiele wieków to Noc Świętojańska była 

uznawana za Święto Zakochanych. 

https://youtu.be/MCEnLm-k2bI  

 

Jak wyglądało życie codzienne Słowian? Obejrzyjmy kolejny film. 

Wiele ciekawostek o życiu Słowian można się dowiedzieć odwiedzając 

w soboty i niedziele w wakacje, Grodzisko w Będkowicach VIII-XII 

wiek, gdzie  konserwator zabytków – Halina Śledzik Kamińska, 

opowiada o ich życiu prezentując wnętrza chat, oprowadzając 

wycieczki na cmentarzysko kurhanowe. Jeśli dawno tam nie byłeś, 

wybierz się z rodzicami i zobacz odnowiony w tym roku staw, który 

Słowianom zapewniał zapas wody. Jeśli będziesz miał trochę szczęścia 

to zobaczysz jak żyli Słowianie w grodzie, może pomożesz im w 

codziennych pracach? A może nawet spotkasz kogoś znajomego       .  

https://youtu.be/MCEnLm-k2bI


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Zapraszam  jeszcze na film. A w zeszycie zapisz temat: Pamiątki 

historii średniowiecznej w naszym regionie. 

https://youtu.be/ZnrXJ6CQ5us  

https://youtu.be/ZnrXJ6CQ5us


 

 

 

 


