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Monety
kolekcjonerskie
nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

20 z∏
9 2 5 / 1 0 0 0 o ra z f a r b y :
bia∏a i czerwona
lustrzany
38,61 mm
28,28 g
74 000 szt.

Awers: W centralnej cz´Êci wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Wokó∏ or∏a wieniec do˝ynkowy
z chlebem, warzywami i owocami przepleciony bia∏à i czerwonà
wst´gà. Z lewej strony oraz z prawej strony pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. U do∏u napis: 20 Z¸. Z lewej strony
napisu pó∏kolem oznaczenie roku emisji: 2004. Pod lewà ∏apà
m.
or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Korowód w strojach ludowych niosàcy plony. U góry
pó∏kolem napis: DO˚YNKI.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
850 000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-04, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m .
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Korowód w strojach ludowych niosàcy plony. Z prawej
strony korowodu napis: DO˚YNKI.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monety: Roussanka Nowakowska

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Roussanka Nowakowska

Do˝ynki
– Polski rok obrz´dowy –
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W dniu 10 wrzeÊnia 2004 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety kolekcjonerskie „Do˝ynki”, o nomina∏ach:
• 20 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonana stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
zwanym Nordic Gold.
Do˝ynki – Êwi´to plonów
Do˝ynki – nazywane tak˝e Okr´˝nem (od obrz´dowego
obchodzenia, czyli okrà˝ania pól po ˝niwach), Wieƒcowem lub
Wieƒczynami (od najwa˝niejszego artybutu – wieƒca do˝ynkowego, z k∏osów i p∏odów ziemi) – by∏y najwa˝niejszym Êwi´tem
gospodarskim, obchodzonym po zakoƒczeniu ˝niw. Urzàdzali je
dla czeladzi i wszystkich pracujàcych w polu kosiarzy najpierw
w∏aÊciciele majàtków ziemskich, a póêniej tak˝e bogatsi
gospodarze i wiejskie samorzàdy.
˚niwa i zebrane podczas nich plony by∏y – i pozosta∏y dotychczas
– wydarzeniem wielkiej wagi, ukoronowaniem ca∏orocznego,
rolniczego trudu, od którego zale˝a∏a ludzka egzystencja. By∏y
zatem okazjà do uroczystego, zas∏u˝onego Êwi´towania.
Do˝ynki zwykle odbywa∏y si´ na poczàtku wrzeÊnia, czasem
wczeÊniej. Przy sprzyjajàcej pogodzie i sprawnym sprz´cie zbo˝a
nast´powa∏y ju˝ 15 sierpnia, w Êwi´to Wniebowzi´cia – Matki
Boskiej Zielnej, zgodnie z przys∏owiem: „Na Wniebowzi´cie –
ukoƒczone ˝´cie”.
Najcz´Êciej jednak bywa∏y to dwie odr´bne uroczystoÊci.
Niektórzy polscy XVIII- i XIX-wieczni badacze oraz mi∏oÊnicy
kultury ludowej i rodzimych tradycji, a tak˝e pisarze i poeci (np.
Oskar Kolberg, Zygmunt Gloger, Ignacy Kraszewski) starali si´
dowieÊç, ˝e do˝ynki sà kontynuacjà pogaƒskich Êwiàt p∏odnoÊci
i plonów, po∏àczonych z wielkimi biesiadami i ofiarami z p∏odów
ziemi, sk∏adanymi bóstwom urodzaju. Nie ma jednak wystarczajàcych dowodów êród∏owych, które potwierdza∏yby te hipotezy.
Prawdopodobnie do˝ynki sà uroczystoÊcià o wiele póêniejszà,
zwiàzanà z dworem i gospodarkà folwarcznà. By∏y zatem
obchodzone nie wczeÊniej ni˝ w XVI wieku. Jednak w niektórych towarzyszàcych im praktykach (np. z ostatnimi k∏osami)
zachowa∏y si´ bez wàtpienia pewne relikty archaicznych obrz´dów
wegetacyjnych i rolniczych.
Do˝ynki, obchodzone na obszarze ca∏ej Polski, mia∏y wprawdzie
wiele lokalnych odmian, ale w ich przebiegu mo˝na by∏o
wyodr´bniç zawsze trzy podstawowe etapy:
1. Obrz´dowe Êci´cie ostatnich k∏osów. W ca∏ej Polsce
szczególne znaczenie przypisywano ostatniej garÊci lub k´pce
niez˝´tego zbo˝a, które przez jakiÊ czas pozostawiano na pustym
ju˝ polu. Powszechnie wierzono, ˝e w tych ostatnich k∏osach,
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zwanych przepiórkà, kozà, p´pkiem, wiàzankà, równiankà, plonkopkà, garstkà, ukryte sà niezwyk∏e, tajemnicze si∏y,
decydujàce o ciàg∏oÊci wegetacji roÊlin i obfitych plonach.
K∏osy te Êcina∏ wi´c z namaszczeniem sam dziedzic, gospodarz
lub najlepszy kosiarz. We wszystkich regionach Polski ostanie,
rytualnie Êci´te k∏osy wk∏adano do ˝niwnego wieƒca.
2. Wicie wieƒca ˝niwnego – zwanego plonem – i pochód
z wieƒcem do gospodarza do˝ynek (dziedzica, rolnika –
najlepszego we wsi gospodarza, ksi´dza, so∏tysa, starosty,
wojewody, a nawet prezydenta Polski). By∏a to najbardziej
charakterystyczna, uroczysta i widowiskowa cz´Êç uroczystoÊci
do˝ynkowych.
Wicie wieƒca (symbolizujàcego plony) nale˝a∏o zawsze
do najlepszych ˝niwiarek–przodownic i by∏o jednym z wa˝niejszych momentów uroczystoÊci do˝ynkowych. Do wieƒca,
oprócz ostatnich k∏osów z przepiórki, wk∏adano tak˝e pasma
ró˝nych, niem∏óconych zbó˝ (pszenicy, ˝yta, j´czmienia,
owsa), owoce jarz´biny, warzywa, jab∏ka, kwiaty polne
i ogrodowe, a tak˝e kwiaty z bibu∏y i kolorowe wstà˝ki.
Wieƒce do˝ynkowe na ziemiach polskich miewa∏y ró˝ne
kszta∏ty. By∏y to ozdobne snopki, bukiety, wielkie, barwne ko∏a. Najcz´Êciej jednak nadawano im form´ korony, którà
przodownica nios∏a na g∏owie. Gdy kompozycja by∏a wi´ksza,
nieÊli jà na drà˝kach ch∏opcy–przodownicy.
Kiedy wieniec by∏ gotowy, formowa∏ si´ orszak z odÊwi´tnie
ubranych ˝eƒców, z niesionymi na ramionach kosami i sierpami,
ustrojonymi bukietami kwiatów. Na czele stawali przodownicy
z wieƒcem–plonem, z kwartami orzechów i – zawsze – z wielkim
chlebem upieczonym z màki tegorocznych zbiorów.
Idàc, Êpiewano pieÊni z powtarzajàcym si´ refrenem:

Plon niesiemy, plon
W gospodarza dom!
˚eby dobrze plonowa∏o
Po sto k∏osów z ziarna da∏o
Plon niesiemy, plon!
Z czasem pieÊni do˝ynkowe sta∏y si´ swego rodzaju kronikà ˝ycia
wsi, opowiadajàcà o ró˝nych lokalnych wydarzeniach. Do dzisiaj
pieÊni te dawne i wspó∏czesne, sà przedmiotem zainteresowaƒ
i badaƒ folklorystów, etnografów oraz j´zykoznawców.
Idàcy ze Êpiewem orszak udawa∏ si´ najpierw do koÊcio∏a,
gdzie wieniec Êwi´cono, aby podzi´kowaç Bogu za zebrane
plony, a nast´pnie do gospodarza do˝ynek. Ten przyjmowa∏
wieniec z ràk przodownicy, z szacunkiem ca∏owa∏ chleb i spo˝ywa∏
jego czàstk´. Wieniec by∏ starannie przechowywany, w sieni
lub w stodole, a˝ do nast´pnej wiosny, a wykruszone z niego
ziarna dodawano zawsze do worków z ziarnem siewnym.
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3. Pocz´stunek i zabawa z taƒcami. Koƒczy∏y one tradycyjne
uroczystoÊci do˝ynkowe. By∏a to nagroda dla ˝niwiarzy
za dobrze wykonanà prac´. Obdarowany wieƒcem gospodarz
dzi´kowa∏ im, prowadzi∏ do przygotowanych wczeÊniej, obficie
zastawionych sto∏ów, osobiÊcie cz´stowa∏ odÊwi´tnym
jedzeniem: mi´sem gotowanym w rosole, barszczem zabielanym
Êmietanà, kie∏basà, kluskami pszennymi, ogórkami i ogórkowym kwasem, Êwie˝ym chlebem, piwem i wódkà. Nast´pnie
zaprasza∏ na zabaw´ z taƒcami, a do pierwszego taƒca prosi∏
przodownic´. Potem wszyscy bawili si´ przy muzyce, taƒczyli
i ucztowali a˝ do póênych godzin nocnych.
Do˝ynki – chocia˝ w nieco zmienionej formie – przetrwa∏y
do naszych czasów jako wielkie Êwi´to plonów, Êwi´to ca∏ego
rolniczego stanu.
Ju˝ w dwudziestoleciu mi´dzywojennym urzàdzano do˝ynki
parafialne, gminne i powiatowe pod patronatem KoÊcio∏a,
dzia∏aczy wiejskich oraz ró˝nych lokalnych instytucji i organizacji gospodarczych i spo∏ecznych, a przede wszystkim kó∏
Stronnictwa Ludowego.
Tak˝e w okresie powojennym mieszkaƒcy wsi, a ÊciÊlej ich
reprezentacje, uczestniczyli w oficjalnych do˝ynkach ró˝nych
szczebli, od gminnych po centralne, oraz w organizowanych
w ostatnich latach do˝ynkach prezydenckich i w ró˝nych
odbywajàcych si´ przy ich okazji imprezach: wystawach,
kiermaszach, wyst´pach artystycznych, konkursach na wieƒce
do˝ynkowe i wielu innych. Po 1980 r. rozwinà∏ si´ – kultywowany ju˝ wczeÊniej, w okresie mi´dzywojnia – obyczaj
pielgrzymowania ch∏opów po zakoƒczonych ˝niwach
do miejsc kultu religijnego, przede wszystkim do najwi´kszego
polskiego sanktuarium na Jasnej Górze w Cz´stochowie,
gdzie religijne uroczyÊci do˝ynkowe celebruje prymas Polski.
We wspó∏czesnych do˝ynkach zachowuje si´ wiele dawnych
tradycji, zwyczajów, obrz´dów i akcesoriów. Przede wszystkim
odbywajà si´ uroczyste pochody rolników, cz´sto w strojach
regionalnych, z chlebem i wieƒcami, majàcymi nie tylko
kszta∏t tradycyjnej korony, ale tak˝e serca, globusa, mapy
Polski, u∏o˝onych z k∏osów herbów miast, sylwetek koÊcio∏ów
i ró˝nych symboli narodowych i religijnych, improwizowane
sà pieÊni i oracje.

Barbara Ogrodowska
Paƒstwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

