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W dawnych czasach ziemia pszczyńska porośnięta była olbrzymią puszczą. Świadczą o tym stare,
trzystuletnie, olbrzymie dęby rosnące w okolicach rzeki Pszczynki. Przed wiekami Puszcza 
Pszczyńska to przede wszystkim lasy dębowe, dębowo - sosnowe i bukowe. Książęta pszczyńscy 

bardzo dbali o lasy i zwierzynę łowną, hodowali bażanty, zakładali zwierzyńce, budowali leśniczówki i folwarki 
leśne oraz pałacyki myśliwskie: Promnice i Bażantarnię, w których ucztami kończyły się słynące w całej Europie 
polowania. Wraz z rozwojem przemysłu wzrosło zapotrzebowanie na drewno iglaste, dlatego od XIX wieku 
w lasach pszczyńskich sadzono świerki i sosny jako gatunki najchętniej kupowane przez kopalnie węgla 
kamiennego. Obecnie w lasach pszczyńskich w obrębie Nadleśnictwa Kobiór najwięcej jest drzew sosnowych 
(72,2%) i dębów (15,5%). Rośnie tu też brzoza i świerk. W lasach spotkać możemy jelenie, daniele, sarny, 
żubry, dziki, lisy, borsuki, a czasem i wilki. Wokół stawów leśnych żyje wiele gatunków ptactwa wodnego 
i błotnego: kaczki, perkozy, czaple, łabędzie, kormorany. Wypatrzeć możemy też ślepowrona, orła bielika, 
bociana czarnego i dzięcioła. Na skraju Puszczy Pszczyńskiej w Nadleśnictwie Kobiór występują żeremia 
budowane przez bobry. W lasach naszego powiatu mamy dwa rezerwaty przyrody: „Babczyna Dolina” 
i „Żubrowisko”. W gminie Miedźna, niedaleko rzeki Wisły, na terenie torfowiska „Zapadź” występuje wiele 
gatunków rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.  

Pokoloruj zwierzęta lasów pszczyńskich. Obok rysunku wpisz ich nazwy. 
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Bajtle, dzisioj sobota, porobione już momy,  
toż pojadymy na kołach do „Babczynej Doliny”. 

 Dziadku,  ja już jestem gotowa! 
Czy dobrze pamiętam,  

że „Babczyna Dolina” to leśny 
rezerwat przyrody, gdzieś 

między Suszcem a Kobiórem? 

Już od wieków
Pszczyna słynie  
z wielkich łowów

na zwierzynę!

 

CO ROŚNIE I HASA   
W NASZYCH

PSZCZYŃSKICH LASACH?
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Rozpoznaj, jakie to drzewo (sosna, świerk, dąb, brzoza). Wpisz jego nazwę. Pokoloruj drzewo i liście. 

 

 

 
 

 

   

 

    

 

 
 

 

 
 

Pałacyk BAŻANTARNIA w Porębie Pałacyk myśliwski PROMNICE w Kobiórze 
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Historia żubrów pszczyńskich sięga roku 
1865, kiedy książę pszczyński Jan Henryk XI 
Hochberg otrzymał od cara Aleksandra II 
cztery żubry, w zamian za jelenie z lasów 
pszczyńskich. Już w XIX wieku żubry na całym świecie stanowiły gatunek 
o małej liczebności i były objęte ochroną. W XX wieku wpisano je do
Czerwonej Księgi Zagrożonych Gatunków. W roku 2009 na świecie żyło 
tylko 4230 osobników. W 2010 roku w Polsce żyły 1224 żubry, z czego 
191 w ośrodkach hodowlanych i ogrodach zoologicznych. Żubry żyją 

m.in. w Ośrodku Hodowli Żubrów w rezerwacie „Żubrowisko” w Jankowicach. Rezerwat jest terenem
zamkniętym, ale żubry można podziwiać w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Jankowicach oraz w Pokazowej 
Zagrodzie Żubrów w Pszczynie. Żubr podlega w Polsce całkowitej ochronie od 1952 roku. 

Żubry posiadają własne imiona. Imiona żubrów linii pszczyńskiej zaczynają się na litery PL (od Pless - 
dawnej nazwy Pszczyny), a imiona żubrów linii białowieskiej od liter PO. Uporządkuj imiona żubrów: 

Poblask, Plebejer, Pobudka, Planta, Pless, Pogoria, Plutarch, Poranek.  

Żubry pszczyńskie 

Żubry białowieskie 

DLACZEGO IMIĘ PLESSAR, 
A NIE POLARON DLA 

PSZCZYŃSKIEGO ŻUBRA? 

Połosprowiejcie mi! 
 A jo Wom poźnij pokoża blank stare  
zdjynci z żubrym, kiery przychodził 

do Komrausowej chałpy     
we Studziynicach. 

 Dziadku, byliśmy na półkoloniach  
w Pokazowej Zagrodzie Żubrów!  

Już wiem, dlaczego imiona pszczyńskich 
żubrów zaczynają się na literki PL? 



 45
 

Na podstawie tekstu i schematu z informacjami na temat żubrów, 
zaznacz, czy poniższe zdania są fałszywe, czy prawdziwe. 

Prawda Fałsz 

Żubry mają kasztanowo – brunatną sierść. X  

Żubry mogą biegać maksymalnie 40 km na godzinę.   

Żubry żyją w Pszczynie od 1865 roku.   

Samce żubrów potrafią pokonać przeszkodę w wysokości ok. 1 metr 80 cm.   

Samica żubra żyje średnio ok. 15 lat.   
 

Co roku  w rezerwacie „Żubrowisko” w Jankowicach rodzi się od  6 do 8 cieląt.  Wymyśl trzy imiona, którymi 
można by nazwać żubra pszczyńskiego.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Żubry mają kasztanowo – brunatną sierść.  Puść wodze fantazji i stwórz artystycznego, bajecznie kolorowego  
żubra. Dorysuj krzewy i drzewa. 

 

 
Wybierz się z klasą do Pokazowej Zagrody Żubrów  
na warsztaty „Tropem żubra”, odwiedź z rodziną  
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Jankowicach. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żubr przed domem rodziny Komraus w Studzienicach 
Pamiętajcie, że żubry to potężne i groźne zwierzęta! 
/foto: arch. ZSP Studzienice/  

 

Zajrzyj na stronę internetową Pokazowej Zagrody 
Żubrów w Pszczynie: www.zubry.pszczyna.pl 

 

J.Parusel, Pszczyńskie żubry, Katowice 1996. 

 

 

 

 

 Co to jest? 
Zwierz to wielki i brodaty,  

rogi ma i jest kudłaty.  
Wpisany do czerwonej księgi, 
choć symbolem jest potęgi! 
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Jezioro Goczałkowickie powstawało w latach 1950-1955. Jest sztucznym zbiornikiem utworzonym 
na rzece Wiśle. Zbiornik posiada powierzchnię 32 km2, długość ok. 12,5 km i szerokość ok. 2,5 km. 
Długość zapory wynosi 2980 metrów. Można po niej spacerować, do czego zachęcamy. Tam, gdzie 

dziś jest jezioro, była niegdyś wioska Zarzecze. Na starej pocztówce możesz zobaczyć, jak wyglądało jej 
centrum. Zbiornik jest źródłem wody dla ludności Górnego Śląska. Jezioro zarybiane jest drapieżnikami, takimi 
jak szczupak, sandacz, węgorz, które traktowane są jako naturalni sprzymierzeńcy w dbaniu o czystość wody. 
Wielką atrakcją turystyczno - przyrodniczą jest ostoja ptactwa w Dolinie Górnej Wisły. 

               /foto: A. Siudy/ 

ŻABY, SOLANKA CZY WODA 
ATRAKCJĄ ŻABIEGO KRAJU?

 Braciszku,  wziąłeś lornetkę  
i aparat fotograficzny? 

 Mam nadzieję, że wypatrzę dziś 
czaplę siwą albo perkoza! 

 Pojedziemy dziś przyrodniczą  ścieżką 
dydaktyczną, która prowadzi  

przez stawy Maćki, Zabrzeszczok  
aż do starorzecza Wisły! 
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Z ciągu liter wykreśl  wyraz i wpisz w kratki powstałe słowo: 

 
Wyraz: GOCZAŁKOWICE            ZGODCRZAŁKÓOWIJCE 

     

Wyraz:  MACIEK                                 MSACTAIWEK   

    

Wyraz: GOCZAŁKOWICKIE            GJOCEZAZŁKIOROWIOCKIE 

       

Wyraz: WISŁA                                      RWZIESKAŁA   

     

  
Przeczytaj legendę o kapliczce w goczałkowickim uzdrowisku.   

 

„Niemalże w centrum uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój, na końcu króciutkiej 
wąskiej uliczki, stoi kapliczka Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. O jej 
powstaniu opowiadają najstarsi mieszkańcy wsi taką historię. (…) Przyszedł 
rok 1856. Do tej drzemiącej jak w letargu wsi przyjechali nieznani ludzie. 
Zaczęli coś wymierzać, czegoś szukać, zaczęli robić odwierty głębinowe. 
Powód zaś tego był taki: otóż geolodzy obliczyli, że pod tymi polami, stawami 
i zagajnikami powinny znajdować się znaczące pokłady soli, będące 
odnogami złóż solnych z Wieliczki. Tymczasem, ku zaskoczeniu szukających, 
 a także pilnie obserwujących ich mieszkańców Goczałkowic, zamiast soli  
z odwiertów trysnęła z niebywałą siłą fontanna solanki. Plany zbudowania tu 
kopalni soli runęły, a ich miejsce natychmiast zajęła myśl o wykorzystaniu 
solanki i zbudowania tu zakładu leczniczego.(…) Gdy w 1862 roku uzdrowisko 
rozpoczęło swój pierwszy sezon kuracyjny, wśród leczących się znalazł się 
kilkunastoletni chłopak. Był synem bogatego fabrykanta. Od kilku lat 
chorował i żadne leczenie nie przywróciło mu sprawności nóg. Wożono go na 
wózku inwalidzkim, a zrozpaczony ojciec umieszczał go na kuracjach  
w najbardziej znanych europejskich kurortach. Niestety, mijały lata,  
a leczenie nie dawało żadnej widocznej poprawy. 

 

 

A.Malarek, Kapliczka w Goczałkowicach 

W 1862 – jak wspominano – przywiózł chłopca do nowo założonego uzdrowiska. (…) I stała się rzecz niezwykła. Leczenie 
goczałkowicką solanką miało skutki graniczące z cudem. Chłopak o własnych siłach, bez pomocy wózka czy kul wrócił do 
rodzinnego domu. A ojciec, niemal oszalały z radości i szczęścia, kazał wybudować w niedalekim sąsiedztwie 
solankowego źródła kapliczkę – kościółek. Na jego polecenie został także namalowany specjalny obraz ukazujący 
powracanie chorych do zdrowia. Obraz ten do dzisiaj znajduje się w kapliczce”. 

W.Korzeniowska, Gawędy z przeszłości Górnego Śląska, Opole 1990. 

 Oto moje królestwo!  
Zgadnijcie, co to jest? 

Wielkie Wisły rozlewisko,  
ptaków dzikich lęgowisko,  
ryb wszelakich środowisko, 

a w pobliżu uzdrowisko! 
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/foto: UM Pszczyna/

Wybierz się do Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie. Razem z klasą możesz 
uczestniczyć w pasjonującej lekcji 

muzealnej: „Na dworze Hochbergów”.  
Zachęcamy do udziału w corocznym konkursie 
plastycznym „Moja przygoda w muzeum” – 
narysuj wybraną komnatę lub ulubiony 
eksponat muzealny. 

www.zamek-pszczyna.pl 

C. Gałaszek, Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie. Przewodnik dla dzieci 
i młodzieży, Pszczyna 2012. 

 O zamkowych strażnikach w Pszczynie 

       „Buszowali kiedyś przed wiekami po wsiach tacy dwaj rojbry. Narobili wiele złego 
 i długo żodyn nie umioł ich chycić. Ale jak już ich dopadli, książę skozoł ich na dożywocie, bo 

tela złego narobili. Wtedy Ci dwaj zaczyni prosić 
księcia, żeby im pozwolił pilnować jego zamku, 
że bydom takimi wachtyrzami jak mało kto. No 
i książę się zgodził, że zamiast siedzieć cięgiem 
w lochach, to bydom stoli na straży. Służyli tak 
księciu przez długi lata, do końca swojich dni. 
Aże byli bardzo dobrymi stróżami i niyjedyn roz 
przisłużyli się księciu i zamek uratowali od złego, 
po ich śmierci kazał książę odloć ich figury 
w metalu. I stoją one do dzisio przy wejściu do 
książęcego pałacu w Pszczynie i tak jak downij 
pilnują go.”  

W. Korzeniowska, O ukrytych skarbach, śpiącym wojsku i kochance diabła…, Katowice 1995.

Przed wieki zbudowany, wybraniec go strzeże, 
nieraz atakowany, broniły go baszty i wieże. 

CZY W MUZEUM MOŻE 
ZATRZYMAĆ SIĘ CZAS?

 Kochani, dzisioj cało rodzina 
zaproszom do zomku pszczyńskigo!

Może spotkomy  tam duchy 
downych książąt! 

 
 

Oj, Dziadku, nie żartuj!  
Uwielbiam zwiedzać zamek! 

Chciałabym być księżniczką….ach! 

A niekierzy godajom, że te 
strażniki to Karol Pistulka  

i Wincenty Eliasz, nasze zbójniki 
ślonskie. Wto to wiy?! 
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Przeczytaj opisy i przyjrzyj się uważnie rysunkom, jak zmieniał się zamek pszczyński 
w kolejnych wiekach. Spróbuj razem z rodzeństwem lub kolegami i koleżankami 
wybudować z klocków zamek gotycki, renesansowy, barokowy lub XIX – wieczny pałac. 

Zamek w Pszczynie ma długą historię. Niemal 600 lat 
temu powstał tu GOTYCKI ZAMEK obronny. 
W miejsce drewnianego zameczku myśliwskiego 
wzniesiono murowaną budowlę, złożoną z dwóch 
równoległych do siebie budynków połączonych murami. 
Budowla z dwiema wieżami, z wałami ziemnymi oraz 
z fosą i  mostem zwodzonym tworzyła zamek obronny. 
Do dziś w podziemiach zamku zachowały się fragmenty 
murów z tamtych czasów. 

Pod koniec XVI wieku powstał ZAMEK RENESANSOWY. 
Był dwupiętrową budowlą, składająca się z dwóch 
skrzydeł mieszkalnych, połączonych murami: wyższym 
od północy, przy którym znajdowała się wieża  
i niższym od południa. Dziedziniec wewnętrzny miał 
krużganki. Dachy pokryto czerwoną dachówką, a na 
jednej z białych ścian zamku znajdował się zegar 
słoneczny. W tym czasie powstała Brama Wybrańców, 
strzeżona  przez strażników zwanych "wybrańcami".  

ZAMEK BAROKOWY powstał około 250 lat temu. Była to 
dwupiętrowa budowla, która składała się z trzech 
skrzydeł ułożonych w kształcie podkowy otwartej 
w kierunku rynku. Budowlę pokryto mansardowym, czyli 
łamanym dachem. Główne wejście prowadziło od strony 
dziedzińca do sieni wjazdowej, skąd schodami można 
było się dostać na reprezentacyjne, bogate pierwsze 
piętro, zwane piano nobile lub z francuska bel-étage. 

W latach 1870 - 1876 dokonano ostatniej przebudowy 
zamku, którą kierował francuski architekt. Powstał 
wtedy wewnętrzny dziedziniec, do południowej części 
środkowego skrzydła dobudowano reprezentacyjny 
westybul z trójbiegową, wzorowaną na pałacu 
w Wersalu, klatką schodową. Powstała też duża sala 
jadalna, zwana obecnie Salą Lustrzaną.  ZAMEK STAŁ SIĘ 
PIĘKNYM PAŁACEM! 
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Zabytkowy park pszczyński jest jednym z najpiękniejszych parków w województwie śląskim. Zachwyt 
spacerujących budzą malownicze rozlewiska rzeki Pszczynki z wysepkami i łukowymi mostkami, 
skupiska krzewów z pięknymi okazami różaneczników (rododendronów), azalii i magnolii oraz 
wspaniałe okazy drzew. Są wśród nich potężne dęby, kasztanowce, cisy, sosny, lipy drobnolistne, 

jesiony, okazałe graby, buki zwyczajne i czerwone, wiązy, modrzewie, świerki srebrzyste, brzozy, klony 
i platany, a także „płaczące” wierzby i tulipanowce. W parku znajduje się wiele zabytków, m.in. pałacyk 
„Ludwikówka”, odnowione Stajnie Książęce, Herbaciarnia na wyspie, Brama Chińska, kapliczka „Bądź Wola 
Twoja” i piwnica lodowa zwana Eiskeller, w której w dawnych czasach przechowywano bryły lodu dla 
zamkowej spiżarni i ochładzania pomieszczeń. W dzień Wszystkich Świętych możesz zapalić znicze na grobach 
książąt Anhalt – Cöthen i członków rodu książęcego Hochberg von Pless. Nie zwiedzisz jednak drewnianego 
kościoła św. Jadwigi, który spłonął w pierwszych dniach II wojny światowej. Pozostał po nim cmentarz i zarysy 
fundamentów. 

Park podzielony jest na 3 części: 
PARK ZAMKOWY – wokół rezydencji książęcej,  
PARK DWORCOWY – ze Skansenem „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” i skateparkiem, 
PARK ZWIERZYNIEC  – z Pokazową Zagrodą Żubrów i polem golfowym. 

Wybierz się z rodziną na pieszą  
wędrówkę z aparatem fotograficznym do parku 
w Pszczynie. Fotografuj rośliny, zbieraj liście 
drzew do zielnika. 

Zrób fotografie miejsc, które możesz zobaczyć 
na starych pocztówkach na następnej stronie. 
Porównaj je i sprawdź, co się zmieniło. 

W wędrówce pomoże Ci plan sytuacyjny parku. 

 W nim pięknych krzewów i drzew bez liku.  Nigdy ich nie niszcz, mądry chłopczyku! 
 Są tu alejki, łukowe mostki i Herbaciarnia, a na stawach głośna, wodna ptaszarnia! 

NA SPACER DO ZAMKOWEGO 
CZY DO ZWIERZYŃCA? 

Dziadku, a my   jedziemy z Tatą  
zobaczyć rozbudowany  skansen! 

Co to za rzeka,  
która ma ponad  
46 km długości i jest 
dopływem Wisły? 

Byłech w Parku Zdrojowym 
 w Goczałkowicach. Piyknie tam 

mają porobione! A w Pawłowicach! 
Jaki strumyk płynie przez park! 
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Pałacyk Ludwikówka Nieistniejący kościół św. Jadwigi 

Piwnica lodowa (Eiskeller) była dawniej również wieżą 
widokową, na której dach prowadziły schody. 

/foto: arch. M.Padykuła/

Dom Ogrodnika, zwany też Łaźnią 

Łukowe mostki były dawniej uplecione  z gałęzi 

Ujeżdżalnia i stajnie książece, po lewej stronie orkiestra Główna aleja parkowa zwana była Aleją Świętej Jadwigi 

WEHIKUŁEM CZASU W PRZESZŁOŚĆ – PARK PSZCZYŃSKI NA STARYCH POCZTÓWKACH I FOTOGRAFIACH 
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Księżna Maria Teresa Oliwia Cornwallis - West, zwana pieszczotliwie Daisy (ang. stokrotka) była 
angielską arystokratką, która ponad 120 lat temu wyszła za mąż za właściciela pszczyńskiego zamku 
Jana Henryka XV Hochberga von Pless. Księżna Daisy nie pochodziła z zamożnej rodziny, ale mogła 

pochwalić się pokrewieństwem z największymi domami arystokratycznymi ówczesnej Wielkiej Brytanii. 
Została najsłynniejszą księżną pszczyńską i symbolem Pszczyny. Na rynku znajduje się Ławeczka Księżnej Daisy, 
w restauracjach można zjeść specjalny Deser Daisy, a  miasto organizuje DAISY DAYS. 

W naszym powiecie organizowanych jest wiele imprez 
o przeróżnym charakterze. Oto lista niektórych:
 Biesiada Śląska - styczeń - Pawłowice
 Dni Kobióra - maj - Kobiór
 Dni Pawłowic - maj - Pawłowice
 Noc Muzeów - maj - Pszczyna
 Festiwal Chleba - maj - Pszczyna
 Święto Polskiej Niezapominajki - maj - Goczałkowice
 Spotkanie z Folklorem - maj - Pielgrzymowice
 Mały Brzym, Brzym - maj - Pszczyna
 Parada Ludowego Stroju Śląskiego - maj - Wola
 Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Miast Partnerskich - maj - Kobiór
 Regaty Żeglarskie o Puchar Polski - maj, czerwiec - Łąka
 Teatralna Maszyna Pszczyna - maj, czerwiec - Pszczyna
 Piknik Rybacki - czerwiec - Goczałkowice
 Industriada, Święto „Szlaku Zabytków Techniki” - czerwiec - Pszczyna
 Pszczyńskie Koncerty Plenerowe - czerwiec – sierpień - Pszczyna
 Pszczyń się do Kultury - Festiwal Ceramiki - lipiec - Pszczyna
 Gminne Integracyjne Potyczki Sołectw - lipiec - Wola
 Goczałkowicki Festiwal Róż - lipiec - Goczałkowice
 Koncerty w parku - lipiec, sierpień - Pawłowice
 Dni Pszczyny - sierpień - Pszczyna
 Śląski Dzień Miodu - sierpień - Pszczyna
 Żubrowisko - wrzesień – Pszczyna, Łąka
 Pawłowickie Spotkania Teatralne Melpomania - październik - Pawłowice
 Spotkania z Kulturą Żydowską - październik - Pszczyna
 Wieczory u Telemanna - październik – Pszczyna
 Jarmarki Świąteczne - grudzień - Pszczyna, Pawłowice

DLACZEGO SYMBOLEM 
PSZCZYNY JEST STOKROTKA? 

Dziadku, idziesz z nami na Dni 
Pszczyny? Będzie koncert naszego 
ulubionego zespołu i karuzele!!! Pójda, pójda!  

Jo je rod wszelkim imprezom. Był żech  
na Paradzie Ludowego Stroju Śląskiego 

i pjykne frelki tam były. 
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Zaplanuj imprezę dla Twojej miejscowości według wskazówek na plakacie. 
Ozdób plakat.  
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Dożynki, nazywane żniwówką, to święto związane z rolnictwem. Dawniej odbywały się one 
w pierwszy dzień jesieni lub wtedy, gdy zostały skoszone ostatnie kłosy zboża. Kobiety wiły wieniec, 
zwany koroną lub żniwiokiem i stroiły go kwiatami i wstążkami, mężczyźni tymczasem ozdabiali kłosami 

wozy drabiniaste (drabinioki). Formował się korowód dożynkowy: na pierwszym wozie jechali muzykanci, na drugim 
dziewczęta z koroną, a na pozostałych żniwiarze. Śpiewano pieśni ludowe związane ze żniwami. Koronę wręczali 
swojemu gospodarzowi. Gospodarz dziękował za pracę przy żniwach i przygotowywał wspólny posiłek pod gołym 
niebem. Dożynki kończyły się zabawą z tańcami, muzyką i śpiewem, czyli żniwnym balem. 

  /foto: arch. GOK  Goczałkowice/ /foto: arch. A. Szafron / /foto: arch. GOK  Goczałkowice/

Współcześnie dożynki organizuje się w parafiach, wsiach i gminach. Również wyplata się wieniec, który składa się na 
ołtarzu. Przygotowuje się go z czterech zbóż: żyta, jęczmienia, pszenicy i owsa. Wybrani gospodarze przynoszą 
ozdobny bochen chleba, którym częstują przybyłych gości. Na dożynkach można zobaczyć pokazy plonów, maszyn 
rolniczych, skosztować miodów, owoców i warzyw, posłuchać występów zespołów folklorystycznych. 

Rozpoznaj i podpisz kłosy czterech zbóż, z których jest pleciony wieniec żniwny. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………… 
Tak może wyglądać ozdobiony na dożynki chleb. 

  /foto: arch. GOK  Goczałkowice/ /foto: arch. A. Szafron / /foto: arch. GOK  Goczałkowice/

Z CZEGO UPLEŚĆ  
KORONĘ NA ŻNIWÓWKĘ? 

Prziyszli my tu wszyscy 
ze żniwowym wieńcem 
do siodłoka swojego. 

Żytko obrodziło,  
bydzie mąka bioło 

do chlebiczka naszego! 

Zośka, co to będziesz 
mówiła na 

dożynkowym 
przedstawieniu? 
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Tak brzmiały dawne życzenia 
dla gospodarzy dożynek. 
Podkreśl prawidłową pisownię: 

Szus ż/rzytko, jak kopytko 
Szus  prz/szeniczka, jak doniczka 

Coby wom się darzyło, mnorz/żyło 
Na polu, w ch/hlewiku i w stodole 

Coby zawdy h/chleb  
był na naszym stole. 

Szus jęczmień, szus tatarka, 
Coby z karz/żdego kłosa była miarka 

Coby wom się świnie dobż/rze 
chowały 

I krowy dó/użo mleka dowały. 
Szus owiesek, szus, 

szus na wszystkie strony 
Coby każdy był zadowolony. 

Udekoruj według własnego pomysłu kosz 
dożynkowy. 

Rolnicy na ziemi pszczyńskiej uprawiali zboża. Zobacz, jak wyglądały żniwa. Spróbuj podpisać 
zdjęcia i ponumerować według kolejności wykonywanych prac. Pomogą Ci wyrazy w ramce. 

/foto: arch. A.Krupka, E.Sitko/ 

Wyjazd do żniw – Koszenie – Układanie snopków – Ładowanie na wóz – Układanie na wozie – Zwożenie do stodoły 

 

Wybierz się na obchody dożynek gminnych. 

Uczymy się godać po śląsku: 
Oberiba - kalarepa 
Marekwia - marchewka 
Bania - dynia 
Blumkul - kalafior 
Sznitloch - szczypiorek 
Radiska - rzodkiewka 

Dziękuję Wam za wspólną podróż. 
Wierzę, że spotkamy się jeszcze. 

 Wypatrujcie mnie w moich ulubionych miejscach 
w parku i  nad brzegami jezior!



 56 

Podróż przez cztery pory roku 
 1. CZY CZŁOWIEK  MOŻE MIEĆ KORZENIE I SKRZYDŁA? s.1 

JESIEŃ 

 2. GDZIE CHLEB SMAKUJE NAJBARDZIEJ? –  MOJA MAŁA OJCZYZNA s. 

3. CZYM ZAPEŁNIANO SPIŻARNIE, SPICHLERZE I PIWNICE?  

4. CZY ŚW. ANDRZEJ UCHRONI NAS PRZED CHOWAŃCEM?  

5. CZYM SIĘ RÓŻNI PYRLIK OD ŻELOZKA?  

6. KTO MOŻE CHODZIĆ PO MIKOŁAJSTWIE?  

7. SKĄD ŚW. ŁUCJA WIE, JAKA BĘDZIE POGODA W NASTĘPNYM ROKU?  

ZIMA 

 8. KIEDY RZUCANO OWSEM W KOŚCIELE? s. 

9. CZY W BABCZYNYM SZRANKU ZNOJDYMY DŻINSY?  

10. IKI, PIKI DWA SZPYNDLIKI… KTO BĘDZIE SZUKAŁ?  

11. KIM BYŁ KOŁODZIEJ, CO ROBIŁ BEDNARZ, CZYM ZAJMOWAŁ SIĘ SMOLORZ?  

12. W KTÓRYM KOŚCIELE WIERNI CHRONILI SIĘ POD SOBOTAMI?  

13. GDZIE NAM MUZYKA GRA?  

WIOSNA 

14. Z CZEGO ZROBIĆ ŚLĄSKĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ? s. 

15. CO DLO GRYFNEJ DZIOŁSZKI? DZIAD CZY MOIK?  

16. DLACZEGO PAMIĘTAMY O TRZECH DĘBACH I TRZECH POWSTANIACH?  

17. GDZIE KUPIĆ ŚWIEŻE WARZYWA: NA TARGU CZY W KOSZARACH UŁAŃSKICH?  

18. Z JAKIEJ MĄKI MOŻNA UKULAĆ KLUSKI ŚLĄSKIE?  

19. CO ROŚNIE I HASA W NASZYCH PSZCZYŃSKICH LASACH?  

LATO 

 20. DLACZEGO IMIĘ PLESSAR, A NIE POLARON  DLA PSZCZYŃSKIEGO ŻUBRA?  

 21. ŻABY, SOLANKA CZY WODA ATRAKCJĄ ŻABIEGO KRAJU?  

22. CZY W MUZEUM MOŻE ZATRZYMAĆ SIĘ CZAS?  

23. NA SPACER DO ZAMKOWEGO CZY DO ZWIERZYŃCA?  

24. DLACZEGO SYMBOLEM PSZCZYNY JEST STOKROTKA?   

25. Z CZEGO UPLEŚĆ KORONĘ NA ŻNIWÓWKĘ?  
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