
 
 

 

 
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  NR 3 W CIESZYNIE 

NR 3  2012/ 2013 

CENA: GRATIS  

Witamy w wiosennym nastroju!  

 Za nami już połowa nauki w tym roku szkolnym.  

Niedługo Święta Wielkanocne. 

 Postaramy się pomóc Wam przetrwać 

ciężkie dni w szkole .  

Zapraszamy do czytania! 

  

 Śnieżyczka przebiśnieg zimna się nie boi, 
przez śnieg się przebiła i odważnie stoi. 
I woła – Wychodźcie! 
do innych śnieżyczek. 
I już jest ich tyle, że nikt nie zliczy. 
                         

     D. Gellner 
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Dni Otwarte Szkoły 
20 i 21 marca do naszej szkoły, jak co roku zawitali szóstoklasiści oraz ich 

rodzice.  
Klasa 2a z pomocą grupy literacko – regionalnej ,,Cieszynianka’’ i zespołu 

muzycznego przygotowała krótkie przedstawienie, które umiliło czas 
zwiedzającym. 

Podczas Dni Otwartych klasa 2a zaprezentowała efekty swojej pracy nad 
projektem edukacyjnym pod tytułem: „O utopcach, skrzatach, strzygach…, czyli 
o fantastycznych bohaterach legend i podań Śląska Cieszyńskiego”. 

Skąd taki temat projektu? 
Świat zachwyca się literaturą fantasy, powieściami J. R. R. Tolkiena czy    

J. K. Rowling pełnymi fantastycznych postaci (elfów, hobbitów, goblinów, 
orków…), które mają magiczne zdolności. Często jednak zapominamy, że 
literatura naszego regionu – Śląska Cieszyńskiego – jest równie bogata w 
elementy fantastyczne. To właśnie w regionalnych legendach, podaniach i 
baśniach spotkamy Utopca, Strzygę, Fajermóna, Diabła, Śmierć, Czarownice, 
Skrzaty, Nocznice… i wiele, wiele innych.  

Uczniowie z klasy 2a dokonali wyboru i skupili się na przedstawieniu tylko 
niektórych fantastycznych istot. O innych możecie poczytać w „Słowniku 
bohaterów legend i podań Śląska Cieszyńskiego” R. Danela (jest w szkolnej 
bibliotece). 

Mamy nadzieję, że naszym młodszym kolegom i koleżankom spodobało 
się  Gimnazjum nr 3, że spodobały się im efekty naszej wspólnej pracy i, że 
spotkamy się znów w nowym roku szkolnym!  
 

 

 
Ilustracje (Internet): Utopiec, Strzyga, Fajermón 



 
 

WIELKANOC 
Ludowe zwyczaje wielkanocne 

Święta Wielkanocne dotykają największych tajemnic ludzkości. 
Przez dzieje wiele pogańskich symboli została skojarzonych z cudem 
Zmartwychwstania i wplecionych w zwyczaje, a z czasem w tradycję 
świąteczną. 
  
Palma wielkanocna - Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. 
Palmie wielkanocnej przypisywano od zawsze moc magiczną. 
Najkorzystniejsze działanie miały palmy wykonane z gałązek młodej 
wierzby, przystrojone kwiatami, ziołami, kłosami. 
Wierzbę nazywano rośliną „miłująca życie", starano się jej magiczne 
działanie wykorzystać wszędzie i przekazać domownikom i 
zwierzętom. Wierzba bowiem potrafi wyrosnąć w złych warunkach, 
rośnie szybciej niż inne krzewy, jako pierwsza wypuszcza pąki na 
wiosnę. 
Po powrocie z kościoła poświęconą palmą domownicy lekko się 
uderzali, wypowiadając przy tym słowa: „Nie ja biję, wierzba bije". 
Wierzono, że w ten sposób domownicy przekazują sobie jej mocy. 
Dzięki takiemu rytuałowi, panny miały zyskać na urodzie, natomiast 
chłopcom dodać dzielności i siły. Połykano także kotki bazi, które 
chronić miały od złych uroków i wzmacniać ciało, uchronić przed 
bólem gardła. 
Nowo poświęcone palmy wtykano za święty obraz. Chronić miały 
gospodarstwo od piorunów i pożaru, osłaniać zasiewy przed złą 
pogodą, a ludzi i zwierzęta przed chorobami. Wierzono, że ustawiona 
w czasie burzy przy kominie zagradzać będzie błyskawicom drogę do 
domu.  
Pierwszemu po zimie wypędzeniu krów na pastwisko towarzyszyło 
gładzenie ich palmami po karkach by się dobrze chowały.  
Z gałązek wyciągniętych z palm robiono małe krzyżyki i wtykano w 
pierwszą bruzdę podczas orki.  
Gałązka z palmy włożona do ula chronić miała pszczoły i pomagała im 



 
 

zebrać dużo miodu oraz zdrowo się rozmnażać.  
Również rybacy wierzyli w magiczną moc święconej palmy. Wplatali 
wierzbową gałązkę z palmy w swoje sieci, aby czarownice nie 
zabierały im połowów. 
Temu, kto wykonał największą palmę wróżono długie i szczęśliwe 
życie, a jego dzieciom wysoki wzrost i dobre zdrowie. A im piękniej 
przystrojona była palma, tym dzieci miały być ładniejsze. Wierzono 
również, że w Niedzielę Palmową ziemia otwiera się i ukazuje 
zakopane w niej skarby. 
Świąteczne porządki - Wielkanocne porządki są nieodłączną częścią 
przygotowań przedświątecznych. Ich znaczenie jest również 
symboliczne - wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło 
i choroby. 
Pisanki - zdobienie jajek to ulubione zajęcie dzieci przed Świętami 
Wielkiejnocy. Wielkanocne pisanki zdobią koszyk ze święconką, stół 
wielkanocny, obdarowywano się nimi podczas świąt. Sposoby i 
pomysły dekorowania jajek często zależą od inwencji twórczej. 
Podsyłamy kilka sposobów na Wielkanocną pisankę. 
Rodzaje malowanych jajek: 
Pisanki - barwienie i wosk  
Oklejanki - naklejanie trzciny lub/i kolorowej włóczki 
Naklejanki - naklejanie wycinanki z papieru 
Kraszanki - barwione na jednolity kolor 
Drapanki - wydrapywanie wzorów na zabarwionych kraszankach  
Naturalne barwniki robimy z wywarów różnych roślin i ziół. Oto, 
sposoby na uzyskanie poszczególnych kolorów: 
- brązowy (rudy): łupiny cebuli 
- pomarańczowy - marchwi i dyni oraz z połączenia czerwonego i 
żółtego  
- czarny: kora dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego 
- żółtozłocisty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka 
- fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy 
- zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka 
- różowy: sok z buraka  
Do wszystkich naturalnych wywarów należy dodać nieco octu, co 



 
 

sprawi, że kolory będą trwalsze. Aby pisanki ładnie wyglądały można 
je dodatkowo przetrzeć szmatką umoczoną w oleju. 
Topienie Judasza - w Wielką Środę chłopcy, topili Judasza. Ze słomy i 
zniszczonych ubrań robiono wielka kukłę. Wleczono ja na łańcuchach 
po okolicy. Gapie, zebrani przy drodze okładali kukłę kijami. Na 
koniec wrzucano „zdrajcę" do stawu. Rytuał ten stanowił symboliczne 
wymierzenie sprawiedliwości. 
Wielkie grzechotanie - zwyczajem było obdarowywanie dzieci w 
Wielki Tydzień grzechotkami. Dzieci biegały po mieście z 
grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. 
Pogrzeb żuru - w ostatnie dnie wielkiego Postu tuż przed Świętami 
urządzano „pogrzeb żuru" - potrawy spożywanej przez cały post.  
Wieszanie śledzia - czyli przybijanie ryby do drzewa. Tym sposobem 
karano śledzia za to, że przez czas postu „wyganiał" mięso z 
jadłospisu. 
Święconka - w sobotni poranek dzieci z rodzicami wybierali się do 
kościoła z koszykiem pełnym pokarmów, które zostawały 
poświęcone. Następnego dnia po rezurekcji święconka spożywano 
podczas śniadania Wielkanocnego. 
W koszyczku wielkanocnym nie może zabraknąć jajek (symboli 
nowego życia), w postaci kolorowych pisanek i kraszanek, baranka 
cukrowego i z chorągiewką z napisem Alleluja, symbolizującego 
umęczonego Chrystusa, soli (która miała chronić przed zepsuciem). 
Święcimy również: chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne.  
Koszyczek, najczęściej z wikliny, przystrajamy serwetkami 
haftowanymi. Produkty, które znajda się w naszym koszyczku 
związane są z chrześcijańską i polską tradycją, z miejscowymi 
zwyczajami oraz upodobaniami kulinarnymi osób zasiadających do 
śniadania wielkanocnego. 
Coś dla dziewcząt - dziewczęta, które chciały pozbyć się wszelkich 
mankamentów urody w Wielką Sobotę musiały obmyć twarz wodą, w 
której gotowały się jajka na święconkę. 
Wielka Niedziela - tego dnia poranny dźwięk dzwonów miał poruszyć 
zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji 
zasiadano do świątecznego śniadania. Dzielono się jajkiem. I 



 
 

zasiadano do bogato zastawionego stołu. 
Lany poniedziałek - śmigus-dyngus, święto lejka - to zabawa, którą 
wszyscy doskonałe znamy. Tego dnia bezkarnie można oblewać wodą 
wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe 
szanse na zamążpójście. Jeśli któraś z panien się obraziła - to 
nieprędko znalazła męża.  
Jedynym sposobem na wykupienie się od oblewania była pisanką - 
dlatego każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. 
Chłopak, który tego dnia wręczył pannie pisankę, dawał jej do 
zrozumienia, że mu się podoba. 
Oblewanie się wodą miało symboliczne znaczenie - oczyszczenia. 
Śmigus Dyngus, przypomina również o chrzcie Mieszka I. Poniedziałek 
Wielkanocny roku 966, przyniósł Polsce chrześcijaństwo. 
Szukanie zajączka - zabawa po świątecznym śniadaniu. W ogrodzie 
ukrywano pisanki, które należało jak najszybciej i w jak największej 
ilości znaleźć. 
 

Źródło: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

OPOWIADANIE 

 
Gorole na Beskidzkich gróniach sie fórt żalóm na roztomaite stwory i bestyje, kiere 

zatruwajóm żywobyci porzóndnego człowieka. Sóm to taki złośliwe podciepy, isto prosto z 
samiutkigo piekła. Nejgorsze Sóm utopce. Siedzóm w Olzie abo w Wiśle w Żabim Kraju i się 
pluskajóm, skokajóm do wody, poradzóm wartko pływać jak ryby. Wadzóm się, przezywajóm 
jedyn na drugigo i szpatnie rzóndzóm. W połednie wylazujóm z wody na brzyg, wycióngajóm 
pierziny i suszóm lónty. Utopcule wlazujóm na wierzby i mielóm na gymbach – plotkujóm. 
Jak na kościele wybije jedna bieróm pierziny i lónty i skokajóm spatki do wody. 

Sóm całe rodziny utopców – stare i młode utopce i utopcule. Majóm kupe dziecek. 
Cało ta banda fórt myśli jakby tu człowieka wcióngnónć pod wode. Utopce sóm śmiyszne i 
szpatne. Chodzóm obleczóne w czyrwióne kaboty albo spodki. Majóm małpi gymby, palce w 
rynkach i nogach spiynte błónóm tak jak u kaczycy. Na jesiyń jak je powódź utopce się 
żynióm i majóm wiesiela. 

 Czasym utopce sie mogóm przemiynić w czerwónóm maszke, kiero se płynie po 
wodzie. Czasym we wielkiego czornego psa, a czasym we wielkóm ropuche. Przed utopcym 
sie idzie ochrónić. Przed tym jak się wlezie do rzyki abo do stawu trzeja wrazić wielki palec w 
nodze dowody i zrobić se krziżyczek na czole. Nie każdy tak poradzi zrobić. Kiery mo wielki 
brzuch musi się kómpać płytki wodzie. Nejwiyncyj utopców je w mieście Strumiyniu. 

 
Utopiec górecki 

 
Pod Buczym, kaj teraz je Sikora, gospodarzuł kiejsi Paweł Posmek. Mioł trzinost 

jochów gróntu, a od szlachcica Karwińskigo dokupiuł eszcze roz tela. To pole sie cióngło 
tam, kaj teraz je Oldrzich Matula. Tyn Posmek mioł trzi kónie, osim krów, barany, cielynta i 
cosi pindziesiónt gynsi i kaczek. Mioł też jednóm cere i pastyrza Hyrnika. Pastyrz pos krowy 
w Olszynie nad Brynnicóm. Hań downij tam eszcze nie było drogi ku Skoczowie ani mostu, 
ani żodnych chałup. Była yny ława przez rzyke , co jóm tam Posmek postawiuł. 

Jednego razu pastyrz gno krowy przez wode, a szoł se ławóm. Naroz widzi, że na 
ławie siedzi se chłapieczek. Na głowie mioł czyrwiónóm czopeczke, mioł obleczóny zielóny 
kabociczek i czyrwióne galotki. Pasterzowi sie nie uchylił, tóż tyn go ściepoł do wody. 
Chłapieczek nic nie zapłakoł, yny mu pogroziuł i sie straciuł. To był utopiec. 

 Pore dni nieskorzi pastyrz przignoł w połednie napasióne krowy, zawrzuł ich do 
chlywa i chcioł ijść na trześnie. Gaździno go jednako posłała po kaczyce, bo kańsi poszły od 
chałupy, a chciała jednóm wziónść na nowiycke. Pastyrz ich hnet uwidzioł w plosie na 
Brynnicy. Wołoł ich, ale nie wylazowały s wody. Zaczón na nich chybać kamiyniami, ale to 
nic nie pómogało. Nasroł sie na ty kaczyce, wlos po pas do wody i ich zaczón wyganiać. 
Naroz wyskoczuł s wody tyn sóm chłapieczek, co go niedowno ściepoł s ławy. Na pastyrza 
piznół strach, bo poznoł, że to je utopiec, ale uż było nieskoro. Chłapieczek skoczuł na 
pastyrza i cióngnół go coroz głymbij do plosa. Kaczyce sie wylynkały i poleciały hónym ku 
chałupie. 

Przez ławe szoł prawie stary Bójda i widzioł, że sie jakosi sumeryja we wodzie robi, 
ale se pomyśloł se, że to isto pastyrz Hyrnik jakisi sztuki we wodzie pokazuje. Za chwile 
jednako wypłynół ku brzegu, ale uż mortwy. Utopiec go utopiuł… 

www.gwara.zafriko.pl 



 
 

ROZRYWKA 
KRZYŻÓWKA WIOSENNA 

 
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 

 

1. Kukła, palona i topiona na wiosnę. 
2. Część topniejącego lodu, znajdującego się na rzece. 
3. Miesiąc w którym rozpoczyna się lato. 
4. Kwiat wyłaniający się za śniegu. 
5. Kotki, które rosną na drzewach. 
6. Ptak, symbolizujący wiosnę. 

 
KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA 

 
W puste pola krzyżówki wpisz symbole związane z Wielkanocą.  

 

Źródło: Internet 


