
Zima zimie nierówna 
Taka zima to nie zima,  
śniegu nie ma, mróz nie trzyma,  
plac się zmienia w staw dla żab,  
z dachów ciągle kap, kap, kap. 
 
Rano deszcz, w południe deszczyk 
i wieczorem pada jeszcze,  
w nocy nie przychodzi mróz,  

słychać wody plusk, plusk, plusk.  
 
Już o zimie nie pamiętasz,  
choć wskazuje ją kalendarz.  
Styczeń – wszyscy mówią nam,  
deszcz zaprzecza, pam, pam, pam. 
[…] 

Aleksander Rymkiewicz 
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Bajka o Starym i Nowym 
Roku 
 
O jednej porze, raz do roku, 
w zimowej nocy ciemnym mroku, 
gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok, 
schodzi się z rokiem rok. 
 
Jeden jest wielki z siwą brodą,  
drugi jest mały z buzią młodą, 
czyli, by rzec innymi słowy:  
jeden jest Stary, drugi Nowy.  
 
Gwiazdy jak świeczki lśnią na niebie,  
a oni stoją obok siebie,  
coś sobie mówią, patrząc w oczy,  
ale nikt nie wie, o czym. 
Potem w ciemności słychać kroki… 
To się rozchodzą oba roki.  
W całkiem przeciwne idą strony, 
Stary, znużony i zmęczony, 
Nowy, o jasnych, złotych lokach.  
wesoło sobie mknie w podskokach.  
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Wczoraj i Dziś 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po chwili cichnie odgłos kroków 
w zimowej nocy ciemnym mroku, 
gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie 
i robi się na świecie jaśniej,  
i znika czarnej nocy cień, 
i wstaje nowy, jasny dzień, 
i budzisz się, przecierasz wzrok 
i witasz – Nowy Rok.  
 

Ludwik Jerzy Kern 



Boże Narodzenie w Europie 
   Francja 
We Francje Boże Narodzenie jest obchodzone bardzo 
hucznie. Wigilię spędza się nie tylko w domu, ale na 
przykład z przyjaciółmi w restauracji. Rodziny dekorują 
domy, głównie na zielono, używając do tego ostrokrzewu 
i jemioły. Świąteczny obiad składa się z wielu dań. Na 
stole nie może zabraknąć: sałatek z krabów i krewetek, 
pasztetu z gęsich wątróbek, wędzonego łososia oraz 
różnych gatunków sera. W nocy z 24 na 25 grudnia Papa 
Noel (odpowiednik polskiego świętego Mikołaja) przeci-
ska się przez komin z workiem prezentów, które później 
wkłada do buta lub pod choinkę. 
  Włochy 
Święta we Włoszech rozpoczynają się 24 grudnia uro-
czystą wieczerzą i oczekiwaniem na pasterkę, jednak 

większe znaczenie 
ma 25 grudnia, kiedy 
rodziny spotykają się 
przy wystawnym 
obiedzie. Dobór dań 
zależy od regionu 
Włoch. 
Dla dzieci święta 
trwają do 6 stycznia, 
czyli do święta 
Trzech Króli. Tego 
dnia dzieci otrzymu-
ją prezenty – zgodnie 
z tradycją przynosi 
je Befana, czyli cza-
rownica na miotle.  

no i ja. Zawsze też zostawiamy 
jedno dodatkowe nakrycie dla 
zbłąkanego przybysza. W Wigilię 
dajemy siano pod obrus, a na sto-
le jest 12 potraw. Moje ulubione 
danie to barszcz z uszkami i pie-
rogi. Zanim siądziemy do kolacji 
wigilijnej, łamiemy się opłatkiem  
i składamy sobie życzenia.  
W moim domu prezenty pod cho-
inkę przynosi Aniołek . Po kola-
cji rozdaję prezenty. Zawsze to 
ja czytam, dla kogo jest pre-
zent. Później Mama albo Babcia 

W moim domu mamy zawsze żywą 
choinkę, na której wieszamy bomb-
ki, cukierki oraz upieczone  
i ozdobione przez nas pierniki. 
Pierniki pieczemy 2 tygodnie 
przed świętami razem z naszymi 
sąsiadami i znajomymi.  
Na święta Bożego Narodzenia na 
ogół jeździmy do moich dziadków 
do Polanicy Zdroju. Przy stole jest 
nas osiem osób : Babcia Basia , 
Dziadek Andrzej , Mama z Tatą i 
moim bratem Kajtkiem oraz wujek 
Maku z ciocią Toliną ( brat Mamy) , 

kroją ciasto i śpiewamy kolędy. W ten 
dzień staram się nie iść wcześnie 
spać, tylko czekam do północy, bo Ma-
ma mówi, że o tej porze zwierzęta 
mówią ludzkim głosem. Chciałbym wie-
dzieć, co ma do powiedzenia mój 
pies,  czyli Lola.  
 W Święta spotykamy się też z Ciocią 
Martą i Ciocią Teresą ( to są siostry 
mojego dziadka Andrzeja) i ich rodzi-
nami.  
Bardzo lubię święta Bożego Narodze-
nia.  

Antoś Musiała  
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Czy wiecie, że... 

nym, zawieszają na drzwiach jemiołę 

i ubierają choinkę. Pierwszego dnia 
świąt na obiad podaje się zupę z 
ostryg i indyka nadziewanego na 
przykład kasztanami z sosem borów-
kowym. Po głównym daniu dzieci roz-
pakowują prezenty, które święty 
Mikołaj zostawił w czerwonej skar-
pecie. 

 
Zespół 

  Niemcy 
Najbardziej uroczystym momen-
tem jest świąteczny obiad, po któ-
rym rozpakowuje się złożone pod 
choinką prezenty. Głównym daniem 
w pierwszy dzień świąt jest gęś z 
kluskami. Innym przysmakiem jest 
bakaliowe ciasto w kształcie dzie-
ciątka zawiniętego w becik. 
  Anglia 

Anglicy na święta dekorują swoje 
domy w kolorach czerwonym i zielo-



Święty Mikołaju,  
nazywam się Kuba Dębski, miesz-
kam we Wrocławiu, mam 8 lat i wie-

le pytań. 
Jak to jest, że niby jesteś jeden, a 
przed świętami pełno Ciebie na uli-
cach i w sklepach. Masz tylu braci 
czy pomocników? W sumie nic mnie 

to nie dziwi, bo każdy bez wyjątku 
na wiek wierzy w Ciebie 
i chce, abyś spełnił jego marzenia. 

Dziękuję za prezenty pod 
choinką w ubiegłym roku. 
W tym roku 
pragnę prosić Cię o poda-
runki nie tylko dla siebie. 
Proszę Cię, abyś odwie-
dził wszystkie dzieci cho-
re i głodujące, przyno-
sząc nie tylko prezenty, 
ale również radość i 
zdrowie. Moim marzeniem 
jest dostać 
nowy rower, na którym 

wraz z rodzicami i bratem będę 
jeździł na wycieczki rowerowe. 
Pozdrawiam Cię serdecznie i cze-
kam na Twoją wizytę.        

Kuba                                                                                

  Drogi Święty Mikołaju, 

wiem, że w tym roku będziesz 
miał dużo pracy, ale mam na-
dzieję, że będziesz o mnie pa-
miętał.  
Wiem, że nie zawsze mi wycho-
dziło, ale starałam się być 
grzeczna. Jak znajdziesz chwilę 
czasu,  to prosiłabym, żebyś po-
darował mi: 
1. Buty Violetty. 
2. Bluzkę Violetty. 
3. Płyty z piosenkami Violetty. 
Życzę Ci dużo zdrowia i wytrwa-
łości w te Święta. 
 
Całuję 
Zuzia Nowotny  
 
 

 

Na tropie świętego Mikołaja 
. 

Nasze listy do świętego Mikołaja 
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grzeczne, znajdują prezenty, ukry-
te pod poduszką, w buciku lub w 
innym specjalnie przygotowanym w 
tym celu miejscu (np. w skarpecie). 
Na skutek przenikania do europej-
skiej tradycji elementów kultury 
anglosaskiej (w szczególności ame-

rykańskiej) także w Europie święty 
Mikołaj utożsamiany jest coraz 
częściej z Bożym Narodzeniem i 
świątecznymi prezentami. W całej 
Polsce utarło się, że to w nocy z 5 
na 6 grudnia Mikołaj odwiedza naj-
młodszych. Mikołajkowe tradycje 
różnią się jednak znacznie w wielu 

Święty Mikołaj – postać starszego 
mężczyzny z brodą, ubranego w 
czerwony strój, który wedle róż-
nych legend i bajek w okresie świąt 
Bożego Narodzenia rozwozi dzie-
ciom prezenty saniami ciągniętymi 
przez zaprzęg reniferów. Według 
różnych wersji zamieszkuje wraz z 
grupą elfów Laponię lub biegun pół-
nocny. Dzięki sprawnej promocji 
praktycznie zastąpił on w po-
wszechnej świadomości tradycyjny 
wizerunek świętego Mikołaja bisku-
pa. Obecnie powszechna forma tej 
postaci wywodzi się z kultury bry-
tyjskiej i amerykańskiej, gdzie 
jest jedną z atrakcji bożonarodze-
niowych. W większej części Euro-
py, w tym w Polsce, dzień Świętego 
Mikołaja obchodzony jest trady-
cyjnie 6 grudnia jako wspomnienie 
świętego Mikołaja, biskupa Miry. 
Rankiem tego dnia dzieci, które 
przez cały mijający rok były 

regionach kraju. Według ludowych 
tradycji święty Mikołaj jest patro-
nem pasterzy i bydła, które chroni 
przed wilkami. Dlatego właśnie 6 
grudnia pasterze składali mu spe-
cjalne ofiary w postaci wieńców z 
lnu i konopi, kładąc na nich jaja ku-
rze i gęsie. Tego dnia prowadzono 
też na plebanię owce i baranki. 
Zwyczaj odwiedzania domów przez 
Mikołaja był znany w niektórych 
regionach Polski już w XIX wieku. 
Święty odwiedzał domy razem z 
aniołkiem i rogatym diabłem, prze-
pytywał dzieci z pacierza i pytał 
rodziców o ich zachowanie. 
Grzecznym wręczał łakocie, tym 
złym dawał rózgi. Obecnie coraz 
bardziej popularne jest także wrę-
czanie sobie wzajemnie prezentów 
w grupach rówieśniczych m.in. w 
szkołach. 

 
Dominik Kozak 



Nasze spotkanie z Emilem 
W dniu 22.11.2013r. nasza klasa 

wybrała się do wrocławskiego Te-
atru Lalek na przedstawienie  
„Och, Emil!” na podstawie książki 
Astrid Lindgren „Emil ze Sma-
landii” w reżyserii Lecha Choj-
nackiego. 

Spod szkoły autokar zabrał 
klasę 2c oraz 2d. Gdy dojechali-
śmy do teatru, poszliśmy do 
szatni zostawić kurtki. Kiedy 
usiedliśmy na swoich miejscach, 
czekaliśmy dłuższą chwilę, aż 
spektakl się rozpocznie. 

Przedstawienie „Och, Emil!” 
rozpoczęło się grą świateł. Potem 
członkowie rodziny rozbiegli się po 
całym domu w poszukiwaniu Emila. 
Emil, bohater spektaklu, to pacyn-
ka z żółtymi, kręconymi włosami i 
niebieskimi oczami. Był ubrany w 
ogrodniczki, a na nogach miał 
ogromne, brązowe buty. Nasz nie-
sforny chłopiec został w końcu zna-

leziony przez rodziców i ciotki. 
Tata z mamą próbowali wyjaśnić 
ciotkom, że Emil jest bardzo 

grzecznym chłopcem, jeżeli tylko 
nie krzyczy. Chłopiec bardzo chciał 
zostać żołnierzem, ale potem zmie-
nił zdanie, że jednak woli być 
„wszystkozjadaczem”, następnie 
lekarzem, a za kilka chwil 
„szybkobiegaczem”. Ciotka jednak 
poradziła Emilowi, żeby najpierw 

poszedł w bardzo bliskie miejsce. 
Nasz bohater zupełnie nie wiedział 
dokąd. Okazało się, że po prostu do 

szkoły. Trzeba do niej cho-
dzić, żeby nauczyć się wielu 
rzeczy i pomyśleć, co będzie-
my robić w przyszłości. 
Stroje pacynek i aktorów były 
przepięknie wykonane. Muzyka 
bardzo ładnie komponowała się 
z piosenkami aktorów, którzy 
swoją grą sprawili, że przed-
stawienie bardzo nam się po-
dobało. 
Kiedy już spektakl dobiegł 
końca, poszliśmy do szatni po 

swoje rzeczy, a potem udaliśmy się 
do autokaru, który czekał na nas 
niedaleko teatru. W drodze po-
wrotnej opowiadaliśmy sobie wra-
żenia ze spektaklu. 

 
Zuzanna Fojtar  

Grudniowe wyjścia 
Mikołaj w teatrze 
5 grudnia, z okazji mikołajek, 

pojechaliśmy do Pasażu Grunwaldz-
kiego na spektakl pod tytułem „Jaś 
i Małgosia”. W przedstawieniu grali 
aktorzy z Narodowego Teatru Edu-
kacyjnego. Wystąpiły postacie ta-
kie jak: Jaś, Małgosia, tata, maco-
cha, wiedźma i kot.  

Najbardziej podobała mi się 
scena, w której wiedźma wyskoczy-
ła z chatki z piernika. Zrobiło się 
wtedy ciemniej, wyleciał dym, a 
wiedźma zaśmiała się strasznym 
głosem. Zapanował wtedy straszny 
nastrój. Wiedźma była nieśmiertel-
na, bo używała magicznych odżywek 
do włosów. Na szczęście Małgosi 
udało się ją pokonać magicznym 
kwiatem i dzieci wróciły szczęśli-

wie do domu.  
Myślę, że wszystkim dzieciom 

przedstawienie się podobało, tak 
jak mi. 

Krzysiu Pluta 
 
    Multicentrum 

 13 grudnia 
2013r. pojechali-
śmy z całą klasą do 
M u l t i c e n t r u m . 
Mieliśmy tam za-
jęcia o robotach. 
Pan prowadzący 
ciekawie opowiadał 
o wykorzystaniu 
robotów we współ-
czesnym świecie. 
Mogliśmy też z 

klocków K’ NEX budować rozmaite 
roboty. Później mieliśmy możliwość 
wysłuchać, jakie dany robot wydaje 
dźwięki i miksowaliśmy te dźwięki. 
komputerowo. 

 Multicentrum to 
duży budynek, w 
którym znajduje się 
wielka sala z wielo-
ma komputerami. 
Spotkanie było bar-
dzo ciekawe i czas 
szybko mi zleciał. 
Bardzo chciałbym 
tam kiedyś wrócić. 
 
Franek Kuśnierz  
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Rozrywka 

Oprac.  
Martynka  
Krawiec 

1. Co to jest barszcz? 
2. Jaką rybę jemy na święta Bożego Naro-
dzenia? 
3. Kto pomaga Mikołajowi przy prezentach? 
4. Wigilię rozpoczynamy, kiedy na niebie 
zaświeci pierwsza… 
5. Jakie zwierzęta czuwały przy narodzinach 
Dzieciątka Jezus? 
6. W czasie świąt Bożego Narodzenia śpie-
wamy… 
7. Świąteczna potrawa z miodu, maku i baka-
lii? 
8. Do Mikołaja piszemy… 
 
Litery z szarego pola utworzą hasło. 

Oprac. Zuzia Fojtar 

Wszystkim Czytelnikom naszej gazetki życzymy samych pogodnych 
dni oraz spełnienia marzeń w 2014 roku. 

 
Redakcja „Wczoraj i Dziś” 


