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Czym jest dla nas zima? 

Zima - jedno słowo, a tak wiele skojarzeń. Dla każdego 
może znaczyć coś innego, kojarzyć się może z różnymi 

rzeczami, odczuciami, wspomnieniami itp. Dla większości 
ludzi to jedna z pór roku, biała ze świętami Bożego 

Narodzenia, śniegiem, bałwanem. Dla geografa to 

przesilenie zimowe, które rozpoczyna się 22 grudnia i trwa 
przez kolejne trzy miesiące. Początek wyznacza moment 

zenitalnego górowania Słońca nad horyzontem na 

zwrotniku Koziorożca [23°27'S]. Na półkuli północnej jest 

to najdłuższa noc i najkrótszy dzień. Na półkuli 
południowej rozpoczyna się lato z najdłuższym dniem. Dla 

biologa to czas odpoczynku dla świata roślin oraz dla wielu 

gatunków zwierząt, które zapadają w długi sen, ale nie 
tylko... Niektóre zwierzęta takie jak kruki, bieliki czy rysie 

stają się bardziej aktywne i łatwiej je zaobserwować. 

Zima. — Na niebie szara rozpostarta szata... 

Cicho — spokojnie śnieżek w powietrzu ulata 

I wszystko białym swoim całunem odziewa; 

Stroją się zeschłe trawy, obumarłe drzewa... 

Na tle ciemnem się biało maluje świat wszystek, 

Najmniejsze trawy ździebło, najdrobniejszy listek — 

Mistrz nad mistrze naturę zamarłą w jesieni — 

We mgnieniu oka w nowy, żywy świat zamieni, 

Żywy, bo całun to jest, co tuli w swem łonie, 
Wszystko, co z wiosną jasną zielenią zapłonie! 

Józef Ignacy Kraszewski 

 

Ważne daty: 

1) 21 i 22 stycznia - Dzień Babci i Dziadka. Pomysł 
powstania święta w Polsce pojawił się w tygodniku 
"Kobieta i Życie" w 1964 roku. Już rok później 
święto to zaczął popularyzować "Express 
Poznański". W roku 1966 również "Express 
Wieczorny" ogłosił dzień 21 stycznia "Dniem 
Babci". Wkrótce powstała również tradycja 
obchodzenia Dnia Dziadka. 

 

2) 9 lutego Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 

 

 
 

 

3) 11 lutego - Tłusty Czwartek. W naszej tradycji 

Tłusty Czwartek to zawsze ostatni czwartek przed 

Wielkim Postem. Wielkanoc jest świętem 

ruchomym, Tłusty Czwartek nie wypada co roku  

w ten sam dzień. 

4) 14 lutego – Walentynki. Pokazały się u nas w kraju 

na początku lat 90. XX wieku. Przyjęto również, 

że trafiły do nas z kultury francuskiej i krajów 

anglosaskich. 

5) 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego. 

 

 

 

 



Co roku 21 lutego obchodzony jest na świecie 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Język ojczysty, 

to pierwszy poznany przez danego człowieka język,          

w którym porozumiewa się z innymi. Ma on ogromny 

udział w poznawaniu przez ludzi otaczającego świata oraz 

kształtowaniu ich osobowości. Z językiem ojczystym 

człowiek się utożsamia, a w dorosłym życiu zazwyczaj     

w nim śni, myśli i się modli. 

 

 Język polski należy do grupy języków 

słowiańskich razem z takimi językami jak: czeski, 

słowacki, rosyjski czy ukraiński. 

 Język polski jest jednym z oficjalnych języków 

UniiEuropejskiej.  

 Polszczyzna jest językiem ojczystym dla około 45 

milionów ludzi – mieszkańców Polski oraz tzw. 

Polonii, czyli Polaków mieszkających zagranicą. 

 Polski alfabet jest oparty na alfabecie łacińskim i 

składa się z 32 liter. W użyciu są także litery – Q, 

q, V, v, X, x. Jednak pojawiają się one tylko w 

słowach obcego pochodzenia. 

 W polskim alfabecie występuje dziewięć 

charakterystycznych dla niego liter, które są 

bardzo rzadko spotykane w innych alfabetach. Są 

to: ą, ę, ć, ś, ź, ń, ł, ó, ż. 

 Za najstarsze zdanie w języku polskim uważa się: 

„Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj.”, co 

współcześnie oznacza– „Daj, niech ja pomielę, a 

ty odpoczywaj.”. Zapisane zostało w 1270 roku na 

karcie 24 tzw. „Księgi Henrykowskiej”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów. 

 Święty Mikołaj nie istnieje. To znaczy pracuje tylko raz w roku. 

 Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, w 1224 roku. 

 Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. 

 Święty Sylwester jest patronem zwierząt domowych. 

 Zrzucę kilka kilo – oto najpopularniejsze postanowienie noworoczne. 



 Nigdzie w Biblii nie powiedziano o tym, że Trzej Królowie są święci. 

 Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu.  

 W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. 

 Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. 

 W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. 

 W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. 

 

 

Polecane piosenki świąteczne: 

1. Jingle Bells – James Pierpont 

2. Merry Christmas Everyone – Shakin’ Stevens 

3. Santa Tell Me – Ariana Grande 

4. We Wish You a Merry Christmas – Christmas Carols 

5. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey  

6. Last Christmas – Wham! 

 

 

 

Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. 

 



 



 

 

  


