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Ludwik Jerzy Kern 

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, a drugi Nowy. 

Gwiazdy jak owieczki lśnią na niebie,  

a oni stają 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 mknie w podskokach. 

Po chwili cichnie odgłos kroków  

w zimowej nocy ciemnym mroku,  

gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie  

i znika czarnej nocy cień,  

i robi się na świecie jaśniej,  

i wstaje nowy, jasny dzień,  

i budzisz się, przecierasz wzrok  

i witasz Nowy Rok. 



 

 

 

 

Ważne daty : 

1. Nowy rok-  01.01. 

2. Święto Trzech Króli- 06.01.  

3. Dzień Babci- 21.01. 

4. Dzień Dziadka- 22.01. 

5. Ferie zimowe- 28.01.-10.02. 

 



Styczeń- to pierwszy miesiąc w stosowanym w Polsce 

kalendarzu gregoriańskim. Miesiąc ten ma 31 dni. Znak zodiaku 

urodzonych w styczniu to: Koziorożec (do 20 stycznia) lub 

Wodnik. 

Polskie przysłowia ludowe na styczeń: 

Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości 

przenika, czasem w błocie utyka. 

Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. 

Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy 

styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje. 

Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok 

nam obiecuje. 

Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje. 

Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 

Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 

Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 

Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa. 

Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi. 

Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny. 

 

 

 



 

 

Dzień Babci to święto obchodzone 21 stycznia. W tym dniu 

wszystkim babciom składamy serdeczne życzenia.  

 

 

Dziś mojej babci życzenia złożę, w wiązankę kwiatów 

serduszko włożę i wiem, że bardzo będzie się cieszyć, 

kiedy zobaczy, że do niej śpieszę.  

Moja babunia najlepsza w świecie, wszystkim wam 

powiem, bo wy nie wiecie. 

 Ja babcię kocham, ściskam za szyję, niech będzie 

zdrowa i sto lat żyje! 

 

  



 

 

 

 

Dzień Dziadka to święto, które obchodzimy 22 stycznia. W tym dniu 

składamy wszystkim dziadkom najserdeczniejsze życzenia.  

 

Dziś Dzień Dziadka, okazja ta niezwykle rzadka!  

Ja całusy i życzenia chcę ci złożyć w oku mgnienia!  

Żebyś zawsze był szczęśliwy, pogodny i żartobliwy.  

Gorące życzenia i pozdrowienia składa wnuczka nie do zastąpienia. 

Zdrowia szczęścia i radości. Tobie, mój kochany dziadku, życzę 

szczęścia i dostatku.  

Uśmiechaj się zawsze bo kocham Cię szczerze w domu, w kinie i na 

spacerze. 

 



Kolorowanki: 

 



 

 

 

 



 

Jednakże styczeń to nie tylko święto naszych babć i dziadków, to tez 

nowy rok i nowe postanowienia. Czy zastanawialiście się już nad 

swoimi postanowieniami noworocznymi? Z tej okazji chcieliśmy 

złożyć wszystkim czytelnikom najserdeczniejsze życzenia, oby nowy 

rok, przyniósł Wam same wspaniałe chwile, pełne radości i szczęścia.  

Zespół wychowawców świetlicy 
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Zespół redakcyjny: 

Nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie 

Opracowanie graficzne: 

Paulina Dolina 

Wychowawca  świetlicy 

 

 

 

 

Materiały pochodzą z różnych stron internetowych. 

 

 


