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Zima to czas 
niezwykle ciekawy 
i bogaty w sporty

Hu hu ha, hu hu ha – nasza zima zła! 
Ale czy na pewno taka zła? Zima to czas 

niezwykle ciekawy i bogaty w sporty, które 
można uprawiać tylko w tym okresie. Poza 
tym, nagle, w mieście rozrastają się... lodo-
wiska! Chodziliście już na łyżwy? A może 
wolicie narty?

Pewnie już z pierwszego śniegu bawili-
ście się śnieżkami na szkolnym i domowym 
podwórku. Lepiliście już w tym roku bałwa-
na? Nie zapomnijcie zrobić mu guziczków 
z zebranych jesienią kasztanów, a nosa – z 
marchewki!

Babcia Kazia
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Pięknego bałwana
ulepiły dzieci,
ma czarne guziki
i biały żakiecik.

W ręku trzyma miotłę,
garnek ma na głowie.
Może nam zimową
bajeczkę opowie?

ZBigniew wrońsKi
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W tym roku okres oczekiwania na przyj-
ście Jezusa – czyli adwent – cały zmieścił 
się w grudniu. Jak co roku szykujemy świecz-
ki i lampiony, aby rano wyruszyć na roraty. 
Roratki – czyli właśnie adwentowe świeczki 
– symbolizują Najświętszą Maryję Pannę. 
Roratnia msza święta ma swoje szczególne 
miejsce w polskiej tradycji. 

Już w 1540 roku król Zygmunt I Stary 
założył zespół wokalny o nazwie Kapela Ro-
rantystów. Działał w katedrze wawelskiej 
aż do około 1794 roku. Był to zespół śred-
niej wielkości. Śpiewać w nim mogli jedynie 
mężczyźni, w dodatku musieli być duchow-
nymi, koniecznie polskiego pochodzenia. 
Poza zwykłymi obowiązkami kapłańskimi 
byli też zobowiązani do wykonywania zadań 

muzycznych. Nazywano ich rorantystami. 
Śpiewali podczas mszy świętych roratnich 
oraz większych kościelnych świąt. Skąd to 
wiemy? Zachowały się stare dokumenty i rę-
kopisy zapisów nutowych przechowywanych 
w katedrze na Wawelu. I choć ostatecznie 
kapela się rozpadła, to pamiętano o niej 
w późniejszej Polsce. Dzisiaj natomiast na 
mszach roratnich często śpiewają dzieci – 
uczęszczające do parafialnej scholi. A może 
i wy w niej śpiewacie?

BaBcia KaZia

adwent jest czasem oczekiwania 
na przyjście Jezusa
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Nim słońce jeszcze wstało,
Roratkę w dłoń małą
Złapała Marysia i mówi:
„Chodź, mamo, jutrzenka się budzi!”

Do Maryi, do kościoła
wszystkich swych kolegów 
woła.
I nad ranem wyczekują,
Jezuskowi wyśpiewują:

„Przyjdź, Jezusku, 
Synu Boży,
przyjdź, niech człowiek 
się nie trwoży,
wszystkim ludziom 
daj nadzieję,
odnów sobą całą ziemię”.

Już niedługo się urodzi
Jezus mały – w stajni, w chłodzie,
jednak dzieci Go ogrzeją –
swą roratką – sercem swoim.
  
  Marysia graZiKowsKa
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6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Czy 
wiedzieliście, że w średniowiecznej Europie 
uważano świętego Mikołaja za patrona dzie-
ci? Mało tego, w niektórych miastach w tym 
dniu jedno dziecko przebierano za biskupa, 
który przejmował na ten jeden dzień władzę 
(a to wszystko dlatego, że św. Mikołaj, jak 
już pewnie wiecie, był biskupem). 6 grudnia 
był zawsze dniem pełnym emocji i zabawy. 
W XVI wieku na wyspach brytyjskich pojawił 
się szczególny, zabawny rytuał: uczniowie 
wynosili tego dnia ze szkoły swojego dyrek-
tora i przejmowali władzę. Taki zwyczaj 
przetrwał tam nawet kilkaset lat.

Mikołajkowe prezenty otrzymują 
również dzieci w Polsce, Czechach, 
Austrii, Holandii, Belgii i w Niemczech. W 
każdym kraju dzieci czekają na Mikołaja w 
różny sposób. Na przykład w Ameryce zosta-
wiają wieczorem dla niego mleko i ciastka, 
aby mógł się posilić. W Holandii zostawiają 
przed kominkiem buty, a w Austrii – na pa-
rapecie. W Czechach – wieszają skarpety 
na okiennych ramach.

BaBcia KaZia

Mikołajki

Usiądź z nami Mikołaju,
Pewnie się zmęczyłeś,
Żeby nas odwiedzić dzisiaj,
szmat drogi przebyłeś.
Na Twój przyjazd przedszkolaki
od dawna czekały
i dla Ciebie upominki
też przygotowały.
Teraz my Ci zaśpiewamy
i wierszyk powiemy,
Jesteś naszym przyjacielem,
wszyscy o tym wiemy.
Na krzesełku 
w ciepłej sali
zakolęduj z nami.
Bardzo wszyscy 
się cieszymy
nie jesteśmy sami.
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Choć na pewno to wszystko są baje,
Takie wiecie, baje baju-baju,
To jednakże tak coś mi się zdaje;
Że przyjemnie wierzyć w Mikołajów.
Świat się nimi co roku zaludnia
O północy dnia szóstego grudnia.

Nie wiadomo dotychczas dokładnie,
Gdzie Mikołaj przez cały rok żyje,
Chyba w szafkach, w komodach gdzieś 
na dnie
Przed ludzkimi oczami się kryje.
Kto ma szczęście, ten na dnie komody
Ujrzy czasem strzępek siwej brody.

Bo tak samo dziś, jak przed laty,
Utrzymuje się w modzie ta moda,
Że Mikołaj być musi – brodaty
I że biała być musi ta broda.
Białe brody nie lecą im z nieba,
Dużo waty na brody potrzeba.

Co do worka natomiast, to worek,
W którym wszystkie się mieszczą podarki,

Jak powiadał Mikołaj Gaworek – 
Najprzedniejszej powinien być marki.
A znów Mikołaj Trepszy,
Taki worek im większy, tym lepszy.

W waszych oczach pytanie się czai:
Co to znowu za dziwne nazwiska?
Otóż z różnych słynnych Mikołai
Tych dwóch znałem, że tak powiem z bliska.
Odwiedzali mnie w dzieciństwie stale,
Co do dzisiaj jeszcze sobie chwalę.

Pozostałaby nam na ostatek
Jeszcze sprawa tych rózeg... tych witek...
Ale mam nadzieję, proszę dziatek,
Że w tym roku nie będą użyte.
Zresztą po co tu o tym gadamy,
To zależy przecież od was samych.

No, a kiedy odejdzie Mikołaj,
Ten pan z brodą, ta figura z bajek,
To nie wzywaj go, nie płacz, nie wołaj,
Daj powrócić mu do Mikołajek...
Bo najlepiej jest mu w Mikołajkach,
Chociaż może to też tylko bajka.

Ludwik Jerzy Kern

Wiersz o Mikołaju
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W nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, które według naszej 
tradycji są najbardziej rodzinnymi, ciepłymi, pełnymi miłości 
świętami, życzę Wam pokoju, zrozumienia, dużo czasu z najbliż-
szymi oraz karpia bez ości, uszek w barszczu i słodkiej kutii! A przy 
ozdobionej bogato choince niech wesoło brzmią kolędy.

redakcja

Święta Bożego narodzenia

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.                                    

Kolęda
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Obiecujemy być dobrymi uczniami i kolegami! Swym 
zachowaniem i dobrą nauką sprawiać radość rodzicom i na-
uczycielom!

W dniu 29 listopada tymi słowami tegoroczni pierw-
szoklasiści Ogólnokształcącej Szkoły I–III st. nr 3  w Iwano-
Frankiwsku (Stanisławowie) złożyli uroczystą przysięgę. 

W tym niepowtarzalnym dniu pierwszoklasiści z klas 
polskich, a jest ich 53, przyszli do szkoły wraz ze swoimi rodzi-
cami i dziadkami. Pierwszoklasiści ubrani na galowo w sym-
bolicznych nakryciach głowy zaprezentowali część artystycz-
ną. Był to ich pierwszy występ przed tak dużą publicznością. 
Oprócz wierszy i piosenek o tematyce szkolnej był czas na 

taniec i zabawę. Każde dziecko mogło zaprezentować swoje 
umiejętności. Na pamiątkę uroczystości wychowawczynie 
wręczyły dyplomy oraz słowniczki ortograficzne języka pol-
skiego. Były również życzenia od starszych koleżanek i słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Program artystyczny przygotowały wychowawczynie 
klas pierwszych: Marzena Ciechomska – nauczycielka skie-
rowana do pracy przez ORPEG oraz Nadia Drobko. 

Życzymy uczniom powodzenia na drodze szkolnej 
edukacji i niezapomnianych chwil, do których będą wracać 
wspomnieniami, gdy będą już dorośli.

Marzena CieChoMska

Pasowanie na ucznia 1 klasy
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Z przymrużeniem oka

Rejestracyjną Służbę Ukrainy 08.06.2012 r. założyciel 
i wydawca: Mirosław Rowicki, засновник і видавець 
М. М. Ровіцкі. 
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za 

granicą za pośrednictwem Fun-
dacji Wolność i Demokracja.
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Pismo jest redagowane przez zespół „Kuriera Galicyjskiego”.  Adres do 
korespondencji: Kurier Galicyjski – Polak Mały, skrytka pocztowa (a/c) 
nr 80, IwanoFrankiwsk 76018, Ukraina, абонентська скринька № 80, 
ІваноФранківськ, Україна, email: kuriergalicyjski@wp.pl, 
tel.: 0038 (032) 2531520. 
Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 189837773 Р видане 
Державною Реєстраційною Службою України  08.06.2012 р. 
Świadectwo rejestracji: seria KW nr 189837773 R wydane przez Państwową 

Miesięcznik Polak Mały 
można zaprenumerować na poczcie na Ukrainie!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  68416

cena prenumeraty pocztowej
1 miesiąc – 5,05 hrywien

3 miesiące – 15,15 hrywien
6 miesięcy – 30,30 hrywien

12 miesięcy – 60,60 hrywien

Zgubił Janek rękawicę,
Gdy przechodził przez ulicę.
Leży rękawica i martwi się 
szczerze:
„Biedny Janek marznie, 
a ja tutaj leżę”.
***

Nie zapomniał o swej czapce
Zbyszek, z którym siedzę w ławce.
Rękawice obie miał –
tak o zdrowie swoje dbał!

Poszła Ola do przedszkola,
zapomniała parasola, 
bo parasol był zepsuty 
i zostały same druty.




