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Ważniejsze styczniowe daty: 

1 stycznia - NOWY ROK 

11 stycznia - WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

20 stycznia - DZIEŃ BIGOSU (święto 
nieoficjalne) 

21 stycznia - DZIEŃ BABCI 

22 stycznia - DZIEŃ DZIADKA 

 Styczeń. Zimno i nieprzyjemnie. 
Rankiem, zamiast iść do pracy 

marzymy o tym, by zostać  
w łóżku i pospać chociaż  

o godzinę dłużej. Siódma rano 
przypomina siódmą wieczorem. 

Jak przertwać tę zimę? 

Redakcja "Szczęk Chrząszcza" 
proponuje ciepłą herbatę  

z sokiem malinowym oraz 
lekturę naszego magazynu.  

W styczniu niekoniecznie trzeba 
się nudzić! Można, na przykład, 
wziąć udział we wspaniałej akcji 

charytatywnej pod nazwą Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy  

co roku organizowanej nie tylko  
w Polsce, ale również za granicą. 

Można odwiedzić babcie  
i dziadków oraz złożyć im 
życzenia z okazji ich święta. 

Można ugotować tradycyjny, 
polski bigos i zaprosić znajomych 

na wspólną ucztę. Przepis na 
bigos, pomysły na prezenty dla 

babci i dziadka oraz wiele innych 
porad, artykułów oraz 

ciekawostek -  już na stronach 
styczniowego wydania. 

Pozostaje nam zaprosić do 
lektury i życzyć wszystkiego,  
co najlepsze w Nowym Roku! 

  

Redakcja 

mailto:INFO@ADVANS.ORG
mailto:INFO@ADVANS.ORG
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Pomóż głodnym

Styczeń ma 31 (trzydzieści jeden) dni.



Grażyna jest wysoką, zgrabną kobietą  
w średnim wieku.  
(Grażyna jest wysoka i zgrabna) 
 Jaka jest Grażyna? Jak wygląda Grażyna? 

Z zawodu jest instruktorką jogi.  
(Jej zawód to instruktorka jogi)  
Kim jest Grażyna? Kim jest Grażyna z zawodu?  
Jaki jest zawód Grażyny? Jaki jest jej zawód? 

Pracuje w poniedziałki, wtorki i piątki w Domu 
Kultury w Poznaniu, na pół etatu.  
           (Jej miejsce pracy to Dom Kultury w Poznaniu, gdzie        
\              pracuje trzy dni w tygodniu)  
Gdzie pracuje Grażyna? W które dni (ona) pracuje?  
W jakim wymiarze godzin (ona) pracuje? 

Joga nie tylko jest dla niej źródłem 
utrzymania, ale również sposobem na życie. 
(Joga dla Grażyny to coś więcej niż praca. To również sposób na 
życie) 
 Czym dla Grażyny jest joga? Czym jest dla niej joga? 

Pozwala jej utrzymać znakomitą sylwetkę, 
relaksować ciało, odprężyć umysł oraz żyć 
aktywnie i zdrowo. 
(Dzięki jodze Grażyna ma znakomitą sylwetkę, zrelaksowane 
ciało i odprężony umysł. Dzięki jodze Grażyna żyje aktywnie  
i zdrowo)  
Jak joga wpływa na Grażynę? Jak joga na nią wpływa?  
              Jakie są plusy uprawiania jogi? 
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POLSKI Z GRAŻYNĄ
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Co świętujemy 21 stycznia?

Dzień Babci! W tym dniu wnukowie składają babciom 
życzenia, przynoszą prezenty  

oraz pomagają w codziennych obowiązkach. 

Dzieci często zapraszają babcie  
i dziadków na szkolne przedstawienia, które są organizowane 

na ich cześć. 

Jedne z najpopularniejszych pomysłów na prezenty dla 
najstarszych członków rodziny to kubki, rośliny doniczkowe, 

czekoladki  
oraz ramki na zdjęcia. 

świętować (- uję, -jesz, ją) 
składać życzenia (- am, -asz, -ają) 

pomagać (- am, -asz, -ają) 
przynosić (-ę, -isz, -ą) 

zapraszać (- am, -asz, -ają) 
organizować (- uję, -jesz, ją) 

popularny - popularniejszy - najpopularniejszy 
stary - starszy - najstarszy 



W Polsce w ten dzień wnukowie 
składają dziadkom życzenia 

 i robią tzw. (tak zwane)  laurki - 
kartki papieru ozdobione rysunkami  

oraz życzeniami.  
Laurki dostają w dniu  

swojego święta również babcie.  

Celem tego dnia jest uświadomienie 
wnuczkom jak ważni są dziadkowie  

i jak wiele można się od nich 
nauczyć. 

Dzisiejszy dziadek to niekoniecznie 
starsza osoba, która pali fajkę  

i czyta gazetę w bujanym fotelu.  
To już stereotyp! Wielu mężczyzn 

zostaje dziadkami w średnim wieku  
i jest aktywnych zawodowo nawet 

 na emeryturze.  

Na Dzień Dziadka
Wierszyk powiem

Dziadek to jest
Miły czlowiek

Do przedszkola
Zaprowadzi

Na huśtawkę
Mnie posadzi

Czasem buta
Zasznuruje

Kromkę masłem
Posmaruje

Dziadek to jest
Fajny gość

Nigdy nie rób
Mu na złość
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świętować (- uję, -jesz, ją) 
czytać (- am, -asz, -ają) 

uświadamiać (- am, -asz, -ają) 
pomagać (- am, -asz, -ają) 

dostać (-ję, -jesz, -ją) 
ozdabiać (- am, -asz, -ają) 

uczyć (-ę, -sz, -ą) 
zostać (-ję, -jesz, -ją) 

palić (-ę, -sz, -ą) 

być aktywnym zawodowo 
emerytura 

bujany fotel 



To jest Jurek Owsiak, od którego 
wszystko się zaczęło. To on, wraz 
z przyjaciółmi wymyślił Orkiestrę. 
Poznasz go po charakterystycznych 
okularach w czerwonych oprawkach.

TRADYCJA

Jurek wita się z wszystkimi okrzykiem - “SIEMA”! To określenie weszło na dobre do polskiego slangu 
i oznacza “cześć”.

     Ś      W       I       A      T       E       Ł     K     O               D        O                N       I     E       B       A  

Mówimy, że WOŚP “gra” w miastach (zamiast: “jest organizowany”).

Oto sławne serduszka WOŚP.

A2



Oto oficjalny plakat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na rok 2015. 
Możesz dowiedzieć się z niego na jaki cel przeznaczone zostaną zebrane w tym roku pieniądze.

Oto serduszko 
WOŚP - logo 

orkiestry.

Cyfra 23 
oznacza numer 
Finału WOŚP.

Data Finału 
WOŚP.

Cel zbiórki 
pieniędzy.
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Nasze babcie na pewno pamiętają jeszcze “Kalendarz Babci Aliny” 
drukowany w latach 1985 - 1997. Wydawany w formie poradnika, 

służył przepisami, poradami a nawet “zaglądał do gwiazd” 
prezentując horoskopy i czytając nasze sny.  

Poradniki i kalendarze były wówczas prawdziwym skarbem wiedzy 
dla każdej pani domu!  

W Polsce, żywność (i nie tylko!) w czasach Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej była racjonowana, to znaczy, 

że można było kupić tylko jej ograniczoną ilość. Nie można było po 
prostu wybrać się do sklepu na zakupy - półki były puste a kiedy 
sklep otrzymywał towar na sprzedaż tworzyły się długie kolejki.  

“Babcia Alina” czyli Elżbieta Lechowicz, publikowała swoje porady  
na łamach najpopularniejszych ówczesnych gazet odpowiadając  

na przeróżne pytania czytelników.  
Radziła, jak przetrwać w czasach, w których tak trudno było 

 o podstawowe produkty. To dlatego  
w “Kalendarzu Babci Aliny” z roku 1990 możemy przeczytać  

na przykład takie zdanie: "Nigdy jeszcze  
w naszym kalendarzu nie było mowy o winogronach, bo brak 
możliwości zakupu tych luksusowych w naszych warunkach 

owoców, ich cena, skutecznie zniechęcały nas nawet do myślenia 
o ich smaku(…)” 

Dziś nie musimy się już martwić o długie kolejki, ograniczoną 
żywność, czy puste półki w sklepach. Babcia Alina również dziś 

pomaga nam w życiu codziennym swoimi poradami, które 
oczywiście znacznie zmieniły się od czasów PRL. 

Z okazji Dnia Babci, życzymy babci Alinie spełnienia marzeń, 
dobrego zdrowia oraz przybywającej rzeczy czytelników!

http://www.potrawyregionalne.pl/310,Poradnik_Babci_Aliny.htm 

TRADYCJA
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W latach 1976 - 1989 w Polsce żywność, benzynę, alkohol, buty, papierosy oraz 
inne towary można było kupić wyłącznie “na kartki”. Kartka byla specjalnym 
kuponem, który uprawniał do zakupu danego produktu. Została wprowadzona 
najpierw w 1952 tylko na rok, a potem przywrócono ją w 1976.

W latach tak zwanego PRL-u (“pe-er-elu”), czyli Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej, trudno było nie tylko o żywność ale i podstawowe produkty, takie jak: 
mydło, papier toaletowy czy proszek do prania. Nie tylko należało mieć “kartki”, 
by móc je kupić, ale trzeba było również czekać na moment, kiedy pojawią się 
w sklepie. Trzeba było stać w długich kolejkach, by kupić na przykład cukier, 
kawę, mąkę lub czekoladę. Często zdarzało się, że produktu brakowało już po 
krótkim czasie i te osoby, które stały  kilka godzin w długich kolejkach odchodziły 
z pustymi rękami. Nie można było po prostu wejść do sklepu i zrobić zakupy, bo 
półki sklepowe były…puste! 

Sytuacja zmieniła się w roku 1989, kiedy skończył się ustrój komunistyczny 
i kartki przestały obowiązywać. 

TYLKO NA KARTKI! 



ĆWICZENIE 
DYKCYJNEWiesław Studencki 

DYKTANDO

Jerzy w jeżyn wierzył moc
Więc gdy przyszła ciemna noc
Chyżo mężnie w las pobieżył
(Las zaś rósł przy Białowieży)
Zebrał jeżyn pełną krużę
Zamrożone dodał róże
Po czym włożył to do dzieży
(Którą kupił był w Chodzieży)
Zzuwszy z stóp swych żółte ciżmy
Z żółcią zmieszał trochę piżma
Wrzucił garść źrzałego zboża
Urżnął żołądź ostrzem noża
Móżdżek żołny wrzepił kobrze
Różdżką strząsnął żebro bobrze
Żagwią żgnął gżegżółkę w pierze
Z etażerki dwa więcierze
Zdjął i piegżę w nie włożywszy
(Dziwak był to najprawdziwszy...)
Żółwie smażyć jął na rożnie
Gdy je podgrzał, wbił ostrożnie
Żółtko, wszystko zmieszał w dzieży
I rozdziawszy się z odzieży
Legł żarliwie na rogoży
O Północy żarcie spożył
Nadto, choć dziś to przeżytek
Gar żętycy zagryzł żytem
Z tym przesadził wszakże Jerzy
Wkrótce zszedł na jelit nieżyt
Zdążył jeszcze przestrzec żonę
"Nie żryj jeżyn, są skażone!"
Lecz odpowiedz mi młodzieży
Przez jeżyny Jerzy nie żył?

dzieża

jeżyny

żołna

ciżma

żagiew

więcierz

piegża

rogoża

żętyca



LITERATURA

26 (dwudziestego szóstego) grudnia 2014 roku 
zmarł w Ameryce wybitny poeta, tłumacz  
krytyk literacki Stanisław Barańczak. 
Był działaczem opozycji, to znaczy aktywnie 
sprzeciwiał się komunistycznemu reżimowi  
w Polsce, przez co przez pewien czas nie mógł 
publikować swoich utworów w kraju. 
Barańczak przetłumaczył na język polski m.in. 
wszystkie dzieła Williama Szekspira a na język 
angielski poezję polskiej noblistki - Wisławy 
Szymborskiej. 

Mówił o sobie: 

"Gdyby brać pod uwagę wyłącznie 
proporcje czasowe, można by 
powiedzieć, że jestem właściwie 
tłumaczem, natomiast poetą tylko 
bywam,  
i to znacznie rzadziej, niż zapewne 

miał na myśli Norwid.” 

Barańczak urodził się 13 (trzynastego) 
listopada 1946 roku w Poznaniu a zmarł 
26 grudnia 2014 roku w Newtonville 
pod Bostonem.

Stanisław Barańczak 
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Mieszkać 

Stanisław Barańczak 

Mieszkać kątem u siebie (cztery kąty a 
szpieg piąty, sufit, z góry przejrzy moje 
sny), we własnych czterech 
cienkich ścianach (każda z nich pusta, 
a podłoga szósta oddolnie napiętnuje 
każdy mój krok), na własnych śmieciach, 
do własnej śmierci (masz jamę w betonie, 
więc pomyśl o siódmym, 
o zgonie, 
ósmy cudzie świata, człowieku) 



Dotychczasowy marsz metodycznie wystukiwany przez ciężkie krople jesiennego 
deszczu ustał nagle, ustąpił. Niemy dźwięk osiadającego na zmarzniętej 
dachówce jego samego zdawał się być dla wszystkich niezauważony. Dopiero 
co stoczona walka z porywami powietrza, kiedy targany był we wszystkie 
z możliwych kierunków, rozmyła się jak poranna mgła z pierwszymi promieniami 
słońca i nagrodzony został odpoczynkiem. 
Przysiadł i zaczął obserwować miejsce, w którym dane mu było choć na chwilę 
przycupnąć. Serce nadal waliło rozpaczliwie, jednak wystarczyła chwila by 
opanować emocje. Zdawał sobie z tego sprawę. Wiedział przecież, że w jego 
sytuacji mała huśtawka emocji może się skończyć tragicznie. Przez te wszystkie 
miesiące robił wszystko by dojść do perfekcji, a i aura stawała się jego najlepszą 
przyjaciółką. Nadeszła wszak zima. Poczuł się znacznie lepiej, pewniej, 
spokojniej. Pozornie jednak. - Znacznie łatwiej było w poprzednich wcieleniach – 
westchnął i przed jego oczami wirować zaczęły znajome obrazy, gdy jako 
młodziutki, pełny życia deszczyk spotykał na swej drodze wiosenną rosę - 
towarzyszkę wspólnych, kończących się późnym rankiem rozmów. Jakże 
cudownie było bywać sierpniowym, mżącym rozmarzeniem, dającym życie 
kwitnącym zapachom drzew w parku nad stawem, nad ławką, jakże napawało 
energią i przeświadczeniem, że wczesna jesień uniesie jeszcze wysoko wraz 
z wonią porozrzucanych po alejach liści i pokmnie w szaleńczą podróż… 
A teraz – zamyślił się - po tylu momentach pustki i jesiennej nijakości stałem się 
zaledwie, bądź aż płatkiem śniegu, sercem wyziębionym do cna, na którego 
spotkanie powinno się cieszyć, miast ukrywać obserwując zdala. Jedynie 
wtopiony w pejzaż całości staję się do zniesienia, a nie jako jednostka. I nawet 
wiatr uzależnia od siebie, bo tam gdzie mnie zawieje, tam będę musiał się udać. 
Gdybym choć raz, ostatni, mógł osiąść na ciepłym poliku rosy – zamyślił się 
znowu, tym razem na dłużej. - Nie mogę, jestem przecież tylko płatkiem śniegu. 
Ciepło jest moim przekleństwem.

well unknown

C2

“Zimą”



20 stycznia - Dzień Bigosu 

Składniki

    1.5 kg kiszonej kapusty
    0.5 kg wieprzowiny 
    0.5 kg wołowiny
    30 dkg gotowanej szynki
    0.5 kg różnych kiełbas (np. zwyczajna , 
wiejska, toruńska, litewska)
    12 suszonych prawdziwków (prawdziwych 
grzybów)
    10 suszonych śliwek
    5 ziaren pieprzu i 5 ziaren ziela angielskiego
    2 liście laurowe
    5 rozgniecionych owoców jałowca
    2 cebule
    łyżka miodu ( lub cukru)
    kieliszek czerwonego wytrawnego wina
    sól , pieprz
    smalec

Kiszoną kapustę posiekać niezbyt drobno, 
zalać niewielką ilością wody i gotować na 
małym ogniu z zielem angielskim, listkami 
laurowymi, pieprzem i owocami jałowca 
przez około 1.5 (półtorej) godziny. 

Grzyby gotować w małej ilości wody przez  
ok. 20 minut. Pokroić w paski a wywar wlać 
do kapusty. 

Wieprzowinę i wołowinę pokroić na kawałki 
i podsmażyć na smalcu na złoty kolor.  
Cebulę drobno posiekać, przysmażyć na 
smalcu. Kiełbasę pokrojoną w talarki i małe 
plasterki szynki podsmażyć lekko na patelni. 
Wrzucić podsmażone mięso, kiełbasę  
z szynką, grzyby, cebulę do kapusty i dalej 
gotować na małym ogniu przez około 
godzinę (aż mięso będzie miękkie). 

Pod koniec gotowania dodać do bigosu 
pokrojone suszone śliwki, miód i wino. 
Doprawić solą i pieprzem. Gotowe! 

Aby bigos był najsmaczniejszy, 
powinien “postać” w lodówce przez 
dwie doby.

SMACZNEGO!!!



Slang

“Narobić bigosu” to inaczej sprawić kłopot, problem. 

PRZYKŁAD: 

- Zostawiłem paszport w domu, a nasz lot jest za pół godziny. Już nie zdążę, musisz 
lecieć sama… 
- O nie!!! Ale narobiłeś bigosu!  

narobić bigosu

stara raszpla, stara torba 
stare pudło 

To pejoratywnie (niegrzecznie, obraźliwie) starszych osobach.  
Stara raszpla, stara torba -  stara kobieta 
Stare pudło - starszy człowiek 

PRZYKŁAD: 

- Moja listonoszka to stara raszpla. 
- Przestań! Nie powinieneś tak mówić o starszej 

osobie! 

czyli potoczna 
polszczyzna

raszpla jest gatunkiem ryby



W numerze wykorzystaliśmy materiały pochodzące 
z następujących źródeł: 

Wikipedia 
Gazeta Wyborcza 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt na adres: 
info@advans.org 

MAGAZYN JEST BEZPŁATNY. 

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem 
autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod 
warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru  
oraz jedynie do celów niekomercyjnych. 

Pomysł magazynu: ADVANS LANGUAGE SCHOOL 


