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Skąd się wziął? 

 Słowo ,,sylwester” wywodzi się z języka łacińskiego, w którym to imię Silvestris, oznacza 

człowieka dzikiego, żyjącego w lesie. Historia tego święta sięga czasów starożytnych.  

Często porównuje się je do greckich Dionizji – obchodów ku czci Dionizosa, boga winnej latorośli.  

Około 600r. p.n.e. Grecy uznawali nowy rok jako małe dziecię – symbol początku. To właśnie podczas 

hucznych procesji na cześć Dionizosa, paradowano z dziećmi w koszyku, świętując odrodzenie się 

ducha płodności. 

  Według innych wierzeń, sylwester ma pochodzenie mitologiczne. Jak głosi legenda, grecka 

wróżka Sybilla przepowiedziała, że w roku 1000 nastąpi koniec świata. Zagłady dokonać miał 

uwięziony w lochach Watykanu smok Lewiatan. Wśród ludności krążyła historia o tym, jak w 317 roku 

papież Sylwester I uwięził bestię w lochach Watykanu. Sybilla twierdziła, że potwór wybudzi się z 

wielowiekowego snu i w nocy z 999 na 1000 rok zniszczy istniejącą cywilizację. Gdy zbliżał się 
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przepowiadany czas spełnienia wróżby, w Watykanie urzędował papież Sylwester II. Nie tylko ludność 

Rzymu, ale cała Europa w napięciu, strachu i przerażeniu oczekiwała nadejścia pamiętnej nocy. W 

społeczeństwie zrodziło się logiczne skojarzenie, że skoro Sylwester I uwięził smoka, to Sylwester II 

będzie tym, który go uwolni. Zmartwieni ludzie oczekiwali na zagładę. Niektórzy chowali się w 

domach, inni modlili się, a jeszcze inni odprawiali religijne pokuty. Wybiła północ, lecz Lewiatan się 

nie pojawił, a świat nadal istniał. Szczęśliwi  ludzie wybiegli na ulice miast, by świętować kolejny Nowy 

Rok. Rozpacz zamieniła się w bezgranicznąradość, której towarzyszyły śpiewy i tańce, lały się 

strumienie wina. Wówczas po raz pierwszy papież Sylwester udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi - 

Miastu i Światu”. Odtąd nazwy wszystkich zabaw i balów odbywających się na przełomie grudnia i 

stycznia, pochodzą od imienia tego papieża. 

Sylwester w Polsce 

 W Polsce obrzędy sylwestrowe pojawiły się dopiero w XIX wieku. Przybyły one do nas z Europy 

Zachodniej. Początkowo Sylwestra świętowały jedynie bogatsze warstwy społeczeństwa. Arystokracja 

witała nowy rok toastem Tokaja – białego, deserowego wina pochodzącego z Węgier. Aby przegonić 

Stary Rok strzelano z bicza. Ziemianie natomiast polowali, strzelali z batów na szczęście, składali 

życzenia i ucztowali w gronie rodziny. 

 Nowy Rok starano się obchodzić w radosny sposób – dzieci robiły sąsiadom psikusy i 

uczestniczyły w urządzanych po obiedzie kuligach. W ziemiańskich dworach kultywowano także 

ludowe zwyczaje – według jednego z nich, nawiązującego do Wigilii Bożego Narodzenia, w Nowy Rok 

należało wystrzegać się różnych czynności, które uznawano za nieprzyjemne. Obawa przed 

wykonywaniem ich w najbliższej przyszłości była związana z popularnością porzekadła: „Jaki Nowy 

Rok, taki cały rok”. 
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 Zwyczaj witania Nowego Roku szampanem pojawił 

się w Polsce dopiero w okresie powojennym. W tamtych 

czasach z nocą sylwestrową związanych było wiele różnych 

przesądów. 

 Tradycje się zmieniły i dziś już mało kto wie, jak 

obchodzono sylwester w dawnych czasach. Wróżby i polowania zastąpiono kolorowymi fajerwerkami, 

a zamiast Tokaja pijemy szampana. Jednak bez względu na upływ czasu, sylwester wciąż kojarzy i 

będzie nam się kojarzył z radością, tańcami, muzyką, balem, szaleństwem i zabawą do białego rana. 

 Istnieją przesądy i zwyczaje dotyczące ostatniej nocy roku. Niektórzy patrzą na nie z 

przymrużeniem oka, ale inni skrupulatnie, każdego roku, robią wszystko, żeby uniknąć ewentualnych 

skutków wszelkich przesądów. 

 

✴   Jeden z nich mówi, aby przed zakończeniem roku, uregulować wszelkie długi, żeby w nowy 

rok, nie wchodzić z problemami, a do portfela włożyć łuskę wigilijnego karpia, żeby nie 

zabrakło nam pieniędzy. 

✴   Kolejny natomiast dowodzi, że jeśli sprzątanie, to tylko dzień przed Sylwestrem – w 

przeciwnym razie wymiecie się szczęście z domu. Warto więć pomyśleć także o zapełnieniu 

lodówki, pusta bowiem ma nie odgonić biedy w przyszłym roku. 

✴   Z kolei kobiety niezamężne, powinny nasłuchiwać rozmów prowadzonych po północy. 

Pierwsze męskie imię, które usłyszą ma być prawdopodobnie imieniem przyszłego męża . 

✴   W starym roku powinniśmy spłacić wszystkie długi i pooddawać pożyczone rzeczy, by nie 

wchodzić z zaległościami w Nowy Rok. 

✴   Aby pozbyć się złych wspomnień, trzeba spisać je na czerwonej kartce i spalić w noc 

sylwestrową – wspomnienia złe nie wrócą. 

✴   Jak spędzisz ten wieczór, taki będziesz mieć cały rok. 
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✴   O północy, należy szeroko otworzyć okno lub drzwi, aby zaprosić do środka Nowy Rok i 

życzliwe duszki, a pozbyć się tego co złe i stare. 

✴   Pomyślność w nowym roku wróżą również jasne gwiazdy, poranne słońce na   bezchmurnym 

niebie, a także nakręcenie zegarów tuż po północy. 

Wykonała: Julia Jaworska kl. 4a 
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 Nowy Rok u nas zaczyna się 1 stycznia. Ale czy na pewno we wszystkich krajach ? 

 Niektórzy obchodzą początek roku inaczej niż my. Muzułmanie mają teraz rok 

1440-41. 

 Boże Narodzenie w kalendarzu juliańskim nie jest obchodzone tak, jak w 

gregoriańskim. 

 Przesuwa się termin Nowego Roku, który przypada 14 stycznia. 

 Część osób prawosławnych w regionie nie uczestniczy w imprezach. W północno-

wschodniej Polsce stał się popularny zwyczaj drugiego juliańskiego Sylwestra, 

który przypada 13 stycznia. 
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Chiński Nowy Rok 

Chiński Nowy Rok to święto wiosny. W tym roku 

obchodzi się święto świni, które zaczyna się 5 

lutego. Pierwsze trzy dni są wolne od pracy. 

Przygotowania  zaczynają się z początkiem 

grudnia. Wigilia Nowego Roku to najważniejszy 

dzień. Większość ludzi 

przygotowuje pierożki jiaozi. Nowy Rok spędza się w 

gronie rodzinnym, wszyscy członkowie rodziny wręczają 

sobie prezenty. Zazwyczaj znajdują się w nich owoce 

zwykłe i w cukrze, ciastka i słodycze lub koperty z 

pieniędzmi. Wieczorami na dworze ludzie strzelają fajerwerkami oraz sztucznymi 

ogniami. Tej nocy na domowym ołtarzyku 

pije się grzane wino. 

 

 

 

 

 

Wykonało: Koło dziennikarskie 
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 Okres przedświąteczny z pewnością skłania do refleksji o pomaganiu 

ludziom dookoła nas. Czasami nie zauważamy tego, że inni potrzebują 

pomocy.  

 

       Z inicjatywy klasy IV a zorganizowano zbiórkę artykułów spożywczych 

i użyteczności codziennej dla Stowarzyszenia „Wspólnymi Siłami” Dom 

Samotnych Matek z Dziećmi. Dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców 

udało się zebrać wiele przydatnych produktów, które zostały 

przetransportowane 4 grudnia. Niespodzianka, jaką sprawiliśmy, wywołała 

uśmiech na twarzy mieszkańców ośrodka. Zadeklarowaliśmy, że to nie ostatni 

raz, kiedy pomagamy. 

 

 Warto pamiętać, że pomagać można na co dzień, nie tylko od święta. 
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 Za nami 27. finał 

Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Trzynastego stycznia na ulice Polski, ale i miast wielu krajów 

wyruszyli wolontariusze, którzy zbierali środki na szczytny cel. Temat 27. finału 

brzmiał: „Na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. 

Orkiestra niedzielne granie rozpoczęła z przytupem, gdyż na jej kontach udało się już 

zgromadzić kilka milionów złotych. W trakcie kwesty konto fundacji Jurka Owsiaka 

szybko zwiększało stan posiadania. Zwieńczeniem całodziennej akcji, której 

towarzyszyło mnóstwo eventów było „światełko do nieba”. W tym roku 

zrezygnowano z fajerwerków. Naszym oczom ukazał się pokaz laserowy. Wszystko z 

myślą o naszych pupilach, które panicznie boją się huku. Niestety nastrój fety zburzyły 

wydarzenia z Gdańska, gdzie doszło do ataku na prezydenta miasta. 

 W poniedziałek rano (14.01.2019 r.) na kontach  WOŚP zgromadzono 88 569 

548 zł, ale zaznaczyć trzeba, że licytacje trwają dalej, a pieniądze są liczone. Czy 

padnie i w tym roku rekord? Na pewno padł jeden- fundacja zebrała do tej pory ponad 

miliard złotych na wyposażenie polskich szpitali. 

 My również braliśmy udział w akcji- kwestowaliśmy, dawaliśmy datki, 

bawiliśmy się. Wszystko to z myślą, że pomagamy. 
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Bezpieczeństwo w trakcie ferii to bardzo 

ważna sprawa. Jeżeli będziesz przestrzegać 

kilku zasad to Twoje ferie będą udane. 

 Informuj opiekunów, gdzie dokładnie idziesz 
i o której godzinie wrócisz. 

 Nie noś kluczy, telefonu, pieniędzy w 
widocznym miejscu – to może skusić 

potencjalnego złodzieja. 
 Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj 

innym. 
 Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze. 

 Nikomu nie podawaj swojego nazwiska, 

numeru telefonu i adresu zamieszkania 
 Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj 

głośno o pomoc. 
 Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj 

natychmiast i zawołaj osobę dorosłą. 

W trakcie ferii, jeżeli aura pozwoli, 

będziesz korzystać z uroków zimy, a tym 
samym zjeżdżać na sankach, jeździć na 

łyżwach, na nartach lub snowboardzie. 
Pamiętaj, że poza Tobą na górce, stoku 

czy też lodowisku będą inni amatorzy 
sportów zimowych. 

 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                                           Numer 4  
  styczeń 2019 r. 
 

 
Karolina Borzym, IV G 

 

Paryż 

Paryż to stolica Francji oraz stolica mody. 

Największe w Europie skupisko artystów, triumf XIX- wiecznej architektury. 
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Coco Chanel 

 

Po dojściu do władzy Napoleona III rozpoczęto wielką przebudowę Paryża, zaprojektowaną 

przez architekta Haussmanna (ten sam architekt przeprojektował Szczecin i Budapeszt). 

 

Przez Paryż przepływa Sekwana, która dzieli Paryż na dwie części.  Powstała w ten sposób 

wyspa, na której zbudowano katedrę Notre Dame. Katedra ta kryje wiele tajemnic np. mieszkał 

w niej bardzo brzydki dzwonnik Quasimodo. 
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W Paryżu znajduje się również miniatura Statui Wolności z Nowego Jorku, którą zaprojektował 

autor Wieży Eiffel.  

 

 

Kolejną atrakcją Paryża jest Łuk Triumfalny znajdujący się na placu Etoile. Plac jest bardzo 

duży, ma około 400 m szerokości. Na Łuku Triumfalnym znajduje się bardzo dużo dekoracji, a 

wewnątrz jest muzeum. 

 

Wieża Eiffla ma wysokość 324 m, jest ze stali. W podstawie ma kwadrat o wymiarach 100 na 

100m. Gdyby stopić całą wieżę, to bryła żelaza miałaby wymiar 100 na 100m i wysokość 1m. 
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Wieża została zbudowana na wystawę światową w 1888 roku, w setną rocznicę wybuchu 

Rewolucji Francuskiej. Zaprojektował ją Gustaw Eiffel. W trakcie jej budowy wiele znanych 

osób protestowało przeciwko jej powstaniu. Plan był taki, że wieża zostanie rozebrana po 

zakończeniu wystawy, ale stoi do dzisiaj i stała się symbolem Paryża. Mimo, że wieża ma 300 m 

wysokości została zbudowana w 2 lata, przez 300 robotników. Obecnie ma 130 lat. 
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Centrum Pompidou to muzeum, którego budynek jest otoczony kolorowymi rurami 

instalacyjnymi. Na samej górze jest fontanna z rzeźbami, a koło Centrum Pompidou jest szalona 

fontanna z dziwacznymi rzeźbami. 
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Ciekawym miejscem jest Muzeum Perfum, które zostało założone przez rodzinę komponującą 

perfumy z naturalnych składników według receptur opracowanych wiele pokoleń wcześniej. 

Znajdują się w nim również dawne buteleczki do pachnideł i perfum. 
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Luwr to dawny zamek królewski, w którym obecnie mieści się największe na świecie muzeum. 

Znajduje się w nim bardzo znany obraz Leonarda da Vinci „Mona Liza” oraz około 35 000 

innych dzieł sztuki. W 1900 r. w czasie remontu obraz ukradziono. 
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Mona Lisa- obraz Leonardo da Vinci 

Uroczą dzielnicą Paryża jest Montmartre, o wąskich uliczkach i stromych schodach. Na jej 

wzgórzu znajduje się kościół Sacre Coeur. Mieszkał tu między innymi malarz Pablo Picasso oraz 

znana francuska piosenkarka Edith Piaf. 

 


