
„Idzie nasz nowy roczek, 
stary w cień uchodzi!” 
Sylwester to popularne określenie 31 grudnia, który bezpośrednio 
poprzedza Nowy Rok, 
kiedy to świętuje się koniec starego roku i początek nowego. 

Sylwester – dlaczego taka nazwa? 
Słowo „Sylwester” wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie imię 
„Silvestris” określało człowieka dzikiego, mieszkającego w lesie. 
Tradycje świętowania odnosi się jednak do czasów antycznych – do 
greckich obchodów ku czci Dionizosa. Symbolem nowego roku dla 
Greków było wówczas małe dziecko jako znak nowego początku.  
 
Dzień poprzedzający Nowy Rok w tradycji wielu narodów swoją 
nazwę zawdzięcza papieżowi św. Sylwestrowi, który zmarł 31 
grudnia 335 roku. Po raz pierwszy noc sylwestrową obchodzono w 
999 roku, kiedy to społeczeństwo obawiało się końca świata 
związanego z wejściem w nowe tysiąclecie. Po tym jak 
zapowiadana apokalipsa stała się mrzonką, ludzie z radości 
rozpoczęli świętowanie, a papież Sylwester II, 1 stycznia 1000 roku, 
udzielił wiernym błogosławieństwa „urbi et orbi” („miastu i światu”), 
które przetrwało jako tradycja do czasów obecnych.  
 
W Polsce obrzędy sylwestrowe pojawiły się jednak dopiero w XIX 
wieku. Początkowo towarzyszyły mu wspomnienia, wróżby (lanie 
wosku) oraz inne lokalne zwyczaje.  
 
Obecnie z tej okazji urządzane są bale i imprezy sylwestrowe, 
którym towarzyszy pokaz fajerwerków. Popularną tradycją jest 
wzajemne składanie bliskim noworocznych życzeń.  

Z okazji Nowego Roku często słyszy się życzenia “do siego roku”. 
Wiecie co to znaczy? 
Oznacza to, że chodzi o czas między rokiem, który się kończy, a 
tym, który nastąpi. 
Zwrot “DO SIEGO ROKU!” oznacza zatem, w dzisiejszej 
polszczyźnie, “DO TEGO (nadchodzącego) ROKU! 

 



Przydatne linki: 
EduKredka – Zwyczaje sylwestrowe/ Film edukacyjny 
Zbiór pomysłów na sylwestrowe prace plastyczne i dekoracje 
Zbiór pomysłów na sylwestrowe prace plastyczne i dekoracje 
Pomoc do nauki nazw miesięcy z papierowych talerzyków i 
klamerek 
Kolorowanki 
Opowiadanie „O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze” 

 

 

 

Życzenia pisane wierszem: 
„Na nowy rok” – wiersz Marcina Brykczyńskiego 
 
Co nam się marzy w nowym roku – 
Świat przygód czy zupełny spokój? 
Jakich nam dziś potrzeba życzeń? 
Zaraz kolejno je wyliczę: 
Po pierwsze, zimy śnieżnobiałej 
I wiosny, by się kwiaty śmiały, 
Ciepłego lata zaraz potem, 
Jesieni przetykanej złotem 

https://youtu.be/8ykqtI5a_qU
http://boberkowy-world.blogspot.com/2016/12/sylwestrowe-inspiracje-przeglad.html
https://www.iheartartsncrafts.com/new-years-crafts-activities/
https://dzieciakiwdomu.pl/2015/11/nauka-miesiecy-kreatywnie.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2015/11/nauka-miesiecy-kreatywnie.html
http://www.free-for-kids.com/new-year-colouring-pages.shtml
https://mariuszhan.pl/o-nowym-roku-i-mlynarzu-sylwestrze/


I wszystkich dni radosnych, zdrowych 
Przez cały rok zupełnie nowy! 
Do tego snów w kolorze tęczy 
I żeby nikt nas zbyt nie męczył, 
Żeby spełniały się marzenia, 
Żeby na lepsze świat się zmieniał, 
Żeby udane były święta, 
By zawsze o nas ktoś pamiętał, 
By mieć przyjaciół grono spore 
I zawsze robić wszystko w porę, 
By w domu było miło co dzień, 
A na wieszaku to, co w modzie 
I duch był zdrowy w zdrowym ciele, 
Bo zdrowia nigdy za wiele! 

 

 

 


