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SYLWESTROWO
Sylwester to czas hucznych zabaw i bali, toastów, sztucznych ogni, petard lub pokazów laserowych. Tak było,
ale nie będzie w tym roku.

ZAJRZYJMY DO KORZENI ORAZ DO PRZESĄDÓW
W Polsce zabawę sylwestrową zapoczątkowała szlachta, która urządzała
suto zastawione przyjęcia, podczas których wznoszono toasty i strzelano
z bicza, aby przegonić stary rok.
Samo święto pożegnania starego i powitania nowego roku narodziło się
dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Początkowo obchodzono je tylko w
bogatszych warstwach społeczeństwa, stopniowo zwyczaj przedostawał
się do życia uboższych ludzi. Na początku XX wieku pojawiły się lokalne
zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowych.
Zuzia Z.

ZWYCZAJE
SYLWESTROWE
NA ŚWIECIE
W Nowej Zelandii uderza się
garnkami i patelniami z jak
największym hałasem.
W Argentynie o północy wszyscy
stoją na lewej nodze, aby w Nowy
Rok wejść prawą nogą.
Brazylijczycy ubierają się na biało,
a Duńczycy rozbijają talerze o
drzwi sąsiadów.
Hiszpanie z każdym wybiciem
zegara o północy zjadają łącznie
12 sztuk winogron.
Ekwadorczycy palą kukły
symbolizujące stary rok.
A w Ameryce Łacińskiej wychodzi
się przed dom z walizkami, aby
zapewnić sobie rok pełen podróży.
Zuzia Z.

POLSKIE PRZESĄDY
W Polsce jedną z najbardziej
znanych tradycji sylwestrowych,
która obecna jest w kulturze po
dziś,
jest
ta
związana
z
przesądem, jakoby od ostatniego
dnia roku zależały wszystkie
kolejne dni w roku następnym. Z
tego względu każdy stara się 31
grudnia spędzić możliwie jak
najlepiej.
Wiele
kolejnych
zwyczajów
sylwestrowych wiąże się właśnie z
tym jednym. Dlatego właśnie tak
ważne jest również przygotowanie
odpowiedniej
zabawy
sylwestrowej, aby następny rok
upłynął dynamicznie i przyjemnie...
Do zwyczaju sylwestrowego należy
również powstrzymanie się od
pożyczania tego dnia pieniędzy,
ale także uregulowanie wszystkich
rachunków i spłacenie długów. To
zapewni stabilizację ﬁnansową
przez cały nadchodzący rok.
Zuzia Zębala
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SYLWESTROWO
Sylwester to czas, kiedy możemy się wystrzałowo ubrać.

SYLWESTROWO CEKINOWO
W czasie, gdy korona wirus grasuje, nie można iść na wielkie imprezy. Ale można zorganizować sobie
sylwestra w domu z najbliższymi. Więc to też jest możliwość do ubrania na siebie dużej ilości cekinów. Niestety,
niektórzy nie mają pomysłów na stylizacje, więc kilka podpowiem:

DLA DZIEWCZYN
1. Zwykła sukienka.
Wystarczy zwykła mała czarna i do tego jakieś fajne dodatki np. opaska,
bransoletka, naszyjnik, makijaż i gotowe!
2. Wystrzałowa sukienka.
Sukienka, która jest obfita w mieniące się cekiny. Tak naprawdę
wystarczy do takiej sukienki dobrze dobrana fryzura i można tańczyć do
białego rana.
3. Bluzka/ T-shirt
Tak naprawdę wystarczy fajna koszulka np. z cekinami do tego można
dobrać czarne legginsy lub jeansy.
COŚ DLA CHŁOPCÓW
1. Jeansy i koszula (szalona lub nie), można też dodać jakąś marynarkę,
lecz myślę, że w pomieszczeniu gdzie jest kaloryfer może być za gorąco.
2. A może odważysz się na szalony, sylwestrowy, brokatowy makijaż?
3. Zwykły T-shirt np. biały lub czarny, a do tego jakieś szalone spodnie
lub spodenki.
Marta Czech

SYLWESTER 2K20

foto.
Martyna

Zakaz wychodzenia z domu od godziny dziewiętnastej do szóstej?
Żaden problem!
Wspólna impreza na cześć nowego roku ze znajomymi była planami
wielu osób, ale z powodu wprowadzonych zasad zostały one zastąpione
samotnym tańcem przed ekranem telewizora słuchając tego
znienawidzonego a zarazem ukochanego disco polo. Ale po co się
załamywać? Wyjdźmy przed tą dziewiętnastą do swych kumpli i
zostańmy u nich na nockę. A do domu wrócimy o siódmej i po problemie!
Jeżeli jednak się tego boimy to może wspólna zabawa przez kamerkę na
naszych telefonach czy komputerach? Dzień wcześniej wyjaśnimy swoim
dziadkom, jak obsługiwać taki sprzęt i po problemie. Powitanie nowego
roku w inny, niezapomniany sposób.
Martyna Szczerba
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ŚWIĄTECZNIE
Często mówi się o zwyczajach Bożonarodzeniowych w innych krajach. Wynika to z ciekawości i
zainteresowania kulturą innych. Nie możemy jednak zapomnieć o naszych polskich zwyczajach związanych ze
świętami Bożego Narodzenia. Dlatego w tym artykule postaram się przypomnieć niektóre nasze zwyczaje
świąteczne.

POLSKIE ŚWIĘTA
Jednym z popularnych polskich zwyczajów jest
chociażby dzielenie się opłatkiem. Poza okazją na
złożenie sobie życzeń, jest to gest symbolizujący
pojednanie między dzielącymi się opłatkiem osobami.
Innym polskim zwyczajem jest wkładanie sianka pod
obrus podczas wieczerzy wigilijnej. Symbolizuje ono
stajenkę, w której narodził się Syn Boży. Ogólnie ma
ono symbolizować skromność i sprowadzić dobrobyt
na domowników.
Ubieranie choinki to ogólnie popularny na świecie
zwyczaj i pomimo że nie pochodzi z Polski, mocno się
go kultywuje, dlatego warto o nim wspomnieć.
Początkowo, gdy narodził się ten zwyczaj, drzewka
były ubierane w ozdoby z papieru i jabłka. Dziś
popularnymi ozdobami choinkowymi są chociażby
lampki, łańcuchy i kolorowe bombki.
Marek

Ważnym elementem Wigilii jest tradycyjne dwanaście postnych potraw
symbolizujących apostołów.
Charakterystycznymi daniami na świątecznym stole są: ryba, barszcz,
zupa grzybowa, pierogi z kapustą i z grzybami czy też kutia.
Przygotowując miejsca dla gości należy także pamiętać o dodatkowym
nakryciu dla niespodziewanego gościa. Jest to kolejna tradycja, która ma
nam przypominać o innych ludziach, którzy nie mogą obchodzić świąt z
rodziną i o naszych bliskich, którzy także nie mogą być z nami.
Oczywiście, jeżeli zjawi się niespodziewany gość, należy go przyjąć tak
jak wszystkich pozostałych.
Marek Boryń
foto. Marta
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
grudzień

część 5

O pieniądze nie graj w karty, bo w nich diabeł jest zawarty. ~ przysłowie polskie

MAKAO, TYSIĄC, POKER, BRYDŻ, KANASTA, REMI
Gry karciane obchodzą one swoje święto 24 grudnia.
Jedna talia (zestaw kart do grania) liczy pięćdziesiąt cztery karty. Do niektórych gier używamy czterdziestu
dwóch kart – w tym przypadku odkładamy dwie zwane Jockery'ami. Niekiedy ludzie wykorzystują kilka talii kart
– w zależności jak kto gra. Na kartach można ujrzeć różne symbole. Są nimi kolejno:
- As (tu: jedynka).
- Cyfry od dwa do dziewięć.
- Liczba dziesięć.
- Walet/Jopek (są różne nazwy owej karty).
- Dama.
- Król.

Powiedzenia związane z kartami, są mi znane:
Kto gra w karty, ten ma łeb obdarty.
Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma w miłości.
Cytaty z motywem kart:
„Nie ważne co ci się przytrafi, ważne, jak to
wykorzystasz. Życie przypomina grę w pokera. Nie
masz w pływu na to, jakie dostaniesz karty – ale
tylko od ciebie zależy, jak rozegrasz partię.”
Regina Brett
foto.
Martyna

„Wszyscy dostajemy od życia gorsze karty.
Różnica polega na tym, jak rozegrasz tę partię.
Albo jak dobrze blefujesz.” Regina Brett
Martyna Szczerba

DZIEŃ SERKA WIEJSKIEGO
Dzień serka wiejskiego obchodzimy 30 grudnia.
Serek wiejski jest bardzo popularny na całym świecie. Ten, który
zapoczątkował święto, pochodzi z USA z połowy XIX wieku.
Skąd pomysł?
Małe granulki sera, które powstawały podczas ubijania masła połączono
z mlekiem i tak powstał nowy rodzaj przysmaku nabiałowego.
Na polskim rynku pojawił się w 1992 roku.
Karolina Szopińska
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NOWOROCZNIE

