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Wszystkim życzę uśmiechu:
Niech od stycznia po grudzień,
przez dwanaście miesięcy 
uśmiechają się ludzie. 
No a dzieciom? 
– Ach dzieciom, 
życzę z całą ochotą: 
w zimie – śniegu jak srebro, 
w lecie – piasku jak złoto.
W szkole – ocen najlepszych,
w domu szczęścia najwięcej,
no i żebyście, dzieci, miały 
zdrowe rumieńce!

Łakomczuchom życzyć trzeba, 
by spadały toffi z nieba

i by, co dzień jakaś gwiazdka
przemieniała im się w ciastka. 

Zwój serdelków mam dla psów,
Kotom życzę dobrych snów,
drzewom liści, co niemiara,

gruszom – tysiąc gruszek naraz.
Ziemi – deszczu, plaży – słońca

i tak dalej, tak bez końca.
Zdrowia, szczęścia – tak, co 

krok życzę wszystkim 
– Nowy Rok

NOWY ROK
Nowy Rok – to międzynarodowe święto przypadające 
1 stycznia każdego roku (w kalendarzu gregoriańskim). 
W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta 
należy rozpocząć od otworzenia butelki szampana o pół-
nocy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia następnego roku. 
Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej tradycji 
miano Sylwestra.

Świąteczne życzenia od Pucułki dużym i małym czytelnikom Pocopotka
Witam pięknie! Oto kolejny 
roczek minął naszej współpra-
cy. Jestem zadowolona, gdyż 
wydaje mi się, że był to dobry i 
ciekawy rok. 
Każdy z nas skrywa w sobie 
pewną tajemnicę, ale nie każ-
dy o niej wie. Otóż, nie za-
wsze pamiętamy o tym, co jest 
oczywiste i co widzimy na co 
dzień, bo świat jest taki, jaki 
tworzymy w naszych myślach. 
Rzeczywistość dla każdego 
może być zupełnie różna, cze-
go dowodem jest postrzeganie 
jednej rzeczy w różnych per-
spektywach przez obserwują-
cych ją ludzi. Życie nie daje 
żadnych gwarancji, dopóki 
my sobie ich nie wytworzymy 
świata w nas samych. To bu-
dujące, iż każdy z nas może 
kształcić w sobie niepoprawny 
optymizm, bo, czym że jest 

rzeczywistość jak nie zbiorem 
ocen naszych myśli. 
Tak, więc i nasze prababki 
znały wspaniały sekret: „Nie 
ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło”, lub „Już gorzej 
być nie może, więc pozostaje 
się cieszyć, bo może być tylko 
lepiej”. To wszystko świadczy 
na korzyść teorii, iż życie każ-
dego z nas usłane jest róża-
mi, a to, jak po tym dywanie 
będziemy kroczyć, pozostanie 
słodkim sekretem indywidu-
alności naszych osobowości. 
Gdy stąpamy po płatkach róż 
w radości z każdej kolejnej 
chwili, naturalnie nie sposób 
czasem i nadepnąć na kolec! 
Zaboli, może popłynąć krew, 
pozostają rany, ale kiedy rozej-
rzymy się, widać cały dywan 
delikatnych kwiatów.  To wła-
śnie jest życie, które kolejnym 

etapem wita nas w Nowym 
Roku. 
Czy więcej będzie w nim wię-
cej aksamitnych płatków, czy 
kolców? Róża bez kolców 
byłaby tym samym, czym ży-
cie bez problemów, które nas 
wzbogacają i determinują do 
podejmowania coraz nowych 
wyzwań, a poprzez to wspiera-
ją nasz rozwój, udoskonalenie, 
wzbogacenie duchowe. 

Oby tkwiąca w nas siła umia-
ła rozłożyć w czasie nasze 
sukcesy i realizację marzeń, 
abyśmy potrafili dokonywać 
rzeczy, jakich zapragnie ser-
ce, byśmy potrafili wysnuwać 
radość z umiejętności rozwią-
zywania problemów i by życie 
cieszyło nas każdego dnia, 
bo przecież każdy z nadcho-
dzących dni Nowego Roku 
jest jedynym i nigdy się nie 
powtórzy.  Niech każdy ko-
lejny dzień Roku 2016 będzie 
świętem.
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• Człowiek rodzi się zmę-
czony i żyje, aby odpoczy-
wać.
• Kochaj swe łóżko jak sie-
bie samego.
• Odpoczywaj w dzień, abyś 
mógł spać w nocy.
• Jeśli widzisz kogoś odpo-
czywającego, pomóż mu.
• Praca jest męcząca, więc 
należy jej unikać.
• Co masz zrobić dziś, zrób 
pojutrze – będziesz miał 
dwa dni wolnego.
• Jeśli zrobienie czegoś 
sprawia ci trudność, pozwól 
zrobić to innym.
• Nadmiar odpoczynku ni-
kogo nie doprowadzi(ł) do 
śmierci.
• Kiedy ogarnia cię ochota 
do pracy, usiądź i poczekaj, 
aż ci przejdzie.
• Praca uszlachetnia, leni-
stwo uszczęśliwia.



Pomysł kalendarza na-
rodził się niezależnie w 
różnych miejscach świata. 
Ludzie bowiem od dawna 
zauważali naturalne cykle 
przyrody, takie jak fazy 
Księżyca czy przemijanie 
pór roku, i zaczęli wyko-
rzystywać te zjawiska do 
mierzenia czasu. 

Społeczeństwa dokonywały zwykle wyboru pomię-
dzy kalendarzem księżycowym, opartym na poszcze-
gólnych fazach Księżyca i kalendarzem słonecznym, 
bazującym na ruchach Słońca i porach roku. Te dwa 
podstawowe systemy nie są ze sobą zgodne, ponieważ 
miesiąc księżycowy liczy 29,5 dnia, a rok składa się 
z 354 dni, podczas gdy rok słoneczny trwa 365 dni. 
Kalendarz księżycowy używany był przez kapłanów, 
kalendarz słoneczny natomiast przez rolników.

Obecnie zdecydowana większość ludzi posługuje 
się kalendarzem gregoriańskim, który powstał w 1582 
roku. Jego nazwa wywodzi się od papieża Grzegorza 
XIII. W kalendarzu tym 
jednostką jest miesiąc 
księżycowy, ale do nie-
których miesięcy dodano 
parę dni, by uzyskać pe-
łen rok słoneczny.
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Połącz kropki i 

pokoloru
j Połącz kropki i pokoloruj

krótka historia kalendarza

Świętowanie Nowego roku: w starożytności i dziś
ŚWIĘTOWANIE NOWEGO ROKU

Nowy Rok jest świętowany od tysię-
cy lat. W każdej kulturze inaczej obcho-
dzi się święto Nowego Roku. Poznajcie 
święta Nowego Roku z przeszłości i te 
obchodzone we współczesnych czasach 
przez ludzi odmiennych kultur.

           STAROŻYTNE ŚWIĘTA

Starożytny egipski Nowy Rok był 
obchodzony we wrześniu. To była wiel-
ka procesja przez całą długość rzeki 
Nil. Procesja prowadziła aż do Faraona. 
Grały trąbki, bębny, tamburyn.

Rzymski Nowy Rok — podczas 
rzymskich czasów wymyślono nowy ka-
lendarz i dlatego Nowy Rok zaczynał 
się od marca, a kończył w styczniu. W 
Nowym Roku wysyłano prezenty do 
przyjaciół, a nawet do cesarza. Zakłada-
no na zabawy śmieszne kostiumy.

Celtycki Nowy Rok był w paździer-
niku i nazywał się „Samhain”, co zna-
czyło „koniec lata”. Paliły się ogniska, a 
ludzie tańczyli wokół nich.

WSPÓŁCZESNE ŚWIĘTA

Żydowski Nowy Rok nazywa się 
„Rosz Haszana” i obchodzony w paź-
dzierniku. Specjalne nabożeństwo od-
bywa się w synagodze. Żydzi jedzą miód 
i rybę – miód po to, żeby rok był słodki, 
a rybę po to, żeby wszystkiego było pod 
dostatkiem. Piecze się specjalne okrągłe 
kromki chleba. Ludzie czyszczą domy i 
kupują dzieciom ubrania. 

Hinduski Nowy Rok – wielu Hin-
dusów obchodzi Nowy Rok w paź-
dzierniku, w tym samym czasie od-
bywa się „Diwali” — święto światła. 
Zapala się malutkie świeczki, które 
nazywają się „diva”, potem puszcza się 
je jak papierowe łódki na jeziorach i 
stawach. 

Szkocki Nowy Rok nazywa się 
„Hogmanay”. Ludzie idą na imprezy. 
O północy śpiewają starą piosenkę pod 
tytułem „Auld Lang Syne”. Jest taki 
przesąd, że jeśli się spotka mężczyznę z 
ciemnymi włosami, to będzie się miało 
szczęście w następnym roku.

Chiński Nowy Rok to wielkie świę-
to w Chinach. Odbywa się przez cały 
styczeń i luty. Podczas święta występują 
tańczące smoki i lwy. Złe duchy prze-
rażone sztucznymi ogniami odchodzą. 
Ludzie zakładają czerwone ubrania, bo 
to przynosi szczęście.

Muzułmański Nowy Rok nazywa 
się „Dzień Hijraha”. To na pamiątkę 
podróży odbytej przez Muhammada 
z Mekki do Jeruzalem. Dzieci dostają 
prezenty i nowe ubrania.


