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Życzymy sobie w Nowym Roku
wiary w sercu i światła w mroku,
pokoju i odważnej realizacji marzeń.
Niech w Nowym Roku nie zabraknie
miłości i zrozumienia, ludzi, na których
zawsze można liczyć.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2015!!!

Kto pierwszy obchodzi Nowy Rok?

Nowy Rok — międzynarodowe święto
To międzynarodowe święto przypadające
1 stycznia każdego roku (w kalendarzu gregoriańskim), w naszym
kraju i wielu innych jest
to dzień wolny od pracy. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w
naszej tradycji miano
Sylwestra. Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia
stycznia wprowadził w
swej reformie kalendarzowej Juliusz Cezar.
Rzymianie czcili w
ten dzień Janusa, boga
bram, drzwi i początków.
Wiele języków, w
tym angielski i niemiecki, przejęły właśnie od
Janusa nazwę miesiąca
styczeń (ang. January).
Wcześniej
Rzymianie nowy rok witali 1
marca. Dlatego też w
językach zachodnioeuropejskich nazwy września, października, listopada i grudnia, czyli
9, 10, 11 i 12 miesiąca
roku pochodzą od łacińskich liczebników
septem, octo, novem,
decem — 7, 8, 9, 10.

O Sylwestrze
W polskiej tradycji
nazwa „Sylwester” wywodzi się prawdopodobnie od imienia papieża
Sylwestra I. Pierwszy raz
święto uroczyście było
obchodzone w roku 999,
kiedy lud rzymski hucznie świętował niespełnienie się proroctwa Sybilli o końcu świata. Z tej
to okazji 1 stycznia roku
1000 papież Sylwester II
udzielił po raz pierwszy
błogosławieństwa Urbi et
Orbi — miastu i światu.
Tradycja ta została przejęta przez kolejnych papieży i do dziś, 1 stycznia,
udzielają oni tego błogosławieństwa z balkonu.
Święty Sylwester, którego
imię związane jest z nocą
31 grudnia, jest patronem
zwierząt domowych. Imię
Sylwester wywodzi się od
łacińskiego przydomka
„silvestris”, oznaczającego „człowieka, który
żyje w lesie”.

• Nowy Rok jako pierwsi na świecie (o godzinie 11. 00 czasu litewskiego) witają mieszkańcy Wyspy Kiritimati — największej z 33 wysp
na Oceanie Spokojnym, należących do państwa Kiribati — położonej w centralnej części Oceanu Spokojnego.
• Leżące ok. 2 300 km na południowy wschód od Kiritimati wyspy
Samoa obchodzą Sylwestra 25 godzin później.

Połącz kropki i pokoloruj

Przysłowia związane z Nowym Rokiem
• Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże.
• Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę groźną.

