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Postanowienia noworoczne 

Postanowienia noworoczne dla dzieci mogą różnić się od tych dla dorosłych, a nawet wydawać się 

błahe. Zachęcamy  do robienia postanowień na Nowy Rok. Mogą one być pozytywnym bodźcem 

do samorozwoju – nie należy jednak wykorzystywać ich do krytyki. Powinny  być pozytywne                       

i wprowadzać w naszym życiu zmiany, które będą przyjemne i sprawią, że będziemy mniej 

zestresowani i bardziej radośni. Nowy Rok to świetny okres na postanowienia noworoczne – nie 

tylko dla dzieci, ale także dla rodziców!  

Postanowienia noworoczne – lista 

1. Dziecięce postanowienia noworoczne:  

• Nauka nowych umiejętności 

• Systematyczność 

• Zbieranie pieniędzy na jakiś cel 

• Inne pomysły 

 

2. Postanowienia na Nowy Rok dla rodziców:  

• Wieczorne przytulanie 

• Wspólne gotowanie 

• Codzienne czytanie 

• Gry i zabawy 

• Inne pomysły 

**************************************************************** 

Nowy rok w różnych strefach czasowych 

 

Wiadomo przecież, że nie wszyscy bawią się o jednej godzinie. Kiedy o północy 

zaczynamy świętować nadejście Nowego Roku, inni już odsypiają huczną noworoczną 

zabawę. Kiedy z kolei my śpimy 1 stycznia, jeszcze inni dopiero szykują się do przywitania 

Nowego Roku. Zobaczcie kto, gdzie i kiedy szaleje! Poniższe zestawienie jest stworzone wedle 

naszego czasu. 

11:00  - Line Islands (Wyspa Karoliny, Sporady Środkowopolinezyjskie ) 

15:00 -  Melbourne, Sydney, Władywostok 

16:00 -  Pyongyang, Seul, Tokio, Osaka, Jakuck (Syberia) 

17:00  - Pekin, Hong Kong, Irkutsk, Singapur, Ułan Bator 

18:00  - Bangkok, Jakarta, 

20:00 -  Malediwy 

21:00  - Baku, Dubaj, Tbilisi 

22:00  - Bagdad, Dar es Salaam, Kuwejt, Moskwa, Nairobi, Petersburg 

23:00  - Bejrut, Istambuł, Ateny, Damaszek, Jerozolima, Bukareszt, Sofia, Kijów, Ryga, Wilno 

0:00  - Berlin, Paryż, Rzym, San Marino, Praga, Bruksela, Amsterdam, Wiedeń, Bratysława, 

Warszawa, Budapeszt, Ljubljana, Zagrzeb, Belgrad, Sztokholm, Oslo, Kopenhaga, 

Luxemburg, Monaco, Madryt, Tunezja 

1:00  - Dakar, Dublin, Casablanca, Londyn, Lizbona, Reykjavík, Wyspy Kanaryjskie 

4:00  - Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao Paulo 

6:00  - Toronto, Ottawa, Nowy Jork, Waszyngton, Detroit, Hawana, Bogota 
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7:00 -  Chicago, Minneapolis, Dallas, Meksyk, Panama 

8:00  - Denver 

9:00  - Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Tijuana 

11:00 -  Honolulu 

13:00  - Wyspa Bakera i Wyspa Howlanda 

 

 

 

Sylwester na świecie 

 

Na całej ziemi Nowy Rok witany jest niezależnie od kultury i wyznania. Wszędzie tą niezwykłą noc 

celebruje się w wyjątkowy sposób. Mimo doby globalizacji wiele regionów Ziemi oparło się jej                  

i  ludzie zachowują swoje własne tradycje i zwyczaje. Oto niektóre z nich: 

Chiny 

W Chinach powitanie roku wiąże się z tradycją, festynami, jarmarkami i przebierańcami wokół 

świątyń i parków. Z domów miesiąc wcześniej wypędzają złe duchy, robią zakupy                                         

i sprzątają w nadziei wymiecenia złego, starego i niepożądanego. Wszędzie dominuje kolor 

czerwony. W pierwszych dniach Nowego Roku nie wolno dotykać miotły, by nie wymieść 

szczęścia. Nie powinno się też często myć, aby nie wymyć pomyślności.  W domach przez całą noc 

świecą się czerwone lampiony. Wraz z fajerwerkami odstraszają bestię połykającą ludzi.  

     

Irak 

Nowy Rok świętują tam głównie chrześcijanie. Irakijczycy mają zwyczaj okazywania radości 

strzelając w Sylwestra na wiwat z karabinów maszynowych. Każdy iracki mężczyzna może 

posiadać w swym domu jeden taki karabin z dwoma magazynkami amunicji. 

 

Brazylia 

W Brazylii najhuczniej Nowy Rok witany jest na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Co roku                      

na Sylwestra przyjeżdżają tu rzesze turystów. Wielu z nich spędza tę noc na statkach 

zakotwiczonych naprzeciw Copacabany, która ma 6 km długości. O północy wystrzeliwane                            



są fajerwerki. Miejscowi ludzie wykonując tańce candomble, wprowadzające w trans, składają 

ofiary ze zwierząt bogini morza Yemanji. Jest to afro brazylijski kult zawierający elementy wierzeń                    

i praktyk murzyńskich niewolników. W Brazylii panuje też przekonanie, że biały strój 

w ostatnią noc roku zapewni szczęście. W Sao Paolo organizowany jest Maraton Św. Sylwestra – 

ochotnicy zmagają się na trasie ok. 15 km. 

   

Francja 

Popularnym sposobem spędzenia Sylwestra wśród młodych Francuzów jest zabawa w dyskotekach 

i klubach. Trochę starsi wolą wybrać na tę wyjątkową noc głównie restauracje i bale. W menu 

dominują ostrygi, foie gras, przyrządzana na różne sposoby polędwica wołowa oraz oczywiście 

sery. Wszystko suto skropione szampanem, który stanowi obowiązkowy trunek nocy sylwestrowej. 

W Paryżu ucztowanie kończy się przed północą, a ludzie witają Nowy Rok na Polach Elizejskich. 

 

Dania 

W Danii spożywa się specjalne ciasto o wyjątkowych kształtach, zwane „kransekake”. Również                

w Danii obyczaj każe tłuc niezliczone ilości talerzy – wskazuje  to bowiem na dużą liczbę 

przyjaciół. Duńczycy mają także wiele innych ciekawych obrzędów. Zdarza się, że o północy 

zeskakują z krzeseł, by „skocznie” wejść w nowy rok! 

 



Rosja 

W Rosji, w odróżnieniu od Polski i innych krajów katolickich, prawdziwe uroczystości zaczynają 

się dopiero wieczorem 31 grudnia – właśnie Sylwester i Nowy Rok a nie Boże Narodzenie (które 

obchodzone jest 7 stycznia) są tu głównymi świętami.  

 

Stany Zjednoczone 

Amerykanie spędzają Nowy Rok na placach i ulicach. Główna impreza odbywa się w Nowym 

Jorku na Times Square. Tradycja zabaw w tym miejscu została zapoczątkowana w 1904 przez 

właściciela „New York Times”. Fajerwerkami uczczono oficjalne otwarcie nowego budynku 

mieszczącego redakcję tej gazety. W trzy lata później zrodziła się dzisiejsza tradycja spuszczania ze 

specjalnego masztu o północy na Times Square wielkiej świetlistej kuli. Istotą atrakcji jest 

opuszczanie kuli z czubka masztu przez ostatnią minutę starego roku – tak, aby po upływie                     

60 sekund znalazła się ona na samym dole. 

 
 

 

Anglia 

Najsłynniejszy sylwester w Anglii odbywa się w Londynie na Trafalgar Square. Jest to przede 

wszystkim zabawa na ulicach miasta. Big Ben wybija północ i nad Tamizą rozbłyskują fajerwerki. 

Wielu Anglików w tę wyjątkową noc płynie parowcem po Tamizie. Natomiast 1 stycznia każdego 

roku odbywa się największa noworoczna parada w amerykańskim stylu. Bierze w niej udział ponad 

10 000 muzyków, tancerzy, akrobatów oraz klaunów. 



 

Australia  

Sylwester w Australii jest obchodzony bardzo hucznie. Imprezy w Sydney, Melbourne, Brisbane, 

Perth i Darwin cieszą się ogromną popularnością. Sylwester na ulicach tych miast jest bardzo 

efektowny z powodu wielkich uroczystości i pokazów fajerwerków. Sydney jest gospodarzem 

jednego z najbardziej fascynujących obchodów Nowego Roku. Wraz z jego nadejściem słynny 

most Sydney Harbour Bridge w tle z Opera House jest oświetlony ponad 80-cioma tysiącami 

fajerwerków. Tworzy niezwykłe i niezapomniane wrażenia dla widzów. Pokaz jest ekstrawagancki 

do tego stopnia, że można go oglądać w dowolnym miejscu w promieniu 16 km od centrum 

Sydney. Zatoka w Sydney jest miejscem charakterystycznym i wyjątkowym. Jest symbolem 

zabawy sylwestrowej w Australii. 

 

 

Karnawał 

Karnawał to przede wszystkim okresów balów i zabaw. Jego rozpoczęcie oficjalnie następuje                      

w dniu Trzech Króli czyli 6 stycznia, jednak wiele osób uważa za datę jego rozpoczęcia 

Nowy Rok. Koniec karnawału jest jednak o wiele bardziej jednoznaczny i wypada w środę 

Popielcową. Sam karnawał kojarzy się jednak z szaleństwem noworocznym oraz 

z nadrabianiem strat w zabawach i balach, które wstrzymywał skutecznie okres adwentu. 

Oczywiście rozpatrując w ten sposób samo istnienie karnawału równie dobrze można powiedzieć, 

że jest on przejawem szampańskiej zabawy przed okresem Wielkiego Postu, który poprzedza święta 

Wielkiej Nocy. Zwłaszcza na to tłumaczenie wskazuje sama nazwa „karnawał ”, ponieważ 

rozdzielając ją na odpowiadające człony w języku włoskim, otrzymamy znaczenie „pożegnanie 

mięsa ”, co jednoznacznie można skojarzyć z zapowiedzą nastania postu. Karnawał to także 

nieodłączny element dzieciństwa. Już od grudnia dzieci żyją myślą o niedługo mającym nastąpić 

balu. Zabawy karnawałowe goszczą z powodzeniem i są coraz bardziej wystawne i ciekawe. 

Zwłaszcza dla młodszych dzieci jest to wspaniała forma zabawy. Nieodłącznym elementem takich 

wydarzeń są odpowiednie stroje. Wokół tego istnieje prawdziwa otoczka tajemniczości                                 



i niecierpliwości. Dzieci starają się nie zdradzać przed swoimi rówieśnikami w co będą przebrane                  

i w jaki sposób, a już na pewno nie zdradzają szczegółów swoich strojów karnawałowych. 
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