
 

 

SYLWESTROWY 

SZAŁ CIAŁ 
 

Dla niektórych wtedy zaczyna się 

nowy etap w życiu, dla innych to po 

prostu magiczna, pełna tańca i zabawy 

noc. Tak właśnie możemy określić 

sylwester - ostatnią noc starego roku, a 

zarazem powitanie nowego. Chyba dla 

każdego sylwester kojarzy się z czymś 

pozytywnym. To właśnie wtedy 

podsumowujemy cały miniony rok, 

wyznaczamy plany na przyszłość. 

Obiecujemy sobie zmiany w naszym 

życiu. Niestety często te obietnice co 

roku brzmią tak samo. 

Każdy tę noc obchodzi w inny sposób. 

Tysiące ludzi spotyka się w centrum 

wielkich miast, by wspólnie z 

gwiazdami estrady śpiewać, tańczyć, a 

przede wszystkim cieszyć się z 

nadchodzącego nowego roku. 

Kolejnym pomysłem na spędzenie tego 

wieczoru jest bal. Kobiety w pięknych, 

długich, świecących sukniach, 

przyozdobione w błyszczącą biżuterię, 

niecodzienne fryzury i makijaże, 

mężczyźni  w eleganckich garniturach, 

wystawne jedzenie, dostojna muzyka, 

wykwintny szampan, wystrzałowe 

fajerwerki - na taki szał można 

pozwolić sobie raz w roku. Niektórzy 

spędzają sylwestra w domu, z rodziną i 

przyjaciółmi. Jednak w każdym z tych 

miejsc zwyczaj jest taki sam, o 

północy wystrzelają korki szampanów, 

a sztuczne ognie w tęczowych barwach 

rozświetlają nasze niebo.  

Niewiele osób tak naprawdę wie komu 

zawdzięczamy tą szaleńczą zabawę. 

Wszystko zaczęło się od Syblilli, która 

koniec świata przepowiedziała na 

tysięczny rok. Według niej uwięziony 

w lochach smok Lewiatan w nocy z 

999 roku na 1000 rok miał się uwolnić 

i dokonać zagłady świata. Przerażani 

ludzi nie wiedzieli co ze sobą począć. 

Bardzo chcieli żeby czas płynął 

wolniej. Niestety nieunikniony dzień 

musiał nastać. Ludzie pozamykali się 

w domach. W ich oczach był strach i 

niepewność. Wybiła północ. Co wtedy 

mogli czuć ludzie? Ciężko powiedzieć, 

ale niełatwo żyję się z świadomością, 

że koniec świata nastanie tu i teraz. 

Północ minęła, a smoka nie była. Lęk i 

poczucie bezradności zmieniły się w 

niepohamowaną radość. Ludzie 

wybiegli na ulice i zaczęli cieszyć się 

życiem.  

Często święta i zabawy związane są z 

wróżbami i przesądami, nie inaczej jest 

z sylwestrem. Jeśli kobiety chcą aby 

mężczyźni ubiegali się o ich względy 

koniecznie muszą założyć nową 

bieliznę. Aby poznać imię przyszłego 

męża trzeba wsłuchiwać się w 

rozmowy prowadzone w towarzystwie. 

Pierwsze męskie imię, które 

usłyszymy powinno oznaczać 

wybranka naszego serca. Jeśli nigdy 

nie zwracaliście uwagi na buzujące 

bąbelki w kieliszku szampana to 

najwyższa pora, aby skupić na tym 

uwagę. Gdy zaobserwujemy bąbelki 

wznoszące się ku górze nowy rok 

będzie rokiem spokojnym, 

sielankowym. Bąbelki, które będą 

poruszały się chaotycznie będą 

oznaczać zmiany, romanse, 

nieprzewidziane sytuacje. Również nie 

powinniśmy się przemęczać. Porządki 

domowe zostawmy na później, aby nie 

wywiać domowego szczęścia. 

Zadbajmy także o pełną lodówkę, 

która będzie odstraszać biedę.  

Nocna zabawa będzie jednak udana 

tylko wtedy, gdy będziemy do niej 

dobrze nastawieni. Postarajmy się więc 

o uśmiech tego dnia i zróbmy 

wszystko żeby bawić się jak najlepiej. 

W końcu kolejny sylwester dopiero za 

rok.  
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