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12 potraw 
wigilijnych

Ciekawostki na temat sylwestra  
i tradycji noworocznych

Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
już trwa! 

Nie strzelaj w sylwestra 
– bądź przyjacielem zwierząt 

Barbórka 2022

Święta Bożego Narodzenia 
w innych krajach

Święty Mikołaj 
w innych krajach 

– kim jest?

Najlepsze prezenty 
prosto od serca



4 grudnia 2022 r. o godz. 1100 
Wrocławski klub anima zaprasza na program 
interaktywny pt. „zaczarowana kraina Lodu”.

Bilety tradycyjne (papierowe), 
w cenie 30 zł, są już dostępne w animie. 

Bilety online można kupić na stronie 
www.ekobilet.pl/klub-anima

Tylko przy zakupie biletów stacjonarnie z kar-
tą nasz Wrocław (UrbanCardPremium) zniżka 

20%. LICzBa MIeJSC OgRanICzOna!

Zapraszamy!

elsa posiadająca czarodziejską moc kontroli 
nad śniegiem i lodem jak co roku sprowadza 
zimę na cały świat, aby święta kojarzyły się 
z piękną, zimową atmosferą. niestety przez 
ogromną ilość obowiązków w zaczarowanym 
Lesie i codzienne zmęczenie elsa traci pano-
wanie nad czarami i zamraża świat wraz ze 

świętami. Jedyną osobą mogącą jej pomóc 
w tym kłopocie jest siostra anna, która udała 
się z kristofem na przedświąteczny urlop. elsa 
zostaje zupełnie sama ze swoim problemem. 
zmianę w jej zachowaniu zauważa szalony 
Bałwan Olaf, który bezskutecznie próbuje od-
kryć powód złego nastroju elsy.
zawstydzona elsa, królowa Śniegu, postana-
wia okłamać wszystkich i nie przyznać się do 
błędu, co powoduje coraz więcej problemów. 
Wtedy do zamku w arendelle przybywa pe-
wien niespodziewany gość. Czy uda mu się 
rozwiązać problem zamrożonego świata? Czy 
uratuje tegoroczne święta? kim jest ów przy-
bysz? dowiesz się, wkraczając do zaczaro-
wanej krainy Lodu na 50-minutowy program 
interaktywny o charakterze edukacyjnym 
z ważnym morałem, który na długo pozosta-
nie w pamięci każdego dziecka.

Wiary, która odmieni nasze serca, 
Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu. 
I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia!

Życzy Wrocławski Klub Anima

Barbórka to inaczej dzień górnika, święto 
wszystkich górników obchodzone w dniu 
świętej Barbary z nikomedii, patronki dobrej 
śmierci i trudnej pracy. Obchody Barbórki 
rozpoczynają się mszą świętą, tradycyjne 
są też przemarsz orkiestry górniczej oraz 
biesiady piwne. Co roku wyrabia się również 
specjalne kufl e, które po imprezie można 
zabrać do domu na pamiątkę. W dniu Bar-
bórki wyróżnia się i symbolicznie nagradza 
zasłużonych górników. Barbórka to nie tylko 
święto górników, obchodzą je także geolo-
dzy i inne osoby wykonujące zawody zwią-
zane z poszukiwaniem paliw kopalnych.

kILka CIekaWOSTek:
1.  nazwa święta górników pierwotnie 
była pisana jako „barburka”. W słowni-
kach poprawnej polszczyzny dopiero od 
1971 roku możemy znaleźć znany dzisiaj 
zapis „Barbórka”. Jest to ukłon językoznaw-
ców w stronę języka śląskiego, w którym 
funkcjonuje słowo „Barbora” oraz pocho-
dzące od niego zdrobnienie „Barbórka”.

2.  szpada górnicza to obecnie odznaka 
honorowa przyznawana wyróżniającym 
się w pracy górnikom. Symbol szpady na-
wiązuje do broni używanej przez średnio-
wiecznych poszukiwaczy złota, którym ta 
broń służyła do obrony przed złodziejami.

3.  zgodnie z tradycją kobiety nie biorą 
udziału w biesiadach w karczmach piw-
nych (obecnie ten zwyczaj nie jest ściśle 
przestrzegany). W tym czasie organizują 
jednak swoje spotkania, czyli tak zwane 
combry babskie, na które mężczyźni nie 
mają wstępu. na górnym Śląsku tą nazwą 
określa się także inne spotkania w gronie 
kobiet, np. wieczory panieńskie.

Barbórka 
2022
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„Stowarzyszenie mali bracia Ubogich” każ-
dego dnia wspiera starsze osoby dotknięte 
samotnością. Pomaga podopiecznym już 
w 10 miastach w całej Polsce, organizuje spo-
tkania, wycieczki, a także otacza ich opieką 
w trudnych chwilach. Boże narodzenie to 
czas, w którym samotność boli najbardziej. 
dlatego co roku stowarzyszenie organizuje 
akcję „Podaruj Wigilię”, która napełnia serca 
osamotnionych seniorów nadzieją i pozwa-
la im poczuć bliskość drugiego człowieka.
na uroczyste spotkania wigilijne wiele sa-
motnych starszych osób czeka przez cały 
rok. Razem z wolontariuszami i podopiecz-

nymi stowarzyszenie tworzy prawdziwą, 
rodzinną atmosferę Bożego narodzenia. 
zapewnia seniorom nie tylko kolację i upo-
minki, ale także bezpieczny dojazd i opie-
kę, bo w święta nikt nie powinien być sam. 
Troszczy się także o tych podopiecznych, 
którzy z różnych względów nie będą w sta-
nie dotrzeć na wspólną Wigilię. Odwiedzą 
ich wolontariusze, przynosząc ciepłe słowa 
i prezenty, ale nade wszystko zapewniając 
obecność drugiego człowieka.

Wejdź na: https://www.podarujwigilie.pl/ 
i podaruj komuś odrobinę nadziei.

Wesprzyj akcję i spraw, 
aby święta samotnych seniorów 
wypełniły się radością!

W święta przychodzi do mnie 
tylko samotność
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Grudzień
w  m i e œ c i e
Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
już trwa! 
Kto jeszcze na nim nie był, niech 
go koniecznie odwiedzi! 
Świąteczne klimat i kolory 
oraz wiele pyszności. 
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Jarmark będzie czynny codziennie od 
godziny 1000 do 2100 z wyjątkiem:

24 GRUDNIA 2022 R. (Wigilia) 
– jarmark będzie nieczynny

25 GRUDNIA 2022 R. (pierwszy dzień świąt) 
– jarmark będzie nieczynny

26 GRUDNIA 2022 R. (drugi dzień świąt) 
– jarmark otwarty od 1300 do 2100

31 GRUDNIA 2022 R. (sylwester) 
– domki przemysłowe – sprzedaż 
do godz. 1700, wybrane stoiska 
do godz. 300 (1 stycznia 2023 r.).
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Sylwester zbliża się wielkimi krokami. W tym 
roku coraz więcej miejscowości rezygnuje z 
pokazów fajerwerków, które są zmorą dla 
dzikich i domowych zwierząt. To bardzo 
pozytywny trend. zaczynamy podejmować 
konkretne decyzje nie tylko na poziomie 
deklaracji. Ważne, by do tej zmiany dołą-
czyło jak najwięcej z nas.
Sylwestrowy zwyczaj odpalania petard i fa-
jerwerków krzywdzi wiele zwierząt, zarów-

no towarzyszących ludziom, jak i wolno ży-
jących. zwierzęta mają bardziej wyostrzone 
zmysły, zwłaszcza zmysł słuchu, oraz zu-
pełnie inną percepcję, przez co wystrzały 
powodują u nich ogromny stres. Podczas 
wybuchów sztucznych ogni i petard wpa-
dają w panikę, tracą orientację i zachowują 
się nieprzewidywalnie. Może to prowadzić 
m.in. do agresji i autoagresji. Wiele zwierząt 
traci domy, przerażone uciekają opiekunom 

i gubią się, ulegają wypadkom, giną wybie-
gając na ulice. Ptaki rozbijają się o fasady 
domów, inne zwierzęta umierają na zawał. 
Hałas źle znoszą nie tylko zwierzęta, ale i lu-
dzie, np. osoby starsze, małe dzieci. Co roku 
dochodzi również do wielu okaleczeń spo-
wodowanych wybuchami.

Jeżeli los zwierząt nie jest Ci obojętny:
•  Baw się, nie krzywdząc! nie kupuj i nie od-

palaj petard i fajerwerków.
•  Wspieraj wszystkie lokalne inicjatywy 

mające na celu rozbudzenie świadomości 
problemu oraz zakazanie tego typu rozry-
wek.

•  namawiaj innych, aby zrezygnowali z fa-
jerwerków: członków rodziny, znajomych, 
sąsiadów.

Chroń swojego pupila w noc 
sylwestrową:
1 Wyprowadź psa na spacer bezwzględ-
nie na smyczy odpowiednio wcześniej, 
przed największym natężeniem wystrza-
łów fajerwerków, pamiętaj o zaczepieniu 
identyfi katora z twoim numerem telefonu 
do obroży (szelek), a wcześniej o zaczi-

nowy Rok nie wszędzie jest świętowany 
w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Jedni 
witają go wcześniej, inni później. Wyspa Sa-
moa to pierwsze miejsce na ziemi, w którym 
świętuje się nowy Rok. Północ wybija tam 
wtedy, kiedy u nas jest dopiero 1100. Ostat-
nimi ludźmi żegnającymi Stary Rok są za to 
mieszkańcy amerykańskich wysp Howland 
i Baker. załoga Międzynarodowej Stacji ko-
smicznej (ISS) może świętować sylwestra 
aż 16-krotnie, ponieważ tyle razy dziennie 
okrąża ziemię i przekracza linię zmiany 
daty. 

Mikołajki są popularne na całym świecie, 
jednak w wielu miejscach obchodzi się je 
zupełnie inaczej. W tym wyjątkowym i dłu-
go wyczekiwanym przez dzieci dniu otrzy-
mują one prezenty od kogoś innego, kto 
jest odpowiednikiem polskiego Mikołaja.
• we Francji jest to świecki Pere noel,
• w szwecji skrzat Jultomte, 
• w Holandii – Sinterklass,
• w rosji – dziadek Mróz (ale przynosi 

prezenty dopiero w nowy Rok),
• we Włoszech prezenty rozdaje wiedźma 

Befana w święto Trzech króli,
• w danii dzieci obdarowuje Julemanden 

(Świąteczny Człowiek),
• w Grecji zaś to nie św. Mikołaj przynosi 

dzieciom prezenty, lecz św. Bazyli Wielki 
(1 stycznia),

• w chinach – Shengdan Laoren,
• w anglii – Father Christmas,
• na Hawajach – kanakaloka,
• w Hiszpanii – Los Reyes Magos,
• w Japonii – Santa kurohsu,
• na Węgrzech – karácsony apó. 

  Grecja
W grecji przygotowania do świąt rozpoczy-
nają się 6 grudnia, a świętowanie trwa cały 
miesiąc aż do 6 stycznia. 1 stycznia św. Ba-
zyli przynosi dzieciom prezenty. Cały okres 
świąteczny jest dla greków czasem spotkań 
rodzinnych i towarzyskich.

Święta Bożego 
Narodzenia 
w innych 
krajach

- badz przyjacielem
zwierzat

w sylwestra Nie strzelaj powaniu psa oraz zarejestrowaniu czipa 
w bazie danych zwierząt. nie wypuszczaj 
kota (jeśli jest wychodzący) z mieszkania.
2 Jeśli masz możliwość, pozostań w domu.
3 zapewnij zwierzęciu spokojne miejsce 
w zależności od jego potrzeb, np. zostaw 
uchylone drzwi od łazienki, nie zamykaj go 
tam samego.
4 W trakcie hałasu bądź ze swoim zwie-
rzęciem, ale nie przytulaj go na siłę, by nie 
spotęgować lęku. Twój spokój, opanowanie 
i naturalne zachowanie bardziej pomogą, 
spróbuj zająć go zabawą, odwrócić jego 
uwagę.
5 zamknij i zasłoń okna, włącz spokojną 
muzykę, radio lub telewizor – choć trochę 
zagłuszysz hałas wystrzałów.
6 nie karć zwierzęcia krzykiem lub biciem 
za to, że tego dnia przypadkowo coś znisz-
czy. Pamiętaj, że jest to dla niego trudny 
czas, bo hałas o dużym natężeniu powodu-
je nie tylko strach, ale i fi zyczny ból.
7 Środki uspokajające podawaj tylko po 
konsultacji z lekarzem weterynarii i pamię-
taj, że nie jest to uniwersalne rozwiązanie 
problemu – nie wszystkim zwierzętom one 
pomagają. Źródło: schronisko-piotrkow.pl

  Hiszpania
Wigilia w Hiszpanii rozpoczyna się od uro-
czystości na ulicach miast, na które wycho-
dzą mieszkańcy tego kraju, aby wspólnie 
cieszyć się z rozpoczynających się świąt.
kolacja wigilijna zaczyna się po pasterce 
o północy, a prezenty dzieci dostają dopie-
ro 6 stycznia w święto Trzech króli.

  Australia
Święta Bożego narodzenia w australii są 
zupełnie inne niż w europie, oczywiście 
z powodu wysokiej temperatury. Ponieważ 
święta wypadają tam w samym środku lata, 
australijczycy często spędzają je po prostu 
na plaży. W australii nie ma zwyczaju spoży-

  Wielka Brytania
W anglii kolacja świąteczna rozpoczyna się 
25 grudnia. drugi dzień świąt jest nazywany 
w tym kraju Boxing day.
Warto wspomnieć, że to właśnie w anglii 
zrodził się zwyczaj całowania się w wigilię 
pod jemiołą. 

wania tradycyjnych potraw, a święta zwykle 
pozbawione są elementu religijnego.
Jedyną wspólną cechą świąt australii i Pol-
ski jest ubieranie choinki i prezenty przyno-
szone przez Świętego Mikołaja.
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ul. kozanowska 113
naprzeciwko galerii Pilczyckiej „Viktor”

bezPłatne badanie Wzroku
zaWsze W GodzinacH PracY

pon.-pt. 900-1700

Oferujemy wszystkie rodzaje okularów 
w atrakcyjnych cenach

tel. 88 999 47 11      
www.prooptic.pl
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skład: krystyna Szczepaniak
numer redaGoWała: Sabina drozd

zdJĘcia: materiały własne, 
Pixabay, Freepik, Świat kolorowanek

www.podarujwigilie.pl.

zachęcamy 
do zamieszczania
swoich ogłoszeń

PIERWSZE 

GRATIS!

www.podarujwigilie.pl.

S t r e fa  dz i e c k a- k o l o r o wa n k i

 1  Wigilijny barszcz czerwony z uszkami

 2  zupa grzybowa lub sos grzybowy

 3  Pierogi ruskie

 4  Pierogi z kapustą i grzybami

 5  kompot z suszu

 6  gołąbki z kaszą i grzybami

 7  Ryba po grecku

 8  karp

 9  kutia

10 Sernik

11 Makowiec

12 Piernik

Najlepsze prezenty 
prosto od serca

W dzisiejszych czasach, przesytu dosłownie 
wszystkiego, warto zastanowić się nad wy-
jątkowymi prezentami zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych. zamiast kupować po raz ko-
lejny rzeczy materialne, proponujemy wła-
snoręcznie wykonać voucher/zaproszenie 
dla danej osoby na wspólne wyjście do kina, 
teatru czy na spacer.  
dziadkowie na pewno bardziej ucieszą się 
z naszej wizyty i wspólnie spędzonego dnia 
lub weekendu, podczas którego możemy 
spacerować, zwiedzać, pić herbatkę i po pro-
stu być z nimi, niż z kolejnej pary skarpetek.
dzieci oszaleją z radości, kiedy zamiast kolej-
nej zabawki, których mają milion w pokoju, 
dostaną od rodziców zaproszenie na wspól-
ną wycieczkę na narty, w góry, na basen, do 
kina czy teatru. Rodzice w dzisiejszych cza-
sach są zapracowani, a taki prezent pozwoli 
dzieciom zapamiętać te wspólnie spędzone 
chwile na wiele lat.

K I N O  N A  Ś W I Ę T A

Święta inaczej
REŻYSER: Patrick Yoka

Tradycyjnie życzymy radosnych świąt 
w rodzinnej atmosferze, dwunastu wigilijnych 
potraw i mocy wymarzonych prezentów. 
a co, jeśli ktoś sobie tego nie życzy? Ma dość 
sztucznych uśmiechów, karpia w galarecie 
i kolejnych ciepłych kapci w prezencie? Wtedy 
wybiera święta inaczej! Rzuca wszystko 
i wyjeżdża w nieznane. Po raz pierwszy od 
lat nie robi tego, co powinien, tylko to, na co 
naprawdę ma ochotę. W te święta nic nie będzie 
takie jak dotąd, świat stanie na głowie, a nawet 
najskrytsze marzenia okażą się zaskakująco 
realne.

Listy do M.
REŻYSER: Mitja Okorn

„Listy do M.” powracają z 5. częścią wigilijnej 
opowieści. W kolejnej odsłonie zobaczymy 
świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. 
z czym zmierzą się tym razem? Melowi jak 
zwykle nic nie wychodzi. zbieg okoliczności 
sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, 
a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu 
zostaje wystawiony na próbę. Wojciech, który 
nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, 
spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia 
jego świąteczne plany. z kolei karina i Szczepan 
uwikłają się w walkę o spadek, który może 
poróżnić nawet najbliższych. Przekonają się, 
czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi 
się tylko na zdjęciach. ale to oczywiście nie 
wszystko. W tej części pojawią się też nowi 
bohaterowie i ich zaskakujące historie. „Listy do 
M. 5” skupią się na uniwersalnych wartościach, 
takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które 
są najistotniejsze.

12 potraw wigilijnych
Inne potrawy, które można znaleźć 
na wigilijnym stole:

• Żurek/zupa owocowa/zupa rybna/zupa 
migdałowa

• kulebiak/paszteciki z kapustą i grzybami
• kluski z makiem
• kapusta z grochem/kapusta z grzybami
• Śledzie
• krokiety
• Moczka
• Makówka
• kasza z suszonymi grzybami
• Sałatka jarzynowa
• Chleb/chałka

na zajęciach plastycznych w Wk anima zawsze 
lubimy świąteczne tematy. Prace dzieci w wieku 7-10 lat.

GALERIA ANIMKI
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