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Nowy rok – Nowy sezoN 
z zajęciami w Animie! 

stała oferta Wrocławskiego Klubu Anima skierowana 
jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

W 2021 roku zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia:

WArsztAty plAstyczne
Grupy wiekowe: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-15 lat

WArsztAty cerAmiczne
Grupy wiekowe: 5-8 lat, 9-10 lat, 11-14 lat

WArsztAty teAtrAlne
Grupy wiekowe: 7-10 lat, 11-15 lat

WArsztAty WoKAlne
Grupy wiekowe: dzieci, młodzież

nAuKA Gry nA GitArze
Grupy wiekowe: 7-10 lat, 11-15 lat, dorośli

nAuKA Gry nA piAninie
Grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorośl

WArsztAty tAneczne
disco dAnce
Grupy wiekowe: 6-9 lat i 10-17 lat

mix dAnce
Grupy wiekowe: 4-5 lat, 5-7 lat 

tAniec Hip Hop
Grupy wiekowe: 6-10 lat, 11-15 lat

bAlet
Grupy wiekowe: 5-6 lat

JoGA
tecHniKi relAKsAcyJne
GimnAstyKA
Grupy wiekowe: dorośli, seniorzy

tenis stołoWy
Grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorośli

roboKlocKi
Grupy wiekowe: 
6-10 lat

JustynA 
różeWicz-suszczyńsKA 

wokalistka, pianistka,  
kompozytorka i trenerka wokalna 

Od 8 lat związana z Wrocławskim klu-
bem anima, w którym prowadzi indy-
widualne oraz grupowe zajęcia wokal-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Jest także założycielką młodzieżowe-
go zespołu wokalnego The Animators, 
z którym w maju 2017 roku zrealizo-
wała projekt koncertowy The Mother’s 
Day. ponadto we współpracy z tance-
rzem i choreografem pawłem kokow-
skim (prowadzącym zajęcia taneczne 
w animie) opracowała autorski Musical 
Lata 90-te od podwórka, który został 
wystawiony 10 czerwca 2016 roku, na 
deskach Wk anima.
pani Justyna jest także wiceprezeską 

Dzieje się w Animie!

K o n c e r t 
Kasi moś 

 6 marca 2021

kasia Moś zaprasza w muzyczną po-
dróż, w której zaprezentuje swój doro-
bek artystyczny. Wykona utwory z pły-
ty Inspination (z 2015 roku) oraz nowe 
kompozycje zapowiadające kolejny 
album. podczas koncertu usłyszymy 
takie kawałki, jak Addiction, Experience, 
Zatracam się czy Dziś nie ma takiej wio-
sny. nie zabraknie oczywiście utworu 
Flashlight, który podbił serca zarówno 
polskiego jury decydującego o wybo-
rze polskiego reprezentanta na eurowi-
zję, jak i miliony fanów tego konkursu, 
podziwiających występ kasi w kijowie.

i KonKurs piosenKi 
„moja inspiracja  

muzyczna”  
– piosenki Kasi moś

Wrocławski klub anima zaprasza do 
udziału w I konkursie piosenki „Moja in-
spiracja muzyczna”. W 2021 roku inspi-
racją dla naszych uczestników będzie 
świetna wokalistka – kasia Moś. Laure-
at lub laureatka muzycznych kompe-
tycji wystąpi ze swoją piosenką przed 
koncertem kasi Moś we Wrocławskim 
klubie anima już 6 marca 2021 roku! 

Więcej szczegółów na: 
www.klubanima.pl

Vi KonKurs  
plAstyczny 
dla dorosłych  

pt. „sAm nA sAm”
„Sam na sam” to w ostatnim czasie 
bardzo aktualny temat. z pewnością 
wszyscy mamy w tej kwestii coś do po-
wiedzenia. zmieniliśmy nasze otocze-
nie, odkrywaliśmy nowe pasje, żyliśmy 
w węższej przestrzeni… jak wyglądał 
nasz świat? zachęcamy do zilustrowania 
tych momentów, gdy czas jest i był tylko 
nasz. technika prac jest dowolna, o czym 
mówi regulamin konkursu dostępny na  

www.klubanima.pl
nadsyłanie prac: 26.02.2021

Rozstrzygnięcie konkursu: 05.03.2021
Wręczenie nagród (wernisaż): 

13.03.2021

szczegółowe 
informacje  

dotyczące zajęć na 
www.klubanima.pl 

„Fajerwerki” – nina, lat 6

sylwetka 
aNimy

fundacji Volto Amore. W ramach tej fun-
dacji organizuje dla mieszkańców po-
wiatu wrocławskiego międzypokole-
niowe warsztaty wokalne I need to sing! 
Śpiewające pokolenia. 
poza działalnością edukacyjną uczestni-
czy w koncertach i oratoriach. Jednym 
z nich było Oratorium Carmina Carita-
tis autorstwa Romana kołakowskiego 
i Stefana Gąsieńca. Wzięła także udział 
w Oratorium Pater autorstwa Michała 
Musiała, Mikołaja kotyczki Ireneusza 
Gajdosza. zostało ono stworzone jako 
hołd dla świętego Jana pawła II. Utwo-
ry przywołujące treści z encyklik oraz 
adhortacji papieża polaka wykonywała 
wraz z: Olgą bończyk, Olgą Szomańską, 
Marcinem Jajkiewiczem, kasią Sochac-
ką, natalią Sikorą i Violą brzezińską. 

Wraz z mężem Marcinem Suszczyń-
skim komponuje muzykę do spektakli 
teatralnych, m.in. Fryderyk i mole, Xero 

24, Polowanie na MOL-e, Złodziej czasu, 
W krainie lawendowego rycerza, Dziady, 
Dzieci Króla Baśni, Chłopcy z placu broni 
oraz Rozmowy z katem. premiera ostat-
niego miała miejsce 11 października 
2019 roku, w ramach wystawy o kazi-
mierzu Moczarskim w Centrum Historii 
zajezdnia we Wrocławiu. 

Współpraca z teatrem polskim we Wro-
cławiu zaowocowała kompozycjami do 
muzycznego spektaklu błękitny pies. 
Jego premiera miała miejsce 25 wrze-
śnia 2020 roku na dużej scenie im. Je-
rzego Grzegorzewskiego. Warto także 
wspomnieć, że pani Justyna jest laure-
atką VI edycji konkursu Szklana Kropla 
w kategorii Kobieta Przyszłości, którą 
przyznano jej 4 października 2018 roku 
w krzyżowej, podczas IV kongresu Or-
ganizacji pozarządowych. Jest także fi-
nalistką XII Ogólnopolskiego konkursu 
piosenek Grzegorza Ciechowskiego.
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sAbinA: bardzo często jesteś zapra-
szana do udziału w konkursach mu-
zycznych we Wrocławskim klubie ani-
ma jako członkini jury. powiedz nam, 
jak czujesz się w roli jurorki? Czy ciężko 
jest oceniać młodych artystów?
JózeFinA: tak, jestem zaprzyjaź-
niona z Wrocławskim klubem anima 
i bardzo się cieszę na każde zaprosze-
nie do jury. Sama kiedyś, jako dziecko 
czy nastolatka, brałam udział w takich 
konkursach, festiwalach, przeglądach 
piosenki. zaczynałam tak samo, jak ci 
młodzi artyści. Miałam swoje lepsze 
i gorsze momenty, ale dziś wiem, że 
każdy z nich był potrzebny. potrzeba 
czasu, aby oswoić się ze sceną oraz 
wielu lekcji, aby nauczyć się nie tylko 
na niej wygrywać, ale i przegrywać. 
W roli jurorki czuję, że mogę podzielić 
się z kimś swoją wiedzą i doświadcze-
niem i to jest fajne.

s: Czy po takich konkursach uczestnicy 
proszą Cię o rady, jaki kierunek obrać 
i co zrobić, by rozwijać swoje umiejęt-
ności?
J: bardzo często proszą mnie o rady, 
a moja odpowiedź jest taka, jaką ja 
słyszałam niemal na każdej lekcji śpie-
wu od mojego nauczyciela: „pamiętaj, 
natalia kukulska już jest. na polskiej 
scenie nie ma jeszcze Ciebie!”. dlatego 
zawsze namawiam uczestników, aby 
śpiewając covery, interpretowali je po 
swojemu, aby szukali swoich własnych 
środków wyrazu, aby nie odtwarzali 
piosenek innych artystów, a szukali w 
nich siebie, czyli czegoś unikalnego. 

s: Czy uważasz, że w każdym wieku 
można zacząć spełniać swoje marzenia?

27. dolnośląski konkurs plastyczny pt. „stwory, potwory 3”
oswój potwory! stwórz własnego!

Amelia 
brzozowska

ii mieJsce 
w kategorii 

Szkoła podstawowa 
kl. IV-VI

Wiktoria
Kołt

Wyróżnienie 
w kategorii 

Szkoła podstawowa 
kl. 0-III

wywiad z...
JózefiNa

sabina drozd

J: na pewno łatwiej jest spełniać ma-
rzenia, kiedy mamy zaplecze finan-
sowe i wsparcie najbliższych. bez 
wsparcia i dachu nad głową ciężko jest 
zdobywać świat, gdy musimy walczyć 
o zapewnienie podstawowych potrzeb 
życiowych. nie każdy z nas miał taki 
sam start, dlatego w spełnianiu swoich 
marzeń często krzywdzące będzie po-
równywanie się do innych. Ja dostałam 
ogromne wsparcie od swojej rodziny, 
od przyjaciół i od ludzi, z którymi pra-
cuję. ale był też czas, że zniknęłam, że 
było bardzo ciężko… podziwiam tych, 
którzy mimo przeciwności wciąż wal-
czą i są dla mnie najpiękniejszą mo-
tywacją, aby się nigdy, przenigdy nie 
poddawać. tutaj odeślę Was do bardzo 
inspirującego filmu W pogoni za szczę-
ściem. dodam tylko, że to prawdziwa 
historia.

s: przejdźmy do twojej ścieżki ar-
tystycznej i porozmawiajmy chwilę 
o muzyce. Co Ci w duszy gra? 
J: W duszy gra mi teraz najnowsza pły-
ta Skubasa Duch, gra mi blauka, gra 
mi tez JFdR z albumem New Dreams. 

a poza tym, to nowe pomysły, melodie 
i teksty… W styczniu 2021 premiera 
mojego pierwszego singla, po bardzo 
długiej przerwie.

s: W 2014 roku ukazała się twoja debiu-
tancka płyta 11, której utwory zapre-
zentowałaś w magiczny i niesamowity 
sposób we Wrocławskim klubie anima. 
kiedy usłyszymy coś nowego i kiedy 
zobaczymy Cię na scenie? Chciałabyś 
wystąpić ponownie we Wrocławiu? 
J: przed chwilą mogliśmy usłyszeć 
moją świąteczną piosenkę Pod pierw-
szą z gwiazd. niedługo wyjdzie też mój 
pierwszy singiel i dużo niespodzianek. 
dlatego bądźcie ze mną na instagramie 
i facebooku, żeby na bieżąco śledzić 
nowości. Moim wielkim marzeniem są 
koncerty. Już dawno nie koncertowa-
łam, także w mojej kochanej, wrocław-
skiej animie! Walczę o siebie na scenie 
po długiej przerwie, a to nie jest łatwe. 
Chciałabym jak kiedyś poczuć wiatr w 
żaglach. Wierzę, że to mi się uda. 

s: twoja debiutancka płyta 11 zawie-
ra teksty mające swoją historię, któ-

rą słuchacze mogą wyczytać między 
wierszami. Czy kolejny album będzie 
również takim twoim pamiętnikiem 
osobistych przeżyć? 
J: każda piosenka jest dla mnie ważna, 
każda jest też o czymś, co rzeczywiście 
przeżyłam. Wszystkie utwory tworzę 
z nadzieją, że nie jestem sama, że ktoś 
może poczuć i utożsamić się z moimi 
tekstami. 

s: W takim razie, czy możemy spodzie-
wać się historii z happy endem?
J: Mogę mieć tylko nadzieję, że moja 
historia zakończy się happy endem, 
a nawet, że moja historia dopiero się 
zacznie! to tak w prezencie, na 33. uro-
dziny! (śmiech)

s: Czy muzyka jest twoją podróżą  
życia?
J: Ostatnio najlepszą podróżą życia 
była dla mnie moja terapia. Muzyka 
jest już tylko (bądź aż!) owocem mojej 
ciężkiej pracy nad sobą. 

s: dziękuję za krótką, ale jakże inten-
sywną rozmowę.

zachęcamy do przesyłania swoich zdjęć
dziś prezentujemy zdjęcie Krystyny szczepaniak
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ogłoszenia

Pierwsze 

Gratis!

bańki chińskie 
bańki są doskonałym sposobem nie 
tylko na grypę, zapalanie oskrzeli czy 
płuc. przyniosą ulgę także spiętym 
mięśniom oraz bolącym stawom. 

Jak działają bańki?
Wytworzone w bańce podciśnienie 
zasysa skórę do jej wnętrza, w wyniku 
czego dochodzi do pęknięcia podskór-
nych naczyń krwionośnych. poza nie 
wydostaje się pewna ilość krwi, two-
rząc widoczny krwiak. ta krew odbie-
rana jest przez system obronny organi-
zmu jako obce białko i staje się silnym 
bodźcem do wytworzenia dużej ilości 
ciał odpornościowych. przygotowane 
są one do walki z wrogiem, jednak na-
potkawszy jedynie własną krew, kieru-
ją swoje siły przeciwko infekcji.

podciśnienie, wywierając na skórę 
działanie mechaniczne, powoduje po-
drażnienie jej zakończeń nerwowych. 
prowadzi do to lepszego ukrwienia, 
a co za tym idzie – poprawy zakłóco-
nej wcześniej czynności narządu we-
wnętrznego.

zadbaj 

o zdrowie

coś na ząb
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doJAzd do domu

W 1208 roku kozanów, jako ówczesna 
wieś Chosanouo, został ofiarowany 
przez Henryka brodatego biskupowi 
wrocławskiemu Wawrzyńcowi. Według 
zygmunta antkowiaka, znawcy Wro-
cławia, kozanów zamieszkiwali polacy 
mocno trzymający się swojej narodo-
wości, posiadający duże gospodar-
stwa.

najpierw wieś, 
teraz ogromne 
wrocławskie osiedle

przedwojenna pocztówka przedstawiająca 
obrazki z kozanowa: gospodę zur Heinrichsburg, 

stocznię i gorzelnię (fot. polska-org.pl)

składniki
duży kalafior
4 łyżki bułki tartej
2 jajka
1 duża cebula 
tłuszcz do smażenia  
(np. oliwa, masło klarowane, olej)
2 łyżki posiekanego szczypiorku

Wykonanie
kalafior gotujemy przez około 15 minut, 
odcedzamy, kroimy na małe kawałki i od-
kładamy do ostudzenia. duża cebulę sieka-
my w drobną kosteczkę i podsmażamy na 
wybranym tłuszczu. następnie różyczki ka-
lafiora rozdrabniamy rękoma, widelcem lub 
za pomocą miksera. Rozdrobniony kalafior 
wkładamy do miski, dodajemy sól, pieprz, 
4 duże łyżki bułki tartej, jajka, podsmażoną 
cebulę i wszystko razem mieszamy.
kotlety formujemy i obtaczamy w bułce tar-
tej. następnie kładziemy je na patelnię z roz-
grzanym tłuszczem i smażymy na średnim 
ogniu przez około 5 minut z każdej strony
 Gotowe kotleciki możemy podawać z ziem-
niakami oraz pyszną surówką. SMACZNEGO! 

na początku XIX wieku niemieccy go-
spodarze zamiast kozanów używali na-
zwy Cosel. W tym czasie nie było tutaj 
wielu zabudowań, co nie oznaczało, że 
panowała pustka. Jak możemy zoba-
czyć na załączonej pocztówce, ówcze-
sna wieś wręcz tętni zabawą i życiem. 
Choć to i tak pewnie tylko malutka 
część tego, co można było tam zoba-
czyć w ówczesnych latach. 

odkrywamy 

historię Kozanowa

KaciK poetycKi
W listopadzie 2020 rozstrzygnęliśmy 
„I konkurs poetycki klubu anima”. 
przyznaliśmy nagrody i wyróżnienia 
w trzech kategoriach wiekowych. 
W tym numerze gazety prezentujemy 
wiersz nagrodzony drugim miejscem 
w kategorii wiekowej – dorośli.

Krzysztof Martwicki

pasek na ziemi

bez nas 
nie ma drogi
jest dopiero wtedy
kiedy zaczynamy iść
przedtem to tylko pasek
na ziemi który nic nie wie
czy zapamięta 
nasze stopy
wtenczas
ale byliśmy wtedy niewinni
nikt nie miał zamiaru nikogo zdradzać
ani za wcześnie umierać
lato było latem
a nasze ciała nic nie wiedziały
o grawitacji
szło się kilometrami 
tylko po to
by iść
skowronki nam śpiewały 
na głowami
jak gdyby nigdy nic
bo nic innego nie miało się wydarzyć
pod żadnym ze słońc
pod żadnym
tylko samo szczęście
najprawdziwsze
naj
Maanam śpiewał
że nic prócz błękitnego nieba
nie potrzeba
tak było
wtenczas 
prawda?
w 
ten 
czas
żeby był
przeszedłem wszystkie drogi
możliwe niemożliwe wszystkie
pył mnie umorusał tyle razy
szukałem znalazłem nie wiem
spotkałem nędzę bogactwo
spotkałem wszystko
byłem gdzie nikogo nie było
w amazońskich przełęczach
lasach deszczowych wszędzie nigdzie
widziałem w Uzbekistanie kobiety oblane 
kwasem
facetów w Arizonie idących donikąd
zrobiłem im zdjęcia
teraz patrzę na to
i nic tam nie ma
nic
nic nie zostało
ze wszelkich
ze wszelkich coś
i tylko tyle z tego
żeby teraz ktoś wziął za rękę
i żeby był żeby tylko sobie był

Kotleciki  
z kalafiora

Pomagajmy!
Kochani, jak zawsze zwracamy 
się do was z prośbą o pomoc. 

Pamiętajcie, że zwierzęta 
każdego dnia potrzebują naszej 

pomocy! jeśli zatem macie 
możliwość wsparcie fundacji czy 
schroniska w postaci darów czy 

też pieniędzy 
– zróbcie to! 

W OFeRCIe – bAńKi cHińsKie
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