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Zimą w góry!

Bieguny

Krainy wiecznej zimy
Dlaczego Polacy
nie czytają?
Gdzie na zimowe
spacery z dziećmi?

Dzień Babci
i Dziadka

gal eria
animki

Ferie zimowe 2022
warsztaty kreatywne
Zapraszamy
na dwa turnusy ferii zimowych.
31.01-04.02.2022
KREATYWNIE I BAJKOWO
07.02-11.02.2022
KREATYWNIE I TEATRALNIE
Wiek uczestników:
6-10 lat
Świadczenia:
• warsztaty w godz. 09.00-13.00
• opieka wychowawców i kierownika
• ubezpieczenie NNW
• materiały do zajęć
• dyplomy i upominki
• woda niegazowana i ciepła herbata

UWAGI:
• dzieci przynoszą własne wyżywienie
z domu
• pobyt w świetlicy jest dodatkowo
płatny:
• 730-900 dopłata 10 zł/dzień i/lub
• 1300-1600 dopłata 30 zł/dzień

CENA:
350 zł za tydzień
ZGŁOSZENIA:
polkolonieanima@gmail.com

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

zajęcia wokalne:

tenis dla dzieci: 1500 – 1700

1600 – 2000

tenis dla dorosłych: 1800 – 2100

zajęcia teatralne:

ceramika:

1600 – 1655 (dzieci 7-10 lat)

1500 – 1550 (dzieci 5-8 lat)

1700 – 1855 (dzieci 11-15 lat)

1600 – 1650 (dzieci 5-8 lat)

gimanstyka dla dorosłych:

1700 – 1750 (dzieci 8-10 lat)

nauka gry na pianinie: 1400 – 2000
joga dla dorosłych: 1800 – 1855
gimnastyka dla dorosłych: 1900 – 1955
balet:
30
16 – 1700 (dzieci 4 lat)
1715 – 1755 (dzieci 5-6 lat)

1900 – 1955

1800 – 1850 (dzieci 11-14 lat)

robotyka:

taniec mix-dance:

1600 – 1655 (dzieci 6-8 lat)

1600 – 1655 (dzieci 4-6 lat)

taniec disco-video:

1700 – 1755 (dzieci 5-7 lat)

1800 – 1855 (dzieci 6-8 lat)

relaksacja dla dorosłych:

1900 – 1955 (dzieci 10-17 lat)

1800 – 1855 oraz 1900 – 1955

Wrocławski Klub Anima
ul. Pilczycka 47
54-150 Wrocław
www.klubanima.pl

nauka gry na gitarze:
1500 – 1555 (dzieci 7-10 lat)
1600 – 1655 (dzieci 11-15 lat)
1700 – 1755 (dzieci 11-15 lat)
1800 – 1855 (dorośli)
plastyka:
1600 – 1650 (dzieci 4-6 lat)
1700 – 1750 (dzieci 4-6 lat)

ZAPISY:
tel. (71) 351 12 71
anima@klubanima.pl
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1800 – 1850 (dzieci 7-10 lat)
1900 – 1950 (dzieci 11-15 lat)
2000 – 2055 (młodzież)

galeria
animki

CZWARTEK
zajęcia wokalne: 1400 – 2020
plastyka:
00
16 – 1650 (dzieci 4-6 lat)
1700 – 1750 (dzieci 4-6 lat)
1800 – 1850 (dzieci 7-10 lat)
1900 – 2050 (dorośli)
tenis dla dzieci:
1500 – 1700
tenis dla dorosłych:
1400 – 1500
taniec hip-hop:
1815 – 1915 (dzieci 6-11 lat)

piątek
NAUKA GRY NA PIANINIE:
1400 – 1900

Prace z zajęć plastycznych w WK Anima
Grupa wiekowa: dzieci 4-6 lat
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Zimą
w góry!
Z górskimi wyprawami nie trzeba
czekać do wiosny. By cieszyć się zimową
scenerią na wysokościach, wystarczą
odpowiednie przygotowanie
i dobrze zaopatrzony plecak.

Dlaczego Polacy
nie czytają?
Czytelnictwo w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat spadło o 15%. Jednak z badania
przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową wynika, że na liście najchętniej czytanych pisarzy rośnie liczba rodzimych autorów. Polacy w 2020 roku najczęściej sięgali
po twórczość Remigiusza Mroza oraz Olgi
Tokarczuk. Nieprzerwanie w pierwszej dziesiątce najpoczytniejszych pisarzy znajdują
się nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz oraz pierwszy polski noblista Henryk
Sienkiewicz. Z tego samego badania wynika też, że 31% Polaków nie ma w domu
żadnej książki poza podręcznikami, a ponad połowa badanych posiada księgozbiór
zawierający maksymalnie 50 pozycji. Żeby
być czytelnikiem, nie trzeba kupować książek − można korzystać z miejskich bibliotek
publicznych, trzeba się tylko do nich zapisać i wyrobić odpowiednią kartę.

Ciemne i długie wieczory warto spędzić, czytając! Można zacząć od polskich autorów.

Przy ul. Kolistej 17, zaraz przy Szkole Podstawowej nr 33, działa MBP filia nr 16, która
aktywnie uczestniczy w codziennym życiu
mieszkańców okolicy. Oferta biblioteki wykracza poza samo wypożyczanie książek,
działa w niej m.in. Klub Rodzica im. T. Różewicza oraz odbywają się zajęcia z jogi śmiechu dla seniorów. Co miesiąc są też spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki. Kierowniczka
filii, Ewa Zakowana, nie narzeka na brak odwiedzających i mówi, że z jej perspektywy
czytających wciąż przybywa. Oferta biblioteki, którą kieruje, jest na tyle bogata i na
bieżąco uzupełniana, że czytelnik z każdej
grupy wiekowej znajdzie coś dla siebie. A w
razie problemów z wyborem książki, może
liczyć na pomoc pracowników biblioteki.

pisze thrillery i kryminały, serial „Chyłka”
powstał na podstawie jego książki

Marek Krajewski

Przed wyjściem w góry sprawdź stopień
zagrożenia lawinowego (Tatry) i poinformuj
schronisko/gospodarza, na który szlak
wyruszasz. Poniżej – co musisz zabrać ze
sobą, jeśli planujesz wycieczkę górską.
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Tłusty krem do twarzy i okulary
przeciwsłoneczne.

Mapa papierowa (zalaminowana),
kompas oraz dobra aplikacja z GPS.

Batony energetyczne i termos z ciepłą
herbatą.

Naładowany telefon i powerbank
– mróz osłabia baterię.

Numer ratunkowy TOPR – 601 100 300.
Miej świadomość, kiedy odpuścić i nie
wychodzić na szlak. Niepogodę lepiej
przeczekać.

Apteczka z kocem termicznym.

Olga Tokarczuk

tworzy powieści o ponadczasowym przesłaniu

Joanna Bator

„Ciemno, prawie noc” przyniosła jej nagrodę Nike w 2013 roku

Szczepan Twardoch

znawca kultury śląskiej, świetnie przyjęto
jego „Morfinę” oraz „Króla”

Remigiusz Mróz

Joanna Gierak-Onoszko

„27 śmierci Toby’ego Obeda” to reportaż
o losach rdzennych mieszkańców Kanady

Aby zrobić
pingwink a,
pr z ygotuj:
• rolkę po pa
pierze toaletow
ym
• kolorow y pa
pier: pomarań
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• czarny mar
, biał y
ker
• klej
• nożyczki
W ykonanie:
1. Rolkę oklej
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3. Z pomarańcz
owego papier
u w ytnij nos or
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papieru w ytni
j płet w y i przy
po bokach.
klej

I pingwinek go
tow y!

Zbigniew Rokita

„Opowieść o Górnym Śląsku” jest osobistym reportażem, który zdobył nagrodę
Nike w 2021 roku

Cezary Łazarewicz

„Żeby nie było śladów” zekranizowana
opowieść o zbrodni lat 80. w PRL

PÓŁNOC

jest ich zębem. Mimo skrajnych temperatur
i trwających przez wiele dni nocy ziemie
te mają swych rdzennych mieszkańców,
do których zaliczają się Inuici. Zmiany klimatyczne wpływają na ocieplanie się wód
Arktyki, co stanowi ogromne zagrożenie dla
wszystkich mieszkańców tego obszaru.

Pełna życia Arktyka

Arktyka, Antarktyka, Antarktyda...
Gdzie są, czym się różnią?
Tekst powstał, by raz na zawsze
rozwiać wątpliwości na temat
nazw ziemskich biegunów.

Latarka czołówka, scyzoryk i zapalniczka.

urodzony we Wrocławiu, pisze kryminały,
których akcja jest osadzona w przedwojennym Breslau

Bieguny

– krainy wiecznej
zimy

Zapasowa para skarpet
oraz kurtka wodoodporna.

Biegun północny to sam środek Arktyki, na
którą składają się zamarznięty Ocean Arktyczny i otaczające go dookoła północne
krańce Rosji, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Alaski a także wysp − Grenlandii oraz
Islandii. To tam żyją białe polarne niedźwiedzie, zające, wilki, lisy, renifery czy woły piżmowe. Morska fauna jest równie bogata, ponieważ ocean zamieszkuje wiele gatunków
fok, płetwale błękitne i narwale z charakterystycznym długim rogiem, który w istocie

POŁUDNIE

Surowa Antarktyka

Antarktyda to kontynent pokryty czapą lodową o grubości prawie 2 km. Wraz z otaczającym ją Oceanem Południowym tworzy Antarktykę, obszar, na którym ludzie są
jedynie turystami. Największym całkowicie
lądowym gatunkiem jest muchówka mająca
6 mm długości, a najczęściej występującym
kryl, będący pożywieniem dla wszystkich
żyjących w oceanie stworzeń. To właśnie
tam mieszkają sympatyczne pingwiny, urocze uchatki i potężne słonie morskie. Zwierzęta te są niezwykle ufne w stosunku do
człowieka, ponieważ nikt na nie nigdy nie
polował!
Wnioski?
Niedźwiedź polarny
i pingwin nigdy się
nie spotkały!
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Dokąd na zimowe
wycieczki z dziećmi?
Wiele osób uwielbia zimowe wycieczki. A dokąd można pójść z dziećmi? Na przykład
do zaśnieżonego lasu albo spróbować zdobyć niezbyt trudny szczyt, a potem odpocząć
w schronisku górskim. Oto nasze propozycje.
Radunia – bardzo łatwa trasa w Masywie Ślęży
Radunia to drugi pod względem wysokości szczyt Masywu
Ślęży. Wejście na nią to świetny pomysł na rodzinną wycieczkę, kiedy żółty szlak na Ślężę jest zatłoczony. Trasa ma ok. 5
km długości i obfituje w przepiękne widoki na dalsze pasma
Sudetów oraz na samą Ślężę.

Dzień Babci
i Dziadka
2022

Schronisko Orle – łagodna trasa spacerowa z Jakuszyc
Trasa do schroniska liczy około 4,7 km. Prowadzi łagodnym
szlakiem, na którym można spotkać nie tylko spacerowiczów,
ale też narciarzy biegowych. Tutaj nie ma co liczyć na piękne
krajobrazy, idzie się za to przez piękny ośnieżony las jak z bajki.
Schronisko Samotnia
Bez wątpienia jest ono położone w jednym z najpiękniejszych miejsc w Karkonoszach. Można do niego dojść trasą
o długości 4,2 km, która prowadzi od świątyni Wang w Karpaczu. Po drodze będą zapierające dech widoki.

A jeśli chcecie wybrać się bliżej, to proponujemy połączenie zimy z kolorowymi iluminacjami.
• Park Iluminacji w Zamku Topacz
• Światłogród w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu
• Ogrody Światła w Zamku Książ i Palmiarni

nowości kinowe

Dzień Babci i Dzień Dziadka zbliżają się
wielkimi krokami, dlatego już teraz warto
się do nich przygotować.
Dla większości dziadków największym prezentem będzie obecność wnuków i czas
spędzony z nimi. Ale drobne podarunki czy
telefon z życzeniami też wywołają uśmiech
na ich twarzy. Nie macie pomysłu, co zrobić
własnoręcznie? My Wam podpowiemy.

1
Ramka ze wspólnym zdjęciem: ramkę możemy kupić lub zrobić z pomocą rodziców.
Do środka wkładamy wspólne zdjęcie i upominek gotowy.

3
Filmik ze wspomnieniami. Co prawda tutaj
pomoc rodziców jest konieczna, ale taka
pamiątka wywoła u dziadków wiele wzruszeń.

4

Zakładka do książki. Dziadkom, którzy kochają książki, warto podarować piękne, kolorowe zakładki udekorowane przez wnuki.
Za każdym razem, kiedy będą
na nie zerkać czytając,
przypomną sobie,
jak kochane
mają wnuki.

2

Laurka z życzeniami – najprostszy prezent,
ale jakże kreatywny!

Hiszpański romans

W 80 dni dookoła świata

Mort i Sue to amerykańskie małżeństwo,
które przyjeżdża do Hiszpanii na festiwal
filmowy w San Sebastian. On jest byłym wykładowcą filmoznawstwa, ona specjalistką
od reklamy, pracującą dla młodego i obiecującego reżysera Philippe’a. Mort szybko
zauważa, że Sue jest zafascynowana swoim
pracodawcą oraz że to zainteresowanie wykracza poza czysto zawodowe ramy. W ich
małżeńskiej relacji pojawia się kryzys. Pewnego dnia Mort trafia na wizytę do pięknej
lekarki. Okazuje się, że mają wspólne zainteresowania i podobne spojrzenie na świat.
Nowo poznana kobieta również tkwi w trudnym związku – jej mąż jest malarzem o bardzo porywczym charakterze. Czy za sprawą
nowej znajomości Mort odnajdzie nadzieję
i z optymizmem spojrzy w przyszłość?
W życiu jak w kinie – wszystko jest możliwe!

Obieżyświat to sympatyczny nastoletni małpiszon, który marzy o wielkich przygodach
i dalekich podróżach. Na co dzień jednak
słucha się mamy, chodzi do szkoły i generalnie wiedzie raczej spokojne życie. Wszystko
odmieni spotkanie z nieco postrzeloną
żabą o imieniu Phileas, która zaproponuje
Obieżyświatowi udział w szalonym zakładzie: jeśli uda im się objechać świat w 80
dni, zgarną pokaźną nagrodę i zyskają sławę. Mimo sprzeciwu mamy i zaskoczeniu
przyjaciół młody małpiszon wyrusza wraz
z Phileasem w pełną wyzwań i niebezpieczeństw podróż przez świat, którego wcale
nie zna. Czeka go spotkanie z dzikimi plemionami, niezwykłymi zwierzętami, niesłychanymi cudami natury oraz mnóstwo
zabawnych i zaskakujących zwrotów akcji.
Przede wszystkim będzie to jednak wielka
próba odwagi i przyjaźni obu podróżników.
Szczególnie że ich tropem podąża ktoś, kto
chce pokrzyżować im szyki.

KONKURS
Zbiór największych atrakcji stolicy Dolnego Śląska, dzięki
któremu zobaczycie miasto z zupełnie innej perspektywy.

35 MIEJSC DO ODKRYCIA
Jeśli miejskie przewodniki kojarzą się
Wam z nudnymi informacjami i nieciekawą grafiką, koniecznie sięgnijcie po naszą
książeczkę. Paszport opisuje
atrakcje Wrocławia, zawiera ciekawostki, zadania i zabawy, które urozmaicą spacer po mieście
najmłodszym. Wszystko zebrane
w pięciu kategoriach.
Każde miejsce zilustrowano, podano
też jego lokalizację oraz krótki opis
dopasowany do młodego odbiorcy, propozycję aktywności dla dziec-
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Giełda
kwiatowa

W twoim domu zalegają kwiaty
i chcesz je wyrzucić na śmietnik?
Mamy lepsze rozwiązanie.
Wymień kwiatka na czekoladę!
Wystarczy, że na naszego maila
gazetka@klubanima.pl przyślesz zdjęcie
rośliny, którą chcesz oddać, a my
pokażemy ją w następnym numerze.

ka, zdjęcie i pieczątkę do pokolorowania.
Między kategoriami można znaleźć zabawy
dla dzieci, np. kolorowankę, labirynt lub wyszukiwarkę.
Poznacie wiele ciekawostek, między
innymi pochodzenie nazwy Wrocław,
herb miasta, ludność czy przybliżoną
liczbę mostów. PASZPORT MŁODEGO ODKRYWCY to spersonalizowana książeczka,
dzięki której odkryjecie miasto na nowo. Na
pierwszej stronie dziecko może wkleić swoje
zdjęcie, podpisać się imieniem i nazwiskiem
oraz wpisać swój wiek.
Mamy dla was do wygrania 3 przewodniki! Co trzeba zrobić, by je otrzymać?
Wysłać do nas mail na adres gazetka@
klubanima.pl i napisać, za co kochacie
WROCŁAW!

Zachęcamy
do zamieszczania
swoich ogłoszeń
sze
Pierw
!

IS
GRAT
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