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Dzieje się  
w Animie

Co ciekawego 
można zobaczyć 
w maju 
we Wrocławiu?

Domek 
dla owadów

PARKI  
NARODOWE

indyjski chłodnik

Kalendarz siewu w maju
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zapraszamy na Wakacje 

z „artis gimnastyką artystyczną”
nasze półkolonie to zajęcia tematyczne 
i sport, ale też czas beztroskiej zabawy, 
nowe przyjaźnie, nauka przez zabawę oraz 
rozwijanie swoich pasji. napisz do nas, jeśli 
chcesz poznać szczegółowy plan zajęć na 
każdy dzień. 
 
turnusy:
i. 25-29.07.2022
ii. 8-12.08.2022

czas trWania: od poniedziałku 
do piątku w godzinach 730-1600

Wiek uczestnikóW: od 6 roku życia

cena: 650 zł/os. 
rodzeństWo: 1200 zł

zaliczka: 150 zł/os.
Wpłacenie zaliczki jest formą zapisu 
i gwarancją miejsca.

W cenie są zaWarte:
•  codzienna opieka od 730-1600

•  prowadzenie zajęć przez 
 wykwalifikowaną kadrę
•  ubezpieczenie nnW
•  ciepły posiłek każdego  
 dnia (II danie)
•  treningi gimnastyki 
 artystycznej 
•  lekcje tańca
•  materiały do zajęć 
 plastycznych
  
zapisy: gimart.artis@gmail.com 
lub tel. 501 43 53 77 / 884 04 89 49

nowe życie dla używanych rzeczy? klub anima po-
może o to zadbać! Sąsiedzki pchli targ pod chmur-
ką, który rozpocznie się 29 maja o godz. 1100 na 
parkingu klubu anima przy ul. Pilczyckiej 47, to 
okazja dla wszystkich chętnych, by sprzedać, ku-
pić lub wymienić ubrania, zabawki, książki, antyki, 
rękodzieło, bibeloty i wszystkie szpargały zalega-
jące w szafach, kredensach, w garażu, na strychu 
i w piwnicy. Będzie też można wystawić produkty 
spożywcze i smakołyki. 
zapraszamy wszystkich poszukiwaczy skarbów, 
którzy będą mieli okazję znaleźć dla siebie praw-
dziwe rarytasy.

jak się zapisać? 
Wystarczy przyjść w dniu, kiedy odbywa się targ, 
i zająć na parkingu miejsce dla siebie. Masz swój 
stolik? Super! Weź ze sobą! Wk anima dysponuje 
tylko kilkoma stolikami, które oczywiście udostępni. 
W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować 
się z organizatorami pod numerem telefonu: 
71 351 12 71. Wstęp dla wystawców i odwiedzają-
cych jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy! 

zajęcia plastyczne 
pt. „Pozdrowienia z Wrocławia” 

w Wk anima. 
dzieci 6-10 lat
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naturalne bogactwo polski to nasza du-
ma i powód do chwały. możemy poszczy-
cić się dostępem do morza i górami, kra-
inami pełnymi jezior i dzikimi puszczami. 
mamy nawet pustynie! Warto podszkolić 
się z wiedzy o parkach narodowych i kil-
ka z nich odwiedzić w tym roku. 

Park narodowy to najskuteczniejsze narzę-
dzie obszarowej ochrony przyrody. Może się 
nim stać teren o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 ha zachowany w stanie natural-
nym lub w niewielkim stopniu zmieniony 
przez działalność człowieka. Celem istnie-
nia takiego obiektu jest nie tylko ochrona 
istniejącej w nim fauny i flory, ale też próba 
odtworzenia elementów zanikłych. Obszary 
parków cechują wartości przyrodnicze, ale 
też kulturowe, społeczne, a także naukowe. 
Jednak mimo że pełnią tak wiele funkcji, od 
ponad 20 lat nie stworzono w Polsce ani 
jednego nowego parku narodowego…

Parki narodowe w liczbach:
¯	23 parki to 1% powierzchni kraju

¯	1932 rok powstanie Pienińskiego Parku  
 narodowego − to pierwszy Pn w Polsce

¯	2001 rok powstanie Parku narodowego  
 Ujście Warty − to najmłodszy Pn w Polsce

¯	14 mln tyle osób rocznie odwiedza Pn

¯	3084,3 km tyle kilometrów liczą trasy  
 turystyczne

¯	20 to liczba endemicznych gatunków  
 roślin

¯	9 tyle parków jest na liście rezerwatów  
 biosfery UneSCO

¯	592 km2 ma Biebrzański Park narodowy  
 − to największy Pn w Polsce

zmiana naszego stylu życia i chęć zysku 
sprawiają, że parki narodowe mają trud-
ności w utrzymaniu ekosystemów w obec-
nym stanie. Wzmożony ruch turystyczny 
rodzi problemy ze ściekami komunalnymi 
i śmieciami, powoduje wydeptywanie ro-
ślinności, a sprawę dodatkowo komplikuje 
odwodnienie terenu czy zaniechanie wy-
pasu bydła. kiedy wchodzimy do parku, 
pamiętajmy o paru zasadach, bo tylko ich 
przestrzeganie pozwoli nam odwiedzić go 

Parki narodowe
ponownie za 20 lat i stwierdzić, że nic się 
nie zmieniło. dlatego przypominamy, że 
należy poruszać się tylko wyznaczonym 
szlakiem, psa prowadzić na smyczy, śmieci 
wyrzucać do kosza, nie zrywać roślin, nie 
rozbijać namiotów i nie hałasować. Trzeba 
po prostu cieszyć oczy widokami, napeł-
niać płuca czystym powietrzem i maszero-
wać przed siebie.

1. słowiński pn − 500 ha ruchomych wydm, 
140 km szlaków, 30 gatunków owadów pod 
ścisłą ochroną, sowa śnieżna, kormoran, 3. 
największe jezioro w Polsce − łebsko, Mu-
zeum Wyrzutni Rakiet w Rąbce.
2. Woliński pn − pierwszy park morski, je-
ziora polodowcowe, sztuczne Jezioro Tur-
kusowe, klify, najwyższe i najdłuższe brzegi 
morskie, orzeł bielik, hodowla żubrów, 19 
km szlaku brzegiem Bałtyku.
3. pn bory tucholskie − teren po ostatnim 
zlodowaceniu Bałtyku, 20 jezior, 83% parku 
to lasy − bory sosnowe, dąb Bartek, dom 
mchów i porostów, 5 km szlaku konnego, 
obiekty archeologiczne. 
4. drawieński pn − 40-kilometrowy szlak 
kajakowy na drawie, region bogaty bota-
nicznie, wyjątkowe Jezioro Czarne, zagrożo-
ne gatunki − łosoś, troć, XIX-wieczna elek-
trownia wodna, nietoperze, bobry, wydry.
5. pn ujście Warty − ostoja ptaków wod-
nych i błotnych, 280 gatunków ptaków, na-
tura 2000, ruiny Starego kostrzyna, zmie-
niający się poziom wód, gatunki zagrożone 
− derkacz, rybitwa, 30-kilometrowa trasa 
rowerowa.
6. Wielkopolski pn − formy polodow-
cowe, bory sosnowe, 3 tys. gatunków owa-
dów, wodny pająk topik, zaskroniec, ryjów-
ki, 100 km szlaków rowerowych, sąsiedztwo 
Poznania.
7. karkonoski pn − szczyt Śnieżka, ko-
sodrzewina, torfowiska, fantazyjne grupy 
skał, muflon śródziemnomorski, wilki, rysie, 
cietrzew, sóweczka, 17 km nartostrad, na-
tura 2000.
8. pn Gór stołowych − Błędne Skały, 
Szczeliniec Wielki, bocian czarny, żaba 
trawna, traszka górska, żmija zygzakowata, 
18 km pasma górskiego.
9. Wigierski pn − Puszcza augustowska, 
krajobraz lodowcowy, 42 jeziora, jezioro 
Wigry, zając bielak, 250 km szlaków, spływy 
kajakowe, żagle, 600 rodzajów glonów, flo-
ra borealna. 
10. biebrzański pn − ekosystemy wodne 
i bagienne, wiosenne rozlewiska, nornik 
północny, wydra, ostoja łosia, minog ukra-
iński, 700 gatunków motyli, 46 różnych szla-
ków − w tym rowerowy greenVelo.
11. narwiański pn − polska amazonia, 
skomplikowany rzeczny labirynt, bogata 
awifauna, bielik, batalion (ptak wędrowny 
z rodziny bekasowatych), gronostaj, tchó-
rze, pałac w kurowie, spływy kajakowe, rej-
sy statkiem.
12. białowieski pn − jedyny w europie 
bór niżowy, wpisany na listę UneSCO, Park 
Pałacowy, pierwotna Puszcza Białowieska, 
duża różnorodność biologiczna, hodowla 
żubrów.
13. kampinoski pn − „zielone płuca War-
szawy”, Żelazowa Wola, 30-metrowe wy-
dmy śródlądowe, torfowiska i bagna, łoś, 
ryś, borsuk, dąb kobendzy, Sosna Powstań-
ców, 360 km szlaków.

14. poleski pn − durne Bagno, Jezioro 
Moszne, obszary wodno-błotne, roślinność 
tundry, żółw błotny, wąż eskulapa, bobry, 
żurawie, rzadkie motyle, drewniane kładki 
na szlaku.
15. Świętokrzyski pn − najstarsze góry 
w Polsce, łysogóry, 95% to lasy, unikalna 
Puszcza Jodłowa, gołoborza, 4000 gatun-
ków zwierząt w tym relikty polodowcowe. 
16. roztoczański pn − Stawy echo, naj-
bardziej zalesiony park, zróżnicowanie 
geologiczne, rośliny górskie i stepowe, bo-
gactwo owadów i płazów, koszatka, konik 
polski, kościół na wodzie.
17. ojcowski pn − Wyżyna krakowsko-
Częstochowska, Maczuga Herkulesa, naj-
mniejszy park, skały z wapieni, 1000 ja-
skiń, 17 gatunków nietoperzy, Szlak Orlich 
gniazd, neandertalczycy.
18. babiogórski pn − Beskid Żywiecki, 
Wielka Magura, lasy pierwotne, roślinność 
piętrowa, kosodrzewina, niedźwiedź, wilk, 
ryś, sabat czarownic.

19. Gorczański pn − masyw gorców, 
szczyt Turbacz, karpacka puszcza, traszka, 
puchacz, żbik, głuszec, nietoperze, motyle, 
storczyki, paprocie, kilkanaście szlaków.
20. tatrzański pn − turnie, ostre granie, 
jaskinie górskie, urwiste szczyty, jeziora 
polodowcowe, Morskie Oko, Wodogrzmo-
ty Mickiewicza, kozica, świstak, niedźwiedź 
brunatny. 
21. pieniński pn − masyw Trzech koron, 
spływ dunajcem, nawapienne ściany skal-
ne, łąki, buczyny storczykowe, sokoły wę-
drowne, sowa uszata, głowacica, ścieżki 
rowerowe.
22. magurski pn − Beskid niski, buczyna 
karpacka, fauna puszczańska, wydra, gro-
nostaj, łasica, liczne drobne gryzonie, orzeł 
przedni, ptaki szponiaste, drewniane cerkwie.
23. bieszczadzki pn − karpaty Wschod-
nie, połoniny, jagodniki, najcenniejsza 
ostoja zwierząt w Polsce, stada wilków, 
orzeł przedni, derkacz, traszka, salamandra 
plamista.
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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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nakład: 1000 eGz.
Gazeta bezpłatna

Wrocławski klub anima, ul. pilczycka 47, 
54-150 Wrocław, www.klubanima.pl 

kOnTakT: anima@klubanima.pl

skład: krystyna Szczepaniak
numer redaGoWała: Martyna Haak 

zdjęcia: materiały własne, czasdzieci.pl,  
Pixabay, Freepik.

czy potrafisz 
nazwać zwierzęta, 

które znajdują się na zdjęciach 
pod tekstem o parkach? 

jeśli tak, prześlij do nas 
odpowiedź na adres 

mailowy: 
gazetka@klubanima.pl

zachęcamy 
do zamieszczania
swoich ogłoszeń

Pierwsze 

graTis!

Jakie kwiaty siejemy w maju?
Nazwa gatuNku 
groszek pachnący 

nagietek 
ostróżka 

słonecznik 
wilec 

powój trójbarwny 
cynia 

czarnuszka 
łubin 

portulaka 
kosmos 

dimorfoteka 
nasturcja 
aksamitki 

dynia ozdobna 
stokrotka 

goździk brodaty 
lak pachnący 

fasola ozdobna 

termiN siewu 
początek maja 
początek maja 
początek maja 
początek maja 
początek maja 
początek maja 
I dekada maja 
I dekada maja 
I dekada maja 
I dekada maja 
I dekada maja 
I dekada maja 
II połowa maja 
II połowa maja 
II połowa maja 
III dekada maja 

cały miesiąc 
cały miesiąc 
cały miesiąc

miejsce siewu 
grunt 
grunt 
grunt 
grunt 

pojemniki 
pojemniki 

grunt 
grunt 
grunt 
grunt 
grunt 
grunt 
grunt 
grunt 
grunt 

rozsadnik 
rozsadnik 
rozsadnik 
pojemniki 

termiN kwitNieNia 
VII - IX 
VIII - X 

VII - VIII 
VII - X 
VII - IX 
VII - X 
VI - X 

VII - VIII 
VI - IX 
VII - IX 
VII - X 
VII - IX 
VII - X 
VII - X 

X 
V-X następnego roku 

VI-VIII następnego roku 
VII-VIII następnego roku

VI - IX 

Jakie warzywa siejemy w maju? 
Nazwa gatuNku 

melon 
rzodkiewka 

marchew 
(odmiany późne) 

brukiew 
cukinia 

kabaczek 
pietruszka naciowa 

pietruszka korzeniowa 
(odmiany późne) 
burak ćwikłowy 

(odmiany średniopóźne) 
kukurydza 

ogórek gruntowy 
dynia 

patison 
koper 

arbuz (kawon) 
bazylia 
rukola 

termiN siewu 
I dekada maja 
I dekada maja 
I dekada maja 

I połowa maja 
I połowa maja 
I połowa maja 

cały miesiąc 
cały miesiąc 

cały miesiąc 

cały miesiąc 
cały miesiąc 
cały miesiąc 
cały miesiąc 
cały miesiąc 
cały miesiąc 
cały miesiąc 
cały miesiąc 

rozstawa 
100 x 50-80 cm 

10 x 20 cm 
20 x 30 cm 

40-50 x 30 cm 
80-100 x 80 cm 

80-100 cm x 80 cm 
5 x 40 cm 

20 x 50 cm 

25 x 50 cm 

50 x 25-30 cm 
80 x 120 cm 

100-125 x 125-200 cm 
70 x 70 cm 
5 x 25 cm 

80 x 100 cm 
25 x 30 cm 
20 x 20 cm

termiN zbioru
VIII - IX 

VI 
IX - X 

X - XI 
VII - X 
VII - X 
VI - X 
IX - X 

IX - X 

VII - IX 
VII - IX 
IX - X 

VIII - X 
VII - IX 

VII - VIII 
VI - VIII 

VI - X

Chociaż budowanie domków dla owadów może się wydawać fanabe-
rią, jest to ogromna pomoc dla tych małych stworzeń, bo wraz z po-
stępującą urbanizacją wiele ich dotychczasowych siedlisk − stawy 
z trzcinami, stare drzewa, łąki − zastąpiono betonem, szkłem i żela-
zem. Taki domek można stworzyć z naturalnych i łatwych do zdobycia 
surowców, a potem umieścić go na przykład w ogrodzie. Pożyteczne 
owady, jak wszystkie zapylacze czy murarki, odwdzięczą się, usuwając 
szkodniki zagrażające przydomowym uprawom warzyw. 

Jakich materiałów można użyć do budowy domku? 
dobre będą puste łodygi, patyki, bambusowe pędy, glina, cegły 
dziurawki, dachówki. zapylacze nie lubią niestabilnych konstrukcji, 
dlatego szkielet domku najlepiej zrobić z drewna pochodzącego 
z drzewa liściastego, a wnętrze wypełnić odpowiednimi materiała-
mi. Użyte elementy nie mogą być pokryte żadnym lakierem ani ży-
wicą, dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na drewno z palet. 
By domek nie przyciągał ciekawskich ptaków, można go przykryć 
metalową siatką. najlepiej postawić go w miejscu nasłonecznionym, 
osłoniętym od deszczu oraz w pobliżu potencjalnego jedzenia, czyli 
kwitnących roślin.
Jeżeli budowa domku jest dla Ciebie zbyt dużym przedsięwzięciem, 
wystarczy, że zorganizujesz kawałek drewna, np. pieniek, i wkrętar-
kę. nawierć w nim dziurki o różnej średnicy (oczyszczone z wiórów!) 
i ustaw w odpowiednim miejscu, np. na balkonie. Będzie wygodnym 
przyczółkiem dla owadów.

19. millennium 
docs against Gravity
13-22.05.2022
kolejna edycja znakomitego festiwalu fil-
mów dokumentalnych, w czasie którego 
jest szansa na udział w pokazach premiero-
wych, spotkaniach z twórcami oraz w dys-
kusjach. 12 filmów startuje w konkursie 
o nagrodę grand Prix dolnego Śląska. Ha-
słem tej edycji jest „Rethink everything”.

Van GoGH − wystawa  
multisensoryczna 
11.03-22.06.2022
Ponad 2000 m2 specjalnych ekranów oraz 
innowacyjna forma prezentacji pozwalają 
doświadczyć znanych dzieł na nowo. Wraz 
z artystą można się przenieść do jego pra-
cowni, zobaczyć każdy szczegół prac i po-
znać historie, które towarzyszyły ich po-
wstaniu. 

noc muzeów 
14.05.2022
Jedyna taka noc w roku, kiedy prawie 80 
wrocławskich instytucji kulturalnych udo-
stępnia swoje przestrzenie dla zwiedzają-
cych. Ponadto organizowane są unikatowe 
i bezpłatne wydarzenia. To świetna przygo-
da nie tylko dla dzieci. 

muzeum narodowe 
− „eryka i jan drostowie”
26.04-28.08.2022
Prezentacja dorobku duetu tworzącego po-
wojenną historię wzornictwa szkła. dzieła 
tych twórców to przedmioty o nietuzinko-
wej formie, pełne koloru i pozwalające na 
zabawę światłem. Wystawa pokazuje, jak 
przedmioty użytkowe awansowały do ran-
gi obiektu kolekcjonerskiego. 

Domek 
dla owadów
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Co ciekawego 
można zobaczyć 
w maju 
we Wrocławiu? 

KONKURS

Chłodnik indyjski
niezaprzeczalną zaletą wiosny jest to, że możemy już jeść 
chłodniki. najczęściej jadamy chłodnik z botwinki, bo jest szyb-
ki w przygotowaniu, ma doskonały smak i mnóstwo witamin. 
My jednak proponujemy, aby w ramach eksperymentu i zabawy 
spróbować czegoś nowego z kuchni azji Południowej! 

składniki:

• jogurt grecki 600 ml

• suszony imbir 1 czubata łyżka

• kumin 1/2 łyżki

• sok z pomarańczy 1 szklanka

• sól

• cebula 1/2 sztuki

• papryczka chili 1 sztuka

• ogórek 1 sztuka

• pomidor 2 sztuki

• świeża kolendra 1 pęczek

• sumak 1/2 łyżeczki

• oliwa

do jogurtu dodaj uprażony kumin i sok pomarańczowy. zmik-
suj całość. dopraw solą oraz pieprzem i odstaw do lodówki. 
Posiekaj drobno cebulę i papryczkę, pokrój w małą kostkę 
ogórek i pomidor, a potem dodaj wszystko do jogurtu. Posyp 
z wierzchu kolendrą, skrop oliwą i ciesz się nowymi smakami! 
• Uważaj z kuminem, lepiej dać go mniej i ewentualnie dosypać 
• Papryczkę możesz zamienić na taką w proszku • Wybierz swój 
poziom ostrości • Jeżeli nie masz sumaku – nic się nie stanie!

Kolorowanka
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