
Gazeta bezpłatna Gazeta WrocłaWskieGo klubu anima  nakład 1000 eGz.

Pierwsze mieszkanie 
normobaryczne w Polsce

Sylwetka Animy
Krystyna 

Szczepaniak

n r  4• m ar zec  2021

www.klubanima.pl

Rękodzieło 
znowu w formie! 

Coś do poczytania 
i do wygrania!

rozmawiamy z właścicielką 
wrocławskiej marki Formy Proste 



sylwetka
animy
Krystyna Szczepaniak

Urodzona we Wrocławiu. Ukończyła stu-
dia na Wydziale Malarstwa aSp w pozna-
niu (obecnie Uniwersytet artystyczny im. 
Magdaleny abakanowicz). dyplom z ma-
larstwa uzyskała w pracowni prof. J. ka-
łuckiego oraz z ilustracji książkowej u prof. 
G. Marszałka. Ma za sobą liczne wystawy 
zbiorowe oraz kilka indywidualnych. Wie-
lokrotnie uczestniczyła w konkursach. Jest 
laureatką II nagrody „Stabilo tone” w po-
znaniu, nagrody „promocje’95” w Legnicy, 
III nagrody konkursu „trangression” we 
Włoszech czy nagrody „Cdn... malarstwo 
2004” we Wrocławiu. 
zajmuje się malarstwem sztalugowym, 
projektowaniem graficznym, ilustracją 
książkową, grafiką warsztatową oraz fo-
tografią. Współpracuje z wydawnictwami. 
była komisarzem Międzynarodowych ple-
nerów „kogut – akwarela, pastel, drewno” 

malarstWo 
Podróż po świecie zawieszonym mię-
dzy przypominaną przeszłością, a prze-

powiedzianą przyszłością. 

czas 
Główny bohater – zatrzymany – obnaża 
najskrytsze emocje symbolicznych, ale 
bardzo realnych postaci. miesza sceny 
z przeszłości z tym, co za chwilę może 

się zdarzyć. 

obraz 
zamknięty zbiór ukazujący wędrówkę 
człowieka przez wszelkie stany ducha, 

ciała, umysłu. 

meDYtacJa 
Wejście na ścieżkę własnego życia, 

spojrzenie we własne przeznaczenie.

W 2021 roku 
zapraszamy 
Wszystkich 
chetnych 
na zajecia

Stała oferta 
Wrocławskiego Klubu Anima  
skierowana jest do dzieci, 

młodzieży, dorosłych  
i seniorów. 

WArSztAty plAStyczne
Grupy WieKoWe: 

5-7, 8-10, 11-15 lAt

WArSztAty cerAmiczne
Grupy WieKoWe: 

5-8, 9-10, 11-14 lAt

WArSztAty teAtrAlne
Grupy WieKoWe: 
7-10, 11-15 lAt

WArSztAty WoKAlne
Grupy WieKoWe: 
dzieci, młodzież

 

nAuKA Gry nA GitArze
Grupy WieKoWe:  

7-10, 11-15, dorośli

nAuKA Gry nA piAninie
Grupy WieKoWe: 
dzieci, młodzież, 

dorośli

WArSztAty tAneczne
diSco dAnce

Grupy WieKoWe: 
6-9, 10-17 lAt

mix dAnce
Grupy WieKoWe: 
4-5, 5-7 lAt 

tAniec Hip Hop
Grupy WieKoWe: 
6-10, 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

kasia Moś zaprasza w muzyczną podróż, 
w której zaprezentuje swój dorobek arty-
styczny. Wykona utwory z płyty „Inspina-
tion” (z 2015 roku) oraz nowe kompozycje 
zapowiadające kolejny album. podczas 
koncertu usłyszymy takie kawałki, jak „ad-
diction”, „experience”, „zatracam się” czy 
„dziś nie ma takiej wiosny”. nie zabraknie 
oczywiście utworu „Flashlight”, który pod-
bił serca zarówno polskiego jury decydu-
jącego o wyborze polskiego reprezentan-
ta na eurowizję, jak i milionów fanów tego 
konkursu, podziwiających występ kasi 
w kijowie.

zapraszamy do udziału w konkursie 
mieszkańców oraz miłośników Wrocła-
wia i Dolnego Śląska!
Uchwyć w obiektywie to, co w danym mie-
ście jest dla Ciebie szczególnie ważne, in-
tymne i bliskie. Sfotografuj najciekawsze 
miejsca, ludzi i zdarzenia. pokaż nam, że 
Wrocław i inne miasta z dolnego Śląska to 
miejsca warte uwagi, intrygujące, inspirują-
ce i magiczne. nie jest dla nas istotne, czy 
mieszkasz w nich na stałe, czy jesteś tu tylko 
turystą, gościem, obserwatorem. najważ-
niejsze, że masz dobre oko, zmysł fotografa 
i talent! konkurs przeznaczony jest dla osób 
powyżej 16 roku życia.

szczeGółY
 www.klubanima.pl 

Koncert 
kasi moŚ

10 kwietnia
2021

1. konkurs 
Fotograficzny 

„miasto”

Prowadząca zajęcia plastyczne w animie, a ponadto 
malarka, ilustratorka, fotografka, koordynatorka  
wielu plenerów, kuratorka...

Z okazji Dnia Kobiet, 
wszystkim kobietkom, 

zarówno tym małym, jak i dużym, 
życzymy samych radosnych chwil 

oraz uśmiechu na twarzy każdego dnia. 
Spełnienia marzeń, 

spokoju ducha 
i dużo miłości. 

Jesteście wspaniałe 
i pamiętajcie o tym 

zawsze! 

oraz jest komisarzem plenerów malarskich 
„park sztuki – zamek kliczków”. prowadzi-
ła warsztaty fotograficzne w ramach Fun-
dacji FOMt. Wielokrotnie zasiadała w jury 
konkursów plastycznych dla dzieci oraz 
dorosłych. 
Od 2001 roku należy do wrocławskie-
go oddziału związku polskich artystów 
plastyków (zpap). Od 2010-2018 członek 
zarządu. 
prowadziła również autorski projekt „tyś 
mój przyjaciel/You are my friend”. Reali-
zowany był on w ramach „dolnośląskie-
go programu MikroWsparcia europej-
skiej Stolicy kultury 2016” przez OkiS. 
przedsięwzięcie polegało na przygoto-
waniu przedstawienia parateatralnego 
wraz z wychowankami zespołu placó-
wek Resocjalizacyjnych.

Regulamin konkursu dostępny na 
www.klubanima.pl

nadsyłanie prac: 31.05.2021 
Rozstrzygnięcie konkursu: 02.06.2021 

Wręczenie nagród i wernisaż: 12.06.2021
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sabina: zacznijmy od tego czym są  
FormY Proste?

martYna: Formy proste to marka, któ-
ra z założenia tworzy swoje koncepty 
przedmiotów do wnętrz. zaczynamy od 
tematów typowo roślinnych, osłonek 
ceramicznych, drucianych i mosiężnych 
kwietników, drewnianych skrzyń na kwia-
ty. Jednak oprócz tego w fazie realizacji 
są np. lampy oraz lustra. działamy na za-
sadzie manufaktury. na różnych etapach 
produkcji współpracujemy z różnymi pod-
wykonawcami, najczęściej są to lokalni rę-
kodzielnicy.

sabina: aktualnie twój sklep jest in-
ternetowy, ale już za moment otwie-
rasz swój concept store. opowiedz coś 
o tym i zdradź nam proszę kilka szcze-
gółów. skąd taki pomysł? co możemy 
tam znaleźć? to będzie twój sklep czy 
połączysz siły z kimś innym?

martYna: tak! bardzo się cieszę, że udało 
się zorganizować lokal i ruszamy z wielką 
nadzieją, pomimo tego, że aktualnie czasy 
na otwieranie działalności nie są łatwe. Sta-
cjonarnie powiększymy asortyment także 
o rośliny i prace lokalnych artystów. będzie 
trochę grafik, więcej ceramiki i artykułów 
wyposażenia wnętrz. tak naprawdę projekt 
jest jeszcze bardzo świeży i sama jestem 
ciekawa, w jaką stronę będzie zmierzał.
Od kwietnia znajdziecie nas na ul. traugut-

ta 68 – lokal będziemy prowadzić wspól-
nie z marką SpLOtka. Monika zajmuje się 
tkactwem i robi przepiękne makatki czy 
dywaniki, które fajnie dopełniają się z mo-
im asortymentem. ale to na co stawiamy, 
to także warsztaty rękodzielnicze.

sabina: Projekt doniczek runo runo 
jest rewelacyjny! to twój własny po-
mysł?

martYna: dziękuje, cieszę się, bo Runo 
zaczyna docierać szerzej i ma bardzo miły 
odzew. to jest pierwszy projekt osłonek, 

W tym miesiącu prezentujemy zimowe zdjecia małGorzatY Puzio i zachęcamy do przesyłania swoich zdjęć

Rękodzieło znowu w formie! 
rozmawiamy dziś z martYną, 
właścicielką wrocławskiej marki Formy Proste. 

który wyszedł spod mojego ramienia. 
koncepty przedmiotów pochodzą ode 
mnie, a realizacją zajmują się właśnie lokal-
ni podwykonawcy, o których wspomnia-
łam. zależy mi, żeby korzystać z polskich 
surowców i produkować w stu procentach 
rodzimy produkt.

sabina: na twojej stronie www.for-
myproste.com możemy przeczytać, 
iż współpracujesz z różnymi podwy-
konawcami i stawiasz na współpracę 
regionalną. W jaki sposób dobierasz 
artystów? robisz to sama, czy to oni się 
do ciebie zgłaszają? 

martYna: póki co szukałam ich sama. 
Część z nich to znajomi lub osoby, które 
już znałam, ale ostatnio napisało do mnie 
kilka nowych ludzi. Wciąż też szukam ory-
ginalnych i unikatowych przedmiotów 
i jestem otwarta na rozwijanie współpracy 
z artystami.

sabina: zatem życzymy ci ogromu 
klientów i dalszego rozwoju Form 
ProstYcH. 

marYna: dziękuję i zapraszam wszyst-
kich czytelników do Form prostych.

Emilia Kiełtyka

III miejsce w kategori dorośli 
w I Poetyckim Konkursie 

Klubu Anima 2020
pt. „Piekno wierszem pisane”

XXI

nie mogę pisać 
protest za oknem

zagłusza myśli

nie znam studentów
tego roku

mówię ścianie 
dzień dobry

odpowiada czarny ekran
zadanie trzecie

palcem po mapie
podróżuję

dotykam świata
kolorowego strachu

zasłonięte usta
ziarnko istnienia

sabina Drozd
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„Pucio mówi dzien dobry”

pucio i Misia z radością rozpoczynają 
dzień. Witają się ze słońcem, dostrze-
żoną za oknem wiewiórką, a nawet 
samochodami na ulicy. potem myją 
zęby, ubierają się, jedzą śniadanie. 
nie zapominają też o nakarmieniu psa i kota. 
W każdej czynności towarzyszą im mali czytelnicy, ta inte-
raktywna książka zachęca bowiem maluchy do naśladowania 
ulubionych bohaterów, dzięki czemu poranne obowiązki stają 
się wspaniałą zabawą. (Wydawca)

KonKurS: Chcesz otrzymać taką książkę od nas? na na-
szego maila gazetka@klubanima.pl przyślij zdjęcie swojej po-
ciechy z inną książką z serii „pucio”

S k ł a d n i k i :
Gorzki: esencja lub herbata + wrzątek

słoDki: cukier, cynamon
ostrY: imbir w proszku, rum

słonY: sól
kWaŚnY: sok z cytryny

Gorzki: kurkuma

Czy wiesz, ze...

 Dr Jan Pokrywka stworzył   
 pierwsze mieszkanie normo-
 baryczne w Polsce w 2013 roku 

Co to jest normobaria? Już wyjaśniamy.  
być może wiecie, że od wielu lat w polsce 
i na świecie funkcjonują komory hiperba-
ryczne, które mieszczą co najwyżej jedne-
go pacjenta (w normobarii znajdzie się 
oczywiście miejsce dla większej ilości 
osób). Hiperbaryczna terapia tlenowa 
(HbOt) polega na przebywaniu i oddycha-
niu w takiej komorze w warunkach pod-
wyższonego ciśnienia atmosferycznego, 
w zakresie 1300 do 3500 hpa, w połączeniu 
z oddychaniem czystym tlenem. 
normobaria stworzona przez dr. Jana po-
krywkę wyposażona jest w śluzę, dzięki 
której można z niej wychodzić i wychodzić 
o każdej porze. Wewnątrz mieszkania pa-
nuje stale ciśnienie wynoszące ok. 1500 
hpa, w połączeniu ze zwiększoną zawar-
tością dwutlenku węgla w powietrzu. ta-
ka zawartość dwutlenku węgla we krwi 
umożliwia lepsze przyswajanie tlenu przez 
komórki organizmu człowieka. dodatko-
wo atmosferę w normobarii wzbogacono 
o częsteczkowy wodór, którego jest oko-
ło 10 tysięcy razy więcej niż na zewnątrz. 

Poziomo:
1. niepogoda, słota
4. rzeka w Chabarowsku
7. zmasowany atak 
 na bramkę przeciwnika
9. gniewne ostrzeżenie
10. mleczko do czyszczenia
11. kwiatostan jęczmienia
12. rzemienie na głowie konia
13. opadają nań fusy
17. telefoniczna jednostka
18. majątek w gotówce
19. scarlett z „przeminęło z wiatrem”
22. nadwyżka wykazana w remanencie
24. karta potraw w restauracji
25. miasto na pn. zach. 
 od nowego Sącza
26. pod nim zlew

Pionowo:
1. sprawiające przykrość   
 poczucie braku czegoś 
2. uzdrowisko k. Wisły, nad Wisłą 
3. jednostka częstotliwości 
5. zaplanowana trasa wędrówki 
6. ojciec Cypiska z czeskiej   
 kreskówki
8. „porcelanowe” miasto  
 w Saksonii 
14. dawniej wykonywany cepami 
15. zdrobniale o matce matki 
16. chuchro, chudzina 
20. sznurkowe łóżko 
 między drzewami 
21. kończona gongiem, na ringu 
23. u boku portosa i aramisa

Na wrocławskich Złotnikach 
powstają niepowtarzalne metryczki, 
życzenia i pamiątki grawerowane  
w naturalnym drewnie – wszystkie 
według indywidualnego projektu. 

Zainspiruj się na ich facebooku: 
PióRo FeNiksa CRaFts  
i napisz do nas, razem zrealizujemy 
twój wymarzony pomysł. 

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.

Hasło:

.............................................

badania i obserwacje naukowe Hiperbarycznej terapii tlenowej 
(HbOt), wykazują całą masę pozytywnych skutków. korzystanie 
z komór hiperbarycznych:
• zmniejsza stany zapalne, 
• przyspiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych,
• pobudza regenerację nabłonków,
• działa stymulująco na komórki skóry – fibroblasty. pobudza 

w ten sposób produkcję kolagenu i elastyny, które zapewnia-
ją elastyczność skóry,

• spowalnia starzenie się organizmu,
• znacząco zmniejsza obrzęk uszkodzonych tkanek,
• zwiększa aktywność osteoblastów i osteoklastów – komórek 

odpowiedzialnych za zdrowie kości,
• poprawia dostarczanie składników odżywczych nawet do 

odległych i niedotlenionych komórek ciała,
• zwiększa wydolność fizyczną i psychiczną organizmu oraz 

zdolność do zapamiętywania,
• zdecydowanie poprawia dotlenienie wszystkich komórek ciała.
normobaria realizuje wszystkie pozytywne działania Hiperba-
rycznej terapii tlenowej (HbOt), powiększając ich efektywność 
dzięki dwutlenkowi i wodorowi. ponadto eliminuje zagrożenia 
i niedogodności, jakie czekają na nas w klasycznych komorach.
 (Źródło: www.drpokrywka.pl)
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Giełda 
KwiAtowA

Herbata pieciu smaków 
wg dr. Pokrywki
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