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Małopolska 36a/2, 12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów 280/282. 
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FESTIWAL HERBACIANY CZAISZ? 
W tym roku III edycja Festiwalu Herbaty CZAISZ? odbędzie się 15 grudnia 2018, dokładnie w Międzynarodo-

wym Dniu Herbaty. Jego obchody zostały zainicjowane w roku 2004, podczas Światowego Forum Społeczne-

go i po raz pierwszy były zorganizowane 15 grudnia 2015 w New Delhi. Rok później centrum wydarzeń była 

Sri Lanka ale dzień teń uczczono w wielu krajach azjatyckich, m.in. w Bangladeszu, Nepalu, Wietnamie, In-

donezji, Kenii, Tanzanii. Święto to systematycznie poszerza swój zasięg i tworzy wspólnotę ludzi zaintereso-

wanych herbatą. Międzynarodowy Dzień Herbaty ma na celu popularyzację tego napoju, uświadomienie kon-

sumentów o bogatej kulturze herbaty oraz zwrócenie uwagi rządom i obywatelom na wpływ globalnego han-

dlu herbatą na pracowników i plantatorów. 

Podczas Festiwalu Czaisz? odbędzie się cykl tematycznych wykładów, na których z wykorzystaniem naszych 

Gości-podróżników, znawców i ludzi osobiście doświadczonych pracą przy herbacie, udamy się do Azji 

Wschodniej. W sali wystawienniczej będzie czekać kilkunastu wyjątkowych wystawców, sprzedawców wyso-

kogatunkowej herbaty, oryginalnego jedzenia i wykwintnych smakołyków, a także ceramików specjalizują-

cych się w naczyniach do herbaty. Kolejną atrakcją będzie cykl warsztatów i degustacji, podczas których nie 

zabraknie najbardziej wyszukanych herbat, ale też nauki jedzenia pałeczkami, czy warsztatów dla dzieci. Dla 

wypełnienia wrażeń będzie można podziwiać wystawę fotografii z Sri Lanki autorstwa Dominiki Kustosz. 



 

Sz. P.  Jacek Sutryk 

Prezydent Wrocławia 

Serdecznie gratulujemy Panu wyboru na Urząd Pre-

zydenta Wrocławia. Życzymy wielu sukcesów oraz 

aby objęta przez Pana, ta zaszczytna funkcja publicz-

na, przysporzyła wielu powodów do zadowolenia, 

dając poczucie dumy i dobrze spełnionego obowiąz-

ku.  

Wyrażamy nadzieję, że zaufanie jakim został Pan 

obdarzony zostanie w pełni wykorzystane do realiza-

cji wyzwań stojących przed Wrocławiem oraz dla 

dobra jego mieszkańców. Liczymy też na Pana 

wsparcie dla rad osiedli oraz osiedlowych społeczno-

ści. W życiu prywatnym życzymy dużo zdrowia, 

szczęścia i wszelkiej pomyślności, odporności na 

trudy sprawowanego urzędu oraz umiejętnego go-

dzeniu obowiązków z życiem rodzinnym. 

                                                  Radni Osiedla Leśnica 

Jubileusz 20-lecia Przedszkola nr 66 

„Bajkolandia” 

Z okazji 20-cia powstania Przedszkola nr 66 

„Bajkolandia”, przy ul. Łącznej 1-5, na ręce Pani Dy-

rektor Doroty Mandziuk - Polenceusz, Rada Osiedla 

Leśnica, składa serdecznie gratulacje i podziękowa-

nia dla całego personelu. Doceniamy i podkreślamy 

wieloletni wkład całej rzeszy obecnych i byłych pra-

cowników tej placówki w kształtowanie patriotycz-

nej wrażliwości młodego pokolenia, kultywowaniu 

dobrych wzorców oraz owocną współpracę z Radą 

Osiedla. Na dalsze lata życzymy kolejnych sukcesów 

w pracy wychowawczo - edukacyjnej, satysfakcji 

z wykonywanych obowiązków oraz dużo zdrowia 

i wszelkiej pomyślności. 

Ukonstytuowały się nowe władze Wrocławia 

Informujemy, że w dniu 19 listopada br. na pierw-

szej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia 

VIII kadencji (2018-2023), nowo wybrani radni 

miejscy, w głosowaniu tajnym wybrali Przewodni-

czącego oraz trzech jego zastępców. Przewodniczą-

cym Rady Miejskiej Wrocławia został Jarosław Char-

łampowicz, a jego zastępcami Dorota Galant, Bartło-

miej Ciążyński i Łukasz Olbert.  

Natomiast z okręgu wyborczego nr 6 (w tym są na-

sze osiedla tj. Leśnica, Stabłowice, Złotniki, Marszo-

wice, Mokre, Ratyń, Żar, Żerniki Nowe), radnymi 

którzy weszli do Rady Miejskiej Wrocławia są: Ma-

ciej Zieliński, Michał Górski i Paweł Karpiński 

(Koalicja Obywatelska), Sergiusz Kmiecik i Łukasz 

Olbert (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Tomasz Han-

czarek (KWW Rafała Dutkiewicza -Sojusz dla Wro-

cławia). Wszystkim nowo wybranym radnym, życzy-

my wielu sukcesów w sprawowaniu swoich manda-

tów z pożytkiem dla naszego miasta i jego mieszkań-

ców. 

Ścieżka plac Kaliski – Kościańska 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta odpowiedział na 

wniosek mieszkańców dotyczący możliwości utwo-

rzenia utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowej łączą-

cej plac Kaliski z ulicą Kościańską. ZDiUM obecnie 

nie planuje wykonania takiej drogi. Inwestorzy są-

siednich budów zostali zobowiązani tylko do budowy 

ulicy Kościańskiej. Miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego dopuszcza w tym miejscu lokali-

zację ciągu pieszego oraz nie wyklucza powstania 

drogi rowerowej. ZDiUM zwrócił uwagę, że ponie-

waż działka nr 122/2, AM4, obręb Złotniki leży w 

strefie ochrony konserwatorskiej, w związku z tym 

przy ewentualnej budowie ścieżki należałoby 

uwzględnić wytyczne Miejskiego Konserwatora Za-

bytków. Połączenie takie umożliwiłoby komfortowe 

przemieszczanie się między ulicą Kościańską a 

Wielkopolską. 

Program usuwania azbestu 2019 

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że zain-

teresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje 

przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wy-

robów zawierających azbest z terenu miasta Wro-

cławia. Termin składania deklaracji na rok 2019 

wraz z wymaganymi załącznikami upływa 31 grud-

nia 2018 r. Deklaracje złożone po tym terminie lub 

niekompletne nie będą uwzględniane przy realiza-

cji Programu. W ramach Programu przewiduje się 

udzielenie do 100% dofinansowania na zadanie 

obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i 

unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbe-

stowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę 

wybranego przez Miasto w trybie zamówienia pu-

blicznego. Zasady realizacji Programu okre-

śla Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia 

z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i 

warunków realizacji Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Wrocławia. 

Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać 

na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 

Wrocław lub złożyć bezpośrednio w BOK 5 (sala na 

parterze) lub sekretariacie Wydziału w pokoju nr 

127. Opis procedury wraz z wymaganymi załączni-

kami dostępny jest na stronie bip.um.wroc.pl. Do-

kumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego 

obiektu. Przy składaniu Deklaracji należy uwzględ-

nić konieczność zabezpieczenia środków finanso-

wych na wymianę we własnym zakresie wyrobów 

azbestowych na bezazbestowe. Realizacja Progra-

mu nie obejmuje refinansowania wydatków zwią-

zanych z usuwaniem wyrobów azbestowych ponie-

sionych wcześniej przez użytkowników. Uczestnik 

Programu obowiązany jest we własnym zakresie 

zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów 

zawierających azbest do Wydziału Architektury i 

Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub 

uzyskać pozwolenie na budowę /rozbiórkę obiektu. 

Informujemy ponadto, że warunkiem realizacji Pro-

gramu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpa-

trzenie wniosku Gminy Wrocław o udzielenie dofi-

nansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Analiza elektromobilności - wnioski do 

28.11.2018  

 

7 listopada 2018 r. rozpoczęły się konsultacje spo-

łeczne dot. projektu dokumentu pn. „Analiza kosz-

tów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobu-

sów zeroemisyjnych oraz innych środków transpor-

tu, w których do napędu wykorzystywane są wy-

łącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje 

emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji, 

zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych”. Założenia opracowania znajdują 

się na stronie bip.um.wroc.pl. Z pełną treścią doku-

mentu można zapoznać się od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach 8-16 pod adresem: ul. Braci Gie-

rymskich 164, Budynek P-14, pok. 18, Katedra Inży-

nierii Pojazdów, Wydział Mechaniczny, Politechnika 

Wrocławska. Osobą upoważnioną do kontaktu jest 

dr inż. Maria Skrętowicz, pracownik Katedry Inży-

nierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Osoby 

zainteresowane treścią dokumenty proszone są o 

zgłoszenie drogą mailo-

wą: maria.skretowicz@pwr.edu.pl lub telefoniczną 

+48 603 427 676 propozycji terminu zapoznania się 

z dokumentacją do dnia 28 listopada 2018 r. Uwagi i 

wnioski do projektu można składać: drogą elektro-

niczną na adres e-

mailowy: maria.skretowicz@pwr.edu.pl - wpisując w 

tytule wiadomości "Udział społeczeństwa AKK", dro-

gą korespondencyjną na adres: Katedra Inżynierii 

Pojazdów, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wro-

cławska, ul. Braci Gierymskich 164, 51-640 Wrocław 

lub bezpośrednio do protokołu pod adresem: ul. Braci 

Gierymskich 164, Budynek P-14, pok. 18, Wydział 

Mechaniczny, Politechnika Wrocławska. Termin zło-

żenia uwag do projektu dokumentu upływa w dniu 

28 listopada 2018 r. Uzasadnienie zawierające infor-

macje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz 

o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w 

jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski 

zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zo-

stanie ujęte w ostatecznej wersji dokumentu. 

 

Mpzp na Osiedlu 

 

Biuro Rozwoju Wrocławia informuje, ze Rada Miej-

ska Wrocławia przyjęła uchwały w sprawie uchwale-

nia miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie ulic Kosmonautów, Kamienno-

górskiej i Małopolskiej (uchwała LXIII/1549/18 z 

dnia 11.10.2018 r.) oraz w rejonie ulic Ratyńskiej, 

Wojska Polskiego i rzeki Bystrzycy (uchwała 

LXII/1452/18 z dnia 13.09.2018 r.). 

 

Stacja bazowa Orange przy Lutyńskiej 

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o za-

kończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-

wzięcia polegającego na budowie stacji bazowej tele-

fonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego 

na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyń-

skiej 2 we Wrocławiu. Z materiałami dotyczącymi 

sprawy można zapoznać się w siedzibie WŚiR przy 

ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 135 od 8.00 do 15.00. 

Wypowiedzieć się co do zebranych dowodów można 

w terminie 7 dni od doręczenia, które uznaje się za 

dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia w BIP, co 

nastąpiło 2.11.2018 r. 

Udane spotkanie z okazji Dni Seniora 

W październiku br. w Klubie Seniora „Fantazja” przy 

RO Leśnica, z okazji obchodów dni seniora, w sali 

parafialnej odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem 

Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Dyrekto-

ra DSS Jacka Sutryka oraz zaproszonych gości. Przy 

herbacie i domowych wypiekach, w miłej atmosferze, 

klubowicze spędzili wspólnie czas śpiewając znane 

pieśni patriotyczne i biesiadne.  

 

BIULETYN 
RADA OSIEDLA INFORMUJE: 

Biuletyn redagowany przez Radę Osiedla Leśnica 

DYŻURY RADNYCH OSIEDLA LEŚNICA: Ul. Płońskiego 13/1 w każdy poniedziałek od 16:30 do 18:00 i w czwartek od 17:00 do 18:30 tel: 71 349 44 96 email: rada@lesnica.org 
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WWW.LESNICA.ORG 
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100 - LECIE NIEPOD-

LEGŁOŚCI W PRZED-

SZKOLU NR 66 BAJKO-

LANDIA 

Przedszkole nr 66 „Bajkolandia” jest placówką, 

w której szczególnie mocno pielęgnowane są tradycje 

patriotyczne - od listopada 2004 r. w uroczysty spo-

sób obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Nie-

podległości.  

Każdego roku wszystkie grupy przedszkolne realizu-

ją projekt edukacyjny „Radosne obchody Narodowe-

go Święta Odzyskania Niepodległości”. Dobierając 

treści, które chcemy przekazać dzieciom, nie trzyma-

my się sztywno 1918 r., w którym po 120 latach nie-

woli, Polska wróciła na mapę Europy. Wyszłyśmy 

bowiem z założenia, że wolność nie jest nam dana 

raz na zawsze i że wszystkie pokolenia powinny 

o nią stale zabiegać. Tak więc treści realizowanych 

projektów związane były z jubileuszem ważnego wy-

darzenia obchodzonego  w naszym państwie w da-

nym roku i dotyczyły m.in.: początków państwa pol-

skiego, życia ludzi podczas zaborów, bitwy pod 

Grunwaldem, Powstania Warszawskiego, obrony We-

sterplatte, powstania Solidarności oraz postaci wiel-

kich Polaków, takich jak: Jan Paweł II, Piotr Skarga, 

Józef Piłsudski. Wydawałoby się może, że to tematy 

zbyt trudne dla dzieci w wieku przedszkolnym, jed-

nak nic bardziej mylnego. Uważamy, że nawet takie 

treści można przybliżyć wychowankom w dostoso-

wany do ich możliwości, ciekawy sposób.  

W tym roku obchodziliśmy 100-lecie niepodległości, 

15-lecie obchodów tego święta w Przedszkolu nr 66 

Bajkolandia oraz 20-lecie nadania imienia naszemu 

przedszkolu. Uroczystość zorganizowaliśmy we 

współpracy z Radą Osiedla Leśnica dnia 8 listopada               

w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyń-

skiej. Pani dyrektor Dorota Mandziuk - Polenceusz 

powitała przybyłych gości, którzy reprezentowali: 

Departament Edukacji, Kuratorium Oświaty, Wro-

cławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Radę Miej-

skią Wrocławia, Radę Osiedla Leśnica, Związek Za-

wodowy NSZZ Solidarność, Wrocławskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli, 10 Wrocławski Pułk Do-

wodzenia, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 

i Chemicznych we Wrocławiu, Wrocławski 4. Woj-

skowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej, Centrum Rozwoju                            

i Aktywności Dzieci i Młodzieży "Źródełko", Karan 

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pa-

mięć i Przyszłość, Polski Związek Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów Koła nr 1, Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Przystanek”, Dy-

rektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych,  przyja-

ciół przedszkola oraz rodziców naszych podopiecz-

nych. Część artystyczną wydarzenia rozpoczął solo-

wy występ dyrygentki chóru pani  Dobromiły Ogiń-

skiej – Broniszewskiej, która zagrała na skrzypcach 

utwór Marka Grechuty pt. "Wolność". Następnie 

przedszkolaki zaprezentowały sztukę teatralną pt. 

"Raduj się Matko Polsko" - scenariusz i reżyseria: 

Anna Ziemkowska, Magdalena Mucha, dyrygentka 

chóru: Małgorzata Kosowska. Goście mieli okazję 

oglądać wystawę prac plastycznych, wykonanych 

przez dzieci i ich rodziny z okazji 4-tej edycji kon-

kursu "Piękna Nasza Polska Cała - 100-lecie nie-

podległości", przygotowaną przez panią Grażynę 

Bock. Po części artystycznej wszyscy uczestnicy 

uroczystości zostali zaproszeni na wspaniały po-

częstunek, który przygotowała szefowa kuchni ze 

swoją załogą. Na zakończenie wspólnego święto-

wania goście otrzymali pamiątkowy album 

"Niepodległa Bajkolandia", w którym zostały 

przedstawione wspomnienia z wszystkich uroczy-

stości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

od 2004 roku. 

Wszystkim gościom i przyjaciołom przedszkola 

dziękujemy za wspólne świętowanie. 

Dyrektor Dorota Mandziuk - Polenceusz i pracowni-

cy Przedszkola nr 66 Bajkolandia  

 

WOLSKA ZMIENIŁA 

KOLOR 

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

dzieci z Przedszkola nr 15 oraz z Centrum Rozwoju 

i Aktywności „Źródełko” udekorowały cały budynek 

przy ul. Wolskiej biało – czerwonymi sercami! Jest 

to nie tylko wyraz miłości do Ojczyzny, ale także 

lekcja szacunku, miłości i troski o naszą historię! 

Wspólna inicjatywa została poprzedzona cyklem 

spotkań, zajęć i warsztatów z okazji Rocznicy Od-

zyskania Niepodległości!  

Tekst: Centrum Rozwoju i Aktywności „Źródełko” 

 

ŚWIĘTO NIEPODLE-

GŁOŚCI W MOS NR 2 

Dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

nr 2 przy ul . Kieleckiej w szczególny sposób uczci-

ły 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Pol-

skę. Najpierw, wraz z paniami  z Klubu Seniora dzia-

łającego przy Parafii Złotnickiej wspólnie szyły biało 

czerwone rozetki. Następnego dnia wraz z zaproszo-

nymi gośćmi brały udział w grze edukacyjnej „Droga 

do Niepodległości”.  

Cóż to były za emocje! 7 stacji, 6 drużyn. Wśród za-

dań były: quiz wiedzy o Józefie Piłsudskim, opatry-

wanie ran, noszenie „rannych”, krzyżówka, śpiewa-

nie pieśni, układanie wiersza patriotycznego i wiele 

innych.  

Dziękujemy Państwu z klubu Seniora za pomoc 

w przeprowadzeniu tych wszystkich zadań. Bez Was 

byłoby dużo trudniej. 

Tekst: MOS NR 2 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

W LEŚNICY 
20 listopada obchodziliśmy w Leśnicy Dzień Życzli-

wości połączony z obchodami Międzynarodowego 

Dnia Wolontariatu. Z tej okazji w Centrum Kultury 

„Zamek” zostało zorganizowane spotkanie przez 

Partnerstwo dla Leśnicy i okolic. Poniżej zamieszcza-

my małą fotorelację z tego wydarzenia. 

 



 

PRZECIW PRZEMOCY - 

EVENT BIAŁEJ 

WSTĄŻKI 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą przy ul. 

Rydygiera 43a informuje, że w dniach od 25.11. do 

10.12.2018 roku odbędzie się IV Wrocławska Kampa-

nia Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka”, w tym ro-

ku organizowana pod hasłem „Przemóc przemoc”. 

Nasza kampania wpisuje się w globalną kampanię 

ONZ „16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu 

na Płeć”, a jej nazwa – „Biała Wstążka” odnosi się 

do zdarzeń z 1989 roku, kiedy to student Politechni-

ki w Montrealu wtargnął z bronią na uczelnię, zabił 

14 kobiet i 13 ranił twierdząc, że nie ukończył stu-

diów, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce. 

Na znak protestu około stu tysięcy mężczyzn w Ka-

nadzie w 1991 roku przypięło sobie do ubrań białe 

wstążki. Od tamtego czasu biała wstążka symbolizu-

je przerwanie milczenia na temat przemocy wobec 

kobiet i zobowiązanie do powstrzymywania się od 

stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie. Kam-

pania zaczyna się w Międzynarodowym Dniu Elimi-

nacji Przemocy Wobec Kobiet a kończy w Międzyna-

rodowym Dniu Praw Człowieka. 

W ramach tegorocznej Kampanii Partnerstwo 

w Leśnicy zaplanowało na 30 listopada 2018 roku 

„Event Białej Wstążki w Leśnicy”.  

Wydarzenie to będzie zorganizowane w okolicach 

Pomnika Jana Pawła II i rozpocznie się o godz. 11:00 

a zakończy o godzinie 12:00. W trakcie eventu ucz-

niowie Szkół Podstawowych nr 24, 51, 95, uczniowie 

ZSP nr 20 i Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewido-

mych i Słabowidzących przyjdą w okolice pętli tram-

wajowej, zaprezentują plakaty dot. przemocy, po 

czym wraz z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Komisariatu 

Policji w Leśnicy i innych instytucji będą zachęcać 

mężczyzn do przypięcia białej wstążki i informować 

wszystkich przechodniów, mieszkańców Wrocławia 

o problemie przemocy w rodzinie. 

Tekst: Małgorzata Makarczuk-Kłos, Izabela Pawłowska, 

Daniel Zaręba 

MIKOŁAJ W ZAMKU 

Zapraszamy na rodzinny spektakl lalkowy 

„Księżycowe opowieści” Teatru Małe Mi. Mikołaj-

kowy spektakl dla małych (od lat 3) i dużych.  

W spektaklu „KSIĘŻYC’owe OPOWIEŚCI” przedsta-

wiamy pięć pięknych historii filozoficznych za-

czerpniętych z różnych kultur. Jest tu bajka afry-

kańska, żydowska, dwie opowieści zaczerpnięte z 

mitologii indiańskiej i historia z dalekiego Nepalu. 

Każda zilustrowana przepiękną scenografią i lalka-

mi autorstwa Katarzyny Samosiej, zadaje uniwer-

salne pytania i jednocześnie w mądry, zabawny, 

ciepły, przystępny dla najmłodszych widzów spo-

sób - odpowiada na nie.  

Postacią łączącą wszystkie historie jest Luna, Sele-

ne, Sahar, Moon, Czandryma, Miesiąc…tak, tak - 

nasz Księżyc, który:  

od Świtu Świata Ziemię okrąża,  

patrzy na nas z góry,  

chowa się w studni na samym dnie,  

siada na gałęzi, na parapecie, 

 na szczycie palmy i na meczecie.  

Uszy nastawia, oczy wypatruje,  

historie ciekawe w kieszenie pakuje.  

A gdy do domu ze świata wraca,  

to na swym Tronie Księżycowym siada. 

 Wszystkie gwiazdy zlatują wnet,  

na aksamicie nieba siadają Księżycowych Opowieści słu-

chają.  

8 grudnia (sobota), godz. 16:00 w Centrum Kul-

tury Zamek 

Bilety: biletyna.pl lub w kasie CK Zamek w cenie 16 

zł z UrbanCard Premium lub 20 zł 

CEREMONIA DŹWIĘ-

KU GONGÓW I MIS 

TYBETAŃSKICH 

Koncert na gongach i misach tybetańskich jest swoi-

stą kąpielą dźwiękową, która działa korzystnie na 

cały organizm, zarówno pod względem fizycznym, 

jak i mentalnym. Wibracja generowana z gongu sty-

muluje odczuwanie spokoju, pomaga uwolnić napię-

cie i blokady nawet głęboko tkwiące w naszych ko-

mórkach. Dźwięki gongu trafiają do nas nie tylko 

przez słuch, ale też przez doznania akustycznych 

drgań w całym ciele. Strumień wibracji działa relak-

sacyjnie, po koncercie czujemy się lekko i spokojnie. 

Koncerty startują o godzinie 19:00 i trwają godzinę.  

Spotkania będą się odbywać cyklicznie, 2 razy 

w miesiącu w okolicach nowiu i pełni księżyca, aby 

wzmocnić dobroczynne działanie wibracji gongów 

i mis. Najbliższe odbędą się 7 i 21 grudnia w Cen-

trum Kultury ZAMEK - Sala 210, wejście od tyłu 

zamku, przez “basztę”. Koniecznie trzeba ze sobą 

zabrać maty, koce i cokolwiek co umili Wam głęboki 

relaks. 

PROWADZĄCA: 

Magdalena Wołoszyn – architekt wnętrz, joginka, 

nauczycielka ashtanga jogi, gongini, miłośniczka 

holistycznego podejścia do rozwoju i zdrowia czło-

wieka. Praktykę jogi łączy z medytacją dźwięku gon-

gów i mis tybetańskich, która wzmacnia i dopełnia 

jej dobroczynny wpływ zarówno na ciało jak 

i umysł. Swoją jogową pasją dzieli się na regular-

nych zajęciach jogi w zamku, w Leśnicy. 

BILETY: 

30 zł – jednorazowe spotkanie 

110 zł – karnet, 4 wejścia, ważny 8 tygodni 


