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MANUFAKTURA ŚWIĄTECZNA
Manufaktura świąteczna to już zamkowa tradycja! Spotykamy się na rodzinnych warsztatach DIY. W tym
roku mamy dla Was mnóstwo wspaniałych warsztatów kreatywnych, będziemy ozdabiać, dekorować i tworzyć. Nie zbraknie mini jarmarku, na którym będziecie mogli zakupić świąteczne dekoracje, oryginalne prezenty i produkty regionalne.
KIEDY: warsztaty odbywają się w godzinach od 11:00 do 16:00, można dołączyć w dowolnym momencie,
jednakże warto wcześniej zakupić bilety, bo ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.
DLA KOGO: warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych, można pracować indywidualnie lub rodzinnie, nie trzeba mieć żadnych specjalnych umiejętności manualnych.
INFORMACJE PRAKTYCZNE: będziemy się brudzić, zabierzcie ze sobą „robocze” ubrania.

Zapraszamy w niedzielę 16 grudnia. Start o godzinie 11:00, zakończenie o 16:00. Bilety można kupić już teraz przez serwis Biletyna.pl
Opisy warsztatów na wewnętrznych stronach.

WWW.LESNICA.ORG

BIULETYN
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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
Osiedlowe imprezy mikołajkowe
Informujemy Państwa, że zgodnie z uchwałą Rady Osiedla,
w grudniu br. został sfinansowany zakup paczek świątecznych dla 150 dzieci i młodzieży, będących pod opieką trzech
Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci
Młodzieży:
„Źródełko” przy parafii pw. św. Jadwigi w Leśnicy;
„Andrzejówka” przy parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w
Stabłowicach oraz Antynarkotycznego Stowarzyszenia Katolickiego „KARAN” przy ul. Skoczylasa 8 . Paczki te zostały
wręczone w ramach przygotowanych i przeprowadzonych
przez ww. ośrodki uroczystości mikołajkowych, za co serdecznie dziękujemy ich kierownictwu i pracownikom.
Szczególnie, dziękujemy Wrocławskiemu Centrum Rozwoju
Społecznego Urzędu Miasta za wspaniałomyślność i wsparcie naszego przedsięwzięcia – projektu zgłoszonego przez
Radę Osiedla – dodatkową kwotą 1700 zł. Ponadto, funduszami naszej rady, wspieramy uroczystości mikołajkowe
organizowane przez CK „Zamek”. Łączna wartość tych obu
świątecznych akcji (wraz z dotacją) wyniosła w tym roku
7150 zł. Korzystając z okazji zwracamy się do mieszkańców
naszego Osiedla, w tym szczególnie potencjalnych sponsorów i darczyńców, o niezapominanie podczas zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia o osobach potrzebujący, samotnych i chorych, mieszkających na tej samej ulicy lub w
pobliżu, dla których każdy dar serca może być niezapomniany i często wymarzony.
III Wigilia Leśnicka, niedziela 16 grudnia
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla już na III
Wigilię Leśnicką, która odbędzie się w następną niedzielę
16 grudnia, od 14.00 do 17.00, na tarasach Zamku. Spotkanie jest otwarte i adresowane do wszystkich mieszkańców
naszych osiedli – Leśnicy, Stabłowic, Złotnik, Mokrej, Marszowic, Ratynia, Żaru i Żernik Nowych, a szczególnie do
osób starszych, samotnych, potrzebujących. W świątecznej
atmosferze, przy choince, będzie można posłuchać kolęd,
skosztować wigilijnych potraw oraz wspólnie i radośnie
spędzić czas. Wigilię realizuje Partnerstwo dla Leśnicy
(skupiające MOPS, CK Zamek, Radę Osiedla, placówki
oświatowe, lokalne kluby, chóry, stowarzyszenia i świetlice
środowiskowe) oraz wolontariaty i lokalny biznes. Trwają
już przygotowania i spotkania organizacyjne a niebawem
na osiedlu pojawią się plakaty informacyjne. Projekt jest
finansowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Radę Osiedla Leśnica. Zapraszamy do współpracy
wszystkich chętnych z naszego Osiedla, każda pomoc i
wsparcie są mile widziane.
Bezpłatne taksówki dla seniorów
Z taksówek dla seniorów mogą korzystać osoby, które
ukończyły 75. rok życia i są użytkownikami Wrocławskiej
Karty Seniora. Celem darmowej podróży może być wizyta
w urzędzie lub u lekarza specjalisty. Seniorzy bezpłatne
przejazdy mogą zamówić do końca tego roku maksymalnie
4 razy, a w nowym roku dwa razy w miesiącu. Osoba zainteresowana programem Taxi75+ powinna najpierw zgłosić
się z dowodem osobistym do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6 lub do Stowarzyszenia
"Żółty Parasol", ul. Wyszyńskiego 75A we Wrocławiu, gdzie
po spełnieniu określonych w regulaminie warunków
(miejsce zamieszkania: Wrocław, wiek: 75+) otrzyma Złotą
Wrocławską Kartę Seniora z unikalnym numerem. Złota
Wrocławska Karta Seniora, upoważniająca do skorzystania
z programu Taxi75+ (a także dotychczasowych zniżek i
promocji), wydawana będzie także w mobilnych punktach
na terenie całego miasta, których lista podana zostanie na
stronach internetowych miasta i w materiałach promocyjnych. Miasto na pilotażowy program Taxi 75+ przeznaczy
400 tysięcy złotych. Najlepszą ofertę na obsługę programu
złożyła korporacja Taxi Grosz. Sposób zamawiania taksówek: Dzwonimy na numer 794-123-124 i zamawiamy taksówkę podając numer swojej Złotej Karty Seniora. Musisz
to zrobić minimum 3 dni przed planowanym kursem. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:0017:00. Powiedz nam skąd i o której mamy Cię zabrać oraz
jaki będzie cel podróży. Możesz jechać tylko do lekarza lub
do urzędu. Taksówka nie może wyjeżdżać poza granice
Wrocławia. Kursy realizowane są tylko w dni robocze od
7:00-18:00. Jeśli chcesz jechać z kimś musisz nam to powiedzieć od razu. Osoba towarzysząca musi mieć minimum

16 lat. Jeśli chcesz wrócić taksówką z góry określ dokładną godzinę powrotu. Kurs powrotny to osobny kurs, który
wlicza się do Twojego limitu przejazdów. Do końca 2018
r. możesz skorzystać z maksimum 4 przejazdów w miesiącu. W 2019 r. możesz skorzystać z max. 2 przejazdów w
miesiącu. Twoje zlecenie zostanie przyjęte pod warunkiem dostępności środków finansowych.
Organizacja ruchu na obwodnicy – ciąg dalszy informacji z WIM
Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że zmiana przebiegu drogi krajowej 94 wymaga decyzji Ministerstwa
Infrastruktury, która z uwagi na stanowisko GDDKiA, do
czasu połączenia z ulica Kosmonautów nie jest do uzyskania. GDDKiA nie wyraziła zgody na korektę oznakowania
węzłów Wrocław Stadion i Wrocław Lotnisko m.in. z uwagi na fakt opłat dla pojazdów ciężarowych. W związku z
potrzebą ochrony ulicy Średzkiej i Kosmonautów przed
przejazdami tranzytowymi pojazdów ciężarowych, na
wylocie z ronda w kierunku tych ulic, umieszczono zakaz
wjazdu samochodów ciężarowych z tabliczką o treści „Nie
dotyczy dojazdu do osiedli Leśnica, Stabłowice, Marszowice, Pracze Odrzańskie w godz. 9.00-11.00”. Ta sama forma oznakowania wprowadzona zostanie na ulicy Kosmonautów od strony A8. Poprawa stanu technicznego fragmentu ulicy Trzmielowickiej przy dojeździe do obwodnicy
Leśnicy jest na etapie zakończenia fazy projektowej. Wyłonienie wykonawcy w trybie przetargowym planowane
jest na wiosnę 2019 r. W ramach inwestycji przeanalizowane zostanie zastosowanie elementów uspokojenia ruchu. Wiata przystankowa na pętli na osiedlu Żar zostanie
zamontowana w najbliższym czasie.
Pomóżmy kotom przetrwać zimę
Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że zwierzęta wolno
żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć
zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytowania.
Każde zwierzę należy traktować w sposób humanitarny
oraz zapewniać mu odpowiednią opiekę i ochronę. Taką
troską powinny być objęte również koty wolno żyjące,
zwłaszcza zimą, którą ciężko im przeżyć bez ciepłego i
suchego pomieszczenia, gdzie będą miały zapewnione
pożywienie i wodę. Koty są naszymi sprzymierzeńcami,
gdyż ich obecność w miejskim ekosystemie zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni, które są nosicielami wielu
groźnych dla człowieka chorób. Koty potrzebują pomocy
człowieka, a człowiek, aby uniknąć plagi gryzoni, potrzebuje
kotów.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców, zarządców i
administratorów nieruchomości o humanitarną postawę
w stosunku do wolno żyjących kotów, w tym o aktywny i
przyjazny udział w zapewnieniu im ochrony i opieki. Prosimy o udostępnianie im ciepłych i suchych miejsc schronienie w budynkach, np. poprzez uchylenie, w okresie
występowania niskich temperatur, okienek w piwnicach
lub innych odpowiednich do tego pomieszczeniach. Takie
postępowanie przyczyni się do ratowania tych zwierząt i
pomoże im przeżyć zimę. Należy zaznaczyć, że zwierzęta
te znajdują się pod stałą opieka wrocławskich, społecznych opiekunów kotów, którzy kontrolują wielkość i stabilność kociej populacji oraz dbają o jej dobrą kondycję
zdrowotna.
Przypominamy, że agresywne działania wobec kotów
miejskich zmierzające do zmiany miejsca bytowania kotów wolno żyjących naruszają ich naturalne potrzeby życiowe, które są chronione prawem. Utrudnianie, straszenie, zamykanie dostępu do dotychczasowych schronień,
umyślne ranienie czy trucie, jest formą znęcania się nad
tymi zwierzętami, sankcjonowaną prawem.
Wyrażamy nadzieję, że realizacja niniejszego apelu spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją, a jego realizacja, podobnie jak w latach ubiegłych, pomoże zwierzętom przetrwać trudny, zimowy okres. Obowiązek pomocy
wolno żyjącym kotom wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt. Ponadto działania takie są
zgodne z intencją Uchwały nr XXXVII/791/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław.

Dbajmy o czystość powietrza
Zarząd Osiedla, w związku z trwającym sezonem grzewczym gorąco apeluje do mieszkańców naszego Osiedla, o
zrezygnowanie z palenia w swoich piecach różnego rodzaju
odpadami. Nie jest tajemnicą, że spalanie śmieci zatruwa i
zanieczyszcza powietrze w całej okolicy znacząco pogarszając warunki życia mieszkańców i zwierząt. Toksyczny dym
jest rakotwórczy i niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie –
szczególnie u dzieci i osób starszych. Specjaliści „biją na
alarm”, Miasto nasze niestety jest w czołówce polskich
miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Śmieci
powinniśmy segregować i wyrzucać je do odpowiednich
pojemników. Tym bardziej – że płacimy podatek niezależnie
od tego, ile wyprodukujemy odpadów w naszych gospodarstwach domowych. Przypominamy również o zakazie palenia odpadów zielonych, w tym liści, na terenie naszego miasta. Odpady takie powinniśmy umieszczać w brązowych
workach, które wystawiamy przed domem w dniu ich zabierania. Szczegółowy harmonogram odbioru takich worków z
poszczególnych ulic znajdziemy na stronie ekosystem.wroc.pl.
Zwróć się do dzielnicowego KP Wrocław Leśnica!
Należy pamiętać, że w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa
i porządku publicznego w pierwszej kolejności należy kontaktować się ze swoimi dzielnicowymi. Podajemy do nich
kontakt oraz zakres odpowiedzialności:
asp.szt. Paweł Gillert telefon: 71 340 28 74, kom. 601 813
026,
adres
mailowy
to:
dzielnicowy.lesnica6
@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Obszar działania obejmuje: ul.
Kosmonautów - numery nieparzyste, Porębska, Lazurowa,
Jeżowska, Piechowicka, Miłkowska, Jagniątkowska, Głuszycka, Mysłakowicka, Przesiecka, Przechodnia, Niebieska,
Perłowa, Szkarłatna, Purpurowa, Seledynowa, Granatowa,
Niecała, Boguszowska, Biała, Zielona, Fioletowa, Szara,
Żółta, Źródlana, Śnieżna, Amarantowa, Błękitna, Złota, Jesiennicka, Skałeczna, Jeleniogórska, Cieplicka, Sobieszowska, Iwonicka, Ciechocińska, Kruszcowa, Pienińska, Bieszczadzka, Trójkątna, Tatrzańska, Starogajowa, Staroleska,
Wojanowska, Drogosławicka, Staroleska, Lewa, Fieldorfa,
ROD Cicha Dolina, ROD Spokojna Dolina, ROD Zielona Dolina, ROD Fantazja, ROD Malwa. Asp. Władysław Pióro, 71
340
28
77,
kom.
797
306
237,
dzielnicowy.lesnica5@wroclaw. wr.policja.gov.pl. Obszar działania
obejmuje: ul. Stabłowicka 93-143 oraz 112-146, Towarowa,
Polonii Wrocławskiej, Juszczaka, Osmańczyka, Łomnicka,
Marszowicka, Bojanowska, Krzelowska, Małomicka, Wilkszyńska, Gwizdanowska, Mydlarskiego, Wąsowicza, Ślebodzińskiego, Łanowskiego, Czaplińskiego, Jahna, Haisiga,
Modelskiego, Hartmana, Wereszyckiego, Bąka, Jaworskiego,
Wolfkego, Łososiowicka, Malownicza, Dolnobrzeska 5-57,
Główna 1-151, ROD Marszowice, ROD Włókniarz.
St. asp. Jolanta Skłodowska 71 340 28 75, kom. 601813104,
dzielnicowy.lesnica4@wroclaw. wr.policja.gov.pl. Obszar
działania obejmuje: ul. Białodrzewna, Białogardzka, Bocheńska, Bukowa, Chęcińska, Częstochowska, Czorsztyńska,
Grabowa, Grybowska, Jasielska, Kamiennogórska, Kielecka,
Konińska, Kosmonautów (numery parzyste), Kościańska,
Krzeszowska,
Limanowska,
Łukowa,
Małopolska, Mieroszowicka, Nowosądecka, Nowotarska, Olkuska,
Pl. Ciesielski, Pl. Kaliski, Podhalańska, Przemyska, Rabczańska, Radomska, Rajska, Rawicka, ROD Aronia, ROD Słonecznik, ROD Złotniki, Ryżowa, Rzeszowska, Solińska, Szczecińska, Tarnowska, Wielkopolska, Wschowska, Zakopiańska,
Złotnicka, Żwirowa, Żywiecka.
W następnym wydaniu gazety podamy dane i obszar działania kolejnych dzielnicowych z KP Wrocław Leśnica.
Porady prawne 17 grudnia
Zapraszamy na ostatnie w tym roku bezpłatne porady prawne, które udzielane są w trzeci poniedziałek każdego miesiąca od 17.00 do 18.00.
Dyżur strażnika Osiedla Leśnica
W poniedziałki starsza strażniczka Agnieszka Smułka pełni
dyżur w siedzibie Osiedla Leśnica przy ul. Płońskiego 13.
Mieszkańcy Osiedla mogą kierować do niej swoje wnioski
osobiście bądź telefonicznie, tel. 600 908 518.

WARSZTATY MANUFKTURY ŚWIĄTECZNEJ

cym mieszkańcom Wrocławia białe wstążki, które
symbolizują solidarność z osobami doświadczającymi przemocy i deklarację powstrzymywania się
od wszelkich form przemocy. Dziękujemy!

Zabawne bałwanki – kreatywne wykorzystanie
żarówki
Podczas warsztatów przygotujemy zabawne bałwanki albo pingwinki ze…. zużytych żarówek. Wesołe,
ręcznie malowane bałwanki będą wyjątkową ozdobą
świątecznego drzewka.
Zapewniamy: podstawa do bałwanka – żarówka, materiały do dekoracji: wstążki, farby, brokat, itp.
Piernikowe
pierników

szaleństwo

–

lukrowanie

słodkich

Dla najmłodszych dekorowanie świątecznych pierników to prawdziwa frajda!
Podczas naszych warsztatów maluchy będą mogły
ozdobić piernikowe serce tak jak podpowie im wyobraźnia. Do ich dyspozycji będą kolorowe lukry i posypki. Każde udekorowane piernikowe serce zostanie
pięknie zapakowane, stając się idealnym prezentem
dla kogoś bliskiego, np. babci lub dziadka.
Zapewniamy: duży piernik w kształcie serca, lukry,
posypki
Magiczna gwiazdka – dekorowanie dużych akrylowych gwiazdek
Własnoręczne zdobienie bombek to najlepszy i najprzyjemniejszy sposób na przygotowanie oryginalnych dekoracji na świąteczne drzewko. Tym razem
będziemy zdobić bombki w kształcie gwiazdek – dużych akrylowych form, które dają ogromne możliwości dekorowania.
Zapewniamy: akrylowa bombka – gwiazdka o średnicy 12 cm, materiały do dekoracji: wstążki, farby, kleje, koraliki, brokaty, piórka

Tekst i zdjęcia: Daniel Zaręba

KONKURS WIEDZY
PATRIOTYCZNEJ „100
LAT WOLNEJ POLSKI”

weł (także były Wolontariusz „Źródełka”), który
przypomniał nam o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu.
Cykl spotkań zakończyły warsztaty z Przyjacielem
„Źródełka” – aktorem Błażejem, z którym wspólnie
uczyliśmy się recytacji wiersza patriotycznego
„Ziemia rodzinna”! To wspaniałe, że mieszkamy
i pracujemy wśród zwykłych i niezwykłych ludzi,
którzy w swoim wolnym czasie dzielą się z nami
swoją wiedzą i swoimi pasjami.
Tekst i foto: „Źródełko”

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży
„Źródełko” zorganizowało konkurs wiedzy z okazji
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Konkurs
odbył się 23 listopada 2018 w Sektorze 3, przy ul.
Legnickiej we Wrocławiu. Wzięła w nim udział
grupa 25 osób. Reprezentowali oni Centrum
„Andrzejówka”, „Tobiaszki”, „Iskierka”, „Kowale”,
„Świetliki”, „Kuźniki”, „Brochów”, „Tęcza”! Bardzo
wysoki poziom wiedzy i opanowanie materiału zaskoczyło wszystkich. Konkurs odbył się w formie
teleturnieju „1 z 10”. Między najlepszymi drużynami o wygranej zadecydował tylko 1 punkt!

Ozdobne choinki
Przy wspólnym warsztatowym stole będziemy przygotować wyjątkowy stroik w kształcie choinki, który
pięknie rozświetli wigilijny stół.
Zapewniamy: baza do choinki (styropianowy stożek,
wys. 40 cm), mikro ledy (dł. 2m), materiały do wykonania dekoracji: sznurki, wstążki, farby, koraliki, brokaty, itp.

BIAŁA WSTĄŻKA W
LEŚNICY

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU!
Tekst i Foto: „Źródełko”

Mimo mroźnego wiatru, 30.11.2018 roku dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu przyszły w
okolice pętli w Leśnicy z własnoręcznie wykonanymi
plakatami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Zauważyły, że przemoc to zarówno popychanie, jak i obrażanie; że trzeba reagować i przede wszystkim kochać
i szanować ludzi.
Przy wsparciu pracowników socjalnych z Zespołu
Terenowej Pracy Socjalnej nr 2 we Wrocławiu, dzielnicowych z Komisariatu Policji w Leśnicy, Strażników Miejskich i przedstawicieli Partnerstwa dla Leśnicy, zwłaszcza Centrum Rozwoju i Aktywności
Dzieci i Młodzieży Źródełko, wręczały przechodzą-

NIEZWYKŁE SPOTKANIA W „ŹRÓDEŁKU”
W listopadzie odbył się cykl spotkań z wyjątkowymi mieszkańcami naszego Osiedla. Kinga (była Wolontariuszka „Źródełka”) opowiadała nam o swojej
pracy w Afryce. Szczególnie zaciekawiła nas Jej
praca na Madagaskarze, gdzie pracowała w ramach
działań Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich MISEVI POLSKA! Kolejnym gościem był Komisarz Pa-

REKLAMA

KARTKA Z PRZEDSZKOLNEGO PAMIĘTNIKA

całkiem sporo czasu na podziwianie krajobrazów
i poznawanie nowych ludzi. Tym bardziej, że pociąg ten jedzie niezwykle wolno i często zatrzymuje się na trasie, żeby zabrać kolejnych podróżnych.

w którym Sir Lipton uwielbiał przesiadywać podziwiając krajobraz okolicznych wzgórz.

Kardynał Joachim Meisner, Patron Przedszkola nr 15
w trakcie wizyt w rodzinnym mieście cyklicznie odwiedzał Swoje Przedszkole. Pozostały wspomnienia
i tradycje, które są najcenniejszym dorobkiem
placówki.

Nawiązanie bliskich relacji z bratem Patrona, Peterem Meisner jest niezwykłym darem dla ważności
kultywowania zakorzenionych więzi z rodzinną Leśnicą. Państwo Christa i Peter Meisner wraz z Ewą
i Romanem Dolecki, najbliższymi współpracownikami Kardynała gościli w Leśnicy w czerwcu br.. Klimat spotkań z dziećmi i pracownikami, kontakty
z mieszkańcami w czasie spaceru po osiedlu i chwila
modlitwy w parafialnym kościele oraz biesiadna niedziela w Moczydlnicy Klasztornej dodały dorobku
historii pisanej codziennością. Wieczór Wspomnień
w I-wszą rocznicę śmierci Patrona stanowił zwieńczenie pobytu zaproszonych Gości. Pamięci Kardynała Joachima Meisnera dedykowany został koncert
Marii i Jarosława Zawartko z udziałem sopranistki
Joanny Zawartko-Kołodziej. Peter Meisner zabrał ze
sobą …cegłę, będącą elementem domu rodzinnego
przy ul. Jeleniogórskiej 4.

Dominika Kustosz - etnobotanik i członek Związku
Polskich Fotografów Przyrody. Miłośniczka podróży,
pasjonatka ziół i naturalnych kosmetyków. Obecnie
pisze pracę doktorską na temat sposobów użytkowania roślin dziko rosnących na Podhalu. Pracownik
Jagiellońskiego Centrum Innowacji i Instytutu
Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Jedne z najpiękniejszych plantacji należą do fabryki Dambetenna. W tym miejscu zaczyna się spacer
pośród wzgórz porośniętych krzewami herbaty
(Camellia sinensis). O świcie między krzewami
chodzą jedynie mężczyźni, którzy spryskują rośliny
toksycznymi środkami owadobójczymi. Środki te
zabijają nie tylko owady ale też skorpiony i węże,
których w tej okolicy nie brakuje a które mogłyby
być zagrożeniem dla pracujących na plantacjach
kobiet. Liście herbaty zbierane są jedynie przez
kobiety (głównie Tamilki), które rozpoczynają pracę o godzinie ósmej. Mało kto wie, że Sri Lanka jest
ostatnim miejscem gdzie herbata zbierana jest
ręcznie. Między innymi z tego powodu jest tak bardzo ceniona na całym świecie.

Wystawa w ramach Festiwalu Czaisz? Od
15.12.2018 – 06.01.2019 r. „Herbaciane plantacje
Sri Lanki - zagrożenia i piękno”
Dla pasjonata etnobotaniki i fotografii jednym z wymarzonych kierunków podróży jest Sri Lanka. Ten
maleńki kraj słynie z herbaty i obecnie jest czwartym na świecie producentem tego zioła. Jednak nie
zawsze tak było. Pierwszą plantację na wyspie założył w 1867 roku brytyjski plantator James Taylor,
a do tego czasu wyspa słynęła z plantacji cynamonu
i kawy. Warto wiedzieć, że w przemyśle herbacianym na Sri Lance zatrudnionych jest milion osób,
a same plantacje pokrywają 4% powierzchni kraju.
Aby dostać się na plantacje herbat najlepiej wybrać
się jedną z najpiękniejszych na świecie tras kolejowych z Kandy do Ella. Wiedzie ona przez góry i mgliste lasy, wzdłuż rzek i piętrzących się na nich wodospadów oraz przez bajecznie piękne plantacje herbaty. Pociągiem jedzie się prawie 8 godzin więc ma się

Robert Maciąg „Chiny, kraj ludzi i krajobrazów”
15.12.2018 r. godzina 19:00. Spotkanie w ramach
Festiwalu Herbaty Czaisz? Wstęp wolny
Podróż po Chinach może kojarzyć się z podróżą na
inną planetę. Ich kultura, zwyczaje, kuchnia i język
mogą wydawać się nam kompletnie obce. I dokładnie takie są. Jednak, po kilku tygodniach, zaczynamy
zauważać coraz więcej podobieństw - uśmiechnięte
oczy, miłość do rodziny, życzliwość. Robb Maciąg
zabierze nas w obie sfery chińskiej podróży. Opowie
o różnicach, ale i o rzeczach wspólnych. O wielkich
miastach i prostych wsiach. O prostymi i o dżungli.
O zupie z kaczych języków i ... herbacie.
Robb i Anna Maciąg -poznaliśmy się w roku 2005 a
w 2006 wyjechaliśmy w długą drogę do Indii … na
złożonych samodzielnie [i całkiem dobrze] rowerach. Zajęło nam to kilkanaście miesięcy. Potem był
Jedwabny Szlak. Też długo bo osiem miesięcy. Od
2010 roku mieszkamy w Krainie Wygasłych Wulkanów i jeździmy od czasu do czasu po Polsce i opowiadamy o podróżowaniu i o spotkaniach ze wspaniałymi ludźmi. Czasem opowiadamy jak wybrać się
w podróż rowerową a kiedy indziej promujemy jedną z kilku książek, które przytrafiły się Robertowi.

Tekst: Jolanta Mądry

WYSTAWA FOTOGRAFII DOMINIKI KUSTOSZ

KULTURY ŚWIATA:
CHINY

Kobiety zbierają jedynie najwyższy pączek oraz
pierwsze dwa lub trzy liście używając w tym celu
specjalnej łopatki z tnącym ostrzem w formie gilotyny. Gdy łopatka jest pełna liście wrzucane są do
kosza zawieszonego za pomocą skórzanego paska
na głowie. Każda kobieta dziennie zbiera od 15 do
20 kg herbaty, czyli od 30 do 45 tysięcy liści! Aby
zapobiec deformacji krzewów Tamilki uważnie
zbierają także uszkodzone pączki (które nigdy się
nie rozwiną) wraz z otaczającymi je dwoma liśćmi
(tzw. banjis). Gdy jedne kobiety pracują na plantacji inne zajmują się ich najmłodszymi dziećmi
(starsze dzieciaki są w tym czasie w szkole).
Na szczyt Lipton’s Seat (1970 m n.p.m.) z fabryki
Dambetenna idzie się ok. 2-3 godzin. Jeśli nie dotrze się tam przed godziną 9 rano, to w zasadzie
nie ma co liczyć na to, iż zobaczy się jakiekolwiek
widoki ponieważ całe pasmo gór zaczynają zasnuwać chmury. Trzeba bowiem wiedzieć, że jest to
teren mglistych lasów deszczowych. Na szczycie
wzgórza znajduje się ławeczka, na której można
usiąść obok samego Sir Thomasa Johnstone’a Liptona. Ponoć pomnik ten ulokowany jest w miejscu,

W między czasie Robb został laureatem aż dwóch
Travelerów miesięcznika National Geographic (w
2007 za „Podróż Życia” i w 2013 za „Podróżniczą
Książkę Roku”) oraz nagrody Podróżnika Roku miesięcznika Podróże (2005, kategoria „Świat”). Na co
dzień przyjmujemy chętnie gości, prowadzimy
warsztaty etnograficzne i podróżnicze dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów oraz wspomagamy
fundację Szkoły Na Końcu Świata.

