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Mikrogranty w 2019 

 

Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella rozpo-

czynają pierwszy w tym roku nabór Mikrograntów. 

23 stycznia ruszają spotkania informacyjne, na które 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem 

mieszkańców. W projekcie mogą uczestniczyć pełno-

letnie osoby fizyczne (także te prowadzące działal-

ność gospodarczą oraz grupy nieformalne), młode 

organizacje pozarządowe (do 5 lat działalności) 

oraz młodzieżowe grupy nieformalne (osoby od 13 do 

21 roku życia). Zgłaszać można pomysły na działania 

z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, 

związane ze wszystkimi dziedzinami sztuki oraz in-

ne o charakterze kulturotwórczym. Nabór wniosków 

potrwa od 1 do 15 lutego. Organizatorzy szczególnie 

mocno rekomendują wykorzystanie miejsc i obiek-

tów, które powstały w ramach Wrocławskiego Bu-

dżetu Obywatelskiego. Więcej informacji i terminarz 

spotkań na strefakultury.pl 

 

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2019 

roku 

 

Ekosystem informuje, że z propozycji lokalizacji 

kontenerów na odpady wielkogabarytowe przesła-

nych przez RO Leśnica, wybrał optymalne miejsca 

podstawień zapewniające dostęp dla jak największej 

ilości mieszkańców. Spółka przypomina, że pojemni-

ki nie są przeznaczone dla poszczególnych nierucho-

mości, a dla całego obszaru zabudowanego budynka-

mi wielolokalowymi lub jednorodzinnymi. Ponadto 

w przypadku konieczności dodatkowych podstawień, 

istnieje możliwość zamówienia jednorazowego usta-

wienia kontenera. 

 

Leśnica: al. Platanowa 1: 2019-04-02, 2019-10-08; 

Dolnobrzeska 40: 2019-02-01, 2019-06-11, 2019-10-

11; Dolnobrzeska 58: 2019-02-05, 2019-04-09, 2019-

06-04, 2019-08-30, 2019-10-18, 2019-12-10; Jajczar-

ska 3: 2019-02-26, 2019-04-05, 2019-06-04, 2019-

08-09, 2019-10-11, 2019-12-03; Junacka 2: 2019-01-

11, 2019-03-22, 2019-05-10, 2019-07-23, 2019-09-

24, 2019-11-29; Kącka 16: 2019-02-01, 2019-04-05, 

2019-06-14, 2019-08-09, 2019-10-11, 2019-12-20; 

Krępicka 17: 2019-02-08, 2019-04-12, 2019-06-11, 

2019-08-16, 2019-10-18, 2019-12-20; Mokrzańska 

35: 2019-02-01, 2019-04-05, 2019-06-11, 2019-08-

09, 2019-10-11, 2019-12-20; Niepierzyńska 19a: 2019

-02-01, 2019-06-04, 2019-10-08, Serowarska 12: 

2019-04-26, 2019-10-29; Sosnowa 12: 2019-04-02, 

2019-08-23, 2019-12-03; Świerkowa 1a: 2019-02-22, 

2019-04-16, 2019-06-11, 2019-08-30, 2019-10-18, 

2019-12-27; Wińska 7: 2019-02-15, 2019-04-16, 2019

-06-11, 2019-08-16, 2019-10-18, 2019-12-27; Wolska 

4: 2019-02-01, 2019-04-05, 2019-06-11, 2019-08-09, 

2019-10-11, 2019-12-10. 

Stabłowice: Ananasowa 6: 2019-01-11, 2019-03-12, 

2019-05-10, 2019-07-19, 2019-09-20, 2019-11-15; 

Górecka 82a: 2019-02-22, 2019-04-12, 2019-06-14, 

2019-08-16, 2019-10-18, 2019-12-17; Jeleniogórska 

37: 2019-02-08, 2019-04-12, 2019-06-11, 2019-08-

30, 2019-10-18, 2019-12-20; Jeleniogórska 91: 2019-

02-12, 2019-04-16, 2019-06-21, 2019-08-20, 2019-10

-29, 2019-12-20; Lazurowa 3: 2019-01-22, 2019-03-

29, 2019-05-17, 2019-07-26, 2019-09-27, 2019-11-

26; Piotrkowska 12: 2019-02-12, 2019-06-14, 2019-

10-29; Rychła 5: 2019-02-12, 2019-04-16, 2019-06-

21, 2019-08-30, 2019-10-29, 2019-12-13; Starogajo-

wa 43: 2019-02-05, 2019-04-09, 2019-06-11, 2019-

08-02, 2019-10-22, 2019-12-10; Śnieżna 3: 2019-02-

22, 2019-04-12, 2019-06-11, 2019-08-30, 2019-10-

18, 2019-12-20; Wełniana 15: 2019-02-15, 2019-04-

12, 2019-06-14, 2019-08-27, 2019-10-18, 2019-12-

17; Żółta 13: 2019-02-08, 2019-04-12, 2019-06-11, 

2019-08-30, 2019-10-18, 2019-12-20. 

Złotniki: Kamiennogórska 46: 2019-02-05, 2019-

04-09, 2019-06-04, 2019-08-09, 2019-10-18, 2019-

12-10; Kielecka 12: 2019-01-15, 2019-03-12, 2019-

05-14, 2019-07-16, 2019-09-27, 2019-11-15; Kielec-

ka 66: 2019-02-01, 2019-04-05, 2019-06-21, 2019-

08-09, 2019-10-11, 2019-12-13; pl. Ciesielski 1: 

2019-02-01, 2019-04-09, 2019-06-04, 2019-08-30, 

2019-10-22, 2019-12-17; pl. Kaliski 1: 2019-02-08, 

2019-04-12, 2019-06-11, 2019-08-30, 2019-10-18, 

2019-12-20; Rawicka 21: 2019-02-05, 2019-04-09, 

2019-06-04, 2019-08-30, 2019-10-18, 2019-12-17; 

Zakopiańska 1: 2019-01-11, 2019-03-05, 2019-05-

07, 2019-07-09, 2019-09-06, 2019-11-12. 

Ratyń:Gromadzka 3: 2019-02-15, 2019-04-16, 2019

-06-25, 2019-08-30, 2019-10-29, 2019-12-10; Gro-

madzka 49: 2019-02-26, 2019-04-26, 2019-06-25, 

2019-08-27, 2019-10-29, 2019-12-20; Miodowa 116: 

2019-02-19, 2019-04-26, 2019-06-25, 2019-08-27, 

2019-10-29, 2019-12-20. 

Mokra: Wińska 7: 2019-02-15, 2019-04-16, 2019-

06-11, 2019-08-16, 2019-10-18, 2019-12-27. 

Marszowice: Marszowicka 1: 2019-02-12, 2019-04-

16, 2019-06-21, 2019-08-30, 2019-10-29, 2019-12-

27; Marszowicka 30: 2019-01-15, 2019-03-15, 2019-

05-17, 2019-07-16, 2019-09-20, 2019-11-26. 

Żerniki Nowe: Bukowa 16: 2019-02-08, 2019-04-

12, 2019-06-14, 2019-08-16, 2019-10-22, 2019-12-

17; Grabowa 48: 2019-01-11, 2019-03-15, 2019-05-

10, 2019-07-30, 2019-09-20, 2019-11-22; Lewa 1: 

2019-02-01, 2019-06-14, 2019-10-11; Lewa 53: 2019

-04-02, 2019-08-23, 2019-12-10; Trójkątna 16: 

2019-02-08, 2019-06-14, 2019-10-22. 

 

Program KAWKA + 2019 

 

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji 

celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania słu-

żące ochronie powietrza polegające na trwałej 

zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, 

realizowane na zasadach określonych w Uchwale 

Nr LI/1207/18 Rady Miejskiej Wrocławia z 15 lute-

go 2018 r. Wnioski można składać do dnia 

30.09.2019 r. 

Dotacja celowa może być udzielona na realizację w 

lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wyko-

rzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwesty-

cyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmują-

cych trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania 

opartego na paliwie węglowym, będącego jedynym 

stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na: 

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

ogrzewanie gazowe; ogrzewanie elektryczne; 

ogrzewanie lekkim olejem opałowym; urządzenie 

grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła ener-

gii, w tym pompę ciepła. 

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne 

będące właścicielami lub posiadające inny tytuł 

prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości 

wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położo-

nych w granicach administracyjnych Wrocławia. 

Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełno-

mocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protoko-

łów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów są 

dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Pu-

blicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w Cen-

trum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16. 

 

WBO 2019 

 

Do 4 lutego można zgłaszać projekty do kolejnej edy-

cji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zmieniły 

się zasady budżetu, pod projektem muszą podpisać 

się minimum dwie osoby, nie ma podziału na rejony, 

każdy mieszkaniec będzie miał dwa głosy: jeden na 

projekt osiedlowy i jeden na projekt ponadosiedlowy. 

Maksymalna wartość projektu osiedlowego to 750 

tys. zł, ponadosiedlowego 2 mln. Projekt ponadosie-

dlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza 

poza obszar jednego osiedla i dotyczy wyłącznie rea-

lizacji: a. parków, skwerów, terenów zielonych lub 

zieleni przyulicznej; b. instalacji, obiektów lub tere-

nów rekreacyjnych lub sportowych; c. infrastruktury 

związanej ze zrównoważoną mobilnością. Każdy 

mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę 

projektów. Aby zgłosić projekt nie jest potrzebne za-

meldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, który złożył 

projekt do WBO jest jego liderem – określa wartość 

projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy czy pona-

dosiedlowy. Projekty można składać na formularzu 

dostępnym na www.wroclaw.pl/wbo, papierowo lub 

elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista 

podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierają-

cych projekt, wśród nich może być również podpis 

lidera.  Na realizację WBO przeznaczono 25 mln zło-

tych. 

 

Inwestycje drogowe na Osiedlu 2019–2020 

 

Z uwagi na liczne zapytania mieszkańców przypomi-

namy o planach inwestycyjnych UM, dotyczących 

infrastruktury drogowej na Osiedlu.  

Stabłowice - opracowana została dokumentacja pro-

jektowa chodnika ulicy Starogajowej, na odcinku od 

posesji nr 38 do 50. Zadanie jest analizowane pod 

kątem możliwości ujęcia w planach na dalsze lata. 

Na ulicy Kruszcowej, od Jeleniogórskiej do numeru 

36, planowana jest budowa nawierzchni tymczaso-

wej, obecnie opracowywana jest dokumentacja tech-

niczna. 

Złotniki - planowana jest budowa ulicy Zakopiańskiej 

na odcinku od ulicy Złotnickiej do Kieleckiej, inwe-

stycja współfinansowana przez dewelopera. Zadanie 

przewiduje budowę chodników, jezdni, odwodnienia, 

oświetlenia i miejskich kanałów technologicznych. 

Przewidziana jest przebudowa skrzyżowania Złotnic-

kiej z Zakopiańską, wraz z fragmentem jezdni i budo-

wą jednostronnego chodnika (rozpoczęcie robót II 

kwartał 2019) oraz wyciszenie nawierzchni na odcin-

ku od Kosmonautów do Rajskiej, realizacja zaplano-

wana na 2019 r. Ponadto trwają prace projektowe 

związane z planowaną budową osi zachodniej do Ko-

smonautów, realizacja jest planowa na lata 2019-20. 

Ratyń - budowa chodnika przy ulicy Gromadzkiej i 

szkolnej, inwestycja wspólna z MPWiK w ramach 

budowy infrastruktury i odbudowy nawierzchni na 

osiedlu. Planowany termin realizacji w 2019, po za-

kończeniu prac przez MPWiK. 

Leśnica - przebudowa ulicy Średzkiej na odcinku od 

przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Dolno-

brzeską, wraz z fragmentem ulicy Trzmielowickiej 

(do zatoki autobusowej). Przewidziano przebudowę 

konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, budowę 

ronda oraz przebudowę infrastruktury technicznej. 

Rozpoczęcie realizacji planowane na kwiecień 2019 r. 

Przebudowa ulicy Dolnobrzeskiej na odcinku od 

Średzkiej do Polkowickiej - obecnie opracowywana 

jest dokumentacja techniczna.  

 

 

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 

Dokończenie na następnej stronie. 
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Rubryka Rady Osiedla Leśnica.  

 

Remont Mostów Średzkich planowany jest na lata 

2019-20. Na 2019 r. zaplanowano również budowę 

nowego przystanku w rejonie Smolnej, budowę na-

wierzchni ulicy Prochowickiej (od szkoły do Junac-

kiej) oraz przebudowę chodnika po południowej stro-

nie ulicy Serowarskiej. 

 

Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitar-

nej w Leśnicy 

 

W poniedziałek 21.01.2019 r. o godzinie 18.00 w sie-

dzibie RO Leśnica odbyło się spotkanie przedstawi-

cieli MPWiK i projektanta z mieszkańcami ulic: Sko-

czylasa, Promenada, Kącka i Stroma. Goście przed-

stawili zakres planowanej inwestycji oraz wstępny 

harmonogram działań związanych z projektowaniem 

a następnie praktyczną jej realizacją. W dalszej ko-

lejności mieszkańcy zadawali wiele pytań, w tym 

dotyczących kosztów tego przedsięwzięcia, zasad 

dofinansowania przez gminę Wrocław (wykonanie 

sięgaczy). Apelujemy do mieszkańców ww. ulic o 

uzgodnienie z głównym projektantem miejsca usytu-

owania sięgacza do budynku. W tym celu jesienią 

ubiegłego roku zostały przesłane do mieszkańców 

stosowne pisemne zawiadomienia. Jest to ważne, 

gdyż projektant musi dokonać stosownych uzgodnień 

i złożyć gotowy projekt do MPWiK. Przypominamy, 

że spółka ta finansuje budowę głównych rurociągów 

w ulicy oraz sięgaczy do granic posesji, natomiast 

mieszkańcy (wspólnoty) ponoszą koszty zaprojekto-

wania i wykonania przyłączy do budynków na swo-

ich działkach (od granicy). 

 

Zwracamy uwagę, że zarówno wybór projektanta jak 

i wykonawcy przyłącza jest w gestii indywidualnej 

mieszkańców (wspólnot) i dlatego warto poszukać i 

wybrać na rynku ofert optymalną cenowo usługi. 

Wszelkie pytania należy również kierować do Cen-

trum Obsługi Klienta MPWiK, ul. Na Grobli 19; godzi-

ny pracy: poniedziałek-piątek: 08:00-15:00; środa: 

8:00-17:00;  

tel. 71 34 09 655; e-mail: bok@mpwik.wroc.pl. 

 

Spotkanie członków porozumienia Wrocław Za-

chód  

 

17 stycznia br. w siedzibie RO Leśnica odbyło się 

pierwsze w tym roku spotkanie członków porozumie-

nia Wrocław Zachód. Na tym spotkaniu zostały omó-

wione dotychczasowe wspólne działania oraz zapla-

nowano działania w 2019 roku. Pragniemy między 

innymi: kontynuować przedsięwzięcia zmierzające 

do poprawy komunikacji zbiorowej na naszych osie-

dlach; działania zmierzające do rozpoczęcia budowy 

drugiej części budowy obwodnicy Leśnicy (Aleja Sta-

błowicka); wznowienia średniego szkolnictwa zawo-

dowego; kontynuowania prac dotyczących inwestycji 

kanalizowania osiedli oraz integracji środowiskowej 

w tej części miasta.    

 

Przypominamy, że w listopadzie 2017 roku w CK Za-

mek przedstawiciele sześciu Rad Osiedli 

(Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec, 

Leśnica, Maślice, Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., 

Pracze Odrzańskie i Żerniki) podpisali list intencyjny 

w sprawie wspólnych działań. Rady, które podpisały 

ten list cyklicznie spotykają się, wymieniają się do-

świadczeniami, pomagają sobie w sprawach trans-

granicznych, ponadosiedlowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze! zdolne dzie-

ciaki 

Chodzą do szkoły, bawią się, grają w piłkę, chodzą 

z psem na spacer, biegają, nie lubią szpinaku, nie-

chętnie odrabiają lekcje, łobuzują, uwielbiają swo-

je smartfony, krzyczą, hałasują, kochają zwierzęta, 

uwielbiają lody, jeżdżą na rowerze… 

Ale! Jeszcze coś. Coś wyjątkowego. Są wśród nich 

prawdziwi artyści. I z pozoru niczym nie różnią się 

od pozostałych rówieśników, ale jednak!  Jednak! 

W tych małych główkach od urodzenia siedzi dar. 

Wyobraźnia. Talent, nie widomo skąd. Wyczucie 

koloru, proporcji, estetyki, lekka kreska, można 

w nieskończoność. 

To są WYJĄTKOWE dzieci. I mają WYJĄTKOWY dar. 

Trzeba o to zadbać. One mają niezwykłą wrażli-

wość, którą warto pielęgnować. I ten talent! Ta-

lent, który na różne sposoby i różnymi środkami – 

trzeba rozwijać. Trzeba pomóc im go rozwijać, bo 

z tych małych zdolnych pączków rozwiną się 

ogromne, jeszcze większe wspaniałe talenty! 

Zatrzymajcie się na chwilę i zanurzcie w ich świe-

cie. Świecie, który przelały dla nas na papier. To 

dzieciaki nasze, znajome. Z podwórka, ze szkolne-

go korytarza, z tej samej klasy, ulicy, okolicy. Za-

trzymajmy się na chwilę. Zauważmy je. Nasze zdol-

ne dzieciaki. Prace, które możemy obejrzeć na wy-

stawie powstały pod fachowym okiem p. Mirosła-

wy Joszczuk, która uczy plastyki w SP nr 51. 

Zapraszamy serdecznie. 

Źródło: Materiały promocyjne wystawy. 

 

Ściana dla ilustra-

tora: M. Kościańska 

W 2019 r. otwieramy nowy projekt promujący mło-

dych ilustratorów. „Ściana dla ilustratora” to prze-

strzeń do ekspozycji w holu na pierwszym piętrze 

i na parterze CK Zamek, w jego ramach będziemy 

pokazywać prace najciekawszych ilustratorów i ry-

sowników i uwaga (!) wszystkie prace będą na sprze-

daż. Mamy nadzieję, że dobra, polska ilustracja zago-

ści na dobre na ścianach Waszych domów! 

Pierwsza ekspozycja w ramach tego projektu to pra-

ce Magdaleny Kościańskiej m.in. z serii 

„Dreamgarden”. 

Wszystkie ilustracje w formie wysokiej jakości prin-

tów są dostępne w sprzedaży w Zamku (w czasie 

trwania wystawy) oraz u autorki, Magdaleny Ko-

ściańskiej: MagicSuitcase.pl, e-mail: magic00suitca-

se@gmail.com 

Magdalena Kościańska, czyli Magic Suitcase Illustra-

tion, ilustratorka i graficzka. Wykonywała ilustracje 

m.in. dla Lubuskiego Teatru, portalu Ofeminin, Net-

guru, na TEDxPoznań. Tworzyła prace dla wrocław-

skiego klubu Niskie Łąki, prezentowane potem 

w albumie „Art on the wall” (wyd. Dopress). Prowa-

dzi też warsztaty kreatywne, współpracując z insty-

tucjami kultury. Założycielka i autorka portalu wyob-

razniej.pl, poświęconego edukacji wizualnej i współ-

kuratorka wystawy „Cross the b/order, ilustracja bez 

granic”. 

Noworoczny koncert pianistów pod opieką A. Pulkowskiej 

Sensoplastyka w Centrum Kultury „Zamek” 

Najbliższe termin: 16 lutego 2019 

Więcej informacji na www.zamek.wroclaw.pl 



 

 

 

Warsztaty chorą-

gwiarskie z Gwardią 

Gryfa 

Zapraszamy na otwarty warsztat żonglowania chorą-

gwiami Sbandieratori! 

Podczas warsztatów dowiecie się o historii i tradycji 

włoskiej sztuki żonglowania chorągwiami, która na-

rodziła się w średniowiecznej Toskanii. Grupa do-

świadczonych trenerów poprowadzi przez podstawy 

ruchu scenicznego, pozycje statyczne i dynamiczne. 

Główną częścią zajęć będzie praktyczna nauka pod-

stawowych pozycji i rzutów chorągwiami, a na finał, 

wspólnie z instruktorami opracujecie i wspólnie wy-

konacie krótką choreografię chorągwiarską, przy 

akompaniamencie bębna. 

Wstęp wolny, prosimy o zapisywanie się pod adre-

sem e-mail: info@zamek.wroclaw.pl. Zapraszamy 

osoby początkujące, takie które nie miały wcze-

śniej doświadczenia w żonglowaniu, a także takie, 

które znają już podstawy ruchu scenicznego. 

Gwardia Gryfa to dwudziestoosobowy zespół zrze-

szający młodych i twórczych Wrocławian, których 

połączyła wspólna pasja i chęć przeżycia artystycznej 

przygody. Jesteśmy jedyną grupą w Polsce specjalizu-

jącą się w realizacji pokazów inspirowanych Sban-

dieratori – widowiskową, włoską sztuką  żonglerki 

chorągwiami. Pod znakiem ognistego gryfa swoje 

umiejętności rozwijają jednak nie tylko atletycznie 

zbudowani chorągwiarze,  ale także: zgrabne tancer-

ki i zabawni animatorzy. 

Nasi Sbandieratori, w swojej pracy czerpią inspirację 

od mistrzów z Toskanii, gdzie w średniowieczu naro-

dziła się uprawiana przez nich dyscyplina. Z pięknej, 

wielowiekowej, włoskiej tradycji pozostawili to co 

najefektowniejsze-prezentację wigoru i zapału 

drzemiącego w ciałach młodych mężczyzn. Pokazy 

flagowe w ich aranżacji, pozostają wierne kano-

nom, magnetyzują widzów podniebnym tańcem 

szybujących w powietrzu flag. 

Prezentując nasze oryginalne pokazy, dostaliśmy 

się do programu MAM TALENT. Widzów i jurorów 

show zachwycił spektakularny występ Gwardii 

Gryfa otwierający pierwszy odcinek na żywo. 

A miarą sukcesu tego występu niech pozostną sło-

wa Roberta Kozyry, który porównał jego rozmach 

do „otwarcia Olimpiady”. 

Mixed_media, czyli 

malując jazz 
Wystawa malarstwa Wojciecha Pomianowskiego 

W lutym w Galerii Zamek pokażemy wystawę Woj-

ciecha Pomianowskiego. Kolekcja prac 

„Mixed_media, czyli malując jazz i inne opowie-

ści”, to cykl abstrakcyjnych impresji płynących  

w rytmie jazzu. Jak pisze sam artysta, muzyka go 

inspiruje, tworzy przy muzyce, jest ona katalizato-

rem jego twórczej ekspresji. Prace Pomianowskiego 

to swobodna, eksperymentalna podróż po kolorach 

i dźwiękach. 

Wojciech Pomianowski: „Jestem chyba raczej mala-

rzem, grafikiem, projektantem, albo odwrotnie… 

w tajemnicy przed szerokim światem zajmuję się też 

muzyką… Wierny swej niezależności od technik kla-

sycznych i opisanych konwencji maluję tak, jak by 

ode mnie zaczynała się historia sztuki. Mam bardzo 

skomplikowaną osobowość i pewnego rodzaju nie-

stabilność… To daje mi nieskrępowane możliwości 

wolnej kreacji według moich uczuć, potrzeb i chęci 

wyrażania siebie. Z całym szacunkiem – nie jestem 

akwarelistą, nie trzymam się malarstwa sztalugowe-

go, nie stosuję technik klasycznych, a wręcz prze-

ciwnie – poszukuje, mieszam, wymazuję, dokładam, 

, zabieram, skrobię w złości albo w miłości… Prze-

wrotność i niejednoznaczność otaczającego świata 

wspomagane wielką miłością do muzyki jest dla 

mnie pożywką do mojej twórczości, mojej sztuki, 

mojej wypowiedzi – nawet jeśli mądrzejsi ode mnie 

zobaczą w moich pracach „coś, co już było”. Trudno 

– robię to ja, robię swoje, robię dzisiaj. Chcę robić to 

do końca siebie.” Więcej o artyście TUTAJ. 

Modest Moliński: „Twórczość ta jest bardzo indywi-

dualna, a przez to wyjątkowa. Cechuje ją przemyśla-

na, wyrafinowana kompozycja, czysta, heraldyczna 

kolorystyka, tudzież predylekcja do abstrakcji li-

rycznej. Malarstwo to w swoim charakterze chętnie 

odwołuje się do estetyki awangardy pierwszej polo-

wy XX wieku, gdy nowinki artystyczne były jeszcze 

w pełni zrozumiałe i akceptowane przez widzów. 

Tutaj polega to na kubistycznej stylizacji i deforma-

cji, fowistycznej inklinacji do zdecydowanych kolo-

rów, z wyjątkową słabością do czerni, który to kolor 

w różnych wariantach i odcieniach jest znakiem roz-

poznawczym artysty. Twórczość ta, choć pełna jest 

postmodernistycznych odwołań, w pełni posiada 

walory nowoczesności, a to poprzez liczne aktualne 

cytaty i odniesienia. Artysta widowiskową biegłość 

rysunku potrafi ukierunkować w stronę szlachet-

nych, monumentalnych i zdyscyplinowanych form, 

przez co powstały prace eleganckie i stylowe, 

o trwałej wartości, nie tylko dekoracyjnej.” 


