
 

LEŚNICKA GAZETA 5 KWIETNIA NR 07/2019 ISSN-1508-5090 

GAZETA BEZPŁATNA 

REKLAMA 

GAZETA LEŚNICKA  

Wydawca: Centrum Kultury „Zamek”, 

pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.  

Redaktor prowadzący: Maciek Kozieł  

Kontakt: tel:  71 349 32 81 wew. 26  

email: gazeta@zamek.wroclaw.pl  

Druk: Rucki Druk ul. Spacerowa, Miękinia. 

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI  GAZETY LEŚNICKIEJ 

Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar: 1. Miejska Biblioteka Pu-

bliczna, filia nr 2, ul. Eluarda 51-55, 2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluar-

da 9, 3. WSRH „Hermes”, stoisko  AGD na Ip., ul. Średzka 32/34, 4. Hutownia 

„Agrobud”, ul. Średzka 49 , 5. Apteka „Pod św. Antoni”, ul. Średzka 33, 6. 

Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojański 1 , 7. Kiosk prasowy, zbieg 

ul. Dolnobrzeska/Średzka, 8. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10, 9. 

Sklep spożywczy, ul. Ślepa 12 ,10. Plac targowy-kiosk prasowy, ul. Skoczylasa , 

11. Sklep spożywczy, ul. Trzmielowicka/Miodowa, 12. Sklep „Żabka”  ul. Pu-

stecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul. 

Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożyw-

czy ul. Dolnobrzeska 36 A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. Osiedle Mar-

szowice – Malownicze, Fresch Market, ul. Hartmana; Stabłowice: 1. Sklep 

spożywczy „Anna” ul. Stabłowicka 57, 2. Sklep PSS Społem ul. Wełniana 31, 3. 

Market spożywczy „Dino” ul. Boguszowska 38, 4. Apteka Stabłowicka ul. Bogu-

szowska 61 A, 5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48, 6. Skl. Spo-

żywczy „Żabka” – ul. Arbuzowa 12; Złotniki: 1. F.H.U, ul. Kamiennogórska 88 

A, 2. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, ul. Wielkopolska 16, 3. Delikatesy 

tradycyjne. com, ul. Wielkopolska 19, 4. Zakład produkcyjno - handlowo - 

usługowy, ul. Częstochowska 14, 5. Apteka Złotnicka, ul. Złotnicka 4G, 6. Sklep 

ogólnospożywczy, ul. Częstochowska 40/1A, 7. Market Perła, ul. Wielkopolska 

14, 8. Wulkanizacja ul. Rawicka 5, 9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17, 

10. „Zdrowa Kobieta” ul. Kamiennogórska 10, 11. Kwiaciarnia „Magdalena” ul. 

Małopolska 36a/2, 12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów 280/282. 

Nakład: 1500 egz.  

CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.  

Pełna oferta dla reklamodawców na stronie www.zamek.wroclaw.pl w zakład-

ce Gazeta Leśnicka 

Moduł I - 8 x 4 cm 

1 strona –45 zł netto 

4 strona - 35 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

Moduł II - 8 x 8 cm 

1 strona –90 zł netto 

4 strona - 70 zł netto 

2 i 3 strona - 50 zł netto 

L E Ś N I C A  ⸰  S T A B Ł O W I C E  ⸰  Ż E R N I K I  N O W E  ⸰  Z Ł O T N I K I  ⸰  M A R S Z O W I C E  ⸰  M O K R A  ⸰  R A T Y Ń  ⸰  Ż A R  

REKLAMA 



 

Podziękowanie dla Przedszkola nr 15 im. Kardynała 

Joachima Meisnera w Leśnicy 

W dniu 20. marca br., przy udziale przedstawicieli Kurato-

rium Oświaty, Departamentu Edukacji UMW, dyrektorów 

przedszkoli, szkół i placówek partnerskich, pracowników 

naukowych wrocławskich uczelni, RO, dzieci i rodziców, 

odbyły się obchody Dnia Talentów. Zgodnie z programem 

„Od inspiracji do kreacji”, połączonym z cyklem warszta-

tów twórczych pn. „W drodze …. ”, obchody te były reali-

zowane w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej. 

Program ten połączył różne placówki oświatowe. Jednym z 

ważnych procesów wzajemnego uczenia stanowiły przed-

sięwzięcia międzyszkolne, przeglądy i festiwale, konkursy, 

gry miejskie, prezentacje sceniczne, służące rozwijaniu 

zdolności i zainteresowań, wzajemnemu poznawaniu się, 

zdobywaniu cennych doświadczeń, niezapomnianemu ko-

leżeństwu. Zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili reali-

zację tego wieloletniego, holistycznego programu, kreują-

cego rozwój dzieci, zarówno w zakresie nauk humanistycz-

nych, geograficzno-przyrodniczych, sztuki, jak i nauk ści-

słych i aktywności fizycznej. Rada Osiedla Leśnica, składa 

na ręce Pani Dyrektor Jolanty Mądry serdeczne podzięko-

wania dla całego personelu placówki, rodziców i dzieci, w 

tym szczególnie liderów i koordynatorów projektu, zaan-

gażowanych w jego przygotowanie i realizację oraz za 

przeprowadzenie bardzo kreatywnych warsztatów. Życzy-

my Państwu dalszych spektakularnych sukcesów w reali-

zacji kolejnych projektów i wychowywaniu najmłodszych 

mieszkańców naszych osiedli w duchu twórczej edukacji. 

Zakończył się XI JPMFT  

W piątek 22. marca br. w Szkole Podstawowej nr 51 w Le-

śnicy odbył się XI Językowy Przegląd Małych Form Teatral-

nych, tym razem z udziałem reprezentacji dwunastu szkół 

podstawowych oraz przedszkoli z Wrocławia. Jury miało 

dużo pracy, gdyż zarówno poziom artystyczny, jak i języ-

kowy, zespołów występujących w obu kategoriach wieko-

wych, był wysoki. Na uczestników czekały atrakcyjne na-

grody, których fundatorami byli między innymi Konsulat 

Niemiec w Wrocławiu i RO. Zarząd Osiedla serdecznie 

dziękuje dyrekcji i organizatorom za dobre przeprowadze-

nie tej imprezy.  

Impreza plenerowa  - 11. kwietnia br. 

Szkoła Podstawowa nr 51, Szkółka Wędkarska przy Kole nr 

122 „Astra” PZW oraz RO, serdecznie zapraszają w czwar-

tek, 11 kwietnia br., od 09.00 do 14.00, nad Stawy Leśnic-

kie przy, na imprezę plenerową dla dzieci i młodzieży pn. 

„Sprzątanie Świata” połączoną z zawodami i zabawami. 

11 maja – Zapraszamy na Rodzinny Flomark Osiedlowy 

 

Rada Osiedla Leśnica, wychodząc na przeciwko oczekiwa-

niom mieszkańców, planuje przy wsparciu Wrocławskiego 

Centrum Rozwoju Społecznego, zorganizować w sobotę 11. 

maja br., w godzinach 12.00-16.00, Rodzinny Flomark 

Osiedlowy na terenie naszego osiedla, w wydzielonej czę-

ści terenu, będącego w administracji Zarządu Zieleni Miej-

skiej, przy ul. Średzkiej - obok Stawów Leśnickich. Celem 

tego przedsięwzięcia jest promowanie świadomości ekolo-

gicznej, w tym umożliwienie mieszkańcom wymiany 

przedmiotów często zalegających na strychach i w piwni-

cach oraz poszerzenie płaszczyzny integracji mieszkańców 

Osiedla i promowanie działań podejmowanych przez insty-

tucje Miasta na rzecz lokalnej społeczności. Z uwagi na 

charakter naszego osiedla, jego zabudowę, ogrody przydo-

mowe i działkowe, dodatkowym elementem, który planuje-

my zorganizować podczas naszego Flomarku, będzie wio-

senny kiermasz kwiatów, rozsady i nasion, sprzętu węd-

karskiego oraz punkty poradnictwa specjalistycznego 

(ogrodniczy, wędkarski). W tym celu pragniemy również 

włączyć lokalnych handlowców z branży ogrodniczej, węd-

karzy Koła PZW oraz Klub Seniora. Już teraz zachęcamy do 

aktywnego udziału, czekamy na Państwa zgłoszenia. Za-

mierzamy też dla dzieci zorganizować konkurs z nagroda-

mi o tematyce ekologicznej oraz udostępnić bezpłatnie 

dmuchane zjeżdżalnie, słodki poczęstunek i napoje, a dla 

wszystkich uczestników będzie dostępna mała gastrono-

mia. Projekt jest kierowany do wszystkich mieszkańców, w 

tym majsterkowiczów, hobbystów, pasjonatów ogrodnic-

twa i staroci, młodych ludzi urządzających swoje wnę-

trza, obejścia czy podwórka. W następnym wydaniu gaze-

ty przybliżymy szczegóły organizacyjne flomarku. Zapra-

szamy mieszkańców  Stabłowic, Złotnik, Leśnicy, Ratynia, 

Marszowic, Mokrego, Żaru i Żernik Nowych do udziału w 

tej wiosennej imprezie i prosimy o wcześniejsze zaplano-

wanie swojego czasu. 

 

Oświetlenie Osiedla Leśnica 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej, odpowiadając na pismo w 

sprawie rozbudowy oświetlenia na Osiedlu Leśnica, in-

formuje, że z uwagi na dużą ilość zgłaszanych potrzeb 

oraz na ograniczone środki finansowe w programie 

"Budowy i przebudowy oświetlenia ulic i miejsc niebez-

piecznych" w pierwszej kolejności realizowane są do-

świetlenia przejść dla pieszych zakwalifikowanych jako 

miejsca szczególnie niebezpieczne, przy szkołach, do-

mach kultury i innych obiektach użyteczności publicznej, 

gdzie ze względu na brak oświetlenia występuje bezpo-

średnie zagrożenie bezpieczeństwa poruszających się 

pieszych, szczególnie dzieci.  W celu realizacji inwestycji 

drogowych, w tym oświetleniowych, powstały we Wro-

cławiu programy służące społeczności lokalnej: 

 

- Program Inicjatyw lokalnych, w którym udział wiąże się 

z partycypacją mieszkańców w kosztach realizowanego 

przedsięwzięcia; 

- Program Inicjatyw Rad Osiedli, umożliwiający realiza-

cję zadań typowanych przez rady, trwają prace nad nową 

edycją; 

- Wrocławski Budżet Obywatelski, dający możliwość zgła-

szania projektów, które realizowane są w wyniku głoso-

wania mieszkańców.  

Na nowych osiedlach oświetlenie i inne elementy pasa 

drogowego budowane są przez deweloperów, a finanso-

wane przez mieszkańców, w kosztach zakupu mieszka-

nia. 

 

W ostatnim okresie na obszarze Osiedla Leśnica wykona-

no wymianę opraw sodowych na oprawy typu LED na 

ulicy Średzkiej i odcinkach ulic przyległych, zmodernizo-

wano i rozbudowano oświetlenie w Parku Leśnickim, a 

na skrzyżowaniu Starogajowej i Wojanowskiej doświetlo-

no przejścia dla pieszych. W 2019 r. zaplanowano do-

świetlenie przystanków „Dolnobrzeska”, doświetlenie 

przejść dla pieszych na ulicy Marszowickiej, oświetlenie 

ulicy Owczarskiej - w przypadku partycypacji mieszkań-

ców. Prosimy o zgłaszanie miejsc wymagających budowy 

oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach 

naszego Osiedla. WIM zapewnia, że wszystkie wnioski 

zostaną przyjęte na listę zgłoszeń i w przypadku pozy-

tywnego zweryfikowania, będą rozpatrywane przy two-

rzeniu budżetu na kolejne lata. 

 

Przejścia dla pieszych w strefie „30” 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiadająca na wniosek o 

utworzenie przejść dla pieszych w pobliżu parkingu i 

pętli na ulicy Snycerskiej oraz przy skrzyżowaniu ulic 

Skoczylasa i Płońskiego informuje, że sprawa została 

omówiona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i zaopiniowana negatywnie. Przepisy doty-

czące stref ruchu uspokojonego nie przewidują wyzna-

czania przejść dla pieszych. Wyjątek stanowią miejsca w 

pobliżu szkół i przedszkoli.  

W strefie ruchu uspokojonego pieszy ma swobodę w wy-

borze miejsca przejścia przez jezdnię, a kierowcy są zo-

bowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. 

 

Chodnik na Starogajowej 

 

ZDiUM informuje, że w poniedziałek 1 kwietnia, na ul. 

Starogajowej, rozpoczęła się budowa brakujących frag-

mentów chodnika na odcinku od posesji 38 do 50. Zakoń-

czenie prac jest planowane na 24 czerwca. 

 

Wiosenne sprzątanie Stawów w Leśnicy - 13. kwietnia 

br. 

Zarząd Osiedla, w imieniu Prezesa Koła nr 122 Astra Pol-

skiego Związku Wędkarskiego, Krzysztofa Basińskiego, 

serdecznie zaprasza wszystkich wędkarzy korzystających z 

akwenów oraz innych chętnych mieszkańców do wspólnego 

porządkowania Stawów w Leśnicy, enklawy różnorodnej 

flory i fauny. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w so-

botę 13 kwietnia, początek o godzinie 9.00, dla uczestni-

ków przewidziano ognisko i kiełbaski. Informacji o akcji 

udziela Prezes Koła tel. 603664989. Zachęcamy, zadbajmy 

o czystość naszego najbliższego otoczenia, przyroda odpła-

ci nam bujną i soczystą zielenią, pierwszymi wiosennymi 

kwiatami oraz śpiewem ptaków. 

 

Sadzenie drzew i krzewów w Eko Parku 

 

Zarząd Osiedla Leśnica, w imieniu Zarząd Zieleni Miejskiej, 

serdecznie zaprasza mieszkańców Stabłowic i wszystkich 

pozostałych osiedli wchodzących w skład Osiedla Leśnica 

na wspólne sadzenie drzew i krzewów w sobotę 6 kwiet-

nia, od godziny 10.00 do 12.00, w Eko-Parku przy  

ul. Starogajowej. 

 

Pierwsza pomoc u dzieci 

 

Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy zaprasza do 

uczestnictwa w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy u 

dzieci: www.facebook.com/events/518417325354113. 9 

kwietnia, od 18.00 do 20.00 w Kinie Nowe Horyzonty, ul. 

Kazimierza Wielkiego. 

Szkolenie jest multimedialne, niekonwencjonalne, otwarte 

dla wszystkich i bezpłatne! Zapraszamy wszystkich chęt-

nych rodziców, dziadków, opiekunów, którzy chcieliby po-

głębić i udoskonalić swoje umiejętności. Na szkoleniu moż-

na dowiedzieć się między innymi, co zrobić w przypadku 

zakrztuszenia, jak postępować z nieprzytomnym dziec-

kiem, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-

oddechową u dziecka. Chcemy pokazać, jak prawidłowo 

rozpoznać i sprawnie reagować w sytuacjach zagrożenia 

życia dziecka. Zachęcamy wszystkich do udziału. Na szko-

lenie obowiązują zapisy przez stronę internetową: 

wcrs.wroclaw.pl/waap_szkolenia 

 

Sprzątanie Osiedla 

 

Zarząd Osiedla na wnioski radnych i mieszkańców zgłasza 

do spółki Ekosystem miejsca, które wymagają uprzątnięcia. 

Ostatnio prace porządkowe wykonano przy ulicy Trzmielo-

wickiej, Batorego i Mleczarskiej. Zgłoszenia dotyczące 

sprzątania ulic, zieleńców, parkingów, wnętrz podwórzo-

wych itp. można przekazywać bezpośrednio do Interaktyw-

nego Centrum Obsługi Mieszkańca: kon-

takt.ekosystem.wroc.pl/sprzatanie-miasta/. Do informacji 

warto dołączyć zdjęcia miejsc wymagających interwencji 

pracowników firm sprzątających miasto. 

 

Konsultacje – Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian 

klimatu do roku 2030 

 

Rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące Planu 

adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030. 

Spotkania podzielono tematycznie i odbywać się one będą 

w Mediatece przy placu Teatralnym 5, w następujących 

terminach: 09.04.19 r. godz. 17.00 - woda, 16.04.19 r. 

godz. 17.00 - zieleń, 23.04.19 r. godz. 17.00 - infrastruktu-

ra i bezpieczeństwo, 30.04.19 r. godz. 17.00 - budownic-

two, 21.05.19 r. godz. 17.30 - spotkanie podsumowujące.  

 

Dyżur strażnika osiedlowego 

 

Przypominamy, że strażnik osiedlowy raz w tygodniu, w 

poniedziałek w godz.17.00-18.00 pełni dyżur w siedzibie 

RO przy ul. Płońskiego 13. Zapraszamy i zachęcamy do 

składania swoich wniosków i propozycji. 

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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wnukom: Oli, Tomkowi i Jankowi wyrazy głębokiego 

współczucia składają 

Dyrekcja , Grono Pedagogiczne i Uczniowie SP51 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w 

Kościele Uniwersyteckim Najświętszego Imienia Jezus 

przy placu Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu, 6 kwietnia, 

w sobotę, o godzinie 10.00. Odprowadzenie na miejsce 

wiecznego spoczynku nastąpi o godzinie 12.00 na Cmen-

tarzu Grabiszyńskim. 

 

FINAŁ KONKURSU 

„WROCŁAWSKIE 

TRAMWAJE” 

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w dniu 

20.03.2019 został zorganizowany XIV Powiatowy 

Konkurs Na Prezentację Multimedialną o Wrocławiu 

pod hasłem "Wrocławskie tramwaje". Konkurs prze-

znaczony był dla uczniów szkół podstawowych. 

Wchodzi w skład Wielkiej Nagrody Wrocławia. Nade-

słano ponad 40 prezentacji, z których  zostało wyło-

nionych 8 finalistów.  Mieli oni za zadanie osobiście 

zaprezentować swoje prace przed jury. Gościły u nas 

Szkoła Podstawowa nr 36, Szkoła Podstawowa nr 37, 

Szkoła Podstawowa nr 50, Szkoła Podstawowa nr 81, 

Szkoła Podstawowa 97 oraz Szkoła Podstawowa nr 

113.  Uczestnicy byli podzieleni na dwie kategorie 

wiekowe klasy 4-6 i 7-8. W klasach młodszych zwy-

ciężył przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 50, na-

tomiast w klasach 7-8 przedstawicielka Szkoły Pod-

stawowej nr 81. Przygotowane prace były na bardzo 

wysokim poziomie merytorycznym, jak i wizualnym. 

Młodzież przedstawiła nam informacje dotyczące 

historii tramwajów oraz ciekawostek z nimi związa-

nych. Finaliści za swoją pracę otrzymali nagrody 

ufundowane przez sponsorów. Wszystkim finalistom 

gorąco gratulujemy i czekamy na wasze prace za 

rok:. 

Tekst: Katarzyna Motzko i Edyta Wardzała 

 

TERAPIA W KARAN 
W NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN” 

przy ul. Traugutta 119/1 we Wrocławiu działa Od-

dział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu. 

Leczenie trwa 8 tygodni, od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 - 13:00.  

Osoby zainteresowane zapraszamy do rejestrowa-

nia się pod numerem telefonu 71 349 15 56. Reje-

stracja jest czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 11:00 - 16:00. 

Konsultacje do przyjęcia na oddział dzienny odby-

wają się w poniedziałki w godzinach 9:00 - 11:00 

po uprzedniej rejestracji. 

Za okres leczenia wystawiamy zwolnienie lekar-

skie. 

 

WSPOMNIENIE  O 

PROF. M. INGLOCIE 

„Wspomnienie jest formą spotkania” 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. Dr hab. Mieczysława Inglota, człowieka 

skromnego o wielkim sercu, oddanego nauce, krze-

wiciela literatury polskiej, wychowawcy wielu po-

koleń studentów, pracownika Instytutu Filologii 

Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Do Szkoły Podstawowej nr 51 trafił wraz ze swoimi 

wnukami. Włączył się aktywnie w życie szkolne. 

Uczestniczył jako zaproszony gość w lekcjach, na 

których prezentował czasy swej trudnej, wojennej 

młodości we Lwowie. Był jurorem w organizowa-

nym przez naszą placówkę, przez wiele lat, 

„Wielkim Leśnickim Dyktandzie”, a tak-

że ,,Językowym Przeglądzie Małych Form Teatral-

nych”. Zapraszał na Uniwersytet  Wrocławski  

uczniów i  przybliżał im jego historię.  

Uhonorowany został w 2004 r. tytułem „Przyjaciel 

Szkoły Podstawowej nr 51” i był nim w pełni. 

Uczestniczył corocznie w spotkaniach z Gronem 

Pedagogicznym SP 51 z okazji Święta Szkoły i Świę-

ta Edukacji Narodowej, a Jego mądre, przy tym 

dowcipne wypowiedzi długo będą krążyły we 

wspomnieniach. Pan Profesor był stałym gościem 

w klasach swych wnuków przy okazji uroczystości 

Dnia Babci i Dziadka. Zawsze dla uczniów i nauczy-

cieli miał ciepłe słowa i serdeczny uśmiech. 

Wdzięczni  jesteśmy z całego serca Panu Profesoro-

wi  za wzbogacenie naszego szkolnego życia swoją 

osobą, doświadczeniem i za poświęcenie nam swo-

jego cennego czasu, który nam ofiarował. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI ! 

Rodzinie Profesora – córce pani Dorocie Inglot, 

zięciowi panu Grzegorzowi Niemcowi, równie moc-

no zaangażowanym w życie naszej szkoły oraz 
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Zbiórka również jest powadzona na stronie  

www.siepomaga.pl/uratuj-ewe 

KONKURS NA OPO-

WIADANIE LUB ILU-

STRACJE 
Konkurs Kryształowe Smoki towarzyszy festiwalo-

wi Dni Fantastyki od początku, czyli od 2004 roku. 

Jednak pod obecną nazwą znany jest dopiero od 

roku 2013, od tego też czasu towarzyszy mu cha-

rakterystyczna statuetka. 

Ideą konkursu jest popularyzowanie fantastyki 

oraz pokazanie potencjału twórczego, jaki tkwi w 

każdym człowieku. Z tego powodu konkurs kiero-

wany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Choć to konkurs ogólnopolski, to śmiało można 

powiedzieć, że wykracza daleko poza tereny kraju: 

zgłoszenia napływają także z Niemiec, Holandii, 

Norwegii, Belgii czy Francji. Każda odsłona to setki 

zgłoszeń w dwóch kategoriach: literacka i graficz-

na. W tegorocznej edycji po raz pierwszy pojawił 

się podział ze względu na wiek – kategoria dla 

dzieci w wieku 10-15 lat oraz dla młodzieży i doro-

słych od 16 roku życia. 

Co roku jurorzy dobierani są bardzo starannie, w 

poprzednich latach byli to m.in. Robert M. Wegner, 

Aneta Jadowska, Dominika Węcławek czy Wojciech 

Zembaty w kategorii literackiej. Z kolei w graficznej: 

Sebastian Skrobol, Artur Wabik czy Konrad Czernik. 

Poziom prac za każdym razem sprawiał, że wyłonienie 

zwycięzców stawało się powodem gorących dyskusji 

wśród jurorów.  

Członkowie jury zawsze wybierają trzy najlepsze pra-

ce, których autorzy zapraszani są na galę Dni Fanta-

styki – to właśnie podczas tego wydarzenia ogłasza się 

zwycięzców oraz wręcza nagrody, m.in. statuetkę 

Kryształowego Smoka – otrzymują ją zwycięzcy po-

szczególnych kategorii. Zdobycie pierwszego miejsca 

wiąże się także z uzyskaniem nagrody pieniężnej w 

wysokości 700 zł w kategorii 16+ oraz nagrody mate-

rialnej o wartości 300 zł w kategorii dziecięcej. 

Tegorocznym tematem Dni Fantastyki, a co za tym 

idzie, także konkursu jest czas – czas w ujęciu prze-

mian, ewolucji fantastyki, przemijania pewnych tren-

dów, ale też tego, że niektóre motywy czy dzieła, nie 

zmieniają się mimo upływu czasu. Nie zmienia się też 

nasz stosunek do nich. Od dziesiątek lat zaczytujemy 

się w Tolkienie, wciąż nie porzuciliśmy Harrego Potte-

ra (niektórzy nadal czekają na swoją sowę), a Wiedź-

min jeszcze długo nie pójdzie w kąt.  

Prace na konkurs można wysyłać na adres kon-

kurs@dnifantastyki.pl do 14 kwietnia 2019 roku. Wię-

cej informacji o regulaminie i samych dniach fantasty-

ki znajdziecie na stronie www.dnifantastyki.pl.  


