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PUNKTY DYSTRYBUCJI GAZETY LEŚNICKIEJ:
Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar: 1. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 2, ul.
Eluarda 51-55, 2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluarda 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. Pustecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul.
Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożywczy ul. Dolnobrzeska 36
A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. Osiedle Marszowice – 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. Boguszowska 61 A, 5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48, 6. Skl. Spożywczy „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.

REKLAMA

BIULETYN

WWW.LESNICA.ORG

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

Życzenia i podziękowania dla pracowników Służy Zdrowia
Z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia (7
kwietnia), radni Osiedla Leśnica składają
całemu personelowi wszystkich placówek
medycznych naszego Osiedla, najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia
i wytrwałości, wszelkiej pomyślności w pracy
i życiu osobistym oraz szczęścia rodzinnego.
Serdecznie dziękujemy Państwu za bezprecedensowe, pełne wyrzeczeń zaangażowanie w
zwalczanie epidemii. Codziennie dajecie Państwo godne naśladowania przykłady ofiarności i poświęcenia w ratowaniu naszego życia.
Z całego serca jesteśmy wdzięczni.
Kiedy odbędzie się II Rodzinny Flomark Osiedlowy ?
Rada Osiedla Leśnica, planowała zorganizować w sobotę 15. maja br., II Rodzinny Flomark Osiedlowy - w wydzielonej części terenu przy ul. Średzkiej, obok Stawów Leśnickich. W 2019 roku ta proekologiczna impreza
przyjęta została przez mieszkańców naszego
osiedla z duża aprobatą. natomiast w 2020
roku ze względu na pandemię nie odbyła się.
Niestety, obecnie obowiązujące obostrzenia
związane ze stanem epidemii, na chwilę
obecną uniemożliwiają przeprowadzenie tego
przedsięwzięcia. W związku z tym, jeśli do 15
maja, sytuacja epidemiczna nie ulegnie radykalnej poprawie, rozważamy możliwość przeniesienia go na inny dogodniejszy termin, o
którym Państwa powiadomimy.
Remont Złotnickiej etap II
20 marca rozpoczął się drugi etap remontu
nawierzchni ul. Złotnickiej. Wyłączony z ruchu jest fragment ulicy Złotnickiej od skrzyżowania z ul. Rajską do ul. Wielkopolskiej.
Obsługa posesji na tym odcinku odbywa się
w ramach placu budowy. Zmieniła się trasa
linii autobusowych 148 i 253. Autobusy w
obu kierunkach jadą objazdem od ulicy Małopolskiej przez ul. Wielkopolską i Rawicką
do ul. Kosmonautów z pominięciem przystanków „Złotnicka” znajdujących się przy
skrzyżowaniu ulic Kosmonautów i Złotnickiej. Dla autobusów linii 148 i 253 jadących
w
kierunku
centrum
miasta, uruchomiony został przystanek tymczasowy na ul. Wielkopolskiej pomiędzy pl. Kaliskim a ulicą Złotnicką. Prace potrwają do
lipca 2021 r. Koszt inwestycji to: 398 873,00
zł brutto.
Nabór 2021-22 Komunikat Departamentu Edukacji
Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do
przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub
Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny
2021/2022 możecie skorzystać z możliwości
złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie
elektronicznej z podpisem zaufanym. W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym
wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub
szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie
ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek
oświatowych znajdujących się w ofercie na
stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021
roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z
podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie
określonych kryteriów. O tym, jakie pliki
należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji. UM Wrocławia rekomen-

duje składanie wniosków drogą elektroniczną. Jeśli nie jesteście posiadaczem
profilu zaufanego – możecie dowiedzieć się
jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/
profil-zaufany
Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo
na
stronie
www.wroclaw.pl/portal/
rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw
Las Mokrzański – konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów leśnych położonych w granicach
administracyjnych miasta Wrocławia, ważnych dla tożsamości kulturowej
lokalnych
społeczności
(kategoria HCVF 6)
Nadleśnictwo Miękinia ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie obszarów leśnych
będących w zarządzie Nadleśnictwa
(leżących w granicach m. Wrocławia) ważnych dla tożsamości kulturowej lokalnych
społeczności
–
kategoria
HCVF6.
Nadleśnictwo Miękinia z uwagi na potrzebę i obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, która respektuje
uwarunkowania gospodarcze, społeczne i
kulturowe oraz wartości lokalne, chce wyznaczyć wspólnie z gminą Wrocław, obszary leśne ważne dla tożsamości kulturowej
lokalnych społeczności, zgodnie z procedurami
organizacji
certyfikującej.
Kategoria HCVF6 zarezerwowana jest dla
szczególnych obszarów związanych z lokalną tożsamością kulturową. Są to miejsca
powszechnie uznane jako historyczne, religijne, kulturowe, archeologiczne lub duchowe istotne dla lokalnej społeczności, jak
na przykład cmentarze, miejsca pamięci,
stałe miejsca modlitwy (krzyże, kapliczki),
miejsca do których pielgrzymują wierni,
grodziska, kurhany itp.
Nadleśnictwo przygotowało kwestionariusz, w którym zgłaszający – podmiot lub
reprezentant lokalnej społeczności może
wskazać obszar leśny, w którym znajdują
się ww. obiekty lub miejsca.
Zgłoszenia należy składać na adres e-mail
Nadleśnictwa
Miękinia
–
miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl w terminie do 9
kwietnia 2021 r. Ogłoszenie i formularz
zgłoszeń dostępne są na stronie:
wroclaw.pl i miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
Złap Deszcz 2021
Wydział Wody i Energii Urzędu Miejskiego
Wrocławia rozpoczął nabór wniosków o
udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy
Wrocław na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu
wód opadowych i roztopowych w miejscu
ich powstania. Wnioski o udzielenie dotacji
w roku 2021 można składać do 31 sierpnia
2021 r. Dotacja może być udzielona na
dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących realizację zadań inwestycyjnych
związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania, w szczególności koszty zakupu, transportu, wykonania, w tym robót ziemnych, montażu elementów wchodzących w skład systemu
deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. O
dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne
będące właścicielami lub posiadające inny
tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości; wspólnoty mieszkaniowe;
spółdzielnie mieszkaniowe w granicach
administracyjnych Wrocławia. Wysokość
dotacji wynosić będzie 80% wydatków, ale
nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych;
80% wydatków, ale nie więcej niż 10 000 zł

dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Wniosek o udzielenie dotacji w formie papierowej można składać w biurach podawczych ul. Bogusławskiego 8-10, Zapolskiej
4, pl. Nowy Targ 1-8 lub przesłać na adres:
Wydział Wody i Energii, Urząd Miejski
Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego
8,10; 50-031 Wrocław. Wniosek w formie
elektronicznej można wysłać na adres
wwe@um.wroc.pl, wniosek podpisany
podpisem kwalifikowanym wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Wzór
wniosku wraz z wykazem wymaganych
załączników jest dostępny na stronie
bip.um.wroc.pl, ePUAP oraz w Biurach
Podawczych Urzędu Miejskiego.
Human in Space 7-30 kwietnia
W tym roku przypada 60. rocznica pierwszego lotu człowieka w przestrzeń kosmiczną. Żeby przypomnieć o tym niezwykłym
wydarzeniu, szczególnie dzieciom i młodzieży, Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego wraz z partnerami przygotowało cykl wykładów, warsztatów i pokazów
zatytułowanych Human in Space. Będą one
dotyczyć szeroko rozumianej tematyki
związanej z kosmosem i obecnością w nim
człowieka. Do współpracy zaprosiliśmy
naukowców, wykładowców, ekspertów,
mentorów Akademii Twórczych Inicjatyw
Obywatelskich, którzy przekażą ciekawe
informacje dotyczące tej rozległej dziedziny wiedzy. Można będzie posłuchać o Wielkim Zderzaczu Hadronów czy entomopterach, o budowie silników, o zwierzętach,
które zostały wysłane w kosmos, o Polakach, którzy brali udział w wyprawach kosmicznych, o budowaniu bazy na Marsie.
Wykłady, warsztaty poprowadzą naukowcy
i eksperci z Kanady, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, a także oczywiście z Polski, w tym
wykładowcy Politechniki Wrocławskiej
Wydziału Mechaniczno Energetycznego
oraz Politechniki Warszawskiej i Instytutu
Lotnictwa. W programie znajdą się również różnorodne warsztaty, quizy i pokazy.
Dla przedszkolaków przygotowane zostały
zajęcia, na których zobaczą, jak zbudować
rakietę. Dla uczniów szkół podstawowych
zaplanowane zostały warsztaty po angielsku o badaniu grawitacji czy też zajęcia z
kodowania, których tematem będzie kosmos. Zainteresowani będą mieli okazję
spotkać się ze studentami zaangażowanymi w pracę wielokrotnie nagradzanego
Koła Naukowego OFF-ROAD z Politechniki Wrocławskiej – Projekt Scorpio. Do
udziału zaproszeni zostali nauczyciele i
uczniowie ze Stanów Zjednoczonych, Węgier, którzy zaprezentują wyniki wspólnych
działań. Rodziny czy zespoły zapraszamy
do udziału we Wrocławskim Konkursie na
KOSMICZNĄ ANIMACJĘ POKLATKOWĄ
– regulamin konkursu dostępny na stronie
wke.wcrs.wroclaw.pl. Uczestniczące zespoły mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Całość wydarzenia planowana jest w dniach
07-30 kwietnia. Ze względu na obecną
sytuację pandemiczną odbędzie się ono
online. Poszczególne wydarzenia skierowane są do różnych grup wiekowych: dzieci i
młodzieży ze szkół Wrocławia i Aglomeracji, ale także nauczycieli oraz innych zainteresowanych osób dorosłych. Dokładny
plan wydarzenia oraz zapisy znajdują się
na stronie: wke.wcrs.wroclaw.pl, a także na
profilu Fb/wrocławska Koncepcja Edukacyjna
Twardy lockdown do 9 kwietnia
- Zamknięte sklepy meblowe i budowlane o

powierzchni powyżej 2000 mkw. Centra i
galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i
drogerii, salonów prasowych, księgarni. W
placówkach handlowych na targu lub poczcie
nowe limity osób: 1 osoba na 15 m2. – w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.
- Można spotykać się jedynie w grupach pięcioosobowych – nie licząc domowników.
Osoby po szczepieniach przeciwko COVID-19
nie są wliczane.
- Przedszkola, żłobki i szkoły zamknięte wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad
dziećmi pracowników medycznych i służb
porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).
- W miejscach kultu religijnego obowiązuje
nowy limit osób – na 1 osobę musi przypadać
20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m
odległości od innych osób.
- Zakaz działalności obejmuje salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.
- Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego.
Wszelkie wydarzenia mogą odbywać się bez
udziału publiczności.
Wielkanoc w pandemii
W związku z epidemicznymi ograniczeniami,
metropolita wrocławski abp Józef Kupny
wydał komunikat w sprawie przestrzegania
zaleceń odnośnie zgromadzeń religijnych.
Dotyczy on ograniczenia liczby wiernych w
kościołach oraz rezygnacji z niektórych elementów liturgii. Arcybiskup Kupny zaapelował do wiernych o odpowiedzialne stosowanie się do zaleceń władz państwowych, dotyczących panującej epidemii, a do duchownych o to, żeby sprawowali nadzór nad respektowaniem obostrzeń. Na czas tej Wielkanocy wydano we wszystkich diecezjach dyspensy, tzn. nikt nie będzie miał grzechu ciężkiego, jeśli nie będzie uczestniczył w mszy.
Aktualnie obowiązujący limit wiernych w
kościele to jedna osoba na 20 m2. Odstęp
między poszczególnymi osobami ma natomiast wynosić co najmniej 1,5 m. Wszyscy
muszą mieć na twarzach maseczki – zasłonięte usta i nos. Wierni będą liczeni przed
wejściem do kościoła. Istnieje także możliwość w niektórych parafiach wcześniejszego
zgłoszenia
swojego
uczestnictwa
w
mszy SMS-owo lub e-maliowo. Potwierdzenie takiej „rezerwacji” także uprawnia do
wejścia do kościoła.
Metropolita wrocławski pisze także w swoim
komunikacie o tym, że proboszczowie mogą
rozważać zorganizowanie większej liczby
mszy dla tych, którzy nie zmieszczą się w
kościołach. Dlatego w Niedzielę Wielkanocną, a także w drugi dzień świąt w parafiach
archidiecezji wrocławskiej będą mogły być
odprawione cztery msze św. Proboszczowie
mogą także umożliwić wiernym udział w liturgii przed kościołami, zapewniając przy
tym odpowiednie zewnętrzne nagłośnienie
uroczystości.
Jak podkreślają hierarchowie kościelni, sobotnie święcenie pokarmów, które wierni
przynoszą w koszyczkach do kościołów, jako
takie nie jest częścią liturgii wielkanocnej, a
jest dobrą tradycją tych świąt. Dlatego też,
mając na uwadze wcześniejsze zalecenia, jeśli
proboszczowie zdecydują się na tradycyjne
święcenie koszyczków, mogą to przeprowadzić tylko przed kościołami. Księża podkreślają też, że wierni samodzielnie mogą poświęcić swoje pokarmy, również w domach,
wodą święconą, która będzie udostępniona w
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kościołach.
Msze święte będą transmitowane w internecie oraz przez stacje telewizyjne i radiowe.
Już czas na wiosenne porządki
Szanowni Państwo, zachęcamy do wiosennych porządków w ogrodach, na działkach i
balkonach. Przypominamy, że zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych na posesjach prywatnych należy do obowiązków
właścicieli nieruchomości. Natomiast w zakresie pasa drogowego (jezdnia, chodnik, pas
zieleni) Zarząd Zieleni Miejskiej usuwa liście
tylko z pasa zieleni. Odpady te (liście, trawy
itp.) można zagospodarować w przydomowych kompostownikach lub zgromadzić w
workach koloru brązowego i zgodnie z ustalonymi terminami (szczegóły na stronie ekosystem.pl) przygotować do zabrania przez
wyznaczone firmy. Uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników przyległych do nieruchomości, zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie, należy do ich
właścicieli. Nadmieniamy też, że na terenie
Wrocławia obowiązuje zakaz spalania pozostałości roślinnych, a jego nieprzestrzeganie
podlega karze aresztu lub grzywny. Zadbajmy o czystość powietrza i otaczające nas środowisko naturalne.
Wspomnienie o radnym Zygmuncie
Niementowskim

OKIEM MIESZKAŃCA
Podczas ostatniej bytności w zamku poświęciłem chwilę na to, by przyjrzeć się
zdjęciom, składającymi się na wystawę
niedawnej przeszłości Leśnicy. Moją uwagę
przyciągnęły skany dawnych gazety leśnickiej. Ich obraz wywołał całą furę wspomnień w mojej głowie. Trzydzieści lat temu
zarabiałem sobie z kolegami, sprzedając tę
gazetę, jako domokrążca po Złotnikach.
Dziś z dużym sentymentem wspominam
tamte czasy i z jeszcze większym zainteresowaniem czytam dawne numery.
Tamte artykuły różnią od tego, do czego
przyzwyczaiły nas dziś media. Teksty zaangażowane, pełne wiary we własne możliwości. a nawet zaangażowanie budzące w
czytelnikach. To był dziwny czas, to prawda. Czas wielkiego przełomu, czas stolików
w roli straganów wzdłuż chodnika na
Średzkiej, początki leśnickiego placu targowego, początki nowych porządków, także
na osiedlach. Los nie dla wszystkich okazał
się łaskawy, zmiany radykalne zmieniły nie
tylko osiedle, ale i nas samych.
Zmieniło się wiele, a zarazem tak niewiele.
Wspominkowa lektura pozwala bowiem
zauważyć, że wciąż jesteśmy tylko ludźmi,
tematy są niemal jednakowe. Nadal są
spory o pieniądze, które wydaje się na parki, zamiast łatać dziury w jezdni lub uporać
się z kiepskim stanem komunalnych kamienic. Nadal ogromnym problemem Leśnicy jest rozbuchany i właściwie nawet nie
kryjący się alkoholizm. Nadal wiele spraw
nie zostało rozwiązanych, problemów w
niektórych obszarach zdaje się przybywać.
Po co sięgać do dawnych wydań leśnickiej
gazety, umieszczonych na stronie Leśnickiego Archiwum Społecznego? Warto,
choćby po to, by zauważyć, że rzeczywistość po prostu zawsze wymaga wzięcia
spraw w swoje ręce. I właśnie o takich
sprawach chciałbym tutaj pisać. Pisać o
problemach i zarazem o tym, że nie zawsze
warto czekać, aż jacyś „oni”, „miasto”,
„politycy” zrobią, załatwią, rozwiążą. Leśnica jaka jest, każdy widzi. Znacznie ważniejsze jest to, jaką chcemy ją widzieć. O
tym już niebawem, w następnym, mam
nadzieję, spotkaniu.
Krzysztof Mroczko (lesnica.info.pl)

WYWIAD Z JACKIEM
SZLESZYŃSKIM
W czwartek 11 kwietnia br. pożegnaliśmy
naszego wieloletniego radnego, mieszkańca
Stabłowic
Zygmunta
Niementowskiego
(koronawirus nie miał litości). Zygmunt urodził się 22.05.1939 roku na Wołyniu. Jak
wielu naszych rodaków, osiedleńców na Ziemiach Zachodnich, po zawierusze wojennej,
w 1947 roku przyjechał do Wrocławia z rodzicami zesłanymi na roboty przymusowe do
Niemiec. Zamieszkał na Stabłowicach, gdzie
uczęszczał do Szkoły Podstawowej przy 6 LO
(obecnie SP 95). Następnie ukończył Technikum Budowy Maszyn Elektrycznych, a dalej
Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Pracę zawodową z nakazu pracy, rozpoczął w Pieszycach koło Jeleniej Góry. Jako
specjalista, inżynier maszyn elektrycznych,
pracował na różnych stanowiskach w zakładach przemysłowych we Wrocławiu. Tu też
założył rodzinę, miał syna i córkę. Był jednym z pierwszych radnych pierwszej kadencji Osiedla Leśnica, po wyborach w 1989
roku, działał w różnych komisjach branżowych przez kolejne kadencje. Uczestniczył
też w wielu wydarzeniach związanych z życiem mieszkańców naszego osiedla, w tym w
redagowaniu, pisaniu na maszynie i powielaniu gazetki osiedlowej. Prywatnie interesował się fotografiką, turystyką górską, był
miłośnikiem tańca towarzyskiego, rock and
rolla i opery. Zygmuncie spoczywaj w spokoju. Cześć jego pamięci!
Radni Osiedla Leśnica

Co Pana inspiruje przy tworzeniu?
Skąd bierze Pan pomysły na swoje
prace? Jest ktoś, kogo prace Pana
inspirują, czy raczej to proces danej
chwili – myślę-działam z pierwszą
rzeczą, która wpadnie do głowy?
Inspiracje to przyroda, literatura, krajobrazy, podróże. Najlepiej oderwać się od
biurka czy sztalugi na dzień lub kilka, wtedy pomysły same przychodzą. Czasami po
prostu wpadają nagle, a czasami dojrzewają przez jakiś czas. Inspirująca jest też
twórczość innych artystów z podobnego
nurtu – surrealizm, realizm magiczny,
fantastyka...

Projekt „Ściana dla ilustratora” w marcu
gościł prace Jacka Szleszyńskiego. Artysta
od dziecka zafascynowany fantastyką, naturą i rysowaniem, zawodowo połączony z
grafiką odpowiedział na kilka pytań związanych ze swoją pasją.

J.S.: Skłonności do rysowania wszystkiego
przez cały dzień – to było moje ulubione
zajęcie. Kiedy przyszedł czas na pierwsze
decyzje o przyszłości trzeba było zrezygnować ze strażaka, kosmonauty itp. Rysowanie i malowanie wychodziły mi zdecydowanie najlepiej.

A jak opisałby Pan przebieg swojej
pracy nad projektem? Spokojny i stopniowy czy bardziej dynamiczny?
To jest bardzo różnie. Jedna grafika powstaje
praktycznie w 3 dni, a inna czeka 2 lata aż
wyklaruje się pomysł albo zrozumiem, co mi
w niej przeszkadza i poprawię to. Czasami
łączę dwie różne prace powstałe w różnym
okresie. To jeden z plusów komputerów –
możliwość bardzo swobodnej manipulacji
materiałem graficznym.
Praca na komputerze pewnie jest też o
tyle przyjemniejsza, że nie trzeba się
zbytnio martwić o bałagan, prawda?

Rozumiem, a co jeśli jednak te wspomniane przez Pana krajobrazy, podróże czy literatura inspiracji nie
przynoszą? Spotkał Pana zastój
twórczy? Ma Pan jakieś sposoby na
pobudzenie kreatywności?

Zacznijmy więc od tego, jak zaczęła
się Pana przygoda ze sztuką? Co
sprawiło, że postanowił Pan zostać
artystą?

Nawet te grafiki robione na komputerze zaczynają się od rysunku ołówkiem.

Oczywiście zdarzają się okresy wyczerpania pomysłów, czy brak chęci. Jestem jednak zawodowym grafikiem z branży gier i
zawsze jest kilka różnych rzeczy do zrobienia. Wybieram wtedy coś najmniej twórczego i czekam na lepszy okres i nowe pomysły.

Gdyby miał Pan wybierać, którą
dziedzinę sztuki uprawiałby Pan do
końca, to byłoby to malarstwo, czy
raczej grafika komputerowa? Która
lepiej oddaje to, co chce Pan wyrazić?

Wiedział Pan od razu, że to jest to, co
chce robić i rozwijać w przyszłości?

Wybrałem obie, bo każda ma dla mnie coś
interesującego i wciągającego. Jak wyłączą
prąd, to zawsze można rysować i malować
tradycyjnie

Raczej tak. Pod koniec liceum już wiedziałem.

Trafne spostrzeżenie.

Tak, chociaż przenosi się on do pamięci
komputera – wersja 1, 2, 2b, 2b-poprawka
itd. Dyscyplina jest potrzebna.
Oczywiście, jednak chyba łatwiej zachować porządek mimo wszystko
Fizyczny tak, jak najbardziej. Dobrze, że
mam teraz wyłączoną kamerkę
Nawet gdyby było nie wiadomo jak źle
- każdy artysta znajduje porządek w
swoim chaosie.
Do pewnego stopnia jest to prawda
Na koniec zapytam, czy ma Pan jakieś
rady dla osób, które stawiają pierwsze
kroki w malowaniu lub grafice oraz
dla tych, którzy dopiero zaczynają
swoje kariery?
Dużo ćwiczyć, być krytycznym wobec własnej
twórczości, korzystać ile się da z rad i doświadczeń lepszych od siebie. Jeśli nie chodzi się do żadnej szkoły artystycznej dobrze
jest się zapisać na jakiś kurs, szkolenie czy
zajęcia i zetknąć z ludźmi mającymi podobne
zainteresowania.

Weronika Lenartowicz

SIOSTRZEŃSTWO
I AKCEPTACJA
Spotkanie 8 kwietnia o godzina 11:00 z Martą Frej na FB Centrum Kultury Zamek poprowadzi Olga Wróbel.
Marta Frej w swoich pracach często odwołuje się do siły kobiet, siostrzaństwa, wpierania
się kobiet. Ważnym wątkiem jej twórczości
jest też samoakceptacja, miłość do samej
siebie.
Marta Frej – polska malarka, ilustratorka
i animatorka kulturalna. Prezeska zarządu
Fundacji Kulturoholizm z siedzibą w Częstochowie. Jest współzałożycielką i koordynatorką (wraz z Tomaszem Kosińskim) Klubu
Krytyki Politycznej w Częstochowie. Jest
laureatką nagrody Okulary Równości 2015,
przyznawanej przez Fundację im. Izabeli
Jarugi-Nowackiej, w kategorii prawa kobiet
i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu
płci za twórczość artystyczną zaangażowaną
w obronę praw kobiet i równości płci. Przyznanie tej nagrody zostało Marcie Frej pozytywnie docenione na Dolnośląskim Kongresie Kobiet.

Jak zobaczyć nasze podcasty?
Wystarczy wejść na serwis Youtube
i w wyszukiwarce wpisać Centrum Kultury
Zamek (tylko pamiętajcie, by wybrać ten we
Wrocławiu).
Od niedawna możecie nas słuchać również
na Spotify!

POMIESZCZENIE DO WYNAJĘCIA

Wyjmiemy pomieszczenia w baszcie północno-zachodniej z osobnym wejściem.
Dwa pomieszczenia biurowe
o łącznej powierzchni 62,8m2
(pomieszczenie nr 1– 17,2 m2, pomieszczenie nr 2 – 34,5 m2, toaleta
z umywalką – 3,30 m2, korytarz 7,8
m2)
Cena wynajmu 2500 zł brutto wraz z
mediami.
Kontakt:
administracja@zamek.wroclaw.pl

