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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. Boguszow-

ska 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 ogólno-
spożywczy, 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. 

Wystawa Dominiki Chochołowskiej - Bocian 

w zamkowej Galerii Tymczasem będąca kola-

żem prac autorki z różnego okresu twórczo-

ści (czasem poddanym zmianom, przekształ-

ceniom), które wspólnie opowiadają aktual-

ną historię o smutku, granicach, patrzeniu 

w głąb siebie i na innych. 

Afrykańskie plemię Zulu na powitanie uży-

wa zwrotu „Sawubona” – ( dosłownie: wi-

dzę Cię) co w szerszym rozumieniu oznacza: 

„Cała moja uwaga jest z Tobą. Widzę Cię 

i pozwolę sobie odkryć Twoje potrzeby, zo-

baczyć Twoje lęki, zidentyfikować Twoje 

błędy i je zaakceptować. Akceptuję Cię za 

to, kim jesteś a jesteś częścią mnie.” 

W odpowiedzi na pozdrowienie 

„Sawubona” ludzie zwykle odpowiadają 

„Shikoba” – co oznacza „Istnieję dla Cie-

bie”. 

Tak autorka opisuje swoją wystawę: 

„obdarzenie drugiej osoby taką właśnie 

prawdziwą uwagą, a następnie akceptacją, 

wymaga nie tylko naszej chęci, ale też nie-

jednokrotnie siły i odwagi. Nawet akcepta-

cja swojego smutku czy lęku jest często 

aktem odwagi. Niejednokrotnie uciekamy 

od konfrontacji z własnymi stanami lęko-

wymi, niewygodnymi uczuciami i mecha-

nizmami, które często prowadzą nas nie 

naszymi ścieżkami. To wystawa o trudnym 

dla mnie czasie. O zmianie, o próbie kon-

troli, o akceptacji i o buncie. O niezgodzie 

na zło, o tym co boli i o tym gdzie chowa 

się nadzieja. O rosie, świetle, odcieniach 

i fakturze słów, dźwięków i obrazów i uczuć 

i o wierzbie płaczącej, pod którą zawsze 

można usiąść”. 

Za nami pierwszy koncert zamkowego chóru 
„Ballada”! Spotkania i próby przed kolejny-

mi występami odbywają się w każdy ponie-
działek o godzinie 10:00.  

Serdecznie zapraszamy nowych chętnych! 



Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej 

 

Wrocławskie Centrum Integracji zaprasza do 

udziału w Projekcie „Klub Integracji Społecz-

nej we Wrocławiu”, który jest dedykowany 

dorosłym mieszkańcom Wrocławia pozosta-

jącym bez zatrudnienia – bezrobotnym lub 

biernym zawodowo, którzy nie mają prawa 

do świadczeń emerytalnych lub rentowych 

(nie dotyczy renty socjalnej i rodzinnej oraz 

świadczeń z MOPS). 

Klub oferuje: 

• zajęcia na siłowni z trenerem sportu, któ-

ry ma bardzo wysokie kwalifikacje 

(dodatkowo jest ratownikiem medycz-

nym), 

• wspólne gotowanie z całym procesem od 

wymyślania potraw do oceny pod kątem 

kaloryczności, zdrowotności i ze szczyptą 

humoru oraz fantazji, 

• bardzo ciekawe i profesjonalne warsztaty 

krawieckie w bardzo dobrze wyposażonej 

pracowni, 

• wyjścia integracyjne(kulturalne, wyciecz-

ki statkiem po Odrze, do Ogrodu Bota-

nicznego, Hydropolis itd. lub tam gdzie 

wspólnie ustalimy), 

• kafejkę internetową z opieką informaty-

ka, który wyjaśni podstawy funkcjonowa-

nia komputera lub zgłębi tajniki grafiki 

lub programowania (zajęcia dostosujemy 

do poziomu aktualnej wiedzy uczestni-

ków zajęć, 

• wsparcie w postaci konsultacji z psycho-

logiem, doradą zawodowym, pracowni-

kiem socjalnym, prawnikiem, specjalistą 

terapii uzależnień. 

Każda osoba może wybrać zajęcia, w któ-

rych chce uczestniczyć. Udział w Projek-

cie jest bezpłatny. Oferujemy zwrot kosz-

tów dojazdu na zajęcia komunikacją zbio-

rową. Zajęcia odbywają się przy ul. Sko-

czylasa 8 w dni robocze w godz. 9.00-

12.00. Zainteresowanych zapraszamy do 

kontraktu telefonicznego - 71 308 44 53 

lub osobistego. 

 

Bezpieczeństwo na Nowych Żernikach 

 

W środę 6. października w Klubie TBS na 

Nowych Żernikach odbyło się spotkanie 

mieszkańców – przedstawicieli wspólnot 

osiedlowych, z Komendantem Komisariatu 

Wrocław-Leśnica, Dzielnicową, Zastępcą 

Naczelnika Oddziału Patrolowo-

Interwencyjnego Straży Miejskiej Wrocławia, 

Strażnikiem Osiedlowym i Zarządem Osiedla 

Leśnica. Głównym tematem spotkania było 

bezpieczeństwo na osiedlu, w tym włamania 

do komórek lokatorskich, rowerowni, kra-

dzieże, monitoring, nieprawidłowe parkowa-

nie, przejazd łącznikiem do ulicy Żernickiej. 

Przedstawiciele służb poinformowali miesz-

kańców o rejonach i sposobach działania, 

zachęcili do zgłaszania wszystkich niepokoją-

cych zdarzeń i przestępstw Policji i Straży 

Miejskiej. Przypomnieli aktualne dane kon-

taktowe. Podpowiedzieli jakie działania 

mogą podjąć sami mieszkańcy żeby popra-

wić bezpieczeństwo. Przede wszystkim 

zalecili czujność i zainteresowanie tym, co 

dzieje się na osiedlu – ograniczenie zaufa-

nia do osób chcących wejść do klatki, nie 

otwieranie drzwi domofonem na hasła 

„kurier”, „listonosz” itp., zwracanie uwagi 

na osoby, które wchodzą do garaży bramą, 

korzystając z chwili wyjazdu mieszkańca. 

Zwrócili też uwagę na jakość stosowanych 

zabezpieczeń, zalecili stosowanie lepszych 

– trudniejszych do pokonania dla złodzieja

-włamywacza, okresowe zmienianie kodów 

do bram, doświetlenie zakamarków. Poin-

formowali, że reagują na wszystkie zgłosze-

nia dotyczące nieprawidłowego parkowa-

nia na osiedlu i kontrolują okresowo prze-

jazd przez łącznik Grabowa-Żernicka. 

Przedstawiciele Zarządu Osiedla poinfor-

mowali, że wniosek o włączenie głównych 

ulic Nowych Żernik do prewencyjnego 

monitoringu Wrocławia został złożony 

wiosną br. Wydział Bezpieczeństwa i Za-

rządzania Kryzysowego będzie analizował 

zagrożenia na osiedlu. W związku ze zgło-

szeniami dotyczącymi nieprawidłowego 

parkowania i utrudnionego przejazdu, 

ZDiUM podjął już decyzję o zmianie orga-

nizacji ruchu na Nowych Żernikach – 

obecnie trwa procedura wyłonienia projek-

tanta nowej organizacji ruchu. W nawiąza-

niu do wciąż zbyt małej w stosunku do 

potrzeb, obsady komisariatu w Leśnicy 

oraz dużego obszaru działania strażnika, 

Zarząd OL kolejny raz wystąpi do władz 

miejskich i służb (SM, Policja) o zwiększe-

ni liczby etatów na osiedlu oraz doposaże-

nie patroli. 

 

Radni Osiedla Leśnica kadencji 2021

-2026 

 

17. października odbyły się wybory do Rad 

Osiedli Wrocławia. Frekwencja wyborcza 

na całym Osiedlu wyniosła 8,9 %, we Wro-

cławiu 6,28 %. Pierwsze sesje Rad Osie-

dli zostaną zwołane przez Przewodniczące-

go Rady Miejskiej Wrocławia po stwier-

dzeniu ważności wyborów przez Miejską 

Komisję Wyborczą. Szczegóło-

we informacje dotyczące miejsc i termi-

nów pierwszych sesji zostaną opublikowa-

ne w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Radnymi Osiedla Leśnica (Leśnica, Stabło-

wice, Złotniki, Marszowice, Mokra, Nowe 

Żerniki, Ratyń Żar, Żerniki Nowe) zostali: 

Dobrzyniecka Ewelina, Dukszto Aneta 

Ewa, Florecki Marek, Jasiński Mariusz 

Adam, Kazubski Bartłomiej Marcin, Kor-

becka Izabela Maria, Lisowska Joanna 

Dorota, Lisowski Łukasz Przemysław, Maj 

Mieczysław Jan, Marszałek-Zięba Karoli-

na, Miara Mateusz Wojciech, Mieszkalski 

Mikołaj, Misiak Hanna Elżbieta, Nowak 

Łukasz Paweł, Pietrońska Anna Maria, 

Piłat Krzysztof Emil, Rochowicz Artur 

Paweł, Rusinek Mariusz Jerzy, Suligowski 

Robert Ziemowit, Tomkowiak Kozak Kali-

na Małgorzata, Woźnica Michał Ryszard. 

 

Ciepło w domu 

 

8 października 2021 r. Urząd Miejski Wro-

cławia rozpoczął nabór do projektu Ciepło 

w domu. 

 

Zapraszamy do składania wniosków 

wszystkich właścicieli domów jednorodzin-

nych wybudowanych przed 2010 rokiem. 

Projekt „Ciepło w domu” to akcja bezpłat-

nych badań kamerą termowizyjną, której 

celem jest identyfikacja miejsc, którymi 

ucieka ciepło z budynku oraz prowadzenie 

działań edukacyjnych dla wrocławian na 

podstawie przeprowadzonych badań. Pro-

jekt polega na bezpłatnym wykonaniu po-

miarów kamerą termowizyjną, budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, w których 

nie jest prowadzona działalność gospodar-

cza, położonych na obszarze miasta Wro-

cławia. Do projektu „Ciepło w domu” moż-

na zgłaszać nieruchomości wybudowane 

przed 2010 r. i położone na terenie miasta 

Wrocławia, to jest: domy jednorodzinne 

wolnostojące, w zabudowie szeregowej lub 

bliźniaczej. W razie pytań i wątpliwości 

zespół projektowy zaprasza do kontaktu: e-

mail zmienpiec@um.wroc.pl, tel. 71 799 67 

99. Wszystkie informacje są dostępne na 

stronie www.wroclaw.pl/zielony-wroclaw/

cieplo-w-domu-badanie-termowizyjne-

budynkow 

 

Jak pojadą autobusy elektryczne? 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach 

społecznych projektu pn. Analiza kosztów i 

korzyści związanych z wykorzystaniem 

autobusów zeroemisyjnych przy świadcze-

niu usług komunikacji miejskiej. Miastu 

zależy na stopniowym wprowadzaniu auto-

busów zeroemisyjnych, a powstanie pro-

jektu dokumentu stanowi ważny krok w 

realizacji tego celu. Przez cały czas trwania 

konsultacji, do 16.listopada, można będzie 

wypełnić e-Formularz opinii dostępny na 

stronie konsultacji - www.wroclaw.pl/

rozmawia/jak-pojada-autobusy-

elektryczne 

 

Wycinka przy Miodowej 

 

Zarząd Zasobu Komunalnego, Biuro Ob-

sługi Klienta nr 7 informuje, że do końca 

roku 2021 planowana jest wycinka jednego 

drzewa - robinii akacjowej, zagrażającej 

bezpieczeństwu na wysokości ulicy Miodo-

wej 7, na terenie gminnym, działka nr 39, 

AM - 7, obręb Ratyń. Marszałek Woje-

wództwa Dolnośląskiego wydał decyzję ze-

zwalającą na usunięcie drzewa w złym stanie 

fitosanitarnym. Jeden z konarów jest odchy-

lony w pionie o ok. 35 st. W odziomku wi-

doczne wypróchnienia oraz głęboki ubytek 

wgłębny pomiędzy przewodnikami. W koro-

nie widoczne nieznaczne wyłamania oraz 

jemioła typu C. Drzewo rzutem korony sięga 

budynku mieszkalnego, parkingu samocho-

dowego oraz pieszo jezdnych ciągów komuni-

kacyjnych. Z uwagi ryzyka wywrotu lub zło-

mu stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i 

mienia. W miejsce wyciętej robinii Marszałek 

nakazał nasadzenie dwóch klonów zwyczaj-

nych. 

 

Zakończył się projekt Szkolna Ulica 

 

Zarząd Osiedla Leśnica w porozumieniu z 

radnymi nowej kadencji zaopiniował nega-

tywnie propozycję wprowadzenia na stałe 

ograniczenia ruchu na ulicy Częstochowskiej 

w ramach programu Szkolna Ulica. Poprosi-

liśmy o zorganizowanie spotkań konsultacyj-

nych z Dyrekcją ZSP, Radą Rodziców i Radą 

Osiedla w celu całościowego omówienia po-

prawy bezpieczeństwa dzieci, dokonania peł-

nej analizy ruchu na osiedlu Złotniki oraz 

szczególnie wnikliwego przeanalizowania 

ruchu pieszego i samochodowego wokół 

szkoły. Mamy nadzieję, że wypracowanie 

wspólnej koncepcji pozwoli na wprowadzenie 

zmian, które zapewnią pierwszeństwo i bez-

pieczeństwo dzieciom w drodze do szkoły 

oraz zapewnią dojazd do niej nauczycielom i 

rodzicom, którzy nie mogą zrezygnować z 

korzystania z samochodów. W tej chwili Biu-

ro Zrównoważonej Mobilności opracowuje 

wyniki przeprowadzonych badań i skontak-

tuje się z RO po podsumowaniu wniosków.  

 

Obsługa budowy alei Stabłowickiej 

 

Zarząd Osiedla Leśnica w porozumieniu z 

radnymi nowej kadencji, zaopiniował nega-

tywnie przejazd przez ulicę Kamiennogórską 

ciężarówek obsługujących budowę przyczółka 

północnego wiaduktu powstającego nad linią 

kolejową. Obsługa ta powinna odbywać się 

przez drogę techniczną lub inną niezamiesz-

kałą przestrzeń np. od ulicy Żernickiej 

wzdłuż torów kolejowych. Zgodnie z ustale-

niami, które zapadły na spotkaniu we Wro-

cławskich Inwestycjach w czerwcu br. żadne 

przejazdy na budowę obwodnicy nie miały 

być realizowane z wykorzystaniem ulic osie-

dlowych. 

 

BIULETYN 

 
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 

WWW.LESNICA.ORG 



XIX-wieczny koncert salonowy. Muzyka wo-

kalna i fortepianowa inspirowana zwierzęta-

mi. W programie utwory m.in. Rossiniego 

(Duet kotów), Moniuszki (Złota rybka) 

i   Saint-Saëns'a (Karnawał zwierząt). Po 

koncercie odbędzie się zbieranie wolnych 

datków na rzecz fundacji Pręgowane 

i Skrzydlate oraz prezentacja dzieł plastycz-

nych przeznaczonych na aukcję. Dochód 

z akcji przeznaczony będzie na ratowanie 

zwierząt, będących pod opieką fundacji Prę-

gowane i Skrzydlate.  

pis na zdrowy napój. Zastosowaliśmy wiele 

aplikacji do projektowania, filmowania 

i  animacji. Stempelki chętnie uczestniczy-

ły w kolejnych działaniach, wiele radości 

i satysfakcji przyniosły im zajęcia z nagry-

waniem scenek i animacją kukiełek 

"wirusowych".  Obchodziliśmy Międzyna-

rodowy Dzień Osób z Niepełnosprawno-

ścią, Dzień Bezpiecznego Internetu i  Ty-

dzień z Kodowaniem - Ścieżka Zdrowia.                     

W projekcie wzięli udział partnerzy z Tur-

cji, Rumunii, Bułgarii i my z Polski - Przed-

szkole nr 15 im. Kardynała Joachima Meis-

nera, ul. Wolska 9, Wrocław. 

Tekst: Anna Dziubek, ambasador programu 

eTwinning 

KONCERT  

CHARYTATYWNY 
Łabędzi śpiew - muzyka na pomoc 

zwierzętom 

Centrum Kultury „Zamek”, sobota 

27.11.2021, g. 17:00 

POZNAJ SWÓJ LAS – LAS 

MOKRZAŃSKI 
Zapraszamy na bezpłatne przyrodniczo-

ekologiczne warsztaty po Lesie Mokrzań-

skim. 

7 listopada zaczynamy w Centrum Kultury 

Zamek o 10 i w świat przyrody Lasu Mo-

krzańskiego poprowadzi nas Małgorzata Ru-

dy, botaniczka, która jest m.in. ekspertką od 

inwentaryzacji roślinność na potrzeby pla-

nów zadań ochronnych obszarów Natura 

2000. Podczas jej prezentacji  w CK Zamek 

i w terenie również poznacie  różne typy lasu 

oraz specyfikę roślinności w zależności od 

topografii terenu oraz warunków wodnych 

na przykładzie Lasu Mokrzańskiego.  Nasi 

eksperci  powiedzą też jak chronić swój las 

i dlaczego warto wiedzieć co to jest Plan  

Urządzania Lasu. 

Aby się ZAPISAĆ na warsztaty należy wypeł-

nić formularz zgłoszeniowy, który jest pod 

linkiem: https://tinyurl.com/387dp45f lub 

wysłać zgłoszenie na maila: warsztatylasmo-

krzanski@gmail.com. 

Organizatorem projektu jest Fundacja Nowa 

Obecność. Partnerami są: Centrum Kultury 

Zamek w Leśnicy, Komitet Ratujmy Las Mo-

krzański. Projekt finansowany jest przez 

Gminę Wrocław w ramach programu Mikro-

granty NGO.  

KLUB INTEGRACJI  

SPOŁECZNEJ 
Zapraszamy do Klubu Integracji Spo-

łecznej przy ul. SKOCZYLASA 8 WE 

Wrocławiu ( Leśnica)

 

 

Zapraszamy mieszkańców Wrocławia, 

szczególnie Leśnicy i okolic, do udziału 

w  zajęciach Klubu Integracji Społecznej 

przy ul Skoczylas 8 we Wrocławiu. 

W Klubie organizujemy atrakcyjne, bez-

płatne zajęcia dla niezatrudnionych i nie-

posiadających dochodów mieszkańców 

Wrocławia. 

Celem zajęć, prowadzonych w przyjaznej 

i miłej atmosferze, jest pomoc w powrocie 

na rynek pracy, a także udzielenie wsparcia 

w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu rodzin-

nym lub w życiu społeczności lokalnej.  

Pomagamy w wychodzeniu z izolacji i osa-

motnienia.  

Umożliwiamy również podwyższenie kwa-

lifikacji zawodowych niezbędnych do zdo-

bycia pracy.  

Jaką pomoc oferujemy? 

Uczestnicy Klubu mogą bezpłatnie skorzy-

stać z: konsultacji prawnych, doradztwa 

zawodowego, poradnictwa rodzinnego, 

wsparcia psychologa, warsztatów umiejęt-

ności społecznych, kursów zawodowych, 

wyjść integracyjnych (np. kino, teatr), 

warsztatów kulinarnych i prozdrowotnych, 

zajęć informatycznych, krawieckich oraz 

z  zajęć terapii ruchem.  

Zapewniamy: ubezpieczenie NNW i OC, 

zwrot kosztów dojazdu, pomoce szkolenio-

we oraz dostęp do komputerów z Interne-

tem. Uczestnikom oferujemy również środ-

ki higieny osobistej, stroje i sprzęt sporto-

wy.  

Umożliwiamy korzystanie z pracowni kra-

wieckiej, pralni i dostępu do prysznica.  

Zajęcia prowadzone są codziennie, w dni 

powszednie, w godzinach dopołudniowych 

i trwają od 1 do 4 miesięcy.  

Jeśli jesteś zainteresowana/y, zgłoś się 

w godzinach 8.00-16.00 do pracowników 

projektu „Klub Integracji Społecznej we 

Wrocławiu” przy ul. Strzegomskiej 49, we 

Wrocławiu, I piętro, pok. 15 (budynek 

Wrocławskiego Centrum Integracji) lub do 

siedziby Klubu Integracji Społecznej przy 

ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu (budynek 

przy pętli tramwajowej w Leśnicy). 

Informacji udzielamy pod numerami tele-

fonu: 504 799 147 (w godzinach 8 - 14:30). 

Zadzwoń! Oddzwonimy do Ciebie. Projekt 

„Klub Integracji Społecznej we Wrocła-

wiu”, współfinansowany jest przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. 

Serdecznie zapraszamy !  

PRZEDSZKOLNY MIĘDZY-

NARODOWY PROJEKT  

O COVID-19. 
Grupa Stempelki zrealizowała całorocz-

ny  międzynarodowy projekt eTwinning 

Design, Have Fun, Stay Healthy - Twórz, 

Baw się,  Bądź Zdrowy, i otrzymała Krajo-

wą Odznakę Jakości. 

Projekt został zaplanowany w związku 

z  pojawieniem się pandemii Covid-19 dla 

dzieci w wieku przedszkolnym, by mogły 

w  sposób przyjazny dla siebie oswoić się 

z niecodzienną sytuacją. Wspólne zadania 

obejmowały zajęcia o stasowaniu reguł 

dotyczących higieny ciała: projektowanie 

przyłbic, maseczek, stosowanie nowych 

zasad higienicznych: witanie się łokciem. 

Partnerzy ułożyli wspólne opowiadania 

o  zmaganiach się z wirusem. Dzieci zreali-

zowały także aktywności związane z zacho-

waniem zdrowia - kształtowały zdrowe 

nawyki, np. wypróbowaliśmy turecki prze-



W MOJEJ GŁOWIE 
Czym żyją siódmoklasiści z naszej szkoły, 

o czym marzą, jakie mają plany, czego się 

boją - to próbowali pokazać w swoich ,, auto-

portretach". 

Nie oceniajmy tych prac w kategoriach wy-

łącznie estetycznych, zobaczmy tu pewność 

siebie, optymizm, ciekawość ale też smutek, 

zagubienie , niepewność... 

Autorzy odkrywają przed nami kawałek swo-

jego świata, choć bez ujawniania tajemnic. 

Wystawa tworzona we współpracy z Mirosła-

wą Joszczuk, nauczycielką plastyki w SP 51 

WARSZTATY DLA DZIECI 

Spotkanie z autorem i otwarte warsz-

taty plastyczne 

Otwarte warsztaty dla dzieci i dorosłych, bez 

ograniczeń wiekowych, bezpłatne. 

Obowiązują zapisy info@zamek.wroclaw.pl 

Czas trwania warsztatu 1,5h 

Ideą warsztatów jest uwolnienie dziecięcej 

energii i pobudzenie wyobraźni, poprzez 

zabawę i nieskrępowaną niczym ekspresję. 

Jednocześnie zajęcia mają wprowadzić pew-

ną narrację  - inspiracją do plastycznych 

działań będą portrety pisarzy, bohaterów 

książki „Bookface. Księga twarzy pisarzy”. 

Trzecim elementem jest przyswojenie wiedzy 

poprzez zabawę. Czwartym - powrót do pod-

stawowych, zapomnianych dziś technik 

plastycznych, które rozwijają kreatywność, 

wyobraźnię i zdolności manualne: wydzie-

ranek, tzw. papieroplastyki, stemplowania 

oraz wykorzystania przedmiotów codzien-

nego użytku.  

Serdecznie zapraszamy!  

Podczas spotkania możliwość nabycia 

książki Bookface i otrzymania na niej auto-

grafu od autora.  

SPOTKANIA  

OJCOWSKIEGO KLUBU  
W Centrum Kultury „Zamek” zagościły 

spotkania Ojcowskiego Klubu Tato.net we 

Wrocławiu.  

Program Inicjatywa Tato.Net został uru-

chomiony w 2004 roku w ramach Fundacji 

Cyryla i Metodego. Tato.Net to dziś wiodą-

ca w Europie inicjatywa inspirująca męż-

czyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji 

oraz najważniejszej kariery życia. Misją 

Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu 

postawy świadomego i odpowiedzialnego 

ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn. 

Tato.Net jest powołane również do tego, by 

realizować inicjatywy i projekty adresowa-

ne do całych rodzin, tak aby budować ro-

dziny silne obecnością ojca. Stanowi po-

nadto sieć współpracy organizacji oraz 

instytucji społecznych, którym przyświeca 

wartość promowania kultury odpowie-

dzialnego ojcostwa. 

 

 


