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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. 



Nowy harmonogram dyżurów 

Rada Osiedla Leśnica zmienia harmonogram 

dyżurów radnych. Dyżury w siedzibie RO 

przy ulicy Płońskiego 13 jak dotąd będą od-

bywać się w każdy poniedziałek. W środy 

odbywać się będą dyżury dedykowane po-

szczególny częściom naszego Osiedla – 

w każdą pierwszą środę miesiąca planowany 

jest dyżur na Stabłowicach w restauracji Fa-

bryka przy ulicy Wełnianej 31. W drugą środę 

dyżur będzie pełniony w Leśnicy. Trzecia 

środa miesiąca to czas dla Złotnik i dyżur w 

Złotnickim Centrum Spotkań przy ulicy 

Wielkopolskiej 3-5, natomiast w czwartą 

środę miesiąca gościć będziemy na Nowych 

Żernikach w Klubie Fundacji ECDiE w TBS 

przy ulicy Maxa Berga 9. Zapraszamy na dy-

żury w godz. 17.00 – 18.30 i przypominamy 

o konieczności przestrzegania zasad bezpie-

czeństwa epidemicznego. Dziękujemy part-

nerom za użyczenie miejsca na spotkania 

z mieszkańcami. Pierwsze dyżury już się od-

były - 26 stycznia na Nowych Żernikach i 2 

lutego na Stabłowicach. 

 

Zmiany organizacji ruchu na Miero-

szowskiej 

Na wniosek siedemdziesięciu mieszkańców 

Rada Osiedla zwróciła się do Urzędu Miasta 

Wrocławia o zmianę organizacji ruchu na 

ulicy Mieroszowskiej (obręb Złotniki). 

Na ulicy Mieroszowskiej występują duże pro-

blemy ze zwiększającym się ruchem samo-

chodowym, który jest generowany przez wie-

le punktów usługowych znajdujących się 

w najbliższej okolicy. Obecnie jest to ulica 

o ruchu dwukierunkowym, o szerokości jezd-

ni 4m, co uniemożliwia bezpieczny i komfor-

towy przejazd. Brak chodnika w wielu miej-

scach znacznie zmniejsza bezpieczeństwo 

pieszych, w tym dzieci.  

We wniosku zaproponowaliśmy następujące 

zmiany: - wprowadzenie ruchu jednokierun-

kowego na odcinku pomiędzy ul. Małopolską 

i ul. Rajską, z kierunkiem w stronę południo-

wą, - pozostawienie ruchu dwukierunkowego 

na odcinku od ul. Rajskiej do ul. Kosmonau-

tów pozostaje oraz poszerzenie tego odcinka 

wraz z dobudowaniem chodnika, - uwzględ-

nienie w projekcie remontu torowiska wzdłuż 

ul. Kosmonautów poszerzenia przejazdu na 

ulicy Mieroszowskiej przez torowisko.  

Odpowiedź Wydziału Inżynierii Miejskiej 

budzi nasze wątpliwości, czy Urząd Miejski 

akceptuje do wykonania całość naszych pro-

pozycji czy tylko jej „tanią” część w zakresie 

zmiany organizacji ruchu. Zwróciliśmy się w 

tym zakresie o doprecyzowanie. 

 

Szkoła podstawowa na Nowych Żerni-

kach 

Na ostatniej sesji Rada Osiedla podjęła 

uchwałę w sprawie wniosku o przyspieszenie 

budowy szkoły podstawowej na Nowych Żer-

nikach. W ślad za podjętą uchwałą złożyliśmy 

wniosek do Prezydent Wrocławia Jacka Su-

tryka o podjęcie działań mających na celu 

rozpoczęcie budowy szkoły. Na tym mode-

lowym osiedlu nie ma szkoły podstawowej, 

mimo iż założenia społeczne przekazane 

architektom obejmowały jej budowę. Dzie-

ci przypisane są do szkół - już przepełnio-

nych - położonych na innych osiedlach: 

Pilczycach, Stabłowicach, Żernikach, Złot-

nikach. Brak bezpośredniego połączenia 

komunikacyjnego, jak i odległość uniemoż-

liwiają dojście do szkoły pieszo, wobec 

czego dzieci muszą być dowożone przez 

rodziców. 

Nowe Żerniki to intensywnie rozwijające 

się osiedle. Szkoła na tym osiedlu jest nie-

zbędna. 

Cała Polska dowiedziała się o naszej 

walce o zachowanie łąk w otulinie 

Lasu Mokrzańskiego 

Pomimo zimna i bardzo wczesnej pory 

duża grupa mieszkańców i mieszkanek 

Leśnicy i okolic stawiła się by protestować 

w obronie łąk przy TBS na Leśnicy, które 

urząd miasta Wrocławia wystawił na sprze-

daż. 

Łąki znajdują się w bezpośrednim sąsiedz-

twie ściany lasu. Na jednej z nich ma po-

wstać osiedle TBS a na drugim osiedle 

domków jednorodzinnych.  

Społeczny komitet Ratujmy Las Mokrzań-

ski, która działa od grudnia 2020 w obro-

nie lasu, jest również bardzo zaangażowa-

na w ochronę łąk, które stanowią ważny 

element ekosystemu leśnego. Takie łąki 

przy lesie pełnią wiele funkcji: przede 

wszystkim zbierają wodę, dzięki czemu jest 

jej więcej w samym lesie, są naturalnym 

miejscem żerowania wielu ptaków i innych 

zwierząt. Znajduje się tam też wiele róż-

nych gatunków roślin. Nie wyobrażamy 

sobie dlaczego tak piękne i ważne miejsce 

ma być zamienione na osiedle. Dlatego 

wspólnie walczymy o zachowanie tego cu-

downego terenu. W tej sprawie złożona już 

została petycja internetowa do Prezydenta 

Jacka Sutryka, którą podpisało już ponad 

3000 osób. Aktywiści z grupy Ratujmy Las 

Mokrzański zbierali też na początku stycz-

nia podpisy na ulicach, w sklepach, barach 

i kafejkach Leśnicy o zmianę planu zago-

spodarowania przestrzennego i zachowa-

nie obu łąk. Ponad 1400 podpisów zostało 

złożonych pod każdym z projektów. 

W środę 25 stycznia 2022 po godzinie 8 

rano cała Polska na żywo mogła zobaczyć 

leśnickie łąki i wysłuchać dlaczego są takie 

ważne. W programie Dzień Dobry TVN 

wypowiedzieli się Robert Suligowski, Prze-

wodniczący Rady Osiedla Leśnica, dr Ro-

bert Maślak biolog z Uniwersytetu Wro-

cławskiego, Grzegorz Idziak, przyrodnik, 

członek komitetu Ratujmy Las Mokrzański 

oraz bardzo odważna i mądra Gabrysia. 

Gabrysia jest uczennicą, mieszka przy sa-

mej łące i powiedziała pięknie od serca jak 

ta łąka jest dla niej ważna. 

Nagranie można zobaczyć na stronie: 

dziendobry.tvn.pl 

Realizacja FO 2020-21 

Departament Spraw Społecznych przekazał 

aktualną informację nt. stanu realizacji 

projektów z Funduszu Osiedlowego na 

osiedlu Leśnica: 

1. Uporządkowanie i zagospodarowanie 

skweru przy ul. Arbuzowej - trwa opraco-

wywanie dokumentacji projektowej. Doku-

mentacja ma zostać przygotowana przez 

wykonawcę zlecenia do końca lutego 2022 

r. 

2. Budowa strefy zabaw dla malucha 

w Parku Złotnickim - projekt został zreali-

zowany. 

3. Oświetlenie ul. Mokrzańskiej od Mło-

dzieżowej do Dolnobrzeskiej - trwa opraco-

wywanie dokumentacji projektowej. Doku-

mentacja ma zostać przygotowana przez 

wykonawcę zlecenia do końca czerwca 

2022 r. 

4. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Lutyń-

skiej - trwa opracowywanie dokumentacji 

projektowej. Dokumentacja ma zostać 

przygotowana przez wykonawcę zlecenia 

do końca lutego 2022 r. 

5. Plac zabaw na Żernikach Nowych - trwa 

opracowywanie dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja ma zostać przygotowana 

przez wykonawcę zlecenia do końca kwiet-

nia 2022 r. 

6. Budowa przystanku na ul. Dolnobrze-

skiej, w rejonie Smolnej - wszczęcie postę-

powania dot. wyłonienia wykonawcy doku-

mentacji projektowej, zaplanowano na luty 

2022 r.  

IV sesja RO Leśnica 

24 stycznia odbyła się czwarta sesja ple-

narna. W porządku obrad znalazły się 

i zostały przyjęte przez radnych następują-

ce uchwały: 

- w sprawie przyjęcia sprawozdań z wyko-

nania zadań społecznych Klub Seniora i 

Wydawnictwo Osiedlowe – Gazeta Leśnic-

ka w 2021 roku; 

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wy-

konania Planu Wydatków Osiedla w 2021 

r.;  

- w sprawie aktualizacji zadań społecznych 

przyjętych do realizacji w roku 2022 - Klub 

Seniora,  Festyn Osiedlowy, III Flomark 

Osiedlowy, IV Stabłowicki Bieg po Zdrowie; 

- w sprawie złożenia w WCRS projektów za-

dań społecznych na 2022 r. Wigilia dla sa-

motnych i potrzebujących oraz Paczki świą-

teczne dla dzieci i młodzieży ze świetlic śro-

dowiskowych; 

- w sprawie przyjęcia projektu Planu wydat-

ków Osiedla na 2022 r. i przyznania diet na 

styczeń; 

- w sprawie wniosku o przyspieszenie budo-

wy szkoły podstawowej na Nowych Żerni-

kach; 

- w sprawie umożliwienia podpisywania do-

kumentów Rady Osiedla profilem zaufanym; 

- w sprawie wydania opinii umożliwiającej 

sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym 

Żabka przy ul. Hartmanna. 

Porozumienie Wrocław Zachód, 

pierwsze spotkanie w nowej kadencji 

W czwartek 27. lutego przedstawiciele RO 

Leśnica wzięli udział w spotkaniu Porozu-

mienia Wrocław Zachód. Było to pierwsze 

spotkanie od wyborów. Rozmowy z Radami 

ościennych osiedli są dla nas niezwykle waż-

ne, bo razem możemy więcej. Tylko wspólnie 

jesteśmy w stanie posunąć pewne sprawy 

naprzód. Poruszyliśmy mnóstwo tematów 

zgłaszanych do nas przez mieszkańców w 

obszarze: 

– edukacja (nowa rejonizacja szkół, brak 

liceum po naszej stronie miasta, rozbudowa 

VI LO), 

– transport (problematyczne skrzyżowana ul. 

Główna/Stabłowicka oraz koło Bricomarche, 

Rondo Modzelewskiego, autobusowa linia 

okólna, modyfikacja trasy 123) 

– inwestycje (trasa stabłowicka, linia tram-

wajowa na Maślice, estakada nad przejazdem 

kolejowym w ul. Głównej) 

– planowanie (remont ul. Brodzkiej, zabez-

pieczenie terenów pod przyszłe drogi, linię 

tramwajową i szkołę). 

Wspólne ustalenia będzie niedługo widać w 

naszych uchwałach. Kolejne spotkanie po-

święcone będzie transportowi, komunikacji i 

mobilności, bo tematów z tego obszaru było 

najwięcej. Każde spotkanie Porozumienia 

jest organizowane przez inną radę. 7. marca 

spotykamy się w RO Pracze Odrzańskie. 

 

 

BIULETYN 

 
Biuletyn redagowany przez Radę Osiedla Leśnica 

WWW.LESNICA.ORG 

Rada Osiedla Leśnica 

ul. M. Płońskiego 13, 54-002 Wrocław 

Tel.: 71 349 44 96, 571 511 646 

e-mail: lesnica@osiedla.wroclaw.pl 

Dyżury radnych 17.00 – 18.30: 

– każdy poniedziałek i druga środa miesią-

ca siedziba RO 

– pierwsza środa miesiąca Stabłowice, re-

stauracja Fabryka ul. Wełniana 31 

– trzecia środa miesiąca Złotnickie Centrum 

Spotkań ul. Wielkopolska 3-5 

– czwarta środa miesiąca Nowe Żerniki 

Klub Fundacji ECDiE ul. M. Berga 9 

Fot.:wroclaw.pl 



 

WBO 2022 

Wrocławski Budżet Obywatelski w tym roku 

obchodzi jubileusz. To już 10 edycja i to do-

skonała okazja, aby zapewnić przypływ go-

tówki z budżetu partycypacyjnego na inwe-

stycje na całym rejonie administracyjnym 

Osiedla Leśnica. 27 stycznia odbyło się dru-

gie spotkanie z liderami projektów WBO 

z naszego Osiedla. Był to kolejny krok na 

drodze do skutecznego skoordynowania wy-

siłków liderów WBO, aby wygrać dla Osiedla 

jak najwięcej podczas głosowania, które tra-

dycyjnie odbędzie się na przełomie września 

i października. 

Do 14 lutego jest otwarte „okienko” składa-

nia projektów. Do tej pory z naszego osiedla 

zgłoszono jeden projekt ponadosiedlowy : 

„Na Zielono, na sportowo”. W zakresie pro-

jektu znajduje się budowa dwóch pumptrac-

ków (na Stabłowicach i Złotnikach) oraz 

elementy zagospodarowania zieleni w Par-

ku Leśnickim oraz na Skwerze Scharouna 

na Nowych Żernikach. 

W kategorii projektów osiedlowych, do koń-

ca stycznia został zgłoszony projekt budowy 

chodnika, wraz z oświetleniem przy ul. Pio-

łunowej, łączącej Złotniki z Jerzmanowem. 

Z kolei na Nowych Żernikach został zgłoszo-

ny projekt budowy Boiska na południowej 

części Skweru Scharouna. Na Złotnikach 

został również zgłoszony projekt Budowy 

chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul Żer-

nickiej. 

Jesteśmy na półmetku zgłaszania projek-

tów  tym roku. Warto przypomnieć, że to 

dopiero początek prac w WBO w tym roku. 

Do 31 maja trwa pierwszy etap oceny 

wszystkich projektów (przez 2 tygodnie 

z całego miasta zarejestrowano ich łącznie 

107). 

Aby uniknąć rozłożenia się głosów na kilka 

projektów, chcemy, jako Rada Osiedla, ak-

tywnie działać i skoordynować współpracę 

między liderami, aby wypracować i zapro-

ponować mieszkańcom najlepszą, możliwą 

ofertę przed wrześniowym głosowaniem. 

Dodatkowo, mieszkańcy całego Osiedla Le-

śnica będą mogli pomóc wybrać projekty, 

które później pozostaną w oficjalnym głoso-

waniu. O szczegółach tej oraz innych pro-

mocyjnych akcji organizowanych przez Ra-

dę Osiedla, będziemy Was na bieżąco infor-

mować w kolejnych numerach gazety. 

KLUB INTEGRACJI  

SPOŁECZNEJ

 
Zapraszamy do Klubu Integracji Społecznej 

przy ul. SKOCZYLASA 8 WE Wrocławiu 

( Leśnica) 

Zapraszamy mieszkańców Wrocławia, szcze-

gólnie Leśnicy i okolic, do udziału w zaję-

ciach Klubu Integracji Społecznej przy ul 

Skoczylas 8 we Wrocławiu. 

W Klubie organizujemy atrakcyjne, bezpłat-

ne zajęcia dla niezatrudnionych i nieposiada-

jących 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 umie-

jętności uczestnictwa w życiu rodzinnym 

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 !  

ZAMKOWE WARSZTATY 

ZIMOWE 
W zamku powoli dobiegają końca zimowe 

Warsztaty. Poniżej chwalimy się kilkoma 

zdjęciami z uczestnikami naszych zajęć!   

 

Biuletyn redagowany przez Radę Osie-
dla Leśnica 



DZIEŃ KOBIET  

W CENTRUM KULTURY 

„ZAMEK” 

W ramach TAKE UP SPACE: 

TARGI SZTUKI/ART FAIR  

6 marca 2022 

Zapraszamy artystki tworzące sztukę/ ręko-

dzieło do zgłaszania się jako wystawczynie na 

Targach Sztuki. Spotykamy się z okazji Dnia 

Kobiet by dzielić się sztuką ,wspierać, uczyć, 

bawić, pielęgnować siostrzaństwo,  kupować 

świetną sztukę od wrocławskich artystek.  

We wspaniałej atmosferze we wnętrzach 

Centrum Kultury Zamek będziecie mogli 

miło spędzić czas, kupić coś pięknego, zwie-

dzić wystawę „Take up space”, wziąć udział 

w rozwijających  warsztatach.  

KRĄG KOBIET  

8 marca 2022 

Spotkanie online 

8 marca, Dzień Kobiet, 18:30. Czas trwania 

maks 3h. 

Powiedz matce, siostrze i babce! 

W tym roku celebrujemy dzień kobiet zasia-

dając w kręgu online wokół ciała i cielesno-

ści! 

Będziemy mówić o tym czym jest dla nas 

ciało i jak go doświadczamy. Dzielić się oso-

bistymi przemyśleniami i omawiać kolektyw-

ne wierzenia. Poruszymy tematy tabu. Po-

wiemy sobie o normach i zasadach społecz-

nych dotyczących ciała, wzorcach piękna 

oraz w jaki sposób nas dotykają i kształtują. 

Każda będzie miała głos żeby podzielić się 

tym co wie, myśli i czuje. 

Krąg to bezpieczna przestrzeń, w której każ-

da osoba może podzielić się swoimi doświad-

czeniami i odczuciami. W kręgu mówimy 

o sobie i swojej perspektywie. Nie przerywa-

my, nie doradzamy i nie pouczamy. Słucha-

my się i dajemy sobie wzajemną uważność 

i akceptację.  

Przygotuj sobie cichą przestrzeń, rozsiądź się 

na poduszkach i kocach, zaparz herbatkę 

i dołącz do kręgu online.  

Spotkanie jest przeznaczone dla kobiet. Mile 

widziane są osoby transpłciowe. Chcesz się 

zapisać? Napisz wiadomość kon-

takt@swiatoczulosc.pl lub zadzwoń 791 403 

123  

NOWA RZEŹBA W PARKU 

LEŚNICKIM 
Odsłonięcie 18 lutego o godzinie 14:00 

Poprzez pryzmat własnych doświadczeń sta-

ram się poruszać ważna kwestie samoakcep-

tacji a w związku z tym świadomości własnej 

cielesności. Ludzkie ciało które w powszech-

nym odbiorze nie jest doskonałe, ale nie-

zmiernie ważna dla jego "posiadacza" jest 

samoakceptacja. 

Mój dobór fragmentów, ich reinterpretacja 

i kompozycja mają ujawnić "ukryte piękno"; 

którego częstokroć sami w sobie nie potrafi-

my odnaleźć. Bombardowani po przez mas-

media mamy wpajane wzorce piękna, do 

których dążymy niekiedy wbrew sobie. Aspi-

rujemy  do wyimaginowanych sztucznych 

form piękna nie dostrzegając własnej wyjąt-

kowości i oryginalności. Moje prace są dość 

osobiste, nie oczekuję ich zrozumienia, ra-

czej przełożenia na osobisty grunt doświad-

czeń odbiorcy, z tego też względu nie nadaję 

im jednoznacznych tytułów by odbiorca mógł 

zidentyfikować się z stworzona przeze mnie 

formą.  

Szczególnie ważną dla mnie pracą  jest 

forma pod tytułem "Kroczący" tworzona 

przez cały okres ciąży i po urodzeniu syna. 

Kolejną realizacją emocjonalnie i formal-

nie wyrażającą moje problemy zdrowotne 

jest praca pt: "wewnętrzne dziecko", 

"inside baby". Praca tworzona w dwóch 

etapach, dotyczy przeżywania smutku, 

cierpienia a następnie w wyniku pokonania 

tych problemów- radość. Kreowanie tego 

obiektu stało się jak by katharsis - spełnie-

niem i oczyszczeniem jednocześnie. 

Przyjmuję znaną tezę, że każde nawet bole-

sne doświadczenia są po coś i należy prze-

kuwać je w pozytywne działania. W swoich 

obiektach rzeźbiarskich poszukuję ideal-

nych, spójnych i zrównoważonych form, 

tworzone przeze mnie obiekty mają wcią-

gać odbiorcę w dialog, inspirować. Staram 

się stworzyć rzeźbę tak by odbiorca mógł 

postrzegać i odbierać ją w różny sposób, 

w zależności od oświetlenia i kierunku 

obserwacji. Moje rzeźby bardzo często nie 

mają ustalonej „góry” i „spodu” można je 

pozycjonować dowolnie. Budując obiekt 

obracam formę co być może jest nietypowe 

że rzeźba nie ma podstawy. Staram się by 

z każdego widoku kompozycja była intry-

gująca, wnosząca nowe wrażenia i inter-

pretacje. Rzeźby maja skłaniać do głęb-

szych przemyśleń nad wykreowaną formą 

i zachęcać do kontemplacji, odkrywania za 

każdym razem nowego… Prace powstają 

nawet rok, jest to swoistego rodzaju walka 

z nieujarzmioną formą zmienną jak nasze 

ciało. 

Formy realizowane w materiałach : metal - 

brąz, stal cortenowska (stal o podwyższo-

nej twardości, ze szczególnymi dodatkami 

stopowymi, co powoduje ze podczas po-

czątkowego procesu rdzewienia metal się 

utwardza i korozja nie postępuje), alumi-

nium, ceramika, szkło. Użycie tego typu 

materiałów , powszechnie uznanych za 

szlachetne nadaje pracom cech wzniosłości 

a co za tym idzie, całej ekspozycji charakter 

nobilitujący. Uważam ze użyty materiał 

pozwala zwrócić większą uwagę na waż-

kość podjętego tematu i podkreślą wyjąt-

kowość . 

Koncepcja tego typu realizacji wynikła jak 

już zaznaczyłam wcześniej z osobistych 

problemów z kondycją własnego organi-

zmu. W zasadzie postrzegana jako osoba 

atrakcyjna fizycznie po uszkodzeniu kręgo-

słupa a następnie ujawniających się pro-

blemów ze stawami miałam poczucie nie-

przydatności i bezwartościowości własnego 

ciała. 

Ułomności fizyczne uniemożliwiały wyko-

nywanie prac, problemy zdrowotne zmusi-

ły do rezygnacji z aktywności i realizacji 

kiedyś ważnych celów.  

Cykl „Part of body”  nie ma być rodzajem 

osobistej art-terapii, wręcz przeciwnie jest 

skierowany do innych ludzi być może bory-

kających się z poważniejszymi problemami 

nie tylko fizycznymi. 

Tekst: Anna Rozycka 

Anna Rozycka- ur 1985 r w Lublinie zamieszka-

ła w Nowej Rudzie, absolwentka Akademii 

Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we 

Wrocławiu. Artystka w swej twórczości posłu-

guje się różnego rodzaju środkami formalny-

mi: rzeźbą, instalacją, multimediami. Jej wcze-

sne prace to działania przeplatające design 

z rzeźbią. W tych działaniach niezwykle ważną 

rolę odgrywa forma, częstokroć łączy drewno 

ze stalą lub szkłem. Długą drogę poświęca po-

szukiwaniu i dochodzeniu do efektu końcowego, 

są to swego rodzaju badania nad możliwością 

użytych materiałów lub środków wyrazu. Zre-

alizowała wiele wystaw indywidualnych w 

kraju i za granicą : Tokio 2012, 2013. Costa 

Adeje – Santa Cruz de Tenerife 2015, Oberwill/

Basel Szwajcaria 2017, LaLaguna Santa Cruz 

de Tenerife 2018 
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