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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.
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polu żwirowym. Za realizację prac odpowiedzialna jest firma Delta Cert. Zgodnie z
umową, prace powinny zostać wykonane
do 8.06.2022. Wg ZZM powinno to jednak
nastąpić szybciej - w kwietniu, jeżeli nie
będzie żadnych opóźnień ze strony producenta.
Co dalej z Piołunową

WCRS koordynuje miejskie działania
pomocowe
Punkt informacyjny w Przejściu Dialogu
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
zostało główną jednostką w mieście koordynującą działania pomocowe. WCRS prosi
osoby prywatne, firmy, instytucje o zgłaszanie się wszystkich, którzy chcą pomóc. Wiadomości mailowe zawierające informację o
deklarowanej pomocy wraz danymi kontaktowymi
prosimy
przesyłać
na
adres: wsparcieukrainy@wcrs.pl
Przejście Dialogu ul. Świdnicka 19 (przejście
podziemne), poniedziałek-niedziela 9.0020.00
Z pracownikami Przejścia Dialogu mogą kontaktować się osoby które oferują pomoc oraz
te, które wsparcia potrzebują.
Godziny otwarcia Przejścia Dialogu
poniedziałek-niedziela 9.00-20.00, pomoc
informacyjną w języku ukraińskim na miejscu lub telefoniczne:
71 798 64 97 (Przejście Dialogu)
+48 510 011 846 (Instytut Praw Migrantów)
Infolinia ogólnopolska +48 47 721 75 75
Перехід діалогу, вул. Świdnicka 19
(підземний перехід),
понеділок-неділя 9.00-20.00
71 798 64 97 (Перехід діалогу)
+48 510 011 846 (Інститут прав
мігрантів)
Загальнодержавна гаряча лінія +48
47 721 75 75
WBO 2022 – zakończył się etap zgłaszania projektów
Czternastego lutego zakończył się etap zgłaszania projektów w jubileuszowej, dziesiątej
edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie liderzy zgłosili 362 projekty.
Najwięcej – 21, zostało zgłoszonych z Osiedla
Leśnica. Obecnie trwa już I etap oceny zgłoszonych projektów. Urzędnicy weryfikują
pomysły pod względem formalnym i 1 czerwca przedstawią zweryfikowaną listę, do konsultacji i ewentualnych modyfikacji zakresu.
Zakończenie I etapu oceny to będzie również
ważny moment dla liderów projektów z Osiedla Leśnica. Kontynuujemy współpracę, aby
przed faktycznym głosowaniem na przełomie
września i października zmniejszyć liczbę
projektów. Przy 21 projektach głosy mieszkańców na pewno się rozłożą, a to spowoduje, że kolejny raz pieniądze z WBO ominą
Osiedle Leśnica. W czerwcu, po I etapie oceny, zorganizujemy tzw. „prawybory”. Wtedy
wszyscy mieszkańcy będą mogli zadecydować, które projekty są najlepsze i które powinny zostać poddane pod wrześniowopaździernikowe głosowanie. We wtorek 1

marca odbyło się kolejne spotkanie w grupie WBO Leśnica, na którym omówiliśmy
zgłoszone projekty z Osiedla Leśnica. Jedną z akcji na kolejne dwa miesiące będzie
nawiązanie kontaktu ze wszystkimi liderami zgłoszonych projektów. Tylko wtedy
będzie szansa na wygraną. W ciągu najbliższych miesięcy, ze strony Rady Osiedla
chcemy nawiązać współpracę z jednostkami edukacyjno-oświatowymi z terenu Osiedla. WBO jest doskonałym przykładem
kreowania najbliższego otoczenia, to również sposób na inicjowanie obywatelskich
postaw, nowoczesnego patriotyzmu opartego na zaangażowaniu i braniu odpowiedzialności w swoje ręce. Chcielibyśmy zaangażować w ten sposób najmłodsze pokolenie mieszkańców Złotnik, Nowych Żernik, Stabłowic i Leśnicy i zachęcić ich do
promowania i głosowania w bieżącej edycji
WBO. Promocja projektów dopiero się
rozpoczyna. O szczegółach każdego zgloszonego projektu możecie przeczytać na
stronie
https://www.wroclaw.pl/
rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski.
Ważne, żeby każdy czytający te słowa zapoznał się z pomysłami na zainwestowanie
30 milionów złotych w najbliższym sąsiedztwie.
Fundusz Osiedlowy 2022-23
Każde osiedle w ramach budżetu miasta
otrzymało możliwość zadysponowania
określonej puli środków, z przeznaczeniem
na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Można ubiegać się o realizację
na swoim terenie drobnych, ale potrzebnych inwestycji. Bardzo istotnym w tym
przypadku będzie głos mieszkańców. Wymogiem jest przeprowadzenie lokalnych
konsultacji społecznych poprzedzających
aplikowanie o środki budżetowe. Osiedle
Leśnica w drugiej edycji Funduszu Osiedlowego będzie miało do rozdysponowania
1 565 266,71 zł. Wysokość środków przypadających na poszczególne osiedla oblicza
się z uwzględnieniem jego powierzchni
oraz liczby mieszkań. Nasze Osiedle zajmuje 4 100 hektarów i wg danych GUS jest
na nim 14 851 lokali mieszkalnych. Konsultacje z mieszkańcami zaplanowaliśmy
na maj 2022. W kwietniu ogłosimy harmonogram i sposób przeprowadzenia konsultacji.
Zmiany na placu zabaw w Parku Leśnickim
Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu
Zieleni Miejskiej rozpoczęto prace modernizacyjne na placu zabaw w Parku Leśnickim. Zdemontowany został zestaw zabawowy, a w jego miejsce zamontowane zostanie nowe urządzenie. Przewidziany jest
również montaż nowego zestawu w miejsce
zdemontowanego w 2021 r. na mniejszym

Rada Osiedla poparła petycję mieszkańców
o modernizację ul. Piołunowej pomiędzy
skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską a skrzyżowaniem z Aleją Kaczorowskiego. Brak
chodnika, oświetlenia i ścieżki rowerowej
na tym odcinku stwarza realne zagrożenie
dla pieszych oraz rowerzystów. Z Biura
Zrównoważonej Mobilności otrzymaliśmy
odpowiedź na naszą uchwałę: infrastruktura pieszo-rowerowa pojawi się wzdłuż tej
ulicy dopiero wraz z zabudową działek
przylegających do pasa drogowego. Obecnie nie można określić terminu realizacji.
Klub Seniora Fantazja
24 lutego w Centrum Kultury Zamek odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Klubu Seniora Fantazja przy Radzie Osiedla Leśnica. Wybrano nowy Zarząd Klubu
w składzie:
Jan A. Kułacz (przewodniczący),
Adam
Zienkiewicz,
Marian
Cieślik
(wiceprzewodniczący),
Elżbieta Miedzińska (skarbik),
Krystyna Zienkiewicz (sekretarz),
Wanda Rorbach, Zdzisław Kurowski
(członkowie). Więcej informacji o działaniach klubu w kolejnym wydaniu gazety.
V sesja RO Leśnica
28 lutego stycznia odbyła się piąta sesja
plenarna. W porządku obrad znalazły się i
zostały przyjęte przez radnych następujące
uchwały:
- w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności samorządu Osiedla Leśnica za rok
2021;
- w sprawie nawiązania współpracy z Bankiem
Żywności
- w sprawie przyznania diet dla PZO,
Skarbnika,
Sekretarza;
- w sprawie dokonania przesunięć w Planie
wydatków Osiedla Leśnica na 2022 r.;
- w sprawie wydania opinii umożliwiającej
sprzedaż alkoholu w Restauracji „Gospoda
Leśnicka”, ul. Michała Płońskiego 8.
Uchwały w sprawie aktualizacji projektu
Stabłowicki Bieg po Zdrowie oraz przyjęcia
projektu zadania społecznego na 2022 r.
pn. „Inwestuj w siebie” zostały przeniesione na kolejną sesję.
Złóż deklarację źródeł ciepła i spalania paliw
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do 30 czerwca 2022 r. złożyć deklarację o sposobie jego
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14
dni. Najłatwiej złozyc deklarację on-line na
stronie ceeb.gov.pl lub w formie papierowej wysyłając na adres: Urząd Miejski
Wrocławia, Departament Zrównoważonego Rozwoju, ul. Bogusławskiego 8,10, 50032 Wrocław, dopisek CEEB lub składając
w Kancelarii UWM: Kancelaria ogólna, pl.
Nowy Targ 1-8, parter, pok. 5 lub w filiach:
ul. G. Zapolskiej 4, parter, sala nr 4, stano-

wiska 6 i 7; al. M. Kromera 44, parter, sala
COM; ul. Hubska 8-16, parter, sala nr 1, stanowisko 1. Więcej informacji i wzór deklaracji dostępne na stronie www.wroclaw.pl/
zielony-wroclaw/deklaracja-o-zrodlachciepla-jak-i-gdzie-zlozyc-we-wroclawiu
Mpzp w rejonie Gromadzkiej, Szkolnej
i Miodowej
Prezydent Wrocławia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gromadzkiej, Szkolnej i
Miodowej we Wrocławiu,wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Projekt planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do publicznego wglądu
w dniach 1-31 marca 2022 roku, w siedzibie
Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Wydziale
Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka
53, 50-030 Wrocław, od poniedziałku do
piątku, w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod
adresem:
http://bip.um.wroc.pl/.
Każdy może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Wrocławia na adres:
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, 50-030
Wrocław; w formie elektronicznej na adres:
brw@um.wroc.pl; za pomocą platformy ePUAP oraz podczas dyskusji publicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15
kwietnia
2022
roku.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. o godz.
15:30, za pomocą środków porozumiewania
się na odległość, poprzez jednoczesną
transmisję obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link do dyskusji publicznej zostaną
podane
na
stronie
bip.um.wroc.pl/
artykuly/133/wylozenia.
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 miesiąca siedziba RO
– pierwsza środa miesiąca Stabłowice, restauracja 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

POŚPIEWAJ MI MAMO,
POŚPIEWAJ MI TATO
Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato to
akcja Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu prowadzona z powodzeniem od 2010
r. W 2011 r. otrzymała nagrodę Tulipany
Narodowego Dnia Życia, a w 2016 r. statuetką PRUDENTIAL; w 2017 r. uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Położnych
oraz honorowy patronat Rzecznika Praw
Dziecka, natomiast w kwietniu 2019 r. honorowy patronat Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Pomysłodawcą akcji
jest Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato to bezpłatne warsztaty śpiewu dla młodych rodziców (również tych dopiero oczekujących narodzin dziecka). Zajęcia odbywają się w szkołach rodzenia, szpitalach, żłobkach oraz w miejscach przyjaznych
dzieciom. Na trzech spotkaniach (każde trwa
30 minut) rodzice otrzymują praktyczne
wskazówki i materiały do nauki, a po zakończeniu cyklu warsztatów potrafią śpiewać
kołysanki i piosenki z pamięci. W trakcie
zajęć dowiadują się również o korzyściach
płynących z muzykowania – śpiew pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny dziecka,
pomaga w nauce języka i poszerzaniu zasobu
słów, zapoznaje maluchy z pięknymi wierszami, historią i kulturą.

wielka umiejętność znana tylko nielicznym,
jak w jednym kadrze zamknąć ulotność
chwili, jej kruchość i efemeryczność, a przy
okazji nadać jej wizualną oprawę i formę.
(…)
Wszystko to sprawia, że fotograficzny dorobek Mirosława Machalskiego wymyka się
z ram fotografii ulicznej. To nie błyskotliwa
konstatacja rzeczywistości, ale poetyckie na
nią spojrzenie, którym Machalski wpisuje
się w nurt reportażowej fotografii humanistycznej, reprezentowanej przez wybitnych
fotografików – Roberta Doisneau, Henri
Cartier-Bressona, Gordona Parska czy Tadeusza Rolke. W tych małych nic nie znaczących chwilach, przelotnie utrwalonych
w kadrze, zawarte jest pytanie o całą kondycję człowieka. Mirosław Machalski, zdradzając wyjątkową wrażliwość obiektywu i
empatię wobec fotografowanej osoby oraz
rzadką umiejętność wydobycia piękna z
codzienności, wpisuje się w ten właśnie
dyskurs. (…)

Patrząc na uwiecznionych w kadrze mijających przechodniów, skupionych na swojej
pracy sprzedawców, ukradkiem przyłapanych na drzemce mnichów, gawędzących
staruszków, pogodzonych z losem bezdomnych doznajemy osobliwego przeświadczenia, że ich los staje się naszym udziałem.
Ulegamy wrażeniu ulotności chwili, która
urasta do wymiaru wiecznej chwili. Po prostu wstrzymujemy oddech…
Barbara Haręża - historyk sztuki

Terminy: 18 i 25.03, 1.04

TARGI SZTUKI NA DZIEŃ
SPRZĄTANIE NA SKWERZE KOBIET
6 marca 2022
PRZY UL. ARBUZOWEJ
Zapisy: info@zamek.wroclaw.pl

Na Stabłowicach grupa sąsiadów z ulicy Arbuzowej, mimo niesprzyjającej pogody wykonali wspaniałą społeczną pracę sprzątając
skwer w swojej okolicy. Zbliża się wiosna,
więc zachęcamy wszystkich mieszkańców
Leśnicy do takich akcji, by wraz z pierwszymi
jej oznakami zniknęły z trawników i skwerów
pozimowe śmieci.

W ramach wystawy Take up space zapraszamy do świętowania Dnia Kobiet w Centrum Kultury Zamek. W programie targi
sztuki, warsztaty i koncert.
Zapraszamy artystki tworzące sztukę/
rękodzieło 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 stworzonego rękami Waszej siostry, zwiedzić
kobiecą wystawę Take up space, wziąć
udział w rozwijających i otwierających warsztatach.

Inicjatorom akcji gratulujemy i dziękujemy.
Pamiętajmy wszyscy również, aby dbać
o porządek w naszej okolicy, szanując przy
tym pracę osób, które poświęcają czas, aby
nam wszystkim żyło się odrobinę czyściej.
PROGRAM TARGÓW:
1:00 – 19:00 –
przestrzeń

Targi sztuki zajmującej

Dodatkowo w programie:
12:00 – 14:00 – warsztaty teatralne,
Ariadna (english)
14:00 – 15:00 – oprowadzanie po wystawie_ kurator Martyna Zaradkiewicz

BEZRUCH
Wystawa otwarta 11.03 - 03.04.2022
Wstęp wolny
CKZ, pl. Świętojański 1, Wrocław, 1 piętro
Sprawić by czas się zatrzymał, by ustał oddech, by bezruch zapanował nad ruchem, a
cisza nad wrzawą, by tryby napędzane przez
perpetuum mobile stanęły w miejscu. To

15:00 – 16:00 – warsztaty z
nia zinu, Isobel (english)

tworze-

16:00 – 17:00 – warsztaty zdobienia ceramiki_boskie babki – Alicja Zaradkiewicz,
(cena warsztatu 160 zł)
17:00 – 19:00 – warsztaty tańca Voguing
Dance Kamila Górny

Z WIZYTĄ U SENIORÓW
Przedszkolaki z Bajkolandii z wizytą u Seniorów z Dziennego Domu Pomocy w Leśnicy

27.01.2022r. Dzieci, z grupy V Wiewiórki
z Przedszkola nr 66 Bajkolandia mieszczącego się przy ul. Łącznej 1-5 we Wrocławiu,
wyruszyły wesołą gromadką z panią Dyrektor Dorotą Mandziuk-Polenceusz oraz nauczycielką i opiekunkami do Dziennego Domu
Pomocy. Spotkanie z sympatyczną grupą
starszych osób odbyło się na powietrzu
w ładnym zielonym zakątku przy altanie,
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i wymogami pandemicznymi. Po miłym zapoznaniu
się Dzieciaki zaprezentowały piosenki o Babci i Dziadku, złożyły życzenia oraz wręczyły
upominki - zakładki do książek. Niespodzianki dla Seniorów pieczołowicie i starannie przygotowywały w przedszkolu przez
kilka dni. Pani Dyrektor wręczyła również
słodki poczęstunek – przepyszne babeczki
wykonane przez Panie kucharki, które na co
dzień gotują Przedszkolakom wyśmienite
posiłki. Było bardzo sympatycznie i radośnie.
Dzieci zostały docenione gromkimi brawami
i cukierkami.
Po spotkaniu nastąpiło serdeczne pożegnanie i pytania Dzieci o termin ponownej wizyty.
To spotkanie pokoleń przyniosło wiele korzyści. Seniorzy wesoło spędzili czas. Przedszkolaki nauczyły się działać bezinteresownie,
sprawiać innym radość, ofiarowywać swój
czas, prezentować się przed szerszą publicznością.
Dzieciaki
utwierdziły
się
w przekonaniu, że każdy człowiek, niezależnie od wieku i sprawności, jest ważny i potrzebny. Należy okazywać mu szacunek
i zainteresowanie.
Dobrze jest sprawiać innym przyjemność,
wywoływać uśmiech, rozweselać, pomagać,
wspierać, tworzyć miłe wspomnienia. Przecież dobro okazane innym do nas wraca.

strony, badania możliwości skali makro,
a z drugiej, nie mniej ważnej, metody rejestrowania powiększonych ze szczegółami
wizerunków fotografowanych owadów.
Oba powody, dla których wielu fotografików wybrało ten trudny proces rejestrowania owada migawką aparatu, są niezwykle fascynujące tak dla wykonawcy jak i dla
odbiorcy. Ten ostatni, odbiorca, zazwyczaj
nie zauważa niezwykłych w swym wyglądzie maleńkich stworzeń i ich funkcjonującego tuż obok nas życia. Stąd zdjęcia makro wydają się nam niemal magiczne, bo
przeobrażają znane formy i kształty w niezwykle barwne i nieznane nam dotąd krajobrazy. Odkrywają również skomplikowaną, fantazyjną budowę fotografowanych
owadów, bliską wyobrażeniom o postaciach z innej planety.

W ciągu ostatnich 20 lat, wyłoniła się spora grupa pasjonatów i czołówka doświadczonych fotografów, którzy na drodze indywidualnych praktyk, uczynili z fotografii
makro jedną z najważniejszych dziedzin
współczesnej fotografii przyrodniczej.
W tym kontekście, wystawa Jerzego Kryszaka ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ twórczość artysty na tym tle, znacznie
się wyróżnia i posiada całkowicie odmienne, indywidualne podejście do tematu.
Artystyczna wrażliwość Kryszaka, umożliwiła mu dostrzeżenie w tym pozornie chaotycznym świecie wartości plastycznych. Zaś
jego aktorska wyobraźnia przetworzyła je
i wykreowała spektakl, który całkowicie
zmienił nasze spojrzenie na tę pozornie
‘małą’ rzeczywistość.

Tekst: Irena – nauczycielka z P-66

IMPRESJE FOTOGRAFICZNE
JERZEGO KRYSZAKA
Wystawa fotografii Jerzego Kryszaka należy
do tych wyjątkowych wydarzeń, które nieoczekiwanie zaskakują nas tematem, formą
i treścią przekazu, i kierują naszą uwagę ku
niezwykłej scenerii z jej głównymi bohaterami, owadami.
Jerzy Kryszak, aktor, człowiek sceny, od kilku lat z pasją oddaje się fotografii przyrody.
W swych pracach utrwala świat życia owadów, jednych z najmniejszych stworzeń na
naszym globie.
Od pierwszej wystawy artysty, podczas IX
Międzynarodowego Festiwalu
Przyrody
w Toruniu pt. Sztuka natury – 2016, minęło
już cztery lata. W tym czasie powstało wiele
kolejnych, nowych zdjęć. Obecna wystawa
prezentuje 50 prac wybranych spośród kilkuset innych, przewidzianych do obejrzenia
w trakcie kolejnych ekspozycji.
Odkąd techniczne możliwości współczesnych
aparatów fotograficznych pozwoliły doświadczać przyjemności wykonywania makrofotografii, zdjęcia owadów stały się szczególnie
ulubionym tematem wśród fotografików
przyrody. Kuszące stały się dla nich, z jednej

Fotografie artysty najmocniej oddziałują
na nasze emocje gdy są zgrupowane po
dwie lub trzy. Wnikamy wówczas w magiczne pejzaże budowane plamami barw,
dajemy się ponieść surrealistycznej aurze
fascynującej scenografii rozmytych przestrzeni. Główni bohaterowie tych niezwykłych scen, występują w nich nieświadomi
swego znaczenia. Przypadek rządzi w świecie owadów, kadry wybiera artysta. Światło, w delikatnych kontrastach, zalewa
mgłą półprzeźroczyste tiulowe skrzydła,
blaskiem pozłaca żółte odcienie liści. Czy to
jeszcze zwiędła roślina, czy może złota brosza secesji Rene Lalique'a?
Niewątpliwie
aktorskie
wykształcenie
i bliski autorowi obszar teatru i sceny spo-

wodowały, że oto w tytule wystawy mamy
Scenę na dole, z żartobliwie dodanym czyli
na czworakach. Inaczej nie da się podpatrzeć pełnego ruchu i zawiłości życia
w poszyciu, o którym z takim znawstwem
i w poetyckiej formie napisał we wstępie do
katalogu wystawy autor zdjęć.
Przyjrzyjmy się z uwagą poszczególnym
pracom, spróbujmy odkrywać je zgodnie
z koncepcją artysty, bo każda z fotografii
prezentuje niezwykle spójną kompozycję
koloru i faktury tła, które otaczają centralną postać.
Jedno zdjęcie, to jeden owad, czasami, ale
rzadko, dwa. Kompozycja zwykle ma głęboką, różnobarwną, lekko rozmytą perspektywę. Ta zaś, poprzecinana jest zawiłymi kreskami zwiędniętych liści. Niezwykle
malownicze perforowane blaszki
liści,
niczym misterna jubilerska koronka, otaczają owada – klejnot tej sceny. Patrzmy
dalej, uważnie śledząc ruch i dynamikę
życia maleńkich stworzeń, inteligentnie
uchwyconych okiem obiektywu. Ten świat
zatrzymany w kadrze żyje, jest pełen energii, a niekiedy przygaszony, a może zatroskany własnymi sprawami? Mimowolne
spojrzenia wprost do obiektywu bohaterów
tych niezwykłych scen, zdają się wyrażać
uczucia. Piękno i gracja tych kruchych postaci, zachwycają nas tym bardziej im więcej dostrzegamy szczegółów misternej budowy ciała, a szczególnie głowy i oczu. Niewątpliwie to, co interesuje artystę w fotografowaniu owadów, skupia się w wyrazie
„psychologicznym” postaci i uważnym
(świadomym?) spojrzeniu modela. Wiele
zdjęć to genialna antropomorfizacja tak
trudna do uchwycenia, wymagająca niezwykłej cierpliwości i długiego czasu obserwacji.
Umiejętność dostrzeżenia najdrobniejszych fragmentów świata przyrody, skutkuje serią niesamowitych ujęć, przepięknych, intensywnie nasyconych barwami
czerwieni, fioletu i żółcieni. Maleńkie owady, w kontrastowych ubarwieniach ciał
seledynowych zieleni, połyskują w srebrzy-

stym świetle dnia, przenikają się wzajemnie
w żółcieniach, ostatecznie rozmywając się
w zamglonej powierzchni tła.
Na koniec, w fotografii Jerzego Kryszaka
dostrzeżemy głębokie przesłanie artysty, dla
którego natura ma najważniejsze znaczenie.
Jeśli więc możemy cokolwiek zrobić, to zróbmy to dla przyrody.
Henryka Milczanowska Kurator wystawy

PRACA W ZAMKU
Centrum Kultury „Zamek” poszukuje pracownika na stanowiska:

1. Pracownik Techniczny – Elektryk –
Konserwator
2. Sprzątaczka - Pracownik Porządkowy
Oferujemy: umowę o pracę i stabilne zatrudnienie w wymiarze 1 etatu
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie
aplikacji
CV
na
adres:
rekrutacja@zamek.wroclaw.pl Więcej informacji na
stronie www.zamek.wroclaw.pl – zakładka
BIP

