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Ołbinianko/Ołbinianinie,
trzymasz w rękach pierwszy numer Twojej 
osiedlowej gazety. Jesteśmy ciekawi czy 
towarzyszą temu pozytywne emocje, bo 
z takimi mieliśmy do czynienia, zbierając 
do niej materiały. Nie wiemy jak to działa, 
ale na Ołbinie NIKT NAM NIGDY NICZEGO 
NIE ODMAWIA. Cały ten obiegowy pogląd, 
że ludzi trzeba do działania namawiać, 
że nikomu nic się nie chce, że mieszkańców 
nie interesuje wspólne dobro, że społecz-
ność roszczeniowa, że młodzi to egoiści 
a starzy to krytykanci – wszystko to moi 
drodzy to stek wierutnych bzdur! W obsza-
rze między Sienkiewicza, Jedności i Odrą, 
w samym centrum wrocławskiego 
Śródmieścia takie rzeczy nie mają miejsca, 
a jeśli mają to funkcjonują w głębokim 
podziemiu i niech tam zostaną! My tu 
mamy za dużo do zrobienia, żeby się nad 
nimi zastanawiać.

Na rogu Sienkiewicza i Prusa, w dawnej 
Bibliotece Miejskiej, działa Ołbińskie 
Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone 
przez  Stowarzyszenie Żółty Parasol (więcej 
w artykule na s. ). Czekamy tam na Ciebie 
i Twoje osiedlowe marzenia, którym pomo-
żemy nadać realny kształt. Mieszkanie na 
Ołbinie zobowiązuje!

Zapraszam więc nie tylko do lektury, ale 
również do współtworzenia gazety 
w przyszłości.

JOANNA WARECKA
STOWARZYSZENIE ŻÓŁTY PARASOL



Działa tu m. in. Biblioteka Sąsiedzka, Spółdzielnia 
Kinowa Ołbin, Centrum Informacji Kulturalnej, od-
bywają się rozmaite warsztaty i zajęcia. Seniorzy uczą 
się obsługi komputerów i tabletów,  młodzież korzysta 
z darmowych korepetycji i zajęć dodatkowych, grupy 
pasjonatów szyją, tapicerują, poznają techniki gra-

a „fachowcy” z Żółtego Parasola pomogą wcielić go 
w życie. Tak rodzą się inicjatywy, które w Ołbińskim 
Centrum Aktywności Lokalnej, funkcjonującym 
w siedzibie Stowarzyszenia, wszyscy razem przekuwają 
w działania, ubarwiające otoczenie i  życie społeczne 
w tym rejonie Wrocławia

Z Magdą Jarczewską, autorką projektu Old Kafel Story, 
rozmawia Julia Tyszka.

z wrocławskich kamienic. Jak się to wszystko zaczęło?
Od spacerów po Ołbinie. Kiedyś zajrzałam przez uchy-
lone drzwi do jednej z klatek schodowych. W środku 
było szaro i dość brudno, ale na ścianach błyszczały 

-
ziłam sobie jak kiedyś mogła wyglądać ta przestrzeń. 
Wkrótce zorientowałam się, że takich miejsc jest więcej, 

 I zaczęłam je fotografować.

Jak wyglądają poszukiwania, dostawanie się do klatek 
schodowych?
Kiedy przechodzę koło starych kamienic i widzę wy-
chodzących z nich ludzi, staram się zerknąć do środ-
ka. Gdy zauważę coś ciekawego, zapamiętuję miejsce 
i później wracam tam z aparatem. Na Ołbinie spotykam 
mieszkańców, którzy pozwalają mi wejść, są ciekawi co 

Okazuje się, że jest wiele osób chętnych do kontaktu. 
Zazwyczaj, kiedy mieszkańcy widzą, że robię zdjęcia ich 
klatce schodowej, zaczynają zauważać jak jest ładna. I, 

pozytywnie odbierają zainteresowanie ich przestrzenią 
i nimi. Najbardziej lubię, jak zaczynają opowiadać. Kilka 
takich historii spisałam na Old Kafel Story.

przypomina tworzenie mozaiki, zarówno z nich sa-
mych,  jak i z ludzkich historii. Czy udało Ci się w ten 
sposób ułożyć jakiś obraz naszego osiedla i jej miesz-
kańców?
Spotykanie mieszkańców daje dużo informacji 
o Ołbinie. Rozmawiam często z osobami starszymi, 
bo w kamienicach stanowią oni większość. Czasami 
mają kresowy akcent. W pierwszym lub drugim zdaniu 
konwersacji, mówią mi zwykle od kiedy mieszkają na 
Ołbinie. To daty z lat czterdziestych i pięćdziesiątych. 
Dowiaduję się od nich jak kiedyś wyglądała ich ka-

schodowej. Można żałować, że dzisiaj nie wygląda to 
ładnie, ale kiedyś mogły być niezbędnym materiałem 
do wykończenia łazienki. Rozmowy pozwalają mi lepiej 
zrozumieć co wydarzyło się w życiu Wrocławian. Teraz 
starsi mieszkańcy coraz częściej sąsiadują z młodszymi. 
Są nimi głównie studenci, którzy doceniają świetne po-
łożenie naszego osiedla względem uczelni.

Czy w tej całej mozaice masz jakiś ulubiony, szczególny 
fragment?
Tak, jest to ulica Barlickiego. Choć moje pierwsze wra-
żenia bywały różne. Przyznam, że kiedyś trochę mnie 
odpychała. Teraz zupełnie inaczej na nią patrzę, wystar-
czyło tam pójść i się przekonać. Ulica wytyczona jest po 
łuku w stronę parku, a otacza ją wiele dobrze zachowa-
nych kamienic. To musiało być kiedyś świetne miejsce 
i myślę, że nadal jest, tylko trzeba to po prostu dostrzec. 
Zresztą, kiedy chwilę się tu pobędzie, można zauważyć 
kilka starych, niemieckich napisów wychodzących spod 

drugim korytarzu.

Czy na przestrzeni lat spędzonych na Ołbinie czujesz 
zmianę okolicy?
M.J.: Tak, zdecydowanie. Mieszkam na Ołbinie od 

tu kilka remontów, na przykład ulicy Wyszyńskiego 
i niektórych podwórek, co moim zdaniem daje zauwa-
żalne efekty. Powstało też kilka biznesów. Mieszkańcy 
czują te zmiany i sami coraz bardziej dbają o Ołbin. 
Nasze osiedle ma wielki potencjał.

www.oldkafelstory.blogspot.com
facebook.com/oldkafelstory

 „Ołbin to nasze wspólne osiedle, chcemy z miesz-
kańcami decydować o tym, co się tu dzieje.  Zależy 
nam na mądrej i spójnej polityce osiedlowej, zgodnej 
z rzeczywistymi oczekiwaniami mieszkańców”- mówi 
prezeska Stowarzyszenia Żółty Parasol Joanna Warec-
ka. „Szczęśliwie władze miasta dostrzegają potrzebę 
wzmacniania takich osiedlowych inicjatyw, dlate-
go gmina udostępniła nam nie tylko przestrzeń, ale 

któremu możemy aktywnie kreować ołbińską rzeczy-
wistość”.
 Z myślą o przyszłości osiedla Centrum prowadzi 
cykl warsztatów w okolicznych szkołach pt. „Ołbin, 

moje podwórko”, na których dzieci poznają osiedle 
i spotykają się z liderami z różnych środowisk. „Mamy 
poczucie, że nasze działania to dopiero początek bu-
dowania nowego, zdecentralizowanego modelu zarzą-
dzania miastem, chcemy żeby dzieciaki z osiedla od 
najmłodszych lat wychowywały się w takiej atmosfe-
rze wspólnych działań i odpowiedzialności za miej-
sce, w którym żyją” - mówią pracownicy Centrum. 
„Czekamy na wszystkich, którzy czują, że chcą i mogą 
podkręcić z nami atmosferę na osiedlu. Bez waszej 
energii nie da się stworzyć naprawdę odjazdowego 
Ołbina” dodają.

Ołbińskie centrum 
aktywności lokalnej

Wchodząc do bramy, 
rozejrzyj się

Na rogu Wyszyńskiego i Prusa, tam gdzie przez wiele lat działała Miejska Biblioteka Publiczna, 
z inicjatywy Stowarzyszenia Żółty Parasol powstało miejsce, które tętni życiem, oferując Ołbi-
nianom różne formy aktywności i spędzania wolnego czasu.

Przeglądam bloga i fanpage w poszuki-
waniu informacji na temat ich autorki. 
Daremnie. Wszędzie kafle mają wyłącz -
n o ś ć .  Pat r z ę  n a  m a p ę  z a m i e s z c z o n ą 
przez Magdę Jarczewską i  oczom nie 
wierzę: większość tych pięknych detali 
można zobaczyć na Ołbinie!



RADA OSIEDLA 
OŁBIN
Jesteśmy grupą pozytywnych społeczników, którym 
zależy na jak najlepszych warunkach życia na naszym 
osiedlu. Pomagamy mieszkańcom w kontaktach 
z machiną urzędniczą, w naszej siedzibie można 
uzyskać darmową poradę prawną czy skorzystać ze 
wsparcia psychologa, a seniorzy twórczo i ciekawie 
mogą spędzić wolny czas. 

Jeśli ktoś chciałby włączyć się w planowane przez 
nas działania lub ma własne pomysły, które chciałby 
przeprowadzić na osiedlu i potrzebowałby pomocy 
(możemy np. udostępnić siedzibę), to prosimy o kontakt: 
tel: 736 679 606 
e-mail: olbin@osiedla.wroclaw.pl
facebook: radaosiedlaolbin

Paweł Wikliński  - przewodniczący Zarządu Rady Osiedla 
Ołbin

WYDAJEMY 
ZINA!

Na początku roku Magdalena Kreis zaprosiła artystów  
/ twórców mieszkających (lub pracujących) na Ołbinie do 
wizualnego odniesienia się do tematu naszego osiedla.
     Punktem wyjścia do tworzenia mogła być nazwa dziel-
nicy, jej historia, architektura, natura, topografia, na-
zwy ulic, sąsiedzkie obserwacje i relacje, widoki z okien 
mieszkań, murale, detale, śmietniki itd. Jesteśmy cieka-
wi różnorodnych spojrzeń na dzielnię! 
     Kilkunastu twórców odpowiedziało na zaproszenia 
i nadesłało swoje prace i pokaże je szerszej publiczno-
ści w formie zina. A czym jest zin? Chyba najlepiej bę-
dzie jak przekonacie sie biorąc go w ręce! Nastawiajcie 
uszu - już niebawem będziemy informować o premierze 
pierwszego wrocławskiego osiedlowego zina!

EKIPA OD ZINA 
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Szalet 
story

Historia pozbywania się 
nieczystości powstających 
przy podstawowych czyn-
nościach fizjologicznych 
nieczęsto gości na pierw-
szych stronach gazet. Kwe-
stia ta jednak ma ogromne 
znaczenie i od zarania dzie-
jów usuwanie odchodów 
było nie lada problemem 
dla skupisk ludzkich. 
ŁUKASZ MIGNIEWICZ
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Co roku we wrześniu tysiące mieszkańców Wrocła-
wia głosuje – internetowo i papierowo – na wybrane 
projekty, które mają polepszyć ich jakość życia. Na-
sze osiedle jest jednym z bardziej aktywnych w skali 
miasta – oddajemy około 30 tysięcy głosów rocznie. 
We wcześniejszych edycjach udało nam się wykonać 
kilka wspólnych inwestycji, np. remont jednego z po-
dwórek czy Zielone boisko przy Szkole Podstawowej 
nr 1. Sukcesów mamy wiele, ale nie możemy spocząć 
na laurach – kolejna edycja głosowania już za niecałe 
pół roku – wszyscy będziemy mieli możliwość zde-
cydować o tym, jak bardzo zmieni się nasze osiedle. 
Sukces WBO zależy przede wszystkim od współpracy. 
Liderzy zgłoszonych projektów muszą współpracować 
ze sobą, bo w końcu cel mają wspólny – lepszą jakość 
życia na osiedlu. Organizacje pozarządowe, szkoły, 
Rada Osiedla także wspierają działania WBO. Żeby 
ułatwić współpracę tych wszystkich podmiotów za-
wiązaliśmy w zeszłym roku Partnerstwo dla Ołbina, 
gdzie wspólnie zastanawiamy się, co robić, żeby za-
spokoić potrzeby wszystkich mieszkańców naszego 
osiedla.
     Za dwa miesiące dowiemy się, które z projektów 

głosowania – wtedy właśnie zostanie ogłoszony Pakiet 
dla Ołbina  - lista projektów wspierana przez osiedle. 
Wcześniej, bo już w tym miesiącu podczas festynów 

szkolnych, a także w czerwcu podczas plenerowych 
wydarzeń w Parku Tołpy, będzie można poznać lide-
rów i ich propozycje do tegorocznego WBO. Nie za-
braknie także innych wydarzeń promocyjnych. 
     Najważniejsze jednak czeka nas od 15 września do 
1 października – to wtedy będziemy mogli głosować 
na wspierane przez nas projekty. To od naszego zaan-
gażowania zależy wynik głosowania i to, co zmieni się 
na Ołbinie - zmobilizujmy się i zagłosujmy na nasze 
osiedlowe projekty!  

Więcej informacji już wkrótce!

Spacery ze sztuką
Gramy razem! 
WBO 2018 na 
Ołbinie

Od pięciu lat Wrocławski Budżet Obywatelski wzbu-
dza wiele emocji – jest to szansa dla osiedli na samo-
dzielne decydowanie o inwestycjach, które zostaną 
wykonane na ich terenie, a dodatkowo – na zasygnali-
zowanie najpilniejszych potrzeb.

WIKTORIA MATEJKO

Kamienice Ołbina tworzą jedyny w swoim rodzaju klimat osiedla, dostarczając różnorodnych wrażeń - część z nich 
oczekuje na termomodernizację, część cieszy rewitalizacją a są i takie, które stają się galeriami sztuki, tzw. streetartu.

MAGDALENA ROZWADOWSKA

Magdalena Rozwadowska- ekonomistka, radna osiedla Oł-
bin, miłośniczka starych kamienic, nowej sztuki i innowacji 
ekologicznych. 

Wiktoria Matejko- z zawodu architektka, z zamiłowania 
społeczniczka na osiedlu Ołbin. Członkini inicjatywy Czas 
na Ołbin, lider WBO min. projektu #425-Wrocław Idzie 
nad Rzekę.

Ulica Sienkiewicza to prawdziwe bogactwo artystycznych 
doznań. Na ścianie kamienicy nr 38 znajduje się malowi-
dło, które powstało w ramach WrOpenUp. Ma zachęcać 
wrocławian do otwartości i wspierania różnorodności. Za-
chęceni do większej tolerancji możemy ruszyć dalej ulicą 
Sienkiewicza w kierunku Parku Szczytnickiego.  Mural 
na skrzyżowaniu z ulicą Wyszyńskiego znamy wszyscy, bo 
tego wielkoformatowego dzieła nie da się przeoczyć - kot 
siedzący na płotku na tle ołbińskich kamienic. Okolice 
skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego to zresztą prawdziwe 
królestwo murali.
     Idąc dalej, spotkamy dinozaura z ulicy Reja, który - 
schowany pod ścianą kamienic - nieśmiało spogląda na 
świat. Galeria ulicy Sienkiewicza to także mural. „Wokół 
nas las, w duszy gaj” przy skrzyżowaniu z ulicą Grun-
waldzką. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych przy 
wyborze projektu postawiła na naturalizm - wizerunek lasu 
o poranku. 
     Jeżeli mamy ochotę na sztukę bardziej abstrakcyjną niż 
ta z ulicy Sienkiewicza, powinniśmy zanurzyć się w osie-
dle w okolicach ulicy Żeromskiego, podczas wiosennych 
spacerów odwiedzić podwórka przy ulicach Barlickiego, 
Karola Miarki czy Kluczborskiej - jest kolorowo i zaska-
kująco. Może uda się wypatrzyć również streetart z czasów 
PRL – socrealistyczne malowidło promujące Spółdzielnię 
Florian przy ulicy Daszyńskiego. 
     Najnowszy mural na osiedlu powstał przy ulicy Gdań-
skiej 24 – jest to mapa ogrodów działkowych i ważnych 
punktów na osiedlu. 
     Sztuka zaangażowana, abstrakcja, symbolizm to wszyst-
ko można znaleźć na ścianach ołbińskich kamienic, które 
- okazuje się – mają potencjał ścian Luwru. 
     Podoba wam się tego typu sztuka?  Czy uważacie, że 
upiększa nasze osiedle?  Czy może zmusza do zatrzyma-
nia się i re�eksji? Na koniec najważniejsze pytanie: czy 
chcielibyście żeby powstawały kolejne murale na Ołbinie? 
Ulica Sienkiewicza to prawdziwe bogactwo artystycznych 
doznań. Na ścianie kamienicy nr 38 znajduje się malowi-

dło, które powstało w ramach WrOpenUp. Ma zachęcać 
wrocławian do otwartości i wspierania różnorodności. Za-
chęceni do większej tolerancji możemy ruszyć dalej ulicą 
Sienkiewicza w kierunku Parku Szczytnickiego.  Mural 
na skrzyżowaniu z ulicą Wyszyńskiego znamy wszyscy, bo 
tego wielkoformatowego dzieła nie da się przeoczyć - kot 
siedzący na płotku na tle ołbińskich kamienic. Okolice 
skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego to zresztą prawdziwe 
królestwo murali.
     Idąc dalej, spotkamy dinozaura z ulicy Reja, który - 
schowany pod ścianą kamienic - nieśmiało spogląda na 
świat. Galeria ulicy Sienkiewicza to także mural. „Wokół 
nas las, w duszy gaj” przy skrzyżowaniu z ulicą Grun-
waldzką. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych przy 
wyborze projektu postawiła na naturalizm - wizerunek lasu 
o poranku. 
    Jeżeli mamy ochotę na sztukę bardziej abstrakcyjną niż 
ta z ulicy Sienkiewicza, powinniśmy zanurzyć się w osie-
dle w okolicach ulicy Żeromskiego, podczas wiosennych 
spacerów odwiedzić podwórka przy ulicach Barlickiego, 
Karola Miarki czy Kluczborskiej - jest kolorowo i zaska-
kująco. Może uda się wypatrzyć również streetart z czasów 
PRL – socrealistyczne malowidło promujące Spółdzielnię 
Florian przy ulicy Daszyńskiego. 
    Najnowszy mural na osiedlu powstał przy ulicy Gdań-
skiej 24 – jest to mapa ogrodów działkowych i ważnych 
punktów na osiedlu. 
    Sztuka zaangażowana, abstrakcja, symbolizm to wszyst-
ko można znaleźć na ścianach ołbińskich kamienic, które 
- okazuje się – mają potencjał ścian Luwru. 
    Podoba wam się tego typu sztuka?  Czy uważacie, że 
upiększa nasze osiedle?  Czy może zmusza do zatrzymania 

-
byście żeby powstawały kolejne murale na Ołbinie? 



To, że  ogródki były dla Niemców ważne, wiemy 
z zachowanych planów zabudowy z lat 20. ubiegłego 
wieku. Część działkowych terenów przeznaczono pod 
park, tereny sportowe i rekreacyjne. Część zaś planowa-
no ułożyć w tzw. ogródki szreberowskie. Razem miały 
one tworzyć zielony pomost między miastem a rzeką.
     Niemcom nie udało się zrealizować wszystkich 
planów. Tereny sportowe nigdy nie powstały. Ogródki 
jednak rozkwitły. Po wojnie przejęli je Polacy, korzy-
stając z nich na własny sposób. Z pamiątkowej księgi 
RODu Westerplatte z tamtych czasów wynika, że na 
ogródkach zajmowano się nie tylko uprawą, ale i zaba-
wą: spotykano się po sąsiedzku, świętowano, tańczono 
przy akompaniamencie orkiestry na placu „Pod Lipa-
mi”. Działki  przyczyniły się do powstania wspólnoty 
ludzi, którzy wiedzieli, jak najlepiej wykorzystać ich 
potencjał.
     Im dalej w PRL, tym jednak gorzej. Utylitaryzm 
uciszył sąsiedzką wrzawę i dźwięki muzyki Bramy wej-
ściowe zostały zamknięte, na dawnym placu rekreacyj-
nym pojawiły się kontenery na śmieci.  To także czas 
pogłębiającej  się obojętności władz miasta,  które dzi-
siaj -  ulegając wizji deweloperskiego raju- przeznaczają 
ogródki działkowe pod zabudowę usługowo-mieszka-
niową.
     Nasza wizja wykorzystania potencjału działek jest 
zdecydowanie inna. W zeszłym roku, dzięki osiedlo-
wej mobilizacji i wsparciu programu Mikrogranty, 
ruszyliśmy z inicjatywą „Ołbiński Ogród Otwarty”. 
Na dawnym placu „Pod Lipami” zorganizowaliśmy 
warsztaty malarskie, na  ROD Lepsze Jutro odbyła się 
potańcówka swingowa, na ROD Westerplatte mieliśmy 
„lekcje ogrodnictwa”. Stworzyliśmy też mural - mapę 
ołbińskich działek. W tym roku planujemy m.in. zor-
ganizować cykliczny targ, gdzie można będzie kupić 
działkowe warzywa i owoce. Chcemy wrócić do do-
brych, ale zapomnianych tradycji. 

W styczniu tego roku minęło 60 lat od premiery de-
biutu Hasa. A wszystko zaczęło się od tego, że 22-let-
ni Marek Hłasko, najmodniejszy wówczas prozaik, 
zainspirowany życiową sytuacją starszego kolegi po fa-
chu Władysława Broniewskiego napisał opowiadanie 
pt. Pętla. Wojciech Has zaproponował, że w oparciu 

z pisarzem wspólnie napisali scenariusz. Has dobrze 
oceniał tą współpracę, choć po latach przyznawał, że 
polscy literaci (także: Brandys, Dygat, Czeszko) nie 

zostawiając w nich dialogi napisane przez pisarzy.
     Has do głównej roli pijaka, któremu towarzyszymy 
przez jeden dzień jego walki z nałogiem, zaangażował 
Holoubka. Aktor stał się na lata swoistym ekranowym 

z inżyniera-pijaka, którym był w opowiadaniu, zamie-
nił się w trawionego egzystencjalnymi problemami in-

perturbacjami - dopuszczony na ekrany w 1957 roku, 
zamyka krótki sezon popaździernikowej otwartości 
ówczesnych władz na buntowniczą i antysocjalistycz-
ną prozę Hłaski. Pętla miała premierę 20 stycznia, 
a już miesiąc później pisarz na stałe opuścił Polskę.
     Natomiast Has, tworzący na marginesie głów-
nego nurtu kultury, z powodzeniem zrealizował jesz-

Jego kino stało się malarskie i surrealistyczne, czego 

zwiastuny widoczne już były w Pętli, zestawianej 
z niemieckim ekspresjonizmem. Puste ulice, wymarłe 
miasto, po którym snują się ludzkie cienie - te za-
biegi doskonale potęgowały poczucie wyalienowania 
granego przez Holoubka Kuby. Klimat opustoszałych 
przestrzeni miasta stworzyły wrocławskie ulice: Psie 
Budy, Srocza,Pomorska i - wspomniana już - Barlic-
kiego. Dziś nad piekarnią przy tej ulicy wisi tabliczka 
upamiętniająca wykorzystanie jej pleneru dla potrzeb 
kina. Jeśli przypomnimy sobie, że w latach 50. więk-

ważniejszy wydaje się udział Ołbina w historii polskiej 

Ołbińskie podróże filmowe

OOO 
czyli Ołbiński Ogród Otwarty 

Mamy szczęście, że niemieccy urbaniści projektują-
cy przestrzeń Ołbina tak dużą wagę przywiązywali do 
przyrody. To dzięki temu dzisiejszy krajobraz osiedla 
jest tak malowniczy: park Tołpy, który zimą przypomi-
na breuglowskie pejzaże, czy zielone aleje spacerowe, 
które przenikają zwartą zabudowę kamienic, prowa-
dząc prosto do Odry. Nieodłączną częścią zielonego 
krajobrazu Ołbina są ogródki działkowe.

ALBERT MŚCIORAK

Co łączy Marka Hłaskę, Wojciecha Hasa i Gustawa Holoubka z Ołbinem? Wszyscy oni przyczynili się do po-
wstania filmu „Pętla”, w którym wymarłe ulice Wrocławia, w tym ulica Barlickiego, posłużyły do oddania 
atmosfery samotności i wyobcowania pogrążonego w nałogu alkoholowym głównego bohatera.

LECH MOLIŃSKI

Albert Miściorak  - Ołbiński Ogród Otwarty
www.facebook.com/OlbinskiOgrodOtwarty/

-
cławskiej Fundacji Filmowej, pomysłodawca Spółdzielni 
Kinowej „ Ołbin”.



HaloPLANETA OŁBIN

Spotkania Klubu 
Młodzieżowego
poniedziałki, 
czwartki i piątki 
16.00-19.00

Co to jest  cyjanotypia, camera obscura albo zin fo-
tograficzny? Teoretycznie i praktycznie zajmuje się 
tym grupa młodych pasjonatów fotografii, którzy raz 
w tygodniu w Żółtym Parasolu uczestniczą w zaję-
ciach prowadzonych przez Paulinę Annę Galanciak 
– fotografkę i animatorkę, współtwórczynię TIFF Cen-
ter. Zdaje się, że twórcze poszukiwania uczestników 
zajęć doprowadziły do odkrycia nowej planety....

Czy tylko ja myślę, że na Ołbinie wyłączono grawita-
cję? Spójrzmy choćby na to zdjęcie!  Kosmici istnie-
ją - to zdjęcie to autentyk, drugiego takiego nie  ma! 
Kosmici mogą za pomocą zaawansowanej technologii 
odciąć balkon (przynajmniej ten) od grawitacji.

OLAF HARLENDER ZDJĘCIE: ANNA HARLENDER

W świecie postapokaliptycznym, w którym nie było 
kolorów, grupa przyjaciół chciała odtworzyć kolorowy 
świat. Postanowili założyć ogród. Najpierw było cięż-
ko, lecz z czasem ogród się rozrastał i rośliny opano-
wały świat. Ponieważ ludzie przestali istnieć, nie miał 
kto dbać o rośliny. Wkrótce rośliny zwiędły i Ziemia 
nie miała już po co istnieć. Kosmici  zniszczyli plane-
tę a w jej miejsce wybudowali gwiazdę śmierci.

KAROLINA KAMIŃSKA ZDJĘCIE: OLGA HARLENDER

Niedawno spotkało mnie coś dziwnego. Przechadza-
jąc się po osiedlu, nie mogłam pozbyć się wrażenia, 
że ktoś mnie obserwuje. Spojrzałam w górę i zamar-
łam - na dachu stały dziwne  postaci. Przestraszyłam 
się śmiertelnie. Próbowałam uciec, ale nie miałam 
dokąd, oni byli wszędzie. Teraz jestem pewna jednej 
rzeczy - dachowa sekta ZAWSZE obserwuje..

ANNA HARLENDER ZDJĘCIE: ANNA HARLENDER
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Hasło należy wysłać w terminie do 15 czerwca 2018 r. na adres biuro@zoltyparasol.org w temacie maila wpisując „rozwiązanie nie-krzyżówki”. 
Wylosowany zwycięzca otrzyma ołbińską nagrodę!


