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OŁBIN
Halo

nieregularnik osiedlowy
numer czwarty a pierwszy w tym roku



P ierwszy budynek oddano w kwietniu 1900 roku (aktualnie 
Szkoła Podstawowa nr 1) i mieściła się w nim szkoła dla 
chłopców. W ciągu kolejnych lat wzniesiono pozostałe dwa 

budynki – w obecnym Przedszkolu nr 109 uczyły się dziewczęta 
a budynek Przedszkola nr 3 był wówczas  domem mieszkalnym dla 
nauczycieli i rektora szkoły.
 Był to wówczas bardzo nowoczesny kompleks  - z salami gim-
nastycznymi, ubikacjami w budynku (standardem były wtedy ze-
wnętrzne toalety), biblioteką.  W budynku dziewcząt po raz pierwszy 
we wrocławskiej szkole urządzono gabinet lekarski i pracownię zajęć 
gospodarstwa domowego. Tej najdroższej na owe czasy w kosztach 
budowy szkole nadano imię Pestalozziego (szwajcarskiego pisarza 
i pedagoga, ojca tzw. szkoły ludowej), a jego popiersie ocalało w nie-
tkniętym stanie i do dziś znajduje się na południowej elewacji bu-
dynku, od strony ulicy Nowowiejskiej.

 Choć dzisiaj jest odwrotnie, to kiedyś budynek obecnego Przed-
szkola nr 109 był większy od budynku SP 1. Budynek ówczesnej 
szkoły żeńskiej miał układ litery „Z”, dwóch równoległych budyn-
ków połączonych łącznikiem.  Do dzisiejszych  czasów przetrwała 
tylko 1/3 budynku (co z łatwością można spostrzec, porównując 
fotografie).
 Na pewno zauważyliście brak zegara na wieży SP1. Otóż zegar 
ten przetrzymał front ale odjechał z Wrocławia jako łup wojenny 
i pewnie tyka do dzisiaj gdzieś na wschodzie Europy...

1Przy ulicy Nowowiejskiej, vis-a-vis stawu w Parku Tołpy, usytuowany jest zespół 
trzech budynków szkolnych. Gdy je budowano – pod koniec XIX wieku – nie istniał 
jeszcze park i nie było okolicznej zabudowy.  Kompleks szkolny zaprojektowano jako 
wzorcowy – niezwykle nowoczesny na owe czasy i najdroższy taki obiekt  w mieście.
G R Z E G O R Z  ST U M P F

PESTALOZZI POD RĘKĘ 
Z DĄBROWSKĄ
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mostem kolejowym i mijamy potężny ele-
wator przy ulicy Rychtalskiej. Dalej może-
my skręcić w lewo i zahaczyć o Kleczków, 
przebiec pod murami Zakładu Karnego 
i minąć Port Miejski. Ale możemy też od-
bić na prawo, na Most Trzebnicki (uważa-
jąc na dziury, uskoki i wyłomy w płytach 
chodnikowych). 
 Wracając drugim brzegiem, podziwiamy 
różankowe skąpane w zieleni domki jed-
norodzinne i wciąż niedokończony kościół 
projektu Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. 
Następnie przemykamy między całymi ro-
dzinami stojącymi w kolejce po Lody na 
Zawalnej, robimy rundkę wokół wędkarzy, 
od świtu obstawiających karłowickie na-
brzeże (do których w okolicach południa 

dołączają łaknące słońca roznegliżowane 
ciała) i finiszujemy, podziwiając moderni-
styczne osiedle przy ulicy Toruńskiej. 
 Od zeszłego roku do argumentów za 
wspaniałością tej części nabrzeża dodać 
można dwie plaże przy Mostach Trzebnic-
kich. I tylko pięknego, wciąż niszczejącego 
Kąpieliska Różanka żal... chociaż podobno 
już niedługo znów wróci na nim życie.

Fragment ten jest idealny do pieszych 
i rowerowych wycieczek, zalegiwań na 
zboczach Odry w długie letnie wieczory, 
hartujących biegów w zimowe mroźne po-
ranki a teraz, wiosną, do dłuższych week-
endowych przebieżek. 
 Startując jedną z moich ulubionych tras, 
spotykamy fantazyjnie nazwane RODy 
(choćby Lepsze Jutro, Wytchnienie czy 
Zorza), na które już od wczesnego ranka 
zmierzają z całodniowym prowiantem ich 
szczęśliwi dzierżawcy. Mijamy odrestau-
rowane jazy i kanały, przebiegamy pod 
pamiętającym jeszcze przedpolskie czasy 

wiosna? 
wal na wały!
Tereny rekreacyjne wzdłuż Odry ciągną się – w mniej lub bardziej uporządkowanej formie – przez całe miasto. 
Ale to odcinek między Aleją Kochanowskiego, Mostami Warszawskimi i Mostem Trzebnickim należy do moich 
ulubionych...
ANNA BIELIZ

Na przetestowanie opisanej po-
wyżej trasy wybrała się też grupa 
seniorek, amatorek nordic wal-
kingu.  I było ponoć wspaniale: 
świetna trasa, idealna pogoda no 
i osobisty (czyli osiedlowy) trener 
senioralny - którym na Ołbinie jest 
Dawid Piestrak. Grupa zbiera się 
w poniedzialki i wtorki o 9:00 
i wyrusza spod Żółtego Paraso-
la. Wszyscy chętni mile widziani – 
wiosna, Odra, pan Dawid i seniorki 
zapraszają!!





Spółdzielnia Kinowa „Ołbin” – bo tak się 
nazywa to niezwykłe kino - zaprasza na se-
kretny seans w każdą ostatnią środę mie-
siąca i za każdym razem w inne i zupełnie 
nieoczywiste dla kina miejsce. Do dnia pro-
jekcji wiadomo tylko, że będzie to gdzieś 
na Ołbinie a dotychczas były to mieszkania, 
piwnice, strych, Browar Piastowski, lokale 
usługowe i obiekty historyczne a w do-
brą pogodę ogródki działkowe i skwery. 
Oprócz wielkiej frajdy, tak zorganizowane 
seanse pozwalają mieszkańcom lepiej po-
znać swoje osiedle (np. miejsca ważne dla 
lokalnej kultury czy historii) i poczuć z nim 
silniejszą więź. Nie mówiąc już o tym, że 
jest to świetna okazja do poznania sąsiadów 
„z dzielni” i nie tylko – bo mile widziani są 
wszyscy, którym taka konspiracyjna formu-
ła zakręconego kina odpowiada.  
 Jaki film będzie wyświetlany to też do 
końca tajemnica i rezerwując bilet, nie 
masz pojęcia czym zostaniesz zaskoczony. 
Ale możesz być pewien, że będzie to za-
skoczenie pozytywne – tak wynika z rela-
cji coraz większej grupy fanów tego kina. 
Filmy są różnorodne, zarówno fabuły, jak 
i dokumenty. 

Za ich wybór odpowiedzialny jest Lech 
Moliński, spiritus movens Spółdzielni Ki-
nowej, mieszkaniec Ołbina i organizator 
różnych wydarzeń filmowych, związany 
z Wrocławską Fundacją Filmową a współ-
pracujący m. in. z Millennium Docs Aga-
inst Gravity i Strefą Kultury Wrocław.
 Spółdzielnia Kinowa „Ołbin” sama 
w sobie jest wyjątkowa ale formuła najbliż-
szego, kwietniowego spotkania to kolejna 
niespodzianka. Otóż w środę 24 kwietnia 
widzowie kina odwiedzą nie jedną a cztery 
wspaniałe ołbińskie przestrzenie. Ugoszczą 
ich gospodarze poszczególnych miejsc, pre-
zentując polskie filmy krótkometrażowe. 
Zestaw filmów będzie tak dobrany, aby na-
wiązywał do przestrzeni, w której właśnie 
seans się odbywa. Całość będzie miała for-
mułę  „filmowego” spaceru. Tym razem wy-
jątkowo nie obowiązują zapisy i bilety. Na 
wcześniejszych spotkaniach rezerwowało się 
bilety mailowo a odbierając je w Żółtym 
Parasolu, dawało się w zamian książkę do 
Biblioteki Sąsiedzkiej. Za kwietniowy seans 
można natomiast przynieść jakąś roślinkę, 
która pomoże zazielenić Ołbin.
 Spacer rozpocznie się o godz. 18:00 
przy kamienicy na ul. Rozbrat 12. Spacer 
z seansami potrwa do trzech godzin, ale na 
chętnych czekają jeszcze dodatkowe atrak-
cje po jego zakończeniu. Jakie – oczywiście 
zdradzić tego wcześniej nie można. Bo to 
takie kino właśnie – zaskakujące i nieba-
nalne. Obok  popcornu zdarza się krążąca 
wśród widzów blacha z kawałkami świeżo 
upieczonego ciasta...
 Szczegółowe informacje jak działa Spół-
dzielnia Kinowa „Ołbin” znajdziecie na: 
fb/parasol.wroclaw

Podejrzane
seanse
Zanim wybierzemy się do ulubionego kina, czytamy 
recenzje filmów, oglądamy zwiastuny i wypytujemy 
znajomych czy już ten film widzieli i czy go poleca-
ją. Tymczasem na Ołbinie od roku działa z powodze-
niem kino, w którym tytuł filmu i miejsce seansu do 
ostatniej chwili są widzom nieznane. Podejrzyjmy 
na czym to polega.
ANNA ROPIECKA



facebook.com/sasiadujemy

facebook.com/parasol.wroclaw

instagram.com/sasiadujemy

www.strefakultury.pl/sasiadujemy

Muzyka łączy pokolenia i łagodzi obyczaje, 
dlatego podczas Dnia Sąsiada nawiążemy 
do tradycji podwórkowych czy ulicznych 
grajków, jeszcze nie tak dawno obecnych na 
naszych osiedlach. Od 17:00 do 20:00 na 
czterech wrocławskich osiedlach jednocze-
śnie będziemy wspólnie świętować i pozna-
wać swoich sąsiadów.
 Co będziemy dokładnie robić? Na wzór 
podobnych wydarzeń z innych europejskich 
miast, chcemy zaprosić mieszkańców do 
spędzenia czasu w najbliższej im okolicy – 
na ulicy, skwerze czy placu, a tym samym 
do zacieśniania lub tworzenia sąsiedzkich re-
lacji, na których opiera się każda osiedlowa 
współpraca.
 W Dzień Sąsiada sąsiedzi zagrają dla swo-
ich sąsiadów. Nie ma znaczenia, czy gracie 
na gitarze, perkusji, trąbce czy skrzypcach. 
Ważne, że lubicie muzykować i chcecie swo-
ją twórczość zaprezentować innym. 31 maja 
zabierzcie swoje instrumenty i przyłączcie 
się do wyjątkowej sąsiedzkiej orkiestry. Pa-
miętajcie też, że śpiewać i posłuchać każdy 
może, zwłaszcza po sąsiedzku.
 W ostatni piątek maja widzimy się z Są-
siadami z Ołbina między 17:00 a 20:00 na 
skwerze Ludzi ze znakiem „P”!
 Dzień Sąsiada jest częścią programu Są-
siadujemy realizowanego przez Strefę Kul-
tury Wrocław, więc jeszcze sporo wydarzeń 
przed nami! Na Ołbinie razem ze Stowa-
rzyszeniem Żółty Parasol przygotowaliśmy 
dla Was m.in. serię sąsiedzkich kolacji czy 
wakacje all inclusive. Nie zabraknie też akcji 
fotograficznych i wspólnego zbierania osie-
dlowych historii oraz dźwięków. Szczegółów 
szukajcie na:

31 maja przypada Europejski Dzień Sąsiada, dlatego zapra-
szamy wszystkich mieszkańców Ołbina, Kleczkowa, Brochowa 
i Przedmieścia Oławskiego do wspólnego muzykowania.  
Osiedlowe zakątki wspólnie zamienimy w sceny muzyczne!
JOANNA PANCIUCHIN

muzyczny 
dzień sąsiada

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Jesteśmy grupą z Policealnego Stu-
dium Animatorów Kultury „SKiBA”. 
Chcemy przypomnieć wrocławianom 
dawne kina Śródmieścia – Pioniera, 
Lalkę, Polonię i Światowida. Opowie-
ści o nich szukamy u dwóch źródeł 
– pracowników  tych miejsc, którzy 
znają je zza kulis oraz tych, którzy 
korzystali z ich dobrodziejstw, czyli 
widzów. 
 Zapraszamy Państwa do rozmowy 
o tym, jak to było czekać w długich 
kolejkach po bilety, biegać za filmem 
od kina do kina czy dyskutować żywo 
po seansie. W maju zorganizujemy 
otwarte spotkania w trzech różnych 
lokalizacjach Śródmieścia, podczas 
których wykonamy filmowe postery, 
a przy tym trochę powspominamy. 
Jedno ze spotkań odbędzie się w Żół-
tym Parasolu, dlatego prosimy wypa-
trywać naszych plakatów z konkretną 
datą. Jeśli mają Państwo własne fil-
mowe pamiątki – stare bilety, zdjęcia, 
repertuary – koniecznie zabierzcie je 
ze sobą na spotkanie!
 Wszystkich chętnych do rozmo-
wy zapraszamy do kontaktu na adres 
wroclawskiekinotropy@gmail.com - 
zaopiekujemy się każdym kinowym 
wspomnieniem. 

Przeszłość szkoły zobowiązuje – to tu m. in. 
uczyła się i uzyskała maturę Edyta Stein - jed-
na z najwybitniejszych filozofów XX wieku 
i patronów nowoczesnej Europy. Żeby przy-
gotować uczniów do życia w takiej Europie 
w dzisiejszym liceum dysponujemy świetną, 
pełną zapału kadrą, nowatorskimi programa-
mi edukacyjnymi i świeżo odremontowanym 
budynkiem. 
 Współpracujemy z wrocławskimi uczel-
niami i organizacjami pozarządowymi, 
kształtujemy postawy obywatelskie uczniów, 
umożliwiając im działania wolontariackie, 
pomagamy rozwijać uzdolnienia i zaintere-
sowania. Kadra nauczycielska (w części także 
absolwenci „Jedynki”) tworzy projekty na 
miarę XXI wieku i uczestniczy z młodzieżą w 
europejskich, ogólnopolskich i regionalnych 
programach: Erasmus, Swiss Contribution, 
Liga Niezwykłych Umysłów, Klub Ośmiu, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Dolno-
śląski Konkurs Małych Form Filmowych, 
Wrocławski Program Szkół Promujących 
Zdrowie, Olimpiady Pierwszej Pomocy itp. 
W „Jedynce” tworzymy klasy autorskie i eks-
perymentalne, wprowadzając nowatorskie 
programy nauczania. 

 Dla absolwentów szkół podstawowych 
oraz gimnazjów przygotowaliśmy nową ofer-
tę edukacyjną: klasę biologiczno-chemiczną 
(przyrodniczą), klasę medialną (humani-
styczną), klasę turystyczną (geograficzną), 
klasę matematyczno-biologiczno-chemiczną 
i klasę inżynierską (matematyczno-fizyczną).
 W ostatnich latach dzięki dofinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej przeprowadzo-
na została gruntowna renowacja budynku 
oraz rewitalizacja części otoczenia szkoły. 
 Mając na względzie sportowe sukcesy na-
szych uczniów, ale także po prostu ich zdro-
wie fizyczne oraz  potrzeby lokalnego środo-
wiska chcemy w ramach projektów WBO 
– zbudować wielofunkcyjne boisko (#BO-
ISKO DLA OŁBINA - projekt numer 33). 
 Takiego centrum sportowego potrze-
bujemy wszyscy, zarówno młodzież naszej 
szkoły, jak i okoliczni mieszkańcy. Liczymy 
na wsparcie przez mieszkańców Ołbina tego 
projektu. 
 W kolejnych latach chcemy dobudować 
siłownię pod chmurką, z której będą mogli 
korzystać także  ołbińscy seniorzy. 

Wrocławskie
Kinotropy 

„Jedynka” - najstarsza ale nowoczesna

W którym kinie we Wrocławiu pusz-
czano najlepsze filmy? Gdzie dysku-
sje trwały najdłużej? Gdzie krzesła na 
widowni skrzypiały najgłośniej? Nie 
było nam dane odwiedzić żadnego ze 
starych kin w mieście, dlatego odpo-
wiedzi na te pytania poszukamy przez 
projekt Wrocławskie Kinotropy.
ANNA STRECZEŃ

Na ołbińskim osiedlu przy ulicy Księcia  Józefa Poniatowskiego 9 mieści się, pochodzący z 1907 
roku, piękny i majestatyczny budynek szkoły. To dawna Victoria-Schule, a od 1945 roku  naj-
starsze wrocławskie liceum - dziś Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”

Urszula Pawlak – nauczyciel LO nr 1
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POSTAW NA JAKOŚĆ A NIE ILOŚĆ
Trzy pary tanich butów posłużą nam z re-
guły krócej niż jedna para porządnych ku-
pionych za cenę tamtych trzech. Niska 
cena to często materiały nieprzyjazne śro-
dowisku i źle opłacani pracownicy. Dłuższa 
wytrzymałość produktu to mniej zakupów, 
mniej odpadów. 

UŻYWAJ JAK NAJMNIEJ PLASTIKU!
Jeśli tylko się da, zamień produkty w pla-
stikowych opakowaniach na te w papie-
rowych. Wiele rzeczy, które nabywamy, 
w ogóle opakowania nie potrzebuje. Czy 
banana lub ogórka natura w opakowanie 
nie wyposażyła sama? Noś zawsze własną 
torbę na zakupy a foliówek unikaj jak zła 
najgorszego!

ZWRÓĆ UWAGĘ INNYM
Dawanie przykładu to dobry sposób edu-
kacji ale czasami warto publicznie okazać 
dezaprobatę wobec braku poszanowania 
wspólnej przestrzeni. Wspierajmy też oso-
by, które nie boją się tak reagować.

REDUCE

REUSE

RECYCLE

REPAIR

ZMIEŃ PLASTIKI
W DOBRE NAWYKI
Nareszcie wiosna! Trawa i drzewa zaczynają się zielenić a ptaki śpiewają coraz głośniej. Jest coraz 
cieplej, więcej czasu spędzamy na zewnątrz i... więcej widzimy. Niestety, nie tylko zieloną trawkę, 
ale również śmieci maści wszelakiej.

KATARZYNA KACZMAREK / FORMACJA PLASTFORMERS

Biuletyn HALO OŁBIN wydaje:
Stowarzyszenie Żółty Parasol,
ul .  Bolesława Prusa 37-39
50-317 Wrocław

redakcja:
ANNA ROPIECKA

Forografie na okładce:  joanna wysoczańska
FoTografie na stronach 4-5:  Jerzy wypych

wydrukowano w pralnia makerspace w sokołowsku

biuletyn powstał w ramach Ołbińskiego 
Centrum Aktywności  Lokalnej.

PROJEKT OŁBIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI  LOKALNEJ 
JEST DOFINANSOWANY przez Gminę Wrocław 
www.wroclaw.pL

Czy  my, mieszkańcy Ołbina (i planety 
Ziemia)  możemy coś zrobić już dziś i każ-
dego następnego dnia z problemem lawi-
nowo rosnącego zanieczyszczenia bliższego 
i dalszego otoczenia? Możemy!

OGRANICZ
Produkt w super cenie? Zanim go kupisz, 
zastanów się czy jego atrakcyjna cena to nie 
jedyny powód, dla którego chcesz go mieć. 
 
UŻYJ PONOWNIE
Zanim cokolwiek wyrzucisz, pomyśl czy 
możesz temu nadać nowe życie. W pudeł-
ku po margarynie możesz przechowywać 
śrubki, rozciągniętą koszulkę pociąć na 
ściereczki do kurzu – puść wodze wyobraźni!

SEGREGUJ ODPADY
Rzecz niby oczywista, a jednak zawartość 
podwórkowych kontenerów pokazuje, 
że  niezbyt prosta. Jeśli nie masz pewno-
ści jakie śmieci mogą być przetworzone, 
przeczytaj informację na kontenerze lub 
sprawdź w internecie. 

NAPRAW
Sam nie potrafisz zreperować? Może aku-
rat masz sąsiada elektryka, który wie jak 
wymienić przepalony kabel w tosterze? 
Masz maszynę do szycia? Koleżanka, wpa-
dając na kawę, może przynieść dziurawe 
spodnie..itd. 

Każdą dobrą zmianę poprzedza zrozumienie jej potrzeby. Dlatego zapraszamy 
was już teraz na warsztaty „Zmień plastiki w dobre nawyki”, które odbędą się 
na Ołbinie w dwa pierwsze weekendy sierpnia: 2-4 i 9-11. Będzie na nich dużo 
wiedzy o plastiku ale będzie też można np. własnoręcznie przetworzyć go w coś 
użytecznego.  Więcej informacji wkrótce na facebook.com/mikrogranty. 
Do zobaczenia na warsztatach!


