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In the new issue of the Cultural Guide for the two upco-
ming winter months, we take a closer look on holiday 
traditions of four denominations – after all, Wrocław 

is home to the Four Denominations District for a reason. 
We suggest unique ideas for locally produced gifts and we 
talk about Sweet Boy – the smallest mobile confectionery 
in the city, whose products make the buyers and gour-
mets sing Dolce Vita by Ryan Paris, while the remains of 
glazing indicate what caused such a state. With Roman 
Stanek, we share a few tips about spending the New Year’s 
Eve in a different way – actively, without sequins and in 
great mood.

This winter, make sure to include the tenth anni-
versary of Small Instruments in Impart in your cultu-
ral schedule – you can learn more in the interview with 
Paweł Romańczuk. You will also have an opportunity to 
see New portraits gallery of Polish rulers. Świerzy versus 
Matejko at the Wrocław City Museum, as well as Concrete 
Wrocław at the Wrocław Contemporary Museum. If you 
still feel that it was not enough – as you should! – we 
offer over 150 cultural events.

Soon, the new year will start. Old things improve 
and new things start, and so do we. The European Capital 
of Culture Wrocław 2016 office will transform into Cul-
ture Zone Wrocław. The new institutions, programming 
plans and the change process is outlined in the interview 
with Dominika Kawalerowicz and Krzysztof Maj. 

We wish you a culture-filled winter and “good 
changes” for the better. 

The Guide Team

W dwumiesięcznym, bo zimowym, numerze „Nie-
zbędnika” pod lupę bierzemy tradycje świątecz-
ne czterech wyznań (nie bez powodu przecież 

Wrocław posiada Dzielnicę Czterech Świątyń). Podsuwa-
my nietuzinkowe pomysły na prezenty wyprodukowane 
lokalnie i opowiadamy o Słodkim Chłopaku – najmniej-
szej mobilnej cukierni w mieście, której wypieki sprawia-
ją, że na ustach, prócz lukru, pozostają słowa piosenki 
„Dolce Vita” Ryana Parisa. Podpowiadamy też, dzięki 
osobie Romana Stanka, jak spędzić Sylwestra inaczej – 
aktywnie, bez cekinów i koniecznie z dobrym humorem.

Na listę kulturalnych wydarzeń tej zimy wpisz-
cie jubileusz Małych Instrumentów w Imparcie, o któ-
rym opowiada nam Paweł Romańczuk. Zobaczcie też 
wystawy „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kon-
tra Matejko” w Muzeum Miejskim Wrocławia oraz 
„Wrocław konkretny” w Muzeum Współczesnym 
Wrocław. Gdybyście czuli niedosyt – a powinniście!  
– w kalendarium proponujemy ponad 150 wydarzeń kul-
turalnych.

Przed nami nowy rok. To, co było, przeradza się 
w nową jakość. My także ewoluujemy. Z biura Europej-
skiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 przeistaczamy się 
w Strefę Kultury Wrocław. O nowej instytucji, planach 
programowych i procesie zmiany poczytacie w rozmowie 
z Dominiką Kawalerowicz i Krzysztofem Majem. 

Tymczasem kulturalnej zimy życzymy i „dobrych 
zmian” na lepsze. 

Zespół Niezbędnych
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Meeting by Chance at  WROsound Festival. 
A première concert of previously unreleased songs recorded 
for the legendary Apollo Records label. Featuring – for the first 
time – guitar, drums and electronic music. We will take the 
listeners on a musical journey to the world of ambient, dub 
and post-rock music. You will have an opportunity to listen 
to electro-acoustic sounds, inducing audiences into a film and 
oneiric atmosphere.

An album by niXes titled niXes. At first, the album was 
supposed to be released anonymously. Today we know that the 
best music production of 2017 was made by Ania Rusowicz 
and others. The artist had accustomed her audiences to hippie 
and psychedelic atmosphere in her songs, but niXes is kept in 
a soul stylistic – personally, I can hear inspirations by the cre-
ations of Tame Impala.

An album by Bluszcz titled Junior. The first album by 
Bluszcz from Wrocław, released by the Brennesel label, known 
for the chillout sounds of KAMP!. Music by Bluszcz is created 
by two brothers using the characteristic sounds of synthesisers 
and drum machines, which throws the listeners back to the 
synth pop in the 1980s.

Meeting by Chance na WROsound Festival. Pre-
mierowy koncert niepublikowanych jeszcze kompozycji, na-
granych dla legendarnej wytworni Apollo Records. Po raz 
pierwszy w składzie: elektronika, perkusja i gitara. Zabierzemy 
słuchaczy w podróż w rejony muzyki ambient, dub i post rock. 
Będzie można usłyszeć subtelne elektro-akustyczne brzmienia 
wprowadzające odbiorców w filmowy i oniryczny klimat.

Album zespołu niXes pt. ”niXes”. Pierwotnie płyta 
miała zostać wydana jako anonimowa. Dzisiaj już wiemy, że 
za tą najlepszą produkcją muzyczną roku 2017 stoi m.in. Ania 
Rusowicz. Artystka przyzwyczaiła swoich słuchaczy do klima-
tów hipisowsko-psychodelicznych, jednak „niXes” to produk-
cja utrzymana w bardziej soulowej stylistyce – momentami 
odczuwam inspiracje twórczością Tame Impala.

Album zespołu Bluszcz pt. ”Junior”. Pierwsza płyta 
wrocławskiego zespołu Bluszcz wydana w wytwórni Brennes-
sel, znanej przede wszystkim z chilloutowego brzmienia zespo-
łu KAMP!. Muzyka składu Bluszcz tworzona jest przez duet 
braci posługujących się charakterystycznymi dźwiękami syn-
tezatorów i maszyn perkusyjnych, co przywołuje klimat synth 
popu lat osiemdziesiątych. 

For those who overindulged themselves during the Christ-
mas season and the “holiday menu”, I would recommend the 
book by my friend – a collegues singer. Smakoterapia 
(Taste-therapy) is a continuation of a wonderful blog for 
vegans and allergy sufferers. It's a mine of knowledge about how 
to eat to heal the body from a variety of ailments, using (among 
others) an irreplaceable product – the millet. Or maybe you’d 
like some almond tzatziki of great density without allergenic 
milk? This handy collection of recipes will surely nourish the 
body and mind, and will even take some kilograms away!

Due to the pace of my life, I learn about interesting concerts in 
Wrocław at the last minute. My head is still in 2017, I can’t quite 
focus on the events of 2018 yet. So I invite you to the events with 
my participation: on January 25th on the stage of Stary Klasz-
tor you'll have a chance to hear Tribute 2 Erykah Badu, 
which will be graced by musicians from Poznań scene, including 
Michał Sobierajski on vocals and keyboards. It will be soft and 
very cozy, but with a hunch in some places. 

Let's meet also at the Vertigo's Film Song Concert. Due to 
the character of the club we will focus on jazz arrangements of 
works from the lesser known Polish and American cinematog-
raphy canon.

Dla tych, którzy w trakcie Świąt pofolgowali w kuchni polecam 
z czystą przyjemnością książkę mojej koleżanki – wokalistki po 
fachu. ”Smakoterapia” Iwony Zasuwy to kontynuacja 
wspaniałego bloga dla wegan i alergików. To kopalnia wiedzy 
o tym, jak jeść, by uleczyć ciało z przeróżnych dolegliwości, 
m.in. używając produktu niezastąpionego – kaszy jaglanej. 
A może tzatziki z migdałów o wspaniałej gęstości bez alergizu-
jącego mleka? Ten podręczny zbiór przepisów na bank odżywi 
ciało i umysł, a nawet odejmie kilogramów!

Ze względu na tempo mojego życia o ciekawych koncertach 
we Wrocławiu dowiaduję się w ostatniej chwili. Myślami nadal 
jestem w roku 2017, ciężko jest mi się jeszcze skupić na ofer-
cie kulturalnej 2018. Zapraszam więc na wydarzenia z moim 
udziałem: 25 stycznia na scenie Starego Klasztoru wybrzmi 
Tribute 2 Erykah Badu, który uświetnią muzycy ze śro-
dowiska poznańskiego, m.in. Michał Sobierajski na wokalu 
i instrumentach klawiszowych. Będzie miękko i bardzo przy-
tulnie, acz miejscami z przytupem. 

Spotkajmy się też na Koncercie Piosenki Filmowej 
w Vertigo. Ze względu na charakter klubu skupimy się na ja-
zzowych aranżacjach utworów, pochodzących z mniej znanego 
kanonu kinematografii polskiej i amerykańskiej.

NATAL IA 
LUBRANO

muzyk, kurator  
9. WROsound 

Festival  

wokalistka

MARCIN  
C ICHY
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Smutna statystyka, wyłaniająca się z rapor-
tów Komisji Europejskiej, mówi, że aż 70% 
instytucji odpowiedzialnych za organizację 
obchodów Europejskiej Stolicy Kultury na 
całym kontynencie kończy swoją działalność 
po ceremonii zamknięcia. Kiedy zapadła 
decyzja, że Wrocław 2016 nie podzieli tego 
losu? 

Dominika Kawalerowicz: Na początku 2015 roku 
uczestniczyliśmy z prezydentem Rafałem Dutkie-
wiczem w spotkaniu ewaluacyjnym w Brukseli 
– tym samym, które decydowało o przyznaniu 
miastu nagrody im. Meliny Mercouri. Wtedy, jako 
efekt bilansu tego, jak się układają w mieście pro-
cesy kulturotwórcze, jaka jest struktura organiza-
cyjna biura Wrocław 2016 i jak przebiega praca 
nad wzmacnianiem infrastruktury kulturalnej 
miasta, jasne stało się, że działanie instytucji wy-
kraczać powinno poza rok 2016. 

Krzysztof Maj: Myślenie w kategoriach przyszłości 
rozpoczęło się jednak dużo wcześniej. Od samego 
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początku zakładano, że biuro Wrocław 2016 bę-
dzie kontynuowało swoją działalność. To jednak 
w wyniku tego spotkania wyklarowały się obsza-
ry związane z obchodami, które miały być wciąż 
szczególnie aktywne i zapadła decyzja, że dobre 
praktyki ESK będą podtrzymywane po roku 2016. 

Czy już wtedy było wiadomo, co to będą za 
kierunki pracy, czy wykuwało się to dopiero 
w działaniu? W roku 2016 odbyło się tysiące 
wydarzeń. Jak wybrać z tego to, co powinno 
być obecne i w kolejnych latach? 

DK: Mieliśmy swoje intuicje, co nam się w biurze 
udaje, ale uruchomienie tej ogromnej machiny, 
jaką była Europejska Stolica Kultury, znacząco 
zmieniło optykę. Proces ewaluacji i przyglądanie 
się dwóm ostatnim latom realizacji ESK to był 
czas, kiedy decyzje nabierały kolorów. 

KM: O tym, co zostaje, nie możemy myśleć w ka-
tegorii „eventów” – festiwali czy innych głośnych 
wydarzeń. To proces, wymiana myśli, czyli zaanga

Dzięki temu, że mieliśmy siłę na eksperyment, możemy 
być teraz soczewką pola kultury oraz przestrzenią 
wypracowywania nowych modeli kooperacji między 
artystami, instytucjami i mieszkańcami 

– o tym, jak biuro Wrocław 2016 zmienia się w Strefę 
Kultury Wrocław opowiadają dyrektor generalny 
instytucji, Krzysztof Maj i jej kierowniczka programowa, 
Dominika Kawalerowicz.
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żowanie szerszych grup mieszkańców – uczestni-
ków kultury. Wrocław już przed Europejską Stolicą 
Kultury był mocny kulturalnie: miał silne instytu-
cje kultury i mnóstwo ciekawych inicjatyw. Proces 
ewaluacji skierowany była na obserwację, co zmie-
niło się w myśleniu o kulturze i jej organizacji. To 
była refleksja, co po ESK powinno zostać, co nale-
ży ująć i jak później to wspierać i decentralizować. 
Siłą rzeczy w roku obchodów wiele procesów cen-
tralizowało się wokół naszej instytucji. W ostat-
nich kilku latach budowana była sieć współpracy, 
której byliśmy istotną częścią. Jak wykorzystać ten 
potencjał na polu Wrocławia – kooperacji NGO-
-sów z instytucjami, samych instytucji, instytucji 
ze strukturami miejskimi? 

Program biura Wrocław 2016 – teraz już 
Strefy Kultury Wrocław – to cztery główne, 
mocno zróżnicowane obszary działania. 
W jaki sposób się one wykuwały? 

KM: Przede wszystkim, żeby pokazać, co się zmie-
niło, warto zwrócić uwagę na to, co było przed ro-
kiem 2012 – jak wyglądała nasza działalność i jak 
się ona zmieniła po obchodach tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury. By dokonać pewnej systematyki: 
festiwale i inne wydarzenia kulturalne, które były 
domeną dawnego Centrum Sztuki Impart przed 
rokiem 2012, zajmują tylko jeden obszar. To, co 
się „urodziło”, co zmieniło się w mieście, jest pra-
wie pięciokrotnie większe. Możemy tu wymienić 
przede wszystkim współpracę międzynarodową i 
bardzo mocne włączenie mieszkańców we współ-
decydowanie o kulturze, współkreowanie wyda-
rzeń. Wyjście z kulturą do odbiorców. 

DK: Kolejna przestrzeń to praca z praktykami 
kultury. Ten obszar wyłonił się naturalnie z dzia-
łalności, której się najpilniej przyglądaliśmy i na 
której rozwój kładliśmy nacisk przez ostatnie 
lata. Programy: Wrocław – wejście od podwórza, 
mikroGRANTY czy AIR Wro miały w ramach 
ewaluacji ESK swoje osobne raporty badawcze, 
a i duża część pozostałych podsumowań ewalu-
acyjnych mówi o kondycji wrocławskiego środo-
wiska kultury. 

W Strefę Kultury Wrocław biuro Wrocław 
2016 zmienia się rok po tym, jak zakończyły 
się obchody Europejskiej Stolicy Kultury.  
Za pasem ma już więc dwanaście miesięcy 
doświadczenia w realizacji nowego progra-
mu. Jakie plany Strefa Kultury realizować 
będzie przez najbliższe lata?

DK: Kontynuujemy działalność kluczowych pro-
gramów realizowanych w roku obchodów: Mi-
krograntów, AIR Wro czy Sąsiadujemy (następcy 
Wejścia od podwórza). Ważną dla nas kwestią jest 
również umacnianie festiwali organizowanych 
przez Strefę Kultury – część z nich, choćby Jazz 
nad Odrą czy WROsound, jest obecnych we Wro-
cławiu od wielu lat, inne, jak Festiwal Teatrów dla 
Dzieci Dziecinada, dopiero zaznaczają swoją obec-
ność w mieście. 

KM: Z jednej więc strony – duże imprezy muzycz-
ne, teatralne, literackie, z drugiej – kultura na co 
dzień, nie tylko jako święto. Pracujemy nieustan-
nie nad prowadzonymi przez nas miejscami ak-
tywności i jednocześnie planujemy program no-
wych, które czekają na swoją premierę. Rozwijamy 
Barbarę, Impart, wspaniałe centrum Ruska 46 – 
kocioł kulturalny, w którym już niedługo otworzy-
my Recepcję. Szalenie istotnym wyzwaniem będzie 

również to, jak w 2018 roku zbudować – nie w sen-
sie fizycznym, ale koncepcyjnym i programowym 
– nowe centrum kultury na Nowych Żernikach*. 
Ciekawym doświadczeniem będzie tworzenie go 
wspólnie z mieszkańcami powstającego osiedla. 

DK: W ciągu najbliższych dwóch lat Strefa Kultu-
ry na pewno obecna będzie na mapie kulturalnej 
Polski jako przestrzeń sieciowania ludzi tworzą-
cych różnorodne inicjatywy kulturalne. Odbywać 
się będą zloty działań mikrograntowych z całego 
kraju, ale i spotkania aktywistów kulturalnych z 
wrocławskich osiedli. Organizować będziemy ko-
lejne spotkania koordynatorów rezydencji arty-
stycznych z Polski i Europy oraz następne edycje 
wrześniowej konferencji „Miasto i Kultura” – cy-
klicznej platformy wymiany doświadczeń między 
przedstawicielami sektora kultury.  

Dzięki ogromnemu wyzwaniu, jakim była organi-
zacja obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, dzię-
ki temu, że mieliśmy siłę na eksperyment, możemy 
być teraz soczewką pola kultury i przestrzenią wy-
pracowywania nowych modeli kooperacji między 
artystami, instytucjami, mieszkańcami.  

Sieciowanie, integrowanie, inicjowanie 
współpracy – to elementy bardzo często 
wymieniane w raportach Komisji Europejskiej 
jako jedna z największych wartości projektu 
Europejskiej Stolicy Kultury. Czy w zupełnie 
odmiennych okolicznościach działania 
– ”codziennych”, nie ”odświętnych”  
– Strefa Kultury Wrocław wciąż może być 
katalizatorem spotkania różnych aktorów 
miejskiej kultury? 

DK: Jako instytucja uczestniczymy w dialogu na 
temat masterplanu kulturalnego na najbliższe 
4 lata, tworząc strategię dla kultury i wykonując 
część zapisanych w niej zadań. Takich „nie-even-
towych” działań jest i będzie bardzo wiele. Naj-
lepszym tego przykładem może być „Wrocławski 
Niezbędnik Kulturalny”. Jako biuro od lat wydawa-

liśmy niewielki przewodnik po miejskiej kulturze, 
do którego współtworzenia zapraszaliśmy inne 
instytucje. W 2016 roku dołączyła do niego gazeta 
ESK i Informator Kulturalny. Obecny kształt „Nie-
zbędnika” jest efektem szerokiej dyskusji środowi-
skowej na temat wspólnej promocji, potrzeby jed-
nego wydawnictwa, gdzie znajdą dla siebie miejsce 
wszyscy zainteresowani. I to się dzieje. 

KM: „Niezbędnik” można traktować jako przyczy-
nek do dyskusji o tym, czego brakuje w komuni-
kowaniu wrocławskiej kultury czy też kultury w 
Polsce w ogóle, ale i o tym, co się we Wrocławiu 
zmieniło przez ostatnie lata. Zauważamy dużą po-
trzebę informowania o ofercie kulturalnej miasta, 
co pokazuje, że dla mieszkańców uczestnictwo w 
kulturze stało się stałym elementem życia, a nie jest 
„ekstrasem”, świętem. Jako twórcy kultury zawsze 
będziemy mówić wieloma głosami – i bardzo do-
brze. Jeśli jednak połączymy siły, wszyscy będzie-
my lepiej słyszalni. To, co nazwałeś sieciowaniem, 
jest ogromną wartością, ponieważ łączą się poten-
cjały, łączą się pomysły, pojawiają się wzajemne 
inspiracje, nawet gdy nie udało się wspólne przed-
sięwzięcie. Pogodzenie ze sobą indywidualności 
w kulturze jest często trudne, ale Wrocław jest 
przykładem, że może się to udać. • Rozmawiali:  
Kuba Żary i Magdalena Klich

 
* modelowe osiedle powstające w zachodniej części 
miasta, architektoniczne dziedzictwo Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016.
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The grim statistics which can be found in  
the European Commission reports show that 
as many as 70% of all institutions responsi-
ble for organisation of the European Capital 
of Culture throughout Europe disband after 
the closing ceremony. When did you make 
the decision that Wrocław 2016 was not  
going to share the same fate? 

Dominika Kawalerowicz: In the beginning of 
2015 we took part in an evaluation meeting in 
Brussels – the very same meeting where it was 
decided that Wrocław would receive the Melina 
Mercouri Prize. Back then, as the result of the bal-
ance of all culture-shaping processes in the city, 
the organisational structure of the Wrocław 2016 
office, as well as the works on expanding the cul-
tural infrastructure in the city, it became obvious 
that the activities of that institution should con-
tinue after 2016. 

Krzysztof Maj: Thinking about it from the stand-
point of future work, however, started a lot earlier. 
From the very beginning it was assumed that the 
activities of Wrocław 2016 office would carry on 
after 2016. This meeting resulted in the emergence 
of all areas connected with the celebrations, which 
were to be active after they concluded and a deci-
sion was made that good practices of the European 
Capital of Culture will still apply after 2016. 

Did you already know at the time what will 
be the directions, or did they come up in 
the course of action? 2016 saw thousands of 
events. How did you decide which ones would 
remain present in the subsequent years? 

DK: We were partially guided by intuition regard-
ing things that would be successful, but launching 
such a large machine as the European Capital of 
Culture resulted in a change of our perception. 
The process of evaluation and taking a closer look 
on the last two years of the realisation of ECoC 
was the time where the final decisions started to 
emerge. 

KM: Regarding things that remained after ECoC 
2016, we cannot think of them only from the 
standpoint of festivals and other popular events. 
This is a process, an exchange of thoughts, involv-
ing large groups of residents – the participants 
in culture. Even before becoming the European 
Capital of Culture, Wrocław had a strong cultural 
offer, with a number of cultural institutions and 
a variety of interesting initiatives. The evaluation 
process was mostly aimed at observing the chang-
es in thinking about culture and its organisation, 
resulting in a reflection about what should remain 
after ECoC, what should be supported and decen-
tralised. Naturally, during the year of celebrations 
many of the processes revolved around our insti-
tution. In the course of recent years, we expanded 
the network of collaborators and our institution 
constituted one of its important parts. How to 
use this potential – collaboration of NGOs with 
institutions, the institutions themselves and insti-
tutions with city authorities – in Wrocław? 

The programme of the Wrocław 2016 office 
– now the Culture Zone Wrocław – comprises 
four diverse areas of activities. How did you 
come up with them?   
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Thanks to the fact that we had the guts to experiment,  
we can now be the focal point in the field of culture  
and the space for working on new models of collaboration 
between artists, institutions and residents 

– Krzysztof Maj, general director of the Wrocław 2016 office, 
and its head of programme team, Dominika Kawalerowicz, 
talk about its transformation into Culture Zone Wrocław.
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still be a catalyst for meetings between 
various cultural actors in the city? 

DK: As an institution, we are participating in the 
dialogue regarding the cultural master plan for the 
upcoming 4 years, developing a strategy for cul-
ture and carrying out some of its activities. Th ere 
are – and there will be – many activities which are 
not connected with any events. Th e “Wrocław Cul-
tural Guide” is one of the best examples of this. As 
the offi  ce, we have been publishing a small guide 
to culture in the city and we invited other insti-
tutions to collaborate. In 2016, we expanded the 
line-up with the ECoC Magazine and the Cultural 
Guide. Th e current shape of the Guide is a result of 
extensive discussion in the cultural circles regard-
ing joint promotion and the need for one publi-
cation, where everybody will be able to fi nd their 
place. And that is what’s happening. 

KM: Th e Cultural Guide can be treated as a start-
ing point to the discussion about things that we 
still lack in cultural communication in Wrocław 
and in Poland in general, as well as about things 
that changed in Wrocław in the course of recent 
years. We noticed a great need for information 
about the cultural off er in the city, which shows 
that participation in culture became an impor-
tant part of everyday life of Wrocław residents, far 
more than just an “extra”. As the creators of cul-
ture, we will always speak in many voices – and 
this is fi ne. However, only aft er we join our voices, 
we will be heard better. What you called network-
ing is a very important value, because it allows 
us to combine potentials and ideas, it allows for 
inspirations to emerge, and that happens even if 
a joint project fails. In culture, bringing individu-
als together is oft en a daunting task, but Wrocław 
proves that it is definitely possible. • Interview: 
Kuba Żary and Magdalena Klich 

KM: On the one hand, there are large and popular 
music, theatre and literary events, but on the other 
– culture perceived as something common, nat-
ural, not only as something special. We are con-
stantly working on the newly-introduced places of 
activity, all while planning a programme of new 
activities and events, which are still awaiting their 
offi  cial release. We are also developing Barbara, 
Impart, the Ruska 46 centre – a cultural melting 
pot, where we will soon open the Reception. An-
other crucial challenge for 2018 will be building – 
not in the physical sense, but from the standpoint 
of its concept and programme – the new cultural 
centre in Nowe Żerniki*. Creating it together with 
the residents of the newly constructed neighbour-
hood will be defi nitely an interesting experience. 

DK: In the upcoming years, the Culture Zone 
will be present on the cultural map of Poland 
as a space for networking for all the people who 
create various cultural initiatives. There will be 
meetings of micro-grant activities in Poland, as 
well as meetings of cultural activists working in 
Wrocław’s neighbourhoods. We will also organise 
meetings for coordinators of artistic residencies 
from Poland and Europe, as well as new editions 
of the “City and Culture” conference – a platform 
for exchanging experiences between the represent-
atives of the cultural sector.  

Th anks to the great challenge of organising the cel-
ebrations of the European Capital of Culture, and 
thanks to the fact that we had the guts to experi-
ment, we can now be the focal point in the fi eld of 
culture and the space for working on new models 
of collaboration between artists, institutions and 
residents.  

Networking, integration, initiating collabo-
ration – these are elements which are oft en 
listed in the reports released by the Europe-
an Commission as some of the most impor-
tant values of the European Capital of Cul-
ture project. Given the completely different 
circumstances of its activities – “everyday 
and common”, rather than “festive and su-
percilious” – can the Culture Zone Wrocław 

KM: First and foremost, to show what changed 
as a result of our work, it is worth taking a look 
at the landscape before 2012 – our activities then 
and now, as a result of the changes aft er the cel-
ebrations of the European Capital of Culture. In 
order to sum it up: before 2012, the festivals and 
other cultural events which were the main area of 
activities of the former Impart Art Centre covered 
only one area. Everything that is new and that 
changed in the city is almost fi ve times larger than 
that. Here, we can point out our international co-
operation and inclusion of residents in the process 
of making decisions about culture and creation of 
new events, as well as bringing culture closer to its 
recipients and participants. 

DK: Another area is working with culture practi-
tioners. Th is area emerged in a natural way, result-
ing from our activities to date – particularly since 
we kept focusing on it and paid close attention 
to its development throughout the recent years. 
Programmes such as Wrocław –Backyard Door, 
microGRANTS and AIR Wro had separate sum-
maries, surveys and reports as part of ECoC eval-
uation, while a large part of the remaining sum-
maries also deal with the condition of the cultural 
environment in Wrocław. 

The Wrocław 2016 offi ce is transforming into 
Culture Zone Wrocław just a year aft er the 
end of the European Capital of Culture cele-
brations. You already racked up 12 months
of experience in implementing the new pro-
gramme. What kind of plans will you carry 
out in the upcoming years?

DK: We will carry on with the activities of the key 
programs implemented in 2016, that is, the Micro-
grants, AIR Wro and Neighbouring (which follows 
the Wrocław – Backyard Door programme). What 
is also important for us is the support for festivals 
organised by the Culture Zone – some of them, such 
as the Jazz on the Odra Festival and WROsound have 
been present in Wrocław for many years, others – 
such as the “Dziecinada” International Children’s 
Th eatre Festival – have only started to grow. 

* a model housing estate in the western part 
of city, architectural legacy of the European Capital 
of Culture Wrocław 2016
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10 lat od debiutu na Festiwalu Filmowym 

Era Nowe Horyzonty 2007 rozmawiamy 

z Pawłem Romańczukiem – założycielem 

grupy Małe Instrumenty – o potrzebie 

wspierania żywej muzyki, o rozwoju 

kultury instrumentów muzycznych 

i o tym, że małe jest nie tylko piękne,  

a potrafi być też szlachetne.

Małe Instrumenty to bez wątpienia wielkie zjawisko 
na polskiej (i nie tylko) scenie muzycznej. Przypomnij-
my, co kryje się za tą inicjatywą i dlaczego ”małe” 
jest tu tak istotne? 

Obszar dźwięku, w którym rozwija się nasza muzyka, to margi-
nes ogólnie pojmowanej twórczości muzycznej. Instrumenty lub 
dźwiękowe obiekty, na których gramy, są nietypowe i generują 
najczęściej dźwięk dziwaczny, pokraczny, „nieprawidłowy”, choć 
w swej nieporadności jest on często imponujący i piękny inaczej. 
Takimi źródłami bywają instrumenty małe, nieprofesjonalne, 
czyli stworzone nie dla potrzeb profesjonalnego muzykowania.

Od początku aktywności Małych Instrumentów uprawiana 
jest tzw. ”samoróbczość”. Czym ona tak naprawdę jest? 

„Samoróbka” to kierunek myślenia o działaniu, podejmowaniu 
planów i prób ich realizacji czy też osiągania porażek i sukce-
sów. W Małych Instrumentach oczywiście dotyczą one muzyki: 
budowy instrumentów, kreowania wydawnictw płytowych, dzia-
łań warsztatowych. W dobie wszechdostępności do wszystkie-
go coraz częściej konsumujemy, mniej czasu pozostawiając na 
własną twórczość, która jest przywilejem nie tylko artystów, ale 
każdego człowieka. Ponieważ w naszym zabieganym życiu jest 
coraz mniej wolnych chwil, a potrzeby związane z muzyką często 
ograniczamy do pasywnego „słyszenia”, widzę wyraźną potrzebę 
wspierania obecności żywej muzyki i aktywnego zajmowania się 
nią. Stąd działalność Małych Instrumentów rozumiem również 
w ideowy sposób, dalece szerszy niż tylko zespół muzyczny.  

 Jakie ”małe instrumenty” z ostatniej dekady uznajesz 
za wyjątkowe? Z czego były zrobione, na jakie okazje? 

Ponieważ prawie każdy instrument ma swój indywidualny rys 
(tj. pochodzenie, czas wytworzenia, unikalność rozwiązań, histo-
ria, poprzedni właściciel, etc.) to właściwie większość z nich jest 
wyjątkowa. Być może inaczej nie zainteresowałbym się innymi 
tak chętnie! Są wśród nich takie, które wyznaczają historyczne 
ramy działalności, jak pierwsze toy piano firmy Goldon z NRD. 
Rzadkim okazem jest mały fortepian Michelsonne z 1953 roku 
(jedyny egzemplarz, jaki widziałem w życiu), a bardzo pomysło-
wym – francuski claviharp zaprojektowany przez budowniczego 
Fal Martenota. Zaskakujące historie przeżyły natomiast okaryny 
z wiedeńskiej manufaktury Heinricha Fiehna, z kolei daxophone 
jest rzadkim przykładem współczesnego wynalezienia nowego 
instrumentu muzycznego. Wymieniać mógłbym bez końca… 

Trudno zamknąć 10 lat w pigułce jednego koncertu, 
ale jakoś to zrobić trzeba. Co zaprezentujecie podczas 
jubileuszowego występu w Imparcie? 

Zależy mi na tym, żeby pokazać rozmaitość twórczości oraz przy-
pomnieć utwory z różnych okresów działalności czy projektów. 
Nie wszystkich, bo koncert trwałby cały dzień. Bedą więc utwory 
z chyba wszystkich płyt, wykonywane przez różne składy, dedy-
kowane odmiennym konfiguracjom instrumentalnym. Tak bo-
gatego koncertu jeszcze nie graliśmy!

Szykujecie też, jak zwykle, nietypowe przedsięwzięcie, 
w którym bohaterem jest między innymi rzadki nośnik 
dźwięku. Zdradź, proszę, coś więcej na ten temat.  

Od jakiegoś czasu obserwujemy zastanawiający mnie renesans 
historycznych nośników w postaci płyt gramofonowych i kaset 
magnetofonowych, które – mimo że znajdują swoich nabywców 
– podobno nawet w połowie nie są używane jako nośnik muzyki, 
a raczej jako gadżet, dodatek do wersji cyfrowej. Funkcjonowanie 
nośnika dźwięku zmienia się, a kolejnym przewrotnym komen-
tarzem do istnienia Małych Instrumentów na rynku fonograficz-
nym jest wydanie muzyki na nośniku, którego praktycznie nie da 
się już odtworzyć: mianowicie na płycie magnetycznej. Chciał-
bym, żeby unikalny, jeden z dwóch egzemplarzy, trafił w ręce nie 
osoby, która np. najwięcej za niego zapłaci, a osoby, która zasko-
czy nas swoim komentarzem do muzyki Małych Instrumentów.
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10 years after the debut during the 2007 

Era Nowe Horyzonty Film Festival, we are 

talking to Paweł Romańczuk, founder 

of Małe Instrumenty (Small Instruments), 

about the need to support live music, 

the development of culture of musical 

instruments and about the fact that 

small things are not only beautiful, 

but also can be noble.

Small Instruments has definitely become a great pheno-
menon on the Polish musical scene, as well as internatio-
nally. Let’s remind our readers, what does the name stand 
for and why is the “small” part so important here? 

The area of sound in which we develop our music is the margin 
of broadly understood musical creation. The instruments or so-
und objects that we play are unusual and most often generate 
bizarre, weird and “abnormal” sounds, although given its strange 
nature, it is often impressive and beautiful in another way. Some 
of these are small, unprofessional instruments, which were not 
created for the needs of professional musicians.  

Since the beginning of the band’s existence, you  
are focusing on the so-called “self-made style” 
or “samoróbczość” if you will. What it is? 

It is an approach to thinking about acting, making plans and at-
tempts to carry them out or to achieve failures and successes. In 
Small Instruments it is all about music – building instruments, 
creating new releases or organising workshop activities. In the 
age of universal access to everything, we consume more and 
more often, leaving less time for our own creativity, which is 
a privilege not only for artists, but also for every human being. 
As our free time is slowly shrinking in our busy lives, and the 
musical needs are often limited to passive “hearing”, I see a clear 
need to support the presence of live music and actively doing it. 
This is why I also approach our activities from a more idealistic 
standpoint, reaching further than just a simple music band.

Which of the “small instruments” made in the last 
decade do you consider special? What were they  
made of? For what occasion? 

Since almost every instrument has its own individual charac-
ter (and by that I mean its origin, time of creation, uniqueness 
of solutions, history, previous owner and so on), in fact almost 
every single one of them is unique. Otherwise, I wouldn’t get so 
interested in them! Among them, there are some that that set the 
historical framework for our activities, such as the first toy piano 
manufactured by Goldon, a company from East Germany. We 
also have some rare instrument, such as the small Michelsonne 
grand piano made in 1953 – I’ve never seen another one in my 
life. There are also some very innovative ones, such as the French 
claviharp, designed by ondes Martenot’s biulder. We also have 
ocarinas from the Heinrich Fiehn’s manufacture in Vienna that 
could definitely tell us some interesting stories, there is also our 
daxophone – a rare example of a new music instrument designed 
recently. I could do that for hours…

It must be hard to fit in 10 years of activity into one  
concert, but that is what you will have to do. What are 
you going to present during your anniversary concert  
at Impart? 

I really want to show the variety of our works and recall the pie-
ces from different periods of activity or projects. Of course, not 
all of them, because otherwise we would have to play all day long. 
We are probably going to play songs from all of our records, per-
formed by different bands, dedicated for different instrumental 
configurations. We have never played such a rich and diverse 
concert yet! 

You are also working on a special project – as always, 
I might add – featuring a rare sound medium. Could  
you tell me anything more about that?

For some time now we have been witnessing a surprising renais-
sance of historical media in the form of vinyls and tapes, which 
– although they find their buyers – are reportedly not used as 
a music medium half of the time, but rather as a gadget, an ad-
dition to the digital version. The function of the sound medium 
is changing. Thus, releasing our music on a medium, which can 
hardly be played any more – namely on a magnetic disc – is yet 
another perverse commentary to the existence of Small Instru-
ments on the phonographic market. I would like one of the two 
unique copies to go to somebody who surprises us with their 
commentary regarding our music, instead of a person who just 
manages to pay the most for the piece. 

10 LAT MAŁYCH INSTRUMENTÓW 
/ 10TH ANNIVERSARY OF SMALL INSTRUMENTS 
– koncert retrospektywny / a retrospective concert 

17.12 | 19:00 | Impart

www.wroclaw2016.pl 

maleinstrumenty 
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Wszystko dzięki temu, że nowoczesne punkty 
biblioteczne coraz bardziej starają się nie tylko być 
blisko swoich czytelników i ich książkowych za-
chcianek, ale również odpowiadać na wymagania 
wielkomiejskiego kulturalno-społecznego rynku, 
zachowując przy tym swój „prolokalny” charakter. 
Za fenomen dworcowego oddziału może być 
odpowiedzialny oczywiście specyficzny profil, 
który oparty jest na bardzo dużej kolekcji książ-
ki mówionej, wypożyczalni gier planszowych 
oraz ponadtysięcznym zbiorze mangi. Wydaje 
się jednak, że najlepiej swoje zadanie w promocji 
miejsca spełniła tu atrakcyjna przestrzeń. Ciepłe 
kolory obić mebli, drewniana stolarka i zapełnione 

BIBLIOTEKA

W WIELKIM

MIEŚCIE

książkami regały stają się namiastką domowego 
spokoju i przytulności, tak bardzo potrzebnych 
zwłaszcza podróżującym.  

Miejskie biblioteki są przestrzeniami, gdzie po-
rządek właściwy dla miejsc publicznych ulega 
zachwianiu. Przeważnie niezatłoczone, wciśnięte 
w ciągi kamienic lub bloków, ulokowane tuż koło 
piekarni czy warzywniaka dla wielu mieszkańców 
są przyjaznym punktem postoju w trakcie zała-
twiania codziennych obowiązków. Jeśli chcesz 
tu zostać dłużej, skorzystać z internetu czy na-
wet przejrzeć gazetę, musisz się „rozpłaszczyć” 
i zameldować „Pani Bibliotekarce”, która w do-
datku – jeśli cię zna – zaproponuje jeszcze kilka 
innych aktywności wydłużających twój pobyt w 
zawiadywanym przez nią lokalu. Ta przestrzeń 
w nurcie hygge może bardzo łatwo zostać ci od-
mówiona, jeśli tylko naruszysz panujące w niej 
zasady – bycia uprzejmym oraz jak najmniej za-
uważalnym gościem. Na więcej będziesz mógł so-
bie pozwolić „po godzinach”, kiedy ruszy program 
warsztatowo-spotkaniowo-wydarzeniowy.

Polskie biblioteki publiczne powoli dorównują 
programem i poziomem tym niemieckim, duń-

Uruchomienie kolejnej filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
na Dworcu Głównym w maju 
tego roku pokazało, że 
otwarcie ”domu książki” może 
być dla wrocławian równie 
emocjonujące, co nowe muzeum 
czy nawet galeria handlowa.

skim czy hiszpańskim. Spotkania autorskie, kursy 
językowe, warsztaty, pokazy filmów to norma, ale 
aerobik, brydż czy koncert na ich terenie też nie 
jest już czymś niespotykanym. Lokalni działacze 
czy osiedlowe NGO-sy znajdują w bibliotekach 
swoje punkty do spotykania się i dystrybuowania 
informacji o organizowanych przez siebie inicjaty-
wach. Szczególnie powszechne jest to w centrach 
biblioteczno-kulturalnych, w których przestrzeń 
wypożyczalni i czytelni przenika się z częścią 
budynku, gdzie realizowany jest artystyczno- 
-kulturalny program (np. we wrocławskiej Famie 
czy Hali Grafit).

W czym więc polskie biblioteki publiczne mogłyby 
być jeszcze lepsze? Na pewno we współpracy 
z instytucjami spoza ich sektora. Barcelońskie 
biblioteki w większości przypadków zarabiają na 
swoje oddziały podnajmowaniem niezagospodaro-
wanych przestrzeni pod markety czy miejskie tar-
gowiska, które często dzielą od siebie tylko jedne 
drzwi. Ale też w dostarczaniu swoim użytkowni-
kom prostych przyjemności, jak w holenderskim 
Delft, gdzie terapeuci masują czytelników po-
między regałami a chiromanci wróżą im z dłoni 
czy odczytują aurę. • Anka Bieliz fo
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LIBRARY 
     AND 
  THE CITY 
The opening of the new branch
of the Municipal Public Library
at the Main Railway Station
in May showed that the opening
of a new bookhouse can be
as exciting as opening a new 
museum or even a mall. 

All of that is because of a tendency for modern 
libraries to get closer to the readers and their ne-
eds and expectations, as well as try and respond 
to the requirements of a social and cultural mar-
ket in the city, all while preserving their pro-local 
character. Th e phenomenon of the Railway Station 
branch can be possibly explained by its particular 
profi le, based on a large collection of audiobooks, 
board games, as well as an extensive collection of 
manga. It seems, however, that the most important 
role in the promotion of this place was played by 
the attractive space. Warm colours of furniture, 
wooden joinery and shelves fi lled with books are 
a substitute for a peaceful and cosy home, which 
are sought by travellers.  

City libraries are spaces where the order that is 
typical of public places is upset. Since they are 
usually not crowded and located between other 

townhouses or apartment blocks, usually right 
next to a bakery or a grocery store, they become 
a friendly place to visit while running chores for 
many residents. If you want to stay for a while 
longer, surf the internet or even read the paper, 
you have to take off  your coat and greet your local 
librarian, who – assuming that you are known the-
re – will off er you some additional activities that 
will make you stay even longer. However, this pe-
aceful place, which conforms to the principles of 
the now-famous Scandinavian hygge philosophy, 
might simply turn you down if you break its rules 
by being impolite and too noisy. What is more, the 
off er is expanded aft er hours, thanks to a variety of 
meetings, events and workshops.  

Polish public and municipal libraries have slow-
ly caught up to German, Danish or Spanish 
ones. Meetings with authors, language courses, 
workshops and fi lm screenings have become nor-
mal, even other activities such as bridge night or 
a concert are not that surprising any more. Local 
activists and  neighbourhood NGOs use libraries 
as meeting locations or places where they can 
distribute information about their initiatives. It is 
particularly common in library and cultural cen-
tres, where the library space and reading rooms 
intersect with another part of the building, where 
an artistic and cultural programme is carried out 
(such as Fama or the Grafi t Hall).  

So what could make Polish public libraries even 
better? They could definitely collaborate more 
with institutions outside their sector. In most ca-
ses, branches of libraries in Barcelona earn money 
by subleasing their unused space for supermarkets 
or bazaars, which are oft en located right next to 
the library. Other libraries also focus on providing 
their users with simple pleasures, such as in the 
Delft  library, where therapists massage readers be-
tween shelves and fortune tellers read their future 
from their palms and auras. • Anka Bieliz



14

W
ig

ili
a 

dr
ze

w
or

yt
 18

58
 -

 H
om

er
 W

in
sl

ow
; K

al
en

da
rz

 a
dw

en
to

w
y 

Ri
ch

ar
d 

Er
ns

t 
Ke

pl
er

Święta 
      czterech 
wyznań
Opłatek czy prosfora? Kutia  
czy ser z Doliny Baryczy? Każda 
religia ma właściwe sobie tradycje 
świąteczne. Podążając wytyczonym 
przez Dzielnicę Czterech Wyznań 
szlakiem kulturowym, porównujemy 
i przyglądamy się najciekawszym 
zwyczajom obecnym we Wrocławiu.

Podczas Wigilii nie może brakować opłatka. 
Jest to jeden ze starszych zwyczajów, cha-
rakterystycznych dla polskich katolików. 
Sposób wypieku nie zmienił się od wieków – 
formę napełnia się niewielką ilością rozczy-
nu mąki, wkłada do rozgrzanego pieca i po 
kilku minutach wyjmuje gotowe opłatki, 
które później trafiają do naszych domów.

Podczas wieczerzy wigilijnej na stole 
polskiego chłopa znajdowało się siedem 
potraw, szlachcic miał ich do skonsumo-
wania aż dziewięć. Tradycja dwunastu 
dań pojawiła się później jako nawiązanie 
do dwunastu apostołów lub miesięcy. We 
Wrocławiu trudno wyobrazić sobie Wigilię 
bez karpia milickiego czy serów z Doliny 
Baryczy. Na stołach Dolnoślązaków nie 
brakuje też elementów kuchni wschodniej, 
na przykład słynnej kutii.

During the Christmas Eve, a wafer is obli-
gatory. This is one of the oldest customs, 
characteristic of Polish Catholics. The way 
it is made have not changed in centuries – 
a form is filled with a small amount of flour 
leaven, then put into a pre-heated oven. 
After a few minutes, fresh wafers are ready 
to go to Catholic homes.

During Christmas Eve dinner, Polish pe-
asants usually had seven dishes to eat, 
noblemen usually had as many as nine. 
The tradition of twelve dishes emerged later, 
as a reference and homage to the Twelve 
Disciples or number of months in a year. In 
Wrocław, it is hard to imagine a Christmas 
Eve without a carp from Milicz or cheese 
from the Barycz Valley. Elements of Eastern 
cuisine are also popular on Lower Silesian 
tables, including the famous kutia.

Protestanci obchodzą święta Bożego Narodzenia 
równolegle z katolickimi. Ważny jest okres przy-
gotowań do świąt – przez cztery tygodnie wierni 
spotykają się na modlitwie. W pierwszą niedzielę 
Adwentu zapala się świeczkę na świerkowym 
wieńcu i powtarza ten obrzęd przez trzy kolejne 
niedziele, aż do Wigilii. Podczas wieczerzy wigilij-
nej nie ma zwyczaju dzielenia się opłatkiem, ale 
wspólnie odmawia się modlitwę.

Protestanckie rodziny nie przywiązują wagi do 
symboliki liczby czy rodzaju potraw podczas Wi-
gilii. Nie ma też zwyczaju przygotowywania dań 
postnych, dlatego najczęściej je się odświętne 
dania mięsne, takie jak pieczona gęś. Najważ-
niejszą częścią wspólnej wieczerzy jest modlitwa 
przy Biblii.

Protestants celebrate Christmas on the same 
days as Catholics. What is important for them 
is the period of preparations before Christmas 
– throughout the four weeks before Christmas, 
the faithful meet and pray together. On the first 
Sunday of the Advent, a single candle is lit up on 
a spruce wreath, that also happens on every sub-
sequent Sunday until Christmas Eve. Protestants 
do not have a custom of sharing a wafer, but they 
do pray together.

Protestant families do not pay any attention 
to symbolism of the number or the kinds of 
dishes eaten during Christmas Eve. It is also not 
customary to prepare meatless dishes, which 
is why Protestant tables often feature special 
meat dishes, such as a roasted goose. The most 
important element of the dinner is a prayer with 
the Bible. 

Boże Narodzenie
w obrządku  
protestanckim

Christmas celebrated 
by Protestants

Zebrała: 
Izabela Norek

Katolicka Wigilia
Catholic Christmas Eve
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Four denominations  
    holidas

A wafer or a prosphoron? Kutia or cheese from the 
Barycz Valley? Every religion has its own holiday 
traditions. Following the cultural path set out by 
the Four Denominations District, we compare and 
take a closer look at the most interesting customs 
which can be seen in Wrocław.

Chanuka upamiętnia cud, jaki wydarzył się 
w Świątyni Jerozolimskiej podczas powstania ży-
dowskiego pod wodzą Hasmoneuszy skierowane-
go przeciwko Grekom. Tegoroczne Święto Świateł 
zaczyna się 13 grudnia i trwa osiem dni. Chanuka 
to czas wyjątkowo radosny dla społeczności 
żydowskiej. Spędza się go na śpiewaniu pieśni, 
czytaniu Tory oraz biesiadowaniu przy stole. 

Podczas Chanuki je się dużo i dobrze. Szcze-
gólnym zainteresowaniem darzone są potrawy 
smażone na oliwie i takie, które zawierają ser. 
Najpopularniejsze przysmaki to pączki z domo-
wymi konfiturami, naleśniki z serem czy placki 
ziemniaczane. Dla dzieci przygotowuje się cukier-
ki z miodu i sezamu.

Hanukkah commemorates the miracle, which 
happened at the Holy Temple during the Jewish 
uprising led by the Maccabees against the Se-
leucid Empire. This year’s Festival of Lights starts 
on the 13th of December and will last for eight 
days. Hanukkah is a happy and joyful time for 
the Jewish community, which is usually spent on 
singing, reading the Torah and feasting. 

During Hanukkah, there is plenty of good food. 
Among the most popular are dishes fried in olive, 
as well as ones containing cheese, with the most 
popular treats being doughnuts with home-made 
jams, crepes with cheese and potato pancakes. 
Children can enjoy candy made out of honey  
and sesame seeds.

Prawosławni używają do określenia  
Wigilii słowa ”nawieczerie” lub ”soczel-
nik”, które pochodzi od słowa ”socziwa”, 
dania podobnego do kutii.  Boże Naro-
dzenie obchodzi się według kalendarza 
juliańskiego, czyli trzynaście dni po 
katolickich świętach (6 stycznia).  
Wieczerzę wigilijną zaczyna się od  
złożenia życzeń i podzielenia się  
prosforą – małym chlebkiem  
z odciśniętym znakiem krzyża. 

Tradycyjny stół wigilijny składa się 
z dwunastu postnych potraw, których 
należy spróbować, zanim zakończy 
się wieczerza. Jednym z najbardziej 
oczekiwanych i lubianych dań jest kutia. 
Uważa się, że każdy z jej składników ma 
właściwości dobroczynne – mak odpo-
wiada za płodność, a orzechy chronią 
przed bólem zębów. Na stole w prawo-
sławnym domu nie może też zabraknąć 
barszczu, kompotu z suszonych owoców 
czy kisielu owsianego.

Orthodox Christians refer to Christmas 
Eve as “navyecherie” or “sochelnik”, 
which was derived from the word 
“sochivo”, a dish similar to Polish kutia. 
Christmas is celebrated according to the 
Julian calendar, 13 days after Catholic 
celebrations – on the 6th of January. 
Christmas Eve dinner starts with wishes 
and sharing prosphoron – a small bread 
with the sign of the cross imprinted in it. 

The traditional sochelnik table compri-
ses 12 meatless dishes and the partici-
pants have to try all of them before the 
dinner ends. One of the most awaited 
and loved dishes is kutia. It is said that 
every single one of its ingredients has 
a beneficial effect – the poppy improves 
fertility, while nuts prevent tooth pain. 
An Orthodox table will usually also 
feature borscht, dried fruit compote and 
some oat kissel.

Chanuka  
– Święto Świateł

Hanukkah  
–  the Festival of Lights

Soczelnik  
– prawosławne  
święta

Collected by: 
Izabela Norek

Sochelnik  
– Orthodox Christmas
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WROCŁAW KONKRETNY. DZIEŁA Z KOLEKCJI 
DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK 
PIĘKNYCH / CONCRETE WROCŁAW. WORKS FROM 
THE COLLECTION OF THE ZACHĘTA LOWER SILESIAN 
SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT OF FINE ARTS  
– wystawa / an exhibition

27.10–26.03.2018

Muzeum Współczesne Wrocław  
/ Wrocław Contemporary Museum

www.muzeumwspolczesne.pl

muzeumwspolczesne
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Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk-
nych od lat śledzi poczynania twórców związanych 
z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, wyłapując co 
ciekawsze postawy artystyczne. Na przestrzeni lat 
powstała w ten sposób niezwykle złożona kolekcja 
dzieł sztuki, która ukazuje różnorodne nurty i ten-
dencje charakterystyczne dla twórczości przedsta-
wicieli wielu pokoleń. 

Prezentowana aktualnie we wnętrzach Muzeum 
Współczesnego Wrocław wystawa „Wrocław kon-
kretny”, którą można oglądać do 26 marca 2018 
roku, to wybór kilkudziesięciu artystów z kolek-
cji DTZSP, których dzieła opisują szereg zjawisk 
wytworzonych na gruncie sztuki wrocławskiej lub 
powstałych w oparciu o złożoną historię Wrocła-
wia i Dolnego Śląska.

– Począwszy od poezji konkretnej podejmującej 
wątek badań lingwistycznych, poprzez szeroką re-
prezentację artystów uprawiających sztukę koncep-
tualną, dalej: zakorzenioną w malarstwie i rysunku 
geometrię, skończywszy na przewrotnych akcjach 
i interwencjach stanowiących celny komentarz do 
wydarzeń społeczno-politycznych ostatnich dekad, 
wszystkie te dzieła oferują namysł nad centralnym 
aspektem ludzkiego życia, mianowicie zdolnością 
myślenia i rozpoznawania świata – mówi kurator-
ka wystawy, Anna Kołodziejczyk. 

Tytuł wystawy – „Wrocław konkretny” – w połą-
czeniu z miejscem prezentacji kolekcji, którego 
fasadę zdobi praca zatytułowana „Klepsydra” au-
torstwa jednego z wybitniejszych przedstawicieli 
nurtu poezji konkretnej, Stanisława Dróżdża, 
chcąc nie chcąc naprowadza odbiorcę na histo-
rię wrocławskiego tekstu wizualnego. Nie bez 
przyczyny. W drugiej połowie ubiegłego wieku 
Wrocław zasłynął dzięki prężnie działającemu 
tutaj środowisku konceptualistów i przedstawi-
cieli poezji konkretnej właśnie. „Klepsydra” dla 
wielu wrocławian za sprawą fasady MWW stała 
się zresztą symbolem wrocławskiej sztuki, a ha-
sło „było, jest, będzie” – zapewnieniem ciągłości 
trwania lokalnych tradycji i nieustannego rozwoju 
tutejszej sceny artystycznej. I ten rozwój krok po 
kroku można prześledzić m.in. dzięki kolekcji Za-
chęty. • Anna Stec

For many years, the Dolnośląskie Towarzystwo Za-
chęty Sztuk Pięknych (The Zachęta Lower Silesian 
Society for the Encouragement of Fine Arts) has 
been following the activities of artists connected 
with Wrocław and Lower Silesia in order to catch the 
most interesting artistic attitudes. Over the course of 
many years, this has resulted in the creation of an 
incredibly complex collection of artworks, presenting 
a variety of trends and tendencies characteristic of 
art created by representatives of many generations. 

The Concrete Wrocław exhibition currently presen-
ted in the interior of the Wrocław Contemporary 
Museum until March 26, 2018 presents a selection 
of works by dozens of artists featured in the DTZSP 
collection, whose works describe a number of phe-
nomena that emerged on the ground of Wrocław art 
or were created on the basis of the complex history 
of Wrocław and Lower Silesia. 

Starting from concrete poetry, which undertakes the 
issue of linguistic research, through broad represen-
tation of artists who practice conceptual art, geome-
try in painting and graphics, to perverse actions and 
interventions which are a perfect commentary to the 
social and political events of the last decades – all these 
works offer some contemplation on the central aspect 
of human life, namely the ability to think and to di-
scover the world, said Anna Kołodziejczyk, curator 
of the exhibition. 

The title of the exhibition – Concrete Wrocław  
– combined with the venue, where the collection is 
presented, along with the artwork titled Klepsydra 
(Hourglass) by one of the most prominent represen-
tatives of concrete poetry – Stanisław Dróżdż – in 
one way or another leads the viewer towards the 
history of visual text in Wrocław. This is, of cour-
se, intended. In the second half of the 20th century, 
Wrocław became famous for its conceptualists and 
concrete poets. Thanks to the façade of the WCM, 
The Hourglass became a symbol of Wrocław's art 
for many residents, while the famous slogan “it 
was, it is, it will be” assured the community of the 
continuity of local traditions and continuous de-
velopment of the local artistic scene. This develop-
ment can be seen thanks to Zachęta’s collection.  
• Anna Stec
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Filcowe pluszaki  
/ Felt plushies
MU.MU 

mu.mu.handcraft

OD KOGO? Pola Fedyszyn w 2012 r. została 
mamą, uszyła filcowego królika dla swojego 
synka i od tamtej pory szyje unikalne zabaw-
ki, przytulanki i akcesoria, sygnując je marką 
mu.mu. Inspirują ją egzotyczne zwierzęta, 
roślinność, filmy animowane ze swojego dzie-
ciństwa i wyobraźnia syna.

DLA KOGO? Dla małych i dużych dzieci, lubią-
cych niecodzienne przedmioty. Dla wyjątko-
wych pociech, którym nie wystarczy do zabawy 
typowy miś czy plastikowa lalka Barbie.6

1
3

pomyslow  
na wroclawski  
prezent

FROM WHOM? Małgorzata Lechów – a design 
graduate from the Academy of Fine Arts in 
Wrocław – decided to use the screen printing 
technique in order to immortalise the bridges 
of Wrocław on backpacks, combining at the 
same time her three passions: designing, 
travelling and love of Wrocław. The following 
bridges can be seen on the patterns: Zwierzy-
niecki, Grunwaldzki, Młyński, Milenijny and 
Tumski.

FOR WHOM? For people who value functio-
nality: a backpack is great both for walking 
around the city (thanks to a laptop sleeve) 
and travelling (thanks to its adjustable capa-
city and waterproof fabric). For those who like 
spontaneous trips (you can take it with you 
to the airport directly from work), but also for 
those who always want to keep a little bit of 
Wrocław with them.

Album na zamówienie  
/ Custom photo books 

PAPIEROWE SZTUKI

www.papierowesztuki.pl 

OD KOGO? Małżeństwo Weronika i Piotr Urba-
niuk w swojej pracowni używają jedynie gilo-
tyny do papieru i nożyczek, reszta to wytwór 
ich rąk i pomysłowości. Fascynacja papierem, 
tkaninami i fotografią zrodziła pomysł, by 
tworzyć wyjątkowe albumy (nawet na zdjęcia 
z Instaxa) uszyte jedną nicią. Papierowymi 
dziełami sztuki w ich wykonaniu są także 
ręcznie szyte zeszyty.

DLA KOGO? Dla tradycjonalistów lubiących 
mieć unikatowe przedmioty (zakup Papierowej 
Sztuki opiera się głównie na personalizacji: 
można wybrać rozmiar, wzór tkaniny czy ilość 
i kolor kart) i piękne wspomnienia podane 
w pięknej formie. Dla osób, które nie chcą, by 
ich fotografie zginęły w morzu zdjęć na dysku 
komputera. 

FROM WHOM? Paper cutters and scissors are 
the only things that the married couple Wero-
nika and Piotr Urbaniuk use in their studio, the 
rest is a direct result of their work and creativity 
by their own hands’. A fascination with paper, 
fabrics and photography gave birth to an idea 
for unique photo books (suitable even for pic-
tures from Instax) sewn with one thread. Other 
paper pieces of art they create are hand sewn 
notebooks.

FOR WHOM? For traditionalists who like owning 
unique things (purchasing the paper art is 
mostly about personalisation: you can choose 
the size, pattern of the fabric or the number and 
colour of the pages) and beautiful memories 
presented in a beautiful form. For people who 
don’t want their photographs to get lost in the 
sea of pictures stored on a computer disc. 

Plecak w mosty
/ Bridge patterned backpack
NARNIE WORLD

www.narny.world 

OD KOGO? Małgorzata Lechów – absolwent-
ka wzornictwa na wrocławskiej ASP – posta-
nowiła metodą sitodruku uwiecznić mosty 
wrocławskie na plecakach i w ten sposób 
połączyć swoje trzy pasje: projektowanie, 
podróże i miłość do Wrocławia. Bohaterami 
deseni zostały mosty: Zwierzyniecki, Grun-
waldzki, Młyński, Milenijny i Tumski.

DLA KOGO? Dla ludzi ceniących sobie 
funkcjonalność: to zarówno plecak w miasto 
(dzięki przegrodzie na laptopa), jak i plecak 
w drogę (dzięki regulowanej pojemności 
i wodoodpornemu materiałowi). Dla lubiących 
spontaniczne wypady (prosto z pracy można 
udać się z nim na lotnisko), ale chcących 
mieć Wrocław zawsze przy sobie.

Zebrała: 
Magdalena Klich

Moda na lokalność nie musi ograniczać się  
do jedzenia potraw przyrządzonych 
z regionalnych produktów. To, co wrocławskie, 
może znaleźć się równie dobrze pod choinką. 
Zanim bezwiednie kupisz swojemu mężowi 
kolejną parę skarpetek w ”sieciówce”, 
zanim zamówisz siostrze prezent na Allegro 
z odległych zakątków Polski lub zanim zapłacisz 
dolarami na AliExpress, zapoznaj się z naszymi 
propozycjami. Prosto z Wrocławia!

FROM WHOM? In 2012, Pola Fedyszyn became 
a mum, and she made a felt rabbit for her son. 
Since then, she has been sewing unique toys, 
plushies and accessories under her brand 
mu.mu. She finds her inspiration in exotic 
animals, vegetation, animated movies from her 
childhood and her son’s imagination. 

FOR WHOM? For smaller and bigger kids who 
like unusual things. For amazing children who 
need more than just an ordinary teddy bear or 
a plastic Barbie doll in order to have fun. 
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4

6 ideas for 
a gift from 
wroclaw

Living locally doesn’t mean you have to 
be limited to only eating meals made 
with regional ingredients. Things from 
Wrocław can also be found under the 
Christmas tree. Before you automatically 
buy your husband another pair of socks 
in a chain store, before you order a gift 
from the distant corners of Poland for your 
sister on Allegro or before you pay with 
dollars on AliExpress, take a look at our 
recommendations. Directly from Wrocław! 

Płyta ”Tak mi się nie chce”
/ Tak mi się nie chce album 
MIKROMUSIC

OD KOGO? Mikromusic – zwłaszcza we Wrocławiu – długo 
przedstawiać nie trzeba. Ten zespół świetnych instrumen-
talistów ze spokojnym wokalem Natalii Grosiak i tekstami 
jej autorstwa w październiku wydał nowy album, który 
powstawał w podwrocławskim studiu w Ozarzycach. 

DLA KOGO? Dla wrażliwców, muzycznych i nie tylko. Dla 
lubiących sielankowy indie pop, trip-hop, jazz. Dla kobiet, 
które utwór ”Tak mi się nie chce” uznają za swoisty dziew-
czyński hymn i w takim nastroju przystąpią do przedświą-
tecznych porządków.

Stylowa mucha  
/ Stylish bowties
BOWTIESWALA

www.bowtieswala.com 

OD KOGO? Nie do końca brzmi wrocław-
sko? I słusznie, bo Bowtieswala to autorska 
marka Parvindera (Parry’ego) Sondhi, który 
we Wrocławiu własnoręcznie wykonuje 
unikatowe muszki, poszetki, spinki do 
mankietów czy nawet sznurówki. Można 
go odwiedzić w sklepie stacjonarnym przy 
Dworcowej 6.

DLA KOGO? Dla mężczyzn lubiących 
szaloną elegancję lub eleganckie (czemu 
nie sylwestrowe) szaleństwo. Dla dżentel-
menów-juniorów (jest również dostępna 
kolekcja dziecięca) oraz panów, którzy 
dbają o dodatki w swoich stylizacjach.

FROM WHOM? Decotive is a photography 
and poster gallery located in Nadodrze. 
Przedmieście Oławskie, Sedesowce buildings, 
Centennial Hall are only a few of the archi-
tectural pearls of Wrocław captured in the 
photographs and posters from Decotivo, and 
the gallery keeps expanding. They photo-
graph and print them by themselves. They 
will help you to choose a frame as well.

FOR WHOM? For people who can’t get 
enough of Wrocław seen from outside their 
window and need it on their walls as well. 
For fans of Wrocław architecture, but also 
typography. For people bored with family 
photographs and series of pictures available 
in furniture and interior design stores.

FROM WHOM? Mikromusic – especially in Wrocław – 
doesn’t require a presentation. It’s a band formed of great 
instrumentalists, with the calm vocals of Natalia Grosiak 
who is also an author of the lyrics. Their new album, recor-
ded in a studio in Ozarzyce near Wrocław, was released in 
October.

FOR WHOM? For the sensitive, not only musically, people. 
For those who like idyllic indie pop, trip-hop, jazz. For 
women who consider the song Tak mi się nie chce (I can’t 
be bothered to do it) their girly anthem and will start the 
holiday cleaning for Christmas with that exact attitude. 

FROM WHOM? Doesn’t sound very Wro-
cław-like? And that’s right because Bo-
wtieswala is a brand of Parvinder (Parry) 
Sondhi who creates unique handcrafted 
bowties, pocket squares, cufflinks and 
even shoelaces. You can visit him in his 
stationery shop located at 6 Dworcowa 
Street.

FOR WHOM? For men who like crazy 
elegance or elegant (why not New Year’s) 
craziness. For junior gentlemen (collec-
tion for children is also available) and 
men who care about accessories for their 
outfits.

Collected by: Magdalena Klich

Wrocławska  
wersja plakatu 
/ Wrocław version  
of a poster
DECOTIVE

www.decotive.com

OD KOGO? Decotive to galeria fotografii 
i plakatów zlokalizowana się na Nadod-
rzu. Przedmieście Oławskie, Sedesow-
ce, Hala Stulecia to tylko nieliczne 
z architektonicznych pereł Wrocławia 
mieszczących się w kadrze i na plakacie 
od Decotivo, a galeria stale się powięk-
sza. Sami fotografują i sami drukują. Na 
miejscu pomogą też dobrać ramę.

DLA KOGO? Dla osób, którym nie wy-
starcza Wrocław za oknem i potrzebują 
go też na ścianie. Dla fanów wrocław-
skiej architektury, ale i typografii. Dla 
znudzonych seriami obrazów dostęp-
nych w salonach wyposażenia wnętrz 
czy fotografiami rodzinnymi.
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Przyznaj, Roman, nie korci Cię, żeby
spędzić Sylwestra z Dwójką?

Nie. Jest zdecydowanie zbyt dużo miejsc, w któ-
re warto pojechać, gdzie nie ma telewizji, polity-
ki; gdzie można się zmęczyć albo pospacerować 
górskim szlakiem; zobaczyć, jak żyją inni ludzie,
porozmawiać z nimi albo zaliczyć kąpiel morsów
w lodowatej rzece. Leżąc na kanapie, tego nie zro-
bię. Ostatni raz, gdy moja mama oglądała Sylwestra 
z Dwójką – ale była to Dwójka telewizji Czecho-
słowackiej w głębokich latach 80-tych – to było tak 
śmiesznie, że musieli ją odwieźć na porodówkę
i rano w Nowym Roku pojawiłem się na świecie.

A zatem Sylwester w Twoim życiu
jest znaczącą datą.

Tak, ale nie tylko ze względów metrykalnych.
Od wielu lat prowadzę własne biuro aktywnych 
podróży i podczas wypraw właśnie spędzam pra-
wie każdą chwilę, także Sylwestra. Wyjazdy nowo-
roczne robię oczywiście dla klientów, ale też dla 
swoich znajomych, bliskich i dla siebie. Organi-

zujemy kilka wyjazdów sylwestrowych np. do Ru-
munii i Gruzji, ale ja tradycyjnie jadę na Ukrainę. 
W tym roku trafimy w samo serce ukraińskich 
Karpat, w śnieżne zaspy, zazwyczaj w mrozy po 
-20 stopni. To zimowy świat, jaki u nas spotkasz 
tylko wysoko w górach. W Czechach mówią, że to 
zima jak z rysunków Józefa Lady. Siedzimy sobie
w starej karczmie, pijemy karpacką pálinkę, cze-
skie piwo, za oknem jeżdżą konne wozy. Jeden 
z miejscowych to nasz przyjaciel i zawsze, gdy 
idziemy go odwiedzić, ściąga do siebie wszystkie 
kobiety z wioski, które przygotowują dla nas go-
rące ziemniaki z bryndzą i ogórkami. W nocy gra 
miejscowa kapela, do tego mieszamy ukraińskie 
disco i ambitną muzykę ze słowiańskimi rytmami.

A co w przypadku osób o nieco słabszej 
kondycji i nastawionych na odrobinę 
odpoczynku?

Gdy część grupy wyrusza w góry, druga czeka 
na nasz powrót w miejscowej knajpce przy roz-
mowach z gościnnymi tubylcami (z całego serca 
współczuję im ich wątrobie). Potem wspólnie od-

      Noworoczny
           toast
        na Zakarpaciu

Bajeczna zima to we Wrocławiu rzadki 
krajobraz, więc marzenia o przywitaniu 
Nowego Roku w takim klimacie mogą być 
w pełni uzasadnione. A gdyby tak odrzucić 
satyny, brokaty i serpentyny na rzecz 
wygodnych butów trekkingowych,
a szampana zamienić na rozgrzewającą 
pálinkę? Do aktywnego kulturowo i fi zycznie 

spędzania Sylwestra np. wśród mniejszości 
czeskiej w rumuńskiej wiosce namawia 
Roman Stanek, założyciel wrocławskiego 
Biura Aktywnych Podróży Barents.

wiedzamy na przykład hodowlę niedźwiedzi bru-
natnych lub lokalne muzeum. Ofi cjalnie imprezę
na Zakarpaciu zaczniemy od toastu za wolną 
Ukrainę we lwowskim kompleksie Piwnego Teatru 
„Prawda”. Można wypić tam piwo z politycznej se-
rii, np. Putin Huilo, Trudeau, Obamę czy Merkel. 
Co więcej, jedziemy tam w międzynarodowym
towarzystwie Polaków i Czechów, a nieraz powstają
z tego bardzo głębokie przyjaźnie.

Wyruszacie też czasami dalej na południe?

Tak, ale chyba nie jest to takie południe, o jakim 
myślisz. Wciąż zostajemy w klimacie okołogórskim
i w rumuńskim Banacie uczestniczymy w wio-
skowej imprezie z muzyką i tańcami. Tutaj poja-
wia się następny czeski wątek: na samym krań-
cu Rumunii, w górach nad Dunajem, pozostało 
siedem wiosek zasiedlonych przez stanowiącą
większość mniejszość czeską. Klimat jest niesa-
mowity – wjeżdżasz, dajmy na to, do Gernika,
a tam wszyscy witają cię czeskim ahoj!, auta mają 
czeskie tablice rejestracyjne, pijesz bylinkový čaj
i wchodzisz do czeskiego domu kultury. Rovensko, 
na przykład, leży na szczytach wzniesień, dzięki 
czemu otworzą się przed nami wspaniałe widoki 
na okoliczne góry i doliny, przykryte (oby!) śnież-
ną pierzyną.

Skąd ci Czesi się tam wzięli?

Lokalizacja wiosek sięga XIX wieku. Wówczas wła-
dze austro-węgierskie złożyły bardzo atrakcyjną
propozycję mieszkańcom Czech. Zachęcali do 
przeniesienia się w tamte rejony, by zasiedlić owe 
pustawe obrzeża, a w zamian przez 30 lat mieli 
nie zostać powołani do wojska, być zwolnieni od 
płacenia podatków i oczywiście dostać ziemię. To 
skusiło wielu Czechów, którzy spłynęli Dunajem 
na tratwach, by ich potomkowie mieszkali tam do 
dziś. Na co dzień nie jest tak kolorowo: młodzież 
wyjeżdża do Czech do szkół, gdzie już zostaje, star-
si jadą do pracy za granicę. Ale o tym opowiedzą
najlepiej już wiekowi mieszkańcy, z którymi spędzi-
my długie wieczory. • Rozmawiała: Małgorzata Busz
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New year’s
           toast in   
     Trans-Carpathia

Fairytale-like winter is a rare sight

in Wrocław, so dreams of welcoming

the New Year in such an atmosphere can 

be fully justifi ed. How about exchanging 

satin, glitter and streamers for comfortable 

trekking shoes, and replacing champagne 

with a warming pálinka? Roman Stanek, 

founder of the Barents Active Travel Agency 

in Wrocław, encourages us to participate in

a culturally and physically active celebration 

of the New Year’s Eve, e.g. among the Czech 

minority in a Romanian village.

Admit it, Roman, wouldn’t you rather 
spend the New Year’s Eve with TVP2
(the second channel of Polish TV)?

No. Th ere are defi nitely too many places worth vis-
iting, where there is no television, politics; where 
you can get tired or take a walk down the moun-
tain trail; see how other people live, talk to them 
or go swimming in an icy river with ice swimmers. 
I can’t do it lying on the couch. Th e last time my 
mom has watched the New Year’s Eve on the sec-
ond channel – but it was the second channel of 
Czechoslovakian TV in the 80s – it was so funny 
that they had to take her to the delivery room and 
in the morning of New Year I came into this world.

So the New Year’s Eve is a signifi cant
date in your life.

Yes, but not just because of my birth certifi cate. 
For many years I have been running my own ac-
tive travel agency and I spend almost every mo-
ment on travelling, including the New Year’s Eve. 
I prepare new year’s trips for the clients, obvious-
ly, but also for my friends, loved ones and myself. 
We organise several New Year’s Eve trips, e.g. to 
Romania and Georgia, but I traditionally go to 
Ukraine. Th is year we are going to fi nd ourselves 
in the very heart of the Ukrainian Carpathians, in 
snow drift s, usually at the temperatures of 20 de-
grees below zero. It’s a winter world you can see 
only high in the mountains. In the Czech Republic 
they say it’s winter like on the drawings of Josef 
Lada. We sit in an old inn, drink Carpathian pálin-

ka, Czech beer, outside the window horse-drawn 
carriages are passing through. One of the locals is 
our friend, and whenever we go to visit him, he 
brings all the women from the village, who are 
preparing hot potatoes with bryndza and cucum-
bers for us. At night the local band plays, and we 
mix Ukrainian disco and ambitious music with 
Slavic rhythms.

And what about the people with a slightly 
weaker physical condition, counting for a 
bit of rest?

When part of the group goes to the moun-
tains, the other one waits for our return in 
the local pub, spending time on conversations 
with hospitable natives (I sympathize deep-
ly with their livers). After that, we all visit, 
for example, a brown bear breeding farm or 
a local museum. Offi  cially, the party in Trans-Car-
pathia will start with a toast for free Ukraine in 
the Lviv complex of „Prawda” Beer Th eatre. You 
can drink a beer from the political series, e.g. Pu-
tin Huilo, Trudeau, Obama or Merkel. Moreover, 
we are going there as part of an international fel-
lowship of Poles and Czechs, and sometimes very 
strong friendships emerge.

Do you sometimes travel further south?

Yes, but it’s probably not the kind of south you’re 
thinking about. We still stay in mountainous or 
sub-mountainous climate and in the Romanian 
region of Banat we participate in a village par-

ty with music and dances. Here another Czech 
thread appears: at the very end of Romania, in 
the mountains over the Danube, there are seven 
villages inhabited mainly by the Czech minority. 
Th e atmosphere is amazing – you enter, let’s say, 
Gernik, and everyone there welcomes you with 
Czech ahoj!, the cars have Czech license plates, 
you drink bylinkový čaj and enter the Czech com-
munity centre. Rovensko, for example, is situated 
at the hilltops, giving you a wonderful view of the 
surrounding mountains and valleys, covered (fi n-
gers crossed) with snow. 

Where did those Czechs came from?

Th e villages were established in the 19th century. 
At that time, the Austro-Hungarian authorities 
made a very attractive proposal to the Czechs. 
Th ey encouraged them to move to those areas, to 
populate the empty borderlands, and in return – 
for 30 years they would not be called to the army, 
be exempt from paying taxes and, of course, ac-
quire the land. It tempted many Czechs who had 
raft ed down the Danube, so that their  descend-
ants would live there today. Everyday life is not so 
great: young people travel to the Czech Republic to 
go to school, and they stay there; older people go 
to work abroad. But this would be best told by the 
aged residents, with whom we are going to spend 
long evenings. • Interview: Małgorzata Busz
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Pomysłodawcą cyklu jest mistrz polskiej szkoły pla-
katu, Andrzej Pągowski. Serię tworzy 49 portretów 
polskich władców, namalowanych przez jednego 
z najwybitniejszych plakacistów, profesora Walde-
mara Świerzego. Wyobrażenie o tym, jak wyglądali 
polscy władcy, kształtują szkice Jana Matejki. Swo-
ją serię rysunków tworzył on między 1890 a 1892 
rokiem. Na to, by inny artysta podjął wyzwanie 
i zmierzył się z utrwalonym w zbiorowej pamię-
ci kanonem, Polacy musieli czekać przez 120 lat. 
Mało jednak brakowało, a cały plan wziąłby w łeb. 
Malowanie ostatniego portretu Stanisława Augusta 
Poniatowskiego Świerzy ukończył w przeddzień 
śmierci, 27 listopada 2013 roku.

– Jan Matejko nie namalował swego pocztu farba-
mi, lecz narysował ołówkiem. To były szkice, które 
dopiero jego uczniowie, Leonard Stroynowski i Zyg-
munt Papieski, „pokolorowali” – tłumaczy Pągow-
ski, kurator wystawy. – To właśnie ich dzieła stały się 
powszechne, co zrodziło swoisty chaos. Nowy poczet 
władców Polski miał za zadanie go uporządkować. 
Miał to być nowy, barwny i nowocześnie nama-
lowany poczet, dlatego też wśród prac zobaczyć 
możemy na przykład niezwykle efektownego Jana  
III Sobieskiego czy Królową Jadwigę w makijażu.

Kolekcję po raz pierwszy zaprezentowano pu-
blicznie w maju 2015 roku na Zamku Królew-
skim w Warszawie, następnie gdańska publiczność 
mogła zobaczyć wystawę pod koniec 2016 roku 
w Muzeum Narodowym w Gdańsku. W 2017 roku 
wystawa została zaprezentowana po raz trzeci 
w pełnej okazałości w Pałacu Królewskim Muzeum 
Miejskiego we Wrocławiu. Oryginały portretów 

NOWY POCZET WŁADCÓW POLSKI. ŚWIERZY 
KONTRA MATEJKO / NEW PORTRAITS GALLERY  
OF POLISH RULERS. ŚWIERZY VERSUS MATEJKO 
– wystawa / an exhibition

8.08–25.02.2018

Muzeum Miejskie Wrocławia, Pałac Królewski  
/ The City Museum of Wrocław, Pałac Królewski

www.nowypoczet.pl, www.mmw.pl

HISTORY 
PAINTED 

ANEW

Since the beginning of August, the 
Royal Palace in Wroclaw has been 
hosting an extraordinary exhibition 
of portraits of Polish rulers. The 
49 paintings presented in the City 
Museum encourage the viewers to 
contrast the masterpieces created 
by Jan Matejko, which were recorded 
in the public memory with the 
contemporary versions painted by 
Waldemar Świerzy. The New portraits 
gallery of Polish rulers. Świerzy versus 
Matejko exhibition will be available 
until the end of February 2018.

The idea for the new series was originated by master 
of Polish School of Posters Andrzej Pągowski. The 
series comprises 49 portraits of Polish rulers painted 
by one of the most prominent poster artist, Profes-
sor Waldemar Świerzy. Our imaginings about the 
appearance of Polish rulers is shaped by the sketches 
by Jan Matejko, who created his series of drawin-
gs between 1890 and 1892. We had to wait for 120 
years in order for another artist to take up the chal-
lenge and face the canon ingrained in our collective 
memory. However, the plan almost did not come 
to fruition at all. Waldemar Świerzy managed to fi-
nish the last painting, presenting Stanisław August 
Poniatowski, a day before his death on November 
27, 2013.

Waldemara Świerzego sąsiadują z reprodukcjami 
autorstwa Jana Matejki. W części edukacyjnej przy-
gotowano kolekcję monet, banknotów, znaczków 
pocztowych i kopert wykorzystujących wizerunki 
władców Polski.

– Pierwsza publiczna premiera wystawy w Warsza-
wie zdobyła świetne recenzje, poparte bardzo dużą 
frekwencją zwiedzających i dyskusją medialną. 
Okazało się, że na Dolnym Śląsku budzi podob-
ne zainteresowanie. Mówi się o niej jako o uzu-
pełnieniu nowoczesnej formy edukacji historycz-
nej. A o to przecież chodziło – dodaje Pągowski.  
• Agnieszka Pająk

Jan Matejko did not paint his gallery of portraits. He 
drew it using pencils. All that he left were sketches, 
which were “coloured” later on by his students – Le-
onard Stroynowski and Zygmunt Papieski, said Pą-
gowski, the curator of the exhibition. Their works 
became ingrained in public perception, which caused 
quite a chaos. The aim of these new portraits of Polish 
rulers is to clean up this mess. The main objective 
was to present new, colourful and modern-painted 
portraits, which is why the presented works include, 
for example, a remarkably impressive John III Sobie-
ski and Queen Hedwig wearing make-up.

The collection was first presented to the public in 
May 2015 at the Royal Castle in Warsaw, subsequen-
tly the exhibition also visited Gdańsk, where the pu-
blic could see it at the National Museum in Gdańsk 
throughout the last months of 2016. In 2017, the 
exhibition was presented once again at the Royal 
Palace – City Museum in Wrocław. The original 
portraits by Waldemar Świerzy are juxtaposed with 
copies by Jan Matejko. The educational section of 
the exhibition comprises a collection of coins, bank-
notes, postage stamps and envelopes featuring the 
new portraits of Polish rulers.

The first public presentation of the exhibition in 
Warsaw garnered great reviews and enjoyed very 
high attendance, as well as discussion in the me-
dia. It turned out that Lower Silesia is not different 
in this regard, some people even consider it a com-
plementary form of modern history education. And 
that was the whole point of it, Pągowski added.  
• Agnieszka Pająk 

HISTORIA 
NAMALOWANA 
NA NOWO

Od początku sierpnia w Pałacu 
Królewskim we Wrocławiu  
oglądać można niezwykłą  
wystawę portretów władców Polski. 
 49 pokazywanych w Muzeum 
Miejskim obrazów zachęca widzów  
do skonfrontowania utrwalonych  
w powszechnej pamięci wizerunków 
stworzonych przez Jana Matejkę 
z współczesnymi propozycjami pędzla 
Waldemara Świerzego. Wystawa 
”Nowy poczet władców Polski. Świerzy 
kontra Matejko” pokazywana będzie 
do końca lutego 2018 roku.
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Słodki Chłopak czy jednak Słodkie Chłopaki?

Rzeczywiście, Słodkiego Chłopaka tworzymy 
w dwójkę: Błażej Domaradzki i ja. Wszystko za-
częło się od wypieków Błażeja, które pojawiały się 
na różnych imprezach organizowanych w gronie 
naszych znajomych. Kiedy ktoś z nas miał uro-
dziny, to on przynosił tort. Zajadaliśmy się tymi 
ciastami i namawialiśmy go, żeby piekł więcej 
i więcej. Którejś niedzieli postanowiliśmy pójść 
razem na targowisko przy Młynie Sułkowice. Po 
chwili chodzenia między straganami zauważyli-
śmy ogromny tłum, który skupiał się wokół sto-
iska pani sprzedającej domowe wypieki. Ustawili-
śmy się w kolejce, kupiliśmy po kawałku ciasta i… 
stwierdziliśmy, że wypieki Błażeja w niczym im nie 
ustępują. Przeciwnie, są od nich lepsze! Ponieważ 
i ja próbowałem już wtedy swoich sił w pieczeniu, 
wpadliśmy na pomysł stworzenia wózka ze słod-
kościami, który jeździłby po całym mieście. Przez 
jakiś czas ten plan pozostawał jednak tylko pla-
nem: dyskutowaliśmy o tym, jak taki pojazd mógł-
by wyglądać, w których miejscach się pojawiać… 
Na poważnie wróciliśmy do tematu przed waka-
cjami. Wystąpiliśmy o pozwolenie na działalność, 
a kiedy czekaliśmy na odpowiedź, Błażej zaszył się 
na wsi, by zbudować naszą cukierenkę na kółkach, 
ja natomiast zabrałem się za stronę marketingową 
całego przedsięwzięcia. I tak po około miesiącu 
narodził się Słodki Chłopak – najmniejsza mobil-
na cukiernia w mieście. 

W trochę ponad pół roku wasza cukiernia 
przejechała po Wrocławiu dziesiątki kilome-
trów. Wszystkie wspomnienia są słodkie czy 
były i trudniejsze momenty?

Na naszą „jazdę testową” pierwszego dnia działal-
ności wybraliśmy (nie mogło być inaczej) drogę na 
Młyn. Pogoda była okropna, w końcu zaczęło lać. 
Stwierdziliśmy, że nie ma szans – w taką pogodę 
tam nie dojedziemy. Zawróciliśmy więc i z wy-
piekami znaleźliśmy schronienie przed deszczem 
na Dworcu Świebodzkim. W ciągu kilku godzin 

ciasta rozeszły się do ostatniego okruszka. Zain-
teresowanie Słodkim Chłopakiem od samego po-
czątku było oszałamiające. Nie przewidywaliśmy, 
że nasze wypieki spotkają się z tak pozytywnym 
odbiorem. Od tego czasu Słodki Chłopak mocno 
poprzestawiał nam życie. Nastąpiła zmiana priory-
tetów – z zabawy w pieczenie, z sytuacji, w której 
to my decydowaliśmy czy i kiedy ruszamy w mia-
sto, nagle stało się to naszą codziennością. I chyba 
obaj jesteśmy z tej zmiany bardzo zadowoleni.

Jak wygląda dzień pracy Słodkiego Chłopaka? 
Czy teraz jest to już dla was pełnoetatowe 
zajęcie?

Ja wciąż staram się godzić prowadzenie ruchomej 
cukierni i dotychczasową pracę marketingowo-
-grafi czną, natomiast Błażej zaangażował się już 
w Słodkiego na pełen etat. W międzyczasie zmie-
niliśmy nieco profi l działalności, na co wpłynęło 
choćby to, że zrobiło się chłodniej. Jesienią wózek 

trafi ł do garażu, a my skupiliśmy się na współpracy 
z kawiarniami, które w pewnym momencie zaczę-
ły dopytywać, czy ciasta Słodkiego Chłopaka mo-
głyby znaleźć się w ich menu. Wciąż realizujemy 
też prywatne zamówienia. Dzień pracy zaczyna-
my od dostaw, a więc totalnej gonitwy i chaosu. 
Za każdym razem zaskakuje nas ilość chętnych. Po 
rozwozach ruszamy na zakupy. Bardzo dużo czasu 
poświęcamy na selekcję produktów – nie korzy-
stamy z zewnętrznych dostawców czy wielkich 
hurtowni. Kupujemy tylko dobre, ekologiczne, lo-
kalne składniki, które są dla nas satysfakcjonujące 
i pod względem jakości, i smaku. Później zostaje 
już tylko pieczenie, które zazwyczaj trwa niemal 
do rana, kiedy to wszystko zaczyna się od począt-
ku. I tak koło się zamyka, ale na razie jest to koło, 
które sprawia nam naprawdę dużo przyjemności. 
Nie jesteśmy dużą firmą, pracujemy w dwójkę 
i chcemy, żeby póki co tak zostało. Słodki Chło-
pak pewnie będzie musiał trochę podrosnąć, żeby 
otworzyć własną kawiarnię – bo taki ma być nasz 
kolejny krok.

O momencie, który wprawił w ruch 
najmniejszą wrocławską cukiernię, 
wypiekach do białego rana, sernikowych 
eksperymentach i zdekonstruowanym 
pierniku na wigilijnym stole opowiada 
”Niezbędnikowi” Rafał Kuryło – połowa 
cukierniczego duetu Słodki Chłopak.

La
 dolce
vita
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Sweet Boy or rather Sweet Boys?

Indeed, Sweet Boy is run by us both: Błażej Do-
maradzki and me. It all started with Błażej's baked 
goods, which appeared at various parties organ-
ised in the circle of our friends. When it was some-
one's birthday, he brought a layer cake. We gorged 
ourselves on these cakes and encouraged him to 
bake more and more. One Sunday we decided to 
go together to the marketplace at Młyn Sułkowice. 
Aft er some walking between the stalls, we noticed 
a huge crowd concentrated around the stand of 
a lady selling home-made pastries. We went in 
line, bought a piece of cake and... we found that 
Błażej's pastries were in no way worse. On the 
contrary – they were even better! As I was already 
trying my hand at baking, we came up with the 
idea of creating a cart with sweets that would 
drive around the whole city. For some time, this 
plan stayed a plan only: we discussed what such 
a vehicle could look like, in which places it could 
appear... We went back to the topic and took it se-
riously before the summer holidays. We applied 
for a business permit, and when we waited for the 
answer, Błażej retreated to the countryside to build 
our confectionery on wheels, I on the other hand 
got down to take care of the marketing side of the 
whole venture. And that's how aft er about a month 
Sweet Boy was created – the smallest mobile con-
fectionery in the city. 

Macie swoje ulubione ciasta?

Naszym znakiem rozpoznawczym na pewno są 
serniki – niepowtarzalne, bo naprawdę mnóstwo 
czasu zajęło nam dopracowanie ich receptur. In-
spirowaliśmy się wieloma różnymi przepisami, 
eksperymentowaliśmy z różnych składnikami 
i teraz sernik z białymi michałkami czy musami 
owocowymi to nasze fl agowe wypieki. Jeśli jednak 
ktoś znudziłby się ciastami z serem, to na pewno 
znajdzie coś dla siebie wśród czekoladowych tart 
czy tortów bezowych.

Jak wygląda bożonarodzeniowy stół Słodkiego 
Chłopaka? Jest tradycyjny czy nowoczesny?

Nie jesteśmy typowymi cukiernikami i wśród na-
szych świątecznych propozycji wiele będzie dziw-
nych, nieoczekiwanych połączeń, które jednak 
przetestowaliśmy i wiemy, że na pewno przypad-
ną naszym klientom do gustu. Tradycyjne przepisy 
bierzemy na warsztat i przerabiamy. Bawimy się 
głównie smakiem korzennym, rozkładamy pier-
nik na czynniki pierwsze i kombinujemy z jego 
składem. W ten sposób powstały choćby pierni-
kowe serniki czy tarty na bazie piernika i białej 
czekolady.

A czy jest coś słodkiego, bez czego nie wy-
obrażacie sobie świąt Bożego Narodzenia?

Słodkie świąteczne wspomnienie Błażeja to ser-
nik z brzoskwiniami przygotowywany przez jego 
mamę, który co roku ląduję na wigilijnym stole. 
Dla mnie to na pewno kutia – w domu na świę-
ta był jej zawsze ogrom. Moja babcia nigdy nie 
trzymała się tradycyjnego przepisu. Podchodzi-
ła do niego z inwencją, zmieniała go, dodawała 
mnóstwo od siebie – trochę tak jak my robimy to 
teraz, piekąc jako Słodki Chłopak. •  Rozmawiał: 
Kuba Żary

Rafał Kuryło, part of the 
confectionery duet Słodki 
Chłopak (Sweet Boy), tells 
"Niezbędnik" about the moment 
that gave impetus to the 
smallest Wrocław confectionery, 
baking through the whole night, 
cheesecake experiments and 
deconstructed gingerbread on 
the Christmas menu.

 La
  dolce
vita
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In a little over half a year, your confection-
ery travelled dozens of kilometres around 
Wrocław. Are all the memories sweet or were 
there more diffi cult moments as well?

For our "test ride" on the fi rst day of the operation 
we chose (it could not had been otherwise) the 
road to Młyn. Th e weather was horrible, it began 
to pour. We decided that there was no chance – 
during such weather it was impossible to go there. 
So we went back and found a shelter from the rain 
at Świebodzki Railway Station. Within a few ho-
urs, the cakes were sold to the last crumb. Sweet 
Boy's popularity was stunning from the beginning. 
We didn't anticipate that our baked goods will get 
such a positive response. Since then, Sweet Boy 
has redesigned our lives. There was a change in 
priorities – from baking for fun, from a situation 
where we decided whether and when we wanted to 
set off  for the city, it suddenly became our every-
day life. And I think we are both very happy with 
this change.

What does the Sweet Boy's working day look 
like? Is it a full-time job for you now?

I still try to balance running a confectionery and 
my current marketing and graphic work, while 
Błażej is already committed to Sweet Boy full time. 
In the meantime, we have changed our business 
profi le, partly because the temperatures are lower 
now. In the autumn, the cart went to the garage, 
and we have focused on cooperation with cafés, 
which at one point began asking whether the 
Sweet Boy cakes could become a part of their men-
us. We also carry out private orders. Th e working 

day starts with deliveries, that is a total race and 
chaos. Every time we are surprised by the num-
ber of clients. Aft er deliveries we go shopping. We 
spend a lot of time choosing products – we don't 
use external suppliers or big wholesalers. We only 
buy good, ecological, local ingredients that we fi nd 
satisfying both in terms of quality and taste. Aft er 
that the only thing left is baking, which usually 
takes us the whole night, up till morning, when 
it all starts from the beginning. Th is way we come 
full circle, but for now it's a circle that really gives 
us much pleasure. We are not a big company, there 
are only the two of us working and for now we 
want to keep it that way. Sweet Boy will probably 
have to grow up a little to open his own café – be-
cause it is going to be our next step.

Do you have your favourite cakes?

We're defi nitely most recognised by our cheese-
cakes – they are unique, because perfecting their 
recipes really took a lot of time. We took inspi-
ration from many diff erent recipes, we've exper-
imented with diff erent ingredients, and now the 
cheesecakes with white Michałki candies or fruit 
mousses are our most popular cakes. However, 
if someone is bored with cheesecakes, they will 
surely fi nd something for themselves among the 
chocolate tarts or meringue cakes.

What does the Sweet Boy's Christmas menu 
looks like? Is it traditional or modern?

We are not typical confectioners, and among our 
holiday proposals there will be many weird, unex-

pected combinations that we have tested, and we 
are sure our customers are going to love them. We 
take on traditional recipes and modify them. We 
mainly like to play with the spicy fl avour, we break 
the gingerbread into bits and pieces and experi-
ment with its ingredients. Th at's how, for exam-
ple, gingerbread cheesecakes and gingerbread and 
white chocolate-based tarts were created.

Is there any type of confection you can't im-
agine Christmas without?

Błażej's sweet memory is a cheesecake with peach-
es made by his mother, it's on the Christmas Eve 
menu every year. For me, it's definitely kutia – 
there was always huge amounts of it prepared for 
Christmas in my home. My grandma never hold 
on to the traditional recipe. She always tried to be 
inventive, changed it, used a lot of her own ide-
as – a bit like we do now, baking as Sweet Boy. 
• Interview: Kuba Żary

SŁODKI CHŁOPAK

slodkichlopakcukiernia

slodkichlopak

kontakt@slodkichlopak.pl
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Widzimy się w następnym numerze!
See you in the next issue!

Krzysiek Stęplowski

Jego najbardziej znanym reprezentantem 
we Wrocławiu jest Solpol – niejednoznaczna 
bryła i pstrokate kolory jeszcze 20 lat temu 
były dla nas powiewem świeżości, symbo-
lem ”wejścia do Europy”. Dziś Solpol dzieli 
wrocławian, podobnie jak inne postmoderni-
styczne wykwity lat 90.

Solpol został zaprojektowany przez Woj-
ciecha Jarząbka, jednego z przedstawi-
cieli postmodernizmu we Wrocławiu. Przy 
Wybrzeżu Wyspiańskiego znajdziecie inną 
realizację tego samego architekta: fasadę 
jednej z dawnych kamienic. Tak, tutaj rów-
nież jest pstrokato. Ten styl nadal mocno 
oddziałuje: na fanpage'u Brzydki Wrocław 
wygenerował ponad 500 reakcji!

Wsiadamy w tramwaj i jedziemy na 
ulicę Krakowską. Siedziba firmy ZECO to 
budynek enigmatyczny – nie udało mi 
się zidentyfikować jego autora oraz daty 
realizacji. Swoją bryłą obiekt jednoznacz-
nie nawiązuje jednak do postmoderni-
zmu: intensywna żółć, ”nietuzinkowa” 
forma, bezczelność nie tyle komponująca 
się z otoczeniem, co zrywająca z nim. Jak 
Wam się podoba?

Now, we jump on a tram and go to 
Krakowska Street. ZECO office is an en-
igmatic building and I was unable to find 
the name of the designer and the date of 
the building’s construction; however, the 
building clearly refers to post-modernism 
with its intense yellow colour, “unique” 
form and its “audacity” which causes it 
to stand out from its surroundings, rather 
than blend in. How did you like it?

From Rejtana Street, we move on 
towards the railway embankment. 
Here, on Lelewela Street, we can 
find the office of the National Bank 
of Poland. The building has two 
significant post-modern traits – it 
eluded all standards at the time 
and treats space rather unceremo-
niously, adding some aggressive 
details. Intense colours are the 
only element that is absent from 
that design. Maybe that is why the 
building is not hated as much as 
the previous two?

Now, let us move towards the 
Main Railway Station. Near the 
station, on Rejtana Street, we 
can find one of the most brutal 
examples of the discussed style. 
Edward Lach’s design still evokes 
some divisive opinions, and 
I have to admit – rightfully so. 
Interestingly, the same architect 
designed Galeria Dominikańska 
shopping centre, which is far 
more inconspicuous and be-
came one of the most important 
buildings in Wrocław at the turn 
of centuries.

The best-known representative of this style 
in Wrocław is Solpol – 20 years ago its 
ambiguous shape and funky colours were 
a breath of fresh air and a symbol of “joining 
Europe” for many of us. Today, Solpol divides 
the residents of Wrocław just as strongly 
as any other post-modernist building con-
structed in the 1990s.

It was designed by Wojciech Jarząbek, one 
of post-modernism in Wrocław. On Wybrzeże 
Wyspiańskiego Street, you can find another 
one of his designs – a façade of an old 
townhouse. As you might have already 
guessed, the colours there are just as funky. 
This style is still quite divisive – it gener-
ated over 500 reactions on Ugly Wrocław 
fanpage!
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Kierujemy się w stronę Dwor-
ca Głównego. W jego pobliżu, 
przy ulicy Rejtana, znajdziecie 
jeden z najbardziej ”brutalnych” 
przedstawicieli omawianego 
nurtu. Projekt architekta Edwarda 
Lacha budzi bardzo skrajne 
opinie. Trzeba przyznać, że nie 
bez powodu. Ciekawe, że ten 
sam architekt zaprojektował 
Galerię Dominikańską – znacznie 
bardziej stonowaną, będącą jed-
nym z najważniejszych obiektów 
Wrocławia przełomu wieków.

Join me for another tour  
with the Ugly Wrocław  

fanpage. This time we are  
going to focus on the 

architecture of Wrocław,  
which still evokes a lot  
of conflicting feelings.  
Yes, I am talking about  

post-modernism!

Zapraszam na kolejną 
wycieczkę z fanpagem 
Brzydki Wrocław. Tym 

razem skoncentrujemy  
się na wrocławskiej 

architekturze, która budzi 
sporo mieszanych uczuć. 

Tak, będzie tu mowa  
o postmodernizmie!
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BrzydkiWroclaw

Z Rejtana kierujemy się w okolice 
nasypu kolejowego. Tutaj, przy 
ulicy Lelewela, znajduje się 
siedziba Narodowego Banku 
Polskiego. Budynek posiada dwie 
istotne cechy postmodernizmu: 
wymyka się (ówczesnym) stan-
dardom, przestrzeń traktuje raczej 
bezceremonialnie, w licznych de-
talach bywa agresywny. Jedyny 
element, którego tutaj ”zabrakło”, 
to intensywna kolorystyka. Ale 
może dlatego budynek nie budzi 
dziś aż takich emocji?
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Z diagramu należy wykreślić 7 nazw wrocławskich do-
mów towarowych (dla ułatwienia podane są ich opisy 
wraz z liczbą liter w nawiasie). Nazwy te nie przeci-
nają się, a kratki z kolejnymi literami danej nazwy 
sąsiadują ze sobą bokami (nie na ukos). Niewykreślo-
ne litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

Pomóż niedźwiedziowi  
polarnemu odnaleźć jego najcieplejszy sweter.

uważany za pierwszy dom handlowy w Breslau, uległ 
zniszczeniu pod koniec II wojny światowej; w latach 60. 
odbudowany i przeznaczony na ekskluzywną kawiarnię (7)

dom towarowy braci Barasch otwarty w 1904 r.; budynek  
z pierwszymi ruchomymi schodami w mieście (6)

dzisiejsza siedziba firmy Herbapol (8)

legendarny dom towarowy rodziny Wertheim; uważany  
za sztandarowe dzieło europejskiego modernizmu (6)

obecnie dyskotekowe zagłębie; przed II wojną światową 
miejsce, gdzie w czteropiętrowej kamienicy właściciel 
prowadził handel towarami kolonialnymi (m.in. kawą, 
cygarami) (13)

zlokalizowany przy ul. Szewskiej; dom towarowy Rudolfa 
Petersdorffa (8)

wybudowany w 1993 r. jako ostatni dom towarowy przed  
erą supermarketów; tzw. ”Europa na Świdnickiej” (6)

HASŁO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – dom handlowy i księgarnia w miejscu dzisiejszej 
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej

Z poprawnie rozwiązaną łamigłówką zapraszamy do Infopunktu 
w Barbarze (ul. Świdnicka 8B). Na 2 osoby będą czekać nagrody: 
album wystawy pt. ”Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra 
Matejko”, trwającej do 25 lutego w Muzeum Miejskim Wrocławia.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:  
www.wroclaw2016.pl/niezbednik-grudzien-konkurs

A R C H I T E K -
T O N I C Z N A

Z I M O W Y

wykreslanka

laBirynt
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8.08–25.02

”Nowy poczet władców Polski. 
Świerzy kontra Matejko”  
– wystawa 
New portraits gallery of Polish 
rulers. Świerzy versus Matejko  
– an exhibition 

Muzeum Miejskie Wrocławia, Pałac Kró-
lewski / The City Museum of Wrocław, The 
Royal Palace, ul. Kazimierza Wielkiego 35
wt.–sob. / Tue.–Sat. 10:00–17:00
niedz. / Sun. 10:00–18:00 

Wybitny polski grafik i portrecista – profesor 
Waldemar Świerzy – na podstawie najbardziej 
aktualnej wiedzy historycznej stworzył portrety 
polskich królów i książąt. Do tej pory obowiązu-
jącym kanonem wizerunków władców Polski był 
poczet powszechnie kojarzony z Janem Matejko, 
wykonany w technice rysunku i pozbawiony kolo-
ru. Dlatego ideą projektu „Nowy poczet władców 
Polski” było stworzenie nowatorskich, bardziej 
współczesnych portretów panujących, również 
tych nieujętych w matejkowskiej serii królewskich 
wizerunków.  

Organizator: Muzeum Miejskie Wrocławia 

www.mmw.pl 

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy), 
10 PLN (grupowy) 

A prominent Polish graphic designer and portra-
itist, professor Waldemar Świerzy, created portraits 
of Polish kings and princes based on our most 

7.10–14.01

”Zoepolis. Dizajn dla roślin  
i zwierząt” – wystawa 
Zeopolis. Design for plants  
and animals – an exhibition 

Galeria Dizajn BWA Wrocław  
/ Dizajn Gallery, ul. Świdnicka 2-4 
śr.–niedz. / Wed.–Sun. 12:00–20:00

To wystawa, której podstawę stanowi próba wyjścia 
poza antropocentryczną perspektywę w projekto-
waniu. Dizajn od zawsze skoncentrowany był na 
człowieku, wytwórstwie i projektowaniu dla jego 
potrzeb. Kuratorki wystawy – Monika Rosińska 
i Agata Szydłowska – proponują poszerzenie 
perspektywy o nie-ludzkich mieszkańców miasta: 
rośliny i zwierzęta. Nie chodzi jednak o projek-
towanie „dla” nich, a bardziej o próbę stworzenia 
międzygatunkowej wspólnoty za pośrednictwem 
przedmiotów materialnych. 

Organizator: BWA Wrocław  

www.bwa.wroc.pl  

Wstęp wolny 

The purpose of the exhibition is to consider the 
possibility of creating a human-non-human com-
munity that would be mediated through material 
objects. The curators of the exhibition, Monika 
Rosińska and Agata Szydłowska, will look for so-
lutions that treat animals and plants as full-fledged 
project processors, taking into account their needs 
and rights.

Organiser: BWA Wrocław / Free entrance

13.10–7.01

”Translokacje modernizmu.  
Architektura Kambodży  
i Wietnamu” – wystawa 
Modern movement transloca-
tion. Architecture of Cambodia 
and Vietnam – an exhibition

Muzeum Architektury we Wrocławiu  
/ Museum of Architecture in Wrocław,  
ul. Bernardyńska 5
wt. / Tue. 11:00–17.00 
śr. / Wed. 10:00–16:00
czw. / Thu. 12:00–19:00
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 11:00–17:00 

Tytułowa „translokacja” odnosi się do przenoszenia 
koncepcji europejskiego modernizmu na odległy, 
azjatycki grunt, co nastąpiło w latach 60. XX wieku. 
Wystawa opowiada o odnajdywaniu pereł moder-
nizmu w mało znanych kontekstach kulturowych 
i geograficznych. Fotografie budynków zestawione 
ze scenerią dnia codziennego Kambodży i Wietna-
mu mówią o architekturze, ludziach i czasie, który 
zmienia miasta. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizatorzy: Muzeum Architektury we  
Wrocławiu, Wydział Architektury Politechniki 
Poznańskiej

www.ma.wroc.pl 

Bilety: 10 PLN (normalny), 7 PLN (ulgowy),  
5 PLN (grupowy), środy: wstęp wolny 

The titular "translocation" refers to the transfer of 
the European modernist concepts to distant regions 
of Asia, which took place in the 1960s. The story 
told through the displayed photographs is one of 
seeking modernist movement jewels in little known 
cultural and geographical settings. Composed with 
the images of surrounding scenery: an ordinary day 
in Cambodia and Vietnam, they speak about the ar-
chitecture, people and the time that changes cities.

Additional language: English / Organisers: Museum 
of Architecture in Wrocław, The Architecture De-
partment of the Poznan University of Technology / 
Tickets: 10 PLN (regular), 7 PLN (reduced), 5 PLN 
(group), Wednesdays: free entrance 

current historical knowledge. Until now the ruling 
image canon of Polish sovereigns was commonly 
associated with Jan Matejko and his drawings 
devoid of colour.

Organiser: The City Museum of Wrocław / Tickets: 
20 PLN (regular), 15 PLN (reduced), 10 PLN (group)
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27.10–26.03

”Wrocław konkretny. Dzieła  
z kolekcji Dolnośląskiego  
Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych” – wystawa
Concrete Wrocław. Works from 
the collection of the Zachęta 
Lower Silesian Society for the 
Encouragement of Fine Arts  
– an exhibition

Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław 
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a 
pon. / Mon. 10:00–18:00
śr.–niedz. / Wed.–Sun. 12:00–20:00

Wystawa jest pokazem dzieł, które opisują szereg 
zjawisk wytworzonych na gruncie sztuki wrocław-
skiej lub powstałych w oparciu o złożoną historię 
Wrocławia i Dolnego Śląska. Począwszy od poezji 
konkretnej, poprzez szeroką reprezentację artystów 
uprawiających sztukę konceptualną, geometrię 
zakorzenioną w malarstwie i rysunku, skończywszy 
na przewrotnych akcjach i interwencjach stanowią-
cych celny komentarz do wydarzeń społeczno-poli-
tycznych ostatnich dekad.

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl 

Bilety: 10 PLN (normalny), 5 PLN (ulgowy), 
czwartki: wstęp wolny 

The exhibition presents the works from the col-
lection of the Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych: from the concrete poetry, through 
a wide representation of conceptual artists, the 
geometry rooted in painting and drawing, to 
mischievous actions and interventions which are an 
on-point comment on the socio-political events of 
the last decades.

Additional language: English / Organiser: Wrocław 
Contemporary Museum / Tickets: 10 PLN (regu-
lar), 5 PLN (reduced), Thursdays: free entrance

10.11–5.01 

”Utrwalacz” – wystawa  
Biennale WRO 2017 Draft  
Systems, RÉSUMÉ (część II) 
Stabiliser – an exhibition  
Biennale WRO 2017 Draft  
Systems, RÉSUMÉ (part II) 

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center,  
ul. Widok 7
pon. / Mon. 12:00–18:00 
wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–18:00
niedz. / Sun. 12:00–15:00 

Dzięki Biennale WRO co dwa lata Wrocław staje 
się miejscem prezentacji nowej sztuki z całego 
świata. Druga odsłona wystawy podsumowującej 
Biennale zaprezentuje instalacje (w tym m.in. 
bazującą na sieci neuronowej czy niemą rzeźbę 
dźwiękową) oraz kolaż dokumentacji performan-
sów i prac artystów z całego świata. Specjalnie 
zaaranżowana przestrzeń galerii oraz system RFID 
pozwoli każdemu w oryginalny sposób prześle-
dzić metasystemowe wątki poruszane w trakcie 
tegorocznej edycji.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki 
Mediów 

www.wrocenter.pl 

Wstęp wolny

Thanks to Biennale WRO, Wrocław becomes 
a place where new art from all over the world 
is exhibited every two years. During the second 
edition of the exhibition, which will serve as a résu-
mé of Biennale, it will be possible to see installa-
tions and a collage incorporating performances and 
works of art made by artists from all around the 
globe. A specially arranged area in the gallery and 
an RFID system will enable every visitor to enjoy 
unique experiences relating to metasystemic motifs 
referred to during this year's edition.

Additional language: English / Organiser: WRO 
Media Art Center Foundation / Free entrance

15.11–20.12

Kolekcja Hermansdorferów  
– wystawa kilkudziesięciu repre-
zentatywnych dla kolekcji dzieł
Collection of Hermansdorfer  
Family – an exhibition of  
several dozens of artworks 

mia ART GALLERY, ul. Św. Mikołaja 61-62
wt.–pt. / Tue.–Fri. 12:00–18:00
sob. / Sat. 12:00–16:00 

Do 20 grudnia w mia Art Gallery będzie dostępna 
wystawa kilkudziesięciu dzieł z arcyciekawej ko-
lekcji Hermansdorferów. Dzięki Mariuszowi Her-
mansdorferowi, kolekcjonerowi i wieloletniemu 
dyrektorowi Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
może się ono poszczycić jedną z najwspanialszych 
kolekcji polskiej sztuki współczesnej, stworzonej 
z przeszło trzystu obiektów. Ekspozycja w galerii 
przy ul. Św. Mikołaja otwiera jednocześnie autorski 
program Małe Wielkie Kolekcje, mający na celu 
promocję kolekcjonerstwa i świadomego uczestnic-
twa w rynku sztuki, który prowadzi prof. Walde-
mar Okoń.  

Organizator: mia ART GALLERY 

www.miartgallery.com  

Wstęp wolny

Until December 20, mia Art Gallery will present 
an exhibition of several dozens of works featured 
in a unique and interesting collection of over 300 
works of contemporary art gathered by the Her-
mansdorfer family. The exhibition at the art gallery 
on Św. Mikołaja Street is also the first instalment 
in the Little Big Collections programme aiming to 
promote collecting art and conscious participation 
in the art market led by Prof. Waldemar Okoń.

Organiser: mia ART GALLERY / Free entrance
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30.11–3.02

”PRZEŹROczystość” – wystawa 
TRANSparency – an exhibition 

Galeria SiC! BWA Wrocław / SiC! Gallery,  
pl. Kościuszki 9/10
pon.–pt. / Mon.–Fri. 11:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–15:00

Punktem wyjścia dla wystawy jest zastanowienie 
się nad percepcją rzeczywistości przenikającej do 
nas za pośrednictwem różnych mediów. Artystki: 
Vanessa Enriquez, Christina Gedeon, Hannah 
Gieseler, Johanna Jäger, Edith Kollath, Alanna 
Lawley, Aurelie Pertusot, Charlotte Wieser w swo-
ich pracach będą starały się pokazać, jak bardzo 
ludzki narząd wzroku jest zawodny i nieprecyzyjny 
w odbieraniu, a także wizualnym interpretowaniu 
otaczającego nas świata. Widzom na wystawie 
często towarzyszyć będzie poczucie złudzenia bądź 
iluzji, jak również zaskoczenia w momencie odbio-
ru poszczególnych prac.

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl 

Wstęp wolny 

The starting point for the exhibition is to reflect 
on the perception of the reality permeating us 
through the various media. Artists such as: Vanessa 
Enriquez, Christina Gedeon, Hannah Gieseler, Jo-
hanna Jäger, Edith Kollath, Alanna Lawley, Aurelie 
Pertusot and Charlotte Wieser will try to show 
how unreliable and inaccessible human eye organ 
is in receiving and visually interpreting the world 
around us. Spectators at the exhibition will often be 
accompanied by a sense of illusion or illusion, as 
well as surprise when receiving individual works.

Organiser: BWA Wrocław / Free entrance 

17.11–26.01

”PKiN” – wystawa fotografi  
Jacka Foty 
PKiN – photography exhibition 

Miejsce przy Miejscu – galeria fotogra-
ficzna / A Place by the Place – the photo-
graphy gallery, pl. Strzelecki 14
pn., śr., pt. / Mon., Wed., Fri. 12:00–18:00
wt., czw. / Tue., Thu. 14:00–20:00 

Jacek Fota jako pierwszy fotograf w Polsce podjął 
się sfotografowania całego Pałacu Kultury i Nauki 
oraz uzyskał dostęp do wszystkich zakamarków 
tego najbardziej rozpoznawalnego budynku w Pol-
sce. Przy wsparciu miasta stołecznego Warszawy 
wydał książkę fotograficzną „PKiN” (2015). 

Organizatorzy: Miejsce przy Miejscu, Ośrodek 
Postaw Twórczych 

MiejscePrzyMiejscu

www.opt-art.net 

Wstęp wolny

Jacek Fota decided to photograph the entirety of the 
Palace of Culture and Science and was given access 
to all nooks and crannies of the most recognisable 
building in Poland. With the support of the City of 
Warsaw, he published PKiN – a photography book 
(2015).

Organisers: Place by the Place, Creative Arts Centre 
/ Free entrance
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19.11–7.12  

”Portret z wierszy i pamięci”  
– sesje naukowe i wystawa  
Portrait of poems and memory  
– scientific sessions  
and exhibition

Domek Miedziorytnika / Engraver's House, 
ul. Św. Mikołaja 1 
wt.–sob. / Tue.–Sat. 12:00–18:00 
niedz. / Sun. 13:00–18:00 

Sesje naukowe – z towarzyszącą wystawą – poświę-
cone grupie poetyckiej „Wołyń”. Przewidziane są 
dwie prelekcje: Mariusza Olbromskiego: „Szkice 
przygraniczne – o tradycjach literackich okresu 
XX-lecia międzywojennego Kresów Południowo-

23.11–2.04

”Awers/rewers. Architekt  
Bohdan Lachert” – wystawa 
Obverse/reverse. Architect  
Bohdan Lachert – an exhibition 

Muzeum Architektury we Wrocławiu  
/ Museum of Architecture in Wrocław,  
ul. Bernardyńska 5 
wt. / Tue. 11:00–17.00
śr. / Wed. 10:00–16:00 
czw. / Thu. 12:00–19:00 
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 11:00–17:00

Wystawa prezentuje twórczość Bohdana La-
cherta – jednego z najwybitniejszych polskich 
architektów awangardowych, współtwórcy grupy 
modernistów Praesens, partnera Józefa Szanajcy 
w spółce architektonicznej Lachert & Szanajca – 
najlepiej rozpoznawalnego duetu w historii polskiej 
architektury nowoczesnej. Na wystawie znajdą 
się projekty i rysunki, fotografie, makiety, rzeźby, 
prototypy i patenty mebli, okładki książek, a także 
teksty Bohdana Lacherta, wywiady z architektem 
i jego bliskimi oraz materiały filmowe.

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu 

-wschodnich RP” i prof. Lecha Stanisława Szajdaka 
– „Sylwetki twórców grupy poetyckiej «Wołyń»” 
oraz recytacje wierszy poetów z grupy poetyckiej 
„Wołyń”. Grupa założona została w latach trzydzie-
stych XX w. w Równem na Wołyniu, z inicjatywy 
Czesława Janczarskiego. Tworzyli ją m.in. Z. 
Ginczanka, W. Iwaniuk, J. Łobodowski, W. Milcza-
rek, Z. J. Rumel, J. Śpiewak, a patronował jej Józef 
Czechowicz. Historia grupy w okresie PRL-u była 
przemilczana i pomijana.

Organizatorzy: Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku, Biuro Wrocław 2016 

DomekMiedziorytnikaWrocław 

Wstęp wolny 

Scientific sessions – with accompanying exhi-
bition – devoted to the "Wołyń" poetry group. Two 
lectures are planned: Mariusz Olbromski's Frontier 
Sketches – On Literary Traditions of the South-East 
Borderlands of Poland During the Interwar Period 
and prof. Lech Stanisław Szajdak's, titled Portrayal 
of the Creators of the "Wołyń" Poetry Group and 
declamation of poems of the "Wołyń" poetry group 
poets. History of the group during the Polish Pe-
ople's Republic period was overlooked and ignored.

Organisers: Muzeum im. Anny i Jarosława  
Iwaszkiewiczów w Stawisku, Biuro Wrocław 2016 
/ Free entrance

www.ma.wroc.pl  

Bilety: 10 PLN (normalny), 7 PLN (ulgowy),  
5 PLN (grupowy), środy: wstęp wolny

The exhibition presents the works of Bohdan 
Lachert – one of the most outstanding Polish avant-
-garde architects, co-creator of the Praesens moder-
nist group, Józef Szanajca's partner in the architec-
tural studio Lachert & Szanajca – the best known 
duo in the history of polish modern architecture. 
The exhibition presents architectural designs and 
drawings, photographs, mock-ups, sculptures, 
prototypes and patents of furniture, book covers, as 
well as Bohdan Lachert's texts, interviews with the 
architect and his loved ones,  
as well as film material.

Additional language: English / Organiser: Museum 
of Architecture in Wrocław / Tickets: 10 PLN  
(regular), 7 PLN (reduced), 5 PLN (group),  
Wednesdays: free entrance
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2–31.12
2.12 | 18:00 wernisaż / opening

”Zmienność obłoków” – wystawa
The Changing Nature of Clouds  
– an exhibition 

Galeria Sztuki Platon / Platon Art Gallery,  
ul. Krupnicza 13 
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–15:00 

Wystawa malarstwa Anny Karpowicz-Westner, 
artystki z ugruntowaną pozycją na rynku sztuki, 
zabierze odbiorców w podróż, której motywem 
przewodnim jest światło. W kontraście do spek-
takularnych pejzaży zobaczymy także intymne 
wnętrza pracowni. Wspólnym mianownikiem prac 
jest postać kobieca, piękna i tajemnicza, zatrzyma-
na w czasie. Mocna forma i kolor, pełne przestrzeni 
i światła figuratywne kompozycje współtworzą 
rozpoznawalny, charakterystyczny dla artystki styl 
malarski.  

Organizator: Galeria Sztuki Platon 

www.galeriaplaton.pl 

Wstęp wolny 

A painting exhibition by Anna Karpowicz-Westner, 
an artist with a strong position on the art scene, 
who will take her audience for a journey with light. 
We will see the intimate interiors of her studio 
contrasted with spectacular views and landscapes. 
A strong form and colour, as well as figurative com-
positions full of space and light create a recognisa-
ble style, characteristic of the artist.

Organiser: Platon Art Gallery / Free entrance

5–31.12

25-lecie konkursu rzeźbiarskie-
go dla dzieci i młodzieży  
”Najpiękniejsza Szopka  
Betlejemska” – wystawa
25th anniversary edition of  
the Most Beautiful Nativity  
Scene competition for children 
and youth – an exhibition

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście,  
ul. Dubois 5
pon.–pt. / Mon.–Fri. 9:00–20:00
sob. / Sat. 10:00–13:00 

W ekspozycji znajdą się wydruki akcydensowe, 
plakaty, reportaże fotograficzne i realizacje rzeź-
biarskie szopek. We wszystkich edycjach konkursu 
wzięło udział 715 szkół, prezentując na wystawach 

pokonkursowych 4441 szopek wykonanych przez 
5419 młodych rzeźbiarzy. Realizacje tematu naro-
dzin Chrystusa w Betlejem wykonane były z naj-
różniejszych materiałów: poczynając od szyszek, 
drewna, mchu, makaronu, kostek cukru, płyt CD, 
guzików, tkanin, torebek herbaty, mydła, kończąc 
na szlachetnej ceramice.   

Organizator: MDK Śródmieście 

www.mdksrodmiescie.wroc.pl 

Wstęp wolny 

The exhibition will feature job prints, posters, photo 
reports and sculptures presenting nativity scenes. 
The birth of Christ in Bethlehem was presented 
using a wide variety of materials, including cones, 
wood, moss, pasta, sugar cubes, CDs, buttons, 
textiles, tea bags, soap and ceramics.

Organiser: Śródmieście Youth Cultural Center  
/ Free entrance 

7.12–3.01
7.12 | 18:00 wernisaż / opening

Bryły Platona: ”Zobaczenia”  
– wystawa prac Joanny Babuli   
Platon's Solids: Sightings  
– an exhibition of Joanna  
Babula's works 

Klubokawiarnia Mleczarnia,  
ul. Pawła Włodkowica 5 
pon.–sob. / Mon.–Sat. 18:00–04:00 
niedz. / Sun. 18:00–00:00

Pokaz twórczości Joanny Babuli to już ostatnia 
w tym roku wystawa w ramach projektu Bryły Pla-
tona. Tym razem za sprawą artystki i jej obrazów 
przeniesiemy się do Tarnowa. Cykl „Zobaczenia” 
to historia Mościc, miejsca z którego pochodzi 
i w którym nadal mieszka artystka. W pracach 
Joanny Babuli zobaczymy architektoniczne obiekty, 
które mają swoje odzwierciedlenie w autentycznych 
strukturach przemysłowej dzielnicy Tarnowa.  

Organizatorzy: Galeria Sztuki Platon, Kluboka-
wiarnia Mleczarnia 

www.galeriaplaton.pl 

Wstęp wolny 

The exhibition of works by Joanna Babula is the 
final exhibition of this year’s edition of Platon’s Sha-
pes project. This time, the artist and her paintings 
will take us to Krakow. The Sightings series presents 
the history of Mościce, where the artist was born 
and where she still lives to this day. 

Organisers: Platon Art Gallery, Klubokawiarnia 
Mleczarnia / Free entrance

7.12–11.01
7.12 | 18:00 wernisaż / opening

”Kot Schrödingera”  
– wystawa grupowa 
Schrödinger’s Cat  
– a collective exhibition 

Galeria Miejska we Wrocławiu / The City 
Gallery in Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 28
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 12:00–16:00 

Grupowa prezentacja prac Kasi Kmity, Mirosława 
Kocińskiego, Przemysława Lasaka, Kazimierza 
Pawlaka i Natalii Tarnawy. Idea ekspozycji skupia 
się wokół słynnego eksperymentu myślowego z za-
kresu fizyki kwantowej, przeprowadzonego przez 
noblistę Erwina Schrödingera. Głównym bohate-
rem doświadczenia jest kot, który paradoksalnie 
w trakcie badania okazał się być zarówno żywy, 
jak i martwy. Eksperyment obrazuje problematykę 
zastosowania zasad mechaniki kwantowej w odnie-
sieniu do przedmiotów codziennego użytku.  

Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu 

www.galeriamiejska.pl 

Wstęp wolny 

The idea for the exhibition is centred around the fa-
mous quantum physics thought experiment carried 
out by Nobel-winning physicist Erwin Schrödinger. 
The main object of that experiment is a cat, which 
paradoxically turned out to be dead and alive at 
the same time. The experiment illustrates the issues 
with using the principles of quantum mechanics in 
regards to everyday items.

Organiser: The City Gallery in Wrocław  
/ Free entrance 
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8–29.12
8.12 | 18:00 wernisaż / opening

”Monomit” – wystawa prac  
Filipa Berendta 
Monomyth – an exhibition  
of Filip Berendt's works 

Galeria Entropia / Entropia Gallery,  
ul. Rzeźnicza 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 13.00–19.00 

„Monomit” to projekt łączący autorską fotografię 
z abstrakcyjnym malarstwem. Tytuł odwołuje się 
do terminu wprowadzonego przez amerykańskie-
go mitoznawcę – Josepha Campbella. Określa on 
archetypiczny wzorzec struktury fabularnej wspól-
ny dla mitycznych opowieści, przejawiający się 
poprzez motyw podróży bohatera, który wyrusza 
w drogę prowadzącą go do celu, jakim ma być osta-
teczna głęboka duchowa przemiana. Filip Berendt 
jest fotografem, rzeźbiarzem i autorem obiektów. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.  

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl 

Wstęp wolny 

Monomyth is a project that combines photography 
with abstract painting. The title refers to a term 
introduced by American myth researcher Joseph 
Campbell. The term defines an archetypical pattern 
of the plot structure common to mythical stories, 
manifested through the motif of the protagonist's 
journey, who sets out on the path leading him to 
his ultimate goal of a profound spiritual transfor-
mation.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

 

9.12 | 18:00 

Noc Nadodrza w Konturach  
Kultury – wystawa 
Nadodrze Night in Kontury  
Kultury – an exhibition 

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a 

Wernisaż wystawy fotografii uczestników warszta-
tów z Konturów Kultury, odbywających się ramach 
Nocy Nadodrza. Opiekunami artystycznymi pod-
opiecznych są Agata Grzych i Paweł Stafij.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej 

www.konturykultury.art.pl 

Wstęp wolny 

An opening of an exhibition of photographs by 
workshops in Kontury Kultury, taking place as part 
of the Nadodrze Night. Artistic supervisors: Agata 
Grzych and Paweł Stafij.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

11.12–1.02 

”Kopalnia Strajkuje... Strajk  
i pacyfikacja Kopalni Wujek 
13–16 grudnia 1981 r.”  
– wystawa plenerowa
The Mine’s on Strike... The strike 
and subsequent pacification  
of the "Wujek" Mine on  
December 13–16, 1981  
– an outdoor exhibition 

Centrum Historii Zajezdnia  
/ Depot History Centre, ul. Grabiszyńska 184 

Wystawa jest poświęcona tragedii z 16 grudnia 
1981 r. w katowickiej kopalni „Wujek” i zawiera 
niepublikowane do tej pory zdjęcia. Historia 
opowiedziana przez twórców wystawy zaczyna 
się planszą o kryzysie, który nastąpił w PRL-u na 
przełomie lat 70. i 80. Następnie opisano powstanie 
związków zawodowych – „karnawał solidarności”, 
wprowadzenie stanu wojennego, odblokowanie 
zakładów pracy strajkujących na terenie wojewódz-
twa katowickiego oraz pacyfikację kopalni „Wujek”.   

Organizatorzy: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności  
w Katowicach

www.zajezdnia.org  

Wstęp wolny 

The exhibition is dedicated to the tragedy that play-
ed out on December 16, 1981 in the “Wujek” mine 
in Katowice and features photographs that were 
not published until now. The story presented by the 
authors of the exhibition starts with an information 
board about the crisis that erupted in the PPR at 
the turn of the 1970s and 1980s. Subsequently, the 
exhibition also presents the establishment of trade 
unions, "the carnival of solidarity", the introduc-
tion of martial law in Poland, unblocking places of 
employment on strike in Katowice voivodeship and 
the pacification of the “Wujek” mine.

Organisers: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Silesian 
Freedom and Solidarity Centre / Free entrance

12.12–25.02

”Życie mieszkańców Chin  
w czasach późnej dynastii  
Ming (1368–1644)”  
– wystawa ze zbiorów Muzeum  
Stołecznego w Pekinie 
The life of citizens of China  
in the late Ming Dynasty  
(1368–1644) – an exhibition  
from the collection of the 
Beijing Capital Museum 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu  
/ The National Museum in Wrocław,  
pl. Powstańców Warszawy 5
wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–16:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:00–17:00

Pierwsza w Polsce prezentacja bogatych zbiorów 
Muzeum Stołecznego w Pekinie. Pokazanych zosta-
nie ponad 100 zabytków, m.in. malarstwo zwojowe, 
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porcelana, rzeźba sakralna, wyroby jadeitowe i inne 
tradycyjne przykłady rzemiosła artystycznego. 
Celem ekspozycji jest chęć przybliżenia polskiemu 
odbiorcy różnych aspektów życia społeczeństwa 
chińskiego pod koniec panowania dynastii Ming – 
czasów chińskiego renesansu.  

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.art.pl 

Bilety: 10–25 PLN (normalny), 5–17 PLN 
(ulgowy), 7–15 PLN (grupowy) 

The first presentation of the extensive collection 
of the Beijing Capital Museum. The exhibition 
will feature over a hundred monuments, including 
traditional scroll paintings, china, sacral sculptures, 
jade pieces, as well as other examples of artistic 
crafts. The aim of the exhibition is to bring the 
various aspects of the life of Chinese society in the 
late Ming Dynasty – the Chinese Renaissance – to 
the Polish audience. 

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Tickets: 10–25 PLN (regular), 5–17 PLN 
(reduced), 7–15 PLN (group)

13.12–20.01 
13.12 | 12:00 wernisaż / opening

”Najpiękniejsza Szopka Betle-
jemska 2017” – XXV rzeźbiarska 
wystawa pokonkursowa  
dla dzieci i młodzieży  
The Most Beautiful Nativity  
Scene – 25th sculpture  
post-competition exhibition  
for children and teenagers 

Muzeum Etnograficzne / Ethnographic  
Museum, ul. Traugutta 111/113 
wt.–śr., pt.–niedz. / Tue.–Wed.,  
Fri.–Sun. 10:00–16:00
czw. / Thu. 9:00–16:00

Cykliczny wojewódzki konkurs pt. „Najpiękniejsza 
Szopka Betlejemska 2017” obchodzi w tym roku 
jubileusz ćwierćwiecza. Wydarzenie jest okazją do 
spotkania się z tradycją świąt Bożego Narodzenia 
i jej pielęgnowania poprzez realizację pięknych 
plastycznych przedstawień Narodzenia Pańskie-
go. Na jubileuszowej wystawie prezentowanych 
jest 100 rzeźb wykonanych przez dzieci, których 
realizacje zostały ocenione przez jury powołane 
przez organizatorów – MDK Śródmieście, Galerię 
i Muzeum Etnograficzne. 

Organizatorzy: MDK Śródmieście, Muzeum  
Etnograficzne – Oddział Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu 

www.mdksrodmiescie.wroc.pl 
www.muzeumetnograficzne.pl

Bilety: 10 PLN (normalny),  
8 PLN (ulgowy), 5 PLN (grupowy)

This year, we will see the 25th anniversary edition 
of the Most Beautiful Nativity Scene regional 
competition. The anniversary exhibition will pre-
sent 100 sculptures made by children, which were 
evaluated by the jury appointed by the organisers – 
Śródmieście Youth Cultural Centre, the Gallery and 
the Ethnographic Museum.

Organisers: Śródmieście Youth Cultural Centre, 
Ethnographic Museum – Branch of the National 
Museum in Wrocław / Tickets: 10 PLN (regular),  
8 PLN (reduced), 5 PLN (group)

13, 16.12 | 13:00
3, 6.01 | 13:00

Bliżej sztuki. MWW dla Seniorów  
Closer to Art. MWW for Seniors 

Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław 
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a 

W grudniu poznamy proces powstawania wystawy 
„Miesięcznik «Fotografia» 1953–1974”. W rozmo-
wie z Agatą Ciastoń i Pawłem Bąkowskim zapyta-
my o różne aspekty pracy kuratora i producenta. 
Dowiemy się, czym wystawa o czasopiśmie różni 
się od wystawy monograficznej oraz jak wyglądały 
kulisy jej produkcji. W styczniu bliżej przyjrzymy 
się samemu miesięcznikowi „Fotografia”. Wcielimy 
się w role badaczy, zastanawiając się nad różnymi 
sposobami czytania czasopisma, pospieramy się też 
o charakter fotografii.  

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl 

Wstęp wolny 

In December, we are going to discover the process 
of creating the Photography monthly magazine 
1953–1974 exhibition. In an interview with Agata 
Ciastoń and Paweł Bąkowski we will discuss vario-
us aspects of curator's and producer’s work. We will 
learn the difference between an exhibition about 
a magazine and a monograph exhibition, as well 
as take a look behind the scenes of the production 
process. In January, we will take a closer look on the 
Photography monthly itself. We will play the role of 
researchers, reflecting on various ways of reading 
the magazine, we will also argue about the nature of 
photography.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Free entrance 

13–28.12
13.12 | 19:00 wernisaż / opening

”Kto widział… modernizm?  
Re-aktywacja” – wystawa 
Who saw… Modernism?  
Reloaded – an exhibition 

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów  
/ Lower Silesia District Chamber  
of Architects, ul. Wróblewskiego 18
pon., śr., czw., pt. /  
Mon., Wed., Thu., Fri. 8:30–16:30 
wt. / Tue. 8:30–17:00

To pomysł stowarzyszenia PAKT na przybliżenie 
historycznego i współczesnego znaczenia wrocław-
skiej architektury modernistycznej. Inicjatorzy 
zebrali wspomnienia i rozmawiali z mieszkańcami 
przed- i powojennych budynków modernistycz-
nych, takich jak Sedesowce i obiekty wzorcowego 
osiedla WuWA. Na wystawie zaprezentowane 
zostaną wybrane narracje mieszkańców w formie 
krótkich wideoreportaży i tekstów, archiwalne 
fotografie oraz rezultaty towarzyszących projektowi 
warsztatów dla dzieci z kolażu i poezji dadaistycz-
nej. Wydarzenie organizowane jest w ramach 
programu mikroGRANTY ESK Wrocław 2016.

Organizatorzy: Stowarzyszenie PAKT, 
Biuro Wrocław 2016 

www.ktowidzialmodernizm.pl 

Wstęp wolny 

The main idea behind the exhibition prepared by 
the PAKT Association is to familiarize the audience  
with the historic and contemporary significance of 
modernist architecture in Wrocław. The organisers 
gathered memories and talked to the inhabitants 
of pre- and post-war modernist houses, including 
the set of residential and commercial buildings on 
Grunwaldzki Square (known as Sedesowce) and 
objects belonging to the model housing estate, 
WuWA. The selected narratives will be presented in 
the form of short video-reportages, texts,  archival 
photos and photo-collages  created by children 
during workshops on Dada poetry. The event is 
organised as part of the ECoC Wrocław 2016 mi-
croGRANTS programme.

Organisers: Stowarzyszenie PAKT,  
Biuro Wrocław 2016 / Free entrance 
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15.12–28.02
15.12 | 18:00 wernisaż / opening 

”Różewicz. bez tekstu”  
– wystawa 
Różewicz. sans text  
– an exhibition 

Muzeum Pana Tadeusza  
/ The Pan Tadeusz Museum, Rynek 6  
wt.–niedz. / Tue.–Sun. 10:00–18:00

Wystawa jest niczym autoportret poety przedsta-
wiony w trzech kilkunastominutowych filmach, 
złożonych z aforystycznych i anegdotycznych 
wypowiedzi Tadeusza Różewicza o sobie, o poezji 
i o teatrze. Kontrapunktem dla nich będzie czwarty 
film, w którym wypowiadają się krytycy, aktorzy, 
reżyserzy i zwykli czytelnicy.  

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich 

www.muzeumpanatadeusza.pl 

Wstęp wolny 

The exhibition is a kind of an self-portrait of the 
poet presented in three short films, combining his 
own aphorisms and anecdotes about himself, po-
etry and theatre. The three films will be countered 
by the fourth one, featuring critics, actors, directors 
and readers.

Organiser: The Pan Tadeusz Museum of National 
Ossoliński Institute / Free entrance

1.01–18.03

”Świat «Tytusa, Romka  
i A’Tomka» Papcia Chmiela.  
Instytut Wszechzbytków  
profesora Talenta” – wystawa 
The world of "Tytus, Romek  
i A’Tomek" by Papcio Chmiel. 
Professor Talent’s Institute  
of All Luxuries – an exhibition 

Centrum Historii Zajezdnia / Depot History 
Centre, ul. Grabiszyńska 184
wt.–śr. / Tue.–Wed. 9:00–17:00
czw. / Thu. 10:00–17:00
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 10:00–18:00

Takiej wystawy komiksu o takiej skali w historii 
polskiego muzealnictwa jeszcze nie było. Wystawa, 
którą od stycznia będzie można zwiedzać w Cen-
trum Historii Zajezdnia, jest hołdem złożonym 
Henrykowi Chmielewskiemu, znanemu również 
jako Papcio Chmiel i ucieleśnieniem marzeń 
tysięcy fanów, którzy dzięki ekspozycji będą mogli 
przenieść się w komiksowy świat swoich ulubio-
nych bohaterów: Tytusa, Romka i A’Tomka.

9–31.01 
12.01 | 18:00 wernisaż / opening

”Site-Specific Animation” – wy-
stawa prac duetu kinoMANUAL 
Site-Specific Animation  
– an exhibition of kinoMANUAL's 
works 

Galeria Entropia / Entropia Gallery,  
ul. Rzeźnicza 4 
pon.–pt. / Mon.–Fri. 13:00–19:00 

kinoMANUAL to duet artystów: Agi Jarząb i Mać-
ka Bączyka, którzy wspólnie tworzą filmy i obiekty 
odwołujące się do bogatej tradycji ruchomych 
obrazów, sztuki kinetycznej, animacji i kina ekspe-
rymentalnego. Tym razem postanowili wprowadzić 
swoją energię i wrażliwość do wyjątkowego dla 
nich miejsca – Galerii Entropia. Prace prezentowa-
ne na wystawie powstawały z entropii i w Entropii. 
Składają się na nie filmy, instalacje, fotografie, kli-
sze, taśmy, rysunki oraz narzędzia jakimi w swojej 
pracy posługują się artyści.  

Organizator: Galeria Entropia

www.entropia.art.pl 

Wstęp wolny 

An exhibition of works by an artistic duet (ki-
noMANUAL): Aga Jarząb and Maciek Bączyk, 
who together create films and objects referring to 
the rich tradition of moving pictures, kinetic art, 
animation and experimental cinema, made out of 
entropy and in Entropia. The exhibition will feature 
films, installations, photographs, printing blocks, 
tapes, drawings and tools used by artists in their 
work.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia 

www.zajezdnia.org  

Wstęp wolny 

An exhibition of comic books on a scale unpre-
cedented in the history of Polish museums. The 
exhibition that will be presented since January at 
the Depot History Centre is a tribute to Henryk 
Chmielewski, also known under his pen name  
– Papcio Chmiel – and a realisation of dreams of 
many fans, for whom it will be a great opportunity 
to visit the world of their favourite protagonists: 
Tytus, Romek and A’Tomek.

Additional language: English / Organiser:  
Depot History Centre/ Free entrance

11.01–8.02 
11.01 | 17:00 wernisaż / opening

”jestem prawdziwym polakiem?” 
– wystawa biżuterii patriotycznej 
am I a real Pole? – patriotic 
jewellery exhibition 

Domek Miedziorytnika / Engraver's House, 
ul. Św. Mikołaja 1 
wt.–sob. / Tue.–Sat. 12:00–18:00
niedz. / Sun. 13:00–18:00

Na wystawie pokażemy duży zbiór biżuterii patrio-
tycznej od XIX wiecznej do współczesnej (w tym 
m.in. krzyżyki z orłami, broszki, klamry powstań-
cze, pierścienie oficerskie, obrączki, odznaki i od-
znaczenia wojskowe i narodowe etc.), kropielnice, 
medaliki plebiscytowe, różne dewocjonalia. Osob-
nym zbiorem będzie bogata kolekcja krzyży w stylu 
„ramki śląskiej”, kilka wyjątkowych obrazów 
o tematyce religijnej, świeczniki. Ozdobą wysta-
wy będą: odznaka I Korpusu Polskiego w Rosji, 
fajka z operacji „Market Graden” 1. Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej oraz krzyż lwowskiego 
oddziału kawalerii „Wilki”. Obiekty prezentowane 
na wystawie pochodzą z prywatnej kolekcji Marka 
Stanielewicza.  

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

DomekMiedziorytnikaWrocław 

Wstęp wolny 

Shown at the exhibition is going to be a large 
collection of patriotic jewellery from the period be-
tween the 19th century and the present (including, 
among others, crosses, brooches, buckles, rings, 
wedding rings, badges, medals, devotional articles. 
A separate part of exhibition is going to include 
a rich collection of crosses in the "Silesian frame" 
style, some unique religious paintings, candlesticks. 
The items shown at the exhibition come from the 
private collection of Marek Stanielewicz.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance 

12.01–16.02  
12.01 | 18:00 wernisaż / opening

”Patrząc i widząc” – wystawa  
Looking and seeing  
– an exhibition

Impart, ul. Mazowiecka 17
pon.–niedz. / Mon.–Sun. 9:00–18:00

Wystawa ma charakter przekrojowy – prezentu-
je prace plastyczne amatorów uczęszczających 
na zajęcia w pracowniach malarskich Hanny 
Zawadzkiej-Woźniak i Małgorzaty Adamskiej-Lech 
oraz ceramicznych Małgorzaty Maternik i Rytisa 
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Konstantinaviciusa. Wielotematyczność pokazywa-
nych na wystawie obiektów ma odzwierciedlenie 
w wolności wyobraźni młodych twórców wypo-
wiadających się poprzez sztukę. Część autorów 
prac odnosi się jednak bezpośrednio do tematu 
wolności człowieka w życiu społecznym.   

Organizator: Ośrodek Działań Twórczych Światowid 

www.swiatowid.net.pl 

Wstęp wolny 

A cross-sectional exhibition, presenting artworks 
of amateurs attending classes in painting and 
ceramics studios. The multidisciplinary character 
of the objects shown at the exhibition is reflected 
in the freedom of imagination of young artists who 
express themselves through art.

Organiser: Ośrodek Działań Twórczych Światowid 
/ Free entrance

15–18.01
18.01 | 18:00 finisaż / closing

”Konsekwencje” – wystawa 
prac Karoliny Jaklewicz 
Consequences – an exhibition 
of Karolina Jaklewicz's works 

Galeria Miejska we Wrocławiu / The City 
Gallery in Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 28 
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 12:00–16:00

Wystawa „Konsekwencje” to indywidualna prezen-
tacja prac Karoliny Jaklewicz. Na ekspozycji będzie 
można zobaczyć malarstwo abstrakcyjne, skupia-
jące się wokół geometrii, a przede wszystkim linii. 
Według Karoliny Jaklewicz linia jest jednym z klu-
czowych środków formalnych. Artyści eksplorują 
jej właściwości wizualne i symboliczne w każdym 
możliwym kierunku. W niemożliwym także.

Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu 

www.galeriamiejska.pl 

Wstęp wolny

An individual presentation of works by Karolina 
Jaklewicz. The exhibition will feature abstract pa-
intings focused on geometry and lines. According 
to the artist herself, a line is one of the key formal 
elements. Artists explore its visual and symbolic 
properties in every possible – and impossible – way.

Organiser: The City Gallery in Wrocław / Free entrance 

19.01–28.02

”Obrazki z nut. Druki muzyczne 
z kolekcji Pawła Banasia”  
– wystawa 
Pictures of notes. Printed  
music from the collection of  
Paweł Banaś – an exhibition 

Dolnośląska Biblioteka Publiczna  
(Galeria pod Plafonem) / Lower Silesian 
Public Library, Rynek 58
pon.–pt. / Mon.–Fri. 8:00–18:00
sob. / Sat. 8:30–15:00

Pierwsza w Polsce ekspozycja poświęcona wyłącz-
nie drukom muzycznym pochodzącym z okresu 
od końca XIX do połowy XX w., wydawanym 
w różnych krajach Europy. Prezentuje fragment 
zbioru znakomitego wrocławskiego kolekcjone-
ra, historyka sztuki i kulturoznawcy, prof. Pawła 
Banasia. Okładki tych druków ukazują rozwój 
popularnej kultury muzycznej sprzed epoki jej 
masowej reprodukcji oraz sposoby wizualnego 
reklamowania i ilustrowania muzyki. Wystawa daje 
szansę poznania nie dość cenionej popularnej kul-
tury muzycznej i wizualnej przełomu XIX i XX w.

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. 
Tadeusza Mikulskiego 

www.wbp.wroc.pl 

Wstęp wolny 

The first exhibition to be held in Poland, which will 
be fully devoted to printed music documents dating 
from the period between the end of the 19th century 
and the mid-20th century, published in various 
European countries. It will present a part of the 
collection of a great Wrocław's collector, art historian 
and cultural studies specialist, Prof. Paweł Banaś. 

Organiser: Lower Silesian Public Library / Free entrance

20.01 | 16:00 

”Oczy szeroko otwarte.  
Wrocławskie fotografie  
Niezależnej Agencji Fotograficz-
nej Dementi” – spotkanie 
Eyes Wide Open. Wrocław  
photographhs of the Dementi  
Independent Photography  
Agency – a meeting 

Muzeum Pana Tadeusza  
/ The Pan Tadeusz Museum, Rynek 6  

Powstała we Wrocławiu w 1982 roku agencja 
Dementi była do 1989 roku jedyną niezależną 
agencją fotograficzną w Polsce. Jej członkowie do-
kumentowali wydarzenia stanu wojennego, strajki, 
aksamitną rewolucję w Czechosłowacji, krwawą 
w Rumunii, upadek komunizmu w ZSRR. Foto-
grafie agencji publikowane były na łamach: „The 
New York Times”,  „Tages Zeitung”, „The Guardian”, 
„Paris Match”. O historii agencji opowie Tomasz 
Kizny – fotograf i dziennikarz, jeden z Dementi.

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich

www.muzeumpanatadeusza.pl 

Wstęp wolny 

The Dementi agency, established in Wrocław in 
1982, was the only independent photography agen-
cy in Poland until 1989. Its members documented 
the events of the martial law in Poland, strikes, the 
Velvet Revolution in Czechoslovakia, the bloody 
revolution in Romania and the downfall of commu-
nism in the USSR. Tomasz Kizny – photographer 
and journalist, one of the Dementi – will tell about 
the history of the agency.

Organiser: The Pan Tadeusz Museum of National 
Ossoliński Institute / Free entrance 

23.01–18.03

”Entliczki, pentliczki, czarodzie-
je i księżniczki” – wystawa 
A-tisket, a-tasket, wizards and 
princesses – an exhibition 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu  
/ The National Museum in Wrocław,  
pl. Powstańców Warszawy 5
wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–16:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:00–17:00

Na wystawie zostaną zaprezentowane grafiki  
i rysunki europejskie – w tym również polskie  
– powstałe od II poł. XVIII w. do lat 30-tych XX 
w. Sama wystawa podzielona będzie nie tylko 
wizualnie, ale również tematycznie na dwie części. 
W jednej z sal pokazane zostaną prace odnoszące 
się do baśni, klechd, bajek i legend. W drugiej sali 
zaprezentowane zostaną grafiki i rysunki związane 
z tematyką dawnych zabaw dziecięcych oraz gry 
planszowe. Ekspozycję obu sal ożywią przedmioty 
treściowo powiązane z założeniami wystawy, m.in.: 
dwie latarnie magiczne i przezrocza, dziecięce ksią-
żeczki, broszki i haftowane serwetki z motywami 
bajkowymi czy wreszcie lalki i maszyny do szycia 
dla małych dziewczynek.  

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.art.pl 

Bilety: 10–25 PLN (normalny), 5–17 PLN 
(ulgowy), 7–15 PLN (grupowy) 

The exhibition will present European graphics and 
drawings – including Polish ones – created from 
the 2nd half of the 18th century, up until the 1930s. 
The exhibition will be divided into two parts – not 
only visually, but also thematically. One of the halls 
will feature works connected with tales, legends, 
myths and fairy tales. The other will feature 
graphics and drawings connected with the subject 
of old children’s games and board games.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Tickets: 10–25 PLN (regular), 5–17 PLN  
(reduced), 7–15 PLN (group)
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1–2.12 | 20:00

9. WROsound Festival

Impart, ul. Mazowiecka 17

Kilkunastu artystów, trzy sceny i dużo dobrej, elek-
tronicznej muzyki – w pierwszy weekend grudnia 
Impart zmieni się w wypełnioną niecodziennymi 
brzmieniami przestrzeń klubową. Kuratorem 
imprezy jest w tym roku Marcin Cichy z grupy 
Skalpel – artysta zaprezentuje nowy materiał swo-
jego solowego projektu Meeting by Chance, który 
wkrótce wydany zostanie przez jedną z najstar-
szych alternatywnych wytwórni R&S Records. 
W ramach showcase’u oficyny wystąpią również 
Alex Smoke i Lone. Z drugiego krańca Europy 
przyleci do Wrocławia pochodzący z Sankt Peters-
burga Long Arm, a 2 grudnia zagra Addison Gro-
ove, brytyjska ikona muzyki bass. Polskie składy 
na WROsound to przede wszystkim premiery – 
debiutancka płyta zespołu Coals, pierwszy występ 
tajemniczego projektu Janka, dubowy Normal Bias, 
Club Alpino – projekt wrocławskiego muzyka Mar-
ka Jeżyny, a także triumfalne zakończenie przygody 
z debiutancką płytą zespołu Kroki.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

www.wrosound.com

Bilety: 40–50 PLN (1-dniowy), 
60–80 PLN (karnet)

More than a dozen artists, three stages and a lot 
of great electronic music – the first weekend of 
December will see Impart turn into a club space 
filled with unique music. The curator of this year’s 
edition of the event is Marcin Cichy of Skalpel. The 
artist will present his own solo project – Meeting 
By Chance – which will soon be released by one of 
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the oldest alternative labels – R&S Records. As part 
of the showcase of the British label, we will also see 
Alex Smoke and Lone. Long Arm, hailing from St. 
Petersburg will come to Wrocław from the other 
side of Europe, and on the 2nd of December we 
will listen to Addison Groove – the British icon of 
bass music. The Polish accents during the festival 
can all be summed up with one word – “first”. The 
first album by Coals, the first performance of the 
mysterious Janka project, dub Normal Bias, Club 
Alpino – a project of Marek Jeżyna, a musician 
from Wrocław, as well as a triumphant end of a 
journey with the first album by Kroki. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 40–50 
PLN (1-day pass), 60–80 PLN (2-day pass)

PROGRAM FESTIWALU 
/ FESTIVAL PROGRAMME:

1.12
ŻÓŁĆPL 
KROKIPL 

MEETING BY CHANCEPL (R&S Showcase) 
ALEX SMOKEUK (R&S Showcase) 
LONEUK (R&S Showcase)  
CLUB ALPINOPL 

2.12
NORMAL BIASPL (premierowy występ we Wrocławiu 
/ premiere performance in Wrocław) 
COALSPL (premiera płyty / premiere of the album) 
LONG ARMRU 

JANKAPL (premierowy występ / premiere performance) 
YEAH BUT NODE (premierowy występ w Polsce 
/ premiere performance in Poland) 
ADDISON GROOVEUK

2.12 | 19:00

Petr Rímský & Misitu – koncert
/ a concert

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21

Petr Rímský to czeski pieśniarz, którego trudno 
zaklasyfikować do konkretnego gatunku muzyki. 
Artysta często kojarzony jest z czeską piosenką 
autorską, choć w jego znakomitej grze na gitarze 
wyraźnie rozpoznać można elementy jazzu  
czy bluesa, ale również klasykę. Sposobem grania 
Petrowi blisko do chansonu, o sobie samym jednak 
mówi, że jest raczej gawędziarzem z gitarą. Głęboki 
głos artysty z pewnością przyciąga uwagę, genialna 
gra na gitarze uszczęśliwiła niejednego słuchacza,  
a niejednego gitarzystę doprowadziła do łez. 

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Wstęp wolny 

Petr Rímský is a Czech singer, often associated with 
Czech stage songs, even though he is also a guitar 
virtuoso, playing elements of blues and jazz, as well 
as classical music. Petr’s style of playing resembles 
chanson, even though he believes himself to be a 
bard with a guitar. 

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Free entrance

2.12 | 20:00 koncert 

3.12 | 11:00 warsztaty

4. Solo Festiwal: John Russell 
– koncert i warsztaty
4th Solo Festival: John Russell 
– a concert and workshops

Ośrodek Postaw Twórczych / Creative Arts 
Center, ul. Działkowa 15

John Russell od lat 70. jest jedną z najważniejszych 
postaci londyńskiej sceny free improv. Od ponad 
40 lat występuje w telewizji i w radiu, nagrywa 
(dotychczas ponad 50 płyt) i koncertuje. Jest 
współzałożycielem legendarnego, już nieistniejące-
go, klubu Mopomoso. W OPT zagra solowy kon-
cert na gitarze, dzień poźniej poprowadzi warsztaty 
dla muzyków.

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych 

www.opt-art.net

Bilety: 10–20 PLN
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John Russel has been one of the most prominent 
figures of the London’s free improv scene since the 
1970s. For more than 40 years, he has been giving 
his performances and recording his music (over 50 
records thus far). He is a co-founder of a legendary 
Mopomoso club, which was closed in the past. At 
OPT, he will give a solo guitar concert, and on the 
following day, he will run a workshop.

Organiser: Creative Arts Center / Tickets: 10–20 PLN

3.12 | 18:00

”Eufolia | Ambulo” – premiera 
baletowa / a ballet première

Opera Wrocławska / Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35

Odbywający się w Operze Wrocławskiej Festiwal 
Oper Współczesnych+ zamknie premiera baletowa 
do muzyki współczesnej „Eufolia | Ambulo” z cho-
reografią Jacka Przybyłowicza i Jacka Tyskiego do 
muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha 
Kilara, Prasquala i Louisa Andriessena. 

Organizator: Opera Wrocławska

www.opera.wroclaw.pl 

Bilety: 40–140 PLN

The Contemporary Opera + Festival, which will be 
held at the Wrocław Opera, will end with a ballet 
première of Eufolia | Ambulo performed to the con-
temporary music and based on the choreography 
of Jacek Przybyłowicz and Jacek Tyski, and to the 
music of Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Prasqual 
and Louis Andriessen.

Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 40–140 PLN

4.12 | 20:00 

Jazz Jam Session

Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17

Klub Autograf przy Imparcie należy do tych miejsc 
we Wrocławiu – mieście festiwali: Jazz nad Odrą 
i Jazztopad – gdzie na żywo i regularnie można 
posłuchać dobrego jazzu. Nie dziwi więc, że odby-
wające się tutaj w jeden z poniedziałków comie-
sięczne jam sessions mają swoich stałych bywalców. 
W dobrym towarzystwie, w otoczeniu stworzonych 
przez Cezarego Chrzanowskiego wielkoformato-
wych fotosów gwiazd polskiej i światowej sceny 
muzycznej, przyjemnie się oddycha atmosferą 
jazzowego klubu.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

www.impart.art.pl

Wstęp wolny

Autograf Club at Impart belongs to these places in 
Wrocław – the city of festivals: Jazz on the Odra 
and Jazztopad – where you can listen to good jazz. 
Jam sessions, held every month, are regularly atten-
ded by their dedicated fans. When you are in good 
company, it is a pleasure to feel the atmosphere of 
a jazz club.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance
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5.12 | 12:30, 18:30

Mikołajkowy Spektakl 
Dzieci Dzieciom
St. Nicholas Day play for children

Impart, ul. Mazowiecka 17

Tegoroczny pokaz pracy warsztatowej Młodzieżo-
wej Akademii Musicalowej zaowocował musi-
calem, inspirowanym światową klasyką, który 
poruszył serca małych i dużych odbiorców. Ponad 
60 dzieci w różnym wieku zawładnie sceną Impartu 
i opowie na nowo historię znaną z bajki o Królu 
Lwie, gdzie emocjonujące przygody bohaterów 
splatają się z niesamowitą aurą afrykańskiego 
krajobrazu. Na widowni zasiądą podopieczni 
wrocławskich domów dziecka i placówek opiekuń-
czych, a dochód przeznaczony będzie na wsparcie 
edukacyjne dzieci z Tanzanii.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Soroptimist Interna-
tional Pierwszy Klub we Wrocławiu, Młodzieżowa 
Akademia Musicalowa

www.soroptimistwroclaw.pl

Bilety: 15–20 PLN

This year’s Youth Musical Academy workshops 
resulted in a musical inspired by the world’s classic, 
which moved the hearts of children and adults. 
Over 60 children of all ages will take over Impart’s 
stage to retell the story of the Lion King, where the 
exceptional atmosphere of an African landscape 
serves as a background to the amazing adventures 
of the main characters. In the audience, there will 
be children from Wrocław’s children’s homes and 
care institutions. All proceeds will go towards edu-
cational support for children from Tanzania.

Organisers: Stowarzyszenie Soroptimist Internatio-
nal Pierwszy Klub we Wrocławiu, Youth Musical 
Academy / Tickets: 15–20 PLN

6.12 | 19:00

Budapest Festival Orchestra 
– koncert / a concert

Narodowe Forum Muzyki / National Forum 
of Music, pl. Wolności 1

Budapest Festival Orchestra powraca do stoli-
cy Dolnego Śląska. Rok po ostatnim koncercie 
w Narodowym Forum Muzyki zespół wystąpi 
ponownie pod batutą jednego ze swych ojców 
założycieli, Ivána Fischera. W programie perły 
muzyki baroku, romantyzmu i XX wieku. Koncert 
jednej z dziesięciu najlepszych na świecie orkiestr 
to wydarzenie, którego z pewnością nie można 
przegapić. Zabrzmią dzieła bardzo różniące się od 
siebie pod względem stylistycznym. Wykonanie tak 
urozmaiconego repertuaru niewątpliwie wymaga 
ogromnych umiejętności, których nie brakuje 
artystom z Budapest Festival Orchestra. 

Organizator: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 
Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 25–200 PLN

The Budapest Festival Orchestra was formed in 
1983 by Hungarian-born conductor and compo-
ser, Iván Fischer, and pianist, Zoltán Kocsis. Today, 
it is Hungary’s finest and most popular orchestra 
and is often rated among the top 10 orchestras in 
the world. Presenting concerts internationally, the 
Budapest Festival Orchestra appears regularly at 
Carnegie Hall, Lincoln Center, Vienna’s Musikve-
rein, the Royal Concertgebouw in Amsterdam and 
London’s Royal Albert Hall. It is a pleasure and a 
privilege to welcome Iván Fischer and the Budapest 
Festival Orchestra to the National Forum of Music.

Organiser: The Witold Lutosławski National Forum 
of Music / Tickets: 25–200 PLN 

7.12, 25.01 | 19:00 

Przed premierą: Dawid Gębala 
& Dominika Guzek – koncerty 
Before premiere – concerts

Impart, ul. Mazowiecka 17

Kolejny wieczór z lubianego cyklu „Przed premie-
rą”, których bohaterami są najzdolniejsi polscy 
wykonawcy młodego pokolenia, znakomicie 
sprawdzający się w repertuarze piosenki artystycz-
nej, mogący niebawem stanowić czołówkę polskiej 
sceny – nie tylko muzycznej. Gospodarzem 
spotkań jest wybitny znawca tego gatunku piosenki 
Bogusław Sobczuk. W głównej roli podczas grud-
niowego wieczoru będzie Dawid Gębala (7.12), a 
styczniowego – Dominika Guzek (25.01).

Organizator: Biuro Wrocław 2016

www.impart.art.pl

Wstęp wolny 

An evening show staged as a series of performan-
ces called Before premiere, in which characters 
are played by the most gifted artists representing 
the younger generation, is really well suited for a 
repertoire of artistic, literary and stage songs. The 
leading role of the December evening will be taken 
by Dawid Gębala (7.12) and in January – Dominika 
Guzek (25.01).

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance
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8.12 | 18:00

”Pieśni piękne: W srebrze cały 
świat na opak” – koncert
Songs of Beauty: In silver the 
whole world upside-down  
– a concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

„Pieśni piękne” to ludowe pieśni z pogranicza 
wiejsko-miejskiego. Często inspirowane są muzyką 
miejską zarówno w warstwie melodycznej, jak 
i tekstowej; są tak zabawne, jak i traktujące o spra-
wach najważniejszych, egzystencjalnych. Wzru-
szają prostotą przekazu rzeczy ważnych. Przedsta-
wiamy je we współczesnej muzycznej interpretacji, 
starając się wydobyć ich niepowtarzalny urok.  
W tym celu przygotowaliśmy opowieść muzyczną, 
która miała swoją premierę na 36. PPA w nurcie 
OFF we Wrocławiu, gdzie zdobyła główną nagrodę 
Tukana.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

www.impart.art.pl

Bilety: 15 PLN

Songs of Beauty are folk songs from rural and 
urban borderlands. They are often inspired by 
urban music, both in the melodic and textual 
layer; entertaining, as well as concerning the most 
important, existential issues. We present them in 
modern musical versions, trying to bring out their 
unique charm.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 15 PLN

8.12 | 18:00–19:30

Samba i bossa nova z akcentem 
świątecznym – koncert
Samba and bossa nova with  
a Christmas twist – a concert

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2

Pełech & Horna Duo – jedyny w Polsce improwizu-
jący duet gitarzystów klasycznych zaprasza na spe-
cjalny koncert mikołajkowy. Artyści zaprezentują 
materiał z najnowszej płyty „Sambalanço”, za którą 
Krzysztof Pełech otrzymał nominację do Wro-
cławskiej Nagrody Muzycznej. Podczas koncertu 
usłyszymy kombinację oryginalnych aranżacji 
w stylu samby, bossa novy, tanga i improwizowa-
nych smooth jazzowych klimatów. Ponadto duet 
przygotował świąteczne niespodzianki.

Organizatorzy: Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe, 
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

www.guitarmasters.pl

Wstęp wolny 

Pełech & Horna Duo – the only improvising duo of 
classical guitarists would like to invite everybody for 
a special concert on St. Nicholas Day. The artists will 
present songs from their latest album – Sambalanço 
– which brought Krzysztof Pełech a nomination to 
Wrocław Music Award. During the concert, we will 
listen to a combination of original arrangements in 
a style of traditional samba, tango, bossa nova and 
improvised smooth jazz tunes. What is more, the 
duo has some Christmas surprises in store.

Organisers: Wrocław Guitar Society, Akademia 
Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu / 
Free entrance

9–10.12 | 20:00–23:30

VIII Międzynarodowy Festiwal 
Ambientalny

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, 
Synagoga Pod Białym Bocianem / The White 
Stork Synagogue, ul. Włodkowica 5a

Festiwal Ambientalny to idea niezwykle spójnego, 
na swój sposób hermetycznego, stylistycznie wyda-
rzenia wychodzącego przeciw wszelkiej powierz-
chowności w procesie tworzenia i odbioru sztuki. 
Chcemy prezentować gatunki i artystów, obok 
twórczości których nie można przejść obojętnie, 
przedstawiających sztukę, która wymaga od widza 
pełnego zaangażowania emocjonalnego i umy-
słowego. W programie: 9.12 – Ben Lukas Boysen, 
Jacaszek, thisquietarmy; 10.12 – Lubomyr Melnyk, 
Bersarin Quartett (7.1 Surround Sound-Concert), 
Tomasz Mreńca.

Organizator: Wrocławski Klub Formaty

www.ambientalny.pl

Bilety: 40–50 PLN

Festiwal Ambientalny is an extremely cohesive 
conception, in its own right very hermetic in terms 
of style, opposing all superficiality in the creation 
process as well as in the reception of art. We want 
to present genres and artists, whose craft cannot be 
ignored, representing art that requires the behol-
ders full attention, both emotional and intellectual. 
Programme: 9.12 – Ben Lukas Boysen, Jacaszek, 
thisquietarmy; 10.12 – Lubomyr Melnyk, Bersarin 
Quartett (7.1 Surround Sound-Concert), Tomasz 
Mreńca.

Organiser: Wrocławski Klub Formaty / Tickets: 40–50 PLN

9.12 | 19:00

17. Polsko-ukraiński Festiwal 
Jazz Bez | Wrocław
17th Polish and Ukrainian Jazz 
Bez Festival | Wrocław

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama, 
ul. B. Krzywoustego 286

Jazz Bez to polsko-ukraiński festiwal, który od 
2000 roku jednoczy kilkanaście miast z Polski 
i Ukrainy, prezentując szerokie spectrum muzy-
ki jazzowej i jej zróżnicowane oblicze: od jazzu 
tradycyjnego poprzez awangardę po eksperyment 
i improwizację. W ramach 17. edycji polsko-ukra-
ińskiego festiwalu Jazz Bez, na Psim Polu zagości 
wyjątkowy kwartet ze Stanów Zjednoczonych: Ark 
Ovrutski New York Quartet. Na koncert zaprasza-
my zarówno melomanów, jak i osoby, które chcą 
dopiero zaprzyjaźnić się z jazzem.

Skład zespołu:
Ark Ovrutski (kontrabas) – lider zespołu; 
ukraiński kompozytor mieszkający w Nowym Jorku; 
współpracował m.in. z takimi muzykami jak: Curtis 
Fuller, Gregory Porter, Carmen Lundy, Steve Williams, 
Larry Willis, Jevon Jackson, Duduk Da Fonseca, Michiel 
Borstlap; ma na swoim koncie 3 płyty zrealizowane 
z amerykańskimi jazzmanami.
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8.12 | 20:00

Pidżama Porno  
– koncert jubileuszowy
Pidżama Porno  
– an anniversary concert
Centrum Koncertowe A2, ul. Góralska 5

Koncert z okazji 30. urodzin Pidżamy Porno. 
W grudniu 2017 r. minie 30 lat od pierwszego 
koncertu zespołu. Rzecz wydarzyła się w Pozna-
niu, w klubie Słońce, gdzie w latach 80. odbyło się 
mnóstwo koncertów muzyki alternatywnej. 
W związku z jubileuszem zespół postanowił wrócić 
do zawieszonej 10 lat temu tradycji grania swoich 
urodzinowych koncertów. Jak przystało na jubile-
uszową imprezę, będą goście i liczne niespodzian-
ki. Gośćmi specjalnymi będą: Zespół Hurt, Gutek, 
Jacek Stęszewski z Koniec Świata czy Lilly Hates 
Roses.

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław”

www.wrockfest.pl

Bilety: 60–70 PLN

A concert commemorating 30th birthday of 
Pidżama Porno, who will celebrate the 30th anni-
versary of their first concert in December 2017. 
The anniversary concert will feature many guests 
and surprises. Among the special guests are: Hurt, 
Gutek, Jacek Stęszewski of Koniec Świata, Lilly 
Hates Roses.

Organiser: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław” / Tickets: 
60–70 PLN
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10.12 | 12:00

Wieczór z Samuelem Altym 
– koncert
Evening with Samuel Alty 
– a concert

Macondo, ul. Pomorska 19 

Ciepłe brzmienia gitary akustycznej, kawy i ciasta, 
które rozjaśniają zimową ciemność. Samuel Alty 
to nowozelandzki wokalista, gitarzysta i tekściarz. 
Jego kariera z pewnością nie należy do jednorod-
nych. Zdarzyło mu się już tańczyć w Royal Opera 
House, uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym 
na kole podbiegunowym oraz wystąpić w angiel-
skim cyrku objazdowym jako muzykalny królik. 
W swoich tekstach porusza rozmaite wątki, jego 
muzyka zaś czerpie w równym stopniu z folku, 
flamenco, muzyki arabskiej, hip-hopu czy wielu 
innych gatunków z całego świata.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo

www.macondo.com.pl 

Wstęp wolny 

A warm acoustic guitar, coffee and cake vibes to 
lighten the winter darkness. Samuel Alty is a New 
Zealand singer, guitarist and songwriter. His career 
is certainly not very uniform. He had already 
danced at the Royal Opera House, took part in a 
theatre play in the Arctic Circle, and performed 
in an English travelling circus as a musical rabbit. 
In his texts he deals with various themes, and his 
music – draws equally from folk, flamenco, Arabian 
music, hip-hop and many other genres from aro-
und the world.

Additional language: English / Organiser: Fundacja 
Rozwoju Kultury i Sztuki Macondo / Free entrance
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Myron Walden (saksofon) – muzyk współpracu-
jący z  Wyntonem Marsalisem, Royem Hargrove 
i Freddie Hubbardem oraz jazzmanami z grupy Lincoln 
Center Jazz Orchestra; laureat nagrody Grammy i kon-
kursu Charliego Parkera; karierę zawodową rozpoczynał 
od projektu ”Smalls”, w ramach którego grał z takimi 
artystami jak: Kurt Rosenwinkel, Eddie Henderson, Kevin 
Hayes, Stephen Scott, Greg Hutchinson czy Eric Harland; 
lider zespołu i autor kompozycji dla ”Apex Trio” (Macfir-
son, Brno, Walden); na koncie ma też 4 solowe płyty.

Benito Gonzalez (pianino)
Charles Goold (perkusja)

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna  
we Wrocławiu, Filia nr 11 – CBK Fama,  
ART CENTER DZYGA

www.fama.wroc.pl | www.dzyga.com 

Wstęp wolny  
Zapisy: www.fama.wroc.pl

Jazz Bez is a Polish and Ukrainian festival, which 
has been uniting several towns and cities from 
Poland and Ukraine since 2000, and which presents 
a wide range of jazz music and its diversified gen-
res: from traditional jazz, through avant-garde jazz, 
to experimental and improvised music. As part of 
the 17th edition of the Polish and Ukrainian Jazz 
Bez Festival, organised in Psie Pole, a unique band 
from the United States will participate in the event: 
Ark Ovrutski New York Quartet. We are pleased to 
invite to the concert both music lovers and those 
who would like to become familiar with jazz music. 

The band is composed of:
Ark Ovrutski (double bass) – the leader of the 
band; a Ukrainian composer, who lives in New York. He 
collaborated with such musicians as: Curtis Fuller, Gre-
gory Porter, Carmen Lundy, Steve Williams, Larry Willis, 
Jevon Jackson, Duduk Da Fonseca, Michiel Borstlap. 
So far, his three albums recorded in collaboration with 
American jazz musicians have been released. 

Myron Walden (saxophone) – a musician 
collaborating with Wynton Marsalis, Roy Hargrove and 
Freddie Hubbard, as well as the jazzmen from Lincoln 
Center Jazz Orchestra; a Grammy Award and Charlie 
Parker Competition winner; he started his professional 
career with the Smalls project, to which he invited 
such artists as Kurt Rosenwinkel, Eddie Henderson, 
Kevin Hayes, Stephen Scott, Greg Hutchinson and Eric 
Harland; the leader of the band and the author of music 
composed for Apex Trio (Macfirson, Brno, Walden); he 
has also released four solo albums. 

Benito Gonzalez (piano) 
Charles Goold (drums)

Organisers: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocła-
wiu, Filia nr 11 – CBK Fama, ART CENTER DZYGA 
/ Free entrance / Registration: www.fama.wroc.pl

10.12 | 19:00

Voo Voo – koncert / a concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

Koncert zespołu Voo Voo promujący ich najnow-
szą płytę („7” ukazała się 7.03.2017 r.), jak i znane 
już publiczności utwory z poprzednich albumów. 
Niedawno obchodzili 30-lecie, jednak w ich przy-
padku nie ma mowy o odcinaniu kuponów. Tym 
razem kluczem do nowej płyty jest czas i jego nie-
ustanny upływ. Na nowym albumie Voo Voo znaj-
dzie się zaledwie siedem (za to długich) utworów,   
a każdy z nich będzie zatytułowany od kolejnych 
dni tygodnia. Wojciech Waglewski jest kompozy-
torem i autorem wszystkich utworów na nowym 
albumie zespołu, który współtworzą: perkusista 
Michał Bryndal, basista Karim Martusewicz oraz 
saksofonista i wokalista Mateusz Pospieszalski.

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław”

www.wrockfest.pl

Bilety: 55–88 PLN

A concert by Voo Voo, promoting the band’s latest 
release. Time and its constant passage is the key 
to understanding the new album, which contains 
just 7 long songs, with every single one of them 
named after a day in the week. Wojciech Waglewski 
composed and written all the songs.

Organiser: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kultu-
ralnych „Nasze Miasto Wrocław” / Tickets: 55–88 PLN
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14.12 | 18:00

”Flamenco i blues” – koncert
Flamenco and blues – a concert

Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1

Zapraszamy na koncert z okazji 15-lecia sekcji 
flamenco, pracującej pod kierunkiem Anny Pat-
kiewicz. W programie występy młodych artystów 
z MDK Wrocław-Krzyki oraz profesjonalnych 
muzyków flamenco i jazzu.

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki

www.mdk-krzyki.pl 
www.muzeum.uni.wroc.pl

Wstęp wolny 

We would like to invite you to a concert comme-
morating the 15th anniversary of the flamenco 
section, operating under the supervision of Anna 
Patkiewicz. The programme consists of performan-
ces of young artists from MDK Wrocław-Krzyki 
and professional flamenco and jazz musicians.

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Free entrance

15.12 | 18:30

Światowid Klasycznie: Suoni 
String Quartet – koncert
Classical Światowid: Suoni 
String Quartet – a concert

Ośrodek Działań Twórczych Światowid, 
ul. Sempołowskiej 54a

Suoni String Quartet – zespół smyczkowy składa-
jący się z grupy przyjaciół dzielących tę samą pasję, 
młodych i bardzo energicznych instrumentalistów, 
którzy na swoim koncie mają już wiele koncertów 
na terenie całej Polski. Kwartet ma w repertuarze 
popularne i lubiane utwory należące do kilku epok 
– począwszy od czasów baroku, przez klasykę, 
romantyzm, a na muzyce rozrywkowej i filmowej 
kończąc. W programie usłyszymy m.in. kompozy-
cje A. Vivaldiego, W. A. Mozarta i F. Schuberta.

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Bilety: 8 PLN

Suoni String Quartet – a music ensemble and a 
group of friends, presenting popular and well-li-
ked pieces from several epochs, ranging from the 
Baroque, through Classicism and Romanticism, 
as well as popular and film music. The program-
me will feature compositions by A. Vivaldi, W. A. 
Mozart and F. Schubert.

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 8 PLN

15.12 | 19:00

”III Koncert fortepianowy d-moll” 
– wyzwania Rachmaninowa
Rachmaninoff Piano Concerto 
No. 3 in D minor Op. 30

Narodowe Forum Muzyki / National Forum 
of Music, pl. Wolności 1

Boris Giltburg jest jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych pianistów, współpracuje z najlepszy-
mi orkiestrami świata i nagrywa dla czołowych 
wytwórni muzycznych. Wraz z NFM Filharmonią 
Wrocławską pod batutą Giancarla Guerrero 
pianista wykona jeden z najsłynniejszych utworów 
Siergieja Rachmaninowa – „III Koncert fortepia-
nowy d-moll”. Niezwykle szybko zaczął on należeć 
do tych utworów, które najchętniej wykonywał sam 
Rachmaninow. Utwór ten należy do najczęściej 
wykonywanych na całym świecie dzieł muzyki ro-
mantyzmu, a jego napisanie zajęło kompozytorowi 
niemal dwadzieścia lat. 

Organizator: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 
Lutosławskiego

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 10–110 PLN

Sergei Rachmaninoff wrote the Third Piano Con-
certo for his first American tour in 1909. The piece 
was composed during the summer of 1909 at his fa-
mily estate Ivanovka. The premiere took place with 
two New York performances under Gustav Mahler. 
The Third Piano Concerto has earned a reputation 
as one of the most technically demanding works in 
the repertoire, and pianists have often been quoted 
to regard it as a challenge they feel compelled to 
surmount.

Organiser: The Witold Lutosławski National Forum 
of Music / Tickets: 10–110 PLN

15.12 | 20:00

ASA (All Sounds Allowed) 
– koncert / a concert

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

Podczas koncertu ASA wszystkie dźwięki dozwolo-
ne: plastikowe i metalowe beczki, puszki po farbie 
i oleju, stara opona od malucha i wiele innych 
przedmiotów na co dzień kojarzonych raczej ze 
złomowiskiem niż salą koncertową. Na tym jednak 

nie koniec – na koncertach ASA prócz rytmów 
granych na złomie usłyszeć (i zobaczyć) można 
szlifierki czy pilarki do drewna. Jako pierwszy 
w Polsce zespół użył też na scenie młota pneuma-
tycznego. Mimo zdecydowanie eksperymentalnego 
charakteru ich muzyki zespół stara się kompo-
nować piosenki, w których ważną rolę odgrywa 
charyzmatyczny wokal.

Organizator: Wrocławski Klub Formaty

www.wkformaty.pl

Bilety: 10 PLN

Apart from the rhythms played on stuff straight 
from a junkyard, ASA concerts feature grinders 
and chainsaws. They are the first band in Poland 
to have used a jackhammer on stage! Despite the 
experimental nature of their music, the band com-
poses songs where the charismatic vocalist plays an 
important role.

Organiser: Wrocławski Klub Formaty / Tickets: 10 PLN

16.12 | 17:00

Warszawskie Combo Taneczne 
– koncert / a concert

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama, 
ul. B. Krzywoustego 286

Koncert zespołu, który postanowił ocalić od zapo-
mnienia piękne piosenki warszawskie, prezentując 
je we współczesnym brzmieniu i aranżacjach bli-
skich oryginałom. W repertuarze grupy są głównie 
polskie piosenki przedwojenne, które 80 
i więcej lat temu bawiły i wzruszały publiczność na 
dansingach, rewiach, a także na stołecznych ulicach 
i podwórkach. Koncert poprzedzą występy uczest-
ników Przeglądu Twórczości Zakazanej w PRL-u.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna 
we Wrocławiu, Filia nr 11 – CBK Fama, Szkoła 
Podstawowa nr 6 we Wrocławiu

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny 

A concert by Warszawskie Combo Taneczne, which 
will present Polish pre-war songs which people 
enjoyed 80 years ago and which they listened to 
during revues, dancing parties, on the streets of 
Warsaw and in the backyards there. The concert 
will be preceded by performances of participants of 
the Review of Art Forbidden in the PPR.

Organisers: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocła-
wiu, Filia nr 11 – CBK Fama, Szkoła Podstawowa 
nr 6 we Wrocławiu / Free entrance
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16.12 | 18:00

”Atramentowa” – koncert 
Stanisławy Celińskiej
/ a concert by Stanisława Celińska

Impart, ul. Mazowiecka 17

Stanisława Celińska – z towarzyszeniem zespołu 
– zaśpiewa utwory z płyty pt. „Atramentowa”. 
Zapowiada się wspaniały popis pieśniarki, która 
wie, o czym śpiewa i jak przyciągnąć słuchacza, 
wykorzystując pełną paletę barw i emocji. 
Po występie z „Atramentową Rumbą” okrzyknięto 
ją polską Cesárią Évorą, ponieważ – tak jak kiedyś 
Cesária – aktorka potrafi zaczarować publiczność 
charyzmatycznym głosem i pomimo wielu prze-
ciwności oraz trudów kocha życie. W związku 
ze szczególnym czasem świąt Bożego Narodzenia 
artystka zaprezentuje także nastrojową sekwencję 
najpiękniejszych polskich kolęd. Będzie też świą-
teczna niespodzianka.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

www.impart.art.pl

Bilety: 60–80 PLN 

We are in for a great performance by a singer who 
knows what she’s singing about and how to capture 
her audience using the entire range of tones and 
emotions. After the performance with Atramentowa 
Rumba she was dubbed the Polish Cesária Évora 
because just like Cesária the actress is able to  
enthrall the audience with her charismatic voice 
and – despite many difficulties – she loves life. In 
this special Christmas time, the artist will present 
an atmospheric sequence of the most beautiful 
Polish Christmas carols. The audience will be  
also in for a Christmas surprise.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 60–80 PLN

16.12 | 20:00

”Dżem session w klimatach poezji 
śpiewanej” – wieczór muzyczny
Jam Session – Sung in Poetry 
Style – a musical evening

Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17

Kolejny poetycko-muzyczny wieczór z cyklu 
promującego piosenkę literacką, autorską, także 
amatorską. Prezentacje odbywają się na zasadach 
zbliżonych do jamu – luźne podejście i każdy jest 

mile widziany. Na otwartej dla amatorów i ich 
twórczości scence gościło wielu już uznanych  
artystów, a podczas spotkań rozbrzmiewają zarów-
no covery z Krainy Łagodności, jak i pieśni autor-
skie. Raz do roku odbywa się Wielki Dżem Session, 
podczas którego artyści otrzymują w podzięce 
słoiczek dżemu domowej roboty.

Organizator: Klub Autograf

autografklub

Wstęp wolny 

Another evening of music and poetry, a part of the 
series of events promoting literary songs, author 
songs and even amateur songs. During the pre-
sentations organised similarly to the jam sessions 
(relaxed atmosphere and everybody is welcome), 
you can hear covers of Kraina Łagodności (Land 
of Gentleness) as well as author songs. 

Organiser: Klub Autograf / Free entrance 

17.12 | 17:00

Swingujące święta ze Sławkiem 
Uniatowskim – koncert
Swingin’ Christmas with Sławek 
Uniatowski – a concert

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Swingowy koncert kolęd w wykonaniu Sławka 
Uniatowskiego oraz BIG Band Orkiestry Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 
W repertuarze największe standardy w jazzowych 
aranżacjach – „Jingle Bells”, „Silent Night”, „Winter 
Wonderland”, „Mack The Knife” czy „Moon River”, 
a także kilka nastrojowych piosenek Franka Sina-
try, które wprowadzą nas w wyjątkowy, mroźny 
i zmowy nastrój świąt Bożego Narodzenia. 

Organizator: Centrum Kultury Agora

www.ckagora.pl

Bilety: 40–45 PLN

A swingin’ Christmas carol concert performed by 
Sławek Uniatowski and the BIG Band of the War-
saw UM Orchestra. The repertoire will feature the 
greatest standards in jazz arrangements, including 
Jingle Bells, Silent Night, Winter Wonderland, Mack 
The Knife and Moon River, as well as several atmos-
pheric songs by Frank Sinatra – all of them together 
will introduce us to the special, chilly and winter 
atmosphere of Christmas.

Organiser: Centrum Kultury Agora / Tickets: 40–45 PLN

17.12 | 19:00

17.12 | 19:00

10 lat Małych Instrumentów  
– koncert retrospektywny
10th anniversary of Small  
Instruments – a retrospective 
concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

Instrumentalne wynalazki, dźwiękowe eksplora-
cje, ponad 10 wydanych płyt i koncerty w całej 
Europie – od dekady zespół Małe Instrumenty 
zaskakuje publiczność autorskimi pomysłami, 
kreacjami i nietypowymi rozwiązaniami muzycz-
nymi. W swoim jubileuszowym koncercie artyści 
zaprezentują pełen przekrój uprawianej od lat 
estetyki. Usłyszymy kompozycje Juliana Antonisza, 
Fryderyka Chopina i Ennio Morricone, utwory do 
filmów Mariusza Wilczyńskiego i obrazu „Twa-
rze nieistniejącego miasta”, a także muzykę na 
instrumenty „samoróbkowe” czy eksperymentalne 
poszukiwania improwizowane. Zespół sięgnie 
też po archiwalne zdjęcia i nagrania wideo, które 
dopełnią opowiedzianą słowem i muzyką historię 
Małych Instrumentów.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

www.impart.art.pl

Bilety: 10 PLN (ulgowy), 15 PLN (normalny)

Instrumental inventions, musical explorations, over 
10 released albums and concerts all around Europe 
– for over a decade, the band has been surprising 
the audiences with their ideas, creations and musi-
cal solutions. The anniversary concert will feature 
a cross-section of songs and creations presented 
by the band, including compositions by Julian 
Antonisz, Frédéric Chopin and Ennio Morricone, 
film music, as well as experimental improvisations. 
The band will also dig out archive photographs 
and recordings to complement the story of Small 
Instruments told with words and music.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 10 PLN 
(reduced), 15 PLN (regular)
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31.12 | 19:00–1:00

Sylwester Wrocławski 2017/2018 
– Kolory Radości
Wrocław New Year’s Eve 
2017/2018 – Colours of Joy

Rynek / Market Square

Artyści mocno związani z Wrocławiem, muzyka 
grana na żywo, tętniąca kolorami efektowna estra-
da, podróż przez polskie radosne przeboje stulecia 
czy też hołd dla Janis Joplin – tegoroczna noc 
sylwestrowa będzie doskonałą okazją, by oddać się 
beztroskiej radości i rzucić w wir szampańskiej 
zabawy. Występy zespołów będą oprawione róż-
nymi kolorami. Ów tęczowy zamysł to metafora 
różnorodności i wrocławski manifest tolerancji. 
Artyści reprezentują bardzo różne stylistyki, 
w końcu radość można okazywać na wiele 
sposobów! Nowy Rok powitamy w towarzystwie 
m.in.: Natalii Grosiak, Lecha Janerki, zespołów 
Afromental i Kozak System, Natalii Sikory, Emose 
Uhunmwangho i Artura Caturiana.

Organizator: Miasto Wrocław

www.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

Artists connected with Wrocław, live music, colour-
ful stage, a journey through the most joyful hits of 
the last century and a tribute to Janis Joplin – direc-
ted by Konrad Imiela, this year’s New Year’s Eve will 
be a perfect opportunity for great fun and a great 
place to have a swinging party. The performances 
will be illustrated with various colours. The idea of 
a rainbow is a metaphor of diversity and Wrocław’s 
manifesto of tolerance. The artists represent a wide 
variety of styles – after all, joy can be shared with 
the world in many ways. We will welcome the new 
year with: Natalia Grosiak, Lech Janerka, Afro-
mental and Kozak System, Natalia Sikora, Emose 
Uhunmwangho and Artur Caturian.

Organiser: Miasto Wrocław / Free entrance

1, 6.01 | 19:00 
7.01 | 18:00

”Kandyd” – premiera spektaklu
Candide – première

Opera Wrocławska / Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35

Szampańska zabawa w towarzystwie świetnych 
głosów i porywającej muzyki niekwestionowanego 
króla musicalu. Leonard Bernstein pracował 
równolegle nad „Kandydem” i „West Side Story”, 
ale to dzieło bazujące na francuskim pierwowzorze 
Woltera szybciej doczekało się premiery. Bogactwo 
zdarzeń, żonglerka geografią, a wszystko to zanu-
rzone w humorze libretta i błyskotliwej muzyce. 
„Kandyd” to przecudna kartka z podróży, muzycz-
na wizytówka Leonarda Bernsteina.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Opera Wrocławska

www.opera.wroclaw.pl 

Bilety: 80–130 PLN

A New Year’s Eve at an opera means one thing: 
lavish entertainment accompanied by great singing 

and enchanting music of the undisputed champion 
of musical. Leonard Bernstein worked at the same 
time on Candide and West Side Story, but it was the 
production based on the Voltaire’s French original 
that had first its première. Richness of events, 
juggling with geographic locations, and everything 
immersed in the libretto’s humour and stunning 
music. Candide is a marvellous postcard sent while 
being on a journey, a musical distinguishing mark 
of Leonard Bernstein.

Additional language: English  
Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 80–130 PLN

6.01 | 13:00–15:00

Dolnośląska Giełda  
Fonograficzna
Lower Silesian Phonographic 
Exchange

Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56

Sobotnie spotkania z Dolnośląską Giełdą Fonogra-
ficzną to doskonała okazja, aby uzupełniać swoją 
kolekcję płyt, nabyć nowe nagrania, powymieniać 
się krążkami czy po prostu pospotykać się 
i porozmawiać w przyjaznej atmosferze. Zwykle na 
giełdzie dostępnych jest co najmniej kilka tysięcy 
płyt różnych gatunków – rock, metal, jazz, pop, 
alternatywa, elektronika. Dominujący nośnik to 
winyl, ale można też znaleźć płyty CD oraz kasety 
magnetofonowe. 

Organizator: Klub Firlej

www.firlej.wroc.pl 

Wstęp wolny 

Saturday’s meeting with the Lower Silesian 
Phonographic Exchange is a great opportunity to 
supplement your record collection, buy some new 
recordings, come together, or just sit back and chat 
in a friendly atmosphere. 

Organiser: Klub Firlej / Free entrance

7.01 | 19:00

Waglewski Fisz Emade 
– koncert / a concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

Podczas koncertu zaprezentowany zostanie 
materiał z najbardziej osobistej w dorobku trio 
płyty „Matka, Syn, Bóg”. Tym razem jest to płyta 
wymyślona wspólnie, zespołowo, ponieważ od cza-
su poprzedniej, będącej jednorazowym projektem, 
powstał zespół Waglewski Fisz Emade, co pozwo-
liło na większą dojrzałość i większą spójność ma-
teriału. „Matka, Syn, Bóg” to płyta wydana 5 lat po 
sukcesie platynowej „Męskiej muzyki”. Promujący 
album singiel „Ojciec” znalazł się na szczycie listy 
przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław”

www.wrockfest.pl

Bilety: 50–100 PLN

During the concert the trio will perform songs 
from their most personal album out of all so far 
released records called Mother, Son, God. This is 

a project developed together, in collaboration,  
because after the time when the last album, which 
was a one-off release, had been recorded, the Wa-
glewski Fisz Emade band was established, and this 
allowed to produce songs that demonstrate greater 
maturity and coherence. Mother, Son, God is an 
album released five years after the successful record 
Men’s Music had gone platinum. A single Father, 
which promotes the album, topped the charts of the 
Polish Radio Three (Polskie Radio Program III).

Organiser: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław” / Tickets: 
50–100 PLN

7.01 | 19:00

”Gran Partita” – opera / an opera

Narodowe Forum Muzyki / National Forum 
of Music, pl. Wolności 1

„Uprowadzenie z seraju” Mozarta to burzliwe 
dzieje Konstancji i jej przyjaciółki, które zostały 
porwane przez piratów i sprzedane do seraju, czyli 
pałacu baszy. Fragmenty orientalnej opery w aran-
żacji na instrumenty dęte wykona Amadeus Wind 
Ensemble. Zespół ten został utworzony w zeszłym 
roku przez członków London Symphony Orchestra 
oraz polskich muzyków, by upamiętnić 225. roczni-
cę śmierci austriackiego geniusza. Uwielbiany przez 
publiczność aktor Jerzy Stuhr wcieli się w rolę 
niepokornego kompozytora, odczyta jego listy  
i przedstawi życie prywatne.

Organizator: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 
Lutosławskiego

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 25–150 PLN

Fragments Mozart’s Abduction from the Seraglio 
arranged for wind instruments and the wonderful 
Gran Partita will be performed by the Amadeus 
Wind Ensemble made up of members of the Lon-
don Symphony Orchestra and Polish musicians. 
The excellent actor Jerzy Stuhr will impersonate the 
genius composer, read some of his letters and intro-
duce us to this 18th-century maverick’s private life.

Organiser: The Witold Lutosławski National Forum 
of Music / Tickets: 25–150 PLN
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12.01 | 18:30

Światowid Klasycznie: ”Tango 
w roli głównej” – koncert
Classical Światowid: Tango 
in the lead role - a concert

Ośrodek Działań Twórczych Światowid, 
ul. Sempołowskiej 54a

Podczas wieczoru instrumentalistki z Artrio 
przedstawią tango, łącząc wszystkie jego charak-
terystyczne cechy. A jest to taniec jedyny w swoim 
rodzaju, nieporównywalny z jakimkolwiek na 
świecie, pociągający i budzący wiele namiętności. 
Przez lata było narażone na ataki, cieszyło się złą 
sławą, ale powoli przeniosło się z ulic Buenos Aires 
do sal tanecznych i na salony, częstokroć wykony-
wane również jako pieśni lub piosenki. W latach 
dwudziestych XX wieku zdobyło rangę sztuki 
muzycznej. 

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Bilety: 8 PLN

The Artrio instrumentalists will present the tango 
– a dance unlike any other, one that brings out 
passions – by combining all of its characteristics 
and features. For many years, the tango had a bad 
reputation, but since then, it has slowly gone from 
the streets of Buenos Aires to dancing halls and 
salons. In the 1920s, it was even elevated to the level 
of musical art.

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 8 PLN

16, 19.01 | 19:00 
17.01 | 18:00

”Orfeusz i Eurydyka”  
– premiera spektaklu / Orpheus 
and Eurydice – première

Opera Wrocławska / Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35

Główny reformator muzyki w XVIII wieku, 
Christoph Willibald Gluck, stworzył „Orfeusza...” 
jako wzór nowej opery. Dzieło po dziś dzień lśni 
wspaniałą instrumentacją, w orkiestrze słychać 
niespotykane dziś viole, rzadkie teorbany i przede 
wszystkim klawesyn. Do muzyki z tego okresu 
rzeczywistość sceniczną czaruje Mariusz Treliński 
– mistrz filmowego prowadzenia akcji i budowania 
psychologii postaci. W klasycznym dramacie 
znajduje lustro, w którym odbija się współczesność. 
Wydarzenie organizowane we współpracy z Naro- 
dowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.

Organizator: Opera Wrocławska

www.opera.wroclaw.pl 

Bilety: 50–140 PLN

The main music reformer of the 18th century,  
Christoph Willibald Gluck, created Orpheus... 
as a model of the new opera. The work is still 
remarkable even nowadays, being praised for its 
wonderful instrumentation. The music from that 
period has been used to enchant the stage 
by Mariusz Treliński, a master of unfolding plots 
and developing the psychology of characters in  
films. A classical drama presents a mirror that 
reflects contemporary life. 

Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 50–140 PLN

19.01 | 20:00

Ryczące Dwudziestki 
– koncert / a concert

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

W oczekiwaniu na festiwal Szanty we Wrocławiu 
2018 zapraszamy na spotkanie z jednym z najważ-
niejszych przedstawicieli polskiej sceny szantowej. 
Ryczące Dwudziestki (RO 20’s) to tradycyjny męski 
kwintet, który – jako instrumentalno-wokalny 
kwartet – zaprasza wszystkich na wspólny rejs 
przez rozbujane wody piosenki żeglarskiej. Nie 
zabraknie romantycznych ballad, jak i energetycz-
nych piosenek autorskich – wszystko w nurcie folk 
i opakowane marzeniami o dalekich podróżach  
po kres horyzontu.

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław”

www.wrockfest.pl

Bilety: 30–50 PLN

While we are waiting for Shanties in Wrocław 2018 
Festival, we would like to invite you for 
a meeting with one of the most important bands 
on the Polish shanty scene. Ryczące Dwudziestki 
(RO 20’s) is a traditional men’s quintet. Performing 
as an instrumental and vocal quartet, they will take 
us on a journey through the sea of sailor songs.

Organiser: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław” / Tickets: 
30–50 PLN

20.01 | 20:00

”Lelek i Percival – mitologia 
i muzyka Słowian” – koncert
Lelek & Percival – Slavic mythology 
and music – a concert

Stara Piwnica, ul. Krupnicza 15

Wspólny koncert zespołów Lelek i Percival 
w ramach trasy koncertowej, prezentującej zapo-
mnianą mitologię Słowian. Głównym nośnikiem 
przekazu są pieśni ludowe, poezja i współczesne 
teksty, odnoszące się do dawnych wierzeń i legend 

słowiańskiej kultury i etnosu. Ideami tego przedsię-
wzięcia są również integracja środowisk zaintereso-
wanych historią i jej współczesną interpretacją 
oraz popularyzacja poszukiwań własnych korzeni 
i kodów przeszłości.

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław”

www.wrockfest.pl

Bilety: 30–35 PLN 

A joint concert by Lelek and Percival as part of the 
concert tour with Slavic mythology and music – an 
artistic presentation of long-forgotten Slavic mytho-
logy. The concert will feature folk songs, poetry and 
contemporary lyrics referring to the old beliefs and 
legends of the Slavic culture and ethnicity. 

Organiser: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych „Nasze Miasto Wrocław” / Tickets: 
30–35 PLN

20.01 | 20:00

”L.Story” – koncert zespołu 
L.Stadt / L.Stadt band’s concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

L.Stadt powraca po trzech latach z nowym albu-
mem pt. „L.Story”, który zawiera osiem utworów 
pełnych emocji, melodii i tego, co prawdziwe, 
a eklektyzm materiału spaja tematyka tekstów 
Dworakowskiego. Pierwsza w pełni polskojęzycz-
na płyta zespołu. Po doświadczeniach z różnymi 
odmianami alt rocka, surf i country zespół sięgnął 
po nowe środki wyrazu. Wokalowi Łukasza Lacha 
podczas koncertu towarzyszy Chór Teatru Chorea. 
Każdy występ to niesamowita, intymna i pełna 
refleksji muzyczna podróż w głąb siebie.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

www.impart.art.pl

Bilety: 30–35 PLN 

The L.Stadt band will present the songs from 
L.Story – their latest album. This is the first album 
of the band performed entirely in Polish, featuring 
8 songs with lyrics by Konrad Dworakowski, full of 
surprises and diverse experiences. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 30–35 PLN
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21.01 | 18:00

XXI Artystyczne Warsztaty 
Wokalne z Januszem Radkiem 
– koncert finałowy
21st Artistic Vocal Workshops with 
Janusz Radek – a finale concert

Ośrodek Działań Twórczych Światowid, 
ul. Sempołowskiej 54a

Koncert finałowy warsztatów skierowanych do uta-
lentowanych wokalnie amatorów, którzy przez pięć 
dni będą intensywnie pracować nad dykcją, emisją 
głosu oraz interpretacją wybranego repertuaru 
pod okiem wybitnego wokalisty i aktora. Zwień-
czeniem jest przygotowanie wspólnego koncertu. 
Drugą część koncertu wypełni recital Janusza 
Radka– pełen nastrojowości, różnorodności 
oraz swobody muzykowania, pozwalający na zna-
komite kreacje wokalne, które zadowolą najbar-
dziej wymagającego odbiorcę.

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Bilety: 80 PLN

A finale concert of vocal workshops for talented 
amateurs, comprising five days of working on dic-
tion, voice emission and interpretation of a chosen 
repertoire with an outstanding singer and actor. 
The workshop will end with a joint concert, the 
second part of which will be Janusz Radek’s recital.

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 80 PLN

24, 25, 26, 27.01 | 19:00 
28.01 | 18:00 

”Zemsta nietoperza” – spektakl 
The Bat – a play

Opera Wrocławska / Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35

„Zemsta nietoperza” to przede wszystkim arcy-
dzieło, zupełnie legalnie należące do skarbnicy 

repertuaru operowego, choć w swoim czasie było 
to również szczytowe osiągnięcie teatru operetko-
wego. Obecnie operetka jako genre nieco się już 
przeżyła i ewoluuje raczej w kierunku musicalu, 
a jednak „Zemsta nietoperza” pozostaje dziełem 
genialnym, urzekającym w swej świeżości i bogac-
twie muzycznym, sprawdzającym się jako utwór 
operowy i teatralny zarazem.

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl 

Bilety: 40–90 PLN

First and foremost, The Bat (Die Fledermaus) is a 
masterpiece, which completely legally belongs to 
the opera’s treasure collection, even though in those 
days, it was also the top achievement of the operetta 
theatre. However, nowadays, the operetta as a genre 
is a little bit obsolete and is rather closer and closer 
to the musical. Nevertheless, The Bat remains a 
brilliant work, which attracts with its freshness 
and richness of music, being a great piece of work 
equally suitable for both an opera and theatre 
performance.

Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 40–90 PLN

26.01 | 19:00

”Na dwoje skrzypiec” – koncert 
Krzysztofa Jakowicza & Jakuba 
Jakowicza
For Two Violins – a concert 
by Krzysztof Jakowicz & Jakub  
Jakowicz

Narodowe Forum Muzyki / National Forum 
of Music, pl. Wolności 1

„Jaki ojciec, taki syn” – to przysłowie doskonale 
pasuje do Krzysztofa i Jakuba Jakowiczów. Artyści 
ci należą dziś do grona najbardziej rozpoznawal-
nych polskich skrzypków. Zbliżający się wieczór 
to doskonała okazja, by po raz kolejny usłyszeć ich 
zarówno w roli solistów, jak i w duecie. W wyko-
naniu Krzysztofa i Jakuba Jakowiczów usłyszymy 
skomponowaną przez Pablo Sarasatego „Navarrę” 
op. 33. W interpretacji Krzysztofa Jakowicza usły-
szymy słynny „Koncert skrzypcowy g-moll” Maksa 
Brucha. Jakub Jakowicz wystąpi zaś w roli solisty 
w „Tzigane” Maurice’a Ravela.

Organizator: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 
Lutosławskiego

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 10–110 PLN

Krzysztof Jakowicz is a violinist and pedagogue. 
He is a laureate of the Ministry of Culture 
and National Heritage Prize of the First and the 
Second Degree for the promotion of Polish Culture 
abroad and has received praise from the Polish 
Composers’ Union for the numerous performances 
of Polish contemporary music. He was also awarded 
the Golden Cross of Merit. Jakub Jakowicz, studied 
violin at the Fryderyk Chopin University of Music 
under his father Krzysztof Jakowicz and legendary 
Polish violinist, Tadeusz Wroński. He received the 
Passport Award of the „Polityka” magazine in 2003, 
and the Orpheus Prize at the International Festival 
of Contemporary Music, in 2007.

Organiser: The Witold Lutosławski National Forum 
of Music / Tickets: 10–110 PLN
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28.11–2.12 | 18:00, 19:30 

Dni Kina Fińskiego 
Finnish Cinema Days 

Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 

Przegląd najnowszych filmów z Finlandii zor-
ganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez ten kraj. 1 grudnia zaprasza-
my na pokaz zwycięzcy sekcji Un Certain Regard 
w Cannes, czyli „Olli Mäki. Najszczęśliwszy dzień 
jego życia” – opowieść o fińskiej gwieździe ringu, 
natomiast 2 grudnia – błyskotliwą czarną komedią 
pt. „Po tamtej stronie” Akiego Kaurismäkiego, 
dzięki której fiński mistrz kina zdobył Srebrnego 
Niedźwiedzia na tegorocznym Berlinale.

Organizatorzy: Kino Nowe Horyzonty, Konsul 
Honorowa Republiki Finlandii – Małgorzata  
Węgrzyn-Wysocka

www.kinonh.pl 

Bilety: 16 PLN 

A review of the latest films from Finland organized 
on the occasion of the 100th anniversary of rega-
ining independence by the country. On December 
1st we invite you to the screening of the winner of 
the Un Certain Regard section in Cannes, The Hap-
piest Day in the Life of Olli Mäki – the story of the 
Finnish boxing star, and on December 2 – On the 
Other Side of Hope by Aki Kaurismäki, a brilliant 
black comedy (the master of the Finnish cinema 
won the Silver Bear at this year's Berlinale thanks 
to the film).

Organisers: Kino Nowe Horyzonty, Honorary 
Consul of the Republic of Finland – Małgorzata 
Węgrzyn-Wysocka / Tickets: 16 PLN 

3.12 | 11:00 

"Mikołaj w każdym z nas”  
– pokaz filmu
Snekker Andersen og  
Julenissen – a film screening 

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a 

Nie musisz być dorosły ani bogaty, aby dla swych 
bliskich stać się Mikołajem. A gdy odkryjesz 
piękno ciepłych, rodzinnych świąt i podzielisz 
się tą radością z ważnymi dla ciebie osobami, kto 
wie, może spotkasz Świętego Mikołaja we własnej 
osobie. Reż. Terje Rangnes, familijny, Norwegia 
2016, 70 min.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej 

www.konturykultury.art.pl 

Wstęp wolny 

When you discover the beauty of a warm, family 
Christmas and share this joy with loved ones... 
Who knows, maybe you will meet Santa Claus in 
person. This is a film story about such a meeting. 
Directed by Terje Rangnes, family film, Norway 
2016, 70'.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

3.12 | 16:00 

Wystawa na ekranie: ”Hockney. 
Pejzaże, portrety i martwe natury” 
Exhibition on the Screen:  
Hockney. Landscapes, portraits 
and still life 

Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 

Dwie słynne wystawy przygotowane przez Royal 
Academy of Arts London: „Krajobrazy” i „Portrety 
i martwe natury” stały się podstawą dla powstania 
filmu ukazującego pełnię bezkompromisowego ta-
lentu Davida Hockneya, jednego z najważniejszych 
artystów brytyjskich. Zgromadzone na wystawach 
dzieła to najdokładniejszy przekrój trwającej po-
nad pięć dekad kariery Hockneya, a w trakcie filmu 
poznamy zarówno kulisy powstawania prac, jak 
i samej metody twórczej artysty.

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Kino Nowe Horyzonty 

www.kinonh.pl 

Bilety: 30 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy) 

3.12–28.01 | 18:00
każda niedziela / each Sunday 

Kino w Prozie. Literatura  
na ekranie 
Cinema in Proza: Literature  
on Big Screen 

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2 

W każdą niedzielę klub PROZA zamienia się 
w kino. W ramach cyklu "Literatura na ekranie" 
co tydzień możemy obejrzeć inną adaptację dzieła 
literackiego – od klasyki po mniej znane książki. 
W repertuarze pojawiają się różne gatunki filmowe, 
obrazy sprzed lat oraz nowości, ekranizacje tekstów 
noblistów, a także przeniesione na ekran komiksy. 
Tytuły pozostają tajemnicą aż do dnia seansu.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl 

Wstęp wolny 

Every Sunday, PROZA club turns into a cinema. 
As part of the cycle Literature on Big Screen, each 
week we present a different adaptation of a literary 
work – from classic books to less known titles. The 
repertoire includes various genres, older films and 
new releases, adaptations of texts by Nobel Prize 
winners and graphic novels. The titles remain secret 
to the day of the screening.

Organiser: Wrocław Literature House  
/ Free entrance

Two famous exhibitions prepared by the Royal 
Academy of Arts in London: Landscapes and 
Portraits and Still Life became the basis for a film 
showing the fullness of the uncompromising talent 
of David Hockney, one of Britain's most important 
artists. His works shown at the exhibition are the 
most accurate cross-section of Hockney's art. The 
film enclosures both the origins of the work and the 
artist's creative method.

Additional language: English / Organiser:  
Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 30 PLN (regular), 
20 PLN (reduced) 

4–18.12 | 17:30–20:00 
8–29.01 | 17:30–20:00 
każdy poniedziałek / each Monday 

Akademia Dokumentalna 
2017/2018 – pokazy i dyskusje 
2017/2018 Academy  
of Documentary – screenings 
and discussions 

Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower 
Silesian Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a

Poniedziałkowy cykl pokazów najlepszych i najcie-
kawszych filmów dokumentalnych wzbogacony pre-
lekcjami i dyskusjami. Filmy pochodzą z festiwalu 
Millenium Docs Against Gravity, jednego z najwięk-
szych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. 
Uczestnikiem Akademii Dokumentalnej może 
zostać każdy, jednak cykl skierowany jest głównie do 
studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizatorzy: Dolnośląskie Centrum Filmowe 
(DCF), Millennium Docs Against Gravity  
Fim Festival
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4–18.12 | 20:00–22:00 
8–29.01 | 20:00–22:00 
każdy poniedziałek / each Monday 

DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy  
Film Discussion Club 

Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower 
Silesian Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a 

Seanse DKF kierowane są głównie do młodzieży 
akademickiej, ale też do wszystkich zainteresowa-
nych widzów, którym film nie kojarzy się jedynie 
z efektami wizualnymi oraz sprawnym rzemiosłem 
wiernie odwzorowującym rzeczywistość, lecz 
sztuką, która tę rzeczywistość twórczo interpre-
tuje, dając okazje do wielu głębokich przeżyć 
i refleksji. W DKF-ach prezentujemy klasykę filmu 
światowego i europejskiego, dzieła o szczególnych 
wartościach artystycznych i intelektualnych. Seanse 
poprzedzone są prelekcją.  

Organizator: Dolnośląskie Centrum  
Filmowe (DCF) 

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 11 PLN 

Meetings concerning films, mainly for academic 
youth, but also for all interested viewers, who do 
not associate films only with visual effects and skil-
ful craftsmanship that faithfully imitates the reality, 
but with an art that creatively interprets said reality, 
giving opportunities for many deep experiences 
and reflections. Screenings in original language 
with Polish subtitles.

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets: 11 PLN

5–19.12 | 12:00–14:00 
2–30.01 | 12:00–14:00 
każdy wtorek / each Tuesday 

Filmowy Klub Seniorów (FKS) 
Senior Film Club 

Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower  
Silesian Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a 

Cykl pokazów dla seniorów, w którym prezento-
wane są zawsze specjalnie dobrane dla tej grupy 
wiekowej filmy. Są to zarówno produkcje z klasyki 
kina, jak i nowsze dokonania kinematografii. Spo-
tkaniom zawsze towarzyszy prelekcja oraz dyskusja 
po filmie.  

Organizator: Dolnośląskie Centrum  
Filmowe (DCF) 

5–19.12 | 20:00
9–30.01 | 20:00
każdy wtorek / each Tuesday

Kino Surowiec 
Surowiec Cinema 

Surowiec, ul. Ruska 46a 

Kino Surowiec – najbardziej ambitna klubowa 
sala filmowa w mieście. We wtorkowe wieczory 
zobaczyć tam można filmy, na które nie zdążyliście 
do kina lub które ominęły kinową dystrybucję. 
Programerzy stawiają na filmy odważne i oryginal-
ne. Raz w miesiącu prezentowane są najciekawsze 
z najnowszych polskich krótkich metraży. 

5.12  „Dyke Hard” 
reż. Bitte Andersson 

12.12  „Chore ptaki umierają łatwo”  
reż. Nicholas Fackler 

19.12  „15 stron świata”  
reż. Zuzanna Solakiewicz

Organizatorzy: Surowiec, Fundacja Kultura 

surowiec.wro 
kulturafundacja 

Wstęp wolny 

Surowiec Cinema – the most ambitious club movie 
in the city. Every Tuesday evening you may watch 
movies neglected by mainstream distributors 
or the ones that premiered some time ago. Our 
programming is brave and original. Once a month 
we present the most interesting of contemporary 
Polish short movies. 

5.12  Dyke Hard  
dir. Bitte Andersson

12.12  Sick Birds Die Easy 
dir. Nicholas Fackler

19.12  15 Corners of the World  
dir. Zuzanna Solakiewicz

Organisers: Surowiec, Culture Foundation  
/ Free entrance

7.12 | 20:00 

9. Polish Cinema for Beginners: 
”Autor widmo”, reż. R. Polański 
9. Polish Cinema for Beginners: 
The Ghost Writer, dir. R. Polanski 

Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 

Finał 9. sezonu Polish Cinema for Beginners – tej 
jesieni pod hasłem „Poland Abroad” – prezentu-
jącego, w jaki sposób polscy filmowcy portretują 
zagranicę. „Autor widmo”, zrealizowany w gwiaz-
dorskiej obsadzie osiemnasty pełnometrażowy film 
Romana Polańskiego, podejmuje ulubiony przez 
reżysera motyw człowieka w pułapce. Tym razem 
autor „Dziecka Rosemary” opowiada historię pisa-
rza (Ewan McGregor), który dostaje zlecenie uło-
żenia w książkę wspomnień Adama Langa (Pierce 
Brosnan) – byłego premiera Wielkiej Brytanii, 
wyraźnie wzorowanego na Tonym Blairze. Okazuje 
się, że jego poprzednik zginął w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Wgląd w mroczne kulisy szczytów 
władzy sprawia, że praca literata okazuje się coraz 
bardziej niebezpieczna. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa 

polishcinema.com.pl 

Bilety: 16 PLN 

The finale of the 9th season of Polish Cinema for 
Beginners titled “Poland Abroad”, presenting how 
Polish film makers portray other countries. The 
Ghost Writer, the 18th feature film by Roman Polań-
ski, featuring an all-star cast takes up the director’s 
favourite theme of a trapped man. This time the 
author of Rosemary’s Child tells the story of a writer 
(Ewan McGregor) who is tasked with transforming 
the memories of Adam Lang (Pierce Brosnan), 
former British Prime Minister, into a book.

Additional language: English / Organiser:  
Wrocławska Fundacja Filmowa / Tickets: 16 PLN

www.dcf.wroclaw.pl 
www.akademiadokumentalna.pl 

Bilety: 15 PLN, karnet: 150 PLN 
Zapisy: a.dokumentalna.wro@gmail.com 

A series of the best and most interesting documen-
tary films screened on Mondays, accompanied with 
open lectures and discussions. Films were shown 
during the Millenium Docs Against Gravity Festi-
val, one of the largest documentary film festivals  
in the world.

Organisers: Lower Silesian Film Centre,  
Millennium Docs Against Gravity Fim Festival 
/ Tickets: 15 PLN, pass: 150 PLN / Registration: 
a.dokumentalna.wro@gmail.com

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 11 PLN 

A series of screenings for seniors, in which there 
are presented specially selected movies for elder 
audience. We introduce cinema classics and new 
cinematic productions. Meetings are always accom-
panied by lectures and discussion after the seance.

Organiser: Lower Silesian Film Centre /  
Tickets: 11 PLN
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8–10.12 | 18:00–22:00 

11. Festiwal Filmów Rosyjskich 
”Sputnik nad Polską” 
11th “Sputnik above Poland”  
Russia Film Festival 

Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower 
Silesian Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a 

Ideą przewodnią festiwalu jest odrodzenie ki-
nematografii rosyjskiej w świadomości polskich 
widzów po dwóch dekadach jej nieobecności. 
Pokazy filmowe pomagają polskim widzom 
zagłębić się w rosyjskiej kulturze – zobaczyć ją, 
usłyszeć, poczuć i zrozumieć. Celem tegorocznej 
wrocławskiej repliki festiwalu jest zaprezentowanie 
wybranych nowych filmów rosyjskich. Większość 
z nich startowała w Konkursie Filmów Fabularnych 
tegorocznej głównej, warszawskiej edycji festiwalu. 

Dodatkowy język: rosyjski 

Organizator: Fundacja Wspieram 

www.sputnikfestiwal.pl 

Bilety: 12 PLN (normalny), 10 PLN (ulgowy) 

The main idea of the festival is a rebirth of the 
Russian cinematography in the awareness of the 
Polish audience after two decades of its absence. 
The screening of films allows the Polish audience to 
immerse themselves in the Russian culture – to see, 
hear, feel and understand it. This year's Wrocław's 
reproduction of the festival aims to present selected 
new Russian films. The most of them were display-
ed at the Feature Films Competition organised 
together with this year's main Warsaw's edition of 
the festival.

Additional language: Russian / Organiser: Wspie-
ram Foundation / Tickets: 12 PLN (regular), 10 
PLN (reduced)

9, 16.12 | 18:00 

Art Beats: Wielka Sztuka  
Renesansu i Baroku 
Art Beats: Great Art  
of Renaissance and Baroque 

Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 

Cykl filmów dokumentalnych poświęconych słyn-
nym dziełom renesansu i baroku. 9 grudnia od-
wiedzimy Galerię Uffizi we Florencji (i zwiedzimy 
całe miasto, które jest unikatowym zabytkiem na 
skalę światową), zaś 16 grudnia wybierzemy się na 
spacer po czterech papieskich bazylikach Rzymu  
– perłach włoskiej architektury.  

Organizator: Kino Nowe Horyzonty 

www.kinonh.pl 

Bilety: 30 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)

A series of documentaries devoted to the famous 
works of Renaissance and Baroque. On December  
9 we will visit the Uffizi Gallery in Florence (and 
we’ll visit the whole city which is a unique monu-
ment on a world scale), and on December 16 we’re 
going to take a walk on the four papal basilics of 
Rome – the pearls of Italian architecture.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 30 PLN 
(regular), 20 PLN (reduced)

12.12 | 18:00–21:00 

Kinematograf Wrocławski: 
”Krew z nosa”, reż. Dominik  
Matwiejczyk, Polska 2004  
– pokaz filmu i dyskusja  
Wrocław Cinematograph: Krew 
z nosa (Nosebleed), dir. Dominik 
Matwiejczyk, Poland 2004  
– a film screening and a debate  

Barbara, ul. Świdnicka 8b 

Na koniec filmowego cyklu Barbary znajdziemy się 
na Nowym Dworze z początku lat dwutysięcznych. 
Pablo, jeden z bohaterów filmu mieszkający na 
wrocławskim blokowisku, często włóczy się z ko-

legami wdając się nieraz w bójki ze skinheadami. 
Pewnego dnia Pablo postanawia zostać hiphopow-
cem. Czarno-biały metraż Matwiejczyka to parodia 
stereotypowego postrzegania życia młodych 
ludzi na blokowiskach. W dyskusji z kuratorem 
cyklu, Lechem Molińskim, udział wezmą reżyser 
Dominik Matwiejczyk oraz kulturoznawca Albert 
Miściorak.  

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

barbarakultura   

Wstęp wolny 

At the end of a film series at Barbara, we will go 
back in time to see Nowy Dwór in the early 2000's. 
Pablo, one of the main characters of the film, lives 
in a residential district consisting of blocks of flats 
in Wrocław and often wanders around with his 
friends, frequently getting into fights with skinhe-
ads. One day, Pablo decides to become a hip-hop 
artist. Black and white feature film by Matwiejczyk 
is a parody of the stereotypical perception of how 
young people live in residential districts consisting 
of blocks of flats.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance  
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”Konsul” – pokaz filmu 
Konsul – film screening 

Centrum Historii Zajezdnia / Depot History 
Centre, ul. Grabiszyńska 184

14 grudnia odbędzie się ostatni w tym roku seans 
w ramach cyklu filmowego „W roli głównej: 
Wrocław”. Serię spotkań zakończy pokaz filmu 
„Konsul” – ironiczna komedia oparta na biografii 
słynnego oszusta Czesława Śliwy. Film w reży-
serii Mirosława Borka z 1989 roku rozgrywa się 
w dwóch płaszczyznach – aktualnej, to rozpra-
wa procesowa oskarżonego Czesława Wiśniaka 
z udziałem oszukanych przez niego osób i retro-
spekcji pięciu oszustw, które popełnił.

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia 

www.zajezdnia.org  

Bilety: 5 PLN 

The series "The Starring: Wrocław" with the last 
film will take place on December 14th. The series 
of meetings will end with a screening of the film 
Konsul – an ironic comedy based on the biography 
of the famous cheater, Czesław Śliwa. The film 
directed by Mirosław Borek in 1989 takes place on 
two levels – the current one is the trial of the accu-
sed Czesław Wiśniak with the participants cheated 
by him and a retrospective of the five frauds he 
committed.

Organiser: Depot History Centre / Tickets: 5 PLN

15.12 | 18:00 

"Creative Youth of Wrocław"  
– premiera filmu 
Creative Youth of Wrocław  
– movie premiere 

TBA 

Kreatywna grupa młodzieży z inicjatywy ART JTM  
wspólnie z utalentowanymi rówieśnikami zreali-
zowała serię krótkich reportaży portretujących 
młodych wrocławian. Pokażą w nich nastolatków, 
którzy z pasją oraz wytrwałością tworzą i realizują 
swoje pomysły. To ich sposób na przełamanie krą-
żących stereotypach, że „nic im się nie chce”, że „są 
pochłonięci tylko przez Internet”, że „są mało kre-
atywni”. Wydarzenie organizowane jest w ramach 
programu mikroGRANTY ESK Wrocław 2016.  

Organizatorzy: Grupa nieformalna ART JTM, 
Biuro Wrocław 2016 

ARTJTM 

Wstęp wolny 

31.12 | 17:00 

Sylwester Filmowy 
w Kinie Nowe Horyzonty 
New Year's Eve  
in New Horizons Cinema 

Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 

Po raz szósty zapraszamy na filmową ucztę, którą 
przywitamy Nowy Rok. W programie m.in. pokazy 
hitów światowych festiwali, transmisja na żywo 
koncertu Filharmoników Berlińskich, muzyka 
i poczęstunek w hallu kina.  

Organizator: Kino Nowe Horyzonty 

www.kinonh.pl 

Cena: 180 PLN / osoba

For the sixth time we invite you to a film feast that 
will welcome the New Year. The program includes – 
among others – films form world-famous festivals, 
live transmission of Berliner Philharmoniker con-
cert, music and beverages in the cinema hall.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty  
/ Price: 180 PLN / per person

Acting on the initiative of ART JTM, a creative 
group of young people together with their talented 
peers made a series of short reports illustrating 
young boys and girls from Wrocław. The reports 
will exhibit Wrocław’s youngsters who – with great 
passion and through sheer persistence – put their 
ideas into action. It’s their own way of challenging 
traditional stereotypes about teenagers – they don’t 
feel like doing anything, they are far too immersed in 
the Internet, they aren’t creative enough. The event 
is organised as part of the ECoC Wrocław 2016 
microGRANTS programme.

Organisers: Informal group ART JTM, Biuro  
Wrocław 2016 / Free entrance
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1, 5, 6.12 | 10:00
2.12 | 12:00
3.12 | 11:00 

"Yemaya – Królowa Mórz"  
– spektakl dla dzieci w wieku 6+  
Yemaya – Queen of the Seas  
– a play for children aged 6+ 

Wrocławski Teatr Lalek  
/ Wrocław Puppet Theater, pl. Teatralny 4 

Omar jest wrażliwym i obdarzonym bogatą wy-
obraźnią pięciolatkiem. Lubi rozmawiać z kwiatami 
i przedmiotami, z którymi zwykle się nie rozma-
wia. Pewnego dnia wszystkie domy w jego mieście 
zaczynają się rozpadać, a niebo staje się straszne. 
Omar i jego tata muszą uciekać przez ocean. Ale 
chłopiec nie dopływa na drugi brzeg. Zamiast tego 
trafia do tajemniczego podwodnego świata pod 
opiekę potężnej Yemayi – Królowej Mórz.  

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl 

Bilety: 25 PLN (normalny),  
20 PLN (ulgowy), 18 PLN (grupowy) 

One day, all houses in Omar’s town start to crumble 
and the sky starts to look horrifying. 5-year old 
Omar and his dad are forced to escape through the 
ocean, but the boy never reaches the shore. Instead, 
he ends up in the mysterious underwater world and 
joins Yemaya – Queen of the Seas.

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets: 25 
PLN (regular), 20 PLN (reduced), 18 PLN (group)

1.12 | 20:00 

”Serwus Fryderyk! Czyli  
miłość Ci wszystko wybaczy”  
– komedia muzyczna 
Hello there Fryderyk! Or Love 
forgives it all – musical comedy 

Centrum Inicjatyw Artystycznych, 
 ul. Tęczowa 71-81 

Perypetie miłosne w klimatach przedwojennej 
Warszawy. Wielkie gwiazdy sceny kabaretowej  
– Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zofia Terné 
i Stefania Grodzieńska – biorą udział w próbie 
w Teatrzyku Figaro. Program reżyseruje Fryderyk 
Járosy, z którym każda z Pań jest/była uwikłana 
w osobistą relację. Co z tego wyniknie? Wiele 
zabawnych i absurdalnych sytuacji.  

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych 

www.cia.wroclaw.pl 

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)
Rezerwacja: cia@cia.wroclaw.pl,  
+48 666 533 665 

A love story set in the atmosphere of pre-war 
Warsaw. Four actresses are supposed to take a part 
in a rehearsal directed by Fryderyk Járosy. Each 
lady was or is currently involved in a romantic 
relationship with him. What will happen? A lot of 
funny and absurd situations.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych / 
Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (reduced) / Re-
servation: cia@cia.wroclaw.pl, +48 666 533 665 

2.12 | 19:00, 21:00
4.12 | 20:00

"Don K. – legenda  
Kościuszki" – spektakl 
Don K. – the Legend  
of Kościuszko – a play 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu  
/ The National Museum in Wrocław,  
pl. Powstańców Warszawy 5

Józef K.? Obywatel Kane? Don Kichot? Kim jest 
samotny człowiek, który dziesiątki razy – na koniu, 
pieszo i na kolanach – przemierzał świat w poszu-
kiwaniu wolności dla wszystkich ludzi? Walczył 
z inercją postępu, skazując się na samotność 
wobec świata, historii, osobistych i narodowych 
oczekiwań, by w końcu spotkać się z samotnością 
wobec śmierci – nie tylko idei, ale i własnej? Cloud 
Theater z inicjatywy Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu włącza się do obchodów Roku Tadeusza 

3.12 | 18:15 prapremiera / preview

5, 6, 7, 8.12 | 19:15 

”Pidżamowcy” Mariusz  
Sieniewicz – spektakl 
Pyjama Men Mariusz  
Sieniewicz – a play 

Wrocławski Teatr Współczesny / Wrocław 
Contemporary Theatre, ul. Rzeźnicza 12

„Pidżamowcy” to zapis rewolty i utopijne marzenie 
o świecie bez bólu. Największa nierówność społecz-
na, jaka nas czeka, to fizyczne cierpienie wobec 
terroru szczęśliwego, bezbolesnego życia, które 
oferuje współczesna kultura pod postacią zaawan-
sowanej farmakologii. Jedni, zazwyczaj nieliczni, 
mają do niej dostęp, reszta – nie. Innymi słowy: bo-
gatym – morfina, biednym – polopiryna. Bez znie-
czulenia pojmowanego i dosłownie, i w przenośni, 
nie umiemy wytrzymać w realiach, które sami 
stwarzamy. Spektakl w reżyserii Marcina Libera.  

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl 

Bilety: 32 PLN (normalny), 24 PLN (ulgowy) 

Pyjama Men is a story of a revolution and utopian 
dream about world without pain. The biggest social 
injustice that we will all face is physical suffering 
in the face of terror of happy, painless life offered 
by contemporary culture in the form of advanced 
pharmacology. Few people have access to it, but 
the majority does not. In other words: morphine 
for the rich, aspirin for the poor. Without literal 
and metaphorical anaesthesia, we cannot survive in 
the reality that we create for ourselves. Directed by 
Marcin Liber.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre  
/ Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)

Kościuszki, we właściwy sobie sposób próbując 
opowiedzieć o niejednoznacznych losach polsko-
-amerykańskiego bohatera narodowego.  

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.art.pl 

Bilety: 30 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy) 

Josef K.? Citizen Kane? Don Quixote? Who is the 
lonely man who traversed the world dozens of 
times – on a horse, on foot and on his knees – in 
order to find freedom for all people? He fought 
with the inertia of progress, condemning himself 
to loneliness towards the world, history, personal 
and national expectations to ultimately find himself 
lonely in the face of death – not only of an idea, 
but also his own. At the initiative of the National 
Museum in Wrocław, the Cloud Theater joins the 
celebration of the Year of Tadeusz Kościuszko by 
attempting to tell the ambiguous story of the Polish 
and American national hero.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Tickets: 30 PLN (regular), 20 PLN (reduced)
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4.12 | 17:30 

"Systematyczność"  
– działanie performatywne  
z kolektywem Paraperformance 
Regularity – a performative  
activity in collaboration  
with Paraperformance duo 

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center,  
ul. Widok 7 

Siódmy „Klucz do performance” w ramach 
drugiej części wystawy WRO Résumé. Podczas 
„Systematyczności” wewnątrz przestrzeni galerii 
powstanie „fuzja”. Paraperformance rozumie ją 
jako wymianę i improwizację. Aktywizacja widzów 
i ich transformacja w uczestników to stała strategia 
duetu Paraperformance. Działanie rozpocznie się 
instruktażem wygłaszanym przez IVONĘ – jeden 
z najbardziej popularnych syntezatorów mowy. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki 
Mediów 

www.wrocenter.pl 

Wstęp wolny; Uczestnicy: od 16 lat  
Zapisy: zapisy@wrocenter.pl  
– liczba miejsc ograniczona

During Regularity, fusion will occur within the 
area of the gallery. Paraperformance understands 
the fusion as exchange and improvisation. The 
activation of the audience and their transforma-
tion into participants is a general strategy of the 
Paraperformance duo. The action will commence 
with a briefing given by IVONA – one of the most 
popular text-to-speech synthesizers.

Additional language: English / Organiser: WRO 
Media Art Center Foundation / Free entrance / 
Participants: everybody aged 16 and upwards / 
Registration: zapisy@wrocenter.pl – number of 
places limited 

6, 7.12 | 19:30 

"Hamlet – komentarz"  
– spektakl / Hamlet  
– a commentary – a play 

Centrum Technologii Audiowizualnych 
(CeTA), studio im. Zbyszka Cybulskiego / 
Audiovisual Technology Center, The Zby-
szek Cybulski Film Studio, ul. Wystawowa 1 

Spektakl, oparty na dramacie Szekspira, stanowi 
jego intensywną interpretację, żywą refleksję, 
dopowiedzenie tego, co dramatopisarz w swoim 
dziele tylko zasygnalizował, a czego nie powiedział 
wprost. Rozgrywa się dwa miesiące przed właściwą 
akcją dramatu, czyli w noc zabójstwa starego króla. 

Noc ta przeradza się w czuwanie, rodzaj "szekspi-
rowskich Dziadów". Na scenie pojawiają się postaci 
obecne oraz nieobecne na kartach dramatu Szek-
spira. Przedstawienie oparte jest na polifonicznej 
strukturze pieśni. Czternastu aktorów interpretuje 
postaci, zdarzenia i emocje przy pomocy dźwię-
ków. 

Dodatkowy język: angielski (główny język przed-
stawienia) 

Organizator: Teatr Pieśń Kozła 

www.piesnkozla.pl 

Bilety: 70 PLN (normalny), 45 PLN (ulgowy) 

The spectacle, which is based on Shakespeare's dra-
ma, is its intense interpretation, a vibrant reflection, 
a full expression of what was merely mentioned and 
not said explicitly by the author. The show takes 
place two months before the proper play's plot – on 
the night when the old king was murdered. The 
night turns into a Shakespearian vigil, similar to 
pagan festivals in honour of the spirits of the dead. 
On the stage there are some characters who were 
featured in Shakespeare's play and some who were 
not. The show is based on the polyphonic song 
structure. Fourteen actors interpret the characters, 
events and emotions through sounds. 

Additional language: English (main language 
 of play) / Organiser: Song of The Goat Theatre  
/ Tickets: 70 PLN (regular), 45 PLN (reduced) 

7.12 | 19:00 

"90" – spektakl Ensemble  
Teatrale 22 Gradi 
90 – a play by Ensemble  
Teatrale 22 Gradi 

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Te-
atru Laboratorium / The Grotowski Institute, 
Laboratory Theatre Space, Rynek Ratusz 27 

We Włoszech popularny jest zwyczaj przypisywa-
nia znaczenia każdej z 90 liczb totolotka. Znaczenia 
cyfr spisane są w tradycyjnym włoskim senniku dla 
graczy „La Smorfia”. Mogą to być postaci, zjawiska 
lub zdarzenia, pojawiające się w snach i w życiu. 90 
w tych wyobrażeniach oznacza strach. Ensemble 
Teatrale 22 Gradi to grupa aktorów-robotników 
kierowana przez Darię Anfelli i wspierana przez 
CISL w Weronie. Spektakl „90” jest efektem po-
szukiwań i refleksji zespołu wokół tematów silnie 
związanych z pracą, aktualną sytuacją pracowni-
ków i kondycją włoskiego społeczeństwa. 

Dodatkowy język: włoski 

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl 

Bilety: 20 PLN 

In Italy it is widespread to assign a meaning to each 
of 90 lottery numbers. The meanings of the num-
bers are explained in a traditional Italian dream-
-book called La Smorfia. The numbers correspond 
to figures, phenomena and events that appear in 
dreams and waking life. Number 90 stands for fear. 
Ensemble Teatrale 22 Gradi is a Verona-based gro-
up of actor-workers led by Daria Anfelli and sup-
ported by CISL. 90 is the outcome of explorations 
and reflections on themes closely linked to labour, 
the current plight of workers, and the condition of 
Italian society.

Additional language: Italian / Organiser:  
The Grotowski Institute / Tickets: 20 PLN 

8.12 | 18:00 

"Doc.umentowanie świata  
– doc.umentowanie siebie"  
– wykład Krzysztofa Kopki 
Doc.umenting the world  
– doc.umenting ourselves  
– a lecture by Krzysztof Kopka  

Instytut im. Jerzego Grotowskiego,  
Sala Kinowa / The Grotowski Institute,  
Cinema Room, Rynek Ratusz 27 

Wstrząs, jakim był rozpad ZSRR, dotknął wszyst-
kie dziedziny życia. Także literaturę i teatr, które 
oskarżono, że głosząc „realizm”, tak naprawdę fał-
szowały i lukrowały obraz rzeczywistości. Podczas 
wykładu poruszone zostaną następujące zagad-
nienia: krótka historia rosyjskiej „nowej dramy” 
i Teatru.doc. Krzysztof Kopka – opiekun kursu 
– z wykształcenia jest teatrologiem. Pracuje jako 
reżyser, dramaturg i tłumacz z języka rosyjskiego.  

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl 

Wstęp wolny

The break-up of the Soviet Union was a shock 
which influenced all areas of life. Also the litera-
ture and theatre, which – while conveying ideas 
referring to "realism" – were  accused of presenting, 
as a matter of fact, a differing and sugar-coated 
view of reality. During the lecture, the following 
issues will be tackled: a brief history of the Russian 
"new drama" and Teatr.doc. Krzysztof Kopka – the 
course supervisor – received education in theatre 
studies. He works as a director, dramatist and 
Russian translator.

Organiser: The Grotowski Institute / Free entrance  
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8.12 | 20:00 

I’m part of: ”Out Cry”  
– spektakl taneczny 
I'm part of: Out Cry  
– a dance performance  

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Świat w XXI wieku doświadcza niezwykłego 
technologicznego postępu, który ma przyczynić 
się do ułatwienia naszego życia – ma być szyb-
ciej, lepiej, więcej i bardziej wydajnie. Czy to na 
pewno właściwa droga? Absolwenci Wydziału 
Teatru Tańca w Bytomiu postanowili przyjrzeć się 
pędzącemu postępowi cywilizacji, który warunku-
je rzeczywistość i narzuca jej morderczy wyścig. 
Poprzez taniec wyrażają swój młodzieńczy bunt, 
ale też marzenie na temat świata, w którym nie bę-
dzie miejsca na ciągłą rywalizację i brak poczucia 
bezpieczeństwa. „Out Cry” nie jest deklaracją. Nie 
jest oświadczeniem ani lekcją. Istnieje w ciałach 
młodych artystów i jest ich małym protestem. 
Nie zmieni świata, ale być może wzbudzi w nas 
jakiekolwiek emocje – może to po prostu wołanie 
o normalność?

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl 

Bilety: 15 PLN (normalny), 10 PLN (ulgowy)  

The world of the 21st century observes remarkable 
technological progress which is supposed to contri-
bute to making our lives easier – it has to be more 
efficient, faster, better and more. Is it really the right 
way? Graduates of the Faculty of the Dance Theatre 
in Bytom decided to take a look at the rapid pro-
gress of civilisation, which impacts the reality – the 
reality that is conditional on that progress and has 
to keep up the cracking pace dictated by it. When 
dancing, they demonstrate not only their youthful 
dissatisfaction, but also a dream of a world in which 
there is no place for continuous competition and 
the lack of safety. Out Cry is not a declaration. It is 
not a statement or a lesson. It exists inside young 
artists' bodies and represents their small protest. It 
will not change the world, but it will perhaps arouse 
some emotions in us – perhaps, it is just crying for 
normality?

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 15 PLN 
(regular), 10 PLN (reduced)  

8, 9, 10.12 | 19:00 

"Czystka" – spektakl 
A Purge – a play 

Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol  
Musical Theatre, ul. Piłsudskiego 67 

Nowy tekst Przemysława Wojcieszka na podziem-
nej Scenie Restauracja. Stambuł, wieczór. Młoda 
kobieta, jej były mąż, za którym podąża tajny poli-
cjant... Spotkanie utkane z szeptów i niedopowie-
dzeń odmieni życie każdego z nich. Przewodniczką 

8, 12.12 | 10:00 
9.12 | 15:00
10.12 | 11:00  

"Piekło-Niebo" – spektakl dla 
dzieci w wieku 7+ / Hell-Heaven 
– a play for children aged 7+  

Wrocławski Teatr Lalek  
/ Wrocław Puppet Theater, pl. Teatralny 4 

Główna bohaterka, mama Tadzia – miłośnikom 
muzyki klubowej znana jako DJ DAJE RADĘ – 
trafia do nieba. Uznaje, że jej czas na ziemi jeszcze 
się nie skończył, że musi wrócić do swojego synka. 
W trakcie ucieczki z zaświatów poznaje diabła, 
który chciałby zostać człowiekiem; archanioła, 
który kiedyś był człowiekiem oraz własnego tatę, 
który jest tylko połową człowieka. Tę trochę weso-
łą, a trochę smutną historię opowiada nam Tadzio, 
który po odejściu mamy schował się w szafie i nie 
chce z niej wyjść. 

9.12 | 19:00–20:00 

"Odyseja" – spektakl taneczny 
Szkoły Tańca An Najma 
Oddysey – dance show  
by An Najma Dance Studio  

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Spektakl taneczny w wykonaniu grupy kilkudzie-
sięciu tancerzy, którzy bez użycia słów, jedynie za 
pomocą tańca i ruchu scenicznego, przypomną wi-
dzom mitologiczną historię Odyseusza. Nieustra-
szony bohater, po wygraniu bitwy dzięki fortelowi 
z wykorzystaniem konia trojańskiego, musi uciekać 
przed gniewem bogów, porzucając ojczyznę 
i ukochaną Penelopę. Po drodze spotyka go wiele 
przygód i niebezpieczeństw ze strony baśniowych 
stworów. Wciąż towarzyszy mu pytanie, czy odnaj-
dzie swą ukochaną i zdoła wrócić do kraju.  

Organizator: Szkoła Tańca An Najma 

www.an-najma.pl 

Bilety: 20–25 PLN 

This is a new An Najma project, in which several 
dozen dancers will tell the story of Odysseus’s 
journey home after Trojan War. Being cursed by 
gods, he has to overcome many obstacles on his 
way to Ithaca and his beloved Penelope. The anger 
of the gods will make him fight storms, harpies, 
cyclops and Rother evil creatures. Will he manage 
to finally  get home? What is An Najma’s version of 
this mythical story? Told by dance and music only, 
the show will surely drag you into the story.

Organiser: An Najma Dance Studio  
/ Tickets: 20–25 PLN

po tym świecie będzie Hande Kader – zamordowa-
na w 2016 roku transseksualna działaczka LGBT. 
Przybliży widzom realia współczesnej Turcji, tak 
boleśnie znajome, tak przejmująco bliskie. W jej 
rolę wcieli się aktor Paweł Palcat, który także reży-
seruje spektakl.   

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 30 PLN 

A new text by Przemysław Wojcieszek on the un-
derground stage Restauracja (Restaurant). Istanbul, 
an evening. A young woman, her ex-husband, who 
is followed by a secret police officer... A meeting 
woven from whispers and ambiguous statements 
will change their lives. We will be guided through 
this world by Hande Kader – a transsexual LGBT 
activist, murdered in 2016. She will present the 
realities of contemporary Turkey to the audience, 
the realities which are so brutally familiar, so deeply 
close.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 30 PLN 

Dodatkowy język: 8.12 – spektakl z audiodeskryp-
cją i tłumaczeniem na język migowy 

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl  

Bilety: 25 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy), 
18 PLN (grupowy) 

The protagonist, Tadzio’s mum, who is also known 
by club music lovers as DJ MANAGE, goes to 
heaven. She decides that her time on Earth has 
not run out yet and that she has to return home 
to her son. During her escape from heaven, she 
meets a devil who would like to become human, an 
archangel who once was a human and her own dad, 
who is only half-human.

Additional language: 8.12 – play with audio de-
scription and translation into sign language  
/ Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets:  
25 PLN (regular), 20 PLN (reduced), 18 PLN (group)
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11, 12, 13, 14.12 | 18:00 

"Niewina" – spektakl  
dyplomowy / No-guilt  
– a diploma spectacle 

Teatr Akademii Sztuk Teatralnych,  
ul. Braniborska 59 

Czy można znaleźć diagnozę trafną, diagnozę 
przestrzeni duchowej współczesnego człowieka, 
człowieka czasu, rozpadu świata wypracowanych 
przez pokolenia wartości, rozpadu więzi, systemów, 
potężniejącej defragmentacji otaczającej nas rze-
czywistości? Spektakl dyplomowy studentów  
IV roku Wydziału Aktorskiego AST w roku akade-
mickim 2017/2018 w reżyserii Pawła Miśkiewicza. 

Organizator: Akademia Sztuk Teatralnych im.  
St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia w Wrocławiu

www.ast.wroc.pl 

Wstęp wolny; obowiązuje rezerwacja  
na stronie internetowej 

Is it possible to give an accurate diagnosis, a dia-
gnosis of a spiritual area of contemporary humans, 
the humans of time, the break-up of the world 
where values fostered by subsequent generations 
exist, the break-up of relationships and systems, 
the increasing defragmentation of reality around 
us? A diploma spectacle which will be performed 
by fourth-year students of the Acting Faculty of 
the Academy of Theatre Arts, directed by Paweł 
Miśkiewicz.

Organiser: National Academy of Theatre Arts  
in Krakow, Branch in Wrocław / Free entrance  
/ Reservation required via website
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9, 10.12 | 19:30 

"Wyspa" – spektakl 
Island – a play 

Centrum Technologii Audiowizualnych 
(CeTA), studio im. Zbyszka Cybulskiego / 
Audiovisual Technology Center, The Zby-
szek Cybulski Film Studio, ul. Wystawowa 1 

Tytułowa wyspa to samotny człowiek wraz ze swo-
imi pragnieniami, obsesjami, tęsknotami. W tym 
spektaklu „Burza” Williama Szekspira dzieje się 
w oszalałej wyobraźni starca Prospero, który 
przykuty do swego więzienia snuje marzenia i sny. 
„Burza” to ostatni tekst dramatyczny Szekspira, 
pisany był z perspektywy odchodzenia i pożegna-
nia ze światem. Jest metaforą i baśnią jednocześnie. 
Nasycony smutkiem i nostalgią spektakl tworzą 
aktorzy teatru razem z tancerzami uznanego cho-
reografa Ivána Péreza. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Teatr Pieśń Kozła 

www.piesnkozla.pl 

Bilety: 70 PLN (normalny), 45 PLN (ulgowy) 

The title island is a lonely man with his desires, 
obsessions, longings. In our interpretation, The 
Tempest of William Shakespeare is happening in the 
imagination of a demented old man Prospero, who 
chained in his prison is dreaming and stargazing. 
The Tempest is the last of Shakespeare's dramatic 
text written from the perspective of leaving behind 
the world. It is a metaphor and fable at the same 
time. Performance full of sadness and nostalgia is 
created by actors of the Song of the Goat Theatre 
together with the dancers of acclaimed choreo-
grapher Iván Pérez.

Additional language: English / Organiser:  
Song of The Goat Theatre / Tickets: 70 PLN  
(regular), 45 PLN (reduced) 

10, 11, 12.12 | 18:30 

"Nauka chodzenia" – spektakl 
Learning to Walk – a play  

Wrocławski Teatr Współczesny / Wrocław 
Contemporary Theatre, ul. Rzeźnicza 12 

Spektakl-wędrówka przez dramaty, prozę i poezję 
Tadeusza Różewicza w reżyserii Pawła Miśkie-
wicza. W niezwykle barwnym widowisku na 
wielu planach, pod okiem kamery obserwujemy 
aktorów, którzy przyjmują coraz to nowe wcielenia. 
Przewodnikiem po życiu i twórczości Poety jest on 
sam, swobodnie krążący pomiędzy fragmentami 
utworów i wspomnień. Na oczach widzów powstaje 
obraz Twórcy, który dał świadectwo życia godne 
swego dzieła, ale zawsze uciekał od wznoszonych 
mu pomników.   

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl 

Bilety: 32 PLN (normalny), 24 PLN (ulgowy) 

In an exceptionally colourful spectacle, we observe 
the actors on a number of sets, taking on new iden-
tities under the watchful lens of a camera. The Poet 
is a guide to his own life and art, moving smoothly 
among the fragments of his pieces and memories. 
The audience can see the creation of a picture of an 
artist, who gave a testament to his life worthy of his 
own art, but always ran away from his monuments. 

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre  
/ Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)

12, 13.12 | 19.30 

"Return to The Voice" – spektakl 
Return to The Voice – a play 

Centrum Technologii Audiowizualnych 
(CeTA), studio im. Zbyszka Cybulskiego / 
Audiovisual Technology Center, The Zby-
szek Cybulski Film Studio, ul. Wystawowa 1 

Spektakl może być pojmowany jako brama do 
wyobraźni widza. Poprzez liczne melodie możemy 
opowiedzieć kilka historii jednocześnie. Mamy do 
czynienia z paradoksem – cofamy się w czasie do 
wielu różnych miejsc, do różnych ludzi, wspólnie 
biorąc udział w tej niezwykłej podróży. Być może 
przeniesiemy się do „Jądra ciemności” lub zoba-
czycie „Ziemię jałową”. Wszystko zależy od Waszej 
wyobraźni.

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Teatr Pieśń Kozła
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13.12  | 19:00–21:00 

”Najlepsze są zmiany  
na lepsze” – 68. Antykabaret  
Dobry Wieczór we Wrocławiu 
The best changes are for  
the better – 68th Good Evening 
in Wrocław Anti-Cabaret 

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 

Jakoś tak jest, że pod koniec roku my jako ludzie 
odczuwamy potrzebę podsumowania i oceniania 
upływającego roku. Jednocześnie u progu nowego, 
żyjemy nadzieją, że będzie lepszy, szczęśliwszy, 
przyniesie nam DOBRE ZMIANY. Ponieważ 
termin „dobra zmiana” został zawłaszczony – 
a my stronimy od polityki – oczekujemy, że rok 
2018 przyniesie LEPSZĄ ZMIANĘ. W tej intencji 
spotkamy się po raz  68. na Antykabarecie Dobry 
Wieczór we Wrocławiu. Antykabaret powstał 
z tęsknoty za literackim, lirycznym kabaretem. 
Jest na wskroś i do bólu wrocławski. Kierownik 
artystyczny: Marek Kocot. Kierownik muzyczny: 
Rafał Karasiewicz.   

Organizatorzy: Fundacja Ośrodek, Gmina  
Wrocław, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 

Antykabaret 

Bilety: 25–35 PLN 

At the end of the year we feel the need to sum up 
and evaluate the year that ends. At the same time 
we hope that the upcoming year will be better, hap-
pier and will bring us a GOOD CHANGE. Since 
the term "good change" has been appropriated, and 
we do not like politics at all, we hope that 2018 will 
bring us a BETTER CHANGE. With that in mind, 
we are going to meet for the 68th time to see the 
Anti-Cabaret. 

Organisers: Fundacja Ośrodek, Gmina Wrocław, 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu / Tickets: 
25–35 PLN
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13, 14.12 | 19:00
18, 19.01 | 19:00 

"Leningrad"  
– spektakl muzyczny 
Leningrad – a music play 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Do Impartu przy Mazowieckiej publiczność wciąż 
przyciąga muzyczny spektakl pt. „Leningrad” 
(premiera: 7.02.2009 r.), oparty na piosenkach 
legendarnej, rosyjskiej grupy rockowej o tej 
samej nazwie. Bezkompromisowe teksty Siergieja 
Sznurowa w tłumaczeniu Michała Chludzińskiego, 
znakomita koncepcja i reżyseria Łukasza Czuja, 
doskonałe wykonanie aktorskie i wokalne Mariusza 
Kiljana i Tomasza Marsa, a także niespożyta 
energia uczestniczących w działaniach scenicz-
nych, grających na żywo muzyków – wszystko to 
współtworzy wybuchowe przedstawienie, które 
publiczność porywa z miejsc.   

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl 

Bilety: 35–40 PLN 

Impart on Mazowiecka Street still attracts the 
audience with Leningrad – a music play based on 
the songs by the legendary Russian rock group with 
the same name. The uncompromising lyrics by 
Sergei Shnurov translated by Michał Chludziński, 
a great play directed by by Łukasz Czuj, masterfully 
performed by actors and singers – Mariusz Kiljan 
and Tomasz Mars – as well as seemingly endless 
energy of live musicians – all of that combines into 
an amazing play that has the audience at the edge 
of their seats. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 35–40 PLN

www.piesnkozla.pl 

Bilety: 70 PLN (normalny), 45 PLN (ulgowy)

Performance can be understood as a gate for imagi-
nation of the spectator. Sounds of the performance 
are like medicine that shows you spaces you didn’t 
expect to exist. Through many sounds we can tell 
several simultaneous stories at once. Performance 
tells many stories not even telling one. A paradox – 
we go back in time into many different places, into 
many different people, and you experience very 
unusual journey with us. Maybe it will be going to 
Heart of Darkness or maybe you will see The Waste 
Land. It all depends on your imagination.

Additional language: English / Organiser:  
Song of The Goat Theatre / Tickets: 70 PLN  
(regular), 45 PLN (reduced)

15, 16.12 | 19:00 

"Wściekły człowiek. Wariacje  
w obronie gniewu". Praca w toku 
Studia Matejka – spektakl 
The Angry Man: Variations in  
Defence of Anger. Work in pro-
gress by Studio Matejka – a play

Instytut im. Jerzego Grotowskiego,  
Studio na Grobli / The Grotowski Institute,  
Na Grobli Studio, ul. Na Grobli 30/32 

Chcemy dotknąć źródeł osobistej złości, która 
rodzi się w wyniku opresji. Staramy się przyjrzeć 

momentowi, w którym gniew nie może być dłużej 
tłumiony. Szukamy iskry, która uruchamia motor 
zmiany. Przyglądamy się jej. Obracamy ze wszyst-
kich stron, rozkładamy na czynniki pierwsze, 
analizujemy. Dajemy się porwać tej energii, która  
– mając ogromną zdolność burzenia – musi zna-
leźć swoje ujście, żeby zrobić miejsce na budowanie 
Nowego. Czy to możliwe, żeby wyrażanie złości 
służyło słusznym celom?

Dodatkowy język: angielski, czeski, turecki

Organizatorzy: Studio Matejka, Instytut 
im. Jerzego Grotowskiego

www.studiomatejka.com

Bilety: 30 PLN

Whilst working on the piece The Angry Man we 
delve into the sources of personal anger born of 
oppression. Whether physical, mental or political, 
violence provokes resistance and growing anger. We 
look into the moment when anger can no longer be 
held in. We are looking for that spark that starts the 
engine of change. We take a close look at it. We turn 
it and look from all sides, take it apart and analyse 
it until we cannot help but succumb to its power. 

Additional language: English, Czech, Turkish  
/ Organisers: Studio Matejka, The Grotowski  
Institute / Tickets: 30 PLN

16.12 | 19:30 

"Mayn Shtetele (pieśni z getta)" 
– premiera spektaklu 
Mayn Shtetele (songs from the 
ghetto) – premiere of a play 

Centrum Inicjatyw Artystycznych,  
ul. Tęczowa 71-81 

Bohaterkami spektaklu są żydowskie kobiety, 
żyjące podczas wojny w jednym z gett, tuż przed 
jego likwidacją. Kobiety snują opowieści o dotych-
czasowym życiu, o problemach dnia codziennego, 
marzeniach i planach. Śmiech i poczucie wspól-
noty mieszają się tutaj z cierpieniem, strachem 
i niepewnością jutra, lecz kobiety starają się nie 
utracić siły, ducha walki, nadziei. Żydowski humor 
przeplata się tu ze scenami dramatycznymi. Pieśni 
towarzyszą trudnym czasom, niosą otuchę. Są 
częścią wspólnego dziedzictwa. Piękne melodie 
i mądre słowa długo zostają w pamięci widzów.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych 

www.cia.wroclaw.pl 

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)
Rezerwacja: cia@cia.wroclaw.pl,  
+48 666 533 665 
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The protagonists of the play are Jewish women 
who lived in one of the ghettos during the war just 
before its liquidation. They tell stories about life be-
fore war, the problems of everyday life, dreams and 
plans. Smiles and a sense of community are mixed 
with suffering, fear and uncertainty of tomorrow. 
Jewish humour intertwines with dramatic scenes. 
The songs accompany difficult times and bring 
comfort. 

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych  
/ Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (reduced)  
/ Reservation: cia@cia.wroclaw.pl, +48 666 533 665 

17, 18, 19, 20.12 | 19:00
21.12 | 18:00 

”Nie trzeba” – spektakl 
No need – a play 

Wrocławski Teatr Współczesny / Wrocław 
Contemporary Theatre, ul. Rzeźnicza 12 

Światowej sławy matematyk, Grigorij Perelman, 
uchodzi za dziwaka i ekscentryka. Punktem wyjścia 
spektaklu „Nie trzeba” jest jego spotkanie z młodą 
reżyserką, która chce zrobić o nim przedstawienie. 
Usiłuje wydobyć od zamkniętego w sobie geniusza 
odpowiedzi na dręczące ją pytania, bada bezmiar 
jego samotności i docieka, jaką cenę zapłacić 
trzeba za zrozumienie Wszechświata. Pojawia się 
pytanie, czy mądrość, wiedza, zgłębienie tajem-
nic nieskończoności rzeczywiście warte są utraty 
relacji międzyludzkich. Spektakl w reżyserii Kamili 
Michalak.  

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl 

Bilety: 32 PLN (normalny), 24 PLN (ulgowy) 

The world-famous mathematician, Grigori Pe-
relman, is considered a weird and eccentric man. 
The starting point of No need is his meeting with 

18, 19, 20.12 | 18:00 

"Teraz wszystkie dusze razem…" 
– spektakl dyplomowy 
Now All Souls Together...  
– a diploma spectacle 

Teatr Akademii Sztuk Teatralnych,  
ul. Braniborska 59 

Postacie przeniesione z obrazów Zdzisława 
Beksińskiego, formy sceniczne Tadeusza Kantora, 
ekspresja znana z płócien Andrzeja Wróblewskie-
go, a u źródła – dramaty Eurypidesa i Adama Mic-
kiewicza. Twórcy spektaklu zadali sobie osobiste 
pytanie: gdybyśmy dziś odprawili dziady, jakie wid-
ma mogłyby się nam ukazać? Spektakl dyplomowy 
studentów IV roku Wydziału Lalkarskiego PWST 
w roku akademickim 2017/2018 w reżyserii Pawła 
Passiniego.   

Organizator: Akademia Sztuk Teatralnych im.  
St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia w Wrocławiu

www.ast.wroc.pl 

Wstęp wolny; obowiązuje rezerwacja  
na stronie internetowej 

Figures found in Zdzisław Beksiński's paintings, 
stage forms of Tadeusz Kantor, expression known 
from canvases by Andrzej Wróblewski, and as an 
underlying theme – dramas of Euripides and Adam 
Mickiewicz. The creators of the spectacle asked 
themselves a personal question: if we celebrated 
“dziady” feast today (that is, a feast commemorating 
the dead ancestors), what phantoms would appear? 
A diploma spectacle which will be performed by 
fourth-year students of the Faculty of Puppetry of 
the Academy of Theatre Arts, directed by Paweł 
Passini. 

Organiser: National Academy of Theatre Arts in 
Krakow, Branch in Wrocław / Free entrance  
/ Reservation required via website

19.12 | 20:00 

”DIDI – epizody Edith Piaf”  
– spektakl 
DIDI – the episodes  
of Edith Piaf – a play 

Centrum Inicjatyw Artystycznych,  
ul. Tęczowa 71-81 

Spektakl taneczny z piosenkami Edith Piaf, 
inspirowany biografią tej wspaniałej artystki. 
Zapraszamy widzów do towarzyszenia francuskiej 
pieśniarce poprzez kolejne etapy jej życia osobiste-
go i zawodowego. Sceny taneczne przeplatane są tu 
autorskimi wykonaniami piosenek wielkiej Edith. 
Widowisko utrzymane jest w konwencji kabareto-
wej i atmosferze Paryża końca XIX w. 

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych 

www.cia.wroclaw.pl 

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy) 
Rezerwacja: cia@cia.wroclaw.pl,  
+48 666 533 665 

A dance performance featuring songs by Edith Piaf, 
inspired by the biography of this outstanding artist. 
We invite the audience to accompany the French 
singer through the successive stages of her personal 
and professional life. Dance scenes are interwoven 
here with performances of songs made famous by 
the great Edith. The show illustrates cabaret and the 
atmosphere of Paris at the end of the 19th century.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych  
/ Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (reduced)  
/ Reservation: cia@cia.wroclaw.pl, +48 666 533 665 

a young director, who wants to make a play about 
him. She tries to make the sheltered genius give 
her answer to her pressing questions, she explores 
the depths of his loneliness and tries to understand 
what price does one have to pay for understanding 
the Universe. The play asks the question whether 
knowledge, wisdom and understanding the mystery 
of infinity are worth losing interpersonal relation-
ships. Directed by Kamila Michalak.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre  
/ Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)
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20, 21, 27, 29.12 | 18:30 

”Panna Nikt” – spektakl 
Miss Nobody – a play 

Wrocławski Teatr Współczesny / Wrocław 
Contemporary Theatre, ul. Rzeźnicza 12 

To zachwycający obrazami, światłem i multimedia-
mi spektakl Pawła Passiniego na podstawie kulto-
wej powieści Tomka Tryzny. Opowieść o świecie, 
który sprawia ból, stawia opór, nie podpowiada, jak 
w nim żyć, co dzień naraża na śmieszność i drwiny. 
O świecie, gdzie znany system wartości rozpada się, 
a nowy jeszcze nie powstał.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny

www.wteatrw.pl 

Bilety: 32 PLN (normalny), 24 PLN (ulgowy) 

23, 24.12 | 10:00
25.12 | 10:30
27.12 | 13:00    

”Plama” – spektakl dla dzieci  
w wieku 5+  / The Stain – a play 
for children aged 5+ 

Wrocławski Teatr Lalek  
/ Wrocław Puppet Theater, pl. Teatralny 4 

Współczesna baśń opowiadająca o Dobrej i Pięknej 
Królewnie, którą Zła i Wyniosła Czarownica 
przemienia w przebrzydłą, czarną plamę (ble!). 
Pomysłowa Plama, próbując powrócić do swojej 
prawdziwej postaci, przeobraża się między innymi 
w czarną limuzynę, stado ptaków, kameleona i... 
lody owocowe. Oglądając perypetie Plamy, wszyst-
kie gwiazdy Wszechświata układają się w uśmiech 
i zadziornie mrugają do dzieci.  

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek

www.teatrlalek.wroclaw.pl  

Bilety: 25 PLN (normalny),  
20 PLN (ulgowy),  
18 PLN (grupowy) 

It is a contemporary fairy tale about a Good and 
Beautiful Princess that a Bad, Arrogant Witch 
turns into an ugly black stain (yuck!). While trying 
to get into its original form, the resourceful stain 
transforms into a black limousine, a flock of birds, 
a chameleon, and… fruit ice cream.

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets:  
25 PLN (regular), 20 PLN (reduced), 18 PLN (group)

5.01 | 20:00 

”Przyjaciółki z Wenus”  
– spektakl muzyczny 
Friends from Venus  
– a musical story 

Centrum Inicjatyw Artystycznych,  
ul. Tęczowa 71-81 

Tryskająca humorem muzyczna opowieść o ko-
bietach i mężczyznach, o uczuciach, związkach, 
konfliktach, w sposób zabawny ukazująca różnice 
między płciami. Dla kobiet jest niepowtarzalną 

7.01 | 11:00
9, 10.01 | 10:00 

”Burza” – spektakl dla dzieci  
w wieku 6+ 
The Tempest – a play for  
children aged 6+ 

Wrocławski Teatr Lalek  
/ Wrocław Puppet Theater, pl. Teatralny 4 

Szekspir dla dzieci? To możliwe! Na odległej plane-
cie rozbija się statek kosmiczny, którym podróżują 
Antonio wraz z przyjacielem Alonsem i jego synem 
Ferdynandem. Miejsce zamieszkują: księżniczka 
Miranda i jej ojciec Prosper, zesłani tam przed laty 
przez Antonia. Na skutek intrygi Prospera Miranda 
i Ferdynand zakochują się w sobie. Szybkie tempo, 
humor i zaskakujące zwroty akcji sprawiają, że 
spektakl od początku przykuwa uwagę najmłod-
szych.  

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl  

Bilety: 25 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy), 
18 PLN (grupowy)

Shakespeare for kids? It’s possible! A space ship 
crashes on a remote planet, leaving its passengers – 
Antonio, his friend Alonso and his son, Ferdinand 
– stranded there. The place is inhabited by Princess 
Miranda and her father, Prospero. In the course of 
the plot, Miranda and Ferdinand fall in love. Quick 
pacing, humour and surprising twists capture the 
youngest viewers’ attention from the very first 
minutes.

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets: 25 
PLN (regular), 20 PLN (reduced), 18 PLN (group)

szansą zgłębienia tajemnic budowania szczęśliwe-
go związku, zabawną i czasem liryczną historią, 
umożliwiającą oderwanie się od codziennych 
zmartwień. Dla mężczyzn jest okazją do odbycia 
podróży w dziwny i fascynujący świat kobiecego 
umysłu. Spektakl zawiera kabaretowe sceny, zwroty 
akcji, a także znane i lubiane szlagiery przyprawio-
ne nutką pikanterii.  

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych 

www.cia.wroclaw.pl 

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)
Rezerwacja: cia@cia.wroclaw.pl,  
+48 666 533 665 

A humorous musical story about women and men. 
Light and funny story about feelings, relationships, 
conflicts and differences between sexes.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych  
/ Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (reduced)  
/ Reservation: cia@cia.wroclaw.pl, +48 666 533 665 

20, 21.12 | 19:00 

”Po «Burzy» Szekspira”  
– spektakl 
After the Shakespeare's  
“Tempest”  – a play 

Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol  
Musical Theatre, ul. Piłsudskiego 67 

Autorski spektakl Agaty Dudy-Gracz oparty 
o motywy z szekspirowskiej „Burzy”. Moralitet 
o umieraniu człowieka w człowieku, o samotności 
i niespełnieniu. Rzecz o tym, jak pozornie niewiele 
znaczące decyzje stają się pasmem błędów życio-
wych, prowadzących do głębokiej frustracji i nie-
nawiści wobec najbliższych. O tym, jak (i dlaczego) 
zabijamy w sobie magię, radość i akceptację życia.  

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl 

Bilety: 35–45 PLN 

A play, whose author is Agata Duda-Gracz, is based 
on the motifs from the Shakespeare's Tempest. It is 
a morality play about dying humanity, loneliness 
and a lack of fulfilment. It is about how decisions 
which at first glance seem to be insignificant may 
lead to a series of errors in somebody's life, and 
consequently, cause great frustration with and 
incite intense hatred against close relatives. Further, 
it tackles the problem of how (and why) we dampen 
the satisfaction with and magic and acceptance of 
life in ourselves.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 35–45 PLN 

A multimedia play by Paweł Passini, based on the 
novel by Tomek Tryzna, enthralling the audience 
with presented scenes and lights. A story about 
a world that causes pain and resists, that does not 
give advice or hints about how to live one’s life and 
constantly subjects people to ridicule. A world whe-
re the old system of values crumbles, but nothing 
was built to replace it.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre  
/ Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)
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9.12 | 19:00

Z podszeptu muz: ”Opowieści 
kanterberyjskie Geoffreya 
Chaucera” – spotkanie
Muses’ Whispers: Geoffrey  
Chaucer’s Canterbury Tales 
– a meeting

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21

Tematem spotkania będą „Opowieści kanterbe-
ryjskie”, tj. seria 24 gawęd autorstwa G. Chaucera, 
snutych przez przedstawicieli przekroju społeczeń-
stwa angielskiego z przełomu XIV i XV w. Bardzo 
kunsztownie i wiarygodnie, z humorem i ironią 
nakreślił on barwną panoramę społeczeństwa, 
bogatą galerię typów ludzkich oraz rozmaitość 
obyczajów. O ponurych, uciesznych i lubieżnych 
scenach nadzwyczaj zajmująco opowie Bogusław 
Bednarek, a jego oracje uświetnią wykonaniem 
stosownej muzyki Olga Hołownia na wiolonczeli i 
Mirosław Folusz na cajónie – afrykańskim instru-
mencie perkusyjnym.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Wstęp wolny

The meeting will be devoted to The Canterbury 
Tales, a series of 24 stories by G. Chaucer, which 
present an elaborate, reliable, humorous and ironic 
panorama of English society at the turn of the 
14th and 15th centuries. Bogusław Bednarek will 
tell extraordinary stories about gloomy, funny and 
steamy scenes. His lectures will be illustrated by the 
performance of relevant music by Olga Hołownia 
on a cello and Mirosław Folusz on a cajón.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Free entrance

13.12 | 16:00–17:30

Romantyzm i romantyczni: 
”Zgryźliwy romantyk. Tadeusz 
Różewicz i twórczość Adama 
Mickiewicza” – prelekcja
Romanticism and romantic:  
A grouchy romantic. Tadeusz 
Różewicz and the poems by 
Adam Mickiewicz – a lecture

Dolnośląska Biblioteka Publiczna 
/ Lower Silesian Public Library, Rynek 58

Tadeusz Różewicz, którego gabinet jest rekonstru-
owany w Muzeum Pana Tadeusza, był uczniem 
romantyków – wybitnym, ale krnąbrnym. Z Go-
ethem, Norwidem i Słowackim wchodził w dialogi 
polemiczne. Zamiast uwielbiać – krytykował, 
zamiast wiernie cytować – przekręcał i skreślał. 
Podczas wykładu szczególnie uważnie przyjrzymy 
się licznym aluzjom Różewicza do dzieł Adama 
Mickiewicza. Prelekcję wygłosi Maria Marszałek z 
Muzeum Pana Tadeusza.

Organizatorzy: Dolnośląska Biblioteka Publiczna 
im. Tadeusza Mikulskiego, Muzeum Pana Tadeusza

www.wbp.wroc.pl

Wstęp wolny 

Tadeusz Różewicz was a student of the Romantics 
– an outstanding, but wayward one. He disputed 
Goethe, Norwid and Słowacki. Instead of loving – 
he criticised; instead of quoting them faithfully – he 
kept changing and crossing things out. During a 
lecture by Maria Marszałek, we will take a very 
close look at Różewicz’s allusions to the works of 
Adam Mickiewicz.

Organisers: Lower Silesian Public Library, 
The Pan Tadeusz Museum / Free entrance 

21.12 | 19:00 
8.01 | 19:00

Trzy czwarte. Rozmowy 
o literaturze: Żulczyk & Kloska 
oraz Grzebałkowska & Tuszyńska
Three Quarters. Conversations 
on Literature: Żulczyk & Kloska 
oraz Grzebałkowska & Tuszyńska

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2 

Autorski cykl spotkań Irka Grina – wydawcy, lite-
rata i jurora Literackiej Nagrody Europy Środkowej 

Angelus. Podczas grudniowego spotkania Grin, 
w obecności Szymona Kloski, porozmawia 
z Jakubem Żulczykiem o jego ostatniej powieści 
„Wzgórze psów”. Natomiast styczniowe spotkanie 
poświęcone będzie najnowszej książce Magdaleny 
Grzebałkowskiej o życiu Krzysztofa Komedy. 
W rozmowie uczestniczyć będzie także inna wybit-
na biografistka, Agata Tuszyńska.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny

A series of meetings programmed by Irek Grin – 
publisher and writer, member of the jury of Angelus 
Central European Literature Award. In December, 
Grin, accompanied by Szymon Kloska, will talk to 
Jakub Żulczyk about his latest novel Wzgórze psów. 
The meeting in January will be devoted to a new 
book by Magdalena Grzebałkowska on the life of 
Krzysztof Komeda. Another eminent biographer, 
Agata Tuszyńska, will be the second guest.

Organiser: Wrocław Literature House / Free entrance

17.01 | 17:00 

”Hirszfeldowie – zrozumieć 
krew” – spotkanie z Urszulą 
Glensk / The Hirszfelds – under-
standing blood – a meeting with 
Urszula Glensk 

Muzeum Pana Tadeusza / The Pan Tadeusz 
Museum, Rynek 6

Ludwik Hirszfeld był światowej sławy badaczem 
grup krwi, twórcą seroantropologii, po 1945 roku 
założycielem Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, kandydatem 
do nagrody Nobla. Jego żona Hanna – wybit-
nym pediatrą, profesorem Akademii Medycznej, 
twórczynią wrocławskiej szkoły pediatrycznej. 
W czasie wojny oboje trafili do warszawskiego 
getta, gdzie Ludwik Hirszfeld zajmował się m.in. 
leczeniem chorych na tyfus plamisty, a jego żona 
kierowała oddziałem niemowlęcym szpitala. Oboje 
są bohaterami najnowszej książki Urszuli Glensk 
pt. „Hirszfeldowie – zew krwi”, o której opowie 
podczas styczniowego spotkania.

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich

www.muzeumpanatadeusza.pl

Wstęp wolny

Ludwik Hirszfeld was a world-famous researcher 
of blood types and the creator of hemato-sero-an-
thropology, who after 1945 founded the Institute 
of Immunology and Experimental Therapy of the 
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www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny

Th ere’s nothing better for long winter evenings than 
a book! Th e January edition of Bookowisko will be 
organized in club PROZA. Th e event is open for 
everyone who want to sell books they no longer 
need – just write to sekretariat@domliteratury.wroc.
pl and reserve a free table. We invite also readers 
who want to purchase interesting titles for small 
sums of money to browse among the books for sale. 
Th e off er will encompass all genres of literature for 
adults, as well as comics and children’s books. As an 
additional attraction, we plan workshops for kids.

Organiser: Wrocław Literature House / Free entrance

27.01 | 16:00 

”Widzenia asyskie” – spotkanie 
autorskie z Krzysztofem Widaw-
skim / Assisi visions – a meeting 
with Krzysztof Widawski

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21

Wieczór literacki z Krzysztofem Widawskim, który 
opowie o swojej książce „Widzenie asyskie”. Jest to 

książka drogi, której bohaterowie (młodzi ludzie), 
odbywają swoistą pielgrzymkę z Polski do Włoch. 
Wiedzie ona przez Padwę, Bolonię i Florencję,
a ich celem jest Asyż. Miasto robi na nich tak wiel-
kie wrażenie, że postanawiają pozostać i związać
z nim swoją przyszłość. Krzysztof Widawski to au-
tor i geograf, który geografi ą, zwłaszcza turystycz-
ną, zaraża kolejne pokolenia.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Wstęp wolny

A literary evening with Krzysztof Widawski, who 
will join us to talk about his book Widzenie asyskie. 
It is a road trip story, in which the protagonists – 
young people – go on a pilgrimage from Poland to 
Italy in order to reach Assisi. Krzysztof Widawski is 
a writer and geographer, who somehow manages to 
instil the passion for tourism and geography in new 
generations.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Free entrance

Polish Academy of Sciences and was a Polish can-
didate to the Nobel Prize. His wife, Hanna, was an 
exceptional paediatrician, professor of the Medical 
University and creator of the Wrocław paediatric 
school. During the war, they both ended up in the 
Warsaw ghetto, where Ludwik Hirszfeld cared for 
people with typhus.

Organiser: Th e Pan Tadeusz Museum of National 
Ossoliński Institute / Free entrance

27.01 | 11:00

BOOKOWISKO – wyprzedaż 
domowej literatury
Home Literature Sale

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2

Wiadomo nie od dziś, że na długie zimowe 
wieczory najlepsza jest książka! Na styczniową 
edycję Bookowiska zapraszamy do klubu PROZA. 
Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą 
się podzielić książkami. Jeśli chcesz sprzedawać 
książki, napisz na sekretariat@domliteratury.wroc.
pl i zarezerwuj bezpłatne miejsce. Z kolei wszyst-
kich, którzy chcą za niewielkie kwoty zaopatrzyć 
się w ciekawe lektury, zachęcamy do odwiedzenia 
Bookowiska i pobuszowania wśród stoisk. Oferta 
będzie bardzo różnorodna – od rozmaitych gatun-
kowo książek dla dorosłych po komiksy i książki 
dla małych czytelników. Dodatkową atrakcją będą 
warsztaty dla dzieci.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury
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grudzień / December

Pracownia Komuny Paryskiej 45
Komuny Paryskiej 45 Workshop

ul. Komuny Paryskiej 45

wt.–pt. / Tue.–Fri. 15:30–19:30
sob. / Sat. 10:30–14:00 

Miejsce spotkań, wspólnych działań artystycznych 
oraz wymiany doświadczeń pomiędzy lokalną spo-
łecznością a zaproszonymi do pracowni artystami 
i animatorami. Wtorki i środy to dni sąsiedzkie, 
kiedy udostępniamy pracownię dla rozwoju lokal-
nych inicjatyw. W każdy czwartek Damian Kalita, 
Jacek Sterczewski i zaproszeni goście, podejmują 
tematy dotyczące spraw ważnych dla Przedmieścia. 
Z kolei piątek i sobota to czas warsztatów dla dzieci 
prowadzonych przez Kamilę Wolszczak. 

TYGODNIOWY PROGRAM PRACOWNI: 

Rodzinny wtorek  – przestrzeń na spędzenie 
wspólnego popołudnia. Tego dnia można 
skorzystać z kolekcji bajek, gier planszowych 
i innych przyborów do wspólnej zabawy. 

Środa przy stole – pracownia otwarta na 
spotkania sąsiedzkie. Każdy może przyjść 
na kawę, porozmawiać i podzielić się swoimi 
pomysłami na osiedlowe inicjatywy. 

Sąsiedzki czwartek – spotkania mieszkańców 
z zaproszonymi gośćmi. Promujemy sąsiedz-
kie działania i szkolimy lokalnych liderów 
naszego osiedla. 

Kreatywny piątek – warsztaty twórcze dla 
dzieci (6-12 lat). Najmłodsi tworzą swoje 
pierwsze dzieła sztuki do galerii Suwaczek  
– najmniejszej galerii na Przedmieściu. 

Tęczowa sobota – kino dla dzieci. Prezentuje-
my klasyczne polskie animacje, dzieła wybit-
nych autorów, a także filmy stworzone przez 
najmłodszych mieszkańców Przedmieścia.  

11.10–20.06 | 15:30–19:30
każda środa / each Wednesday 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa  
– warsztaty filmu animowanego 
Children’s Film Factory  
– animated film workshops 

Galeria Entropia / Entropia Gallery,  
ul. Rzeźnicza 4 

W pracowni Galerii Entropia co środę odbywają się 
zajęcia Dziecięcej Wytwórni Filmowej, czyli warsz-
tatu filmu animowanego dla dzieci i młodzieży, 
który działa od około 30 lat. Uczestnicy zajęć DWF 
uczą się realizacji filmów animowanych techniką 
poklatkową, poznają historię animacji i jej wybitne 
dzieła. Współpracując i bawiąc się w grupie, posłu-
gując się rozmaitymi materiałami, zaczynają kre-
ować swój świat i powoli wchodzą w rolę twórców. 
Do DWF można dołączyć w dowolnym momencie.   

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl 

Zapisy: alicja@entropia.art.pl, tel. 71 344 46 34 

Every Wednesday at the Entropia Gallery, children 
and young people can attend classes organised by 
the Children's Film Factory, that is an animated 
films workshop operating for over 30 years. Partici-
pants of the CFF classes can find out how to produ-
ce animated films using a stop-motion technique, 
learn about the history of animation and its greatest 
productions. By working together and playing with 
the group, using various materials, they begin to 
create their own world and slowly take the role of 
creators. You can join CFF any time you want.

Organiser: Entropia Gallery / Registration:  
alicja@entropia.art.pl, tel. 71 344 46 34

1.12 | 17:00 

Pracownia Opowiadania  
– warsztaty z robienia kolaży 
Story Workshop  
– collage workshops 

Kawiarnia Sąsiedzka w Firleju,  
ul. Grabiszyńska 56 

Wieczorom snucia opowieści, które odkryją 
na nowo przed wrocławianami historię dawnej 
dzielnicy Fabrycznej, towarzyszyć będą warsztaty 
z robienia kolaży. Pod okiem Marii Łuc uczestni-
cy stworzą własne kompozycje z przyniesionych 
przez siebie analogowych zdjęć Gajowic oraz 
Grabiszyna-Grabiszynka. Finałem projektu będzie 
wystawa prezentująca kolaże i fotografie wykonane 
przez uczestników spotkań, warsztatów i space-
rów i innych wydarzeń Pracowni Opowiadania. 
Wydarzenie organizowane jest w ramach programu 
mikroGRANTY ESK Wrocław 2016.  

Organizatorzy: Fundacja Ładne Historie,  
Biuro Wrocław 2016 

www.ladnehistorie.pl 

Wstęp wolny 

During evening storytelling meetings, Wrocław 
citizens will not only rediscover a completely 
new history of the Fabryczna district known in 
the old days, but will also participate in collage 
art workshops. Under the tuition of Maria Łuc, 
participants will make their own arrangements 
with analogue pictures presenting Gajowice and 
Grabiszyn-Grabiszynek, coming from their private 
collections. The final stage of the project will 
include an exhibition of collages made and pictures 
taken by participants of the meetings, workshops, 
walks and other events. The event is organised as 
part of the ECoC Wrocław 2016 microGRANTS 
programme.

Organisers: Ładne Historie Foundation, Biuro 
Wrocław 2016 / Free entrance

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.wroclaw2016.pl/pracownia 

Wstęp wolny

Space for meetings, joint artistic activities and 
exchanging experiences between local commu-
nity and the artists and animators invited to the 
Workshop. Tuesdays and Wednesdays are the ne-
ighbourhood days, where the Workshop is opened 
to help develop local initiatives. On every Thursday, 
together with their invited guests, Damian Kalita 
and Jacek Sterczewski take on the topics and issues 
important for the neighbourhood. Fridays and Sa-
turdays feature workshops for children conducted 
by Kamila Wolszczak.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance
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1.12 | 18:00–23:00 

Andrzejkowa Potańcówka  
w Famie 
St. Andrew’s Day dancing  
party at Fama 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,  
ul. B. Krzywoustego 286 

Wieczorek taneczny przygotowany specjalnie 
z myślą o mieszkańcach Psiego Pola, którzy chcą 
oderwać się od szarej codzienności. Nieważne, na 
jakim poziomie są Wasze umiejętności – liczy się 
tylko chęć wspólnej zabawy! Dla wszystkich miło-
śników dobrej zabawy w wieku 18+. W programie: 
muzyka do tańca przy piosenkach śpiewanych na 
żywo przez Martę Dzwonkowską i Łukasza Krza-
czkowskiego, animacje andrzejkowe oraz oferta 
kawiarni Stara Piekarnia.  

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we 
Wrocławiu, Filia nr 11 – CBK Fama 

www.fama.wroc.pl 

Bilety: 10 PLN 

A dancing evening for the residents of Psie Pole 
who want a break from everyday life. An event for 
all dance lovers who are 18 or older. The program-
me will feature live dancing music performed by 
Marta Dzwonkowska and Łukasz Krzaczkowski, St. 
Andrew’s Day games, as well as the offer of Stara 
Piekarnia café.

Organiser: Miejska Biblioteka Publiczna we Wro-
cławiu, Filia nr 11 – CBK Fama / Tickets: 10 PLN

1–22.12  

Grudzień z MDK-iem 
December with MDK 

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, 
ul. Powstańców Śląskich 190 

Przez pierwsze trzy tygodnie grudnia w MDK od-
bywać się będą prezentacje dokonań uczestników 
naszych zajęć. Miłośnikom sztuki w wykonaniu 
najmłodszych polecamy: wystawę prac plastycz-
nych pt. „Zwierzaki XXL”, wystawę prac sekcji „Via 
Arte”, warsztat plastyczny pod hasłem „Anielskie 
warsztaty" (8.12 o 16:00), warsztaty modelarskie na 
temat szopek i ozdób choinkowych (11.12 o 16:00) 
oraz Mikołajkowy Turniej Tańca (6.12 o 16:30). 
Poza tym w planach są m.in: koncert sekcji wo-
kalnej (1.12), koncert sekcji skrzypiec „Spiccato” 

2, 16.12 | 12:00 

Tektura i papier:  
"Papier, nożyczki i śnieg!"  
– warsztaty rodzinne 
Cardboard and paper: 
Paper, scissors and snow!  
– family workshops 

Barbara, ul. Świdnicka 8b 

Dzieci w wieku 4–10 lat i rodziców zapraszamy na 
ostatnie spotkanie warsztatowe w sezonie 2017. 
Tym razem zainspiruje nas śnieg i wszystko, co 
z nim związane. Będzie tajemniczo, bardzo mroź-
nie i biało. Spotkanie ma formułę wielkoformato-
wych warsztatów rodzinnych. Będziemy malować, 
eksperymentować, wzajemnie się inspirować, 
kooperować oraz współtworzyć. Prowadzi: Kata-
rzyna Bury.  

Organizatorzy: Tekturowo, Biuro Wrocław 2016 

tekturowo 
barbarakultura 

Wstęp wolny  
Zapisy: tekturowo@gmail.com 

We are pleased to invite children aged 4-10 and 
their parents to the last workshop meeting held in 
the 2017 season. This time we will draw inspiration 
from snow and everything which is related to it. 
The meeting will be cloaked in mystery and soaked 
in very freezing and white atmosphere. It will be 
held as a large-scale family workshop. We will pa-
int, experiment, inspire each other, collaborate and 
co-create. The workshop will be run by: Katarzyna 
Bury.

Organisers: Tekturowo, Biuro Wrocław 2016 / Free 
entrance / Registration: tekturowo@gmail.com

2.12 | 17:00 

Kuchnia dla opornych:  
"Bezstresowe Święta" 
– warsztaty kulinarne 
Kitchen for Dummies:  
Stress-free Christmas  
– culinary workshops 

Barbara, ul. Świdnicka 8b 

Zapraszamy na cykl spotkań wokół tematyki jedze-
nia i gotowania. Każdy warsztat jest spotkaniem 
z innym prowadzącym związanym z wrocławską 
gastronomią i każde z nich ma za zadanie przeka-
zać swoją wiedzę związaną z wykorzystywaniem 
produktów, technik oraz organizacją pracy, która 
może ułatwić uczestnikom późniejsze przyrzą-
dzanie posiłków w domu. Warsztat „Bezstresowe 
Święta” ma pokazać, jak bez zbędnego stresu 
zaplanować, przygotować i przeprowadzić święta 
w domu. Gościem spotkania będzie Anetta Pacuła-
-Podemska. Kuratorka cyklu: Agnieszka Szydziak.  

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

barbarakultura 

Wstęp wolny  
Zapisy: gotujemy@wroclaw2016.pl 

We would like to invite everybody to a series of 
three meetings with food and cooking. Every 
workshop is a meeting with a different host con-
nected with gastronomy in Wrocław and every one 
of them presents their knowledge connected with 
using products, techniques and work organisation 
that will make it easier for the participants to cook 
at home. Stress-free Christmas is a workshop which 
aims to demonstrate how to plan, prepare and 
have Christmas at your home without unnecessary 
stress. The meeting will be attended by a special gu-
est: Anetta Pacuła-Podemska. Curator of the series: 
Agnieszka Szydziak.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance / 
Registration: gotujemy@wroclaw2016.pl

2, 4, 9, 13.12  

No to piątka! Zimowe sąsia- 
dowanie na Lipie Piotrowskiej 
Let’s high five! Spending time 
in a neighbourly winter  
atmosphere in Lipa Piotrowska

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 15,  
ul. Tymiankowa 3 

Celem tego projektu jest zapewnienie miesz-
kańcom okazji do wzajemnego poznawania się, 
integracji, a w dalszej perspektywie inspiracji do 
kolejnych lokalnych inicjatyw. 

2.12 | 10:00 – śniadanie sąsiedzkie, 
11:00 – warsztaty radiowe dla dzieci (7+); 
4.12 | 17:00 – warsztaty międzypokoleniowe; 
9.12 | 11:00 – poranek filmowy (4+),  
12:30 – warsztaty rodzinne,  
14:00–16:00 – Fabryka św. Mikołaja,  
świetlica na Świniarach,  
18:00 – koncert; 
13.12 | 17:00 – warsztaty dla dzieci. 

Wydarzenia organizowane są w ramach programu 
mikroGRANTY ESK Wrocław 2016.  

(„Abracadabra Christmas” – 21.12 o 18:00),  
występ grupy instrumentów klawiszowych  
„O”Key! ("Hej! Kolęda!" 22.12 o 18:00).  

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki 

www.mdk-krzyki.pl 

Wstęp wolny 

We are pleased to invite everyone to MDK (the 
Youth Cultural Centre) throughout the first three 
weeks of December to see the achievements of 
participants of our classes. We would like to recom-
mend: exhibitions, workshops – relating to fine arts 
and model-making, as well as the Saint Nicholas' 
Day's Dance Competition to all of those who are 
keen on art. In addition, it is envisaged that the fol-
lowing will be held: concerts by the vocal section, 
violin section, a performance by a group playing 
keyboard instruments, and many more. Let's enjoy 
this festive music experience together!

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Free entrance
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2–3.12 | 9:00–15:00 

Warsztaty tańca renesansowego 
z Jane Gingell 
Renaissance dance workshops 
with Jane Gingell 

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21 

Tematyką warsztatów będą tańce spisane przez 
włoskiego mistrza tańca Cesare Negri, którego 
okres działalności przypada na II poł. XVI wieku. 
Pod koniec swojego życia wydał "Le Gratie d'Amo-
re", gdzie oprócz tańców opisywał, jak wykonywać 
poszczególne kroki oraz zasady etykiety. Pro-
wadząca zajęcia – Jane Gingell – specjalizuje się 
w historycznej operze, teatrze i tańcu. Pracuje jako 
reżyser sceniczny, choreograf, a także nauczyciel 
tańca i gestów barokowych.  

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Klub Pod Kolumnami 

www.kolumny.art.pl 

Cena: 150 PLN / osoba  
Zapisy: info@kolumny.art.pl, tel. 71 322 95 38 

The workshop will be dedicated to dances written 
down by Italian dance master Cesare Negri, who 
worked in the 2nd half of the 16th century. Towards 
the end of his life, he released Le Gratie d'Amore, 
where apart from the dances he wrote about all 
kinds of steps and the rules of etiquette.

Additional language: English / Organiser: Klub  
Pod Kolumnami / Price: 150 PLN / per person /  
Registration: info@kolumny.art.pl, tel. 71 322 95 38

Organizatorzy: Kulturalna Lipa,  
Biuro Wrocław 2016 

kulturalnalipa 

Wstęp wolny 

This projects aims to provide citizens with oppor-
tunities to get to know each other, integrate, and 
subsequently, get inspired to set up further local 
initiatives. 

2.12 | 10:00 – neighbours’ breakfast,  
11:00 – radio workshops for children (7+); 
4.12 | 17:00 – intergenerational workshops; 
9.12 | 11:00 – film morning (4+),  
12:30 – family workshops,  
14:00–16:00 – Santa Claus’ Factory,  
Common room in Świniary,  
18:00 – concert; 
13.12 | 17:00 – workshop for children. 
The events are organised as part of the ECoC  
Wrocław 2016 microGRANTS programme.
Organisers: Kulturalna Lipa,  
Biuro Wrocław 2016 / Free entrance 

5.12 | 18:00 

Klub Realizatorów Filmowych 
The Filmmakers' Club 

Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56 

Klub Realizatorów Filmowych (KRF) to inicjaty-
wa nieformalna, która dąży do zetknięcia ze sobą 
ludzi wyrażających siebie poprzez film. Mogą to 
być zarówno ludzie młodzi, jak i starzy, amatorzy 
i fachowcy, samodzielni zapaleńcy i ci działający 
w grupach. Na spotkania KRF zaproszeni są też 
miłośnicy kina oraz wszyscy, którzy chcą w nich 
uczestniczyć.  

Organizator: Klub Realizatorów Filmowych  

KlubRealizatorowFilmowych 

Wstęp wolny 

The Filmmakers' Club (KRF, Klub Realizatorów 
Filmowych) is an unofficial initiative aimed at 
bringing together people who express themselves 
through films. These can be either young or old 
people, amateurs and professionals, independent 
enthusiasts and those who prefer teamworking. The 
KRF meetings may be also attended by people who 
are keen on the cinema and all those who want to 
participate in them.

Organiser: The Filmmakers' Club  
(Klub Realizatorów Filmowych) / Free entrance

6, 13, 20, 27.12 | 18:30–20:30 

"Domowe studio nagrań" – kurs 
Home recording studio – a course 

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21 

Kurs będzie obejmował zagadnienia z zakresu: 
kompozycji i aranżacji utworów muzycznych, 
edycji i miksowania materiału audio, informacje 
na temat syntezy oraz instrumentów elektronicz-
nych. Zajęcia będą miały zmienną formułę i temat. 
Poświęcimy równą ilość czasu na część praktyczną 
i teoretyczną. Kurs poprowadzi Adam Komorow-
ski – muzyk, kompozytor, producent związany 
z projektami muzycznymi, teatralnymi i filmowy-
mi. Z zamiłowania fotograf.  

Organizator: Klub Pod Kolumnami 

www.kolumny.art.pl 

Cena: 90 PLN  
Zapisy: info@kolumny.art.pl, tel. 71 322 95 38 

The course will convey a variety of information 
regarding composing and arranging music, audio 
editing and mixing, synthesis, as well as electronic 
instruments. We will devote equal amounts of time 
to both practical and theoretical part regarding 
these topics. The course will be conducted by Adam 
Komorowski – musician, composer, producer and 
photographer. 

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 90 PLN / 
Registration: info@kolumny.art.pl, tel. 71 322 95 38

7.12 | 19:00–20:30 

Biblioteczne spotkania  
z psychoanalizą: "W słowach się 
nie mieści. Komunikacja zaklęta 
w ciele" – prelekcja 
Library meetings with psycho-
analysis: Words are not enough. 
Communication enchanted  
in the body – a lecture  

Dolnośląska Biblioteka Publiczna / Lower 
Silesian Public Library, Rynek 58 

Prelekcja będzie poświęcona mowie ciała. Ten 
sposób przekazywania informacji stanowi znaczny 
procent komunikatu, który kierujemy do odbiorcy. 
Znaczenie mają gesty, mimika, postawa ciała, kon-
takt wzrokowy itp. Jak prawidłowo odczytywać te 
znaki, na co zwracać uwagę i jak „zgrać” komuni-
kat werbalny z niewerbalnym opowie psychotera-
peutka, Edyta Karolczyk. 

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna  
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

www.wbp.wroc.pl 

Wstęp wolny 

A lecture will be dedicated to body language. This 
way of providing information constitutes a signifi-
cant percentage of the message we send to the re-
cipient. Gestures, facial expressions, body posture, 
eye contact, etc. are all important. How to correctly 
read these signs, what to pay attention to and how 
to connect the verbal message with the non-verbal 
story? Psychotherapist Edyta Karolczyk will help 
you understand.

Organiser: Lower Silesian Public Library  
/ Free entrance 

7.12 | 18:00
9.12 | 16:00
18.01 | 18:00 

"Pracownia słowa i obrazu"  
– wykład i warsztaty 
Word and picture workshop  
– lecture and workshops 

Muzeum Pana Tadeusza  
/ The Pan Tadeusz Museum, Rynek 6  

Wydarzenia podejmą tematykę przenikania się sfe-
ry języka werbalnego i wizualnego we współczesnej 
kulturze, nawiązując do wystawy czasowej „Róże-
wicz. Bez tekstu”. Program: 7.12 | 18:00 – warsztaty 
(grupa I), 18.01 | 18:00 – warsztaty (grupa II); 9.12 
| 16:00 – wykład „Język iluzji”. Artysta i teoretyk 
sztuki, Jerzy Olek, stawia tezę, że należy ufać 
oczom, a nie dowierzać umysłowi. Swoje rozważa-
nia będzie ilustrował pracami własnymi oraz tych 
artystów, którzy iluzją zajmują się w oryginalny 
sposób.   
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7, 14.12 | 17:00 

Akademia Miejskiego  
Ogrodnika – wykłady  
i warsztaty ogrodnicze 
City Gardener Academy

Barbara, ul. Świdnicka 8b 

Nie masz „ręki” do kwiatów? Nie wiesz, jaką 
roślinę kupić do swojego mieszkania lub posadzić 
na działce? Coś zaatakowało twojego ulubionego 
zielonego towarzysza? Na te i wiele innych pytań 
poznasz odpowiedzi podczas Akademii Miejskiego 
Ogrodnika. Jest to cykl wykładów i warsztatów 
związany z szeroko rozumianym ogrodnictwem 

8.12 | 18:00 

WroFoto: "Jak fotografować  
ludzi kreatywnie" – spotkanie 
WroFoto: How to take pictures  
of others in a creative way  
– a meeting 

Barbara, ul. Świdnicka 8b

WroFoto to cykl otwartych spotkań z lubianymi 
i cenionymi fotografami. Wszystkie prezentacje 
zaproszonych w tym cyklu gości związane będą 
z fotografowaniem ludzi. Podczas grudniowego 
spotkania porozmawiamy o tym, jak podejść do fo-
tografowania w sposób kreatywny. Gwarantujemy: 
rozmowę z mistrzami w swoim fachu i dużą dawkę 
wiedzy. Spotkanie poprowadzi Martyna Gulbino-
wicz. Kurator cyklu: Marcin Jędrzejczak.  

Organizatorzy: WroFoto, Biuro Wrocław 2016 

barbarakultura 
wrofoto 

Wstęp wolny 

WroFoto is a series of open meetings with popular 
and esteemed photographers. Presentations of all 
the guests of the WROFoto series will be centred 
around taking pictures of people. During a meeting 
held in December, we will talk about how to appro-
ach photography in a creative way. We ensure: co-
nversations with masters in their fields and a large 
portion of knowledge. The meeting will be hosted 
by Martyna Gulbinowicz. The curator of the series: 
Marcin Jędrzejczak.

Organisers: WroFoto, Biuro Wrocław 2016 / Free 
entrance

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich 

www.muzeumpanatadeusza.pl 

Wstęp wolny  
Zapisy: wydarzenia@ossolineum.pl

The events will address the subject of the inter-
penetration of the sphere of verbal and visual 
language in contemporary culture, referring to 
the Różewicz. Sans Text temporary exhibition. 
Programme: 7.12 | 18:00 – workshop (group I), 
18.01 | 18:00 – workshop (group II); 9.12 | 16:00 – 
lecture Language of illusion. Jerzy Olek – artist and 
art theoretician – claims that one should trust the 
eyes and not trust the mind. He will illustrate his 
considerations with his own works, as well as pieces 
by other artists, who have their own original ways 
of dealing with illusion. 

Organiser: The Pan Tadeusz Museum of National 
Ossoliński Institute / Free entrance / Registration: 
wydarzenia@ossolineum.pl  

miejskim. Podczas zajęć poznasz podstawowe 
zagadnienia z zakresu doboru roślin, chorób 
i szkodników roślin ozdobnych, projektowania 
przydomowych rabat czy wykonywaniu kom-
pozycji florystycznych. 7.12 – „Kwiatki z rabatki 
cz. I” – warsztaty projektowania rabaty; 14.12 – 
„Cuda wianki” – wykład o rodzajach świątecznych 
kompozycji wzmocniony działaniem praktycznym 
(uczestnicy wykonają tradycyjne polskie dekoracje 
świąteczne – podłaźniczki). Kurator cyklu: Filip 
Marek.  

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

barbarakultura 

Wstęp wolny  
Zapisy: sadzimy@wroclaw2016.pl

Don’t know how to “tend” to flowers? Not sure 
which plant to buy for your flat or plant in your 
garden? Something has attacked your favorite 
green companion? These and other questions will 
be answered during the City Gardener Academy. 
It is a series of lectures and workshops related to 
the widely understood city gardening. During the 
meetings you will learn about the key issues regar-
ding the selection of plants, diseases and pests of 
ornamental plants, designing home flowerbeds and 
making floral compositions. 7.12 – Flowers in Flo-
werbed, part I – workshops focused on designing 
a flowerbed; 14.12 – Marvellous wriths – a lecture 
about types of Christmas flower arrangements 
accompanied by hands-on experience: participants 
will make traditional Polish Christmas decora-
tions – "podłaźniczka" (a conifer branch hung just 
beyond a ceiling for decoration purposes). Curator 
of the series: Filip Marek.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance / 
Registration: sadzimy@wroclaw2016.pl

9.12 | 10:00–13:00 

"Adwentowy wieniec"  
– warsztaty rękodzieła 
Advent wreath – crafts workshop 

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a 

Pod okiem florystki, Małgorzaty Skoczylas, 
uczestnicy przygotują prawdziwe świąteczne cuda. 
Wieniec – symbol radosnego oczekiwania na Boże 
Narodzenie – może być piękną ozdobą zarówno 
drzwi czy ściany, jak i okna. Sprawdzi się też jako 
stroik bożonarodzeniowego stołu. Bazą są tu 
splecione w kształcie koła gałązki, a cała dekoracja 
powstanie m.in. z umocowanych na nich suszo-
nych roślin, szyszek czy bombek. Kolorystyka i styl 
to już pole do indywidualnej inwencji. 

Organizator: ODT Światowid 

www.swiatowid.net.pl 

Cena: 40 PLN; Zapisy: do 7 grudnia,  
tel. 71 348 30 10 

The participants will prepare some really beautiful 
things under the supervision of a florist. A wreath  
– the symbol of joyfully awaiting Christmas – can 
be a beautiful decoration of a door, a wall or a win-
dow. It will also do perfectly as a decoration on the 
Christmas table. The colours and style depend on 
the creators’ own choices!

Organiser: ODT Światowid / Price: 40 PLN /  
Registration: till 7th December, tel. 71 348 30 10 

9.12 | 12:00–24:00 

Noc Nadodrza 
Nadodrze Night 

różne lokalizacje na Nadodrze  
/ different locations in Nadodrze 

Noc Nadodrza to uliczne święto rzemiosła, designu 
i kulinariów. Już po raz siedemnasty będzie można 
wziąć udział w koncertach, pokazach, wystawach 
i kiermaszach organizowanych w nadodrzańskich 
pracowniach, kawiarniach i galeriach. Podczas wie-
lu różnych warsztatów, które odbędą się 9 grudnia, 
będzie  można własnoręcznie wykonać wyjątkowe 
prezenty dla najbliższych. W trakcie grudniowej 
Nocy Nadodrza odbędzie się również zbiórka pie-
niędzy dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

Organizator: Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze 

www.lokietka5.pl 

Wstęp wolny (niektóre warsztaty płatne) 
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Nadodrze Night is an outdoors celebration of crafts, 
design and cuisine. For the 17th time, people will 
be able to participate in concerts, demonstrations, 
exhibitions and fairs organised by studios, cafés and 
galleries. During many workshops you will be able 
to create unique and special gifts for your loved 
ones.

Organiser: Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze / Free 
entrance (some workshops may require a partici-
pation fee) 

9.12 | 16:00–18:00 

Finał Pracowni Opowiadania  
– wernisaż prac fotograficznych 
i artystycznych 
Story Workshop – an opening  
of photographs and works  
of arts 

Kawiarnia Sąsiedzka w Firleju,  
ul. Grabiszyńska 56 

Finałem Pracowni Opowiadania będzie wystawa 
prezentująca kolaże i fotografie wykonane przez 
uczestników spotkań, warsztatów i spacerów, które 
pozwoliły ich uczestnikom na stworzenie prac 
uwieczniających charakter dzielnicy, zwłaszcza 
osiedli Gajowice oraz Grabiszyn-Grabiszynek. 
Zapraszamy na sąsiedzki, jesienny wieczór przy 
herbacie i domowym cieście! Wydarzenie organi-
zowane jest w ramach programu mikroGRANTY 
ESK Wrocław 2016.  

9, 10.12 | 12:00 

Wariacje: "Obraz. Scenografia, 
kostium, przestrzeń"  
– spotkanie i warsztaty 
Variations: Picture. Stage  
design, costiume, space  
– a meeting and workshops 

Macondo, ul. Pomorska 19  

Tematem kolejnych spotkań w ramach cyklu 
“Wariacje”, który swoją formułą ma prowokować 
do własnej twórczości, będą zagadnienia związane 
z powstawaniem spektaklu czy performance’u. Co 
miesiąc omawiane są kolejne z nich – grudniowe 
spotkanie poświęcone zostanie obrazowi. Można 

10.12 | 10:00–13:00 

”Ale szopka” – rodzinne  
warsztaty świąteczne 
What a scene! – family  
Christmas workshop 

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a 

Podczas warsztatów powstaną inspirowane 
szopkami krakowskimi półprzestrzenne obrazki 
z elementami złoceń. Tradycja budowania szopek 
wiąże się z chrześcijańskim obyczajem wystawia-
nia jasełek w kościołach w okresie świąt Bożego 
Narodzenia. Nieodzownymi elementami szopek 
są figurki Dzieciątka w żłobku, Maryi oraz Józefa. 
Warsztaty są przeznaczone dla rodziców z dziećmi 
w wieku 8+.  

Organizator: Centrum Kultury Agora 

www.ckagora.pl 

Wstęp wolny  
Zapisy: anna.pawlina@ckagora.pl 

During the workshops, participants will create 
half-spaces inspired by Krakow nativity scenes, 
as well as partially gilded pictures. The tradition 
of building nativity scenes is connected with the 
Christian custom to stage nativity plays in churches 
in Christmas time. The workshops are intended for 
parents with children aged 8+.

Organiser: Centrum Kultury Agora / Free entrance 
/ Registration: anna.pawlina@ckagora.pl

Organizatorzy: Fundacja Ładne Historie,  
Biuro Wrocław 2016 

www.ladnehistorie.pl 

Wstęp wolny 

The final stage of Story Workshop will include an 
exhibition of collages made and pictures taken by 
participants of the meetings, workshops, walks 
and other events, which enabled to produce works 
intended to immortalise the nature of the district, 
in particular, the Gajowice and Grabiszyn-Grabi-
szynek housing estates. Come and enjoy an autumn 
evening soaked in a neighbourly atmosphere while 
drinking tea and eating a homemade cake! The 
event is organised as part of the ECoC Wrocław 
2016 microGRANTS programme.

Organisers: Ładne Historie Foundation,  
Biuro Wrocław 2016 / Free entrance 

nic na ten temat nie wiedzieć i być przekonanym, 
że nie posiada się żadnych umiejętności lub być 
specjalistą w danej dziedzinie. Plan na grudzień 
przewiduje: 9.12 – spotkanie ze scenografem, prof. 
Elżbietą Wernio, 10.12 – warsztat o tym, jak stwo-
rzyć scenografię.   

Organizator: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo 

www.macondo.com.pl  

Wstęp wolny 

Variations is a series of meetings designed to provo-
ke the creativity of the participants. We would like 
to show you few subjects to at the end of the project 
create a collective performance and learn what we 
need to creat one. You may know nothing at all 
about the subject or be a specialist! In December we 
will work with the picture. Plan for December: 9.12 
– meeting with the stage designer, prof. Elżbieta 
Wernio, 10.12 – the workshop about how to make 
stage design.

Organiser: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo / Free entrance 
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16.12 | 14:00–18:00 

"Świąteczne Kontury" 
– spotkanie familijne 
Christmas in Kontury 
– a family meeting 

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a 

W przedświątecznym czasie Kontury Kultury za-
praszają dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów na 
„Świąteczne Kontury”. W programie przygotowano 
m.in. koncert kolęd uczestników Studia Wokal-
nego Magdy Pasierskiej oraz warsztaty rękodzieła 
artystycznego, w trakcie których uczestnicy będą 
tworzyć stroiki, kartki i ozdoby świąteczne, a także 
ozdabiać świąteczne pierniczki.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej 

www.konturykultury.art.pl 

Wstęp wolny

Before Christmas comes, we would like to invite 
children, youth, adults and seniors to join us at 
Kontury. Th e programme features a Christmas ca-

6.01 | 18:00
7.01 | 17:00 

Wariacje: "Dźwięk. 
Kompozycja, muzyka" 
– spotkanie i warsztaty 
Variations: Sound. Music, 
composition – a meeting 
and workshops 

Macondo, ul. Pomorska 19  

Wariacje to cykl spotkań prowokujących do wła-
snej twórczości, których tematem będą zagadnie-
nia, dzięki którym powstaje spektakl, występ, per-
formance. Co miesiąc będziemy omawiać kolejne 
z nich. W styczniu zajmiemy się dźwiękiem. Można 
nic na ten temat nie wiedzieć i być przekonanym, 
że nie posiada się żadnych umiejętności lub być 
specjalistą w danej dziedzinie. Plan na styczeń 
przewiduje: 6.01 – spotkanie z kompozytorem Ry-
szardem Lubienieckim, natomiast 7.01 – warsztat 
o dźwięku (nie tylko jego tworzeniu, ale również 
o słuchaniu).  

Organizator: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo 

www.macondo.com.pl  

Wstęp wolny 

Variations is a series of meetings designed to 
provoke the creativity of the participants. We would 
like to show you few subjects to at the end of the 
project create a collective performance and learn 
what we need to creat one. You may know nothing 
at all about the subject or be a specialist! In January 
we will work with the sound. Plan for January: 6.01 
– meeting with the composer, 7.01 – the workshop 
about the sound.

Organiser: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo / Free entrance

 

7.01 | 12:00 

”Niedziela rysująca” 
– warsztaty  
Drawing Sunday – workshops 

Macondo, ul. Pomorska 19  

Lena Czerniawska zaprasza do wspólnego rysowa-
nia wszystkich miłośników, zawodowców oraz każ-

10.01 | 16:00–17:30 

Tradycje wielu kultur: 
”Misterium śmierci w teologii 
prawosławnej” – prelekcja 
Traditions of many cultures: 
The mystery of death in the 
Orthodox theology – a lecture 

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
/ Lower Silesian Public Library, Rynek 58 

Ojciec Grzegorz Cebulski z Cerkwi Świętych Cy-
ryla i Metodego we Wrocławiu opowie o tajemnicy 
śmierci, koncentrując się na nauce o życiu pozagro-
bowym, jaką głosi Cerkiew Prawosławna. Nauka 
ta oparta jest na Piśmie Świętym i wypowiedziach 
Ojców Świętych, a często także na ich osobistych 
doświadczeniach. Prelekcja zostanie urozmaicona 
o projekcję fi lmu „Człowiek przed Bogiem”.

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

www.wbp.wroc.pl 

Wstęp wolny 

Father Grzegorz Cebulski from the Orthodox 
Church of Saints Cyril and Methodius in Wrocław 
will tell us about the mystery of death, focusing on 
the teachings about life beyond death taught by the 
Orthodox Church. A lecture will be enriched by 
a screening of Man before God.

Organiser: Lower Silesian Public Library 
/ Free entrance 

10.01 | 17:30
11.01 | 12:00, 18:00 

Karnawał dla Babci i Dziadka 
Carnival for Grandmother 
and Grandfather 

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, 
ul. Powstańców Śląskich 190 

Dzieci i młodzież – uczestnicy zajęć w MDK-Krzy-
ki – zapraszają na koncerty z wyjątkowym reper-
tuarem, dedykowane Babci i Dziadkowi z okazji 
ich świąt. Zaprezentują się sekcje: Umuzykalnienie 
z elementami rytmiki, Teatr lalek z nauką gry na 

13.12 | 17:00 

Haft ujemy!: "Bogactwo/
robactwo" – warsztaty 
Let’s embroider!: 
Rich ’n’ Posh – workshops 

Barbara, ul. Świdnicka 8b 

Cykl to wspólne poszukiwanie nowych kontekstów 
dla starego rzemiosła, nie zapominając o tym, 
że każdy warsztat ma być okazją do spotkania, 
rozmów i odprężenia. W trakcie warsztatu każdy 
pracuje w swoim tempie – początkujący nauczą 
się podstaw, a bardziej zaawansowani nie będą się 
nudzić. W czasie warsztatu „Bogactwo/robactwo” 
głównym zadaniem będzie stworzenie czegoś, co 
przez każdego z uczestników zajęć będzie uważane 
za luksusowe. W ruch pójdą złote nitki, korale 
i cekiny. Prowadzi: Olga Budzan.  

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

barbarakultura 

Wstęp wolny 
Zapisy: haft ujemy@wroclaw2016.pl 

We will look together for new contexts for this old 
craft , keeping in mind that every workshop is to 
provide opportunities for meeting, talking and re-
laxing. During the workshops, every person works 
at their own pace – beginners will learn the basics, 
and advanced participants will not get bored. Th e 
main task of the Rich ’n’ Posh workshops is to allow 
every participant to create something they believe 
to be luxurious. Golden threads, beads and sequins 
– everything’s allowed! Th e workshop will be run 
by: Olga Budzan.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance / 
Registration: haft ujemy@wroclaw2016.pl

rol concert by the participants of Magda Pasierska 
Vocal Studio and artistic craft s workshops, during 
which we will make Christmas cards, compositions 
and decorations. We will also decorate gingerbread 
cookies.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

dego, kto ma ochotę spróbować zmierzyć się z białą 
kartką. Można podzielić się swoimi inspiracjami, 
dokonaniami, projektem, nad którym właśnie się 
pracuje lub po prostu porysować z nami. Materiały 
zapewnione, ale zachęcamy do przynoszenia swo-
ich narzędzi. Zajęcia są otwarte dla wszystkich. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo 

www.macondo.com.pl  

Bilety: 20 PLN 

Lena Czerniawska invites to draw together all the 
lovers of drawing, professionals, and everybody 
that wants to try out how it is to draw. You can 
share your experience, project, inspirations, or just 
draw with us.

Additional language: English / Organiser: Fundacja 
Rozwoju Kultury i Sztuki Macondo / Tickets: 20 PLN
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14–28.01 | 12:30–14:00
każda niedziela / each Sunday

Niedzielne Poranki we WRO 
Sunday Matinées at WRO 

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center,  
ul. Widok 7 

Niedzielne Poranki we WRO to cotygodniowe wy-
darzenia dla dzieci i rodzin. W trakcie spotkań pre-
zentowane są polskie i światowe filmy animowane 
oraz słuchowiska intermedialne na bazie ciekawych 
pozycji literatury dziecięcej. Po pokazach odbywają 
się rodzinne działania twórcze przygotowywane 
w odniesieniu do programu wystawienniczego 
Centrum Sztuki WRO. 

Organizator: Centrum Sztuki WRO / WRO Art 
Center 

www.wrocenter.pl 

Wstęp wolny  
Zapisy: info@wrocenter.pl 

Every week Sunday Matinée is the program special-
ly for youngsters and their parents, during which 
are presented Polish and international animated 
films, and carry both intermedia readings based 
on the latest children literature and workshops 
connected thematically with the the screening and 
current exhibition program of WRO. 

Organiser: WRO Art Center / Free entrance  
/ Registration: info@wrocenter.pl

15–19.01 | 11:00–15:00 

"Po sąsiedzku"  
– czeskie ferie w CK Agora 
Neighbours – Czech winter  
break at CK Agora 

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a 

Tematem przewodnim tegorocznych ferii zimo-
wych w CK Agora będą nasi najbliżsi geograficznie 
sąsiedzi, czyli Czesi. Uczestnicy tygodniowych 
atrakcji poznają najciekawsze miejsca w Czechach, 
przyjrzą się czeskiej kulturze i obyczajom, posłu-
chają legend i nauczą się ciekawych słów w tym 
języku. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonają 
ilustracje do kultowych bajek „Krecika” czy „Sąsia-
dów”. Nie zabraknie kalamburów i quizów z wiedzy 
dotyczącej krainy knedlików i smażonego sera. Do-
datkowo dzieci odwiedzą Pawilon Czterech Kopuł, 
gdzie zdobędą wiedzę o czeskim malarstwie.  

Organizator: Centrum Kultury Agora 

www.ckagora.pl 

Cena: 150 PLN / osoba / 5 dni  
Zapisy: irena.lukaszewicz@ckagora.pl 

The theme of this year's winter break at CK Agora 
will be the Czechs. The participants of a week-long 
event will discover the most interesting places in 
Czech Republic, see Czech culture and customs, 
listen to stories and legends, learn some words in 
their language and prepare illustrations for Krtek 
and Pat & Mat. Additionally, children will also visit 
the Four Domes Pavilion, where they will learn 
about Czech painting.

Organiser: Centrum Kultury Agora / Price: 150 
PLN / per person / 5 days / Registration: irena.
lukaszewicz@ckagora.pl

15–26.01 | 8:00–16:00 
pon.–pt. / Mon.–Fri.

Zimowa Akademia Sztuki  
– warsztaty artystyczne  
dla dzieci i młodzieży 
Winter Academy of Art  
– art workshops for children  
and youth  

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, 
ul. Powstańców Śląskich 190 

Podczas zimowych ferii zapraszamy dzieci i mło-
dzież na warsztaty artystyczne. W programie, w za-
leżności od wybranego warsztatu, m.in. kreatywne 
zajęcia plastyczne, nauka gry na gitarze, skrzyp-
cach, warsztaty taneczne, szachowe oraz wycieczki.  

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki 

www.mdk-krzyki.pl 

Wstęp płatny  
Zapisy: www.mdk-krzyki.pl 

During the winter break, we would like to invite 
children and youth to participate in an artistic 
workshop. Depending on the selected workshop, 
the programme will feature creative art clas-
ses, guitar and violin classes, dancing and chess 
workshops, as well as trips. 

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Entrance fee / Registration: www.mdk-krzyki.pl

15–26.01 | 9:00–14:00 
pon.–pt. / Mon.–Fri.

Warsztaty zimowe dla dzieci  
i młodzieży 
Winter workshops for children 
and youth 

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a 

Podczas dwóch tygodni ferii zapraszamy na dzia-
łania artystyczne do Konturów Kultury, podczas 
których dzieci i młodzież wezmą udział m.in. 
w warsztatach teatralnych, projektowania graficz-
nego oraz plastycznych i scenograficznych. Zajęcia 
adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku od  
6 do 12 lat.  

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej 

www.konturykultury.art.pl 

Wstęp wolny 
Zapisy: od 2 stycznia  
(liczba miejsc ograniczona) 

During the two weeks of winter break, we would 
like to invite children and youth to Kontury Kultu-
ry, where they will be able to participate in various 
workshops, including drama, graphic design, art 
and stage design. The meetings are aimed at child-
ren aged 6–12.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance / Registration: from  
January 2 (the number of participants is limited) 

flecie prostym, Sztuka dla najmłodszych (instruk-
tor: Izabela Cisowska), Studium Piosenki „BiS” 
(instruktorzy: Beata i Stanisław Tomankowie).  

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki 

www.mdk-krzyki.pl 

Wstęp wolny 

Children and youth participating in the activities 
offered by Krzyki Youth Cultural Centre would 
like to invite you to concerts with an outstanding 
repertoire, dedicated to Grandparents to celebrate 
their days. Starring: Music and Rhythmic section, 
Puppet Theatre with recorder, Art for Young Child-
ren and “BiS” Music Studio.

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Free entrance 

15–26.01 | 9:30–15:30 
pon.–pt. / Mon.–Fri.

Ferie 2018 w Formatach 
Winter break at Formaty 

Wrocławski Klub Formaty 
ul.Samborska 3-5 

W czasie styczniowego okresu wolnego od szkoły 
Wrocławski Klub Formaty zaprasza na zajęcia, 
podczas których dzieci nie będą miały chwili na 
nudę. Feriada to czas na nawiązywanie nowych 
przyjaźni, poznawanie siebie poprzez obcowanie 
z różnymi formami sztuki i aktywności fizycznej 
oraz doskonały moment i miejsce na szaloną 
zabawę.  

Organizator: Wrocławski Klub Formaty 

N
ie

dz
ie

ln
e 

po
ra

nk
i w

e 
W

RO
, f

ot
. W

oj
ci

ec
h 

C
hr

ub
si

k;
 “

Po
 s

ąs
ie

dz
ku

“, 
fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 o
rg

an
iz

at
or

a 
Zi

m
ow

a 
Ak

ad
em

ia
 S

zt
uk

i, 
fo

t. 
Iw

on
a 

G
oc

yk
; 



75

ed
uc

at
io

n 
+ 

an
im

at
io

n

20.01 | 12:00–14:00 

Wielopokoleniowy  
Bal Przebierańców  
Multigenerational Costume Ball  

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a 

Wyjątkowy, rodzinny bal łączący trzy pokolenia. 
W programie między innymi: twist z babcią, quizy 
z nagrodami, taneczne korowody oraz konkursy 
sprawnościowe dla dziadków, rodziców i dzieci. Bal 
jest organizowany z okazji Dni Babci i Dziadka, od 
lat słynie z konkursu na fantazyjne, karnawałowe 
kostiumy, w których prezentują się zarówno naj-
młodsi, jak i najstarsi uczestników zabawy. 

Organizator: Centrum Kultury Agora 

www.ckagora.pl

Wstęp wolny 

A special family ball that will connect three ge-
nerations. The programme features the twist with 
Grandma, quizzes with prizes, dancing processions, 
as well as various contests for grandparents, parents 
and children. The ball is organised to celebrate 
Grandparents’ Days. For many years, it has been 
known for the imaginative carnival costumes of the 
participants.

Organiser: Centrum Kultury Agora / Free entrance 

20.01 | 12:00–15:00 

Otwarta Wymiana Sąsiedzka 
oraz pchli targ 
Open Neighbours' Exchange  
and flea market 

Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56 

Organizowana raz w miesiącu przestrzeń dla 
bezgotówkowego obrotu ubraniami, książkami, 
płytami czy kwiatami. Przedsięwzięcie to opiera się 
na idei wprowadzenia nowej formy nabywania rze-
czy, zaprzestania niepotrzebnego ich gromadzenia 
oraz możliwości dzielenia się i pomagania. Akcja 
odbywa się pod hasłem “przyjdź, wymień, zostaw”, 
gdyż odzieżowe nadwyżki przekazywane są organi-
zacjom niosącym pomoc potrzebującym.  

Organizator: Klub Firlej  

www.firlej.wroc.pl  

Wstęp wolny 

This public space is organised every month to allow 
for cashless trade in clothes, books, music records 
or flowers. The project is based on the concept of 
introducing a new form of acquiring things, not 
gathering anything which is unnecessary and pro-
viding opportunities for sharing with and helping 

27.01 | 11:00–12:30

"Bal Karnawałowy na Dzikim 
Zachodzie!" – zabawa dla dzieci  
Carnival in the Wild West!  
– a kids’ party 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,  
ul. B. Krzywoustego 286 

Kowboje i kowbojki, szeryfowie i rabusie, Indianie 
i poszukiwacze złota, a także filmowi bohaterowie 
– to tylko garstka pomysłów na przebranie w stylu 
western! Nauczymy się i wspólnie wykonamy kow-
bojski taniec, każdy będzie mógł spróbować swoich 
sił w rzucie lassem i wziąć udział w wyścigach 
rodem z Dzikiego Zachodu. Poza tym w programie 
m.in.: konkurs na najlepsze okrycie głowy w stylu 
western, kowbojski taniec, rzut kapeluszem, po-
szukiwanie ukrytego skarbu, konkurs na najlepszy 
okrzyk plemienny, powitanie kowbojskie oraz wiele 
innych gier i zabaw.  

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we 
Wrocławiu, Filia nr 11 – CBK Fama 

www.fama.wroc.pl 

Wstęp wolny  
Zapisy: www.fama.wroc.pl

Together we will learn and dance the Cowboy 
Dance, everybody will be able to try their hand at 
a lasso toss and take part in races straight from the 
Wild West. Apart from that, the programme will 
also feature: a contest for the best western-style he-
address, a cowboy dance, hat toss, a treasure hunt, 
the best tribal shout, a cowboy welcome and many 
more games and fun activities.

Organiser: Miejska Biblioteka Publiczna we Wro-
cławiu, Filia nr 11 – CBK Fama / Free entrance / 
Registration: www.fama.wroc.pl

www.wkformaty.pl 

Cena: 225 PLN / tydzień;  
Zapisy: tel. 71 789 33 20  
(liczba miejsc ograniczona) 

Afraid of boredom during the winter break in 
January? Come and join the activities at Formaty 
Club, you won’t have time to get bored. Feriada will 
be a perfect opportunity to meet new friends, get 
to know yourself by getting in touch with various 
forms of art and physical activity, as well as to have 
some fun.

Organiser: Wrocławski Klub Formaty / Price: 225 
PLN / week / Registration: tel. 71 789 33 20 (the 
number of participants is limited)

others. The event is held under a slogan “come, 
exchange, leave”, since the clothes surplus is handed 
over to organisations engaged in helping people in 
need.

Organiser: Klub Firlej / Free entrance  
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1–2.12    

WROsound Festival  
Impart, вул. Мазовецька 17

Кілька десятків артистів, три сцени та багато 
якісної електронної музики – у перші вихідні 
грудня Impart перетвориться у наповнений 
небуденними звуками  клубний простір.  
У програмі фестивалю зокрема: Alex Smoke, 
Lone, Long Arm i Addison Groove та польські 
представники: Coals, Janka, Normal Bias, Club 
Alpino, Kroki i Марцін Ціхи з гурту Skalpel. 

Квитки: 40-50 PLN (1-денний) 
60-80 PLN (абонемент)

7.12 | 20:00 

9. Polish Cinema for Beginners:  
«Примара», режисер  
Роман Поланскі 
Кінотеатр Нові горизонти,  
вул. Казимира Великого 19a-21

9. Фінал Polish Cinema for Beginners – під 
гаслом «Poland Abroad» – показує, яким чином 
польські кіномитці зображують закордон. 
«Примара» - реалізований зірковим складом 
фільм Романа Поланскі, у якому підіймається 
такий улюблений режисером мотив людини 
у пастці. Цього разу автор «Дитини Розмарі» 
розповідає історію письменника (Евана Мак-
грегора), який отримує замовлення – написати 
книжку спогадів Адам Ленґа (Пірс Броснан) – 
колишнього прем’єр-міністра Великобританії. 

Квитки: 16 PLN

8.12 | 18:00 

WroFoto: «Як креативно 
фотографувати людей» – зустріч 
Barbara, вул. Свідніцка 8b

WroFoto - це цикл відкритих зустрічей з 
відомими та затребуваними фотографами. Усі 
презентації запрошених у цьому циклі гостей 
будуть пов’язані з фотографуванням людей. 
Під час зустрічі у грудні розмовлятимемо про 
те, як відобразити у фотографії людську душу. 
Ми гарантуємо: розмову з майстрами своєї 
справи та велику порцію нової інформації. 
Модератор зустрічі – Мартина Гульбіновіч. 
Куратор циклу – Марцін Єнджейчак. 

Вхід вільний

8.12 | 20:00   

I’m part of: „Out Cry”  
– хореографічна вистава
Impart, вул. Мазовецька 17

Випускники відділення Театру танцю в Битомі 
вирішили уважно придивитись до прискорен-
ня розвитку цивілізації, яка зумовлює життя 
сучасного світу примушуючи людей вступати 
у смертельні перегони. За допомогою танцю 
актори висловлюють свій молодіжний бунт 
а також  мрії про світ, в якому не буде місця 
для безперервної конкуренції та відсутності 
почуття безпеки. 

Квитки: 15 PLN (звичайний),  
10 PLN (пільговий)

8–10.12 | 18:00–22:00  

11. Фестиваль російських фільмів 
«Супутник над Польщею»
Нижньосілезький Кіноцентр,  
вул. Пілсудського 64a

Провідною ідеєю фестивалю є відродження ро-
сійської кінематографії в свідомості польських 
глядачів після двох десятиліть її відсутності. 
Кінопокази допомагають польським глядачам 
зануритися в російську культуру - побачити, 
почути, відчути і зрозуміти її. Метою цього-
річної Вроцлавської репліки фестивалю – є 
презентація нових російських фільмів.

Квитки: 12 PLN (звичайний), 
10 PLN (пільговий)

9.12 | 12:00–24:00

Ніч Надоджа 
Надодже

Ніч Надоджа – це вуличне свято промислів, ди-
зайну та кулінарії. Тут можна буде взяти участь 
у концертах, шоу, виставках та ярмарках у 
надоджанських майстернях, кав’ярнях та гале-
реях, а під час багаточисельних майстер-класів 
власноручно виготовити авторські подарунки 
для найближчих. Вхід вільний (Деякі май-
стер-класи платні)

9.12 | 19:00

XVІІ міжнародний джазовий  
фестиваль «Jazz Bez» / Вроцлав
Ark Ovrutski – контрабас
Myron Walden – саксофон
Benito Gonzalez – фортепіано
Charles Goold – перкусія

Майрон Уолден – володар премії «Grammy», 
саксофоніст, що грає у проектах Вінтона  
Марсаліса, Роя Харгрува та Фредді Хаббарда.

Закінчив Manhattan School of Music; записав  
4 сольні альбоми. www.myronwalden.com

Арк Овруцький (Ark Ovrutski) – відомий укра-
їнський контрабасист, композитор і бенд-лідер, 
який нині проживає в Нью-Йорку.

www.arkovrutski.com

«Jazz Bez» – це транскордонний джазовий 
марафон, який поєднує десятки міст, сотні му-
зикантів з цілого світу, тисячі меломанів, безліч 
кілометрів та ще більше відтінків джазу у єдине 
свято музики і свободи. 

організатор вроцлавського концерту:  
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama 
fama.wroc.pl

Головним організатором фестивалю  
є Мистецьке об'єднання «Дзиґа» 
dzyga.com

9, 10.12 | 19:30  

«Острів» – спектакль
Центр аудіовізуальних технологій (CeTA),  
студія ім. Збишка Цибульського вул. Виставова 1

Острів, про який йдеться у назві, - це самотня 
людина з її бажаннями та одержимістю. У 
цьому спектаклі в божевільній уяві прикутого 
до своєї в’язниці старця Просперо відбувається 
«Буря» Вільяма Шекспіра, яка плете там свої 
мрії і сни.  Спектакль, наповнений  сумом та 
ностальгією, творять актори театру разом з 
танцюристами визнаного хореографа Івана 
Переса. 

Квитки: 70 PLN (звичайний),  
45 PLN (пільговий)
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9–10.12 | 20:00–23:30  

VIII Міжнародний фестиваль  
навколишнього середовища
Старий кляштор, вул. Пуркіне 1, Синагога  
Під білим лелекою, вул. Влодковіца 5a

Фестиваль навколишнього середовища - це 
ідея надзвичайно органічної, дещо герметич-
ної стилістичної події, яка виходить за рамки 
будь-якої поверхневості в процесі створення та 
сприйняття мистецтва. Фестиваль презентує 
мистецтво, яке вимагає від глядача повної емо-
ційної та розумової віддачі. Виступають: 9.12 
Бен Лукаш Бойзен, Яцашек, thisquietarmy 10.12 
Любомир Мельник, Bersarin Quartett, Томаш 
Мреньца.

Білети: 40 PLN - до 08.12,  
50 PLN – під час фестивалю

12.12–25.02 вт.–пт. 10:00–16:00, 
сб.–нд. 10:00–17:00

«Життя мешканців Китаю в період 
пізньої династії Мін (1368–1644)» 
– виставка зі збірників Столичного 
музею в Пекіні 
Національний музей у Вроцлаві,  
пл. Повстанців Варшави 5

Перша у Польщі презентація багатих збірників 
Столичного музею в Пекіні. На виставці пред-
ставлено понад 100 творів мистецтва, зокрема 
живопис на сувоях, порцеляна, сакральна 
скульптура, вироби з жадеїту та інші традицій-
ні приклади декоративно-прикладного мисте-
цтва. Метою експозиції  є бажання наблизити 
до польського глядача різні аспекти суспільно-
го життя Китаю у кінці правління династії Мін 
– періоду китайського ренесансу. 

Квитки: 10–25 PLN (звичайний), 5–17 PLN 
(пільговий), 7–15 PLN (груповий)

15, 16.12 | 19.00  

Скажений чоловік. Варіації на 
захист гніву» . Незавершена робота 
студії Матейка – спектакль. 
Інститут ім. Єжи Гротовського, Студія на гроб-
лі, вул. На Гроблі 30/32 «

Ми хочемо торкнутися джерел особистого, що 
народжується в результаті депресії. Ми нама-
гаємося побачити момент, коли гнів більше 
не може стримуватися. Ми шукаємо іскру, яка 
запускає двигун змін. Ми даємо можливість 
вирватися тій енергії, яка повинна знайти 
свій вихід, щоб зробити місце для створення 
Нового. 

Квитки: 30 PLN 

15.12 | 19:00 

«III фортепіанний концерт  
ре мінор» – виклик Рахманінова 
Національний форум музики, пл. Вольносці 1

Борис Гілтбург - один з найбільш впізнаваних 
піаністів, який  співпрацює з найкращими 
оркестрами у світі та записує свої виступи у  
провідних студіях звукозапису. Спільно з Вро-
цлавською філармонією NFM під диригуван-
ням Джанкарло Герреро піаніст виконає один з 
найвідоміших творів Сергія Рахманінова, який 
належить до найчастіше виконуваних у світі 
музичних творів епохи романтизму.  

Білети: 10–110 PLN

16.12 | 18:00   

Atramentowa – концерт  
Станіслави Целінської
Impart, вул. Мазовецька 17

Станіслава Целінська – відома польська актор-
ка у супроводі гурту співатиме твори з диску 
«Atramentowa». Названа польською Сезарією 
Евора співачка здатний зачаровувати глядачів 
своїм харизматичним голосом. Передбачається 
чудовий виступ акторки, яка знає як полонити 
слухача, використовуючи повну палітру барв та 
емоцій. Організатори також обіцяють різдвя-
ний сюрприз.

Квитки: 80, 70, 60 PLN

31.12 | 19:00–1:00  

Вроцлавський Сильвестер 
2017/2018 – Кольори радості 
Ринок

Пов’язані з Вроцлавом артисти та український 
рок-гурт Козак Систем, жива музика, яка 
переливається яскравими кольорами, подорож 
через радісні польські хіти століття та подяка 
Янісу Джопліну - ця Новорічна ніч буде чудо-
вою можливістю для веселої вечірки. Веселко-
вий задум кольористики цієї події є метафорою 
різноманіття та маніфестом толерантності 
Вроцлава. Артисти представляють зовсім різні 
стилі.

Вхід вільний

20.01 | 12:00–15:00 

Відкритий сусідський обмін  
на блошиному ринку 
Клуб Firlej, вул. Грабішинська 56 

Захід, який організовують один раз на місяць 
для безкоштовного обміну одягом, книгами, 
дисками та квітами відповідно до ідеї но-
вої форми придбання речей, зупинення їх 
непотрібного  нагромадження та можливості 
поділитися і допомогти. Акція відбувається під 
гаслом: «прийди, обміняй, залиш». Надлишок 
одягу передається організаціям, які надають 
допомогу тим, хто цього потребує. 

Вхід вільний

    

20.01 | 20:00 

«Лелек і Персіваль – міфологія  
та музика слов’ян» – концерт 
Стара пивниця, вул. Крупніча 15 

Спільний концерт груп  Лелек і Персіваль, 
які презентують забуту слов’янську міфоло-
гію. Основним носієм інформації є народні 
пісні, поезія та сучасні тексти, які стосуються 
стародавніх вірувань та легенд слов'янської 
культури та етносу. Ідеєю цього заходу є також 
інтеграція середовищ та популяризація пошуку 
власного коріння та кодів минулого. 

Квитки: 30–35 PLN  
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Mija już rok, odkąd Wrocław pożegnał się z mia-
nem Europejskiej Stolicy Kultury. W mieście 
dzieje się wciąż bardzo dużo, jesień upływa pod 
znakiem ważnych festiwali muzycznych, filmo-
wych i teatralnego Dialogu. Można by rzec o wielu 
miejscach naszej półkuli: szykują się do zimowego 
snu... Ale nie o Wrocławiu, a kto zwątpi – niech 
sprawdza ofertę!

O żadnym wydarzeniu nie było głośniej na ulicach 
miasta niż z okazji otwarcia nowej świątyni handlu 
(z dworcem autobusowym w podziemiu). Promo-
cja tak skuteczna, że kto na inaugurację Wroclavii 
przyjechał, ten już nie miał jak wyjechać. Wspo-
mnieć można, że pierwotnie galerię handlową 
i dworzec PKS planowano przy stadionie miej-
skim... Póki co warto wysłać tam pociechy na ba-
jeczną wystawę klocków Lego, a tymczasem złowić 
dla najbliższych coś na święta. I dla siebie, oczy-
wiście. A szukać prezentów coraz lżej... Podobno 
mamy we Wrocławiu nie tylko Dzielnicę Czterech 
Wyznań, ale i Czterech Galerii – blisko dworca. 

Mam nadzieję, że w drodze między owymi cen-
trami handlu i zbytku przechodnia zainteresuje 
też oferta teatru Capitol. Byłem tu ostatnio dwu-
krotnie pod wrażeniem. Raz niezbyt dobrym, gdy 
wrocławscy aktorzy deklamowali fragmenty nomi-
nowanych do nagrody Angelusa Silesiusa autorów 
prozy. Zwyciężył pisarz, którego styl przypadł mi 
do gustu, lecz przy paru innych czytaniach tekst 
obroniła raczej gra aktorska i muzyka. Część pisa-
rzy postawiła na epatowanie. Mocne tematy wy-
magają solidnego rzemiosła – i tu chcę zachwycić 
się nad capitolowskim „Makbetem”.

Między Szekspirem a Olegiem Pawłowem czy rów-
nie fenomenalnym piewcą zbrodni w Breslau, Kra-
jewskim, warto też wspomnieć o pomijanej wciąż 
literaturze dawnego Wrocławia. Najbardziej znana 
powieść o wrocławianach to nie „Niskie łąki”, ale 
„Soll und haben” Freytaga. Niestety antysemicka 
i antypolska. Inny pisarz z Breslau niesłusznie 
jednak popadł w zapomnienie. Wielki przyjaciel 
Polaków, Karl von Holtei, napisał popularną kie-
dyś sztukę o Kościuszce. Czemu sam autor jest 
u nas wciąż w niełasce? Nie znalazłem go nawet 
w bibliotece. Może nadejdzie pora, gdy w pękatym 
kalendarzu dolnośląskich imprez kulturalnych 
odkurzymy literaturę Breslau?

Mieszkańcom miasta i regionu życzę, by tutaj 
zimą zrzedł tylko smog, a nie ilość miejsc na par-
kingach czy miny widzów albo frekwencja na wy-
darzeniach kulturalnych! Do zobaczenia w 2018 
roku i wesołych świąt – we Wrocławiu lub gdzie-
kolwiek nas poniosą sanie Mikołaja.

A year has passed since Wrocław had to part with 
the European Capital of Culture title. There are 
still many events in Wrocław and autumn has been 
a season of important music and film festivals, as 
well as Dialog for theatre lovers. Many places in 
our hemisphere seem like they are all preparing 
for winter hibernation... But not Wrocław! You do 
not have to believe my words, just check the offer!

The best-promoted event in Wrocław was defi-
nitely the opening of a new “temple of commerce” 
in the city with a bus station in the underground. 
In fact, the promotion was so great that those who 
came for the opening of Wroclavia were unable to 
leave. It is worth mentioning that at first the shop-
ping centre and a bus station was planned near the 
city stadium... As it stands, it is worth to send your 
children there for a dream-like Lego exhibition 
and use that time to find something magical for 
your loved ones or yourself for Christmas, taking 
advantage of the fact that gift-hunting in Wrocław 
got easier than ever with the creation of the new 
Four Malls District, which joined the famous Four 
Denominations District on the map of Wrocław. 

I hope that the passers-by moving from one mall  
to another will be interested in the offer of the 
Capitol Musical Theatre, which left an impression 
on me twice in the recent weeks. One of these im-
pressions – presentations of fragments of prose by 
authors nominated for the Angelus Silesius Award 
by Wrocław actors – was not a very good one. 
I liked the style of the winning writer, but in sever-
al other cases the text was defended by actors and 
music, as some writers decided that overexaggera-
tion will be their weapon of choice. Difficult topics 
require solid workmanship; thus I have to praise 
Macbeth by Capitol. 

Between Shakespeare and Oleg Pavlov or Krajew-
ski – the phenomenal writer of crime stories about 
Wrocław – it is worth mentioning the disregard-
ed literature of the old Breslau. The most famous 
story about Wroclaw is not Niskie Łąki, but Soll 
und haben by Freytag, although it is unfortunately 
anti-Semitic and anti-Polish. Another writer from 
Breslau, however, was forgotten unjustly. A great 
friend of Poles, Karl von Holtei, once wrote a pop-
ular play about Kościuszko. Why is the author still 
marginalised? I could not find his works even in 
the library. Maybe one day the schedule of cultur-
al events in Lower Silesia will have some time for 
Breslau literature? Who knows?

I wish the residents of our city and region that smog 
will be the only thing disappearing in winter – not 
parking spots or attendance during cultural events. 
See you in 2018 and merry Christmas – in Wrocław 
and wherever Santa’s reindeers will carry us this year.

Piotr Tegnerowicz

filolog anglista, chemik, poeta. Wrocławianin 
zafascynowany lokalną historią, snami 
i baśniami. Od debiutu w 2002 roku publikuje 
m.in. w "Odrze", "Pomostach" i antologiach 
poetyckich. Syn śląskich poetów  
– Zofii Badury i Witolda Tegnerowicza
English philologist, chemist and a poet. Resident 
of Wrocław, fascinated by local history, dreams 
and tales. Since his debut in 2002, he has been 
publishing in Odra, Pomosty, as well as poetry 
anthologies. Son of Silesian poets 
– Zofia Badura and Witold Tegnerowicz.
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