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Statistically speaking, if any of you were to take up 
the challenge of participating in all events fea-
tured in this issue of the “Guide”, you would have 

to attend more than four events per day. It is true that 
Wrocław is a city of culture, but it would not be one 
without you – open and creative residents. We dive 
deeper into this issue in our interviews with coordina-
tors of municipal participatory programmes, including 
the Microgrants, Wrocław Civic Budget and ESK Parks.

The Lower Silesian Film Centre also get to the is-
sues surrounding the city by launching their City Docs 
series – learn more by reading 5 answers our 5 ques-
tions to Jarosław Perduta, the cinema’s director. With 
cinema lovers eagerly waiting for the Academy Awards 
ceremony (25.02), Wrocław’s Fandom will become the 
Dolby Theatre for the creators of independent comic 
books, who will go there to receive the Golden Chicken 
Awards (16.02).

From Grunwald, not so far to the Triangle, where 
you can still find shoemakers, tailors and photogra-
phers who told us about their trade, going on a sen-
timental journey. By the way: don’t forget about the 
opened in February Trip exhibition on the mezzanine 
of the Main Railway Station. Thanks to Anna Wajs, 
who is passionate about public transit networks in var-
ious cities, which she turns into posters that she puts 
into frames, this issue will also cover subway.

Everybody knows the date of the Valentine’s Day, 
so before it gets all sweet, let us first relish in some-
thing savoury, something we all love – something that 
also has an international celebration that hardly any-
body remembers. We hope that you’ll spend Pizza Day 
(9.02) in a tasty way – after all, that’s the best way to 
celebrate.

Have an exquisite February!
The Guide Team
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W NUMERZE / IN THE ISSUE:Gdyby ktoś z was podjął wyzwanie uczestnictwa we 
wszystkich zebranych przez nas wydarzeniach 
w tym numerze, musiałby – statystycznie rzecz 

ujmując – brać w czymś udział ponad 4 razy dziennie. 
Zgadza się, Wrocław kulturą stoi, ale to w dużej mierze za-
sługa jego otwartych i kreatywnych mieszkańców. Temu 
zagadnieniu poświęcamy więcej uwagi, rozmawiając z ko-
ordynatorkami miejskich programów partycypacyjnych: 
Mikrograntów, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 
oraz Parków ESK.

Temat miasta bierze też na warsztat DCF, który star-
tuje z cyklem City Docs. Te i inne nowości, odpowiadając 
na 5 pytań, prezentuje dyrektor kina – Jarosław Perduta. 
Podczas gdy kinomani z niecierpliwością będą czekać na 
ceremonię wręczenia złotych Oscarów (25.02), wrocław-
ski Fandom stanie się Dolby Theatre dla twórców komik-
su niezależnego, którzy odbierać tam będą Złote Kurczaki 
(16.02).

Z Grunwaldu nie tak daleko na Trójkąt, gdzie od 
lat – a nawet jak za dawnych lat – działają szewcy, krawcy 
czy fotografowie, którzy opowiedzieli nam o swoim fachu, 
udając się w sentymentalną podróż. À propos: pamiętaj-
cie o wizycie na wystawie „Odjazd” na antresoli Dworca 
Głównego, która stała się siedzibą BWA Wrocław. W tym 
numerze poruszamy też temat metra, a to za sprawą Anny 
Wajs, która zafascynowana sieciami miejskich komunika-
cji uwiecznia je na plakatach i ubiera w ramy.

Nie ma osoby, która nie znałaby daty Walentynek, 
więc – by nie było za słodko – pochylamy się nad czymś 
wytrawnym; czymś, co wszyscy kochamy, a o czego dniu 
niekoniecznie pamiętamy. Międzynarodowy Dzień Pizzy 
(9.02), bo o niej mowa, spędźcie wykwintnie w oczywistym 
towarzystwie.

Wyśmienitego lutego!
Zespół Niezbędnych 
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Laibach w Starym Klasztorze (24 lutego). Słoweński ko-
lektyw, który w swojej twórczości komentuje totalitaryzmy: 
polityczne, militarne, religijne i popkulturowe, do Wrocławia 
przyjedzie ze swoimi interpretacjami piosenek ze słynnego 
musicalu „Dźwięki muzyki”. Premierowo wykonali je w Korei 
Północnej, będąc pierwszym zespołem zachodnim grającym 
w tym smutnym kraju. Reżimowa cenzura nie skojarzyła, że 
jednym z głównych wątków historii jest ucieczka wielodzietnej 
rodziny z terroryzowanej przez nazistów, wcielonej do Rzeszy 
Austrii. Występy Laibacha to zawsze świetne spektakle audio-
wizualne. 

„Chasing Trane: Historia Johna Coltrane’a” na Netfik-
sie. Film dokumentalny o życiu i twórczości jednego z najbar-
dziej kreatywnych jazzmanów w historii gatunku. Można go też 
potraktować jako wprowadzenie do jazzu dla początkujących, 
bo na przykładzie tytułowego artysty pokazuje kawał historii 
tej muzyki i jej kontekst kulturowy. Oczywiście w filmie wspo-
mniany został ważny dla Coltrane’a utwór „My Favorite Thin-
gs”, czyli jego wersja kompozycji z musicalu „Dźwięki muzyki”.

„Dźwięki muzyki” – amerykański musical z 1965 w reżyse-
rii Roberta Wise’a. Obraz nagrodzony Oscarem dla najlepsze-
go filmu oraz Złotym Globem dla obrazu komediowego lub 
musicalu. To filmowa adaptacja broadwayowskiego musicalu 
autorstwa Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II oraz 
autobiografii arystokratki Marii von Trapp. Trochę przydługi 
i ocierający się o kicz, ale kilka piosenek w wykonaniu Julie 
Andrews jest naprawdę świetnych.

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart in Berlin hosts 
and exhibition entitled Painter. Mentor. Magician. Otto 
Mueller and his network in Wrocław. The monumental 
exhibition also features works by eminent Expressionist from 
Wrocław, Zdzisław Nitka, whose works often entered into dia-
logue with the authors and creators representing the broadly 
understood 20th-century Expressionism. After Berlin, the ex-
hibition will visit the National Museum in Wrocław.

Concealed – this is the title of this year’s SURVIVAL Art Re-
view, which is slated to take place at a highly symbolic venue 
– the former Jewish and railway hospital on Wiśniowa Street in 
Wrocław, which these days undergoes an architectural trans-
formation. As one of the curators of this event, I would like to 
invite you to submit your artistic proposals, concerning heal-
ing in the broadest sense of the term. The deadline for submis-
sions is the 15th of February.

Avantura Records is a new opening of a well-known, 
award-winning, Wrocław-based Anomalia Art Studio headed 
by graphic designer Łukasz Paluch, which gained fame and 
recognition across Poland. The studio, which was known for 
their characteristic album covers, decided to try their hand 
at releasing music albums from the post-punk, post-industri-
al and electronic music genres. Their first release is the vinyl 
edition of Fyodor by Igor Boxx. Good luck, Avantura!

ANNA 
KOŁODZIEJCZYK

muzyk / musician  
(Skalpel, Igor Boxx, 

 Evorevo)

artystka, kuratorka  
sztuki / artist,  

art curator

IGOR 
PUDŁO
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W Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart w Berli-
nie trwa wystawa „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller 
a środowisko artystyczne Wrocławia”. W ramach monu-
mentalnej ekspozycji zaprezentowano również prace znanego 
wrocławskiego ekspresjonisty Zdzisława Nitki, który w swoich 
dziełach wielokrotnie podejmował dialog z twórcami reprezen-
tującymi szeroki nurt dwudziestowiecznego ekspresjonizmu. Po 
prezentacji w Berlinie wystawa pokazana zostanie w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu.

Utajone – tak brzmi hasło tegorocznej edycji Przeglądu Sztu-
ki SURVIVAL, który odbędzie się w symbolicznym miejscu, 
jakim jest dawny szpital żydowski (później kolejowy) przy ulicy 
Wiśniowej we Wrocławiu, a który obecnie przechodzi architek-
toniczną transformację. Jako współkuratorka tego wydarzenia 
zapraszam do zgłaszania propozycji artystycznych, podejmują-
cych wątek szeroko pojętego uzdrawiania. Termin przyjmowa-
nia zgłoszeń upływa 15 lutego.

Avantura Records to nowa odsłona działalności – cenione-
go w całej Polsce i wielokrotnie nagradzanego – wrocławskiego 
studia graficznego Anomalia Art Studio z Łukaszem Paluchem 
na czele. Słynne m.in. z charakterystycznych grafik albumów 
muzycznych studio postanowiło samo wydawać płyty z muzyką 
z obszaru post-punk, post-industrial i elektroniki. Katalogowym 
numerem 01 jest świeżo wydana winylowa wersja płyty Igora 
Boxxa „Fyodor”. Powodzenia, Avantura!

Laibach at Stary Klasztor (24th of February). The Slovenian 
collective, who use their artistic creations to comment on po-
litical, military, religious and pop culture totalitarian regimes 
will come to Wrocław with its interpretations of songs from the 
famous musical The Sound of Music, the premiere of which took 
place in North Korea, where they were the first western band to 
play in this sad country. The regime censorship office did not 
realise that one of the main themes in the story is the escape of 
a large family from Nazi-terrorised Austria, which was annexed 
by the Third Reich. Laibach concerts are always a must-see 
thing – outstanding audio-visual performances. 

Chasing Trane: The John Coltrane Documentary on 
Netflix – a documentary about the life and work of one of the 
most creative jazzmen in the history of the genre. It can also be 
perceived somewhat as an introduction to jazz for beginners – it 
shows a rather huge chunk of the history of this music and its 
cultural context, based on the example of the eponymous art-
ist. Of course, the film mentions My Favorite Things, Coltrane’s 
version of the song from the Sound of Music musical, which the 
artist considered to be very important to him.

The Sound of Music – a 1965 American musical directed by 
Robert Wise. Winner of the Academy Award for the best motion 
picture, with a Golden Globe for the best comedy or musical. 
A film adaptation of a Broadway musical by Richard Rodgers 
and Oscar Hammerstein II, and autobiography of aristocrat Ma-
ria von Trapp. A bit too long and kitschy, but a number songs 
performed by Julie Andrews are really amazing.
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Jak opisałybyście Wrocławski Budżet Oby-
watelski, Mikrogranty czy Parki ESK komuś, 
kto nigdy o tych inicjatywach nie słyszał?
Mariola Jóźków: Wrocławski Budżet Obywatelski 
to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję 
i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu 
części budżetu publicznego na przedsięwzięcia 
przez nich zgłoszone. Realizacja projektów, które 
wrocławianie zgłaszają do WBO, jest jednak tylko 
„wisienką na torcie”. Najważniejszy jest sam tort, 
czyli aktywizacja mieszkańców – to, że zaczynają 
się ze sobą spotykać; że czują, że mogą zmienić to, 
jak wygląda ich ulica, osiedle, miasto.

Anna Bieliz: Mikrogranty to program dla każdego, 
kto chciałby działać na rzecz lokalnej społeczności. 
To inicjatywa otwarta, która umożliwia zaangażo-
wanie nawet osobom bez doświadczenia w realiza-
cji projektów – pozwala stawiać im pierwsze kroki 
przy wsparciu nie tylko fi nansowym, ale też admi-
nistracyjnym, promocyjnym czy organizacyjnym.

Kamila Kozieł: Parki ESK, czyli sieć 10 pawilonów 
rozsianych po terenach zielonych w różnych czę-
ściach Wrocławia, otwarte są dla wszystkich, którzy 
chcieliby z nich skorzystać przy organizacji własne-
go wydarzenia. Jeśli ktoś ma pomysł na małą albo 
większą akcję – cykliczne zajęcia jogi czy sąsiedzką 
potańcówkę – może do nas z nim przyjść, a my po-
możemy mu w jego realizacji.

Aktywizacja mieszkańców, otwartość na 
ich inicjatywy, partycypacja – to wyrażenia, 
które jeszcze dekadę temu sporadycznie 
pojawiały się w miejskim słowniku. Pilota-
żowa edycja WBO odbyła się w roku 2013; 
kiedy rok później podczas Forum ESK 
ogłoszono powstanie Mikrograntów dla 
większości zebranych koncepcja „mikro-
wsparcia” była wciąż abstrakcją; dzia-
łalność Parków ESK to historia jeszcze 
świeższa. Czy te kilka lat zaangażowania 
mieszkańców w programy partycypacyjne 
wystarczyło, by stały się one już trwałą 
częścią miejskiego życia?
AB: Dziś angażowanie się mieszkańców w decydo-
wanie o mieście dla nikogo nie jest już abstrakcją. 
O tym, że „dekada partycypacji” jest sukcesem, 
świadczyć może to, że kontrolę nad aktywnością 
w mieście i kierunkami jej rozwoju, zwłaszcza jeśli 
chodzi o działania najbliższe wrocławianom, przej-
mują często nie instytucje publiczne czy nawet or-
ganizacje pozarządowe, ale grupy nieformalne. Nie-
rzadko w ramach różnych programów spotykamy 
tych samych liderów projektów – jeśli ich pomysł 
został zrealizowany w ramach budżetu obywatel-
skiego, to chętnie inicjują też miękkie działania, 
które tę nową infrastrukturę mają zagospodarować.

Jak zmieniał się profil lidera 
na przestrzeni lat?
MJ: Początkowo każdy z inicjatorów przychodził do 
nas z pomysłem w pojedynkę. Dziś ci sami ludzie, 
którzy kilka lat temu się nie znali, mimo że miesz-
kali w sąsiednich blotkach, są dobrymi znajomymi 
i wspólnie tworzą nieformalne grupy, stowarzysze-
nia czy fundacje mające działać na rzecz lokalnej 
społeczności. Obecnie zgłaszane projekty są dobrze 
przemyślane i przedyskutowane. Mieszkańcy orga-
nizują się i wspólnie ustalają, jakie ich okolica ma 
potrzeby.

Czy w ślad za zrzeszaniem się i koordyno-
waniem pomysłów idzie też lepsze przygo-
towanie do prowadzenia projektów?
MJ: W propozycjach, które składane są do WBO, 
coraz mniej jest błędów, które wykluczałyby je pod 
względem formalnym – mieszkańcy wiedzą już, 
gdzie sprawdzić choćby do kogo należy dana dział-
ka i jakie są zapisy miejscowego planu zagospoda-

O pracowitym roku, 
który czeka uczestników 
i organizatorów 
wrocławskich programów 
partycypacyjnych, 
„Niezbędnik”
rozmawia z Anną 
Bieliz (Mikrogranty), 
Mariolą Jóźków 
(Wrocławski Budżet 
Obywatelski) i Kamilą 
Kozieł (Parki ESK).

rowania przestrzennego. Jest to m.in. zasługa tego, 
że wielu liderów projektów miało już w poprzed-
nich edycjach okazję uczestniczyć w całym procesie 
– ich zaangażowanie nie ogranicza się tylko do zło-
żenia projektu i oczekiwania na wynik. To pozwala 
im poznać każdy z etapów realizacji projektu.

KK: Kompetencje organizatorów z edycji na edycję 
wzrastają – są oni nie tylko coraz bardziej zaangażo-
wani, ale i samodzielni; rozszerzyła się też ich sieć 
kontaktów. To, że kontenery Parków ESK stoją w 10 
stałych lokalizacjach, sprawiło, że grupy, stowarzy-
szenia czy fundacje prowadzące pawilony, są w oko-
licy znane. Początkowo same musiały animować w 
nich działalność, a teraz wygląda to tak, że miesz-
kańcy sami zgłaszają się z propozycją współpracy.

AB: W naborach mikrograntowych zauważamy, że 
są osoby, które dobrowolnie rezygnują ze składania 
kolejnych projektów, a zamiast tego wdrażają do 
działania nowe pokolenie liderów, którym pomaga-
ją przygotować projekt – spełniają funkcję naszych 
emisariuszy w terenie…

Są mikroambasadorami.
AB: Tak! To ich nowa misja, nowa przyjemność 
i satysfakcja – wskazywanie kierunku i dzielenie 
się wiedzą. Profesjonalizację liderów widać było 
też przy okazji wyborów do rad osiedli, podczas któ-
rych wiele osób związanych z naszymi działaniami 
zostało lokalnymi radnymi.

Czytacie i analizujecie wszystkie pomysły, 
które mieszkańcy zgłaszają do waszych 
programów – czy można dostrzec wśród 
nich tematy, które szczególnie interesują 
wrocławian, swego rodzaju „partycypacyj-
ne trendy”?
AB: Bez wątpienia – na przełomie 2016 i 2017 roku 
dominowały choćby lokalne pokazy fi lmowe, a już 
w 2018 roku często widziałyśmy spacery połączone 
z tworzeniem przewodników po najbliższej okoli-
cy. W ostatnich miesiącach pojawiły się też cztery 
niezależne inicjatywy stworzenia osiedlowych ka-
lendarzy. Może jest to wynikiem pewnego rodzaju 
rywalizacji między osiedlami, ale jest to rywalizacja 
zdrowa, bo dzięki temu mieszkańcy zauważają, że 
ich okolica jest naprawdę atrakcyjnym miejscem, 
mimo że wcześniej tak o niej nie myśleli.

MJ: W przypadku Wrocławskiego Budżetu Obywa-
telskiego trend utrzymujący się od przynajmniej 

BO TO 
MIASTO 
JEST 
NASZE

Akcja PLANSZA, czyli jak Superbohaterowie ratują Maślice!, fot. Jerzy Wypych
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trzech lat to zieleń i rekreacja. I nie chodzi tu na-
wet o propozycje budowy placu zabaw czy siłowni 
terenowej, ale otwartych dla mieszkańców zielo-
nych przestrzeni publicznych – na przykład polan 
czy skwerów. Na tegorocznej liście realizacji ponad 
połowa projektów należy do tej grupy.

KK: Jeśli chodzi o Parki ESK, to już skrót zawarty 
w nazwie – rozwijany jako „Emocje-Sport-Kultu-
ra” – jest dla pomysłodawców podpowiedzią, jakie 
wydarzenia można organizować w naszych pawi-
lonach. I pewnie z tego względu mamy wiele zajęć 
sportowych, jogę, zumbę, warsztaty prozdrowotne 
i proekologiczne, ale też zajęcia artystyczne dla do-
rosłych i dzieci. Katalog jest naprawdę szeroki.

Jakie zadania i wyzwania stawia przyszłość 
przed programami angażującymi mieszkań-
ców?
AB: Pracujemy nad stworzeniem narzędzi dla kon-
kretnych grup. Po pierwsze – jako że stajemy się 
coraz bardziej wielokulturowym miastem, potrze-
ba zaangażowania stałych, choć nie pochodzących 
z Polski, mieszkańców, jest bardzo istotna. Kolej-
na grupa to studenci, którzy swój pobyt w mieście 
akademickim traktują jako tymczasowy i dopiero 
później, kiedy jako absolwenci dostają tu pierwszą 
pracę, stwierdzają, że może warto zrobić coś dla in-
nych. Myślimy i o seniorach, którzy są odbiorcami 
wielu projektów, ale chcemy wesprzeć też działania 
przez nich organizowane.

MJ: Pozytywne jest to, że na spotkaniach pojawiają 
się wciąż ludzie, którzy mówią: „Ktoś zachęcał mnie 
do głosowania na swój pomysł, wszedłem na stro-
nę, poczytałem i teraz sam chcę coś zaproponować”. 
I właśnie dzięki temu, że to zainteresowanie i chęć 
wpływania na swoje otoczenie nieustannie wzrasta, 
na pewno będziemy obserwować konsekwentny 
rozwój podobnych programów. We wrocławianach 
jest ciągle mnóstwo energii do działania.

Rozmawiał: Kuba Żary

BECAUSE 
THIS CITY 
IS OURS
“Niezbędnik” talks with 
Anna Bieliz (Microgrants), 
Mariola Jóźków (Wrocław 
Civic Budget) and  
Kamila Kozieł (ESK Parks) 
about the busy year 
ahead of the participants 
and organisers of 
Wrocław’s participation 
programmes.

How would you describe Wrocław Civic 
Budget, Microgrants, or ESK Parks to 
someone who has never heard of these 
initiatives?
Mariola Jóźków: The Wrocław Civic Budget is 
a process that allows residents to discuss and di-
rectly influence the decisions on allocating part of 
the public budget for projects submitted by them. 
The delivery of projects proposed by citizens of 
Wrocław to WCB is only “the icing on the cake.” The 
most important thing is the cake itself, meaning ac-
tivation of citizens – the fact that they start to meet 
each other, that they feel they can change how their 
street, district, or city look like.

Anna Bieliz: Microgrants is a programme for every-
one who would like to act for the local community. 
It is an open initiative, which makes it possible to 

get involved even to those without experience in de-
livering projects – it allows us to make the first steps 
in obtaining support not only in the financial sense, 
but also with regard to administration, promotion, 
or organisation.

Kamila Kozieł: ESK Parks, which is a network of  
10 pavilions spread across Wrocław’s green areas, 
are open to all who would like to use them for or-
ganising their own events. If anyone has an idea for 
a small or large attraction – regular yoga classes or 
a neighbourhood dance – they can visit us, and we 
will help.

Activating the citizens, openness to initia-
tives, participation – these are the expres-
sions that only a decade ago would be rare 
in the municipal vocabulary. The pilot of 
WCB was rolled out in 2013; when Micro-
grants were announced a year later, during 
ECoC Forum, the concept of “microsup-
port” was still very abstract to most of those 
attending; the operation of ESK Parks is 
even a newer thing. Did those several years 
of citizens’ involvement in participation 
programmes suffice for them to become 
a permanent element of the city life?
AB: Today, citizens’ involvement in deciding about 
the city is no longer an abstract idea to anyone. The 
fact that the “decade of participation” has been  
a success can be confirmed by the fact that the 
activity in the city and the directions for its devel-
opment, especially in relation to activities that are 
closest to the citizens of Wrocław, are often taken 
over not by public institutions or NGOs, but infor-
mal groups. Often, as part of various programmes, 
we meet the same project leaders – if their idea was 
delivered as part of the civic budget, they are also 
willing to deliver on soft activities, aimed to deploy 
this new infrastructure.
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How did the profile of a leader change 
during the years?
MJ: At the beginning, each of the initiators came 
to us with their ideas alone. Today, the same peo-
ple, who did not know each other a few years ago, 
even though they lived next to each other, are good 
friends and jointly establish informal groups, asso-
ciations or foundations that will foster local com-
munities. Currently submitted projects are con-
ceived and discussed well. The citizens organise and 
agree on the needs in their neighbourhood.

Does the collective organisation and coor-
dination of ideas cause a better preparation 
to leading projects?
MJ: In the proposals that are submitted to WCB, 
there are less errors that would exclude them on for-
mal grounds – the citizens already know where to 
check for example who owns a given plot of land or 
what is the local zoning plan. This is due to the fact 
that many project leaders participated in the entire 
process in previous editions – their involvement is 
not limited to submitting the project and awaiting 
the results. This allows them to get to know each 
stage of project.

KK: The competencies of promoters increase with 
each edition – they are not only more and more in-
volved, but also independent, their network of con-
tacts has also expanded. The fact that the containers 
of ESK Parks sit in 10 permanent locations made the 
groups, associations, or foundations who run the pa-
vilions recognised in their neighbourhoods. Initial-
ly, they had to animate the activities themselves, but 
now the citizens volunteer to cooperate with them.

AB: In Microgrants recruitments we have noticed 
that there are persons who decide not to submit 
further projects, but instead, they implement a new 
generation of leaders, and help them prepare their 
projects – so they act as our envoys...

They are microambassadors.
AB: Yes, they are! This is their new mission, new 
pleasure, and satisfaction – indicating the direction 
and sharing knowledge. We saw how professional 
the leaders got during the voting for estate coun-
cils, when many of persons related to our activities 
became local councillors.

You read and analyse all ideas reported  
by the citizens to your programmes – can 
you see among them subjects that are 
especially interesting to Wrocław’s citizens, 
some sort of “trends in participation?”
AB: Undoubtedly – the predominating trends be-
tween 2016 and 2017 were local film screenings, and 
in 2018 we would often see city walks combined 
with creating guidebooks for their vicinity. In the 
recent months, there were also four independent 
initiatives consisting in creating calendars for local 
estates. This may result from a sort of competition 
between estates, but this is healthy competition, as 
it allows the inhabitants to see that their vicinity is 
really attractive, despite the fact that they did not 
think so before.

MJ: In the case of Wrocław Civic Budget, a trend 
can be observed for at least 3 years: it is the in-
terest in greenery and recreation. And this in not 
only about proposals for building a playground or 
outdoor gyms, but also public green areas open for 
the citizens (glades or garden squares for example). 
More than half of the projects delivered this year 
belong in this group. 

KK: In terms of ESK Parks, the very abbreviation 
included in the name “Emocje-Sport-Kultura” (eng. 
Emotions-Sports-Culture) is a cue for the proposers 
on what events can be organised in our pavilions. 
And this is probably why we have many sports ac-
tivities, yoga, zumba, health and environmental 
workshops, but also art-related activities for adults 
and children. The catalogue is really broad.

What are the future tasks and challenges 
for the programmes that involve  
the citizens?
AB: We work on creating tools for specific groups. 
Firstly – as we are becoming an increasingly mul-
ticultural city, the need to involve permanent in-
habitants, who come from abroad, is very signifi-
cant. Another group are students, who treat their 
stay in the university city as temporary and only 
later, when they get their first job after graduation, 
decide that it may be a good idea to do something 
for others. We also think about seniors, who bene-
fit from many projects, but we want to also support 
activities organised by them.

MJ: What is positive is that people come to our 
meetings and say: “Someone asked me to vote for 
their idea, I visited the website, read it and now I 
want to propose something myself.” And this is be-
cause this interest and willingness to influence the 
surroundings are self-propelling, we will surely see 
a steady growth of similar programmes. Citizens of 
Wrocław still have lots of energy to act.

Interview: Kuba Żary
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Wybór padł na miejsce nieoczywiste, które jednak 
ma swoją tradycję w prezentacji sztuki współcze-
snej: antresolę na dworcu kolejowym Wrocław 
Główny. Działalność owej przestrzeni wystawien-
niczej zainaugurowana została w listopadzie 2016 
roku – roku Europejskiej Stolicy Kultury – wystawą 
„Photograhy Never Dies” poświęconą medium fo-
tograficznemu od czasu jego powstania oraz ewo-
lucji i wartości, jakie w sobie kryje. Od tamtej pory 
w Galerii Dworcowej prezentowano twórczość 
m.in. Magdaleny Abakanowicz czy Witolda Ro-
mera. Teraz BWA Wrocław dopisuje nowy rozdział.
„Odjazd” – wystawą o takim tytule wystartuje gale-
ria BWA Wrocław Główny (teraz to jej oficjalna na-
zwa). Przygotowaniem zajął się niezwykły zespół: 
Anna Mituś, Marek Puchała, Katarzyna Roj, Joan-
na Stembalska, czyli osoby, które od kilkunastu lat 
związane są z wrocławskim BWA. W nawach dwor-
cowej antresoli zostaną pokazane prace twórców 
(m.in. Krystian „Truth” Czaplicki, Wojciech Do-
roszuk, Grupa Luxus, Honorata Martin, Mariusz 
Waras, Ada Zielińska, Julian Jakub Ziółkowski), 
którzy nie odwracają wzroku od biegu rzeczy i tak 
jak reszta próbują w nim przetrwać. – Chcieliśmy 
instynktownie zająć się tym, co uniwersalne w mo-
mentach decyzji, zmiany, kryzysu – mówi kurator-
ka Anna Mituś. – Dostrzec w tym doświadczeniu 
pozytywny transformacyjny potencjał. Zobaczymy 
wiele różnych mediów: filmy, wideo-performance, 
dokumentacje, rzeźby, obiekty i instalacje. Meta-
forycznie łączy je motyw namiotu jako niezwykłej 
kondensacji przestrzeni, miniatury domu i kwin-
tesencji gotowości do drogi.
Wystawa będzie swego rodzaju parapetówką – ga-
leria nie wydziela przestrzeni dla „zespołu” i prze-
strzeni dla „zwiedzających”. – Chcemy, żeby wszy-
scy w ten sposób poczuli się trochę częścią naszego 
doświadczenia nowych osiedleńców – podkreśla 
Marek Puchała.

And thus, the choice was made to select an unobvi-
ous place, which nevertheless already has a history 
of presenting contemporary art – the mezzanine at 
Wrocław Main Railway Station. The activity of this 
exhibition space was inaugurated in November 
2016 – the year of the European Capital of Culture 
– with Photography Never Dies exhibition devoted 
to the medium of photography, starting from its 
inception, as well as its evolution and values. Since 
then, Dworcowa Gallery presented works by Mag-
dalena Abakanowicz and Witold Romer. Now, BWA 
Wrocław is going to add a new chapter to its history.
The BWA Wrocław Główny Gallery – as it is now 
officially called – will inaugurate its activities 
with an exhibition titled Trip. The exhibition in 
question was prepared by an extraordinary team: 
Anna Mituś, Marek Puchała, Katarzyna Roj, Joan-
na Stembalska – people who have been associat-
ed with BWA in Wrocław for many years now. The 
aisles of the station mezzanine will serve as an ex-
hibition space for works by artists such as Krystian 
“Truth” Czaplicki, Wojciech Doroszuk, Grupa Lux-
us, Honorata Martin, Mariusz Waras, Ada Zielińs-
ka and Julian Jakub Ziółkowski, who do not turn 
their eyes away from the course of events and, like 
everybody else, try to survive in it. “We instinctive-
ly wanted to deal with something that is universal in 
moments of decision, change or crisis. To see a posi-
tive, transformational potential this experience,” 
says Anna Mituś, curator of the exhibition. It will 
feature many different media – films, video per-
formance, documents, sculptures, objects and in-
stallations. They are metaphorically connected by 
the motif of a tent as an unusual condensation of 
space, a miniature of a home and the quintessence 
of readiness for a journey.
The exhibition will be a kind of a house party – the 
gallery does not have separate spaces for the staff 
and visitors. “By doing so, we want everybody to feel 
like they are taking part in our experience as the new 
settlers,” Marek Puchała emphasised. 
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Od kilku miesięcy we Wrocławiu 
rozmawia się o zamknięciu 
galerii Awangarda BWA Wrocław 
i konieczności przeprowadzenia 
remontu dawnego pałacu 
Hatzfeldtów, w którym 
instytucja ma swoją siedzibę. 
Powstaje pytanie: co dalej?

For several months now, there 
were discussions and talks in 
Wrocław regarding the closure 
of the Awangarda Gallery 
BWA Wrocław and the need to 
renovate the former Hatzfeldt 
Palace, where the institution 
resides. One question remains: 
what is going to happen now?
Beata Bartecka

„ODJAZD” – WYSTAWA
TRIP – AN EXHIBITION

22.02—24.03 
22.02 | 19:00 wernisaż / opening
galeria BWA Wrocław Główny

www.bwa.wroc.pl

bwa.wroclaw  → s. 33

3, 2, 1 – GO!

3, 2, 1  
– ODJAZD!
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ZŁOTE KURCZAKI 6 
– IMPREZA KOMIKSOWA
THE GOLDEN CHICKEN 6 
– POLISH INDIE COMICS AWARDS 

16.02 | 10:30–21:00

Fandom, pl. Grunwaldzki 6

zlote.kurczaki              → s. 30

Mateusz Wiśniewski

łote Kurczaki to także, a wła-
ściwie przede wszystkim, na-
grody wręczane na uroczystej 
gali fi nałowej festiwalu. Przez 

lata zdobywały coraz większe uznanie 
środowiska, by dzisiaj uchodzić już za 
najważniejsze wyróżnienia dla polskich 
twórców komiksu niezależnego (czy 
wręcz, jak wolą niektórzy, najważniejsze 
krajowe laury komiksowe w ogóle). Do 
statuetek przyznawanych zwyczajowo 
w pięciu kategoriach – dla najlepszego 
scenarzysty, rysownika, za najlepszy ko-
miks, zin oraz okładkę – dołączy teraz 
szósty Złoty Kurczak: dla najlepszego 
niepokornego debiutanta. 

Komisja konkursowa selekcji dokonu-
je spośród wszystkich zgłoszonych do 
plebiscytu, wydanych w ubiegłym roku 
własnym sumptem przez autorów, tytu-
łów. A tych wciąż przybywa, co świadczy 
o znakomitej kondycji polskiego komik-
sowego „niezalu”, z którego wywodzą 
się organizujący całe przedsięwzięcie 
Bazgrolle, czyli dwóch tworzących ten 
wrocławski kolektyw weteranów środo-
wiska: Fil i XNDR. Festiwal stworzony 
w duchu „zrób to sam” do 2013 roku był 
w Polsce jedynie mokrym snem fanów 
undergroundowych komiksów, a pomysł 
jego realizacji wydawał się szalony – na 
szczęście działalności Bazgrolli szaleń-
stwa odmówić nie można.

Fil i XNDR pierwsze wydarzenie zor-
ganizowali własnymi siłami, zupełnie 
oddolnie, oddając hołd dynamicznie 
rozwijającej się niezależnej scenie ko-
miksowej, której podwaliny na początku 
lat 90. położyły legendy takie jak Prosiak 
czy Pała. Obecnie, dwadzieścia pięć roz-
danych Złotych Kurczaków później, festi-

wal przyciąga setki uczestników z Polski 
i z zagranicy, a jego międzynarodowy już 
charakter podkreślają nie tylko zaprasza-
ni goście, ale i przygotowywane przez Ba-
zgrolli okolicznościowe, polskie wydania 
podziemnych komiksów z całego świata. 
O znaczeniu przyznawanych w ramach 
inicjatywy nagród świadczy fakt, że wy-
różniona w zeszłym roku dwiema sta-
tuetkami „Miazma” Mateusza Wiśniew-
skiego i Łukasza Mazura kilka miesięcy 
później trafi ła na shortlistę tytułów wal-
czących o miano „Najlepszego polskiego 
albumu 2017/2018”. 

Program festiwalu Złote Kurczaki 6 wy-
pełnią między innymi spotkania i prelek-
cje z polskimi i zagranicznymi twórcami, 
wystawy oryginalnych plansz komikso-
wych czy kiermasz, gdzie kupimy eks-
kluzywne, często niedostępne nigdzie 
indziej wydawnictwa i gadżety. W tym 
roku po raz pierwszy będziemy także mo-
gli skorzystać z usług tatuatorów związa-
nych z komiksem. Partnerem wydarzenia 
jest fast food serwujący drób w chrupią-
cej panierce pochodzący z Kentucky.

Złote Kurczaki to organizowany 
od pięciu lat festiwal twórców 
i miłośników komiksów nieza-
leżnych, czyli tych bez ISBN-u. 
Po krótkiej nieobecności na 
wrocławskiej mapie kulturalnej 
(w 2018 roku wydarzenie było 
częścią gdańskiego SzlamFestu) 
powraca nad Odrę. Jego tego-
roczna, szósta edycja odbędzie 
się w Fandomie na grunwaldzkim 
Manhattanie, a zmiana dotych-
czasowej lokalizacji to tylko
jedna z nowości czekających 
na uczestników święta 
komiksowego undergroundu.

Golden Chicken is a festival of 
artists and lovers of independent 
comic books – those released 
without ISBN, which has been 
organised for five years. After 
a short absence from the Wrocław 
cultural map (in 2018 the event 
took place as a part of the Gdańsk 
SlamFest) it returns to the city on 
the Odra River. This year’s sixth 
edition will take place at Fandom, 
located at the Manhattan estate 
in Grunwaldzki Square, and the 
new venue is only the first of the 
many new things awaiting for the 
participants of this celebration of 
underground comic books.
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Mateusz Wiśniewski

olden Chicken is also – or 
rather, first and foremost 
– about the awards given at 
the festival’s offi  cial gala. Over 

the years, they have been gaining more and 
more recognition of the comic book com-
munity in Poland, and at this point they are 
considered to be the most important awards 
for Polish independent comic book artists, 
or even – as some claim – the most impor-
tant national comic book award in general. 
The statuettes, usually awarded in fi ve cat-
egories – for the best scriptwriter, illustra-
tor, for the best comic book, zine and cover 
– will now be joined by the sixth Golden 
Chicken: for the best rebellious debutant. 

The Competition Committee selects the 
winners from among all the submis-
sions to the plebiscite – works published 
throughout the previous year by their au-
thors. The numbers of the latter are con-
stantly growing, which testifi es to the ex-
cellent condition of the Polish indie comic 
book community, which is also where 
the two veterans of this community – Fil 
and XNDR – who form a Wrocław-based 
Bazgrolle collective, which organises the 
competition, came from. Until 2013, the 
festival, which was created in the spirit of 
DIY, was nothing more but a wet dream of 
the fans of underground comic books in 
Poland, and the idea to fi nally make it hap-
pen seemed to be crazy. Thankfully, crazi-
ness and madness are also the two words, 
which can be used to describe the activi-
ties of the Bazgrolle collective.

Fil and XNDR organised the fi rst event on 
their own, as a grassroots event, paying 
tribute to the dynamically developing in-
die comic book scene, the foundations of 
which were laid by legends such as Prosi-
ak and Pała at the beginning of the 1990s. 
Currently, after awarding twenty-fi ve 
Golden Chickens, the festival attracts 
hundreds of participants from Poland and 
abroad, and its international character is 
emphasised not only by the list of invited 
guests, but also by the occasional Polish 
editions of underground comic books from 
all over the world, prepared by Bazgrolle. 
The importance of the awards given as 
part of this initiative is evidenced by the 
fact that the winner of two statuettes of 
the last year’s edition – Miazma by Ma-
teusz Wiśniewski and Łukasz Mazur – was 
included in the shortlist of titles fi ghting 
for the title of „The Best Polish Album 
2017/2018”. 

The programme of the Golden Chicken 
6 festival will be fi lled with meetings and 
lectures with Polish and international art-
ists, exhibitions of original comics and 
a fair, where the visitors will be able to buy 
exclusive releases and gadgets, which are 
often unavailable anywhere else. This year, 
for the fi rst time in the festival’s history, 
you will also be able to take advantage of 
the services of tattoo artists related to com-
ic books. The partner of the event is a cer-
tain Kentucky-based fast food restaurant 
chain serving crispy fried poultry.

scen. / rys. Piotr Nowacki, tłum. Mateusz Wiśniewski
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Kieruje pan Dolnośląskim Centrum Filmowym 
już ponad rok. Jak ocenia pan ten okres?
Podjąłem się kierowania DCF-em w sytuacji głębokiego kry-
zysu. Trzeba było zapewnić stabilność fi nansową, wzmoc-
nić zespół, stworzyć bogatszy program, który w większym 
stopniu wypełniałby naszą misję, zbudować nowy wizeru-
nek instytucji – aktywnej, poszukującej i nowoczesnej. To
w dużej mierze się udało. Nie tylko uratowaliśmy DCF, ale 
też istotnie zmieniliśmy jego postrzeganie. I nie bez powo-
du mówię „my”. Nie dokonałbym tego bez odpowiedniego 
wsparcia ze strony samorządu województwa i zaangażowa-
nego zespołu. Kluczem do każdego, nawet najmniejszego 
sukcesu jest praca ludzi, którzy za nim stoją – bez przy-
gotowania merytorycznego i dobrej atmosfery w zespole 
nie zrealizowalibyśmy tylu projektów. Mamy powody do 
zadowolenia, ale też pokorną świadomość, że przed nami 
jeszcze długa droga. Tymczasem cieszy wzrost frekwencji, 
pozytywne reakcje widzów i środowiska oraz rosnące zaufa-
nie partnerów.  

W minionym roku sporo się zmieniło: oferta progra-
mowa, zespół, wnętrze, a nawet nazwa instytucji 
(14.11.2018 Instytucja Kultury Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Odra-Film zmieniła nazwę 
na Dolnośląskie Centrum Filmowe – przyp. red.). 
Lubi pan zmiany?
Lubię. Oczywiście zmieniać trzeba mądrze, pamiętając
o potrzebie zachowania tego, co wartościowe. Tak pod-
chodziliśmy do zmian w DCF-ie. Widz kinowy jest dzisiaj 
znacznie bardziej świadomy i ma dużo większe oczekiwania 
niż jeszcze kilka lat temu, ale my nie tylko chcemy odpo-
wiadać na potrzeby naszej widowni, lecz także je kreować. 
Żeby to było możliwe, DCF musiał stać się miejscem wielo-
wymiarowego spotkania ze sztuką fi lmową i jej twórcami. 
O jakości takiego spotkania decydują nie tylko ludzie, ale 
również przestrzenie, w których ma ono miejsce, dlatego 
zadbaliśmy o bardziej przyjazne wyposażenie holu, spe-
cjalną przestrzeń relaksacyjną w chill roomie czy instalację 
urządzeń pozwalających na transmisję obrazu między 
salami i online. Ponadto stworzyliśmy nową identyfi kację 
wizualną.

Na jakie nowości w DCF-ie może liczyć 
wrocławska widownia?
Chcemy być zauważalnym miejscem na mapie kulturalnej 
Wrocławia i kreować projekty, z którymi wrocławianie będą 
się identyfi kować. Od stycznia wystartowaliśmy ze znany-
mi już widowni DKF-em, FKS-em i Maglem fi lmowym, ale 
ruszył także nowy cykl „KinoUkraina”, który jest prezen-
tacją najnowszych osiągnięć kinematografi i ukraińskiej. 
W lutym startuje „City Docs” – zaproszenie do debaty o naj-
ważniejszych problemach współczesności. Pretekstem do 
rozmów prowadzonych przez wrocławskich dziennikarzy
z zaproszonymi gośćmi będą oczywiście fi lmy, a pierw-
szym tematem – mowa nienawiści. Luty przyniesie nam 
kolejne dwie nowości: cykle „Energia Wrocławia” i „Magiel 
sztuk”. W pierwszym z nich znani wrocławianie będą pre-
zentować swoje ulubione fi lmy, w drugim do rozmowy 
o sztuce zaprosimy cenionych twórców kultury, nieko-
niecznie fi lmowców.

Co uważa pan za największe wyzwanie dla DCF-u 
w nadchodzącym roku?
Największym wyzwaniem dla instytucji będzie ożywienie 
naszych kin poza Wrocławiem, przeprowadzenie niezbęd-
nych inwestycji i remontów. Ważną częścią naszej działal-
ności jest wspieranie produkcji fi lmowej na Dolnym Śląsku 
w ramach Wrocław Film Commission – na początku lutego 
ogłoszona zostanie kolejna edycja Dolnośląskiego Konkur-
su Filmowego. Przygotowujemy się na wejście programu 
zachęt, który ma pomóc ściągać produkcje fi lmowe do 
Polski, planujemy także organizację premier fi lmów 
współprodukowanych przez DCF. To będzie kolejny 
wymagający rok.

A prywatnie – po pracy – po jakie filmy pan sięga?
Kino zawsze było moją i miłością, i słabością. Na koncie 
mam tysiące obejrzanych fi lmów – lepszych i gorszych. 
Niezmiennie uwielbiam polskie kultowe komedie 
– „Misia” Stanisława Barei, „Rejs” Marka Piwowskiego 
czy „Dzień świra” Marka Koterskiego widziałem dziesiątki 
razy. Kocham wielkie fi lmy Wajdy, Kieślowskiego, Hasa. 
Tych ulubionych fi lmów jest bardzo wiele, sięgam po nie 
w zależności od okazji i nastroju. W ubiegłym roku pojawi-
ło się kilka takich, które mnie na różne sposoby zachwy-
ciły: „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”, „Dogman”, 
„Roma”, „Zimna wojna”, „Kler”, ale też te współproduko-
wane przez DCF – „Wieża. Jasny dzień” Jagody Szelc 
czy „Fuga” Agnieszki Smoczyńskiej.

O ostatnim roku, który przyniósł 
Dolnośląskiemu Centrum Filmowemu 

sporo zmian, ale także 
o nadchodzących nowościach 

i wyzwaniach opowiada dyrektor 
kina – Jarosław Perduta.

J A R O S Ł A W A
P E R D U T Y

CITY DOCS: „WIELEBNY W.” – POKAZ FILMU I DYSKUSJA
CITY DOCS: THE VENERABLE W. – A FILM SCREENING 
AND A DISCUSSION

21.02 | 19:00
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian Film Centre

www.dcf.wroclaw.pl

DCF.DolnoslaskieCentrumFilmowe                        → s. 47
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You have been the director of the Lower Silesian Film 
Centre for more than a year now. How would you evaluate 
this period?
I took over the helm of the Lower Silesian Film Centre when 
the institution was in deep crisis. We had to ensure fi nancial 
stability, reinforce our team, develop a better, richer pro-
gramme that would fulfi l our mission to a greater extent, and 
also build a new image of the Centre as an active, striving and 
modern institution. This was largely a success. Not only did we 
manage to save the Centre, but we also signifi cantly changed 
its perception. I’m saying “we” for a good reason, as I would 
not have done this without the support of the voivodeship gov-
ernment and the commitment of our team. The key to each, 
even the smallest success is the work of the people behind 
it – without proper preparation and great atmosphere in the 
team, we would not be able to complete so many projects. We 
have reasons to be happy and satisfi ed, but we are also aware 
that there is still a lot of work to be done. Meanwhile, we are 
happy with the increase in attendance, positive feedback from 
the audience and the scene, as well as the growing trust of our 
partners.  

A lot of things changed over the course of the last year 
– the off er, the staff , the interior, even the very name of 
the institution (on the 14th of November 2018, the Odra 
Film, a Cultural Institution of the Lower Silesian Voivode-
ship, changed its name to the Lower Silesian Film Centre 
– editor’s note.) Do you like changes?
I do. Of course, changes need to be implemented wisely, bear-
ing in mind the need to preserve what is valuable. This is how 
we approached all the changes regarding the Centre. These 
days, cinema goers are much more aware and they have much 
higher expectations than even a few years ago. We do not want 
to merely respond to the needs of our audiences, we want to 
create them. In order to make this possible, the Lower Silesian 
Film Centre had to become a space for multidimensional meet-
ing with fi lm art and its creators. The quality of such a meeting 
is determined not only by people, but also by the spaces in 
which such a meeting takes place, which is why we made sure 
to arrange the hall in a friendlier way, we designed a special re-
laxation zone in the chill room and installed equipment, which 
enabled broadcasting video feed between the halls and on the 
Internet. Apart from that, we also designed new visual identity 
for the Centre.

What new things will the residents of Wrocław find 
at the Lower Silesian Film Centre?
We want our institution to be noticed on the cultural map 
of Wrocław, we also want to develop projects for residents of 
Wrocław, with which they will be able to identify. In January, 

J A R O S Ł A W
P E R D U T A

we relaunched the well-known and liked Film Discussion Club, 
Senior Film Club and the Film Mangle, we also premiered
the new “Ukraine Cinema” series – a presentation of the latest 
achievements of Ukrainian cinematography. February will be 
marked by the launch of “City Docs” – an invitation to a debate 
on the most pressing problems of our times. Of course, the 
presented fi lms will serve as the starting point for discussions 
with invited guests, moderated by journalists from Wrocław, 
and the fi rst meeting will revolve around hate speech. Febru-
ary will also bring two new series – "Wrocław Energy” and “Art 
Mangle”. The former will focus on famous residents of Wrocław 
presenting their favourite fi lms, while the latter will feature 
conversations about art with esteemed creators of culture, 
not necessarily fi lmmakers.

What do you consider to be the biggest challenge
for the Centre in the coming year?
The biggest challenge for our institution will be the revitalisa-
tion of our cinemas outside Wrocław, carrying out all the nec-
essary investments and renovations. An important part of our 
activity is supporting fi lm production in Lower Silesia within 
the framework of Wrocław Film Commission – the beginning 
of February will bring the announcement of the next edition of 
the Lower Silesian Film Competition. We are preparing for the 
implementation of an incentive programme that is supposed 
to help bring fi lm productions to Poland, we are also planning 
to organise premières of fi lms co-produced by the Centre. It is 
going to be another demanding year.

And how about you? What kind of films do you 
watch after work?
I've always loved cinema and it’s always been my soft spot. 
I have watched thousands of fi lms – both good and bad ones. 
I will always love the legendary Polish comedies – Stanisław 
Bareja’s Teddy Bear, Marek Piwowski’s The Cruise or Marek 
Koterski’s Day of the Wacko. I’ve seen them dozens of times. 
I adore the great fi lms by Wajda, Kieślowski and Has. I have 
quite a few of these favourite movies and I watch them
 depending on the occasion and mood. Last year there were 
a few fi lms that delighted me in diff erent ways: Three Bill-
boards Outside Ebbing, Missouri, Dogman, Roma, Cold War, 
Clergy, as well as Tower. A Bright Day by Jagoda Szelc 
and Fugue by Agnieszka Smoczyńska, both co-produced by
the Lower Silesian Film Centre.

Director of the Lower Silesian Film 
Centre Jarosław Perduta talks 

about the last year, which brought 
a lot of changes to the cinema, 

as well as the upcoming exciting 
news and challenges.
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Spacerując po Przedmieściu Oławskim, 
można natknąć się na wiele historii, nie 
tylko tych pochodzących z mrocznych 
czasów tzw. Trójkąta. Obok kamienic 
i zabytków ulic Mierniczej i Traugutta 
znajdują się stare sklepy i zakłady,  
w których od wielu lat pracują mistrzowie 
w swoim fachu. Pielęgnują oni tradycyjne 
rzemiosła, ale także historię osiedla. 

Kwiaciarnia Irena
ul. Traugutta 107

Przy ulicy Traugutta, zaraz obok  
Muzeum Etnograficznego, zlokalizo-
wana jest kwiaciarnia prowadzona 
przez Iwonę Świder. Na cześć jej babci 
pracownia nosi nazwę „Irena”. Budy-
nek został wybudowany przez dziadka 
pani Iwony, który naprawiał tam zegary 
(nawet te największe, ciągle bijące 
na wrocławskim Rynku) i przyjmował 
uczniów, przekazując im arkana zegar-
mistrzowskiego fachu. 

Pamięć o dziadku pani Iwony jest cią-
gle żywa – na ścianach wiszą dyplomy 
i odznaczenia mistrzowskie, ale  
wnuczka znalazła dla siebie drogę 
zawodową usłaną kwiatami: chociaż 
uczyłam się rzemiosła zegarmistrzow-
skiego, to mimo wszystko uważałam,  
że ten zawód nie będzie już funkcjo-
nował tak jak kiedyś. Postanowiłam 
wymyślić coś innego, co też jest dość 
precyzyjne, ale bardziej przyjemne 
wizualnie. Zamiast benzyny do czysz-
czenia wolę wąchać kwiaty.

At Traugutta Street, right next to the 
Ethnographic Museum, you can find 
a florist’s shop run by Iwona Świder. 
It is named “Irena” to honour her 
grandmother. The building was erected 
by Iwona’s grandfather, who repaired 
clocks (even the largest ones – those 
that you can still hear in Wrocław’s Mar-
ket Square) and passed the secrets of 
watchmaking on to his students there. 

The memory of Iwona’s grandfather  
still lives on – his diplomas and  
distinctions still hang on the walls  
– but his granddaughter found another 
calling for herself and became a florist. 
“Even though I learned watchmaking, 
I still believed that this profession 
would no longer function as it used to. 
I decided to come up with something 
else, something that would also need 
a fair deal of precision, and at the same 
time something that is more visually 
pleasing. I’d rather smell flowers than 
gasoline used for cleaning.”

Zakład krawiecki
ul. Komuny Paryskiej 73a

Zakładów krawieckich jest dużo, ale 
prawdziwych krawców ciężkich znaj-
dziecie już niewielu. Jednym z takich 
specjalistów jest Marian Walocha,  
który zajmuje się szyciem płaszczy, 
garniturów i smokingów. 

Do zakładu przy ulicy Komuny Paryskiej 
trafił w 1962 roku na naukę do swojego 
wujka, który pracował wcześniej 
w domu mody „Elegancja”. Pan Marian 
tak wspomina wagę reputacji mistrzów 
swojego rzemiosła: znałem takiego 
krawca, co jak w kościele zobaczył  
swojego klienta, że ma na plecach coś 
tam nierówno uszyte, to go po mszy 
znalazł, przeprosił i kazał mu przyjść 
jeszcze raz na poprawki. Byle tylko 
fuszerki nie odstawić.

Dzisiaj jednak rola krawców takich  
jak pan Marian jest coraz mniejsza.  
Sam ubolewa, że przyjmując zlecenia 
polegające jedynie na przeróbkach, 
czuje się mniej ważny. 

There are many tailors’ shops around the 
city, but you would be hard-pressed to 
find a real tailor these days. Marian Walo-
cha, who sews coats, suits and tuxedos, 
is one of the few remaining experts. 

In 1962, he went to the shop on Komuny 
Paryskiej Street as an apprentice of his 
uncle, who had previously worked at the 
“Elegancja” fashion house. He recalls 
the importance of the reputation of 
the masters of his craft: “I knew a tailor 
who – when he saw his client in church 
and noticed that he had an uneven seam 
on his back – found him after the mass, 
apologised profusely and told him to 
come again to get it fixed. He would do 
everything to get things done right.”

Today, however, the role of tailors such 
as Marian Walocha is becoming less and 
less important. He begrudgingly admits 
that he feels less and less important, 
when he accepts jobs that comprise only 
changes and modifications. 

Od szewca 
      do krawca
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     From  
shoemaker   
  to tailor

Walking through Przedmieście Oławskie district, 
you can stumble upon many stories, spanning 
more than just the dark times of the so-called  
Triangle. Next to townhouses and monuments  
of Miernicza and Traugutta Streets, you can find 
old stores and shops, where masters of their 
respective crafts have been working for many 
years. They cultivate traditional crafts, as well  
as the history of the district.
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Pasmanteria Miernicza
ul. Traugutta 71a

Pasmanteria „Miernicza” to chyba 
najbardziej kolorowy sklep na Przed-
mieściu Oławskim – z rozmaitymi 
włóczkami, fantazyjnymi guzikami lub 
pomysłami na oryginalne przebranie. 
Prowadzi ją Alicja Polak, która na 
Trójkącie spędziła swoje dzieciństwo 
i pamięta przeszłość swojego sklepu: 
najpierw była tu mleczarnia, do której 
jeszcze za dziecka chodziłam ze 
szklanką po mleko. Później był szewc 
i po powodzi już pasmanteria, która 
z naprzeciwka przeniosła się tutaj. 

Wystrój wnętrza zmienia się tak dyna-
micznie jak całe osiedle. Kiedyś Trau-
gutta po naszej stronie była bardziej 
ulicą handlową. Teraz pojawiają się 
plomby, a wraz z nimi – że tak powiem 
– kulturalni mieszkańcy – wspomina 
pani Alicja. 

Foto Syrena
ul. Miernicza 2

Ulica Miernicza to najbardziej filmowa  
ulica we Wrocławiu – kręcono tu m.in. 
„Most szpiegów” Spielberga czy „Miasto 
44” Komasy . W realizacji „Avalon” (japoń-
skiego obrazu z Małgorzatą Foremniak) 
pomagał pan Janusz Pułka, który na Trój-
kącie prowadzi zakład fotograficzny. Jak 
sam wspomina, filmowcy robili dokumen-
tację fotograficzną, przynosili codziennie 
po 7–8 filmów i trzeba było w nocy  
wywoływać, żeby na rano już były gotowe. 

A skąd w nazwie wrocławskiego zakładu 
„Syrena”? To już historia rodzinna:  
mama była z Warszawy i tato chciał ją 
uhonorować. Lokal wynajęli, razem  
zaczęli pracować, i tak od 1957 roku  
– tłumaczy pan Janusz.

W swoim obiektywie uwieczniał życie 
mieszkańców osiedla w różnych okolicz-
nościach: na chrzcinach, komuniach, 
a później weselach. Zawsze w sposób 
analogowy, bo uważa, że ten rodzaj foto-
grafowania to sztuka myślenia: przy kliszy 
człowiek miał 36 klatek i musiał pomyśleć, 
żeby się w tej ilości zmieścić. Serwis rowerowy Roman’s

ul. Dąbrowskiego 17

Na rogu ulic Dąbrowskiego i Kniaziewi-
cza istnieje najdłużej działający serwis 
rowerowy we Wrocławiu. Roman’s 
został założony w 1945 roku przez Jana  
Fabisiaka, a obecnie zakład prowadzi 
jego uczeń Roman Szczepański: pan 
Fabisiak był specjalistą wysokiej klasy, 
mistrzem przedwojennym. Rowery na-
prawiali u niego mistrzowie świata – Ja-
nusz Kleczkowski i Ryszard Szurkowski. 

Pan Roman jest przede wszystkim 
aktywnym kolarzem z bogatą karierą 
zawodniczą. Niestety wiele jego dyplo-
mów i pucharów zostało zniszczonych 
w czasie powodzi. Mieliśmy sprzęt naj-
wyższej klasy, ja jeździłem na rowerze 
Colnago; wtedy mój rower kosztował 
mniej więcej tyle co dom – opowiada 
pan Roman, który przejechał na dwóch 
kołach drogi niemal wszystkich konty-
nentów i może pochwalić się pobiciem 
rekordu świata najszybszego przejazdu 
przez Europę.

Opowieści rzemieślników z Przedmieścia Oławskiego mieli okazję wysłuchać 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 96 przy ulicy Traugutta w ramach projektu 
„Kroniki Sklepowe Trójkąta” zrealizowanego we współpracy z Mikrograntami. 

Pełna wersja wywiadów dostępna jest po zeskanowaniu kodów QR  
lub na stronie: www.kronikitrojkata.wordpress.com. 

Dry goods store “Miernicza” is probably  
the most colourful store in the entire Przed-
mieście Oławskie district, offering a wide 
variety of yarns, fancy buttons and ideas 
for original clothes. It is run by Alicja Polak, 
who spent her childhood in the Triangle 
and remembers the past of her shop:  
“At first, there was a dairy. As a child, I used 
to come here with a glass to get some milk. 
Later there was a shoemaker’s store, and 
after the flood, the store was taken over  
by a haberdashery, which moved here  
from the other side of the street.” 

The interior design changes as dynamically 
as the entire neighbourhood. “Back in the 
day, our side of Traugutta Street was more 
of a shopping street. These days, there are 
new infills built along the street, and with 
them, we also get some... cultural residents, 
so to speak,” she recalls. 

Miernicza Street seems to be the go-to destination 
for filmmakers, as it was featured in Spielberg’s 
Bridge of Spies and Komasa’s Warsaw 44, among 
many others. Janusz Pułka, who runs a photogra-
phy studio in the Triangle, helped with making  
Avalon – a Japanese production starring Małgo- 
rzata Foremniak. As he recalls, the filmmakers  
“made photographic documentation, they brought  
7–8 films every day and I had to develop them  
at night, so that they were ready in the morning.” 

Where does the “Siren” featured in the studio’s 
name come from? As it turns out, it’s a family  
story. “My mum was from Warsaw, and dad  
wanted to honour her. They rented the place, 
where they started working together... And it’s 
been going on since 1957,” he explains.

His lens captured the life of the residents of the 
neighbourhood during various occasions  
– baptisms, first communions, and later weddings. 
He only takes analogue photographs, as he  
believes that there is a certain art of thinking, 
when it comes to this kind of photographs.  
“With a photographic film, there’s only  
36 photographs you can take and you have  
to think to fit everything you need.”

At the corner of Dąbrowskiego and 
Kniaziewicza Streets, you can find 
the longest-operating bicycle service 
in Wrocław. Roman’s was founded in 
1945 by Jan Fabisiak, and now the 
shop is run by his student, Roman 
Szczepański: “Jan Fabisiak was  
a high-class specialist, a pre-war 
master. He fixed bikes for the world 
champions – Janusz Kleczkowski  
and Ryszard Szurkowski.” 

He is, above all, an active cyclist with 
extensive racing career. Unfortunate-
ly, many of his diplomas and cups 
were destroyed during the flood.  
“We had top-of the line equipment, 
I rode a Colnago bike, back in the  
day my bike cost about as much  
as a house,” recalls Roman Szcze-
pański, who rode the roads of almost 
every single continent in the world 
and boasts a world record for the 
fastest passage through Europe.

The stories of craftsmen from the Przedmieście Oławskie district were heard by the  
students of the Elementary School no. 96 on Traugutta Street as part of the Triangle 
Shop Chronicles project, carried out in cooperation with the Microgrants programme. 

The full version of the interviews is available by scanning the QR codes  
or at: www.kronikitrojkata.wordpress.com. 
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Parę lat temu gazeta „La Repubblica” nazwa-
ła Wrocław małą Italią, a prezydent Dutkie-
wicz najdalej wysuniętym na północ miastem 

włoskim. Dziś mieszkańcy Półwyspu Apenińskie-
go to jedna z najliczniejszych mniejszości naro-
dowych w stolicy Dolnego Śląska. Przyjeżdżają tu 
studiować, pracować, zakładają rodziny, rozkręcają 
biznesy.

9 lutego razem z naszymi amici z południa mamy 
co świętować, obchodzimy bowiem Międzynarodo-
wy Dzień Pizzy. Choć była ona znana już w staro-
żytności, przyjmuje się, że w swojej współczesnej 
postaci pizza istnieje od 130 lat. W 1889 roku w Ne-
apolu odwiedzającej miasto parze królewskiej 
zaserwowano placek w barwach narodowych:
z sosem pomidorowym, mozzarellą i świeżą bazy-
lią. Ta kompozycja skradła serce królowej Marghe-
rity Sabaudzkiej i do dziś robi karierę na całym 
świecie. 

We Wrocławiu pierwsze pizzerie otwarto w latach 
90. Najstarsza z nich – pizzeria Roma – wciąż działa 
przy ul. Kołłątaja, a od 25 lat, na wrocławskim Ryn-
ku, pierwsza w Polsce Pizza Hut. W tamtym czasie 
prym wiodła ta w stylu amerykańskim, obowiąz-
kowo na grubym cieście, z podwójnym (żółtym) 
serem, dużą ilością składników, no i ba! z sosem 
czosnkowym. Niewiele wtedy wiedzieliśmy o mo-
zzarelli di bufala czy pomidorach San Marzano doj-
rzewających u stóp Wezuwiusza. Nie wiedzieliśmy 
i – umówmy się – nie chcieliśmy wiedzieć. Choć 
pizzerii przez następne dekady powstało więcej niż 
barów mlecznych, do słonecznej Italii było nam 
daleko.

Do czasu, aż 6 lat temu w kulinarnym życiu wro-
cławian rozpoczęła się włoska rewolucja. Wtedy to 
swoje drzwi otworzył Piec na Szewskiej. Potem po-
szło jak burza: foodtruck Happy Little Truck, Nie-
zły Dym, Pizza Si, Federacja Wina (moje ukochane 
miejsce z Erosem Ramazzotti w tle), Iggy Pizza, 
Ogień, Pizza Pany czy wreszcie pękające w szwach 
Vaff anapoli, czyli drugie dziecko właścicieli Pieca 
na Szewskiej. Wybierać możemy między lokalami 
serwującymi pizzę neapolitańską – cienką, wilgot-
ną od sosu, z puszystymi brzegami oraz klasyczną, 
rzymską – mocno chrupiącą, na sztywniejszym 
i nieco grubszym, ale wciąż cienkim spodzie. Do 
tego 3–4 składniki, nie więcej. I żadnego ananasa, 
kukurydzy czy sosu „czostkowego”. No chyba, że 
bardzo wam zależy, to w Vaffanapoli dostaniecie 
go za... 100 zł.

Dziś we Wrocławiu możemy zajrzeć do niejednego pie-
ca i choć nie minęła moda na burgery, pad thaie czy 
rameny, to sami przyznajcie: królowa jest tylko jedna.

A  couple years ago, “La Repubblica” referred 
to Wrocław, calling it little Italy, while mayor 
Dutkiewicz dared to call it the northernmost 

Italian city. Today, the inhabitants of the Italian Pen-
insula make up one of the most numerous national 
minorities in the capital of Lower Silesia. They come 
here to study, work, start families and businesses.

On the 9th of February, together with our southern 
amici, we are going to celebrate the International 
Pizza Day. Despite being known since the ancient 
times, it is generally assumed that the modern shape 
and form of pizza appeared 130 years ago, when the 
royal couple visiting Naples at the time was served a 
predecessor of modern pizza – fl at, with national col-
ours and tomato sauce, mozzarella cheese and fresh 
basil. Queen Margherita of Savoy loved this compo-
sition so much that it is still widely known and eaten 
around the whole world, even these days. 

In Wrocław, the first pizza places were opened 
in the 1990s. The oldest of them all – Roma – can 
still be found on Kołłątaja Street, just like the fi rst 
Pizza Hut restaurant in Poland, established in the 
Market Square. Back in the day, the most popular 
style of pizza was of course the American one, with 
thick dough, double cheese, a ton of toppings and 
of course garlic sauce. The knowledge of mozzarella 
di bufala or San Marzano tomatoes growing at the 
foot of Mount Vesuvius was still mostly unknown. 
Let’s be honest with ourselves – we did not want to 
know about them. Despite the fact that in the fol-
lowing two decades we opened more pizzerias than 
milk bars, we couldn’t stray further away from the 
sunny Italy.

That is, of course, until the Italian revolution broke 
out in Wrocław’s culinary life. It was then, when Piec 
na Szewskiej opened its doors. Then, it took Wrocław 
by storm with Happy Little Truck, Niezły Dym, Piz-
za Si, Federacja Wina (my favourite place with Eros 
Ramazzotti playing in the background), Iggy Pizza, 
Ogień, Pizza Pany, as well as the always-busy Vaff a-
napoli, the second child of the owners of Piec na 
Szewskiej. These days, we can select from among 
restaurants serving Neapolitan pizza – thin and 
moist with sauce, with fl uff y edges, as well as classic 
Roman-style pizza – crunchy, slightly thicker and 
stiff er, yet still thin. Both have no more than 3–4 top-
pings. And – of course – no pineapple, corn or garlic 
sauce. Unless you want it really bad – Vaffanapoli 
will be happy to cater to your needs for a mere... 100 
PLN.

These days, there are many pizza restaurants in 
Wrocław, and despite the fact that we are still ob-
serving the dawn of popularity of burgers, pad Thai 
and ramen, you have to admit that there can be only 
one queen.

Magdalena Przewłocka
wrocławianka, graficzka, italofilka. Jej ulubiona pizza 
to capricciosa, koniecznie z pikantną oliwą. 

resident of Wrocław, graphic designer, lover of Italy. 
Her favourite pizza is capricciosa, served with hot olive oil. 

VIVA           PIZZA!          PIZZA!VIVA           PIZZA!          PIZZA!          PIZZA!VIVA           PIZZA!          PIZZA!          PIZZA!VIVA           PIZZA!          PIZZA!          PIZZA!



Nowojorskie czy paryskie linie metra, 
tramwajowy i autobusowy Wrocław, a od 
niedawna także komunikacja Sosnowca. 
W swojej galerii masz już sporo plakatów 
prezentujących sieci komunikacyjne miast. 
Skąd pomysł na taką działalność?
Chciałam, by ściany w moim domu mówiły coś 
o domownikach – moim zdaniem to najprostszy 
sposób na wyrażenie siebie poprzez wnętrze. 
Wiszą na nich plakaty z ulubionymi cytatami 
z piosenek, z piłką nożną (bo wszyscy jesteśmy 
fanami tego sportu) oraz z naszym psem, boston 
terrierem. Jednak największą ścianę chciałam 
zagospodarować pamiątkami z podróży.

I to właśnie duże miasta są twoją ulubioną 
destynacją?
W nich najlepiej, ja i moja rodzina, odpoczy-
wamy: jeden dzień możemy leżeć na plaży, ale 
drugiego kusi już nas przemieszczanie. A że 
w dużych miastach bardzo lubię metro, posta-
nowiłam uwieczniać je na plakatach.

Właściwie dlaczego postawiłaś na komunika-
cję, a nie na przykład na miejską architekturę?
Przede wszystkim dlatego, że nie jestem znaw-
cą architektury, a podczas planowania pobytu 
w danym miejscu zawsze fascynowały mnie 
rozwiązania komunikacyjne. Jedni nastawiają 
się na wycieczkę po muzeach, inni są zdania, 
że to kuchnia najwięcej mówi o społeczeństwie, 
dla jeszcze kolejnych to wizyta w sklepie spo-
żywczym daje najpełniejszy obraz lokalnych 
zwyczajów. A według mnie wystarczy przejechać 
się od początkowej do końcowej stacji metra czy 
tramwaju, by poczuć klimat miasta i zobaczyć 
cały przekrój jego mieszkańców.

Które z miast było pierwsze?
Pierwszy był Nowy Jork, do którego trafiliśmy 
półtora roku temu. To miejsce, w którym różno-
rodność jest tak powszechna, że nikt na nikogo 
nie zwraca szczególnej uwagi, sztuka wychodzi 
z każdej szczeliny, a po dwóch dniach zaczy-
na się żyć wedle naturalnego dla miasta, bar-
dzo szybkiego rytmu. W metrze ludzie mówią 
wszystkimi językami świata, a na stacjach wystę-
pują genialni muzycy. Co ciekawe, każdy artysta 
występujący na stacjach metra musi wcześniej 
przejść casting. Byłam oczarowana Nowym Jor-
kiem. Wróciliśmy z podróży i od razu zasiadłam 
do pracy nad siatką linii metra – usuwanie ko-
lejnych warstw z map zajęło mi jakieś dziesięć 
dni, ale zależało mi na tym, żeby na plakacie nie 
było żadnych innych informacji. Zaraz po ukoń-
czeniu tego projektu wzięłam na warsztat linie 
tramwajowe i autobusowe Wrocławia.

Brzmi to jak dość żmudna praca.
Bo taka bywa – zwłaszcza w tych miastach, które 
mają szczególnie rozwinięty schemat komuni-
kacyjny. Oczywiście są miejscowości, które nie 
wymagają tak dużego nakładu pracy, ale przede 
wszystkim zależy mi, żeby schematy odpowia-
dały rzeczywistości – dlatego pracuję na orygi-
nalnych planach zamiast tworzyć artystyczne 
wariacje na ich temat.

Mówisz, że w swoich pracach stawiasz na 
minimalizm. Ale czy można zamówić u cie-
bie plakat spersonalizowany, na przykład 
zaznaczając swoje ulubione miejsca na 
uproszczonej mapie miasta?
Oczywiście, zdarza się, że komuś zależy na do-
datkowym akcencie kolorystycznym lub nie 

METREM  
PO MAPIE

AROUND  
THE MAP  

BY METRO
Studiowała politologię, pracowała 

w banku, była fotografem, 
zajmowała się marketingiem, jest 

także szczęśliwą mamą, ale przede 
wszystkim kocha miasta, a w nich 
– rozwiązania komunikacyjne. To 

właśnie one są tematem jej plakatów, 
o czym rozmawiamy z twórczynią 

projektu mojemetro.pl – Anną Wajs.
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mieszka we Wrocławiu, a na przykład w Biela-
nach Wrocławskich, więc chciałby w jakiś spo-
sób to zaznaczyć. Zdarzało mi się dopisywać 
także daty podróży… Projekty wyczyszczone 
z detali i ornamentów dają pełen wachlarz moż-
liwości przy ich eksponowaniu. Niektórzy lubią 
antyramy, inni oprawy kolorowe czy drewniane. 
Dlatego przygotowałam podstawowe formaty, do 
których ramy łatwo można znaleźć w marketach 
budowlanych czy w Ikei. Minimalizm plakatów 
sprawia, że w zależności tego, w jaki sposób zo-
staną oprawione, wpasują się w bardzo różne 
wnętrza: od tych w uniwersalnym stylu skan-
dynawskim, przez te utrzymane w kwiecistym 
stylu angielskim na pełnym wzorów, blasku 
i eklektyzmu glamour kończąc. Ostatnio klienci 
wysłali mi zdjęcie z bogato zdobionego domu, 
gdzie na ścianie wisiał Wrocław oraz Nowy Jork 
– współgrały tam idealnie.

Które z miast uwiecznionych na plakatach 
jest dla ciebie wyjątkowe?
Mimo tego, że jest ich kilka, to jestem prawdziwą 
patriotką lokalną i muszę wskazać na Wrocław. 
Łatwiej mi wyobrazić sobie mieszkanie w innym 
kraju niż w innym mieście w Polsce. Uważam, 
że Wrocław jest cudownym miejscem: zarówno 
jeśli chodzi o ludzi, jak i architekturę czy atmos-
ferę. Mamy też świetnych muzyków, kuchnię, 
a przede wszystkim wielu kreatywnych lokal-
nych twórców. Choć z roku na rok się rozwija, 
wciąż brakuje w nim metra. Panowie z drukarni, 
kiedy po raz pierwszy zaniosłam projekt plakatu 
z Wrocławiem żartowali, że chyba wreszcie coś 
się zmieni. Co jakiś czas czytamy o pomyśle do-
kopania się do podziemnych tuneli, które rzeko-
mo skrywa Wrocław, jednak – zabrzmię teraz jak 
staruszka – wydaje mi się, że ja już możliwości 
przejazdu wrocławskim metrem nie doczekam.

Jakie kolejne miasta masz w planach 
„splakatować”?
Mam bardzo dużo pomysłów: myślałam nad kil-
koma miastami włoskimi czy Moskwą; z polskich 
miast, w których widzę duży potencjał, czeka Kra-
ków oraz Trójmiasto. Tak naprawdę, nie wiem też, 
czym zaskoczą mnie klienci. W ostatnim (przed-
świątecznym) czasie realizowałam projekty na 
zamówienia i tu pojawiły się prośby o Pekin, Rio 
de Janeiro, Nowy Orlean czy Tbilisi. Co zaskaku-
jące, zaczynałam od miast, które wydawały mi się 
najbardziej popularne, ale dużo osób chce mieć 
coś zupełnie swojego. Przebywając w różnych 
miejscach na świecie, lubię odnajdować w swoich 
tymczasowych mieszkaniach elementy lokalne, 
więc marzy mi się, aby moje plakaty wisiały choć-
by w polskich apartamentach na wynajem czy 
hotelach.

W planach mam serię plakatów z cytatami po-
dróżniczymi, być może zajmę się przygotowaniem 
edycji walentynkowej o miłości do podróży. Nie 
wiem, co będzie za kilka lat, ale bardzo się cieszę, 
że wróciłam do rzeczy, które sprawiają mi frajdę. 
Bo przecież czy nie to jest w życiu najważniejsze?

Rozmawiała: Julita Żebrowska

She studied political science, 
worked in a bank, was 

a photographer, dealt with 
marketing, she is also 

a happy mother, but 
above all she loves cities 

and their transit solutions, 
which are the subject 

of her posters – that’s what 
we are talking about with 
Anna Wajs, the creator of 

the mojemetro.pl project.

New York or Paris metro, Wrocław with its 
tram and bus lines, and since recently, also 
transit in Sosnowiec. Your gallery features 
numerous posters presenting the transit 
networks of cities. Where did the idea for 
such an activity come from?
I wanted the walls in my house to say something 
about its residents – I believe that it is the sim-
plest way to use the interior to express oneself. 
And so, we have posters with favourite quota-

tions song lyrics, football (because we all love 
this sport) and our dog, a Boston terrier. Howev-
er, I wanted to use the largest wall to showcase 
souvenirs from my travels.

So, are big cities your favourite destination?
I found that they are the best places for me and 
my family to rest and relax. Sure, we might 
spend a day on the beach, but after a day we 
start getting antsy to move around. Since I love 
the metro system in big cities, I decided to com-
memorate it using posters.

Actually, why did you decide to focus 
on transit systems, and not, for example, 
on urban architecture?
Well, fi rst and foremost, I am not an architec-
ture expert. There’s also the fact that when 
planning a stay in a given place, I have always 
been fascinated by transit solutions. Some peo-
ple focus on visiting museums, others think 
that they can discover the society thanks to its 
cuisine, another group believes that a visit to 
a grocery store gives them the fullest picture of 
local customs. I believe that it is enough to ride 
from the start to the end of a metro or tram line 
to feel the atmosphere of the city and see the 
whole cross-section of its residents.

Which city was the first?
It all started in New York, where we went a year 
and a half ago. It is a place where diversity is so 
common that nobody pays attention to anyone, 
art comes out of every nook and cranny, and af-
ter two days you simply start living according to 
the city’s natural, very fast rhythm. In the sub-
way, people speak all languages of the world, 
and brilliant musicians play in the stations. 
Interestingly enough, every artist performing 
in subway stations has to take part in an audi-
tion beforehand. I was enthralled by New York. 
We came back from our trip and I immediately 
started working on making the map of all sub-
way lines. It took me about ten days to remove 
every single layer from the maps, but I wanted 
my poster to have no other information, apart 
from the subway lines. Immediately after I com-
pleted that project, I decided to focus on the 
tram and bus lines in Wrocław.

It sounds like a tedious job.
Because it sometimes is – especially in cities that 
have particularly well-developed transit systems. 
Of course, there are some places that don’t re-
quire that much work. What is the most import-
ant from this point of view is the fact that I want 
my posters to correspond to reality, which is ex-
actly why I work with original maps instead of 
creating artistic variations on their subject.
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You say that you focus on minimalism in your 
works. I’m curious, though... Would it be 
possible to order a customised poster from 
you, for example with markers denoting 
favourite places on a simplified city map?
Of course, there are situations where somebody 
wants an additional colour accent, or for example 
does not live in Wrocław proper, but in Bielany 
Wrocławskie instead, and they would like me to 
mark it in some way. In a number of cases, I also 

MOJEMETRO.PL

www.mojemetro.pl

mojemetro

mojemetro.pl

stacja@mojemetro.pl

added travel dates. The designs with no details 
and ornamentation offer a broad range of possi-
bilities, when it comes to displaying them. Some 
people like clip frames, others love colourful and 
wooden frames. That’s why I decided to prepare 
a couple basic formats with frames, which can 
easily be found in DIY stores or at Ikea. The min-
imalism of the posters allows them to fit in very 
different interiors, depending on the way they 
are framed – from the interiors in the universal 
Scandinavian style, ornate English style, even 
the eclectic, radiant glamour style with all its 
patterns. Recently, one of my clients have sent 
me a photograph from a richly decorated house, 
where Wrocław and New York were hanging on 
the wall – they were a perfect fit there.

Which of the cities commemorated in the 
posters is special for you?
Despite the fact that there’s quite a few of 
them, I am a true local patriot – it’s Wrocław. 
It is easier for me to imagine living in a differ-
ent country altogether, than in another city in 
Poland. I believe that Wrocław is a wonder-ful 
place, both in terms of its residents, as well as 
architecture and atmosphere. We also have 
great musicians, cuisine and, above all, many 
creative local artists. Despite the fact that it 
constantly grows with each passing year, it still 
lacks the metro system. When I brought in the 
design of the Wrocław poster to the printing 
house for the first time, the guys working there 
joked that maybe something would finally 
change. Every now and then, ideas are thrown 
to dig around and find the underground tun-
nels, which supposedly can be found under-
neath Wrocław, but – despite risking that I’ll 
sound like an elderly person – I’m going to say 
that I believe that I won’t live long enough to 
have an opportunity to use Wrocław subway.

What other cities do you plan to put in your 
posters?
I have a ton of ideas. I was thinking about a few 
Italian cities, maybe Moscow. Of course, I also 
have a couple Polish cities, where I see a lot of 
potential – Krakow and Tricity are up next. An-
other thing is that I simply have no idea what 
my clients are going to order next. Before Christ-
mas, I was doing some commissioned designs 
and there were requests for Beijing, Rio de Ja-
neiro, New Orleans and Tbilisi. Interestingly 
enough, I started with cities that I believed were 
the most popular, but as it turns out, many peo-
ple want to have something that is truly theirs. 
When visiting different places in the world, I like 
to find local elements where I stay, which is why 
I dream about my posters hanging in Polish 
apartments for rent and hotels.

I’m planning a series of posters with quotes on 
travel, maybe I’ll prepare a Valentine’s Day edi-
tion about the love of travel. I don’t know what 
will happen in a few years, but I’m glad that 
I went back to things that make me happy. Af-
ter all, this is what’s the most important thing 
in life, isn’t it?

Interview: Julita Żebrowska
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Napiszcie do redakcji „Niezbędnika” (niezbednik@strefakultury.pl) 
lub zostawcie wiadomość na fanpage’u Brzydkiego Wrocławia,  
jeśli znacie inne tego typu miejsca. Widzimy się w marcu!

If you know other places of this kind, do not hesitate to write  
an e-mail to the “Guide” editors at niezbednik@strefakultury.pl or  
send me a message on the Ugly Wrocław fanpage. See you in March!

Zaczynamy od filozofii i poezji. 
Nie wszystko jest tu zrozumiałe, 
trzeba jednak docenić kunszt 
literacki autorów (autora?).  
Na żywo do poczytania  
w okolicy ulic Środkowej oraz 
 Księcia Witolda.

Let’s kick it off with some philosophy 
and poetry. Not everything is under-
standable here, but one has to admire 
the literary mastery of the authors  
(or author, maybe?). You can read it 
for yourself near Środkowa and  
Księcia Witolda streets.

Dwa raczej mniej znane, za to 
„oficjalne” murale. Pierwszy to 
chyba mój wrocławski faworyt. 
Znajdziecie go w zupełnie nie-
pozornym miejscu, gdzieś w za-
kamarkach ulicy Drzewnej przy 
– tu: ciekawostka – placu zabaw. 
Zaiste interesująca lokalizacja. 
Z kolei mural-portret Jana 
Himilsbacha zlokalizowany jest 
przy ulicy Paczkowskiej. Możecie 
tam podziwiać całą galerię 
postaci polskiego filmu. Jej 
„kunszt” to już kwestia indywi-
dualnej oceny ;)

Here are two of the rather less-known, 
but “official” murals. The first one is 
probably my favourite one in Wrocław. 
You can find it in a completely incon-
spicuous place, somewhere in the 
nooks and crannies of Drzewna Street, 
right next to – interestingly enough 
– a playground. That’s an interesting 
location, let me tell you. 
The portrait of Jan Himilsbach in mu-
ral form can be found on Paczkowska 
Street, where you can admire a whole 
gallery of the notable figures of the 
Polish film world. Its “artistic level” is, 
however, subject to personal biases. ;)

Na koniec obiecana szczypta 
absurdu. Deklaracja doty-
cząca zespołu Lady Pank 
(super zespół!) znajduje się 
na jednym z tych słynnych, 
pełnych malowideł podwórek 
na Nadodrzu. Z pewnością 
poświęcę tym miejscom 
osobny odcinek Brzydkie-
go. Filozoficzną sentencję 
dotyczącą piwa znajdziecie 
natomiast we wrocławskim 
Porcie Miejskim. 

I decided to leave the promised 
sprinkle of absurdity for the 
very end. The declaration con-
cerning the band Lady Pank can 
be found in one of the famous 
Nadodrze backyards, filled with 
mural paintings of all sorts. 
I am definitely going to devote 
one of the future editions of 
Ugly Wrocław to these places. 
The philosophical sentence 
concerning beer can be found 
in Wrocław’s City Port. 

Oto kolejna odsłona 
Brzydkiego Wrocławia 
– projektu, który budzi 
różne emocje („Sam jesteś 
brzydki!”), choć ma po pro-
stu ukazywać różne oblicza 
naszego ulubionego miasta. 
Nie inaczej będzie dzisiaj  
– zapraszam na wycieczkę 
pod tytułem „Niech prze-
mówią mury!”. Oto krótki 
przegląd mniej znanych 
murali oraz specyficznej 
oddolnej inicjatywy: trochę 
poezji, nieco filozofii, szczy-
pta absurdu. Do dzieła!

Welcome to yet another 
edition of Ugly Wrocław 
– a project that evokes 
a multitude of emotional 
reactions (Ugly? No,  
you’re ugly!), although 
its main aim is simply  
to show and present the 
many different faces and 
images of our favourite  
city. Today’s not going to  
be different in any way  
– let me take you for a trip 
titled Let the walls speak  
for themselves! Enjoy this 
brief overview of less- 
-known murals and a spe- 
cific grassroots initiative: 
a bit of poetry, some philo-
sophy, and a sprinkle  
of absurdity. Let’s go!
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ROZSYPANKA

HASŁO:

NIE-KRZYŻÓWKA

Ułóż ze wszystkich liter rozwiązanie – tytuł książki idealnej do czytania  
podczas  ferii zimowych. Słowa są pogrupowane według kształtów,  
a każdy wyraz  rozpoczyna się od największej litery  
i kończy na najmniejszej.

 

Krystyna i Marian

4

Hanna i Ludwik

35

Hanna i Antoni

7

Ewa i Karol

9

Ewa i Stefan

2

Anna i Jerzy

6 8

Weronika i Józef

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10P

Do podanych imion znanych małżeństw należy dopisać ich nazwiska (dla ułatwienia  
został podany ich związek z Wrocławiem). Ponumerowane pola utworzą rozwiązanie  
– tytuł książki napisanej również przez małżeństwo. Z poprawnie rozwiązanym  
hasłem zapraszamy do infopunktu w klubokawiarni Barbara (ul. Świdnicka 8b).  

Na 3 osoby będą czekać nagrody: 1 podwójne zaproszenie na koncert walentynkowy 
Anny Wyszkoni w Imparcie oraz 2 płyty Teatru Komuny Paryskiej „Trójkąt. 45°”. Regulamin 
konkursu znajduje się na stronie: www.strefakultury.pl/niezbednik-luty2019-konkurs.
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21.11–10.02

„Polish Soundscapes” – wystawa
Polish Soundscapes – an exhibition

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

To przekrojowa wystawa dźwiękowa polskich 
twórców realizujących i odnoszących się do 
nagrań terenowych. Projekt skupia się wokół za-
gadnienia pejzażu dźwiękowego danej przestrzeni 
– nieuchronnej wypadkowej architektury, ludzkiej 
aktywności i położenia. Nagrania dostępne na 
wystawie zgrupowane będą według pięciu kate-
gorii: miasto, natura, ludzie, dokument, muzyka. 
Ekspozycja zakłada swobodny, interaktywny 
odbiór. Wystawie towarzyszyć będą warsztaty, wy-
kłady, koncerty i spacery z zaproszonymi gośćmi.

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki 
Mediów 

www.wrocenter.pl

Wstęp wolny 

This is a cross-sectional sound exhibition by 
Polish artists who create and relate to field re-
cordings. The project pivots around the problem 
of soundscape of a given space - which is an inev-
itable resultant of architecture, human activity, 
and location. The recordings available during the 
exhibition will be grouped around five catego-
ries: city, nature, people, document, music. The 
exhibition will be accompanied by workshops, 
concerts, and walks with the invited guests.

Organiser: WRO Media Art Center Foundation  
/ Free entrance

2.12–31.03
14.02 | 18:00 oprowadzanie / guided tour

„Grupa Krakowska 1932–1937” 
– wystawa
The Kraków Group 1932–1937  
– an exhibition

Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,  
ul. Wystawowa 1
wt., czw. / Tue., Thu. 10:00–16:00
śr. / Wed. 9:00–16:00
pt., niedz. / Fri., Sun. 10:00–18:00
sob. / Sat. 10:00–20:00

Grupa Krakowska to jedno z najciekawszych pol-
skich ugrupowań artystycznych XX w. Formalnie 

25.01–19.05
9.02 | 15:00 oprowadzanie kuratorskie 
/ curatorial guided tour

„Malowane marzenia” – wystawa 
prac Jana Koloczka
Painted dreams – an exhibition  
of works by Jan Koloczek

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

Wystawa obejmuje twórczość rzeźbiarza i malarza 
Jana Koloczka z Nysy. Znakiem rozpoznawczym 
jego prac są postacie o wybujałych włosach, prze-
chodzące w rozbudowane formy przestrzenne. 

29.01–19.02 

 „Miejsca zakryte” – wystawa  
prac Jacka Zachodnego
Concealed places – an exhibition  
of works by Jacek Zachodny

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

Czy wobec ilości informacji, natężenia wydarzeń 
na świecie, rewolucji i zmian klimatycznych jest 
jeszcze sens wkraczania w samego siebie, dłuba-
nia palcem w swojej tożsamości w poszukiwaniu 
własnego wstydu, wracania do ukrytych słabości 
i ran? Prace na wystawie poprowadzą powolną 

zawiązała się w 1932 roku, a jej członkami byli 
studenci krakowskiej ASP. Trzon grupy tworzy-
li: Sasza Blonder, Berta Grünberg, Franciszek 
Jaźwiecki, Maria Jarema, Leopold Lewicki, Adam 
Marczyński, Stanisław Osostowicz, Bolesław Sta-
wiński, Jonasz Stern, Eugeniusz Waniek, Henryk 
Wiciński i Aleksander Winnicki.

Organizator: Pawilon Czterech Kopuł  – Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy, 
rodzinny), 10 PLN (grupowy), 3 (specjalny)

The Kraków Group was one of the most interest-
ing Polish artistic groupings in the 20th centu-
ry. It was officially established in 1932 and its 
members were students of the Kraków Academy 
of Fine Arts (ASP).

Organiser: Four Domes Pavilion – Branch  
of the National Museum in Wrocław / Tickets:  
20 PLN (regular), 15 PLN (reduced, family),  
10 PLN (group), 3 (special)

Tematyka prac oscyluje wokół sacrum, wkracza-
jącego w ogólnie pojęty porządek życia i śmierci. 
Oprócz rzeźb przedstawiających Chrystusa, Matkę 
Boską, aniołów czy świętych znaleźć można 
przedstawienia Drzewa Życia, żywiołów, miesięcy, 
pór roku, znaków zodiaku.

Organizator: Muzeum Etnograficzne – Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

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

The exhibition presents the work of sculptor and 
painter Jan Koloczek from Nysa. The hallmark 
of his works are characters with exuberant hair, 
which change over into elaborate spatial forms. 
The themes circle around sacrum, which enters 
the generally understood order of life and death. 
Apart from sculptures showing Christ, Mother of 
God, angels, or saints, one can see representations 
of the Tree of Life, elements, months, seasons, 
and zodiac signs.

Organiser: Ethnographic Museum – Branch of the 
National Museum in Wrocław / Tickets: 10 PLN 
(regular), 8 PLN (reduced), 5 PLN (group, family)
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3.02 | 15:00

„Medytacje Fibonacciego  
+ Sztruksowy zając | wobec  
Katarzyny Kobro”  
– spotkanie z artystami
Fibonacci’s Meditations + Corduroy 
Rabbit | facing Katarzyna Kobro  
– a meeting with artists

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

Wystawa „Medytacje Fibonacciego + Sztruksowy 
zając | wobec Katarzyny Kobro” obejmuje reali-
zacje ponad 50 artystów i jest przestrzenią wielo-
zmysłowej percepcji ich dokonań, ze szczególną 
rolą twórczości, teorii i biografii samej Katarzyny 
Kobro. Spotkanie w przestrzeni ekspozycji będzie 
niepowtarzalną okazją do rozmowy z twórcami 
oraz przyjrzenia się wybranym pracom i wysłu-
chania historii, które się za nimi kryją.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny 

The Fibonacci’s Meditations + Corduroy Rabbit | 
facing Katarzyna Kobro exhibition encompass-
es works by more than 50 artists and serves as 
a space for multi-sensory perception of their 
oeuvres, with a special emphasis on Katarzyna 
Kobro’s own work, theory and life. The meeting in 
the exhibition space will be a unique opportunity 
to talk to the artists, look at selected works and 
listen to the stories behind them.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Free entrance

4.02–3.03
9.02 | 18:00 wernisaż / opening

„od-LUDZIE” – wystawa prac  
Piotra Smogora
od-LUDZIE – an exhibition of works 
by Piotr Smogor

Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21
pon.–sob. / Mon.–Sat. 10:00–18:00

To kilkanaście prac malarskich, których sens 
określony jest poprzez odniesienie do człowieka, 
trochę z perspektywy jego negacji. Tytuł wystawy 

8.02–27.05

„Superpozycje” – wystawa prac 
Beaty Stankiewicz-Szczerbik
Superpositions – an exhibition  
of works by Beata Stankiewicz-
-Szczerbik

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

Pokaz prac cenionej artystki szkła, autorki m.in. 
nowoczesnych witraży w kościele św. Macieja 
we Wrocławiu. Przygotowana dla MWW wie-
loelementowa instalacja site-specific łączyć 
będzie formy szklane z pracami wideo. Artystka 
zaprezentuje przestrzenne projekcje wspomnień 
z odwiedzanych miejsc oraz reminiscencje z dzie-
ciństwa. Płynność, transparentność czy kontra-
stowe tężenie szkła filtrowanego przez ekrany, 
projekcje filmów i wyjątkowa przestrzeń muzeum 
to podstawa tytułowych „superpozycji“.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

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

drogą w dół lub w górę w kierunku korzenia 
pamięci. Poprzez niemożliwe powroty do źródła, 
do puszczańskich ostępów dzieciństwa, alterna-
tywnej rodziny i przyjaciół, kultu przodków, chwil 
słabości i rzeczy na co dzień zakrytych.

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl

Wstęp wolny

The works at the exhibition will lead the audience 
slowly down or upwards, towards the root of 
memory. Through the impossible returns to the 
source, to the wilderness of childhood, alterna-
tive family and friends, worship of ancestors, 
moments of weakness and things that we keep 
concealed in our daily lives.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

może sugerować jakieś odejście czy zaprzeczenie, 
ale w rzeczywistości tylko nieco inaczej rozkłada 
akcenty. Postać ludzka w obrazie – szczególnie na 
ostatnich pracach – wydaje się mniej ważna i staje 
się zaprzeczeniem samej siebie, jej odwróceniem.

Organizatorzy: Klub Pod Kolumnami, Koncept 
Image Consulting

www.kolumny.art.pl

Wstęp wolny

The exhibition features more than ten paintings, 
the sense of which is defined by reference to 
a human being, partly from the standpoint of its 
negation. The title of the exhibition may suggest 
some kind of departure or denial, but in reality 
it only places the emphasis in a slightly different 
way. The human figure in the paintings – espe-
cially in the most recent works – seems to be less 
important and becomes a negative of itself.

Organisers: Klub Pod Kolumnami, Koncept Image 
Consulting / Free entrance

The artist will present spatial projections of mem-
ories from places she visited and reminiscences 
from her childhood. The smoothness, transpar-
ency and contrasting setting of glass filtered 
through screens, film screenings and the unique 
space of the museum are the foundations of the 
eponymous “superpositions”.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Tickets: 10 PLN (regular), 5 PLN (reduced), 
Thursdays – free entrance

8.02–5.03

„Kobiety ptaki” – wystawa prac 
Karoliny Buczkiewicz
Women birds – an exhibition  
of works by Karolina Buczkiewicz

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
pon.–niedz. / Mon.–Sun. 16:30–23:00

Proza, miejsce kojarzone przede wszystkim 
z literaturą, w lutym otwiera mikrogalerię sztuki, 
w której – w cyklach miesięcznych – prezento-
wane będą prace młodych artystów związanych 
z Wrocławiem. Projekt zainauguruje wystawa 
rysunków Karoliny Buczkiewicz, laureatki m.in. 
konkursu Najlepsze Dyplomy ASP Wrocław 2016, 
wykładowczyni we Wrocławskiej Szkole Fotogra-
fii AFA. Jej rysunki są kobiece, zmysłowe, łączą 
motywy ciała z przyrodą.

Organizatorzy: Wrocławski Dom Literatury, 
Wydawnictwo Powergraph, Niezależna Inicjatywa 
Kuratorska Ładne 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny

Proza, a place mostly associated with literature, 
opens a micro art gallery focusing on the pres-
entation of young artists associated with Wrocław. 
The first will be an exhibition of drawings by 
Karolina Buczkiewicz, winner of the Wrocław 
Academy of Art Best Diploma competition in 
2016, lecturer in AFA Photography School. 

Organisers: Wrocław Literature House, Power-
graph Publishing House, Niezależna Inicjatywa 
Kuratorska Ładne / Free entrance
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15.02 | 19:00 wernisaż / opening
16.02–4.05

„Gatunki inwazyjne” – wystawa 
prac Bena Wrighta
Invasive species – an exhibition  
of works by Ben Wright

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

Wystawa podsumowująca pobyt rezydencyjny 
amerykańskiego artysty Bena Wrighta, który 
w swojej praktyce artystycznej łączy sztukę z na-
uką. Artysta skupi się również na idei „gatunków 
inwazyjnych”. W kontekście dynamicznie migrują-
cego współczesnego świata, gdzie zwierzęta, rośli-
ny, nasiona, języki, jedzenie, wykorzystując ludzi, 
przemieszczają się po świecie jak nigdy przedtem. 

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny

An exhibition summing up the residence of Ben 
Wright, American artist, who combines art and 
science in his artistic practice. The artist will 
also focus on the idea of “invasive species” in 
the context of a dynamically migrating modern 
world, where animals, plants, seeds, languages 
and cuisines move around the world like never 
before using people.

Organiser: BWA Wrocław / Free entrance

16.02 | 10:30–21:00

Złotek Kurczaki 6 – impreza  
komiksowa
The Golden Chicken 6  
– Polish indie comics awards

Fandom, pl. Grunwaldzki 6

Szósta edycja Złotych Kurczaków – nagród dla 
twórców komiksu niezależnego – to całodniowa 
impreza, podczas której odbędą się spotka-
nia z autorami, panele dyskusyjne, giełda czy 
wystawy. To także wieczorowa gala i wręczenie 
niezwykłych trofeów: Złotych Kurczaków za 
osiągnięcia w polskim komiksie niezależnym  
w roku 2018.

Organizatorzy: Wydawnictwo Bazgrolle,  
Wydawnictwo Aty 

zlote.kurczaki

Wstęp wolny 

The sixth edition of the Golden Chickens – 
awards for the creators of independent comic 
books – is an all-day event, featuring meetings 
with authors, discussion panels, an exchange, 
as well as exhibitions. It will also encompass 
an evening gala and an award ceremony with 
unusual trophies: Golden Chickens for achieve-
ments in Polish independent comic book scene 
in 2018.

Organisers: Bazgrolle Publishing House,  
Aty Publishing House / Free entrance

15.02–1.03

„Patrzenie obrazem” – wystawa 
prac Klaudii Złotorowicz
Seeing with the image  
– an exhibition of works  
by Klaudia Złotorowicz

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a
wt., czw., pt. / Tue., Thu., Fri. 17:00–20:00

To pierwsza indywidualna wystawa prac autorki. 
Praktykowanie malarstwa zmieniło jej sposób 
patrzenia na świat, ucząc dostrzegania detali 
w zwykłych scenach z życia codziennego. Zatrzy-
mane w kadrze wyobraźni nabierają głębi wyrazu 
i stają się pomysłami na kolejne obrazy. Twarze, 
krajobrazy – delikatnie muśnięte na jej płótnach 
pędzlem lub szpachlą nabierają lekkości i światła 
jak ulotne wspomnienia…

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Wstęp wolny 

The first individual exhibition of the author’s 
works. Practising painting has changed her way of 
looking at the world, teaching her to see details in 
ordinary scenes from everyday life. Frozen in the 
still frames of imagination they gain the depth of 
expression and become ideas for the next paint-
ings. Faces, landscapes – gently transposed onto 
her canvases with a paintbrush or spatula gain 
lightness and brightness like fleeting memories...

Organizator: ODT Światowid / Free entrance

8.02 | 18:00 wernisaż / opening
9.02–6.03

„Mixed_media, czyli malując jazz 
i inne opowieści” – wystawa prac 
Wojciecha Pomianowskiego
Mixed_media, or painting jazz and 
other stories – an exhibition of works 
by Wojciech Pomianowski

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–20:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:00–18:00

Kolekcja prac „Mixed_media, czyli malując jazz 
i inne opowieści” to cykl abstrakcyjnych impresji 
płynących w rytmie jazzu. Jak pisze sam artysta, 
muzyka go inspiruje, tworzy przy muzyce, jest 
ona katalizatorem jego twórczej ekspresji. Prace 
Wojciecha Pomianowskiego to swobodna, ekspe-
rymentalna podróż po kolorach i dźwiękach.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl

Wstęp wolny

The collection of works constitutes a series of ab-
stract impressions flowing in the rhythm of jazz. 
According to the artist himself, music inspires 
him – his works are created with music, which 
serves as a catalyst for his creative expression. 
Wojciech Pomianowski’s works are a free, experi-
mental journey through colours and sounds.

Organiser: Centrum Kultury Zamek  
/ Free entrance

„Z
ło

te
 K

ur
cz

ak
i”,

 m
at

. o
rg

an
iz

at
or

a



31

vi
su

al
 a

rt
s

16.02–30.12

„Obrazośnienie” – wystawa  
prac Patrycji Mastej  
i Magdaleny Skowrońskiej
Dreamagining – an exhibition  
of works by Patrycja Mastej  
and Magdalena Skowrońska

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

Choć zwykle o tym nie pamiętasz, to codziennie 
odwiedzasz niezwykłą krainę, w której rządzi 
język fantazji. Przenieś się tam na jawie! Wejdź 
w oniryczny pejzaż, wsłuchaj się w opowieść 
i z magnetycznych elementów ułóż to, co przyda-
rzyło się w świecie snu. Wystawa „Obrazośnienie” 
jest narzędziem do urzeczywistniania twórczych 
wizji i samoobsługowego tworzenia kolaży. To 
kolejna odsłona przestrzeni interaktywnej „Sa-
moobsługowe Muzeum”. Towarzyszy jej aplikacja 
interaktywna o tej samej nazwie.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny

The exhibition Dreamagining is a tool for making 
creative visions come true and creating collages in 
a self-service manner. This edition of the Self-ser-
vice Museum interactive space is accompanied by 
interactive application by the same name.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Free entrance

17.02 | 18:00

Wernisaż z muzyką: Wojciech 
Urbańczyk + Tango&Cash
Opening with music: Wojciech 
Urbańczyk + Tango&Cash

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

W lutym będzie można podziwiać prace  
Wojciecha Urbańczyka. Jego specjalnością są 
akty, portrety i pejzaże miejskie przenoszone na 
płótno przy użyciu farb akrylowych. W swojej 
twórczości nieustannie eksperymentuje, stawiając 
przede wszystkim na warsztat. Wieczór dopełni 
muzycznie duet Tango&Cash. Muzycy o długim 
doświadczeniu w wielu zespołach postanowili 
przygotować repertuar, o graniu którego marzyli 
od wielu lat. Zabrzmią wybrane utwory Astora 
Piazzolli, Richarda Galliano, kompozycje własne 
oraz spora doza wirtuozerskich improwizowanych 
konstelacji dźwiękowych.

Organizator: Wrocławski Klub Formaty

www.wkformaty.pl

Wstęp wolny 

In February, the attendees will have an opportuni-
ty to enjoy works by Wojciech Urbańczyk. He spe-
cialises in nudes, portraits and urban landscapes 
transferred onto a canvas using acrylic paints.  
In his work, he constantly experiments, focusing 
primarily on his technique. The evening will be 
complemented musically by the  
Tango&Cash duo.

Organiser: Wrocławski Klub Formaty  
/ Free entrance

20.02 | 13:00–15:00

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

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

Lutowe zajęcia dla seniorów upłyną na ak-
tywnym zwiedzaniu wystawy „Superpozycje” 
Beaty Stankiewicz-Szczerbik – artystki two-
rzącej w medium szkła artystycznego, autorki 
nowoczesnych witraży w kościele św. Marcina 
we Wrocławiu. Następnie zainspirowani nowymi 
mediami, którymi artystka chętnie posługuje się 
w swoim najnowszym projekcie, goście zastano-
wią się nad rolą nowych technologii w codzien-
nym życiu.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

February’s workshops for seniors will include an 
active tour of the Superpositions exhibition by 
Beata Stankiewicz-Szczerbik – an artist creating 
works made of artistic glass, author of mod-
ern stained-glass windows in the Church of St. 
Matthias in Wrocław. Then, inspired by the new 
media, which the artist eagerly uses in her latest 
project, the guests will reflect on the role of new 
technologies in everyday life.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Free entrance (registration is required)

22.02–27.04

„Malarz polski” – wystawa prac 
Ignacego Czwartosa
Polish painter – an exhibition  
of works by Ignacy Czwartos

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

Czwartos konsekwentnie definiuje się jako malarz 
polski. Bez emfazy i nachalnej dydaktyki, choć 
niekiedy prowokacyjnie, odwołuje się do swoj-
skości, rodzimej kultury i tradycji polskiej sztuki 
(malarstwo barokowe, sztuka sarmacka, portret 
trumienny). Prowadzi też interesujący dialog 
z modernistycznymi artystami (Wróblewskim, 
Strzemińskim, Malewiczem, Mondrianem). Eks-
pozycja będzie przeglądem tematów ramowych 
opracowywanych przez malarza: pejzażu, portre-
tu i figuracji splecionej z historią najnowszą.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

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

The artist refers to the familiar Polish culture and 
the tradition of Polish art – Baroque painting, 
Sarmatian art, coffin portrait – without emphasis 
and intrusive didactics, albeit sometimes in a pro-
vocative manner. He also conducts an interesting 
dialogue with Modernist artists – Wróblewski, 
Strzemiński, Malewicz, Mondrian.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Tickets: 10 PLN (regular), 5 PLN (reduced), 
Thursdays – free entrance
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23.02 | 18:00

„Młody Picasso” – wystawa na ekranie 
Young Picasso – an exhibition  
on screen

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

Unikatowa okazja, aby poznać lepiej wczesne 
lata Pabla Picassa – jednego z najwybitniejszych 
artystów wszech czasów. Dlaczego postanowił 
zostać malarzem? Gdzie odnajdywał inspira-
cje? Przeciwko czemu się buntował? Szukając 
odpowiedzi na te pytania, twórcy filmu zapraszają 
w niezwykłą podróż po trzech miastach, które 
odegrały kluczową rolę dla młodego artysty: do 
Malagi, Barcelony i Paryża.

22.02–24.03

„Odjazd” – wystawa
Trip – an exhibition

galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105
wt., czw.–niedz. / Tue., Thu.–Sun. 11:00–18:00
śr. / Wed. 12:00–20:00

W nawach dworcowej antresoli, które będą przez 
najbliższe lata kolejną przestrzenią BWA Wrocław 
– w zastępstwie domagającej się co najmniej 
remontu Awangardy – pokazane zostaną prace  
zaprzyjaźnionych z BWA Wrocław twórców, którzy 
nie odwracają wzroku od biegu rzeczy i tak jak 
reszta próbują w nim przetrwać. Są to m.in.  
Grupa Luxus, Krzysztof Gil, Honorata Martin, 
Julian Jakub Ziółkowski, Olaf Brzeski, Wojciech 
Gilewicz, Ada Zielińska, Karina Marusińska, 
Mariusz Waras, Karolina Wiktor.

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Bilety: 8 PLN (normalny), 4 PLN (ulgowy), 
środy – wstęp wolny

The aisles of the station mezzanine, which for 
the years to come will become a new space for 
the BWA Wrocław Gallery, as a substitute for the 
Awangarda Gallery, which requires a thorough 
renovation at the very least, will serve as an exhi-
bition space for works by artists – friends of BWA 
Wrocław, who do not turn their eyes away from 
the course of events and, like everybody else,  
try to survive in it.

Organiser: BWA Wrocław / Tickets: 8 PLN  
(regular), 4 PLN (reduced), Wednesdays  
– free entrance

28.02–15.03

 „Prywatna kolekcja”  
– wystawa prac Aino Nebela  
i Tomasza Niedziółki
Private collection – an exhibition  
of works by Aino Nebel  
and Tomasz Niedziółka

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

Aino Nebel i Tomasz Niedziółka z Kolonii i Wro-
cławia prezentują swoje prace jako duet arty-
styczny w instalacji site-specific. Zainspirowani 
wnętrzem galerii wybierają „Prywatną kolekcję” 
obiektów, zdjęć i rysunków, aby stworzyć splot 
uczuć i relacji między artystami i artefaktami, 
publicznością i intymnością pokoju, fikcyjną 
historią i teraźniejszością.

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl

Wstęp wolny 

Aino Nebel and Tomasz Niedziółka from Cologne 
and Wrocław present their work as an Artistic Duo 
in a site-specific installation. Inspired from the 
interior of the gallery they choose their Private 
collection of objects, photos and drawings to create 
a weave of feelings and relations between artists 
and artefacts, audience and the intimacy of the 
room, a fictional history and the present being.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

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

A unique opportunity to get to know better  
the early years of Pablo Picasso – one of the 
 greatest artists of all time. Why did he decide  
to become a painter? Where did he find  
inspiration? What was the core of his rebellion?  
Seeking answers to these questions, the creators  
of the film invite you to an amazing journey 
through three cities that played a key role  
for the young artist: Malaga, Barcelona  
and Paris.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets:  
30 PLN (regular), 20 PLN (reduced)
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2.02 | 19:00

Aeroplan #71: 3-1-2 – koncert
Aeroplan #71: 3-1-2 – a concert

Macondo, ul. Pomorska 19

3-1-2 to elektro-akustyczny duet Marie Takahashi 
i Williama „Bilwy” Costy na wiolę i elektroni-
kę. Duet rozpoczął współpracę w Berlinie, ale 
zadebiutował w Tokyo, wykonując partyturę 
skomponowaną przez Bilwę. Swoje kompozycje 
tworzą w oparciu o liczby, litery i/lub zadania, 
które tworzą ogólną strukturę, wskazują kierunek, 
pozostawiając dźwięk i/lub jakość muzyczną do 
indywidualnej interpretacji, co jest tym cie-
kawsze, że zarówno Bilwa, jak i Marie pochodzą 
z bardzo różnych środowisk muzycznych.

Organizator: Fundacja Macondo 

www.macondofundacja.weebly.com

Wstęp wolny (cegiełka) 

3-1-2 is the electro-acoustic duo of violist Marie 
Takahashi and William „Bilwa” Costa, electronics/
objects. The duo met in Berlin, and again in Tokyo 
where they made their debut as a duo, performing 
a score by Bilwa.

Organiser: Macondo Foundation / Free entrance 
(donation)

3.02 | 18:00

Karnawałowa potańcówka  
z zespołem Buraky
Carnival dance party  
with the band Buraky

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Wrocławska grupa folkowa Buraky powstała 
w czerwcu 2001 roku. Muzycy tej formacji są 
bardzo otwarci na wszelkie eksperymenty łączące 
tradycyjną muzykę ludową z różnymi stylami 
czy brzmieniami. Program muzyczny zespołu 
obejmuje tradycyjne pieśni polskie, łemkowskie, 
ukraińskie, bałkańskie, serbsko-łużyckie i cygań-
skie opracowane w nowoczesnych, żywiołowych 
aranżacjach, a także własne kompozycje inspiro-
wane muzyką ludową.

Organizatorzy: Stary Klasztor, Buraky

www.staryklasztor.com.pl

burakyband

Bilety: 15–20 PLN

The folk band Buraky from Wroclaw was formed 
in June 2001. Buraky have already given an im-

7.02 | 20:00

Vertigo Blues Night  
by Outsider & Friends – koncert
Vertigo Blues Night  
by Outsider & Friends – a concert

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

Kolejny bluesowy wieczór w Vertigo, który popro-
wadzi żywa legenda sceny bluesowej, grupa Outsi-
der. Zespół powstał trzydzieści lat temu i cały 
czas wierny jest korzeniom muzyki bluesowej, 
nawiązując swoją twórczością do Muddy Watersa, 
John Lee Hookera czy Little Waltera.

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant

8.02 | 18:00–20:00

Biennale WRO + Festiwal Musica 
Electronica Nova – koncert 
 i zapowiedź programowa
WRO Biennale + Musica Electronica 
Nova Festival – a concert  
and programme announcement

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

Na zakończenie wystawy „Polish Soundscapes” 

pressing number of concerts both in Poland and 
abroad. The repertoire of the concert comprises 
Polish, Lemko, Ukrainian, Balkan, Sorbian  and 
Gypsy folk songs played in a modern and dynam-
ic arrangement and the group’s own compositions 
inspired by traditional music as well.

Organisers: Stary Klasztor, Buraky / Tickets: 15–20 PLN

www.vertigojazz.pl

Bilety: 20 PLN

Another blues evening at Vertigo, led by the living 
legend of the blues scene, the Outsider band. The band 
was formed thirty years ago and to this day remains 
faithful to the roots of blues, referring to Muddy Waters, 
John Lee Hooker and Little Walter in their art.

Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant  
/ Tickets: 20 PLN
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Centrum Sztuki WRO zaprasza na muzyczne 
spotkanie będące jednocześnie zapowiedzią 
jubileuszowej edycji Biennale Sztuki Mediów 
WRO 2019 „Czynnik Ludzki” i 9. Festiwalu Musica 
Electronica Nova. Dyrektorzy artystyczni – Piotr 
Krajewski (WRO) i Pierre Jodlowski (MEN) – 
zapowiedzą zbliżające się projekty, a majową 
współpracę zainicjuje eksperymentalny koncert, 
w ramach którego usłyszymy nagrania terenowe 
(Marcin Dymiter), akordeon (Rafał Łuc) i elektro-
nikę (Pierre Jodlowski).

Organizatorzy: Fundacja WRO Centrum Sztuki 
Mediów, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 
Lutosławskiego 

www.wrocenter.pl

Wstęp wolny 

At the end of the Polish Soundscapes exhibition, 
WRO Art Center would like to invite you to a mu-
sical meeting, which is also an announcement of 
the anniversary edition of the WRO 2019 Media 
Art Biennale “Human Factor” and the 9th Musica 
Electronica Nova Festival. Artistic directors – Pi-
otr Krajewski (WRO) and Pierre Jodlowski (MEN) 
– will announce the upcoming projects, and the 
May cooperation will be initiated by an experi-
mental concert, during which you will have an 
opportunity to listen to fi eld recordings (Marcin 
Dymiter), accordion (Rafał Łuc) and electronic 
music (Pierre Jodlowski).

Organisers: WRO Media Art Center Foundation, 
The Witold Lutosławski National Forum of Music
 / Free entrance

9, 15.02 | 19:00–23:00
10, 17.02 | 18:00–22:00

„Don Giovanni” – opera Wolfganga 
Amadeusza Mozarta
Don Giovanni – an opera 
by Wolfgang Amadeus Mozart

Opera Wrocławska / The Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35

Jedno z najbardziej znaczących dzieł w historii 
opery. Znawcy gatunku podkreślają nie tylko 
genialną muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
ale również nieustępujące jej libretto, które stwo-
rzył Lorenzo da Ponte. Historia nieustraszonego 
łowcy kobiecych serc, uwodziciela i cynika Don 
Giovanniego, to opowieść o ludzkich namięt-
nościach, niepohamowanej żądzy i karze, która 
dosięga głównego bohatera. Mozartowskie dzieło 
od dnia premiery cieszy się nieustającą popular-
nością na całym świecie.

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl

Bilety: 50–150 PLN

One of the most important works in the history 
of opera. Experts in the genre highlight not only 
Wolfgang Amadeus Mozart’s brilliant music, but 
also its outstanding libretto, written by Lorenzo 
da Ponte. The story of the fearless seducer and 
cynic Don Giovanni is a story about human pas-
sions, unbridled lust and punishment, which is 
ultimately faced by the protagonist. 

Organiser: The Wrocław Opera / Tickets: 50–150 PLN

9.02 | 18:00

Recital kabaretowy
Cabaret recital

Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15

Podczas kabaretowego wieczoru usłyszymy prze-
boje kompozytorów słynnego polskiego ośrodka 
kabaretowego w brawurowym wykonaniu słow-
no-muzycznym. Wystąpią: Rafał Jędrzejczyk – 
gwiazda kabaretu Piwnica pod Baranami, Jarosław 
Wilkosz – kontrabas, Paweł Pierzchała – fortepian.

REKLAMA

Galeria SIC! BWA Wrocław /  
SIC! gallery BWA Wrocław

WYSTAWA 
BENA WRIGHTA 15.2.–4.5.2019
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12.02 | 20:00–23:00

Dino D’Santiago – koncert
Dino D’Santiago – a concert

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Marcin Kydryński oraz Ethno Jazz Festival 
zapraszają na walentynkową odsłonę „Siesty 
w Drodze”. W Sali Gotyckiej w Starym Klasztorze 
po raz pierwsze we Wrocławiu zaśpiewa Dino 
D’Santiago, artysta mający na koncie współpracę 
m.in. z Madonną. Tej jesieni jego album „Mundu 
Nobu” zawrócił w głowie luzofońskiemu światu. 
Wcześniejszy krążek „Eva” przyniósł mu w 2014 
roku dwie statuetki Cape Verde Music Awards 
i pozwolił zagrać światową trasę koncertową.

Organizator: Ethno Jazz Festival

www.wrockfest.pl

Bilety: 60–120 PLN

Marcin Kydryński and Ethno Jazz Festival would 
like to invite you to the Dino D’Santiago’s concert 
– an artist, who collaborated with outstanding 
stars such as Madonna, will perform for the first 
time in Wrocław in the Gothic Hall. This autumn, 
his album Mundu Nobu was quite a sensation 
in the Lusophone world. His earlier album Eva 
brought him two Cape Verde Music Awards in 
2014 and allowed him to go on a concert tour 
around the world.

Organiser: Ethno Jazz Festival / Tickets: 60–120 PLN

12.02 | 19:00

„Pieśń o życiu i śmierci Chopina”  
– koncert
The song of Chopin’s life and death  
– a concert

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

Geniusz Fryderyka Chopina inspirował i nadal 
inspiruje artystów – muzyków, ale również 
poetów i pisarzy. Literackie pisanie o muzyce 
Chopina przybiera rozmaite formy poetyckie, 
czego przykładem są wiersze Artura Oppmana, 
Czesława Miłosza oraz Romana Brandstaettera. 
„Pieśń o życiu i śmierci Chopina” to poemat, 
w którym Roman Brandstaetter maluje portret 
kompozytora w sposób szczególny i z wyjątkową 
wrażliwością. Podczas koncertu wystąpi wybitny 
pianista Janusz Olejniczak.

Organizator: Narodowe Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 10–60 PLN

The song of Chopin’s life and death is a poem in 
which Roman Brandstaetter paints the portrait of 
the composer in a special way and with excep-
tional sensitivity. An outstanding pianist Janusz 
Olejniczak will perform during the concert.

Organiser: The Witold Lutosławski National 
Forum of Music / Tickets: 10–60 PLN

12.02 | 20:00–22:00

Adrianna Styrcz  
– koncert walentynkowy
Adrianna Styrcz  
– Valentine’s Day concert

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,  
ul. Grabiszyńska 56

Adrianna Styrcz to wrocławska wokalistka, która 
karierę rozpoczynała w duecie Sinusoidal wraz 
z Michałem Siwiakiem. Ich album „Out of the 
wall” okazał się jednym z ciekawszych debiutów 
2011 roku. Szerszej publiczności dała się poznać, 
występując w programie X-Factor. Obecnie wraz 
z Markiem Dziedzicem i Piotrem Łyszkiewiczem 
pracuje nad solowym albumem pt. „Nie kojarzę”.

Organizator: ODA Firlej

Organizator: Scena Kamienica

www.scenakamienica.pl

Bilety: 35–40 PLN

During the cabaret evening, the audience will 
have an opportunity to listen to the hit songs by 
composers of the famous Polish cabaret in a dar-
ing verbal and musical performance.

Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 35–40 PLN

www.firlej.wroc.pl

Bilety: 20–30 PLN

Adrianna Styrcz is a vocalist from Wrocław, who 
started her career in the Sinusoidal duo together 
with Michał Siwiak. Their album – Out of the 
wall – turned out to be one of the most interesting 
debuts of 2011. The broader audience got to know 
her when she decided to take part in the X-Factor. 
Currently, she is working on a solo album entitled 
Nie kojarzę together with Marek Dziedzic and 
Piotr Łyszkiewicz.

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 20–30 PLN
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12.02 | 20:00–23:00

EABS – koncert
EABS – a concert

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Ethno Jazz Festival zaprasza na przedpremierowy 
koncert formacji EABS z materiałem z autorskiej 
płyty „Slavic Spirits”, która ukaże się w marcu 
2019 r. Wrocławska publiczność jako pierwsza 
w Polsce usłyszy najnowsze utwory EABS na kon-
cercie w Sali Gotyckiej w Starym Klasztorze.

Organizator: Ethno Jazz Festival

www.wrockfest.pl

Bilety: 45–100 PLN

Ethno Jazz Festival would like to invite you to 
the preview concert of EABS, featuring material 
from the Slavic Spirits album, which is slated to be 
released in March 2019. The Wrocław audience will 
be the fi rst in Poland to hear the latest EABS songs 
at a concert in the Gothic Hall of Stary Klasztor.

Organiser: Ethno Jazz Festival / Tickets: 45–100 PLN

14, 15.02 | 19:00

„W rytm walczyka serce śpiewa…”
 – koncert walentynkowy
To the rhythm of the waltz, the heart 
sings... – Valentine’s Day concert

Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15

Usta milczą, dusza śpiewa… Duetów miłosnych 
w dziełach klasycznych na przestrzeni wieków 
powstało setki, jeśli nie tysiące. Podczas wieczor-
ków walentynkowych Scena Kamienica wybierze 
dla Państwa te, które nucone są na całym świecie, 
a także te mniej znane, nastrojowe i popisowe 
duety pochodzące z takich dzieł jak: „Traviata”, 
„Carmen”, „Samson i Dalila”, „Paganini”, „West 
Side Story”, „Napój miłosny”, „Koty” czy „Kop-
ciuszek”.

Organizator: Scena Kamienica

www.scenakamienica.pl

Bilety: 40–45 PLN

Lips aren’t moving, but the soul sings.... Over 
the centuries, hundreds – if not thousands – love 
duets were created to be used in classical works. 
During Valentine’s Day evenings, the Scena 
Kamienica will showcase the pieces that are 
hummed all over the world, as well as less-known, 
atmospheric and showpiece duets.

Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 40–45 PLN

www.wrockfest.pl

Bilety: 60–100 PLN

Ethno Jazz Festival would like to invite you to 
a premiere concert featuring songs from the latest 
album by Stanisław Soyka – Muzyka i słowa, 
which was released on February 1st. Stanisław 
Soyka will perform in front of the Wrocław audi-
ence with a band of excellent jazz musicians in 
the Gothic Hall of the Stary Klasztor.

Organiser: Ethno Jazz Festival / Tickets: 60–100 PLN

14.02 | 19:00

Anna Wyszkoni
 – koncert walentynkowy
Anna Wyszkoni 
– Valentine’s Day concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

Walentynkowy wieczór z jedną z najbardziej 
charyzmatycznych wokalistek na polskiej scenie 
muzycznej. Artystka, mająca w swoim dorobku 
imponującą ilość przebojów i nagród, zaprezen-
tuje porywające muzyczne widowisko z bogatą 
oprawą multimedialną. Na scenie towarzyszyć jej 
będzie zespół doświadczonych muzyków na czele 
z Markiem Raduli – jednym z najbardziej znanych 
polskich gitarzystów.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 80–90 PLN

Spend the Valentine’s Day evening with one of 
the most charismatic singers on the Polish music 

scene. The artist, who boasts an impressive 
number of hit songs and awards, will present 
a captivating musical spectacle with a rich multi-
media setting. She will be accompanied on stage 
by a band of experienced musicians, headed by 
Marek Raduli.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 80–90 PLN

14.02 | 19:00–22:00

Stanisław Soyka – koncert
Stanisław Soyka – a concert

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Ethno Jazz Festival zaprasza na premierowy kon-
cert z materiałem z najnowszej płyty Stanisława 
Soyki „Muzyka i słowa”, która ukazała się 1 lutego. 
Stanisław Soyka z zespołem znakomitych muzy-
ków jazzowych wystąpią przed wrocławską pu-
blicznością w Sali Gotyckiej w Starym Klasztorze.

Organizator: Ethno Jazz Festival
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15.02 | 19:00

Przed premierą: 
Kaja Frankiewicz – koncert
Before premiere: 
Kaja Frankiewicz – a concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

Kolejny wieczór cyklu „Przed premierą”, którego 
bohaterami są najzdolniejsi polscy wykonawcy 
młodego pokolenia, mogący niebawem stanowić 
czołówkę polskiej sceny muzycznej. Gospoda-
rzem spotkań jest wybitny znawca piosenki arty-
stycznej – Bogusław Sobczuk. Bohaterką wieczoru 
będzie Kaja Frankiewicz.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Wstęp wolny 

An evening show staged as a series of performa
-nces 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 evening will be taken by 
Kaja Frankiewicz.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

16.02 | 23:00

regime pres. Avbvrn – impreza 
klubowa
regime pres. Avbvrn – a club party

Czuła jest noc / Uczulenie, ul. Kolejowa 8

Jeden z najciekawszych producentów nieoczywi-
stej muzyki klubowej – Avbvrn – po raz pierwszy 
w Polsce. Mieszkający we Frankfurcie artysta 
fascynuje sposobem kompozycji i bezkompro-
misowym podejściem do dźwięków. Swoje sety 
buduje z basowych utworów, sięgając też po 
post-rave i ambient. Podczas wydarzenia zagrają 
również: 1kg PC, emoji face, pff  i rábano picante. 
O wizualizacje zadba VJ Knyptian.

Organizator: regime brigade

regimebrigade

Bilety: 10–15 PLN

Young, new-club music producer for the fi rst time 
in Poland. Expect thrilling mix of bass music, 
ambient and post-rave. He will be supported by 
local DJs and artists.

Organiser: regime brigade / Tickets: 10–15 PLN

17.02 | 17:00

„Sekrety życia według Leonarda 
Cohena” – koncert Lory Szafran
The secrets of life by Leonard Cohen 
– a concert by Lora Szafran

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Wybitna wokalistka jazzowa Lora Szafran za-
prezentuje wrocławskiej publiczności repertuar 
z bestsellerowej płyty „Sekrety życia według 
Leonarda Cohena”. Artystce towarzyszą muzycy: 
Miłosz Wośko (klawisze, fortepian, kierownic-
two artystyczne), Sebastian Stanny (saksofony), 
Tomasz Krawczyk (gitara), Błażej Chochorowski 
(bas), Sebastian Frankiewicz (perkusja).

Organizator: Centrum Kultury Agora 

www.ckagora.pl

Bilety: 35–45 PLN

The outstanding jazz singer Lora Szafran will 
come to Wrocław to present the repertoire from 
the best-selling album The secrets of life by Leon-
ard Cohen. The artist will be accompanied by: 
Miłosz Wośko (keyboard, piano, artistic direc-
tion), Sebastian Stanny (saxophones), Tomasz 
Krawczyk (guitar), Błażej Chorowski (bass), 
Sebastian Frankiewicz (drums).

Organiser: Agora Cultural Center 
/ Tickets: 35–45 PLN

16.02 | 19:00–3:00

Balety w Imparcie: SOUL 
TRAIN LINE – impreza taneczna
Balety w Imparcie: 
SOUL TRAIN LINE – a dance event

Impart, ul. Mazowiecka 17

Trzecia odsłona Baletów w Imparcie to impreza, 
podczas której każdy będzie miał okazję zarówno 
nauczyć się czegoś nowego, jak i w pełni 
poimprowizować na „tanecznym wybiegu”. 
W sali kameralnej Impartu usłyszymy mix funku, 
disco i soulu z czasów oryginalnego brzmienia 
programu Soul Train. Imprezę poprowadzi 
Rademenez – pochodzący z Zielonej Góry B-boy, 
MC, beatboxer, freestylowiec i organizator. 

W wieku 12 lat poznał pierwsze kroki breaka, które 
z zajawki przerodziły się w pasję, dzięki której tań-
czy do dziś. A podczas trzeciej odsłony Baletów 
Rademenez oprócz konferansjerki zaprezentuje 
próbkę swoich tanecznych umiejętności.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 30–40 PLN

The third part of Balety w Imparcie is a event, 
during which everyone will have a chance to both 
learn something new, and prove themselves by 
going crazy on soul train line dance. In Impart’s 
chamber hall, we will hear a mix of funk, disco, 
and soul from the times of the original sound of 
Soul Train programme. The event will be con-
ducted by Rademenez – a B-boy, MC, beatboxer, 
freestyler, and event promoter from Zielona Góra.

Organiser: Culture Zone Wrocław 
/ Tickets: 30–40 PLN

20.02 | 20:00

Historia Franka Sinatry vol. 2: 
„Sinatra, with love” – koncert
The Story of Frank Sinatra vol. 2: 
Sinatra, with love – a concert

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

Drugi koncert z cyklu „Historia życia i twórczości 
Franka Sinatry”. Tym razem publiczność usłyszy 
najpiękniejsze piosenki o miłości, które zgroma-
dził w swoim dorobku Sinatra, co będzie podparte 
także wydarzeniami z jego życia osobistego, 
w którym nie brakowało miłosnych zawodów, 
skandali i romansów. Wieczór poprowadzi wro-
cławski wokalista – Michał Bober.

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant

www.vertigojazz.pl

Bilety: 30 PLN

Second concert in the “Story of life and work of 
Frank Sinatra” series. This time, the audience will 
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22.02 | 18:00–0:00

Futurum: bod, KRY, RIP ME  
– koncert
Futurum: bod, KRY, RIP ME  
– a concert

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,  
ul. Grabiszyńska 56

Futurum to cykl koncertów i spotkań wokół muzyki, 
który skupia się na prezentowaniu artystów, mają-
cych wpływ na kształtowanie się nowej fali w muzy-
ce elektronicznej początku XXI w. W akustycznym, 
wizualnym i materialnym rozumieniu jest ona 
częścią sztuki współczesnej. Futurum stanowczo 
opowiada się za żywo rozwijającą się i artystycznie 
niezależną kulturą muzyczną, tworząc miejsce dla 
nowoczesnego dźwięku, sztuki i designu.

Organizator: ODA Firlej

www.xfuturumx.tumblr.com

Bilety: 15 PLN

Futurum is a series of concerts and music meet-
ings that focuses on presenting artists who influ-
enced the new wave of early XXI century music. 
In the physical, acoustic and visual, experimental 
music meets the contemporary arts and makes 
a space for unlimited expression.

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 15 PLN

22.02 | 19:00

„Niemen i German we Wrocławiu”  
– koncert
Niemen and German in Wrocław  
– a concert

Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15

Wrocław może pochwalić się dwoma charyzma-
tycznymi wokalistami, których głosy porówny-
wane są do największych gwiazd polskiej estrady 
muzycznej XX wieku. Zaliczają się do nich Inna 
Kamaryan – śpiewaczka urodzona podobnie jak 
Anna German w Uzbekistanie, nazywana przez 
krytyków jedną z najlepszych interpretatorek 
twórczości znakomitej piosenkarki. Wrocławski 
Niemen, czyli Jarosław Królikowski o głosie do 

20, 21.02 | 19:00–20:20

„Orfeusz i Eurydyka” – opera
Orpheus and Eurydice – an opera

Opera Wrocławska / The Wrocław Opera,  
ul. Świdnicka 35

Ukąszenie żmii sprowadza na Eurydykę śmierć. 
Jej ukochany Orfeusz – muzyk i poeta – idzie po 
nią aż do piekieł. Czy jest w stanie wyratować uko-
chaną z zaborczych ramion ciemności? W grec-
kim micie Hades zezwala na powrót Eurydyki 
na ziemię, stawia jednak warunki. Czy Orfeusz 
im sprosta? Christoph Willibald Gluck stworzył 
Orfeusza jako wzór nowej opery w XVIII wieku. 
Rzeczywistość sceniczną „czaruje” Mariusz Tre-
liński. W klasycznym dramacie znajduje lustro, 
w którym odbija się współczesność.

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl

Bilety: 40–100 PLN

The bite of a viper brings death to Eurydice. Her 
beloved Orpheus, a musician and poet, follows 
her to the depths of hell. Will he be able to save 
his beloved from the ever-possessive hands of 
darkness? In the Greek myth, Hades allows Eury-
dice to return to the mortal realm, but he imposes 
a number of conditions. Will Orpheus be able to 
follow them all?

Organiser: The Wrocław Opera / Tickets: 40–100 PLN

listen to the most beautiful songs about love from 
Sinatra’s oeuvre, which will also be supported by 
events from his personal life, which was full of 
heartbreaks, scandals and romances. The evening 
will be hosted by Wrocław singer – Michał Bober.

Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant  
/ Tickets: 30 PLN

złudzenia przypominającym ten autora „Snu 
o Warszawie” czy „Dziwny jest ten świat”.

Organizator: Scena Kamienica

www.scenakamienica.pl

Bilety: 30–35 PLN

Wrocław can boast two charismatic singers, whose 
voices are often compared to the greatest stars of 
the Polish music scene of the 20th century: Inna 
Kamaryan – a singer born, just like Anna German 
in Uzbekistan, dubbed one of the best interpreters 
of the work of the outstanding singer by critics,  
as well as Niemen from Wrocław – Jarosław  
Królikowski, whose voice closely resembles that  
of the author of Sen o Warszawie song.

Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 30–35 PLN
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23.02 | 20:00–23:00

Buba Badjie Kuyateh  
& Michał Górczyński – koncert
Buba Badjie Kuyateh  
& Michał Górczyński – a concert

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,  
ul. Grabiszyńska 56

Buba Badjie Kuyateh to wirtuoz kory – tradycyjnego 
zachodnioafrykańskiego instrumentu, który swoją 
budową nieco przypomina bardziej znaną w na-
szym kręgu kulturowym harfę. Jest instrumentem 
o bogatej tradycji, będącym niewątpliwie częścią 
szeroko rozumianej afrykańskiej kultury. Michał 
Górczyński z kolei – jako wszechstronny muzyk, 
którego ulubionym „narzędziem ekspresji” wydaje 
się być klarnet basowy – zaprezentuje zaskakująco 
szerokie możliwości swojego instrumentu.

Organizator: ODA Firlej

www.firlej.wroc.pl

Bilety: 25–35 PLN

Buba Badjie Kuyateh is a virtuoso of kora, a tradi-
tional West African instrument, which resem-
bles a harp, better known in our culture. Michał 
Górczyński, on the other hand, as a versatile mu-
sician whose favourite “tool of expression” seems 
to be the bass clarinet, presents the surprisingly 
wide possibilities offered by his instrument.

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 25–35 PLN

23, 26.02 | 19:00–21:40
24.02 | 18:00–20:40

„Nabucco” – opera  
Giuseppe Verdiego
Nabucco – an opera  
by Giuseppe Verdi

Opera Wrocławska / The Wrocław Opera,  
ul. Świdnicka 35

„Nabucco” to szczególna opera w dorobku 
włoskiego kompozytora. Giuseppe Verdi pod 
maską historycznego libretta opowiedział historię 
zniewolonego narodu, która może wydarzyć się 
zawsze. Reżyser Krystian Lada postanowił prze-
łożyć historyczną warstwę libretta na współcze-
sny język teatru, doszukując się uniwersalnych 
mechanizmów społecznych, które zazębiają się 
wokół problemów władzy, polityki i miłości. 
Obecna premiera jest adaptacją superwidowiska, 
które odbyło się w maju 2018 roku.

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl

Bilety: 50–150 PLN

Nabucco is a special opera among the many works 
of the Italian composer. Under the guise of a his-
torical libretto Giuseppe Verdi told the story of an 
enslaved nation that is truly universal.

Organiser: The Wrocław Opera / Tickets: 50–150 PLN

22.02 | 18:30

Światowid klasycznie:  
„Najpiękniejsze pieśni i arie”  
– koncert
Classical Światowid: The most  
beautiful songs and arias – a concert

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a

Na program wieczoru złoży się barwny reper-
tuar – od inspirowanych cygańskim folklorem 
pieśni Antonína Dvořáka poprzez bajeczne arie 
ze słynnych spektakli operowych jak „Cyganeria” 
Giacoma Pucciniego czy „Rigoletto” Giuseppe 
Verdiego po utwory współczesne, których uko-
ronowaniem będzie „Nella Fantasia” – oparta na 
motywie z filmu „Misja” (1986) z muzyką Ennio 
Morricone. Wystąpią młodzi artyści związani 
z Akademią Muzyczną we Wrocławiu: sopranist-
ka Katarzyna Jakóbczyk oraz pianista Tomasz 
Kaczmarek.

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Bilety: 15 PLN

The evening’s programme will feature a truly 
diverse repertoire – from Antonín Dvořák’s songs 
inspired by Romani folklore, through fabulous 
arias from famous operas such as Giacomo Puc-
cini’s La boheme or Giuseppe Verdi’s Rigoletto, to 
contemporary works crowned with Nella Fanta-
sia, based on the theme from The Mission (1986) 
by Ennio Morricone. Starring young artists asso-
ciated with the Academy of Music in Wrocław: 
soprano Katarzyna Jakóbczyk and pianist Tomasz 
Kaczmarek.

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 15 PLN

24.02 | 18:00

„Tribute to Mira Kubasińska”  
– koncert Natalii Sikory
Tribute to Mira Kubasińska  
– a concert by Natalia Sikora

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10

Natalia Sikora, zwyciężczyni II edycji programu 
The Voice of Poland, wydała już pięć płyt. Na 
ostatnim albumie podjęła się nagrania materiału 
legendarnej grupy Breakout w hołdzie dla Miry Ku-
basińskiej. Nad całością projektu czuwał Winicjusz 
Chróst, a do nagrań przystąpili najlepsi z najlep-
szych: Krzysztof Dłutowski – pamiętający i współ-
tworzący Breakout i Blackout, Dariusz Kozakiewicz 
– przyjaciel i gitarzysta Tadeusza Nalepy, Dariusz 
Samoraj, Vlodi Tafel i Jarek Bączkowski.

Organizator: Radio Wrocław 

www.radiowroclaw.pl

Bilety: od 75 PLN 

Natalia Sikora, the winner of the second edition of 
The Voice of Poland TV programme, has already 
released five albums. On the last album she 
undertook to record the songs by the legendary 
Breakout band as a tribute to Mira Kubasińska.

Organiser: Radio Wrocław / Tickets from: 75 PLN

26.02 | 18:00

„Wieczór z artystą niedoskonałym” 
– koncert
An evening with an imperfect artist  
– a concert

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki,  
ul. Powstańców Śląskich 190

Koncert poświęcony artystom, którzy odnieśli 
sukces w karierze zawodowej, ale pogubili się we 
własnym życiu. W tym roku koncert jest poświę-
cony Janis Joplin oraz Tamarze Lempickiej.

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki 
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26.02 | 18:00–20:00

Dogrywki: Kroki – spotkanie 

Shu� le: Kroki – a meeting
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Dogrywki to cykl spotkań wokół muzyki. Czego 
muzycy słuchają podczas sprzątania domu? 
A czego gdy mają wszystkiego dość? Jaki utwór 
zmienił ich życie, a do słuchania czego nigdy by 
się nie przyznali? Punktem wyjścia do rozmów 
z artystami będzie selekcja utworów, ale także 
wideo i zdjęć, które specjalnie na potrzeby tego 
jednego spotkania wybiorą oni sami. Do wspól-
nego wysłuchania tylko w Barbarze, tylko raz. 
Dyskusję z zaproszonym gościem poprowadzi 
Maciej Przestalski.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

Shuffl  e is a series of meetings around music. What 
do musicians listen to while cleaning the house? 
And when they have had enough of everything? 
What song changed their lives and what they 
would never admit to listening to? The starting 
point for conversations with artists will be the 
selection of songs, but also videos and photos, 
which they will choose themselves for this one 
meeting, to be seen together – only once, only at 
Barbara. The discussion with the invited guest 
will be moderated by Maciej Przestalski.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

www.mdk-krzyki.pl

Wstęp wolny 

A concert dedicated to artists who have succeeded 
in their professional careers but lost their way 
in life. This year’s concert is dedicated to Janis 
Joplin and Tamara Lempicka.

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Free entrance

27.02 | 18:00

Wieczór tańca współczesnego
Contemporary dance evening

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, 
ul. Powstańców Śląskich 190

Pokazy taneczne oraz wystawa zdjęć Grupy 
Tańca Współczesnego „Kontrast” pracującej pod 
kierunkiem Sylwii Ciurko.

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki 

www.mdk-krzyki.pl

Wstęp wolny 

Dance shows and photo exhibition of the 
“Kontrast” Contemporary Dance Group, 
working under the direction of Sylwia Ciurko.

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Free entrance

28.02 | 19:00

„Operetkowa bombonierka” 
– koncert ostatkowy
Operetta chocolate box 
– a Mardi Gras concert

Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15

„Operetkowa bombonierka” to inscenizowany 
wieczór, przepełniony walcami, czardaszami, tań-
cami, a przede wszystkim wspaniałym śpiewem 
solistów. Usłyszymy także mniej znane frag-
menty z operetek takich twórców jak: Abraham, 
Benatzky czy Sierocki. 

Organizator: Scena Kamienica

www.scenakamienica.pl

Bilety: 40–45 PLN

The Operetta chocolate box is a staged evening 
fi lled with waltzes, csárdáses, dances and, above 
all, great solo performances. The audience will 
also listen to lesser-known fragments from oper-
ettas by Abraham, Benatzky and Sierocki.

Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 40–45 PLN
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premiery

 Anioł, Arktyka, Mirai 
 Faworyta, Green Book,  

 Walc w alejkach
 
 Bracia Sisters, Granica,  

 Gdyby ulica Beale umiała mówić,  
 Kafarnaum, Ułaskawienie

nasze cykle

NH dla seniora, w każdą środę
Green Book, Roma, Fuga, Wieś 
pływających krów 

Wózkownia, w każdy czwartek 
Powrót Bena, Walc w alejkach,  
Green Book, Wszyscy wiedzą

wydarzenia specjalne

Laureaci Berlinale 
 Rozstanie 
 Po tamtej stronie  
 Grand Budapest Hotel

 transmisja z The Met: Carmen
 Walentynki w KNH:  

 Ukryte pragnienia
 retransmisja National Theatre:  

 Król Lear
 Art Beats: Van Gogh.  

 Pola zbóż i zachmurzone niebiosa
 Wystawa na ekranie:  

 Młody Picasso
 przedpremierowy pokaz  

Córki trenera  
 + spotkanie z twórcami

 SIKSA 
 musical i spotkanie z twórcami  

bilety w kasach 
i na kinonh.pl

kino nowe horyzonty
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2, 9, 16.02 | 20:00

Laureaci Berlinale w Kinie Nowe  
Horyzonty – pokazy filmowe
Berlinale winners at Kino Nowe  
Horyzonty – a film screenings

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

Nie trzeba wyjeżdżać z Wrocławia, aby poczuć 
atmosferę Berlinale – jednego z najważniejszych 
festiwali filmowych na świecie. W tym samym 
czasie, kiedy światowe gwiazdy będą przechadzać 
się po czerwonym dywanie w stolicy Niemiec, 
Kino Nowe Horyzonty zaprasza na pokazy filmów 
laureatów berlińskiego festiwalu. 

PROGRAM:
2.02 – „Rozstanie”, reż. Asghar Farhadi (2011)
9.02 – „Po tamtej stronie”,  
reż. Aki Kaurismäki (2017)
16.02 – „Grand Budapest Hotel”,  
reż. Wes Anderson (2014)

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 15 PLN

You do not have to leave Wrocław to feel the 
atmosphere of Berlinale – one of the most impor-

tant film festivals in the world. At the same time, 
when world stars will stroll along the red carpet in 
the German capital, Kino Nowe Horyzonty invites 
you to screenings of the winners of the Berlin 
festival.
 
PROGRAMME: 
2.02 – A Separation, dir. Asghar Farhadi (2011)
9.02 – The Other Side of Hope,  
dir. Aki Kaurismäki (2017)
16.02 – Grand Budapest Hotel,  
dir. Wes Anderson (2014)

Organiser: Kino Nowe Horyzonty 
 / Tickets: 15 PLN

3–24.02 | 19:00 
każda niedziela / each Sunday

Kino w Prozie: Laureaci Oscarów  
– pokazy filmowe
Cinema in Proza: Oscar Winners  
– a film screenings

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Noworoczna odsłona cyklu Kino w Prozie. W każ-
dą niedzielę odbędzie się projekcja filmu, którego 
twórcy (reżyserzy, aktorzy, scenarzyści itd.) 
otrzymali za niego Oscara. Wieczory z dobrym, 
wciągającym i nierzadko zaskakującym kinem. To 
także podróż przez różne gatunki, przypomnie-
nie mocnych tytułów klasycznych, jak i pokazy 
nowości.

Organizatorzy: Wrocławski Dom Literatury,  
Wydawnictwo Powergraph 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny

New edition of the Cinema in Proza film series. 
Every Sunday we invite for a screening of a film 
awarded with an Oscar – good, absorbing, and 
often surprising cinema. We’ll present various 
genres, classic titles and new releases.

Organisers: Wrocław Literature House,  
Powegraph Publishing House / Free entrance

4–25.02 | 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 zaintere-
sowanych widzów , którym film nie kojarzy się 
jedynie z efektami wizualnymi oraz sprawnym 
rzemiosłem wiernie odwzorowującym rzeczywi-
stość, lecz sztuką, która tę rzeczywistość twórczo 
interpretuje, dając okazje do wielu głębokich 
przeżyć i refleksji.

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 12 PLN

Meetings concerning films, mainly for academic 
youth, but also for all interested viewers, who do 
not associate films only with visual effects and 
skilful 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 origi-
nal language with Polish subtitles.

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets: 12 PLN

4–25.02 | 19:00 
każdy poniedziałek / each Monday

Filmowe poniedziałki
Film Mondays

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Cotygodniowy pokaz filmu-niespodzianki połączo-
ny z dyskusją o kinie. Na ekranie zarówno klasyka, 
nowości, produkcje bardzo popularne, jak i obrazy 
niszowe. Można liczyć na każdy gatunek filmowy, 
kino ambitne, poruszające i to nieco lżejsze. 
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Organizatorzy: Wrocławski Dom Literatury, 
Wydawnictwo Powergraph 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

Every Monday we invite you for a movie screening 
in Proza and a discussion afterwards. We show 
classic movies and new releases, blockbusters and 
less known outstanding works – all genres.

Organisers: Wrocław Literature House, 
Powergraph Publishing House / Free entrance

5.02 | 18:00–21:00

Kinematograf Wrocławski: 
„Dwa żebra Adama” – pokaz filmu 
i dyskusja
Wrocław Cinematograph: 
Adam’s Two Ribs – a film screening 
and a discussion

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Czwarty sezon „Kinematografu Wrocławskiego” 
to fi lmowe zwiedzanie całego Dolnego Śląska. 
W ramach najnowszej odsłony cyklu odwiedzimy 
najpopularniejsze dolnośląskie plenery, a wszyst-
ko dzięki znakomitym dziełom polskiej kinema-
tografi i, realizowanym w malowniczej scenerii 
naszego regionu. W lutym wybierzemy się do 
Lądka Zdrój dzięki fi lmowi w reżyserii Janusza 
Morgensterna pt. „Dwa żebra Adama” (1963), 
czyli dziejącej się w latach 60. satyry na małomia-
steczkową mentalność. Po projekcji odbędzie się 
dyskusja, którą poprowadzi Lech Moliński.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

The fourth season of the “Wrocław Cine-
matograph” is a fi lm tour of the entire Lower 
Silesia. During this instalment of the series, we are 
going to visit the most popular fi lm sets in Lower 
Silesia, all thanks to the outstanding works of Pol-
ish cinema, fi lmed in the picturesque scenery of 
our region. In February, we will go to Lądek Zdrój 
thanks to Janusz Morgenstern’s Adam’s Two Ribs 
(1963) – a satire on small-town mentality, set in 
the 1960s. After the screening, join us for a discus-
sion hosted and moderated by Lech Moliński.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

5.02 | 17:00–19:00

W starym kinie – Filmy Niepodległej: 
„Antek policmajster” – pokaz  filmu
Old Cinema – Independent Films: 
Police Chief Antek – a film screening

Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum, 
Rynek 6

„W starym kinie – Filmy Niepodległej” to program 
fi lmowy towarzyszący wystawie „Prawem naszym 
– zmartwychwstanie”. Prezentowane fi lmy zostały 
ułożone według chronologii przedstawianej 
w nich tematyki. „Antek policmajster” to historia 
sprzedawcy królików z Warszawy, który popada 
w kłopoty z władzą i ucieka na prowincję. Tam 

5–26.02 | 12:00–14:00
każdy wtorek / each Tuesday

FKS – Filmowy Klub Seniorów 
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 fi lmy. Są to zarówno produkcje z klasy-
ki kina, jak i nowsze dokonania kinematografi i. 
Spotkaniom towarzyszy prelekcja oraz dyskusja 
po fi lmie. 

PROGRAM:
5.02 – „Obce niebo”, reż. Dariusz Gajewski (2015) 
12.02 – „Księgarnia marzeniami”, 
reż. Isabel Coixet (2017) 
19.02 – „Niezywkła podróż fakira, który utknął 
w szafie”, reż. Ken Scott (2018) 
26.02 – „Momo”, reż. Vincent Lobelle (2017)

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 12 PLN

zostaje wzięty za brata ministra w rządzie carskim 
i obejmuje urząd policmajstra. 

Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

www.muzeumpanatadeusza.pl

Bilety: 10 PLN

Old Cinema – Independent Films is a fi lm 
programme accompanying the Our right is to 
be resurrected exhibition. The presented fi lms 
were arranged according to the chronology of the 
subject matter presented. Police Chief Antek tells 
a story of a rabbit seller from Warsaw, who gets 
in trouble with the authorities and elopes to the 
countryside. There, he gets mistaken for a brother 
of Tsarist government minister and promptly 
assumes the post of a police chief.

Organiser: National Ossoliński Institute 
/ Tickets: 10 PLN

A series of shows for seniors, in which there are 
presented specially selected movies for elder 
audience. Lower Silesian Film Centre introduce 
cinema classics and new cinematic productions. 
Meetings are always accompanied by lectures and 
discussion after the screening.

PROGRAMME: 
5.02 – Strange Heaven, dir. Dariusz Gajewski (2015) 
12.02 – The Bookshop, dir. Isabel Coixet (2017) 
19.02 – The Extraordinary Journey of the Fakir, 
dir. Ken Scott (2018) 
26.02 – Momo, dir. Vincent Lobelle (2017)

Organiser: Lower Silesian Film Centre 
/ Tickets: 12 PLN

9.02 | 19:00

„Husband and Wife” + „Echoes” 
– pokaz filmów i dyskusja
Husband and Wife + Echoes 
– a films screening and a discussion

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

Zbieżność tematów poruszanych w dokumentach 
fi lmowych (emigracja, tożsamość, wykluczenie, 
depresja), w tym niewątpliwie aktualny Brexit, 
zostanie poddana głębszej polemice z reżyserami 
oraz publicznością. Panel dyskusyjny poprowadzi 
psycholog Anna Zabrodzka zajmująca się tema-
tem emigracji, zmianami przyczyn migrowania 
i ich konsekwencjami.

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych 

www.opt-art.net 

Wstęp wolny 

The convergence of themes addressed in docu-
mentaries (emigration, identity, exclusion, depres-
sion), including the undoubtedly current issue 
of Brexit, will be the subject of discussions with 
directors and audiences. The discussion panel will 
be moderated by psychologist Anna Zabrodzka, 
who is interested in the subject of emigration.

Organiser: Creative Arts Center / Free entrance
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9.02 | 19:00–21:00

Magiel Filmowy: „Planeta singli 3”  
– pokaz filmu i spotkanie
Film Mangle: Planet Single 3  
– a film screening and a meeting 

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

W lutym gościem Łukasza Maciejewskiego  
w Maglu Filmowym będzie Piotr Głowacki  
– aktor, który swoją karierę zaczynał w Teatrze 
Rozmaitości, biorąc udział w głośnych spek-
taklach najbardziej progresywnych reżyserów 
pracujących w Polsce: Grzegorza Jarzyny,  
Mai Kleczewskiej, Jana Klaty czy René  
Pollescha. Pretekstem do spotkania z aktorem  
będzie premiera trzeciej części uwielbianej  
przez publiczność „Planety singli”.

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 16–20 PLN

In February, Łukasz Maciejewski’s guest at the 
Film Mangle will be Piotr Głowacki – an actor 
who started his career at Teatr Rozmaitości,  
taking part in the famous performances created 
by the most progressive directors working  
in Poland: Grzegorz Jarzyna, Maja Kleczewska, 
Jan Klata and René Pollesch. The meeting with 
the actor will take place thanks to the premiere  
of the third instalment of a hit film, loved by 
Polish audiences – Planet Single.

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets: 16–20 PLN

14.02 | 20:00

Walentynki w Kinie Nowe  
Horyzonty: „Ukryte pragnienia”  
– pokaz filmu
Valentine’s Day at Kino Nowe  
Horyzonty: Stealing Beauty  
– a film screening

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

Kino Nowe Horyzonty zaprasza wszystkie pary 
w krótkich i długich związkach, niezależne 
singielki i singlów, kochających otwarcie i skrycie 
na walentynkową wyprawę do słonecznej Italii. 
Przewodnikami w tej podróży będą wybitni aktorzy 
– Jeremy Irons i Liv Tyler, którzy w zmysłowy 

sposób opowiedzą o „Ukrytych pragnieniach”. 
O najwyższą jakość doznań zadba nagrodzony 
Oscarem Bernardo Bertolucci.

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 14 PLN

Kino Nowe Horyzonty invites all the couples 
in short and long relationships, independent 
singles, in open love and loving secretly for 
Valentine’s trip to sunny Italy. Two magnificent 
actors – Jeremy Irons and Liv Tyler – will guide 
us and show the Stealing Beauty of love. The 
highest quality of experience will be ensured by 
Oscar-winning Bernardo Bertolucci.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty  
/ Tickets: 14 PLN
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21.02 | 19:00

City Docs:  „Wielebny W.” 
– pokaz filmu i dyskusja
City Docs: The Venerable W. 
– a film screening and a discussion

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

City Docs to nowy cykl Dolnośląskiego Centrum 
Filmowego, w którym prezentowane będą krótko-
metrażowe dokumenty poświęcone problemom 
cywilizacyjnym. Głównym bohaterem pierwszego 
fi lmu z cyklu jest szanowany mnich z Birmy, 
znany jako Wielebny Wirathu, który od lat rozpo-
wszechnia antymuzułmańską retorykę nienawiści 
i podżega do etnicznych czystek, co spotyka się 
z bierną reakcją rządzącej krajem junty wojskowej. 
Po projekcji odbędzie się dyskusja na temat mowy 
nienawiści.

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 16 PLN

City Docs is a new series created by the Lower 
Silesian Film Centre. For the fi rst meeting, join the 
organisers for the screening of The Venerable W. 
The main hero of the fi lm is a respectable monk 
from Burma, known as Venerable Wirath, who for 
years has been spreading anti-Muslim rhetoric of 
hated and inciting ethnic cleansing, which meets 
with the resistless reaction of the junta military 
ruling the country. After the screening you can 
participate with discussion about hate speech.

Organiser: Lower Silesian Film Centre / Tickets: 16 PLN

15, 21.02 | 19:00
16.02 | 11:00

Kino w Famie
Cinema in Fama

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

W lutym Fama zaprasza na trzy pokazy fi lmo-
we w następujących pasmach: Wieczorne kino 
w ciemno, czyli seans dla widzów 16+ (15.02), 
Filmowa niespodzianka dla dzieci (16.02) oraz 
Osiedlowy Klub Filmowy (21.02). Projekcja w ra-
mach OKF poprzedzona będzie krótką prelekcją 
wygłoszoną przez fi lmoznawcę, która wprowadzi 
nas w kontekst fi lmu, natomiast po seansie zapro-
simy widzów do wzięcia udziału w dyskusji. OKF 
jest nowym projektem w Famie, mającym na celu 
pobudzenie do krytycznego odbioru kina, w czym 
pomogą organizowane przed seansami prelekcje, 
a także spotkania z twórcami i dyskusje po fi lmie.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna, 
Filia nr 11 – CBK Fama 

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny 

In February Fama invites you for three fi lm 
screenings, taking place as part of the three 
programmes: Evening Sight Unseen Cinema – 
a screening for viewers aged 16+ (15.02), Film 
Surprise for Children (16.02) and the Neighbour-
hood Film Club (21.02). The NFC screening will be 
preceded by a short lecture given by a fi lm expert, 
which will introduce the audience to the context 
of the fi lm, and you’ll have an opportunity to take 
part in the discussion after the screening.

Organiser: Municipal Public Library / Free entrance

16.02 | 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Poranek familijny – pokazy filmów 
sferycznych
Family morning – a spherical films 
screenings

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

Na kolejnym Poranku familijnym będzie można 
obejrzeć fi lmy sferyczne. Dzieci znacznie lepiej 
rozumieją i zapamiętują wiedzę poprzez atrak-
cyjne widoki, niesamowite efekty dźwiękowe 
i przekonywujące głosy lektorów. Znaleziono roz-
wiązanie, dzięki któremu nauka staje się ciekawsza 
i zajmująca. W trakcie pokazu 360º widzowie 
oglądają trójwymiarową przestrzeń, zmieniają-
cą u odbiorcy wizualne i fonetyczne odczucia. 
Przestrzeń kosmiczna, spadające gwiazdy, głębia 
oceanu i obracający się obraz tworzą realistyczne 
widowisko.

Organizator: Wrocławski Klub Formaty

www.wkformaty.pl

Bilety: 12 PLN

The next Family morning will be an opportuni-
ty to watch spherical fi lms. Such works enable 
children to better understand and remember new 
knowledge thanks to attractive scenes, amazing 
sound eff ects and convincing voices of the voice 
actors.

Organiser: Wrocławski Klub Formaty 
/ Tickets: 12 PLN

21.02 | 19:30

Między słowami: „Lady Bird” 
– pokaz filmu
Between words: Lady Bird 
– a film screening

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

„Między słowami” to specjalny cykl pokazów 
przygotowany przez Kino Nowe Horyzonty we 
współpracy z Oddziałem Dolnośląsko-Opolskiego 
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoana-
litycznej. Po każdym z seansów odbywa się wspól-
ne analizowanie i poszukiwanie nowych znaczeń 
ukrytych w fi lmach. 21 lutego widzowie zobaczą 
obsypany nagrodami debiut reżyserski Grety 
Gerwig „Lady Bird” – słodko-gorzką opowieść 
o dorastaniu zbuntowanej dziewczyny, która 
poznaje smak niezależności. Gościem spotkania 
będzie Beata Oleksy.

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 15–17 PLN

“Between Words” is a special series of screenings 
prepared by Kino Nowe Horyzonty in cooperation 
with the Lower Silesian-Opole Department of the 
Polish Society for Psychoanalytic Psychotherapy. 
After each screening, we invite you to analyze and 
search for new meanings hidden in fi lms. On the 
21st of February, we will see the award-winning 
debut of Greta Gerwig, Lady Bird, a bittersweet 
story about growing up of a rebellious girl who 
meets the taste of independence. The guest of the 
meeting will be Beata Oleksy.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 15–17 PLN
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1.02 | 18:00

„Test” – spektakl
Test – a play

Impart, ul. Mazowiecka 17

„Test”, którego autorem jest Jordi Vallejo Duarri-
to, to niezwykle ujmująca sztuka o miłości, kłam-
stwach i ukrytych pragnieniach. Spektakl objawia 
siłę zarówno prawdziwych uczuć, jak i pieniędzy 
dla ludzi XXI wieku. Mistrzowski dialog, dosko-
nała gra aktorów (na scenie m.in. Leszek Lichota, 
Daria Widawska i Jarosław Boberek), a także 
wciągająca fabuła sprawiają, że widz staje się 
uczestnikiem tej niełatwej gry. Czy test – swoista 
próba przyzwoitości i moralności – pokaże, kim 
naprawdę jesteś? 

Organizatorzy: Moonside, Teatr Kamienica  
w Warszawie

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 99–129 PLN

Test by Jordi Vallejo Duarrito is an extremely cap-
tivating play about love, lies and hidden desires. 
The performance reveals the power of true emo-
tions and money over the people of the 21st cen-
tury. Masterful dialogue, excellent actors (starring 
Leszek Lichota, Daria Widawska and Jarosław 
Boberek), as well as a captivating storyline make 
the viewer become a participant in this difficult 
game. Will the test – an attempt at decency and 
morality – show you who you really are?

Organisers: Moonside, Teatr Kamienica 
 w Warszawie / Tickets: 99–129 PLN

1, 7, 8.02 | 18:30
2, 9.02 | 18:00
3, 10.02 | 17:00

„Trzej muszkieterowie”  
– spektakl muzyczny
Three musketeers – a music play

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

Znana fabuła w nowej, musicalowej odsłonie ze 
świetną muzyką Krzesimira Dębskiego, pełna 
emocjonujących zwrotów akcji i widowiskowych 

2.02 | 19:00

„Zabawa” – spektakl
Play – a play

Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21

Spektakl powstał podczas pracy warsztatowej 
z aktorem Piotrem Misztelą. Na scenie wystąpi 
dziewięć utalentowanych, pełnych pasji kobiet: 
Wiktoria Karakow, Arleta Łuczak, Izabela  
Maciuszek, Kamila Malinowska, Ewelina Ole-
szek, Agnieszka Przyborowska-Mitrosz, Klaudia 
Rawińska, Vanessa Stuka i Natalia Waleńska.

Organizatorzy: Klub Pod Kolumnami,  
Koncept Image Consulting

www.kolumny.art.pl

Wstęp wolny 

The play was created as part of a workshop with 
actor Piotr Misztela. The stage will host nine 
talented, passionate women: Wiktoria Karakow, 
Arleta Łuczak, Izabela Maciuszek, Kamila 
Malinowska, Ewelina Oleszek, Agnieszka Przy-
borowska-Mitrosz, Klaudia Rawińska, Vanessa 
Stuka and Natalia Waleńska.

Organisers: Klub Pod Kolumnami,  
Koncept Image Consulting / Free entrance

walk szermierczych. Libretto i piosenki Konrada 
Imieli i Marka Kocota zawierają wszystkie ważne 
wątki powieści Aleksandra Dumasa: przyjaźń 
Atosa, Portosa, Aramisa i d’Artagnana, mroczne 
sprawy Milady, intrygę kardynała Richelieu i hi-
storię słynnych diamentowych spinek królowej 
Anny Austriaczki.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 25–80 PLN

A well-known plot in a new musical version, with 
great music by Krzesimir Dębski, full of exciting 
twists and spectacular fencing fights. The libretto 
and songs by Konrad Imiela and Marek Kocot 
present all the important plot points of Alexander 
Dumas’ novels – the friendship between Atos, 
Portos, Aramis and d’Artagnan, the sinister affairs 
of Milady, Cardinal Richelieu’s plot and the story 
of the famous diamond pins of Queen Anne of 
Austria.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 25–80 PLN

5, 6, 7, 8, 9.02 | 19:00
10.02 | 18:00

„Genialna przyjaciółka” – spektakl
My brilliant friend – a play

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

Historia życia Eleny – opisana w tetralogii neapo-
litańskiej Ferrante – i historia jej przyjaźni z Lilą 
to bezkompromisowa i przewrotna wariacja na 
temat powieści formacyjnej, z główną bohater-
ką zamiast bohatera, osadzona w realiach tyleż 
malowniczych (Neapol), co prozaicznych (portret 
klasowego społeczeństwa z wykluczeniem w tle). 
Opowieść porywająca, ale przede wszystkim 
zawstydzająco szczera, zrywająca z idealizacją na 
rzecz bezlitosnej introspekcji.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny

www.wteatrw.pl

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

The story of Elena’s life – described in Ferrante’s 
Neapolitan tetralogy – and her friendship with 
Lila is an uncompromising and perverse variation 
on the theme of a formation novel, with the main 
protagonist being a woman instead of a man, set 
in a picturesque (Naples) but mundane reality – 
a portrait of a class society with exclusion in the 
background.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre  
/ Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)
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5, 6.02 | 19:00

„Wyzwolenie: królowe” – spektakl
Liberation: Queens – a play

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

Inspirowany Wyspiańskim tekst Agnieszki 
Wolny-Hamkało w reżyserii Martyny Majewskiej. 
Jesteśmy oto w Teatrze Narodowym im. Leona 
Schillera. Na casting do roli Muzy w „Wyzwole-
niu” przychodzą… drag queens. Koncept z piekła 
rodem? Tak jest, z naszego ukochanego, umiłowa-
nego piekła. Będzie o sztuce, o religii, o polityce 
i obyczajach – o Polsce. Jak u Wyspiańskiego. Sto 
lat później właściwie o tym samym, tylko zupeł-
nie, zupełnie inaczej. 

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 30–40 PLN

A text by Agnieszka Wolny-Hamkało inspired by 
Wyspiański’s text, directed by Martyna Majewska. 
We are here at the Leon Schiller National Theatre. 
The casting call for the the roles of Muse in Lib-
eration attracts... drag queens. A concept straight 
from hell? Indeed – from our beloved hell. The 
play will touch upon art, religion, politics and 
customs – and Poland. Like in Wyspiański’s work. 
One hundred years later, about the same things, 
only in a completely different way.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 30–40 PLN

7, 8, 12.02 | 10:00
10.02 | 11:00

„Krzywiryjek” – spektakl dla dzieci 6+
Twistedface – a play for children  
aged 6+

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

W baśniowym mieście co roku organizowany jest 
wielki konkurs fotograficzny. Główna nagroda 
przyznawana jest za zdjęcie przedstawiające naj-
szczęśliwsze dziecko. Nic dziwnego, że ulice mia-
sta pełne są dorosłych z aparatami, proszących 

8, 9.02 | 19:00

„Nikt (nie) spotyka nikogo”  
– spektakl
None meet someone – a play

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

Najnowszy spektakl Aleksandry Kugacz-Semerci 
i Mertcana Semerci powstał na podstawie drama-
tu „Nikt nie spotyka nikogo” Petera Asmussena. 
Jego autor zaliczany jest do grona najwybitniej-
szych skandynawskich dramatopisarzy, jego tek-
sty zaś od lat obecne są na europejskich scenach. 
To teatr bezlitosny w swej prostocie, z kliniczną 
precyzją badający zakamarki ludzkiej duszy. 
Przedstawienie realizowane jest przy współpracy 
inscenizacyjnej Jarosława Freta.

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 20 PLN

The latest play by Aleksandra Kugacz-Semerci 
and Mertcan Semerci is based on Peter Asmus-
sen’s drama None meet someone. Its author is 
considered to be one of the most outstanding 
Scandinavian playwrights, while his texts have 
been present on European stages for years. It 
is a theatre that is merciless in its simplicity, 
exploring the nooks and crannies of the human 
soul with surgical precision. The play is realised 
in cooperation with Jarosław Fret.

Organiser: The Grotowski Institute / Tickets: 20 PLN

8.02 | 19:00
9.02 | 18:30

„Tu nie ma na co czekać” – spektakl
Nothing to wait for – a play

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

Spektakl teatru tańca inspirowany sztuką Sa-
muela Becketta „Czekając na Godota”. Czekając 
na kogoś, kto nigdy nie nadejdzie, można samo 

swoje dzieci o uśmiech... Brzmi znajomo? Twórcy 
spektaklu mierzą się z ważnym problemem dzie-
cięcych emocji, próbując pokazać, że nie wolno 
ich dzielić na dobre i złe – one po prostu są. 
 
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy), 
20 PLN (grupowy, rodzinny) 

In the fairy-tale city, a large photo contest is 
organised every year. The main prize goes to the 
author of a photo depicting the happiest child. No 
wonder that the city streets are full of adults with 
cameras, asking their children to smile…

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets: 25 PLN 
(regular), 22 PLN (reduced), 20 PLN (group, family)

czekanie potraktować jako szansę. Na nawiązanie 
relacji, na znalezienie przyjemności, na przerwa-
nie łańcucha bierności. Spektaklowi towarzyszyć 
będzie muzyka Meredith Monk. 
 
Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 15 PLN

A dance theatre performance inspired by Samuel 
Beckett’s play Waiting for Godot. Waiting for 
someone who never comes can be treated as an 
opportunity. An opportunity to establish rela-
tionship, to find pleasure, to break the chain of 
passivity. The performance will be accompanied 
by music by Meredith Monk.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 15 PLN
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12.02 | 20:00

„Niedoskonałe” – spektakl
Imperfect – a play

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Spektakl inspirowany cyklem powieściowym 
Krystyny Nepomuckiej „Miłość niedoskonała”. 
Bohaterki w zabawny i ironiczny sposób dzielą się 
swoimi doświadczeniami, przeżyciami, marzenia-
mi dotyczącymi relacji damsko-męskich (miłości, 
pożycia małżeńskiego i rozwodu). Spektakl pełen 
groteskowych sytuacji i absurdalnych rozwiązań 
– taniec przeplata się z pantomimą, kabaretem 
i utworami wokalnymi.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

Bilety: 18–25 PLN

A play inspired by Krystyna Nepomucka’s Imper-
fect love novel series. The protagonists share their 
experiences and dreams about relationships with 
men (love, marriage and divorce) in funny and 
ironic way. A play filled with grotesque situations 
and absurd solutions, where dance intertwines 
with pantomime, cabaret and songs.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych  
/ Tickets: 18–25 PLN

13.02 | 19:30

„Telewizja kłamie” – spektakl
Television lies – a play

Impart, ul. Mazowiecka 17

Cała prawda o kłamstwach telewizji w doborowej 
obsadzie. Na scenie pojawią się m.in. Bartosz 
Opania (ojciec Tadeusz), Tamara Arciuch (Ania 
Lawendowska) oraz Bartek Kasprzykowski (Maciej 
Dobor). W spektaklu wezmą też udział Krzysztof 
Zniemiec, Tomasz Karmel i Marcin Prochop oraz 
publiczność, która jako telewidz wybierze, jaki 
kanał chce oglądać (do wyboru jest TVP, TVN, 
Polsat i TV Trwam). Autor spektaklu, Michał Pasz-
czyk z kabaretu Paranienormalni, gwarantuje, że 
popłaczecie się… ze śmiechu!

Organizator: Ideart

13.02 | 19:30–0:00

80. Urodzinowy Antykabaret  
olimpijski z plusem
The 80th Birthday Olympic  
Anti-Cabaret with a Plus

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

To będzie 80. Antykabaret. Ochrzczony mianem 
„olimpijskiego”, by podkreślić jego boski wymiar, 

a także odnieść się do starożytnej rachuby czasu. 
W przeszłości bowiem czteroletni okres pomiędzy 
igrzyskami nazywany był olimpiadą. 13 lutego 
dla Antykabaretu (rocznik 2011) kończy się druga 
olimpiada. Co znamienne – dla klubu Vertigo 
(rocznik 2015) 14 lutego zamknie się cykl pierw-
szej olimpiady. 
 
Organizatorzy: Fundacja Ośrodek, Gmina  
Wrocław, Ośrodek Kultury Sztuki we Wrocławiu

Antykabaret

Bilety: 30 PLN

We are in for the 80th Anti-Cabaret. This edition 
was dubbed “olympic” to highlight its divine 
dimension, and to refer to the ancient way of 
timekeeping. In the past, the four-year period 
between the Games was called the Olympics. On 
the 13th of February, the Anti-Cabaret (established 
in 2011) will have passed two of these periods 
already. Interestingly enough, the Vertigo Club 
(established in 2015) will be one Olympics old on 
the 14th of February.

Organisers: Fundacja Ośrodek, Gmina Wrocław, 
Ośrodek Kultury Sztuki we Wrocławiu 
 / Tickets: 30 PLN

14, 15.02 | 11:30
16, 17.02 | 19:00

„Pomnik” – spektakl dla widzów 14+
Monument – a play for audiences 
aged 14+

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

Przedstawienie oparte jest na reportażu „Dowód 
miłości” z książki Mariusza Szczygła „Gottland”, 
opowiadającym o największym na świecie pomni-
ku Józefa Stalina. Monument postawiono w Pradze 
w 1955 r. według projektu rzeźbiarza Otakara Šveca, 
a zaledwie siedem lat później został zburzony. 
W trakcie budowy pomnika zginęło sześcioro 
robotników. Jego projektant na skutek ogromnej 
presji społecznej i politycznej popełnił samobój-
stwo – niedługo po tym, jak zrobiła to jego żona.

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Bilety: 30 PLN (normalny), 25 PLN (ulgowy), 
20 PLN (grupowy, rodzinny)

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 80–100 PLN

The whole truth about the lies of television, fea-
turing an outstanding cast – Bartosz Opania (fa-
ther Tadeusz), Tamara Arciuch (Ania Lawendows-
ka) and Bartek Kasprzykowski (Maciej Dobor). The 
play will also feature Krzysztof Zniemiec, Tomasz 
Karmel and Marcin Prochop, as well as the audi-
ence, who will choose which channel they want 
to watch from among TVP, TVN, Polsat and TV 
Trwam. The author of the play, Michał Paszczyk, 
known from the Paranienormalni cabaret, guaran-
tees that you cry… from laughter.

Organiser: Ideart / Tickets: 80–100 PLN
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A play based on The proof of love report from  
Mariusz Szczygieł’s book Gottland, dedicated  
to the largest monument to Joseph Stalin. The 
monument, made according to the design by 
sculptor Otakar Švec was installed in Prague in 
1955, only to be brought down seven years later. 
Six workers died during the construction of the 
monument and its designer did not manage to 
withstand social and political pressure, which  
led him to committing suicide, right after his  
wife took her own life.

Organiser: Wrocław Puppet Theater  
/ Tickets: 30 PLN (regular), 25 PLN (reduced), 
20 PLN (group, family)

14, 15, 16.02 | 19:00
17.02 | 18:00

„Gwiazda” – spektakl
Star – a play

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

Gwiazda to aktor owładnięty obsesją roli, z którą 
całkowicie się utożsamia. Człowiek samotny, 
niespełniony, znajdujący się na skraju rozpaczy. 
Korzystając z technologii dźwięku przestrzen-
nego, reżyser zaproponował widzom „wejście 
w głowę” postaci. Otoczeni dźwiękiem jesteśmy 
nie tylko świadkami działań gwiazdy, ale też 
słyszymy dokładnie jego/jej myśli. „Podsłuchiwa-

14, 15.02 | 10:00
16, 17.02 | 15:00

„Czarodziejski flet”  
– spektakl muzyczny dla dzieci 6+
The magic flute – a music play  
for children aged 6+

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

„Czarodziejski flet” nie jest operą – to muzyczny 
spektakl przeznaczony dla dzieci: lekki i zabawny, 
z szybkim tempem i wieloma odniesieniami do 
współczesności. Twórcy przedstawienia bawią się 
zarówno muzyką genialnego kompozytora, jak 
i operową konwencją. Mozart Marka Zákostelec-
ký’ego nosi conversy i gra na doskonale znanych 
dzieciom instrumentach: dzwonkach, kontraba-
sie, perkusji, a nawet butelkach z wodą. „Czaro-
dziejski flet” to dla młodego widza doskonały 
początek przygody z muzyką klasyczną.

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy), 
20 PLN (grupowy, rodzinny) 

The magic flute is not an opera – it is a musical 
play for children – light and funny, quick-paced 
and filled with references to the present day. The 
authors play with the music by the brilliant com-
poser, as well as with the opera convention. Marek 
Zákostelecký’s Mozart wears Converse shoes and 
plays instruments that are well known to children: 
bells, double bass, drums and even water bottles. 
The magic flute is a perfect way to introduce your 
child to the world of classical music.

Organiser: Wrocław Puppet Theater  
/ Tickets: 25 PLN (regular), 22 PLN (reduced), 
 20 PLN (group, family)

14–16.02

Teatr na faktach – przegląd teatru 
dokumentalnego 
Non-fiction theatre – a review  
of documentary theatre

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

Zestawienie słów „fakt” i „teatr” brzmi w naszych 
czasach jak sprzeczność. Fakt jednak od zawsze 
tkwi w samym sercu spektaklu, który był i jest 
opowieścią o czyimś życiu. Ta opowieść jest cza-
sami prosta, czasami złożona, rozbrzmiewa wie-

nie” głosów w głowie bohatera możliwe jest dzięki 
słuchawkom, które każdy widz otrzymuje przed 
wejściem na widownię.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

A star is an actor possessed by an obsession with 
the role, with which they fully identify. A lonely, 
unfulfilled man on the brink of despair. Using 
spatial sound technology, the director offers the 
audience to “get into the head” of the protag-
onist. Surrounded by the sound, we not only 
witness the actions of the star, but also hear their 
thoughts. “Listening” to the voices in the protag-
onist’s head is possible thanks to the headphones 
that each viewer receives before walking in.

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

loma głosami, które potrafią się ze sobą spierać 
i sobie zaprzeczać, zadziwia wciąż nieprzewidy-
walnością i autentycznością. Podczas przeglądu 
królować będzie słowo żywe, potoczne, nagrane 
i spisane podczas dziesiątek godzin wywiadów 
z osobami opowiadającymi piękne i okropne 
historie. 

PROGRAM: 
14.02 | 18:30 „Korpo_racje” (Studio Na Grobli) | 
20:00 „Tanz gala” 
15.02 | 18:00 „Nowi” | 19:00 „Hercia” |  
20:00 „Łupiny” | 21:30 „Praca w toku część 1” 
16.02 | 17:00 „Pamiętnik” | 18:00 „Podejdź bliżej”| 
19:00 „Co po nas zostaje” | 20:00 „Instrukcja 
montowania dzieci” | 21:30 „Praca w toku część 2”

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 10–40 PLN

The combination of the words “fact” and 
“theater” sounds like a contradiction in our time. 
However, the fact is always in the heart of the 
play, which was and is a story about someone’s 
life. During the review, the word live, colloquial, 
recorded and written down during hours of inter-
views with people telling beautiful and horrible 
stories will reign supreme. 

PROGRAMME: 
14.02 | 18:30 Korpo_racje (Studio Na Grobli) | 
20:00 Tanz gala
15.02 | 18:00 Nowi | 19:00 Hercia | 20:00 Łupiny | 
21:30 Praca w toku część 1
16.02 | 17:00 Pamiętnik | 18:00 Podejdź bliżej | 
19:00 Co po nas zostaje | 20:00 Instrukcja  
montowania dzieci | 21:30 Praca w toku część 2

Organiser: The Grotowski Institute  
/ Tickets: 10–40 PLN
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15.02 | 20:00

„Cymes” – spektakl
Cymes – a play

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Coś dobrego, nadzwyczajnego, coś pysznego. 
Jedyny w swoim rodzaju spektakl żydowski. Ka-
meralne wnętrze, cudowna muzyka, nostalgiczny 
taniec – wszystko przygotowane według tradycji 
żydowskiej. W miłej i niezobowiązującej atmosfe-
rze, przy dźwiękach muzyki żydowskiej możecie 
spotkać świat smaków i zapachów niezwykłych, 
ale często jakże znajomych. „Cymes” to spektakl 
dla każdego, kto lubi poznawać inne kultury.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

Bilety: 18–25 PLN

Something good, something extraordinary, some-
thing delicious. A one-of-a-kind Jewish spectacle. 
An intimate interior, wonderful music, nostalgic 
dance – all prepared according to Jewish tradi-
tion. You can see the world of tastes and smells – 
unusual, and yet often so familiar – in a pleasant 
and casual atmosphere, with the sounds of Jewish 
music. Cymes is a play for anyone who likes to 
explore other cultures.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych  
/ Tickets: 18–25 PLN

16, 17.02 | 19:00–20:00

„Poradnik młodości” – spektakl
A guide to youth – a play

Scena na Świebodzkim / Świebodzki Train Station 
Stage, pl. Orląt Lwowskich 20c

Istotą spektaklu jest podróż dojrzałych kobiet 
w świat przeżytej młodości. To jeden dzień z życia 
starszych kobiet, które nie uczestniczą już w pę-

dzie dzisiejszego świata. Ich proste, codzienne 
czynności  przeplatają się z nostalgicznymi wspo-
mnieniami. Żyjemy w świecie kultu młodości. 
A gdzie jest starość, jej miejsce? Włosy i zmarszcz-
ki to kawałek naszej historii, której nie wolno 
się wstydzić. Dlaczego za wszelką cenę chcemy 
zatrzymać czas, który jest nieuchronny i dotyczy 
każdego bezwarunkowo? Spektakl skierowany jest 
zarówno do dojrzałego, jak i młodego odbiorcy.

Organizator: Wrocławski Teatr Tańca

www.teatr.dance

Bilety: 15–20 PLN

The essence of the play is a journey of mature 
women into the world of youth they already expe-
rienced. One day in the lives of older women who 
no longer participate in the rush of today’s world. 
Their simple, everyday activities are interwoven 
with nostalgic memories. We live in a world of 
youth worship. Where is old age and its place? 
Hair and wrinkles are a part of our history that 

we must never be ashamed of. Why do we want 
to stop the passage of time that is inevitable and 
concerns everyone unconditionally at all costs? 
The performance is addressed to both mature and 
young audiences.

Organiser: Wrocławski Teatr Tańca  
/ Tickets: 15–20 PLN

17.02 | 19:00

Taniec w NFM: „Backbone”  
– spektakl taneczny
NFM Dance: Backbone  
– a dance play

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

„Backbone” to awangardowy taniec inspirowany 
kręgosłupem kontynentów, stanowiący mapę 
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rozległego i skalistego terenu naszego ludzkiego 
krajobrazu. Poprzez współczesny taniec natywny 
oraz surowy atletyzm dziewięcioro tancerzy z ka-
nadyjskiej grupy Red Sky Performance powołuje 
do życia elektryczne impulsy naszego skalistego 
„kręgosłupa”.

Organizator: Narodowe Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 30–200 PLN

Backbone is a cutting-edge dance inspired by 
the spine of the continents charting the vast and 
rocky terrain of our human landscape. Through 
contemporary indigenous dance and raw athlet-
icism, nine dancers from Canadian group Red 
Sky Performance bring to life the electricity and 
impulses of our rocky mountain backbone.

Organiser: The Witold Lutosławski National 
Forum of Music / Tickets: 30–200 PLN

20, 21.02 | 19:00

„Trociny” – monodram
Trociny – a monodrama

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

Bohaterem nowego spektaklu Davita Baroyana 
na podstawie książki „Trociny” Krzysztofa Vargi 
jest Piotr – 50-letni mężczyzna rozgoryczony nie-
udanym życiem. Pracuje w jednej z warszawskich 
korporacji. Częste podróże dają mu sposobność 
dokładnego przyjrzenia się polskim pejzażom, 
ludziom i ich obyczajom. Wszystko to przepełnia 
go wstrętem. Monodram przygotowano przy 
współpracy inscenizacyjnej Jarosława Freta.

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 20 PLN

The protagonist of Davit Baroyan’s new play, 
based on Trociny, a book by Krzysztof Varga, is 
Piotr – a 50-year-old man, who is bitter due to his 
unsuccessful and unfulfilled life. He works for one 
of the Warsaw-based corporations. Frequent trav-
els give him an opportunity to take a closer look at 
Polish landscapes, people and their customs. All 
this fills him with disgust. The monodrama was 
prepared in cooperation with Jarosław Fret.

Organiser: The Grotowski Institute / Tickets: 20 PLN

20, 21.02 | 19:00

„Y” – spektakl
Y – a play

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

Muzyczno-poetycko-filozoficzny traktat o popkul-
turze i cyfrowej rzeczywistości. Tytułowe „Y” 
– w spektaklu to superkomputer w ciele młodej 
dziewczyny – można też odczytać jako angielskie 
„why”, „dlaczego”. W tle tej ekstrawaganckiej, 
nowoczesnej w formie opowieści znajdują się 
niezwykłe, rozpisane na głosy a capella aranżacje 
słynnych piosenek Beatlesów.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 30–35 PLN

A musical, poetic and philosophical treatise on 
popular culture and digital reality. The epony-
mous Y – a supercomputer embedded in a young 
girl’s body – can also be read as the question 
“why?”. In the background of this extravagant and 
modern form of the story, the audience can listen 
to unique arrangements of songs by The Beatles, 
re-arranged to be performed a capella.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 30–35 PLN
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22.02 | 11:00
23.02 | 19:00
24.02 | 18:00

„Prometeusz” – spektakl 
akrobatyczno-taneczny
Prometheus – an acrobatic 
and dance performance

Impart, ul. Mazowiecka 17

Uniwersalna opowieść o zderzeniu dwóch prze-
ciwstawnych idei, nawiązania do teatru antycz-
nego, efektowne akrobacje, elementy ekwilibry-
styki cyrkowej, tańca i wschodnich sztuki walki. 
Zbudowany z rozmachem spektakl nie jest jednak 
wyłącznie popisem akrobatycznym, zawarta jest 
w nim bowiem wyraźna i ponadczasowa historia. 
Podstawą fabularną spektaklu jest antyczny mit 
o Prometeuszu, który za pomocą wykradzionego 
bogom ognia budzi w ludziach kreatywność 
i zainteresowanie światem.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 30–40 PLN

An acrobatic and dance performance, where 
the story is presented using broadly understood 
movement – dance, acrobatics, theatre of shad-
ows, equilibristic and Eastern martial arts. The 
show revolves around the confl ict between Zeus 
and Prometheus. To use a fantastic metaphor, this 
performance should be watched as if the actors’ 
voices were taken from them, but instead they 
were given wings.

Organiser: Culture Zone Wrocław 
/ Tickets: 30–40 PLN

22, 23.02 | 19:00
24.02 | 18:00

„Zamek” – spektakl
Castle – a play

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

Przemysław Bluszcz, grający K. w spektaklu 
„Zamek” tak mówi o swoim bohaterze: dosko-
nale radzi sobie z technikami manipulacyjnymi, 
potrafi  wykorzystać każdą sytuację, żeby osiągnąć 
to, czego chce. To trochę potwór, trochę socjopata, 
a trochę życiowy rozbitek walczący o przetrwanie. 
K. – rozdarty między pragnieniem wolności i nie-
zależności a potrzebą budowania więzi między-
ludzkich – ostatecznie wybiera wolność. Czy bez 

uczestnictwa w zbiorowości okaże się ona pusta 
i niepotrzebna?

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

Przemysław Bluszcz, who plays K. in Castle, 
described his protagonist: he can handle manipu-
lation techniques perfectly, he can take advantage 
of every situation to achieve what he wants. He is 
a bit of a monster, a bit of a sociopath, and a bit of 
a life castaway fi ghting for survival. K. – torn be-
tween the desire for freedom and independence, 
and the need to build interpersonal relations, 
ultimately chooses freedom. Will it turn out to be 
empty and unnecessary without participating in 
the community?

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

22, 23.02 | 19:00

„BATORY trans” – spektakl
BATORY trans – a play

Scena na Świebodzkim / Świebodzki Train Station 
Stage, pl. Orląt Lwowskich 20c

„BATORY trans” to spektakl inspirowany książką 
B. Aksamit „Batory. Gwiazdy, skandale i miłość 
na transatlantyku” i opisanymi w niej losami pa-
sażerów MS Batory, który w okresie międzywojnia 
kursował liniami GAL-u (Gdynia – Ameryka Linie 
Żeglugowe). Rejs Batorym to czas na zmierzenie 
się z wyobrażeniami: o emigracji, potrzebie zmia-
ny, ucieczce, tęsknocie, konieczności. MS Batory 
zyskał przydomek Lucky Ship: ponoć zawdzięczał 
to dużej ilości szampana wzniesionego ku chwale 
Matki Boskiej Gwiazdy Morza.

Organizator: Wrocławski Teatr Pantomimy im. 
Henryka Tomaszewskiego 

www.pantomima.wroc.pl

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

BATORY trans is a play inspired by the characters 
and events which took place on a board a Batory 
ship, described by B. Aksamit in her book Batory. 
Stars, Scandals and Love on the Transatlantic 
Ship. Batory’s cruise is a time to face the imagi-
nations: about emigration, the need for change, 
escape, longing and necessity.

Organiser: Henryk Tomaszewski Wrocław Panto-
mime Theatre / Tickets: 30 PLN (regular), 20 PLN 
(reduced), 15 PLN (group)
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22.02 | 20:00

„Zdzira w futrze” – spektakl 
muzyczny
Bitch in fur – a music play

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Spektakl muzyczny inspirowany biografi ą i twór-
czością Marleny Dietrich. Cudowne piosenki, 
świetne anegdoty z życia gwiazdy. Bohaterka czy 
zdrajczyni? Zimna i wyrachowana czy wrażliwa 
i spragniona miłości? Poznajcie Marlenę Dietrich.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

Bilety: 18–25 PLN

A music play inspired by Marlena Dietrich’s 
biography and oeuvre, featuring great songs and 
outstanding anecdotes from the life of a star. 
A heroine or a traitor? Cold and calculating, 
or sensitive and thirsty of love? Meet Marlene 
Dietrich.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych 
/ Tickets: 18–25 PLN

23, 24.02 | 19:00 

Kazio Sponge Talk Show (odcinek V): 
„Świat post-karnawałowy” 
– serial kabaretowy
Kazio Sponge Talk Show 
(episode V): Post-carnival world 
– a cabaret series

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

Kazio Sponge Talk Show to serial kabaretowy dla 
dorosłych w konwencji programu telewizyjnego. 
Każdego miesiąca widzowie zobaczą zupełnie 
nowy odcinek. Tematy społeczne, polityka, sport, 
biznes i ekonomia, kultura, kulinaria, psychopora-
dy, pogoda, horoskop, koncert życzeń, bloki rekla-
mowe, teleturniej, co miesiąc nowi goście – tylko 
Kazio wie, co wydarzy się w trakcie wieczoru.

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Bilety: 40 PLN

Kazio Sponge Talk Show is a cabaret series for 
adults kept in the format of a television show. 
Every month the audience will see a brand-new 
episode. Social topics, politics, sport, business 
and economics, culture, cooking, psychological 
advice, weather, horoscope, requests, advertising 
blocks, game shows, new guests every month – 
only Kazio knows what will happen during the 
evening.

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets: 40 PLN

26, 27, 28.02 | 19:00

„Poskromienie złośnicy” – spektakl
Taming of the shrew – a play

Centrum Sztuki Piekarnia, ul. Księcia Witolda 62-67

Długo wyczekiwany powrót do teatru jednej z naj-
bardziej utalentowanych i radykalnych reżyserek 
w Polsce. Monika Pęcikiewicz zmierzy się we Wro-
cławiu po raz kolejny z materią szekspirowską. 
Nie liczmy na inscenizacje wybranego dramatu. 
Oczekujmy tego, co w teatrze najważniejsze, czyli 
jego związku z tym, co dzisiaj i tutaj. Świetny 
zespół współpracowników, dawno niewidziani ra-
zem na jednej scenie aktorki i aktorzy gwarantują, 
że powstanie ważne, dotkliwe i spektakularne 
przedstawienie, tworzące przestrzeń do dialogu 
o naszej współczesności.

Organizatorzy: Instytut im. Jerzego Grotowskie-
go, Ośrodek Kultury Sztuki we Wrocławiu, Teatr 
Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Katowicach, 
Teatr Polski – podziemiu 

Teatr Polski w podziemiu 
/ Polski Theatre in the underground

Bilety: 40 PLN (normalny), 25 PLN (ulgowy)

The long-awaited return of one of the most 
talented and radical directors in Poland to the 
theatre. Monika Pęcikiewicz will once again 
face Shakespearean matters in Wrocław. You 

should not count on her presenting the selected 
drama. Instead, you should expect what is most 
important in theatre – a connection with what 
is happening here and now. A great team of col-
leagues, actresses and actors who have not been 
seen together on the same stage for a long time 
guarantee an important, touching and spectac-
ular performance, creating a space for dialogue 
about our contemporary times.

Organisers: The Grotowski Institute, Ośrodek 
Kultury Sztuki in Wrocław, The Stanisław 
Wyspiański Teatr Śląski in Katowice, Polski 
Theatre in the underground / Tickets: 40 PLN 
(regular), 25 PLN (reduced)

27, 28.02 | 19:00

„Leningrad” – spektakl muzyczny
Leningrad – a music play

Impart, ul. Mazowiecka 17

Znakomicie zrealizowany spektakl muzyczny, 
zbudowany na bazie 18 piosenek z repertu-
aru zespołu Leningrad z Sankt Petersburga. 
Przedstawienie wciąga od początku niezwykle 
wiarygodnie i sugestywnie tworzonym nastrojem 
permanentnej balangi, doskonałą grą aktorów 
Mariusza Kiljana i Tomasza Marsa oraz pory-
wa niesamowitą energią granej na żywo, ostrej 
muzyki, w wykonaniu instrumentalistów, którzy 
również uczestniczą w działaniach scenicznych. 
Od ponad ośmiu lat jest grany na kameralnej 
scenie Impartu i cieszy się niesłabnącą popu-
larnością wśród publiczności, która po każdym 
przedstawieniu domaga się bisów.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 35–40 PLN

An exquisite music play based on 18 songs by 
Leningrad – a band from Saint Petersburg. For 
over eight years it has been played on the Impart 
chamber stage and has enjoyed unwavering 
popularity among the audience.

Organiser: Culture Zone Wrocław
 / Tickets: 35–40 PLN
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7.02 | 17:00–19:00

Misja: Polska. Misja: Wrocław:  
„Wrocław Tadeusza Różewicza”  
– spotkanie
Mission: Poland. Mission: Wrocław: 
Tadeusz Różewicz’s Wrocław  
– meeting

Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

Spotkanie z prof. dr. hab. Januszem Deglerem  
– witkacologiem, literaturoznawcą, teatrologiem, 
przyjacielem Tadeusza Różewicza. Tematem będą 
związki poety z Wrocławiem i miejsce miasta w jego 
twórczości. Wydarzenie w ramach cyklu wykładów 
i spotkań poruszającego tematykę powojennych 
dziejów Wrocławia i Dolnego Śląska – regionu jak 
w soczewce skupiającego dramatyczne wydarzenia 
historii najnowszej. Prowadzenie: Marcin Szyjka.

Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

www.muzeumpanatadeusza.pl

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

A meeting with Prof. Janusz Degler – an expert 
in Witkacy’s works, literary scholar, theatrologist 
and Tadeusz Różewicz’s friend. The meeting will 
be devoted to the poet’s connections and ties with 
Wrocław and the place of this city in his works.

Organiser: National Ossoliński Institute  
/ Free entrance (registration is required)

10.02 | 16:00

„Niedziela z Hermannem Hesse”  
– spotkanie
Sunday with Hermann Hesse  
– a meeting

Macondo, ul. Pomorska 19

Niedziela z… no właśnie: co powiecie na Herman-
na Hesse? Humanistę, autora powieści egzysten-

17.02 | 18:00

100ropolska scheda: „Dramaty”  
– spotkanie
100polis heirloom: Drama  
– a meeting

Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21

Klub Pod Kolumnami zaprasza na kolejne spo-
tkanie z prof. Bednarkiem z cyklu „100ropolska 
scheda”. Tym razem tematem będą dramaty litur-
giczne m.in. „Visitatio Sepulchri” („Nawiedzenie 
grobu”) oraz dramaty misteryjne m.in. „Historyja 
o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim” 
Mikołaja z Wilkowiecka. Cykl spotkań poświę-
cony jest kulturze staropolskiej w setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Mariaż 
słowa i obrazu realizowany jest na przestrzeni lat 
2018/2019 przez wybitnego znawcę epoki, history-
ka literatury i oratora Bogusława Bednarka razem 
z mistrzynią pędzla Marią Kociumbas.

Organizatorzy: Klub Pod Kolumnami, Koncept 
Image Consulting

www.kolumny.art.pl

Wstęp wolny 

The series of meetings devoted to Old Polish 
culture commemorates 100 years of Polish 
independence. This unique marriage of words 
and pictures, taking place throughout 2018/2019, 
is hosted by outstanding history scholar, expert 
in history of literature and exemplary speaker, 
Bogusław Bednarek, along with eminent painter, 
Maria Kociumbas.

Organisers: Klub Pod Kolumnami, Koncept  
Image Consulting / Free entrance

cjalnych, których tematem jest samotne poszuki-
wanie sensu życia i głębi duchowej, często wbrew 
społeczeństwu. Uczestnicy spotkania wspólnie 
z Zofią Klimaszewską zajrzą do jego życiorysu 
i tekstów. Przychodząc na spotkanie, można nic 
nie wiedzieć na jego temat. Najważniejsze, by dać 
się porwać niedzielnemu czytaniu i dyskusji oraz 
nie spieszyć się donikąd. 
 
Organizator: Fundacja Macondo 

www.macondofundacja.weebly.com

Wstęp wolny 

Sunday with... What would you say if we decided 
to give you an opportunity to meet  Hermann 
Hesse? Hesse is a humanist, author of existen-
tialist novels, dedicated to the lone search for the 
sense of life and spiritual depth, often against the 
rest of the society.

Organiser: Macondo Foundation / Free entrance

20.02 | 18:00

Salon Silesiusa: Ewa Lipska  
– spotkanie autorskie
Silesius Poetry Salon: Ewa Lipska  
– a meeting with an author

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Ewa Lipska – jedna z najwybitniejszych współ-
czesnych poetek polskich, laureatka wielu 
prestiżowych nagród literackich (w tym Nagrody 
Literackiej Gdynia czy Nagrody Fundacji im. 
Kościelskich) – zainauguruje w 2019 cykl Salonów 
Silesiusa. Tematów do rozmowy nie powinno 
zabraknąć, Lipska w ostatnich latach wydała tomik 
poetycki „Pamięć operacyjna”, a także zbiór kore-
spondencji ze Stanisławem Lemem – „Boli, tylko 
gdy się śmieję…”. Rozmowę poprowadzi Andrzej 
Zawada, przewodniczący jury Wrocławskiej Nagro-
dy Poetyckiej Silesius.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

Ewa Lipska is one of the most eminent contem-
porary Polish poets, winner of many prestigious 
awards (including Gdynia Literary Award and the 
Kościelski Foundation Award). Andrzej Zawada, 
the host of the meeting and head of the jury of the 
Wrocław Silesius Poetry Award, will speak to her 
about her latest volumes of poetry, but also about 
recently published letters exchanged between Lips-
ka and Stanisław Lem.

Organiser: Wrocław Literature House 
 / Free entrance
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10.11–28.02

Wystawa biżuterii patriotycznej
An exhibition of patriotic jewelry

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

Wystawa zorganizowana ze zbiorów Marka 
Stanielewicza. Poprzez obiekty muzealne autor 
wystawy opowiada o stuleciu odzyskania niepod-
ległości. Pośród eksponatów znajdzie się między 
innymi biżuteria patriotyczna. Zbiory można zo-
baczyć w sali Ossolineum w przestrzeni wystawy 
głównej „Wrocław 1945–2016” (trzeba mieć bilet 
na wystawę).

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia 

www.zajezdnia.org

Wstęp wolny 

An exhibition organised from the collection of 
Marek Stanielewicz. Through museum pieces, the 
author of the exhibition tells about the centennial 
anniversary of independence. Among the pieces, 
patriotic jewelry is presented. The collection can 
be seen in Ossolineum hall, in the space of the 
main exhibition Wrocław 1945–2016 (to view, 
purchase a ticket for the exhibition).

Organiser: Depot History Centre / Free entrance

1.02–22.03

„Futerał” – wystawa prac 
 Anny Orłowskiej
Case – an exhibition of works  
by Anna Orłowska

Miejsce przy Miejscu, pl. Strzelecki 14
pon., śr., pt. / Mon., Wed., Fri. 12:00–18:00 
wt., czw. / Tue., Thu. 14:00–20:00

„Futerał” Anny Orłowskiej ukazuje zawiłe  
historie wybranych polskich zamków i pałaców 
– ich minione funkcje, aktualne zastosowania 
i perwersyjne transformacje. Jak podaje autorka: 
pałac to obraz, który tworzymy dla innych o nas;  
to nasze „otocze”.

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych 

www.opt-art.net 

Wstęp wolny 

Anna Orłowska’s Case shows the complex stories 
of selected Polish castles and palaces – their past 
functions, current use and perverse transforma-
tions. According to the author: a palace is a paint-
ing about ourselves that we create for others;  
it makes up our “surroundings”.

Organiser: Creative Arts Center / Free entrance

1.02 | 19:00 wernisaż / opening 
2.02–2.03

„Mieszkamy na wodzie” – wystawa 
studentów Wydziału Architektury 
Politechniki Wrocławskiej
Living on water – an exhibition  
of works by students of the Faculty  
of Architecture of the Wrocław  
University of Technology

galeria Dizajn BWA Wrocław / Dizajn Gallery,  
ul. Świdnicka 2-4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 11:00–18:00 
sob. / Sat. 11:00–15:00

Wystawa prezentuje projekty wykonane przez stu-
dentów pierwszego semestru na Wydziale Architek-
tury Politechniki Wrocławskiej, które przygotowali 
w ramach zajęć „Elementy projektowania”. Zadanie 
polegało na zaprojektowaniu mieszkania na wodzie 
dla dwóch osób żyjących w towarzystwie dziecka lub 
zwierzęcia wodnego lub lądowego.

1.02–30.06

„Wrocławski Nowy Targ – rytm  
rozwoju średniowiecznego miasta  
na kulturowym pograniczu” – wystawa
Wrocław’s Nowy Targ – the rhythm  
of development of the medieval city 
on the cultural border – an exhibition

Muzeum Archeologiczne – oddział Muzeum Miej-
skiego Wrocławia / The Archaeological Museum  
– branch of the City Museum of Wrocław,  
ul. Cieszyńskiego 9 
śr.–sob. / Wed.–Sat. 10:00–17:00 
niedz. / Sun. 10:00–18:00

Wystawa poświęcona jest rozwojowi Wrocławia 
w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnie-
niem placu Nowy Targ – jednego z pomocniczych 
rynków handlowych dawnego miasta. To jedna 
z centralnych części miasta, gdzie krzyżowały 
się szlaki komunikacyjne pomiędzy Zachodem 
a Europą Środkową, oraz pośrednio Północną 
i Wschodnią. Na wystawie pokazano zabytki 
(pozyskane w czasie badań wykopaliskowych) 
będące świadectwem codziennego życia ówcze-
snych wrocławian m.in.: ich ubioru, uzbrojenia, 
popularnych rozrywek, religii czy aktywności 
kupieckiej.

Organizator: Muzeum Miejskie Wrocławia 

www.mmw.pl

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

The exhibition is devoted to the development 
of Wrocław in the Middle Ages, with particular 
emphasis on Nowy Targ Square – one of the city’s 
auxiliary commercial markets in the olden days. 
The exhibition shows monuments (retrieved during 
excavations), which present the everyday life of the 
residents of Wrocław at that time – their clothes, 
arms, popular entertainment, religion and trading.

Organiser: The City Museum of Wrocław  
/ Tickets: 15 PLN (regular), 10 PLN (reduced)

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

The exhibition presents designs developed by 
students of the first semester at the Faculty of  
Architecture of the Wrocław University of 
Technology, which they prepared as part of the 
“Elements of Design” class. The task was to design 
a dwelling on water for two people living with 
a child or an animal – a water or land one

Organiser: BWA Wrocław / Free entrance
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2.02 | 15:00

„Dom schron” – warsztat
 teoretyczno-artystyczny 
dla dorosłych
Shelter house – a theoretical 
and artistic workshop for adults

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

Spotkanie zainspirowane konstrukcją schronu 
MWW i słynnymi architektonami Katarzyny 
Kobro. Warsztat obejmie twórcze analizy prac 
prezentowanych na wystawie „Medytacje 
Fibonacciego + Sztruksowy zając”, dotykających 
fenomenów schronienia, niesienia pomocy czy 
sytuacji granicznych wspólnie przezwyciężanych. 
W drugiej części spotkania uczestnicy zaprojektują 
własną formę bezinteresowną w oparciu o rysun-
ki, makiety, ćwiczenia fotomontażowe i materiały 
teoretyczne. Prowadzenie: Dorota Grubba-Thiede.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

The meeting was inspired by the construction 
of the WCM shelter and famous architectons by 
Katarzyna Kobro. The workshop will include 
creative analyses of the works presented at the 
Meditations of Fibonacci + The Corduroy Bunny 
exhibition, touching upon the phenomena of 
shelter, helping each other or overcoming bor-
derline situations together. In the second part of 
the meeting, participants will design their own 
selfl ess form based on drawings, mock-ups, photo 
manipulation exercises and theoretical materials. 
Host: Dorota Grubba-Thiede.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum 
/ Free entrance (registration is required)

3–24.02 | 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

Jesienne niedziele to świetny czas na wspólne oglą-
danie fi lmów i wspólne działania. W trakcie Poran-
ków we WRO prezentowane są polskie i światowe 

3–24.02 | 10:00–16:00
każda niedziela / each Sunday

Rodzinne niedziele w Firleju
Family Sundays at Firlej

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, 
ul. Grabiszyńska 56

W każdą niedzielę, rozpoczynając od 27 stycznia, 
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej organizo-
wać będzie darmowe warsztaty dla całych rodzin. 
W programie zajęcia artystyczno-plastyczne dla 
dzieci, warsztaty splotów tkackich oraz rozgrywki 
w planszówki.

Organizator: ODA Firlej

www.fi rlej.wroc.pl

Wstęp wolny 

fi lmy animowane oraz słuchowiska intermedialne 
na bazie ciekawych pozycji literatury dziecięcej. Po 
pokazach odbywają się rodzinne działania twórcze 
przygotowywane w odniesieniu do programu wy-
stawienniczego Centrum Sztuki WRO.

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki 
Mediów 

www.wrocenter.pl

Wstęp wolny 

Every week Sunday Matinée is the program 
specially for youngsters and their parents, during 
which are presented Polish and international 
animated fi lms, and carry both intermedia read-
ings based on the latest children literature and 
workshops connected thematically with the the 
screening and current exhibition program of WRO 
Art Center.

Organiser: WRO Media Art Center Foundation 
/ Free entrance

4–25.02 | 18:00–20:00
każdy poniedziałek / each Monday 

Warsztaty teatralne 
dla młodzieży i dorosłych
Theatre workshops 
for youth and adults

Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny 
Paryskiej 45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45

Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest przestrzenią 
stworzoną z myślą o mieszkańcach Wrocławia, 
szczególnie Przedmieścia Oławskiego. Przez 
najbliższe pół roku każdy będzie mógł wziąć 
udział w zaplanowanych działaniach teatralnych 
i performatywnych. W lutym uczestnicy zajęć 
będą przeprowadzać wywiady z mieszkańcami 
Przedmieścia Oławskiego, które staną się bazą do 
przygotowania performance’u „Trójkąt/Głowa”.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Pracownia

Wstęp wolny 

For the next six months everyone will be able to 
take part in the planned theatrical and performa-
tive activities. In February, participants will con-
duct interviews with residents of Przedmieście 
Oławskie, which will be the basis for the prepara-
tion of the Trójkąt / Głowa performance. 

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Every Sunday, starting from 27th of January, the 
Firlej will organise free workshops for entire 
families. The programme includes art classes for 
children, weaving workshops and board games.

Organiser: ODA Firlej / Free entrance
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6.02 | 12:00, 14:00

Ferie w muzeum: „Zimowe obiadki 
i desery” – warsztaty dla dzieci
Winter Break at the Museum: 
Winter dinners and desserts 
– workshops for children

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

Co jedzono zimą w dawnej Polsce w miejskim 
domu, chłopskiej chacie czy szlacheckim dworku? 
Jakich naczyń i sztućców używano i na jakich 
kuchenkach gotowano? Dla małych smakoszy 
przewidziano drobną niespodziankę kulinarną. 

6.02 | 17:00–20:00

Haftujemy!: „Haftuj 
na zdrowie” – warsztaty
Let’s embroider!: Embroider 
for health – workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

W sezonie zimowym wielu z nas cierpi z powodu 
zanieczyszczenia powietrza. Podczas zajęć uszyjemy 

5–26.02 | 17:00
każdy wtorek / each Tuesday
Czytanki dla najmłodszych
 i ich rodziców
Readings for children 
and their parents

Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny 
Paryskiej 45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45

Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest przestrzenią 
stworzoną z myślą o mieszkańcach Wrocławia, 
szczególnie Przedmieścia Oławskiego. W lutym, 
w każdy wtorek zespół Pracowni zaprasza na 
spotkania, w czasie których będziemy czytać 
najpiękniejsze bajki i książki dla dzieci. Po czyta-
niach odbędą się warsztaty twórcze inspirowane 
tematami bajek. 

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Pracownia

Wstęp wolny 

In February, every Tuesday, the team of Komuny 
Paryskiej 45 Workshop invites to meetings during 
which we will read the most beautiful stories and 
books for children. After reading, we planning crea-
tive workshops inspired by the themes of fairy tales.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

5.02 | 17:00–19:00 
6.02 | 17:30–19:30

Mikrogranty – spotkania 
informacyjne
Microgrants – information meetings

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, 
ul. Wieczysta 105, Sektor 3, ul. Legnicka 65

1 lutego rusza pierwszy nabór do programu 
Mikrogranty. Będą mu towarzyszyć spotkania 
informacyjne, na których dowiedziecie się więcej 
o samym programie, porozmawiacie z jego 
opiekunami, dopytacie o nurtujące kwestie oraz 
skonsultujecie swoje projekty. Do startu w edycji 
19. i współpracy ze Strefą Kultury Wrocław przy 
lokalnych inicjatywach zaproszeni są wszyscy 
chętni do działania, którzy nie posiadają oso-
bowości prawnej, czyli osoby fi zyczne powyżej 
16. roku życia i grupy nieformalne. Spotkanie 
zaplanowane na 5 lutego odbędzie się w Filii 
nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, dzień 
później w siedzibie Sektora 3.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, 
Fundacja Umbrella 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 

On the 1st of February, we are launching our first 
intake for the Microgrants programme. It will be 
accompanied by information meetings during 
which everybody will have an opportunity to 
learn more about the programme itself, talk 
to its managers, ask the questions you might 
have and consult your projects. We would like 
to invite everybody who is eager to act to work 
on local initiatives with Culture Zone Wrocław, 
even if you do not have legal personality 
– meaning all natural persons over the age 
of 16 and informal groups – to take part in the 
19th edition.

Organisers: Culture Zone Wrocław, 
Umbrella Foundation / Free entrance

4–25.02 | 17:00–18:00
każdy poniedziałek / each Monday

Warsztaty plastyczne dla dzieci
Art workshops for children

Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny 
Paryskiej 45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45

Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest przestrzenią 
stworzoną z myślą o mieszkańcach Wrocławia, 
szczególnie Przedmieścia Oławskiego. W lutym 
najmłodsi uczestnicy zajęć będą uczestniczyć 
w warsztatach plastycznych. Efekty ich działań 
będą bazą do przygotowania performance’u 
"Trójkąt / Głowa."

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Pracownia

Wstęp wolny 

In February, the youngest participants of the 
classes will participate in art workshops. The 
eff ects of their actions will be the basis for the 
preparation of the Trójkąt / Głowa performance.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

maseczki antysmogowe, które przyozdobimy 
haftem tak, by przejść przez zimę w dobrym zdrowiu 
i w dobrym stylu. Naszym gościem będzie Arkadiusz 
Wierzba z Dolnośląskiego Alarmu Smogowemu. 
Arek opowie o zagrożeniach związanych z substan-
cjami chemicznymi znajdującymi się w powietrzu 
oraz o tym, jak się przed nimi uchronić. Warsztaty 
hafciarskie poprowadzi Olga Budzan.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

In the winter season, many of us suff er from air 
pollution. During the workshops, we will sew 
anti-smog masks, which we will decorate with 
embroidery – this will enable us to go through 
winter in good health and style. Joining us will 
be Arkadiusz Wierzba from Lower Silesia Smog 
Alarm. He will talk to the participants about the 
dangers of airborne chemicals and protecting 
oneself from them. The embroidery workshop 
will be hosted by Olga Budzan.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
(registration is required)
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9.02 | 11:00–13:00

Familijny bal karnawałowy
Family carnival ball

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

Fama zaprasza dzieci i młodzież do zabawy w wy-
obrażonym świecie karnawału przyszłości, pod-
czas którego każda międzygalaktyczna podróż czy 
teleportacja do odległych krain będzie możliwa. 
Centrum zachęca do zabawy w skojarzenia i zasta-
nowienie się, jak będzie wyglądała nasza cywiliza-
cja za dziesiątki, setki albo miliony lat. Stworzone 
w wyobraźni obrazy niech posłużą za inspirację 
do przygotowania barwnych kostiumów nie z tego 
świata! Na wielki bal można przybyć latającym 
samochodem, statkiem kosmicznym lub w towa-
rzystwie androida.  

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna, 
Filia nr 11 – CBK Fama 

9.02 | 17:00–20:00

Kuchnia dla opornych: 
„W kuchni Oda Bistro” 
– spotkanie z szefem kuchni
Kitchen for dummies: At Oda Bistro 
kitchen – a meeting with chef

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Ideą przewodnią Kuchni dla opornych jest poszu-
kiwanie inspiracji dla własnych eksperymentów 
kulinarnych. W lutym spotkamy się z Adrianem 
Bębnem, szefem kuchni Oda Bistro, czyli restau-
racji mieszczącej się na wrocławskim Nadodrzu. 
Lokalność, sezonowość, less waste, jedzenie 
słowiańskie, rzemieślniczość i biodynamiczne 
rolnictwo to obszary bliskie Odzie. Podczas spo-
tkania nie zabraknie też praktyki i smakowania.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

The main idea of Kitchen for Dummies is to seek 
inspiration for one’s own culinary experiments. 
In February we will meet with Adrian Bęben, chef 
of Oda Bistro, a restaurant located in Wrocław’s 
Nadodrze district. Locality, seasonality, less 
waste, Slavic food, craftsmanship and biodynamic 
agriculture are all close to Oda. The meeting will 
also include practical tasks and tastings.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
(registration is required)

9.02 | 11:00–11:45, 
13:00–14:15

Tektura i papier: „Podwodny 
spektakl” – warsztaty rodzinne
Cardboard and paper: An underwa-
ter spectacle – a family workshop

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Podczas lutowych warsztatów wystawimy spektakl 
na deskach podwodnego teatru. W sąsiedztwie rafy 
koralowej powstanie scena, scenografi a, rekwizyty, 
kukiełki, pacynki. Zanurkujemy w błękit oceanu, 
tworząc z tektury i papieru. Zajęcia poprowadzi Ka-
tarzyna Bury. O 11:00 rozpoczynają się zajęcia dla 
dzieci w wieku 4–6 lat, o 13:00 dla grupy 6–10 lat.

10.02 | 12:00

Bliżej tradycji: „Święty 
Walenty rad odmrozi pięty” 
– warsztaty
Closer to tradition – workshops

Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum, 
ul. Traugutta 111/113 

Opowieść o znanych i mniej znanych przysło-
wiach związanych z okresem zimowym. Uczest-
nicy spotkania poznają porzekadła związane 
z meteorologią ludową oraz harmonogramem 
prac rolnych i zajęć domowych. W programie 
zajęć przewidziano konkurs z nagrodami oraz 

Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat. Prowadze-
nie: Grzegorz Wojturski.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Bilety: 1 PLN

What was eaten during winter in a burgher’s 
house, a peasant cottage or a manor in the days 
of old? What dishes and cutlery were used and 
how did they cook their food? Small gourmets 
will defi nitely enjoy a small culinary surprise 
prepared for them. Workshops for children 
aged 6–12.

Organiser: The National Museum in Wrocław
 / Tickets: 1 PLN

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

Fama would like to invite children and youth to 
enjoy the imaginary world of the carnival of the 
future, during which any intergalactic journey 
or teleporting to distant realms will be possible. 
Let the images created in the imagination serve 
as an inspiration for the preparation of colourful 
costumes that will be out of this world! You can 
come to the big ball by fl ying car, spacecraft or 
accompanied by an android.

Organiser: Municipal Public Library
 / Free entrance (registration is required)

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

During the February workshops, we will stage 
a spectacle on the stage of an underwater theatre. 
We are going to build a stage In the vicinity of 
a coral reef, with decorations, props and puppets. 
We will dive into the deep blue ocean using card-
board and paper. The workshop will be hosted 
by Katarzyna Bury. Workshop for children aged 
4–6 starts at 11:00, classes for children aged 
6–10 start at 13:00.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
(registration is required)
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14.02 | 18:00

„Mieć w miłości kraj ojczysty, czyli 
o tym, jak Stanisław Moniuszko 
oddał Wrocław Polakom” – wykład
To love the homeland or how 
Stanisław Moniuszko gave Wrocław 
to Poles – a lecture

Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Ossoliński 
National Institute, ul. Szewska 37

Podczas wykładu będzie można wyruszyć w po-
dróż wrocławskimi śladami twórcy polskiej opery 
narodowej. Rok dwusetnej rocznicy urodzin kom-
pozytora „Halki” i „Strasznego dworu” to okazja do 
odkrycia nieznanego oblicza człowieka, który ni-

14.02 | 17:00–19:00

Akademia Miejskiego
Ogrodnika: „Mucha nie siada” 
– wykład i rozmowa
City Gardener Academy: Not for flies 
– a lecture and discussion

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Po solidnej porcji informacji na temat pielęgnacji 
i uprawy roślin na działkach, balkonach i w miesz-

14.02 | 17:00

Wolna szkoła w Walentynki: 
„Kompozycje w ramkach” 
– warsztaty
Open School on Valentine’s Day: 
Compositions in frames – workshops

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Podczas warsztatów uczestnicy stworzą unikato-
wą kompozycję w ramce z roślinami suszonymi, 
którą będzie można podarować bliskiej osobie 
w dniu zakochanych. Za materiał posłużą nie 
tylko suszone kwiaty, ale i wszystko co oferuje 

wykonanie walentynkowej niespodzianki. Prowa-
dzenie: Paulina Suchecka.

Organizator: Muzeum Etnografi czne – Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 3 PLN

A story about well-known and mostly forgotten 
proverbs related to the winter period. The partic-
ipants of the meeting will learn about proverbs 
and sayings connected with folk meteorology and 
the schedules of agricultural work and household 
activities. The programme includes a competi-
tion with prizes and making a Valentine’s Day 
surprise. Host: Paulina Suchecka.

Organiser: Ethnographic Museum – Branch of the 
National Museum in Wrocław / Price: 3 PLN

REKLAMA

natura – mech, kasztany, szyszki, liście, owoce 
jarzębiny czy gałęzie.

Organizator: Centrum Kultury Agora 

www.ckagora.pl

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

During the workshops, the participants will 
create a unique composition in a frame with dried 
plants, which can be given to a loved one on the 
Valentine’s Day. The materials for the pieces will 
include dried fl owers, as well as all the gifts of 
Mother Nature – moss, chestnuts, cones, leaves, 
rowanberries and branches.

Organiser: Agora Cultural Center / Free entrance 
(registration is required)

gdy nie chciał być wieszczem. Wykład przyniesie 
odpowiedź na pytanie, ile w myśleniu o polskości 
Dolnego Śląska jest prawdy, a ile romantycznych 
tęsknot. Wykład wygłosi dr Agnieszka Topolska.

Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

www.ossolineum.pl

Wstęp wolny 

During the lecture, the participants will go on 
a journey in the footsteps of the creator of the 
Polish national opera. The year of the 200th birth-
day of the composer of Halka and The Haunted 
Manor is an opportunity to discover the unknown 
face of a man who never wanted to be a bard. The 
lecture will provide an answer to the question of 
how much truth there is in the thoughts about 
the Polishness of Lower Silesia, and how much of 
it is just romantic longing.

Organiser: Ossoliński National Institute 
/ Free entrance
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16.02 | 16:00

„Miłość w cieniu Awangardy: Berta 
Grünberg i Sasza Blonder / Maria 
Jarema i Henryk Wiciński” – wykład
Love in the shadow of the Avant-
-garde: Berta Grünberg and Sasza 
Blonder / Maria Jarema and Henryk 
Wiciński – a lecture

Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,  
ul. Wystawowa 1

16.02 | 12:00

Piękne i użyteczne:  
„Plakat – polska specjalność!”  
– wykład Justyny Chojnackiej
Beautiful and useful:  
Poster – Polish specialty!  
– a lecture by Justyna Chojnacka

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

Do momentu zyskania światowego uznania przez 
Polską Szkołę Plakatu afisz kinowy lub teatralny 
pełnił rolę głównie zapowiedzi. Dzięki pomysłom 
twórców zaliczanych do PSzP zaczął być postrzega-
ny jako dzieło sztuki, w pewnym sensie wyczekiwa-
ne i w efekcie oglądane, a mogąc coś zasugerować 
czy pozostać tajemniczym, rozbudzał wyobraź-
nię widza. Czy plakat to zatem nośnik jedynie infor-
macyjny, czy może jednak artystyczna przygoda?

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Wstęp wolny 

Before the Polish School of Posters gained a world-
wide recognition, a cinema or theatre poster most-
ly played the role of an announcement. Thanks 
to the ideas of the artists included in the PSP, the 
form started to be perceived as a work of art, to 
some extent even awaited and watched, and on the 
other hand, by being able to suggest something 
or remain mysterious, it piqued the imagination 
of the viewers. Is poster only an informational 
medium, or is it an artistic adventure?

Organiser: The National Museum in Wrocław 
 / Free entrance

17.02 | 12:00

Poczuj sztukę: „Koszyki i koszyczki” 
– warsztaty dla dorosłych
Feel the art: Baskets – workshops  
for adults

Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,  
ul. Traugutta 111/113 

Warsztaty przygotowane z myślą o osobach 
niewidomych i słabowidzących poświęcone nieco 
już zapomnianej tradycji wyplatania z wikliny. 
Każdy z uczestników będzie mógł wykonać 
koszyczek z papieru, poznając różne techniki 
plecionkarskie. Prowadzenie: Olga Budzan.

Organizator: Muzeum Etnograficzne – Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Wstęp wolny 

Workshops prepared for the blind and visually 
impaired, devoted to the mostly forgotten tradi-
tion of wicker weaving. Each participant will be 
able to make a paper basket, learning different 
weaving techniques. Host: Olga Budzan.

Organiser: Ethnographic Museum – Branch of the 
National Museum in Wrocław / Free entrance

kaniach przyszedł czas na prawdziwe perełki. 
W tym semestrze Akademii Miejskiego Ogrod-
nika postawiliśmy na wyspecjalizowaną uprawę 
konkretnych grup roślin, które często należą do 
kolekcji ogrodników-amatorów. W lutym w roli 
głównej wystąpią rośliny mięsożerne. Wykład 
poprowadzi Filip Marek.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

After a solid dose of information about the care 
and cultivation of plants on plots, balconies and 
in apartments, the time has come for real gems. 
In this semester of the City Gardener Academy, 
we are going to focus on specialised cultivation 
of specific groups of plants, which can often be 
found in the collection of amateur gardeners. In 
February, we will talk about carnivorous plants. 
The lecture will be presented by Filip Marek.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Wykład Anny Budzałek będzie okazją do przyj-
rzenia się Bercie Grünberg i Marii Jaremie, ich 
drogom życiowym i wyborom, jakich dokonywały. 
Pierwsza, będąca pod przemożnym wpływem Sa-
szy Blondera, pozostała w jego cieniu, po wojnie 
żyjąc w artystycznym zapomnieniu. Druga wy-
warła ogromny wpływ na życie i twórczość Hen-
ryka Wicińskiego i nadała ton myśleniu o sztuce 
w powojennej Polsce. Dwie historie miłosne. Dwie 
drogi życiowe rozgrywające się w cieniu walki 
o sztukę nowoczesną, wolną i niezależną.

Organizator: Pawilon Czterech Kopuł  – Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Wstęp wolny 

Anna Budzałek’s lecture will be an opportunity 
to take a closer look at Berta Grünberg and Maria 
Jarema, their life paths and choices they made. 
The former, under the overwhelming influence 
of Sasza Blonder, remained in his shadow, living 
in artistic oblivion after the war. The latter had 
a huge impact on the life and work of Henryk 
Wiciński and set the tone of artistic thought in 
post-war Poland.

Organiser: Four Domes Pavilion – Branch of the 
National Museum in Wrocław / Free entrance
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The City Academy is a series of lectures and dis-
cussions for high school and university students. 
During the fi rst meeting in the new semester, we 
will deal with the subject of democracy. Urban 
movements, activists, associations, artists, ten-
ants’ and neighbours’ initiatives are important 
entities in the process of deciding about the fate 
of cities. The lecture will be presented by Prof. 
Leszek Koczanowicz and Tadeusz Mincer will 
take part in the discussion.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
20.02 | 18:00–20:00

Akademia Miejska: „Jak działa 
miejska demokracja?” – wykład
City Academy: How does urban 
democracy work? – a lecture

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Akademia Miejska to cykl wykładów i dyskusji dla 
licealistów oraz studentów. Podczas pierwszego 
spotkania w nowym semestrze zajmiemy się 
tematem demokracji. Ruchy miejskie, aktywiści, 
stowarzyszenia, artyści, inicjatywy lokatorskie 
i sąsiedzkie to ważne podmioty w procesie współ-
decydowania o losach miast. Wykład poprowadzi 
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, a w dyskusji 
udział weźmie Tadeusz Mincer.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

17.02 | 13:00–14:00
24.02 | 11:00–12:00, 13:00–14:00

Accademia dell’Opera 
– warsztaty dla dzieci
Accademia dell’Opera 
– workshops for children

Opera Wrocławska / The Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35

Opera Wrocławska zaprasza do udziału w projek-
cie edukacyjnym dla dzieci Accademia dell’Ope-
ra, którego celem jest wprowadzenie najmłod-
szych widzów w magiczny świat opery i baletu. 
Warsztaty dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

PROGRAM:
17.02 | 13:00 – „Batuta i partytura” o orkiestrze
24.02 | 11:00 – „Paczka-Pointa-Piruet” o balecie
24.02 | 13:00 – „Koloratura i falset” o śpiewie 
operowym

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl

Cena: 20 PLN

The Wrocław Opera would like to invite children 
to take part in an educational project – Acca-
demia dell’Opera – which aims at introducing 
the youngest members of the audiences to the 
magical world of opera and ballet. Workshops 
are intended for children aged 4–7 years.

PROGRAMME:
17.02 | 13:00 – Baton and score about the 
orchestra
24.02 | 11:00 – Tutu-Pointe-Pirouette about ballet
24.02 | 13:00 – Coloratura and falsetto about 
opera singing

Organiser: The Wrocław Opera / Price: 20 PLN

21.02 | 18:30

Kultury świata: „Aborygeni 
australijscy – 230 lat oporu i walki 
o sprawiedliwość” 
– spotkanie z podróżnikiem
Cultures of the world: Australian 
Aborigines – 230 years of resistance 
and fight for justice – a meeting with 
traveller

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Bartosz Twaróg przez pół roku zamieszkał w śro-
dowisku aborygeńskich aktywistów w Sydney. 
Razem z nimi uczestniczył w tradycyjnych spo-
tkaniach-gawędach, protestach czy politycznych 
zgromadzeniach. Wysłuchał wielu trudnych oso-
bistych historii. Dokumentował fotografi cznie, 
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jak wcielają w życie swoje marzenia suwerenności 
i niezależności. O tym wszystkim opowie podczas 
lutowych Kultur Świata w CK Zamek.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

Bartosz Twaróg lived for half a year in a commu-
nity of Aboriginal activists in Sydney. Togeth-
er with them, he participated in traditional 
meetings, protests and political gatherings. He 
listened to many diffi  cult personal stories. He 
took photographs showing how they realise their 
dreams of sovereignty and independence. 

Organiser: Centrum Kultury Zamek 
/ Free entrance

22.02 | 18:00

Przydasie – warsztaty 
z robienia makramy
Useful things – macramé workshops

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

Makrama to sztuka wiązania sznurków znana już 
z czasów starożytnych. Plecionki ozdabiają ściany 
naszych mieszkań, nosimy makramowe torby, 
piękne sploty okrywają nasze ramiona, a w posta-
ci bransoletek zdobią nadgarstki. Sznurki można 
plątać na miliony sposobów, uzyskując niezliczo-
ne ilości wzorów. Jak wyplatać, pokaże Agnieszka 
z pracowni Aua – kompendium wiedzy na temat 
makram, jej splotów i użytkowania. Przez jej ręce 
przeszło dziesiątki kilometrów bawełnianego 
sznurka i żaden supeł jej nie straszny.

Organizator: Wrocławski Klub Formaty

www.wkformaty.pl

Cena: 65 PLN

Macramé is the art of tying strings, known since 
the ancient times. Braids decorate the walls of 
our fl ats, we also sometimes carry macramé bag, 
sometimes beautiful weaves cover our shoulders 

23.02 | 11:00–11:45, 
13:00–14:15

Tektura i papier: „Świat na wspak” 
– warsztaty rodzinne
Cardboard and paper: Upside down 
– workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

W lutym zainspirujemy się twórczością surrealisty, 
René Magritte’a. Dołączcie do zabawy w „coś tu nie 
pasuje” opartej na surrealistycznym widzeniu ota-
czającej nas rzeczywistości. Podczas zajęć powstaną 
śmiałe wizje, rzeczy niemożliwe oraz artystyczne 
kolaże. Otworzymy w Barbarze prawdziwą (choć 
na wspak) galerię sztuki. Warsztaty poprowadzi 
Katarzyna Bury. O 11:00 rozpoczynają się zajęcia dla 
dzieci w wieku 4–6 lat, o 13:00 dla grupy 6–10 lat.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

During the February workshops, we will stage 
a spectacle on the stage of an underwater theatre. 
We are going to build a stage In the vicinity of a coral 
reef, with decorations, props and puppets. We will 
dive into the deep blue ocean using cardboard and 
paper. The workshop will be hosted by Katarzyna 
Bury. Workshop for children aged 4–6 starts at 
11:00, classes for children aged 6–10 start at 13:00.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
(registration is required)

and decorate our wrists in the form of bracelets. 
Strings can be woven in millions of diff erent 
ways, resulting in countless number of patterns. 
The technique will be presented by Agnieszka 
from Aua Studio – a trove of knowledge about 
macramés, weaving and their uses. To date, 
she has had tens of kilometers of cotton twine 
passing through their hands and she’s not afraid 
of any knots.

Organiser: Wrocławski Klub Formaty/ Price: 65 PLN

24.02 | 10:30, 12:00

Zmysły i zamysły: „Melodia 
na karnawał” – warsztaty rodzinne
Senses and ideas: Melody 
at the carnival  – a family workshops

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

Jak zatrzymać dźwięk piosenki? Kto wie, co to jest 
gramofon, płyta winylowa i kaseta magnetofo-
nowa? Odpowiedzi na te pytania są ukryte wśród 
muzycznych eksponatów na wystawie „Cudo-
-Twórcy”. Wyobraźnia podpowie, jakim kolorem 
można narysować muzykę cichą, a jakim głośną. 
W jakich odcieniach będzie melodia spokojna, 
a w jakich szybkie rytmy. Zajęcia dla dzieci w wie-
ku 3–5 lat (10:30) oraz dla dzieci w wieku 6–12 lat 
(12:00). Prowadzenie: Barbara Przerwa.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 3 PLN

How to capture the sound of a song? Who knows 
what a turntable, vinyl and cassette is? The 
answers to these questions are hidden among the 
musical exhibits at the Miracle workers exhibi-
tion. Imagination will tell you with what colours 
you should use to draw silent and loud music, 
and what are the shades of a calm melody or fast 
rhythms. Workshops for children aged 3–5 (10:30) 
and 6–12 (12:00). Host: Barbara Przerwa.

Organiser: The National Museum in Wrocław / Price: 3 PLN

27.02 | 17:00–20:00

Haftujemy!: „Panie proszą 
panów” – warsztaty
Let’s embroider!: Ladies ask 
the gentlemen – workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Haft nie wszędzie i nie zawsze był uważany za 
zajęcie typowo kobiece. Podczas warsztatów 
zapoznamy się z tradycją męskiego haftowania. 
Posłuchamy również o współczesnych hafcia-
rzach tworzących w kraju i za granicą. Na zajęcia 
zapraszamy zarówno panów, jak i panie. Warszta-
ty hafciarskie poprowadzi Olga Budzan.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

Embroidery was not always considered a typically 
feminine activity. During the workshops, the par-
ticipants will learn about the tradition of men’s 
embroidery. You can also learn about contempo-
rary embroiderers working in Poland and abroad. 
We invite both men and women to take part in 
our workshops. The embroidery workshop will be 
hosted by Olga Budzan.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
(registration is required)
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1, 7, 8.02 | 18:30 
2, 9.02 | 18:00 
3, 10.02 | 17:00
Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67

«Три мушкетери» – музичний  
спектакль
Відомий сюжет в новому музичному супрово-
ді, з чудовою музикою Кшесіміра Дембського, 
сповнений захоплюючих поворотів і вражаю-
чих фехтувальних сцен. Лібрето та пісні Кон-
рада Імелі та Марка Коцота містять всі важливі 
події роману Олександра Дюма: дружбу Атоса, 
Портоса, Араміса і д’Артаньяна, темні справи 
Міледі, інтриги кардинала Рішельє та історію 
про знаменитих алмазних підвіски королеви 
Анни Австрійської.

Квитки: 99–129 PLN

2.02 | 19:00
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Бураки – концерт
Музиканти Бураки дуже відкриті для будь-яких 
експериментів, що поєднують традиційну  
фольклорну музику з різними стилями або 
звуками. У музичну програму гурту входять 
традиційні польські, лемківські, українські,  
балканські, сербсько-лужицькі та циганські 
пісні, розроблені в сучасних, живих аранжу-
ваннях, а також власні композиції, натхненні 
народною музикою.

Квитки: 15–20 PLN

3–24.02 | кожної неділі  
| 12:30–14:00
Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

Недільні ранки у WRO
Зимові неділі – то чудовий час для спільного 
перегляду фільмів та спільних заходів. Під час 
Недільних ранків у WRO глядачам пропонують 
переглянути польські та світові анімаційні 
фільми та інтермедійні вистави, що базуються 
на цікавих творах дитячої літератури. Після 
вистав відбуваються сімейні творчі заходи, 
підготовлені на базі виставкової програми 
Centrum Sztuki WRO.

Вхід вільний

4–25.02 | кожного понеділка  
| 17:00–18:00
Pracownia Komuny Paryskiej 45,  
ul. Komuny Paryskiej 45 

Пластичні майстер-класи для дітей
Студія, що діє в рамках програми Сусіди Зони 
культури Вроцлав, є простором, створеним 
з думкою про мешканців Вроцлава, особли-
во Олавського передмістя. Колектив Театру 
«Новий рух», який веде студію, створить з 
мешканцями Театр Паризької Комуни. Пртягом 
найближчого півроку кожен бажаючий зможе 
взяти участь в запланованих театральних поді-
ях та перформенсах. В лютому учасники занять 
проводитимуть інтерв’ю з мешканцями Олав-
ського передмістя, яке стане підґрунтям для 
підготовки перформенсу «Трикутник/Голова». 
Передбачено заняття для різних вікових груп: 
дітей, молоді, дорослих та осіб похилого віку. 
Кожного понеділка в Студії відбуватимуться 
пластичні майстер-класи для дітей.

Вхід вільний

5.02 | 17:00–19:00 
6.02 | 17:30–19:30
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4,  
ul. Wieczysta 105
Sektor 3, ul. Legnicka 65

Мікрогранти – інформаційні зустрічі
1 лютого розпочинається перший набір на 
програму Мікрогранти. Він супроводжувати-
меться  інформаційними зустрічами, під час 
яких можна буде дізнатися більше про саму 
програму, поспілкуватися з її організаторами, 
дізнатися відповіді на запитання, які цікавлять 
та отримати консультацію щодо власних про-
ектів. До старту 19 раз та у взаємодії із Зоною 
Культури Вроцлав на місцевих ініціативах, за-
прошуємо усіх бажаючих до співпраці, які не є 
юридичними особами, тобто фізичних осіб, що 
досягли 16-річного віку та неформальні групи. 
Зустріч запланована на 5 лютого і відбудеться о 
17.00-19.00 год. У філіалі № 4 Міської публіч-
ної бібліотеки (Wieczysta 105), наступного дня 
запрошуємо охочих у офіс Сектора 3 (вул. 
Legnicka 65) о 17:30-19:30 год.

Вхід вільний

посуд та столове приладдя використовувалися 
і на яких плитах готувалася їжа? Для малих 
гурманів ми приготували маленький кулінар-
ний сюрприз. Майстер-класи для дітей віком 
6-12 років в рамках циклу «Канікули в музеї». 
Модератор: Гжегож Войтурскі.

Квитки: 1 PLN

6.02 | 17:00–20:00
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Вишиваємо: «Вишивайте на  
доров’я» – майстер-класи
У зимовий період багато хто страждає від 
забрудненого повітря. Під час зимових занять 
ми пошиємо антисмогові маски, які прикраси-
мо вишивкою, щоб пережити зиму стильно та 
здорово. Нашим гостем буде Аркадіуш Вєжба 
з Нижньосілезької Смогової Тривоги. Арек 
розповість про загрози, пов’язані з хімічними 
речовинами, що знаходяться в повітрі, а також 
про те, як від них захиститися.. Вишивальні 
майстер-класи проводить Ольга Будзан.

Вхід вільний

9.02 | 11:00–11:45, 13:00–14:15
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Картон і папір – майстер-класи
Ми запрошуємо вас до Barbara на регулярні 
сімейні зустрічі для дітей (4-6 і 6-10 років) та 
їх батьків. У суботні надвечір’я ми надихаємо 
дітей знайомитися з культурою та мистецтвом 
за допомогою творчих ігор з використанням 
паперу та картону. Майстер-класи проводить 
Катажина Бури (Tekturowo) – психолог, вихова-
тель та аніматор. Якщо ви полюбляєте малюва-
ти, будувати, експериментувати, надихати один 
одного і створювати разом – приєднуйтесь  
до нас.

Вхід вільний

9.02 | 11:00-13:00
Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA,  
ul. Bolesława Krzywoustego 286 

Сімейний бал-карнавал 
Fama запрошує дітей та молодь до розваги в уяв-
ному світі карнавалу майбутнього, під час якого 
можлива будь-яка міжгалактична подорож або 
телепортація в далекі країни. Центр заохочує 
вас грати в асоціації і уявити, як буде вигляда-
ти наша цивілізація через десятки, сотні або 
мільйони років. Образи, створені у уяві, можуть 
бути використані як натхнення для підготовки 
барвистих костюмів з уявного світу!  
На великий бал можна прибути літаючим ав-
томобілем, космічним кораблем або в компанії 
андроїда. 

Вхід вільний

6.02 | 12:00, 14:00
Muzeum Narodowe we Wrocławiu,  
pl. Powstańców Warszawy 5 

Зимові обіди та десерти  
– майстер-клас для дітей
Що їли взимку у давній Польщі у міському домі, 
сільській хаті та шляхетському палаці? Який 
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9.02 | 17:00-20:00
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Кухня для стійких: «На кухні Oda 
Bistro з шеф-кухарем» – зустріч
Основною ідеєю кухні для стійких є пошук на-
тхнення для власних кулінарних експериментів. 
В лютому ви зустрінетеся з Адріаном Бембнем, 
шеф-кухарем кухні Oda Bistro – ресторану, 
який знаходиться на вроцлавському Налоджі. 
Локальність, сезонність, less waste, слов’янська 
їжа, ремесло та біодинамічне сільське господар-
ство – це сфери близькі Одеру. Під час зустрічі 
також не бракуватиме практичних занять та 
дегустування.

Вхід вільний

9, 15.02 | 19:00–23:00 
10, 17.02 | 18:00–22:00
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35 

«Дон Жуан» – опера Вольфганга 
Амадея Моцарта
Один із найвідоміших в історії опери творів. 
Знавці цього музичного стилю вирізняють не 
лише геніальну музику Вольфганга Амадея Мо-
царта, але й також лібретто Лоренцо да Понте, 
яке нічим не поступається їй. Історія безстраш-
ного мисливця жіночих сердець, спокусника та 
циніка Дон Жуана – це розповідь про людські 
пристрасті, нестримне бажання і кару, які 
настигають головного героя. Твір Моцарта з 
моменту прем’єри користується незмінною 
популярністю в усьому світі.

Квитки: 50–150 PLN

12.02 | 19:00
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Діно Д’Сантьяго – концерт
Марцін Кирдинські та Ethno Jazz Festival 
запрошують Вас з нагоди Дня св. Валентина 
на «Сієсту в дорозі». В Готичному залі Старого 
Кляштору вперше у Вроцлаві виступатиме Діно 
Д’Сантьяго, артист який має на своєму рахунку 
співпрацю з Мадонною. Цієї осені його альбом 
«Mundu Nobu» закрутив голови португаломов-
них країн. Попередній диск «Ева» приніс йому  
в 2014 р дві статуетки Cape Verde Music Awards 
та дозволив здійснити світовий музичний тур.

Квитки: 90–120 PLN

12.02 | 20:00
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

EABS – концерт
Ethno Jazz Festival запрошує на допрем’єрний 
концерт формації EABS з авторським матеріа-
лом диску «Slavic Spirits», яка з’явиться в березні 
2019 р. Вроцлавська публіка першою в Польщі 
почує найновіші твори EABS на концерті в 
Готоичному залі Старого Кляштору.

Квитки: 45–100 PLN

12.02 | 20:00–22:00
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,  
ul. Grabiszyńska 56

Адріанна Стирч – концерт з нагоди 
Дня св. Валентина
Адріанна Стирч – це вроцлавська вокалістка, 
яка розпочала свою кар’єру в дуеті Sinusoidal 
разом з Міхалом Сівякем. З альбом «Out of the 
wall» став одним з найцікавіших дебютів  2011 
року. Стати відомішою для загалу їй вдалося, 
виступаючи у програмі Х-Фактор. Зараз разом 
з Марком Дзедзісем та Пьотрем Лишкевічем 
Адріанна Стирч працює над сольним альбомом 
«Не асоціююся».

Квитки: 20–30 PLN

14, 15.02 | 10:00 
16, 17.02 | 15:00
Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4

«Чарівна флейта» – музичний  
спектакль для дітей 6+
«Чарівна флейта» – це не опера, музичний спек-
такль, призначений для дітей: легкий та веселий 
з багатьма посиланнями до сучасності. Творці 
спектаклю граються як музикою геніального 
композитора-, так і оперною конвенцію. Мо-
царт Марка Закостелецького носить конверси 
та грає на добре відомих дітям інструментах: 

14.02 | 17:00–19:00
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Академія міського садівника:  
«Муха не сяде» – майстер-класи
Після значної порції інформації на тему догля-
ду та вирощування рослин на дачах, балконах 
і в помешканні прийшов час на дійсно щось 
виняткове. Цього семестру в Академії міського 
садівника ми ставимо ставки на спеціалізова-
ний догляд конкретних груп рослин, які часто 
вирощують садівники-аматори. У лютому наша 
увага буде присвячена хижим рослинам. Лекцію 
читатиме Філіп Марек.

Вхід вільний

15.02 | 19:00
Impart, ul. Mazowiecka 17

Перед прем’єра: Kaja Frankiewicz  
– концерт
Ще один вечір популярного циклу «Перед-
прем’єра». Його герої – найталановитіші 
виконавці молодого покоління, які незабаром 
можуть стати зірками польскої музичної сцени. 
Ведучий зустрічей - видатний експерт з худож-
ньої пісні Богуслав Собчук. Головною героїнею 
вечора стане Kaja Frankiewicz.

Вхід вільний

16.02 | 19:00–3:00
Impart, ul. Mazowiecka 17

Танці в Impart: Soul Train Line  
– танцювальна вечірка
Третя частина Танців в  Impart - Soul Train Line 
- це унікальна подія, під час якої кожен зможе 
навчитися чогось нового, а також спробувати 
власні сили, тобто повністю імпровізувати на 
нашому танцювальному майданчику. У камер-
ному залі Impart ми почуємо поєднання фанку, 
диско та соулу з часів оригінального звучання 
програми Soul Train. Організатор заходу – 
Радеменез – B-boy, MC, бітбоксер, фрістайлер із 
Зеленої Гури. У віці 12 років він познайомився з 
першими кроками брейку, які потім перетвори-
лися на пристрасть, завдяки якій він танцює і 
донині. А під час третіх Танців Радеменез також 
представить свої танцювальні навички.

Квитки: 30–40 PLN

27.02 | 17:00–20:00
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Вишиваємо: «Пані запрошують 
панів» – майстер-класи
Не всюди і не завжди  вважався типово 
жіночим заняттям. Під час майстер-класів ви 
познайомитеся з традицією чоловічої вишивки. 
Також дізнаєтеся про сучасних вишивальників, 
що творять в Польщі та за її межами. На занят-
тя запрошуємо як панів, так і пань. Вишивальні 
майстер-класи проводить Ольга Будзан.

Вхід вільний

дзвіночках, контрабасі, барабанах і навіть на 
пляшках з водою. «Чарівна флейта» – це пре-
красний спосіб розпочати своє знайомство  
з класичною музикою для юного глядача.

Квитки: 20–25 PLN
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O inicjatorze 
/ About the initiator:
Serce Szczepina to nazwa grupy lokalnych aktywistów działających – jak 
sami zgodnie przyznają – z miłości do Szczepina. Po udanej organizacji pchlich 
targów, spacerów tematycznych i warsztatów ze szczepińskimi artystami, 
założeniu Klubu Juniora oraz zainicjowaniu spotkań dla dorosłych amatorów 
gier planszowych zdobyli rozpoznawalność na osiedlu i uznanie jego miesz-
kańców. W roku 2018 roku grupa zrealizowała kilka projektów w ramach 
WBO oraz Mikrograntów.

Serce Szczepina (eng. The Heart of Szczepin) is the name of a group of local 
activists, who do things – according to their own words – out of their love for 
the neighbourhood. After the successful organisation of flea markets, thematic 
walks and workshops with Szczepin-based artists, the establishment of the Junior 
Club and the initiation of meetings for adult board games fan, the group gained 
recognition in the neighbourhood and the appreciation of its residents. In 2018, 
the group completed several projects under the Wrocław Civic Budget and the 
Microgrants programme.

O autorze 
/ About the author:
Igor Boxx to solowy projekt Igora Pudło, producenta znanego ze współtwo-
rzenia nu jazzowego duetu Skalpel. Pudło zadebiutował solowo w 2010 roku 
albumem „Breslau”, w kolejnych latach do dyskografii Igora Boxxa dołączyły 
jeszcze: „Last party in Breslau” (2011), „Dream logic” (2012) i „Delirium” (2015). 
Poza „Fyodorem” w 2018 roku ukazał się także album – tworzonego przez 
Pudło, Maćka Kurowickiego i Magierę składu Evorevo – „Dwubiegunowa”.

Igor Boxx is a solo project of Igor Pudło, a producer, who is also known from 
Skalpel, his jazz duo. Pudło made his solo debut in 2010 with Breslau, and in the 
following years Igor Boxx expanded his discography with Last Party in Breslau 
(2011), Dream Logic (2012) and Delirium (2015). Apart from Fyodor, 2018 saw the 
release of Dwubiegunowa (eng. Bipolar) – an album by Evorevo, a band made up 
of Pudło, Maciek Kurowicki and Magiera.

O projekcie
/ About the project:
Na Szczepinie grupa dorosłych pasjonatów różnych dziedzin poprzez tworze-
nie blogów podzieliła się swoimi zdolnościami i opowiedziała swoje wrocław-
skie mikrohistorie. Podczas cyklu warsztatów prowadzonych przez Martynę 
Rejkowicz (web designera, blogerkę oraz mieszkankę Szczepina) uczestnicy 
założyli blogi, poznali tajniki WordPressa i grafiki komputerowej, zasady two-
rzenia artykułów i ich promowania oraz pozycjonowania w internecie. Finalnie 
wszyscy posiadają własną domenę z przygotowanym w czasie warsztatów 
blogiem. A o czym piszą tytułowe bloki? Joanna o kulturze i przestrzeni osiedla 
(www.damapics.pl), Krzysztof o blokach, przestrzeni między nimi i ludziach, 
którzy je zamieszkują (www.blokiblog.pl), Magda o miłości do podróży 
(www.pakujesie.pl), Kuba o książkach (www.qbaczyta.pl), Natalia o tańcu 
(www.tanczesobie.pl), a Barbara o wierze (www.ziarnogorczycy.pl).

In Szczepin, a group of adult enthusiasts of various fields decided to share their 
skills and present their micro-stories about Wrocław by creating blogs. During 
a series of workshops led by a web designer and a blogger – also a resident of 
Szczepin, the participants created their blogs, learned the secrets of WordPress 
and computer graphics, the principles of creating articles and their promotion, 
as well as basics of SEO. By the end of the workshop, everybody had their own 
domain housing a blog prepared during the activity. And what do the blocks 
post about? Joanna writes about the culture and space of the neighbourhood 
(www.damapics.pl), Krzysztof posts about the blocks of flats, the surrounding 
space and the people who live there (www.blokiblog.pl), Magda publishes posts 
about her passion of travelling (www.pakujesie.pl), Kuba writes about books 
(www.qbaczyta.pl), Natalia has a blog about dancing (www.tanczesobie.pl), 
and Barbara posts about faith (www.ziarnogorczycy.pl). 

O płycie 
/ About the album:
Inspiracją dla najnowszego albumu Igora Boxxa stały się życie i twórczość 
Fiodora Dostojewskiego. Muzyczne historie opowiadają o uniesieniach miłości 
i nienawiści; pełne są grozy, szaleństwa i rozpaczy; jest głośno i leje się krew. 
Wielowątkowy dramat obsadzony został popkulturowymi alter ego literackich 
bohaterów: odnaleźć wśród nich można Iana Curtisa, Johna Lennona czy Syda 
Barretta. Bogactwu tematów odpowiada mnogość tropów muzycznych 
– usłyszymy tu syntezatory, riff y gitarowe, nawet prawosławne chóry. Kolekcjo-
nerska reedycja zeszłorocznego longplaya jest pierwszym wydawnictwem no-
wego wrocławskiego labelu Avantura Records, a za jej wysmakowaną wizualną 
formę odpowiada projektant graficzny i założyciel wytwórni – Łukasz Paluch.

Igor Boxx's latest album was inspired by the life and work of Fyodor Dostoyevsky. 
The musical stories recall passionate love and hatred, they are filled with horror, 
madness and despair; the songs are loud and bloody. The cast of this multifaceted 
drama is chock-full of pop-culture alter egos of literary protagonists, including Ian 
Curtis, John Lennon and Syd Barrett. The abundance of themes is matched by 
a multitude of musical tropes – the album features synthesisers, guitar riff s, as well 
as Orthodox choirs. The collector’s edition of last year's LP is the first release of the 
new Wrocław-based Avantura Records label. The fresh release owes its sophisticat-
ed visual form to Łukasz Paluch – graphic designer and founder of the new label.

Nazwa projektu / Project name: 
Bloki piszą blogi 
/ Apartment Blocks 
Write Blogs
Autorzy / Authors: 
Natalia Bujnowska, 
Jakub Chorodeński, 
Joanna Golczyk, 
Magdalena Jarząbek, 
Barbara Lenarczyk,
Krzysztof Ziental 
Data premiery / Release date: 
grudzień 2018 
/ December 2018

Tytuł / Title: „Fyodor”
Autor / Author: Igor Boxx
Data premiery / Release date: 18.01.2019
Wytwórnia / Label: Avantura Records
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