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We can say with a high degree of probability, that the 
term “cucumber time”, also known as “silly season” 
emerged when all the theatres and concert halls 

were closed for the summer, since all the artists left for a va-
cation at the time of picking and pickling cucumbers, while 
newspapers and magazines went haywire, trying to come up 
with any content to fill up their pages. Fortunately, the cultur-
al life of our city even in summer is so rich and diverse that 
we always have something to write about and everything in-
dicates this is not going to change for quite a long time. Soon, 
the greatest filmmakers and art cinema lovers will come to 
Wrocław for the New Horizons Film Festival – after reading 
an interview with the programmers of this year’s edition, you 
will know what to expect on the silver screen. But… come on 
now! It’s summer, so we can also watch films in the open air. 
That’s why we have prepared a special infographic for you, 
presenting the locations of cinemas under the stars.

This issue also offers an interview with the fantas-
tic Grzegorz Rosiński – a world-famous comic book artist, 
whose works will be shown in the Centrum Kultury Zamek 
in Leśnica. You should also consider visiting the National 
Museum, where you can admire unique glass art by Jerzy 
Słuczan-Orkusz, as well as numerous art galleries and exhibi-
tion spaces, housing the works presented in connection with 
the ongoing Triennial of Drawing. Literature aficionados will 
surely enjoy the Authors’ Reading Month, while the Non Sola 
Scripta festival will be a treat for organ music lovers.

We are in for a couple of months encouraging us to go 
on trips, journeys and walks – both short, for example a walk 
in the footsteps of the Korn family, as well as long ones, such 
as the trip of the “Cegła” editorial staff to the United States. 
We won’t be offended if you think you’ve had enough of 
Wrocław and start looking for another place to spend your 
free time. We knew that you might do so. But of course, as 
the “Cultural Guide”, we don’t want you to miss culture 
during that time. To that end, we created a special section 
with recommended places in Lower Silesia, where you can 
rest and enjoy yourselves. The next issue of the “Guide” will 
appear in two months – we also decided to go on a well-de-
served break. Have a great summer!

The Guide Team
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W NUMERZE / IN THE ISSUE:Wyrażenia „sezon ogórkowy” najprawdopodobniej 
zaczęto używać wówczas, gdy w okresie wakacyj-
nym wszelkie teatry i sale koncertowe były nie-

czynne z powodu wyjazdu artystów na letni wypoczynek 
(akurat w porze zbioru i kiszenia ogórków), a gazety i czasopi-
sma stawały na głowie, jakimi treściami zapełniać swoje łamy. 
Na szczęście życie kulturalne naszego miasta nawet latem jest 
na tyle bogate, że mamy o czym pisać i wszystko wskazuje na 
to, że długo mieć będziemy. Niebawem najwięksi filmowcy 
i miłośnicy kina artystycznego zjadą do Wrocławia na festi-
wal filmowy Nowe Horyzonty – po lekturze wywiadu z se-
lekcjonerkami programowymi tegorocznej edycji będziecie 
wiedzieć, czego spodziewać się na dużym ekranie. Ale halo! 
Przecież mamy lato, więc filmy można oglądać też w plenerze. 
Owszem, dlatego przygotowaliśmy infografikę pokazującą, 
gdzie czeka na was kino pod gwiazdami.

Kolejnym (notabene fantastycznym) naszym rozmów-
cą jest Grzegorz Rosiński – światowej sławy rysownik komik-
sowy, którego prace zawitają do leśnickiego Centrum Kultury 
Zamek. Na waszą wizytę zasługuje także Muzeum Narodowe, 
w którym podziwiać można unikatowe szkła Jerzego Słucza-
na-Orkusza oraz liczne galerie i przestrzenie wystawiennicze 
z uwagi na trwające Triennale Rysunku. Ponadto na wielbi-
cieli literatury czeka Miesiąc Spotkań Autorskich, a muzyki 
organowej – festiwal Non Sola Scripta.

 Przed nami miesiące sprzyjające wszelkim wyjazdom, 
wojażom i wędrówkom… Tym bliższym (z tego miejsca po-
lecamy miejski spacer śladami rodziny Kornów…) i tym dal-
szym (…oraz relacjonujemy, jak redakcja „Cegły” odkrywała 
Amerykę). Nie obrazimy się, jeśli uznacie, że macie dość Wro-
cławia i zaczniecie szukać gruszy, pod którą można spędzić 
wczasy. Przewidzieliśmy to, ale nie chcemy, żebyście przez 
ten czas nie obcowali z kulturą, dlatego polecamy waszej uwa-
dze kilka miejsc na Dolnym Śląsku, w których i odetchniecie, 
i poimprezujecie (na wyjazd szarady jak znalazł, więc są ich aż 
dwie strony). Kolejny numer „Niezbędnika” za dwa miesiące 
– my też postanowiliśmy odpocząć, czego i wam życzymy!

Zespół Niezbędnych
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I believe that there’s no need to encourage readers to go to regular 
events, such as the New Horizons Festival, Tauron Nowa Muzyka 
and OFF Festival. After all, they have been a staple of the summer 
schedule and every year we all look forward to the announcement 
of the upcoming line-ups. In the case of the New Horizons, I would 
rather pay attention to the accompanying events, particularly to 
the third installment of the ambient room titled Balance. On the 
26–28th of July, IP Studio will open an installation, which – accord-
ing to its creators – is a space for intuitive interaction: objects set in 
motion create an ambient sound and visual environment. It is go-
ing to be available only for three days. Knowing previous projects 
by the IP Group, we can expect a perfectly balanced experience, 
allowing visitors to catch a breath between screenings.

Starting on the 8th of August, a new exhibition will be on display 
at the Miejsce przy Miejscu gallery. One of the smallest exhibition 
spaces in Wrocław is at the same time one of the most interesting 
venues of all, which for several years now has been delighting its 
visitors with contemporary photography exhibitions at the highest 
level. This time we will see an exhibition of works by Krzysz-
tof Kowalczyk, curated by Łukasz Rusznica. These are very per-
sonal pictures – records of a mature man, escaping into the city at 
night. A disturbing diary of bodily fatigue, fuelled by fear and the 
rhythm of the run.

Krytyka Polityczna publishing house has finally published 
a long-awaited book by Maciej Lorenc, entitled Czy psych-
odeliki uratują świat? (eng. Will psychedelics save the world?)  
The collection of interviews, conducted by the author with  
eminent experts in fields such as psychopharmacology, anthro-
pology, neurobiology or drug policy, serves as a compendium of 
know-ledge on psychedelics, based on facts and scientific research  
instead of myths and legends. It should be a mandatory reading 
before the summer festival season.

Zacznijmy od porzekadła „śmiech to zdrowie”. Jedną z niepo-
wtarzalnych formacji na scenie polskiego kabaretu jest zespół 
Hrabi, mogący pochwalić się nie tylko długim stażem, ale rów-
nież świeżym, apolitycznym dowcipem, balansującym na gra-
nicy absurdu i wyjątkowo zdrowego rozsądku. Program „Wady 
i Waszki”, który 8 lipca grupa zaprezentuje w Imparcie, z pew-
nością zapewni nam wyważony żart i nienaganne aktorstwo.

Kolejnym ciekawym punktem na wakacyjnej kulturalnej mapie 
wydarzeń może okazać się wystawa rysunków „Rosiński 
fantastyczny” w leśnickim Centrum Kultury Zamek. Miłośni-
cy legendarnego „Thorgala” czy „Szninkiela” zapewne z chę-
cią po raz kolejny przeniosą się do fantastycznego uniwersum  
– tym bardziej, że po czterdziestu latach ilustrowania „Thorga-
la” autor rysunków żegna się z serią.

Inspirującą propozycję przygotowało również Stowarzyszenie 
Podróżników TUiTAM, zabierając nas na wycieczki w świat 
filmu kręconego we Wrocławiu. Choć spotkania już trwają, 
w lipcu i sierpniu czekają nas kolejne: „Wśród kamieniczek” 
i „Między mostami”. Przewodnicy oprowadzą nas po byłych 
planach filmowych takich produkcji jak „Stawka większa niż 
życie” czy „Daas”.

Wydaje mi się, że nie ma potrzeby zachęcać czytelników do 
cyklicznych imprez takich jak festiwal Nowe Horyzonty,  
Tauron Nowa Muzyka czy OFF Festival. Od wielu lat wpisane są 
już one w letni rozkład jazdy i co roku wszyscy z niecierpliwo-
ścią czekamy na ogłoszenie kolejnych line-upów. W przypadku 
Nowych Horyzontów wolałbym zwrócić uwagę na wydarzenia 
towarzyszące, a szczególnie na trzecią odsłonę ambient roomu 
o nazwie „Balans”. W dniach 26–28 lipca IP Studio na trzy dni 
otworzy instalację, która – jak piszą twórcy – jest przestrzenią 
intuicyjnej interakcji: wprawiane w ruch obiekty tworzą w niej 
ambientowe środowisko dźwiękowo-wizualne. Znając po-
przednie realizacje IP Group, możemy spodziewać się idealnie 
zbalansowanego doświadczenia, dającego wytchnienie pomię-
dzy kolejnymi seansami kinowymi.

Od 8 sierpnia nową wystawę oglądać będzie można w galerii 
Miejsce przy Miejscu. Jedna z najmniejszych przestrzeni wy-
stawienniczych Wrocławia jest jednocześnie jednym z naj-
ciekawszych miejsc, które od kilku lat zachwyca pokazami 
współczesnej fotografii na najwyższym poziomie. Tym razem 
zobaczymy wystawę Krzysztofa Kowalczyka pod kuratelą 
Łukasza Rusznicy. To bardzo osobiste obrazy – zapisy nocnych 
ucieczek przez miasto dojrzałego mężczyzny. Niepokojący 
dziennik cielesnego zmęczenia, napędzanego strachem i ryt-
mem biegu.

Nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej ukazała się długo 
oczekiwana książka Macieja Lorenca „Czy psychodeliki 
uratują świat?”. Zbiór wywiadów, które autor przeprowadził 
z najważniejszymi ekspertami m.in.: psychofarmakologii, an-
tropologii, neurobiologii czy polityki narkotykowej, dają kom-
pendium wiedzy na temat psychodelików, opierając się na 
faktach i badaniach naukowych zamiast mitach i legendach. 
Lektura obowiązkowa przed letnim maratonem festiwalowym.

Let’s start with something that everyone knows – that laughter 
is the best medicine. I didn’t mention it for naught – Hrabi, 
a unique cabaret group and a mainstay of the Polish comedy 
scene, can boast not only many years of experience, but also 
their fresh, apolitical sense of humour, balancing on the verge 
of absurdity and exceptional common sense. Their latest pro-
gramme Wady i Waszki, which they will present at Impart on 
the 8th of July, will certainly be a source of great, balanced hu-
mour and impeccable acting.

The Fantastic Rosiński – an upcoming exhibition of drawings 
at the Centrum Kultury Zamek in Leśnica could turn out to be 
another interesting feature on the cultural map of events. The 
fans of the legendary Thorgal and Szninkiel will definitely be 
happy to travel to this fantastic universe once again – all the 
more so because after forty years of illustrating Thorgal, the 
author is finally saying goodbye to the series.

TUiTAM Traveller Association also has something inspiring 
and interesting in store for us – trips in the footsteps of films, 
which were made in Wrocław. Although the series of meetings 
is already well-underway, not all is lost yet – July and August 
will bring us Among the Townhouses and Between the Bridges. 
The guides will take you on a walk to former sets of produc-
tions such as More Than Life at Stake and Daas.
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Marketing, polityka, 
rozrywka: trudno 
współcześnie znaleźć 
dziedzinę życia, która  
nie wykorzystywałaby 
naszej cielesności.  
Jedni ciało zakrywają,  
inni – odkrywają,  
większość zgadza się  
jednak ze stwierdzeniem,  
że ciało zostało już 
całkowicie wyzwolone.  
Czy na pewno? O tym, 
dlaczego cielesność będzie 
głównym tematem 
tegorocznej edycji 
Międzynarodowego 
Festiwalu Nowe 
Horyzonty, rozmawiamy 
z jego selekcjonerkami 
programowymi  
– Małgorzatą Sadowską  
i Ewą Szabłowską.

Jakiego rodzaju cielesność eksplorować 
będą w tym roku Nowe Horyzonty?
Małgorzata Sadowska: Ciało jest dzisiaj w cen-
trum bardzo wielu zjawisk: wojen kulturowych, 
wojen politycznych, także w centrum przemian 
obyczajowych i naukowych. Laboratoria „hodują” 
ludzkie narządy i tkanki. Medycyna pozwala dosto-
sować płeć. Poza tym żyjemy przecież w czasach, 
w których coraz poważniej zastanawiamy się nad 
tym, gdzie kończy się człowiek, a zaczyna sztuczna 
inteligencja.

Ewa Szabłowska: To prawda, żyjemy w kultu-
rze ciała. Cielesność jest nie tylko frontem walki 
– ciało po prostu jest wszechobecne. Znajdzie-
my je praktycznie w każdej reklamie. Kultura tak 
zwanego wellnessu przeżywa obecnie renesans: 
wszelkie warsztaty jogi, lepszego oddychania, lep-
szego orgazmu, usprawniania czy ulepszania cia-
ła są niezwykle popularne, a trenerzy personalni 
zajmują pozycję co najmniej równą guru. Z jednej 
strony możemy zaobserwować duże skupienie na 
ciele jako produkcie – absolutnie wolnym, z drugiej 
– mamy do czynienia z ciałem, które nie wyzwoliło 
się jeszcze ze wszystkich systemów władzy i nad-
zoru. Wiele filmów z tegorocznego programu to 
historie emancypacyjne, prezentujące różne formy 
wyzwalania ciała.

Który z tegorocznych filmów nazwałybyście 
najbardziej przełomowym, prezentującym 
świeże spojrzenie na temat cielesności?
ES: „Córki ognia” (tytuł oryg. „Las hijas del fuego”) 

Albertiny Carri to film na swój sposób wywroto-
wy, ponieważ wykorzystuje coś, co można nazwać 
poetyką kina pornograficznego. W filmie obser-
wujemy grupę kobiet, które zakładają komunę les-
bijską. Całość – z jednej strony – gatunkowo przy-
pomina film drogi: oto dwie dziewczyny wyruszają 
w podróż po Argentynie, wyzwalając ze społecz-
nych, patriarchalnych pułapek kolejne bohaterki. 
Z drugiej strony to także kino zemsty: mężczyźni 
krzywdzący kobiety (fizycznie i psychicznie) zostają 
ukarani. Reżyserka bardzo świadomie wykorzystuje 
pornografię i zadaje pytanie, czy można ją połączyć 
z feminizmem. Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy por-
nografia może być narzędziem wyzwolenia, czy jed-
nak jest z gruntu antykobieca? Carri w inteligentny 
sposób pokazuje, że pornografia nie musi być opre-
syjna, ale tylko pod jednym warunkiem: jeśli męż-
czyźni w niej nie uczestniczą – ani jako producenci, 
aktorzy, ani nawet odbiorcy.

Kino erotyczne zajmie szczególne miejsce 
na 19. Nowych Horyzontach. Nie będzie to 
jednak erotyka rozumiana stereotypowo, 
czyli kiczowata, często zbyt dosadna, gdzie 
wszelka fabuła jest jedynie pretekstem dla 
oglądania nagich ciał.
MS: Nazwa poświęconej erotycznemu kinu lat 70. 
sekcji „Mokre sny” nieco przewrotnie nawiązuje do 
słynnego stwierdzenia, że „kino jest snem”. Ale to 
także odwołanie do nazwy festiwalu, którego dwie 
edycje odbyły się na początku lat 70. w Amsterda-
mie. Impreza próbowała uwolnić seks spod kontroli 
cenzury; chciała ambitnie łączyć art house i main

ODZYSKAĆ         
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TO REGAIN 
A BODY

stream, pornografię i erotykę, i jeszcze włączyć 
w to wszystko feministyczną perspektywę. Lata 70. 
to czas krótkiej, ale burzliwej symbiozy kina arty-
stycznego z erotycznym, kiedy powstawały rady-
kalne, odważne, filmowe eksperymenty – do dzisiaj 
pomijane jednak w kanonie. Kino bardzo szybko za-
częło testować seksualne utopie, które pojawiły się 
na fali rewolucji 1968 roku. To był fascynujący czas 
obyczajowych przemian, emancypacji, rozkwitu no-
wych koncepcji dotyczących społeczeństwa i sztuki, 
ale też epoka politycznych wstrząsów. Ich ślad jest 
obecny choćby w erotycznym kinie hiszpańskim 
powstającym w reakcji na dyktaturę Franco czy 
w kinie włoskim rozliczającym się z faszyzmem. To 
wtedy powstały wybitne filmy Piera Paolo Pasoli-
niego („Salo, czyli 120 dni Sodomy”), Liliany Cavani 
(„Nocny portier”) czy słynne nazisploitation Tinta 
Brassa – „Salon Kitty”. 

„Sweet Sweetback’s Baadasssss Song” z 1971 roku, 
wyreżyserowany przez afroamerykańskiego reży-
sera Melvina Van Peeblesa, w bardzo odważny spo-
sób rozprawia się ze stereotypami na temat czar-
nego ciała i jego mitycznej potencji. W programie 
znajdzie się też film z Czechosłowacji – „Waleria 
i tydzień cudów” Jaromila Jireša. Choć w większo-
ści przypadków kino erotyczne z lat 70. miało w so-
bie moc emancypacyjną, tutaj mamy do czynienia 
z eskapizmem. Skoro nie można było otwarcie roz-
mawiać o wolności politycznej, uciekano w surre-
alizm, fantazje, erosa.  

Nie zabraknie i filmów stworzonych przez kobiety. 
O „Mokrych snach” opowiedzą Argentynka Nelly 

Kaplan i Francuzka – Catherine Breillat. Ich dzieła 
to fantastyczne przykłady komponowania opowie-
ści przekraczających męskie spojrzenie, definiują-
cych na nowo rolę kobiety w relacjach z mężczyzna-
mi. W satyrycznej, wyreżyserowanej przez Breillat 
„Prawdziwej młodej dziewczynie” (tytuł oryg. „Une 
Vraie Jeune Fille”) z 1976 roku przyglądamy się bu-
dzącej się seksualnie nastolatce. Ale ów klasyczny 
obiekt seksualnych męskich fantazji (Lolita!) tu sam 
fantazjuje – i to śmiało. Nakręcona w 1969 roku ko-
media „Narzeczona pirata” (tytuł org. „La Fiancée 
du pirate”) Nelly Kaplan pokazuje kobietę emancy-
pującą się, która na wspomnianych męskich fanta-
zjach i mizoginii zarabia.

Kino erotyczne tego czasu miało więc różne zna-
czenie w różnych krajach i kulturach. Było i eman-
cypacyjne, i polityczne, i eskapistyczne. Warto je 
przypomnieć i odmitologizować. Choć ciało jest 
współcześnie wszechobecne, to jednak prawda 
o naszej seksualności została usunięta z przestrzeni 
publicznej. Jeszcze do niedawna kina prezentujące 
filmy erotyczne były w Europie dość powszechne. 
Tymczasem ostatnie kino erotyczne we Francji – 
kolebce europejskiej wolności – zostało zamknięte 
dwa lata temu. Ciało zostało zawłaszczone przez 
pornografię, oglądaną w samotności, na ekranie 
komputera. W trakcie tegorocznych Nowych Ho-
ryzontów chcemy niejako odtworzyć dawną wspól-
notę – przywołać „ciało kolektywne” oglądające 
erotykę.

Rozmawiał: Stanisław Abramik

Marketing, politics, 
entertainment – these days, 
one would be hard-pressed  
to find at least one area  
of life that does not take 
advantage of our bodies. 
Some cover their bodies, 
other try to do the exact 
opposite; however, most 
agree with the statement  
that the body has already 
been completely liberated.  
Or has it? We are talking  
about the reasons for the 
body being the main theme 
of this year's edition of the 
New Horizons International 
Festival with its program- 
mers – Małgorzata Sadowska  
and Ewa Szabłowska.

What kind of body issues will be explored 
this year by the New Horizons Festival?
Małgorzata Sadowska: These days, the body is at 
the heart of many phenomena – cultural and po-
litical wars, as well as moral and scientific break-
throughs. Laboratories grow human tissues and 
organs. Medicine enables people to adjust their 
biological sex. What’s more, we live in a time when 
we have to think more and more seriously about 
where a human being ends and artificial intelli-
gence begins.

Ewa Szabłowska: It’s true, we live in a body cul-
ture. Our bodies aren’t just frontlines in battles 
– they are simply ubiquitous. We can find bodies 
in practically every ad. The so-called wellness cul-
ture is currently booming – all the yoga classes and ka
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workshops, claiming to give you better breathing, 
a better orgasm and a better body are extremely 
popular, while personal trainers are at least equal 
to gurus. On the one hand, we can see a strong fo-
cus on the body as a product – an absolutely free 
one at that – but on the other hand, we are dealing 
with a body that has not yet freed itself from all the 
systems of power and scrutiny. Many of the films 
from this year's programme are emancipatory, pre-
senting various forms of body liberation.

Which of this year's films would you call 
the most groundbreaking, presenting  
a fresh outlook on the subject of body?
ES: The Daughters of Fire (orig. title Las hijas del 
fuego) by Albertina Carri is a subversive film, since 
it uses something that can be called the poetics of 
pornography. In the film, we follow a group of wom-
en who establish a lesbian commune. On the one 
hand, the whole thing resembles a road film – two 
girls set off on a journey through Argentina, liber-
ating other girls from the social, patriarchal traps. 
On the other hand, it’s also a revenge film – all the 
men harming women (physically and mentally) are 
punished. The director uses pornography in a very 
conscious manner and asks the question, whether it 
can be combined with feminism. If yes, then how? 
Can pornography be a tool for liberation, or is it 
essentially opposed to women? Carri intelligently 
demonstrates that pornography does not have to be 
oppressive, but only on one condition – if men do 
not participate in it – neither as producers, nor as 
actors, nor even as viewers.

Erotic cinema will have a special place  
during the 19th New Horizons Festival.  
However, we are not going to show  
stereotypical erotica – one that is kitschy, 
often too blunt, where any plot is only  
a pretext for watching naked bodies.
MS: “Wet dreams” – the title of the section devoted 
to the erotic cinema of the 1970s refers perversely 
to the famous statement that “cinema is a dream”. 
It is also a reference to the name of a festival whose 
two editions took place in Amsterdam in the early 
1970s. The event aimed at liberating sex from the 
clutches of censorship; it wanted to ambitiously 
combine art house and mainstream, pornography 
and erotica, as well as include a feminist perspec-
tive. The 1970s was a time of a short, but turbulent 

symbiosis between artistic and erotic cinema, with 
radical, bold, film experiments, which remain 
ignored and excluded from the canon. The cine-
ma very quickly began to test sexual utopias that 
emerged in the wake of the 1968 revolution. It was 
a fascinating time of moral transformations, eman-
cipation, emergence of new concepts concerning 
society and art, but also an epoch of political up-
heavals. Their traces can be seen, for example, in 
erotic Spanish films created in reaction to Franco's 
dictatorship or in Italian cinema, which dealt with 
the history of fascism. It was then that Pier Paolo 
Pasolini (Salò, or the 120 Days of Sodom), Liliana 
Cavani (The Night Porter) and Tinto Brass’ famous 
Nazisploitation (Salon Kitty) created their famous 
works. 

The 1971 Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, direct-
ed by African-American director Melvin Van Pee-
bles, boldly deals with stereotypes about the black 
body and its mythical sexual prowess. The pro-
gramme also features a film from Czechoslovakia 

– Valerie and Her Week of Wonders by Jaromil 
Jireš. Although in most cases the erotic cinema of 
the 1970s had an emancipatory power, here we are 
dealing with escapism. Since it was not possible to 
talk openly about political freedom, surrealism, 
fantasies, eroticism and Eros were used as outlets. 

There will be no shortage of films made by women. 
“Wet dreams” will be presented by Nelly Kaplan 
from Argentina and Catherine Breillat from France. 
Their works are fantastic examples of composing 
stories that transcend the male gaze and redefine 
the role of women in relationships with men. Breil-
lat’s 1976 satirical film A Real Young Girl (orig. title 
Une Vraie Jeune Fille) takes a closer look at a sexu-
ally awakening teenage girl. However, in her work, 
this classic object of male sexual fantasies (Lolita!) 
is the one who fantasises – while pulling all the 
stops. In 1969 comedy A Very Curious Girl (orig. title 
La Fiancée du pirate), Nelly Kaplan shows a wom-
an emancipating herself, who makes money, taking 
advantage of these male fantasies and misogyny.

Erotic cinema of that time had different meanings 
in different countries and cultures. It was a tool of 
emancipation, politics and escapism. It is worth-
while to bring it back and dispel all the myths 
surrounding these works. Despite the fact that the 
body is ubiquitous today, the truth about our sex-
uality has been removed from public space. Until 
recently, erotic cinemas were quite common in Eu-
rope. Meanwhile, the last erotic cinema in France, 
the cradle of European freedom, was shut down two 
years ago. The body was hijacked by pornography, 
watched alone on a computer screen. During this 
year's New Horizons Festival, we want to recreate 
the old community in a way – to recall a “collective 
body” watching erotica.

Interview: Stanisław Abramik

19. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY  
NOWE HORYZONTY / 19TH INTERNATIONAL FILM  
FESTIVAL NEW HORIZONS

25.07–4.08

Kino Nowe Horyzonty
Dolnośląskie Centrum Filmowe 
Lower Silesian Film Centre

www.nowehoryzonty.pl

mffnowehoryzonty                                  → s. 52 
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W czerwcu Wrocław stał się europejską stolicą współczesnego  
rysunku – i status ten utrzyma aż do września. Triennale Rysunku,  
którego pierwsza odsłona odbyła się w 1965 roku, to pośród innych  
konkursów i wystaw rysunkowych w Polsce i Europie Środkowej  
przegląd o najdłuższej historii, który ma też ambicję, by w Europie  
być wydarzeniem tego typu najważniejszym.

In June, Wrocław became the European capital of contemporary  
drawing, and the city is going to hold this title until September.  
The Triennial of Drawing, the first edition of which took place in 
1965, is the longest-running review of drawing art among other  
drawing competitions and exhibitions in Poland and Central  
Europe, with the ambition to become the most important event  
of its kind in Europe. 

Zebrała / Collected by: Paulina Popiół

RYSUNEK JAKO BYT ODOSOBNIONY 
DRAWING AS AN ISOLATED ENTITY
Hasło tegorocznej edycji konkursu Triennale Rysunku  
– weltschmerz – to między innymi zachęta do eksplo- 
rowania wątków dotyczących relacji artysty z sobą sa-
mym wobec presji otaczającego świata, jego związków 
i relacji z innymi, a poprzez to także opisania znaczenia 
indywidualności w świecie, w którym każdy jest indywi-
dualnością.

The theme of this year’s edition of the Triennial of  
Drawing competition – weltschmerz – serves as an 
encouragement to explore themes concerning the artist’s 
relations with themselves in the face of the pressure of 
the surrounding world, their relationships and relations 
with others, and thus to describe the meaning of individ-
uality in a world in which everyone is an individual.

RYSUNEK NA GRANICY 
DRAWING ON THE BORDER
Pojęcie „borderline”, które oprócz zaburzenia osobo-
wości przywoływać może linię wyznaczającą granicę 
między rysunkiem i nie-rysunkiem, służy za metaforę 
sytuacji artystycznej, emocjonalnej i społecznej. Ścieżki 
wyznaczane przez artystów wiodą widza tropem trzech 
wątków: rysunku powstającego w oderwaniu od świata 
zewnętrznego, wykorzystania tych pozornie odciętych 
od rzeczywistości praktyk jako narzędzi poznania 
oraz relacji, w jakiej wyobraźnia rysunkowa pozostaje  
z kondycją współczesnego społeczeństwa.

The notion of "borderline", which apart from personality 
disorder also evokes an association with a line marking 
the border between drawing and non-drawing, serves  
as a metaphor for the artistic, emotional and social situa-
tion. The paths drawn by the artists lead the viewer along 
the traces of three main issues – a drawing created in iso-
lation from the outside world, the use of these seemingly 
cut off from reality practices as tools of cognition and  
the relationship between the drawing imagination and 
the condition of contemporary society.

„WELTSCHMERZ” – WYSTAWA KONKURSOWA
WELTSCHMERZ – A COMPETITON EXHIBITION 

14.06–24.07
BWA Wrocław Główny                               → s. 40

„BORDERLINE” – WYSTAWA GŁÓWNA
BORDERLINE – A MAIN EXHIBITION 

14.06–15.09
Muzeum Współczesne Wrocław 
Wrocław Contemporary Museum                   → s. 40

Łukasz Gierlak

Raz na trzy lata daje ono okazje, by w stolicy Dolnego 
Śląska zobaczyć przykłady najciekawszych działań 
europejskich rysowników. Podczas kilkumiesięcznego 
artystycznego święta rysunek definiowany jest 
w bardzo aktualny sposób – jako całość o intermedial-
nym charakterze, która chętnie korzysta nie tylko  
z tradycyjnych technik, ale i z narzędzi zazwyczaj koja-
rzonych z multimediami. Jakie rysunkowe doświadczenia 
rysują się przed wrocławianami, planującymi odwiedzić 
Triennale Rysunku Wrocław 2019?

Once every three years, it gives its visitors an opportu-
nity to see examples of the most interesting activities 
of European artists right in the capital of Lower Silesia. 
The celebration of drawing art, which runs for several 
months, redefines drawing in a very current and contem-
porary way – as an entirety of an intermedia character, 
which willingly uses not only traditional techniques, but 
also tools usually associated with multimedia. What kinds 
of drawing experiences can the residents of Wrocław 
see during their visit at the Wroclaw Triennial of Drawing 
2019?
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RYSUNEK JAKO CEREMONIA 
DRAWING AS A CEREMONY
Kongres uwieńczony ceremonią wybaczania nawiązuje do indyjskiego święta 
Holi, które zawiera między innymi element zabawy z kolorowymi farbami. 
Jako część celebracji odwiedza się przyjaciół i wrogów, obrzuca kolorowymi 
proszkami, a także wybacza wszystko, co się stało w ostatnim roku. Efekty  
pracy wrocławskich artystów pod wodzą Pawła Althamera można zobaczyć  
w witrynach przy ulicy Wita Stwosza.

A congress concluded with a ceremony of forgiveness refers to the Indian festival 
of Holi, which includes an element of playing with colours. Part of the celebration 
includes visiting friends and foes, throwing coloured powder at them, and forgiv-
ing everything that happened last year. The results of the work of Wrocław-based 
artists led by Paweł Althamer are shown in the showcases on Wita Stwosza Street.

„KONGRES RYSOWNIKÓW. ŚWIĘTO WYBACZANIA” – WYSTAWA
POKONGRESOWA / DRAFTSMEN'S CONGRESS / FORGIVENESS 
HOLIDAY – A POST-CONGRESS EXHIBITION

23.06–31.07
galeria Awangarda BWA Wrocław / Awangarda Gallery

„UN-HOME / MOVING STONES” – WYSTAWA INDYWIDUALNA
UN-HOME / MOVING STONES – AN INDIVIDUAL EXHIBITION

14.06–6.07
Galeria Arttrakt / Arttrakt Gallery                                               → s. 41

PROGRAM ANIMACJA – POKAZY ANIMACJI, WARSZTATY, SPOTKANIA
ANIMATION PROGRAMME – ANIMATION SHOWS, WORKSHOPS, MEETINGS

14.06–18.07
BWA Wrocław Główny                             www.trwro.pl

„W NIEPORZĄDKU” 
– WYSTAWA 
MESS – AN EXHIBITION

27.06–26.07
Galeria Entropia
Entropia Gallery        
→ s. 41

RYSUNEK TOŻSAMOŚCI 
DRAWING OF IDENTITY
Instalacja nawiązuje do wizyty artysty w Ośrodku dla Cudzoziemców 
w Podkowie Leśnej – Dębaku pod Warszawą. Filip Berte przeprowadził tam 
warsztaty dla przebywających na terenie ośrodka imigrantów. Część swojego 
projektu zrealizował właśnie z nimi.

The installation refers to the artist’s visit to the Centre for Foreigners in Podkowa 
Leśna – Dębak near Warsaw. There, Filip Berte conducted workshops for immi-
grants staying at the Centre, with whom he carried out a part of his project.

RYSUNEK PORUSZONY 
THE DRAWING THAT MOVED
Karel Doing stworzył własne techniki animacyjne: wykorzystał chemiczną  
reaktywność z emulsją światłoczułą pospolitych chwastów, kwiatów polnych 
i traw, które posłużyły mu do wywoływania zjawiskowych obrazów na papierze 
fotograficznym i taśmie filmowej 16 mm.

Karel Doing developed his own animation techniques by using chemical reactivity 
with a photosensitive emulsion made of common weeds, field flowers and grasses 
to produce phenomenal images on photographic paper and 16 mm film.

Mira Boczniowicz

Łukasz Korolkiewicz Paweł Althamer

Filip Berte

Karel Doing

RYSUNEK-KŁĄCZE 
RHIZOME DRAWING
Na powierzchniach ścian i podłogi 
galerii powstał rizomatyczny 
– czyli kłączowy – rysunek, wpisany 
we wcześniejszy, wykreowany 
przez samo życie szkic. Obraz, 
rozrastając się, przekształcił się  
w instalację. Autorki posłużyły 
się tu technikami własnymi, m.in. 
tajemniczą sidoluxografią.

The surfaces of walls and floors  
of the gallery were covered by  
a rhizomatic drawing, inscribed 
in an earlier sketch created by life 
itself. The image, growing larger, 
transformed into an installation.  
The authors used their own tech-
niques, including the mysterious 
sidoluxography.
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XXVI FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ  
I KAMERALNEJ IM. JOHANNESA BRAHMSA 
NON SOLA SCRIPTA
26TH JOHANNES BRAHMS NON SOLA SCRIPTA 
INTERNATIONAL ORGAN AND CHAMBER  
MUSIC FESTIVAL 

7.07–1.09 | 19:00  
każda niedziela / each Sunday

Kościół Świętego Krzyża / Church of the Holy Cross

www.strefakultury.pl/NonSolaScripta      → s. 46

Brahms visited and gave many concerts in the 
capital of Lower Silesia, and in 1879 he received 
an honorary doctorate from the University of 
Breslau. The artist could enjoy this honour only 
once in his lifetime, all thanks to the rich indus-
trialist (and grandfather of the famous scientist 
Max Born) Solomon Kauffmann and professor of 
philosophy Wilhelm Dilthey. They managed to 
convince the Schlesische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität to grant the then 46-year-old musician 
this prestigious academic honour. The compos-
er, a modest man who shunned all publicity and 
avoided lavish celebrations, did not appear at 

Tegoroczna odsłona Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej 
Non Sola Scripta jest pierwszą, 
która odbywać się będzie pod 
patronatem Johannesa Brahmsa. 
Wybór tego właśnie kompozy-
tora na patrona wydarzenia nie 
jest przypadkowy – to muzyk, 
w którego życiorysie Wrocław 
zajmuje poczesne miejsce, a jed-
no z jego dzieł do dziś rozsławia 
nasze miasto na całym świecie.

This year’s edition of the Non 
Sola Scripta Organ and Chamber 
Music Festival is the first edition 
in history to be held under the 
name of Johannes Brahms. 
Choosing this composer as 
the patron of the event is not 
a coincidence – after all, Breslau 
was an important city throughout 
the entire life of the artist, and 
one of his works still makes our 
city famous across the world.

   Zacznij od   
      Brahmsa

Start with  
        Brahms

Kuba Żary

the official presentation, instead he sent words 
of thanks for the distinction on a postcard. How-
ever, as a token of gratitude, the composer wrote 
the Academic Festival Overture for the University, 
to commemorate this occasion – a brilliant piece, 
which features a number of funny musical quotes 
from popular contemporary student songs, as 
well as a triumphant finale, where a keen listener 
can hear chords of the famous student anthem – 
Gaudeamus igitur. The first performance of the 
piece took place in January 1881. The professors 
dressed in the official togas must have been ex-
tremely surprised when – seemingly defying the 
seriousness of the moment – the orchestra con-
ducted by Brahms himself began to play the frivo-
lous melodies usually sung by students in taverns 
with a pint of golden beer. The humorous overture 
is still part of the regular repertoire of orchestras 
around the world.
“The «Academic Festival Overture» transcribed for 
the organ will open this year’s festival,” said Prof. 
Andrzej Chorosiński, artistic director of Non Sola 
Scripta. “The music by Johannes Brahms, whose 
musical testament is a series entitled «Eleven Cho-
rale Preludes for Organ», will be ubiquitous in this 
and future editions of the festival”. By taking the 
name of Johannes Brahms, the Wrocław event be-
came the only festival of organ and chamber mu-
sic in Poland and Europe named after this great 
composer. The programme of the event features 
a host of the most outstanding Polish and Europe-
an organists, as well as artists, whose artistic ac-
tivity can be hardly associated with classical mu-
sic – Polish popular music star Halina Frąckowiak, 
as well as world-famous pianist Włodek Pawlik, 
first Polish Grammy Award-winning jazzman.

Brahms w stolicy Dolnego Śląska bywał i koncerto-
wał wielokrotnie, a w 1879 roku otrzymał tytuł dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Taki zaszczyt spotkał wielkiego kompozytora tylko 
raz, a wszystko za sprawą bogatego przemysłowca 
(a przy okazji dziadka słynnego naukowca Maksa 
Borna) Salomona Kauffmanna i profesora filozofii 
Wilhelma Diltheya. To oni przekonali władze Schle-
sische Friedrich-Wilhelms-Universität, by przyzna-
ły 46-letniemu wówczas muzykowi prestiżową god-
ność akademicką. Kompozytor, z natury człowiek 
skromny i stroniący od rozgłosu oraz unikający wy-
stawnych fet, na uroczystej promocji się nie pojawił 
– podziękowania za wyróżnienie z właściwą sobie 
prostotą przesłał na kartce pocztowej. Chcąc oka-
zać swą wdzięczność, sprezentował jednak uniwer-
sytetowi napisaną specjalnie z tej okazji „Uwerturę 
akademicką”. To błyskotliwy utwór, w który wple-
cione zostały zabawne cytaty z licznych, popular-
nych w tym czasie studenckich pieśni, a w którego 
tryumfalnym finale słuchacz usłyszeć może akordy 
sławnego hymnu żaków „Gaudeamus igitur”. Pra-
wykonanie kompozycji odbyło się styczniu 1881 
roku – odziani w odświętne togi profesorowie mu-
sieli być niezwykle zaskoczeni, gdy – zaprzeczając 
powadze chwili – dyrygowana przez Brahmsa orkie-
stra zaczęła przywoływać frywolne melodie zazwy-
czaj śpiewane przez studentów w karczmach, przy 
kuflu złocistego piwa. Pełna humoru uwertura do 
dziś jest częścią stałego repertuaru orkiestr na ca-
łym świecie.
– Od „Uwertury akademickiej” w transkrypcji na or-
gany rozpoczniemy tegoroczny festiwal – mówi prof. 
dr hab. Andrzej Chorosiński, dyrektor artystyczny 
Non Sola Scripta. – Muzyka Johannesa Brahmsa, 
którego „muzyczny testament” stanowi cykl chora-
łów organowych, będzie wszechobecna w koncer-
tach tej i przyszłych edycji festiwalu. Przyjmując 
imię Johannesa Brahmsa, wrocławskie wydarzenie 
stało się jedynym w Polsce i Europie festiwalem 
muzyki organowej i kameralnej imienia tego wiel-
kiego twórcy. W programie imprezy znalazła się 
reprezentacja najlepszych polskich i europejskich 
organistów, ale też artyści, których działalność nie 
kojarzy się z muzyką klasyczną: gwiazda polskiej 
estrady Halina Frąckowiak czy pianista Włodek 
Pawlik, pierwszy polski jazzman uhonorowany na-
grodą Grammy.
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Rosiński 
fantastyczny

Z Grzegorzem Rosińskim – światowej  
sławy rysownikiem komiksowym,  

grafikiem i malarzem, współautorem  
kultowego „Thorgala” – rozmawiamy  

o dzieciństwie we Wrocławiu,  
późniejszej twórczości i współpracy  

z zagranicznymi magazynami.

Kim jest fantastyczny Rosiński?
Uważam się za Europejczyka z krwi i kości – trochę 
jestem Polakiem, trochę Belgiem, Francuzem, 
Szwajcarem… Nie ma dla mnie znaczenia, jakiej 
się jest narodowości, a ważne jest to, do czego się 
dąży w życiu. Moją aspiracją była walka dla kultury 
europejskiej, ale nie tej elitarnej, tylko tej popular-
nej. A najlepszą strategią, by nie dać się wciągnąć 
w propagandę, by nie dać się wykorzystać do ja-
kichś nacjonalistycznych akcji, była właśnie fan-
tastyka. Bo w fantastyce można wszystko. Gdy 
pracowałem dla „Relaxu”, gdzie odpowiadałem za 
poziom artystyczny, „wciskane” nam były tematy 
polityczne, typu zmagania Kubańczyków, którzy 
pomagają swoim braciom w Afryce walczyć o swoją 
wolność. Pójście w kierunku fantastyki to był mój 
sposób walki z codziennością i z propagandą…

Czyli świat Thorgala był pewnego rodzaju 
ucieczką od ówczesnej, raczej nieciekawej 
rzeczywistości?
Chciałem tak go ograć, żeby w serii nie pojawiły się 
żadne elementy polityczne, i… udało się. Krótka saga 
Wikingów, która nawet nie wiadomo, gdzie i kiedy 
dokładnie się rozgrywa. Oczywiście musiałem so-
bie (i scenarzyście, który nie był do tego przyzwy-
czajony) narzucać pewnego rodzaju autocenzurę  
– pracowałem dla belgijskiego tygodnika, regularnie 
musiałem posyłać do redakcji cały rozdział, więc nie 
mogłem pozwolić sobie na wątpliwości podczas cen-
zury na granicy, a wiadomo – wszystko było werto-
wane, oglądane, przeglądane…

Ale okazało się, że ludzie właśnie na coś takiego 
czekali. Utwierdziłem się w przekonaniu, że nie 
można dawać się złapać na wskazania wydawców, 
co się sprzedaje. Teraz wszędzie pakuje się sceny 
erotyczne, bo to rzekomo jest chwytliwe – gdy tyl-
ko wydawca mówi mi, że czytelnicy coś lubią, od 
razu przestaję rozmawiać. „Thorgal” był hitem, bo 
– trochę prawicowo to zabrzmi – traktował o odpo-
wiedzialności, dbałości, rodzinie. Tam jest miłość, 
nienawiść, zazdrość – same ludzkie uczucia. Co 
ciekawe, większość moich czytelników to kobiety,  
co rzadkie dla tego gatunku.

W „Thorgalu” nie brakuje silnych kobiecych 
postaci, z którymi być może łatwiej się 
kobietom identyfikować.
Tak, chociaż gdy słyszałem, że porucznik Ola była 
obiektem fascynacji czy odkryciem erotyzmu dla 
młodych chłopców, to trochę trudno mi w to uwie-
rzyć, ponieważ (śmiech) ja w ogóle nie umiałem 
rysować kobiet, nie umiałem rysować koni, nie 
umiałem rysować wielu rzeczy, na przykład ręki. 
Ale dlatego prosiłem scenarzystę, żebym zawsze 
dostawał takie tematy, których nie umiem nary-
sować. Bo uwielbiam proces dokumentacji: mogę 
wtedy poznać coś nowego, rozruszać mózg i się 
udoskonalić.

Wykształcenie zdobywał pan najpierw  
we Wrocławiu, a potem w liceum plastycz-
nym i na ASP w Warszawie. Jaka była  
pana perspektywa, kiedy wybierał się pan 

do szkoły w stolicy i co dało panu uczenie 
się tam?
W zasadzie to był przypadek, bo rodzice chcieli, 
żebym został architektem – całe szczęście na poli-
technikę mnie nie przyjęli. I dobrze, bo ja nie mógł-
bym niczego zbudować, jestem zbyt mało odpowie-
dzialny. Gdy rysuję, to jak coś trochę w prawo czy 
w lewo przesunę, nie ma to większego znaczenia: 
most się nie zawali (śmiech).

Gdy złożyłem papiery na akademię i ciało pedago-
giczne zobaczyło wszystkie moje prace, zostałem 
przyjęty od razu, co nie było takie oczywiste, bo po 
liceum plastycznym trudniej było się tam dostać. 
„Ci po liceum” byli już artystami, często nawet 
lepszymi od profesorów. Ja miałem niesłychane 
szczęście do kadry – przez całe lata na ASP byłem 
u Tomaszewskiego na plakacie. Dopiero po ‘68 roku 
ktoś gdzieś usłyszał, że wcześniej rysowałem ko-
miksy. Turystyka (Wydawnictwo Sport i Turystyka 
– przyp. red.) zaczęła wydawać „Kapitana Żbika”, 
nie chciałem iść do milicji, więc trzeba było robić 
propagandę, choć wtedy jeszcze nie byłem aż tak 
wyczulony, co nią jest.

Nigdy nie było dla mnie ważne, żeby coś tylko na-
rysować, ale żeby wprowadzić do rysunku przekaz. 
Tak jak co ambitniejsi autorzy obrazków popular-
nych próbujący przekazać ludziom, którzy nie mają 
żadnego związku ze sztuką i żadnej wiedzy na ten 
temat, walory – bo się na tym znają, bo wiedzą, bo 
potrafią, bo byli do tego kształceni. Mają tę pasję,  
a przede wszystkim uczciwość, żeby nie robić ok
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The fantastic 
Rosiński
With Grzegorz Rosiński – a world-famous comic book  
artist, graphic designer and painter, co-author of the iconic  
Thorgal – we talk about childhood in Wrocław, later creation 
and cooperation with foreign magazines.

czegoś tylko dla pieniędzy, a tworzyć dla wartości. 
Bo warto, żeby człowiek, który nie ma nic wspólne-
go ze sztuką, kulturą, a rozmawia z kimś w obszarze 
języka wizualnego, czytając komiksy, mógł przeczy-
tać coś wartościowego.

A czy jest dla pana wartością, że wystawa 
pańskich prac w Polsce ma miejsce właśnie 
we Wrocławiu?
Wrocław jest dla mnie szalenie ważnym miastem, 
ponieważ to miasto mojego dzieciństwa. Do 1946 
roku mieszkałem na Psim Polu, nie wiem, czy jesz-
cze istnieje...

Tak, istnieje.
…a potem na Sępolnie, pięć lat na Sierakowskiego, 
i to był dla mnie najważniejszy okres; tam „zaczą-
łem siebie”. To we Wrocławiu z gruzów wyciągałem 
przeróżne zabawki, stare książki. Razem z moim 
przyjacielem Jasiem Szajnerem (któremu tym sa-
mym mówię „a kuku” z nadzieją, że pojawi się na 
otwarciu wystawy) pasjonowaliśmy się Thomasem 
Maynem Reidem, westernami. Tam pierwszy raz 
odkryłem „Vaillant” – gazetę-komiks, a była to tyl-
ko jedna z wielu rzeczy, z którą miałem tu pierwszy 
raz kontakt, naznaczająca mnie na całe życie. To  
we Wrocławiu zacząłem publikować: nie wiedzia-
łem jeszcze, czy chcę pisać, czy rysować. Wreszcie, 
to we Wrocławiu bardzo szybko dojrzałem: moi 
wydawcy często mówili mi później: Rosiński, ty  
nigdy nie byłeś amatorem, nigdy nie byłeś dzieckiem,  
oglądając moje pierwsze prace.

Wybiera się pan na Sierakowskiego,  
panie Grzegorzu?
Tam mnie poszczują psami zapewne (śmiech). Na 
pewno jadę do Wrocławia, żeby odnaleźć swoje 
dzieciństwo, o którym ciągle śnię. Pamiętam ten 
domek, bo panowały w nim świetne warunki: na 
strychu można było zrobić super pracownię… Na 
zewnątrz ogromne ogrody, w których urządziłem 
sobie całe Verdun: okopy, zasieki z zapałek powią-
zanych nitkami, wycięte ze starych encyklopedii 
żołnierzyki. To był szalenie twórczy i niezwykle fa-
scynujący czas. Na płocie sąsiada za pomocą szkła 
powiększającego wypalałem obrazki z „Vaillant”, 
bo papier nie był tak łatwo dostępny. Swoją drogą, 
teraz też trudno o dobry papier – mam w zwyczaju 
dedykować książki obrazkowo, ołówkiem, a on się 
ślizga po tym plastiku.

Na finał mamy jeszcze pytanie trochę 
filmowe. Na pewno obserwuje pan sukces 
growo-serialowo-filmowy „Wiedźmina”  
na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskie-
go. Docierają do pana jakieś głosy na temat 
ekranizacji któregoś z pana komiksów?  
Być może „Thorgala”, bo to w końcu  
najpopularniejszy tytuł.
Tak, ten wątek poruszany jest co najmniej od ja-
kichś 30 lat: wiele osób rozważało taką opcję, bloko-
wało temat, a potem filmu nie robiło, bo albo było 
to za drogie, albo ponad jego siły. Szczerze, mnie 
to jakoś specjalnie nie interesuje – mogę sobie jako 
ciekawostkę potem zobaczyć, jak ten mój Thorgal 
się rusza, ale on nie po to został stworzony. Unikam 
wszelakich stylizacji, bo przede wszystkim dążę do 
wiarygodności opowiadania. Chodzi o to, że jak 
ktoś przeczyta taką opowieść obrazkową, to potem 
za rok, dwa nie pamięta, czy widział to w kinie,  
w teatrze, czy czytał książkę, czy był to komiks.

W zasadzie można powiedzieć, że ja robię filmy, 
tylko z tą różnicą, że jestem całą ekipą: tworzę sce-
nariusz, robię casting, dekorację, światło, kolor, ale 
przynajmniej nie muszę płacić żadnym aktorom, bo 
sam nim jestem… Jest to film, nieco inny, bo ko-
miks to odmienny sposób ruchu, ale jednak film.

fragment wywiadu radiowego przeprowadzonego  
przez Krzysztofa Majewskiego i Macieja Przestalskiego  

na antenie Radia Wrocław

Who is the fantastic Rosiński?
I consider myself to be a purebred European – I am  
a bit Polish, a bit Belgian, French, Swiss… For me, 
nationality doesn’t matter at all. It is what you 
strive for in life that is truly important. I aspired 
to fight for European culture, but not for the elite 
version of it – I wanted to focus on popular culture. 
The best strategy to avoid being pulled into propa-
ganda and getting used for some nationalistic cam-
paigns and things was going with fantasy. After all, 
fantasy lets you do everything. When I worked for 
“Relax”, where I was responsible for the art, we were 
pushed and pestered to cover some political issues, 
such as the struggle of Cubans helping their broth-
ers and sisters in Africa fight for their freedom. 
Focusing on fantasy was my way of fighting with 
everyday life and propaganda…

So, the world of Thorgal was a kind of  
escape from rather dull reality?
I wanted to do it in such a way as to avoid having 
any political elements in the series, and… I suc-
ceeded. A short Viking saga that takes place some-
where, sometime – nobody knows where and when. 
Of course, I had to impose some kind of self-cen-
sorship on myself (and on the writer, who was not 
used to it) – I was working for a Belgian weekly,  
I had to send whole chapter to the editorial office 
on a regular basis, so I couldn’t allow for any doubts 
or issues during censorship at the border, and you 
know – everything was being double-checked, re-
viewed, checked again…

But it turned out that people were just waiting for 
something like that. I was convinced that you can’t 
get caught up in the publishers’ recommendations 
about what sells. These days, people just pack their 
works chock-full of erotic scenes, because appar-
ently that sells. When a publisher tells me that read-
ers like something, that’s when I stop listening right 
away. Thorgal was a hit because – and I know this 
will sound a bit right-wingy – it was about responsi-
bility, care, family. This comic books have love, ha-
tred, jealousy – all human feelings and emotions. 
Interestingly enough, most of my readers are wom-
en, which is rare for this genre.

Thorgal has no shortage of strong female 
characters, and women might find it easier 
to identify with them.
Sure, although when I heard that Lieutenant Ola was 
an object of fantasies or the way many young boys 
discovered eroticism, I couldn’t believe that, be-
cause (laughs) I could never draw women, I couldn’t 
draw horses, I couldn’t draw a lot of things, includ-
ing hands. However, that’s why I asked my writer to 
give me things that I couldn’t draw. I love the docu-
mentation process: I can get to know something new, 
stimulate my brain and improve myself.

You first studied in Wrocław, then in an art 
school and at the Academy of Fine Arts in 
Warsaw. What was your perspective when 
you went to school in the capital, what did 
you get from there? ok
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In fact, it was a coincidence, because my parents 
wanted me to become an architect – fortunately  
I didn’t get into the university. And that was a good 
thing – I couldn’t build anything, I’m not respon-
sible enough. When I draw, if I move something  
a little to the right or left, it doesn’t really matter, 
it’s not like a bridge is going to collapse because of 
it (laughs).

When I applied to the Academy and the teachers 
saw my portfolio, I was admitted right away, which 
wasn’t something that happened that often – it 
was more difficult to get there after an art school. 
Those who graduated from an art school were al-
ready artists, sometimes better than the faculty. 
I was extremely lucky with my teachers – through-
out many years at the Academy of Fine Arts,  
I was in Tomaszewski’s poster class. It wasn’t until 
after 1968 that someone learned somewhere that 
I had drawn comic books before. Turystyka [Wy-
dawnictwo Sport i Turystyka publishing house  
– editor’s note] started publishing Kapitan Żbik at 
the time, and I didn’t want to join the police force, 
so I had to do propaganda, although at that time 
I wasn’t so sensitive to what constituted propaganda.

It has never been important for me to draw just an-
ything – I always wanted my drawing to have a mes-
sage of sorts. In doing so, I’m like the more ambitious 
authors of popular pictures who try to convey values 
to people who have no connection with art and no 
knowledge about the subject, because they know all 
the ins and outs, because they are conscious of it, 
because they can do it, because they were taught to 
do it. They have this passion, and above all, they are 
guided by honesty that allows them not to do some-
thing just for money, but to create things because 
of their inherent value. It’s a worthwhile endeavour 
to make a reader who has nothing to do with art or 
culture, and yet enters into a dialogue with an artist 
by means of visual language – reading comic books 
– read something valuable.

And is it of any value to you that  
the exhibition of your works in Poland 
is taking place in Wrocław?
Wrocław is an extremely important city for me,  
because it is the city of my childhood. Before 1946, 
I lived in Psie Pole, I don’t know if it still exists…

It sure does.
…then in Sępolno, I lived for five years on Siera- 
kowskiego Street – it was the most important time 

for me; it was there, where I “started myself”. It was 
in Wrocław where I pulled out various toys and old 
books from the rubble. Together with my friend, Jaś 
Szajner (to whom I now nod subtly, hoping that he 
will attend the opening of the exhibition), we went 
crazy about Thomas Mayn Reid and westerns. It 
was there, where I discovered “Vaillant” for the first 
time – a comic book newspaper, and it was just one 
of many things I had first contact with here in this 
city, which left an indelible mark on me that lasted 
all my life. Wrocław was where I started publish-
ing – I didn’t know yet if I wanted to write or draw. 
It was also where I quickly grew up – my publishers 
would often tell me: “Rosiński, you were never an 
amateur, you were never a child” when they looked 
at my early works.

Are you going to go to Sierakowskiego 
Street?

I’m pretty sure they’ll set their dogs on me there 
(laughs). I am definitely going to Wrocław to find 
my childhood, which I still dream about. I remem-
ber this house, because it was a great place to live 
– the attic made for a perfect studio… Outside there 

were enormous gardens, where I had my own Ver-
dun, with trenches, entanglements made of match-
es bound with threads, soldiers cut out of old en-
cyclopaedias. It was an extremely creative and 
fascinating time. I used a magnifying glass to burn 
pictures from “Vaillant” on my neighbour’s fence, 
because paper was hard to get at that time. By the 
way, these days it’s not easy, either – I tend to draw 
dedications in books with a pencil, which simply 
slides on this plastic.

We want to sum this interview up with  
a film question. You’re certainly watching 
the success of the gaming, TV series and 
film phenomenon, namely The Witcher, 
based on Andrzej Sapkowski’s works. Have 
you ever been contacted about making  
a film based on one of your comic books? 
Perhaps Thorgal, since it’s the most popular 
of your works?
Of course, it’s been done for at least 30 years: many 
people have considered doing that, they held 
everything up and then they gave up on making 
their films, because it was either too expensive or 
too difficult. Honestly, I’m not really interested in 
it – I mean, I would probably watch it out of sheer 
curiosity to see how my Thorgal moves, but it was 
not created for that. I avoid all kinds of stylisations, 
because first of all I strive for the credibility of the 
story. What I have in mind here is the fact that 
when somebody reads a story like this, in a year or 
two they won’t remember whether they saw it in the 
cinema, in the theatre, read it in a book or in a com-
ic book, of all things.

You could even say that I am a filmmaker, with  
the difference being that I am a whole crew: I write 
the script, find the actors, do the set design, I take 
care of lighting, colour… At least I don’t have to pay 
any actors, because I’m the actor myself… It’s like 
a film – it might be a bit different, because comic 
books have a different kind of movement, but it’s 
still a film.

a fragment of a radio interview conducted by Krzysztof 
Majewski and Maciej Przestalski in Radio Wrocław

„ROSIŃSKI FANTASTYCZNY” – WYSTAWA
THE FANTASTIC ROSIŃSKI – AN EXHIBITION

8.07–15.09 
Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl

ckzamekwro                                     → s. 43
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8. Kino na Manhattanie  
Craft na Manhattanie, pl. Grunwaldzki 6

4.07 | 20:30 – #9: „Córka trenera” / A Coach’s Daughter 
11.07 | 20:30 – #10: „Za jakie grzechy, dobry Boże?”  
/ Serial (Bad) Weddings
#11, #12… →        kulturafundacja

9. Kino Parkowe 
Park Południowy, Restauracja Agawa, ul. Waligórskiego 1

10.07 | 21:00 – #5:„Toni Erdmann” / Toni Erdmann 
17.07 | 21:00 – #6: „Gra o wszystko” / Molly’s Game 
#7, #8… →        kulturafundacja

KINO POD
GWIAZDAMI
CINEMA UNDER 
THE STARS 

4. Renoma  
ul. Świdnicka 40
Od sierpnia w każdą sobotę o godzinie 21:30 na ósmej 
kondygnacji zabytkowego budynku Renomy na wielbi-
cieli kin plenerowych czekać będzie kino na dachu.

RenomaDH

5. Wyspa Słodowa 
Na ekranie letniego kina plenerowego na Wyspie 
Słodowej w każdy wakacyjny piątek i sobotę o 21:30 
pokazane zostaną europejskie i azjatyckie komedie. 

WyspaNaWeekend

6. Kino na Tęczowej  
Nocny Targ Tęczowa, ul. Tęczowa 65

7.07 | 21:00 – „Zjazd absolwentów” / The Reunion
21.07 | 21:00 – „Mój piękny syn” / Beautiful Boy
4.08 | 21:00 – „Sugar Man” / Searching for Sugar Man
18.08 | 21:00 – „Dzikie historie” / Wild Tales

nocnytargwroclaw

7. Kino w Podróży  
Podróż, ul. Robotnicza 5

2.07 | 21:00 – „Zabicie świętego jelenia”  
/ The Killing of a Sacred Deer
... →        podroz.wroclaw

          Sąsiadujemy:

10. Brochów
24.08 | ok. 21:00 – „Smak curry” / The Lunchbox

11. Ołbin
9.08 | ok. 20:30 – „Supa Modo” / Supa Modo 

12. Kleczków
23.08 | ok. 21:00 – „Chef Flynn – najmłodszy kucharz 
świata” / Chef Flynn

1. CH Zajezdnia  
ul. Grabiszyńska 184
W każdy wakacyjny piątek o 21:30 na placu przed  
Zajezdnią na miłośników kina będą czekały wygod-
ne leżaki, ciepłe koce i… podróż w czasie (temat 
przewodni kina letniego). Tradycyjnie będzie też 
możliwość obejrzenia filmu w samochodzie, ścieżka 
dźwiękowa będzie podawana w falach radiowych.

centrumhistoriizajezdnia

2. Muzeum Współczesne Wrocław  
plac Strzegomski 2a
Ameryka, podróż, fotografia – najważniejsze wątki 
wystawy „North America” zostaną rozwinięte podczas 
trzech planowanych seansów plenerowych na dachu 
MWW: 21.07, 11.08, 1.09.

MuzeumWspolczesne

3. Otwarta Przestrzeń Kultury  
Park Szczytnicki, aleja Dębowa
„Retro mówi” to nazwa weekendowego (od lipca 
do października) cyklu filmowego. W przestrzeni  
modrzewiowego zabytku będzie można zobaczyć  
filmy z XX-lecia międzywojennego w odnowionej  
cyfrowo wersji, dostępnej pierwszy raz we Wrocławiu 
na dużym ekranie.

OtwartaPrzestrzenKultury
          Fundusz Czasu Wolnego 

* szczegółowe informacje w Radach Osiedli
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Przedmieście 
 Oławskie
ul. Miernicza

Maślice 
 ul. Suwalska 5  
 (przy ZSP)

Tarnogaj  
Centrum Aktywności  
Tarnogaju 
ul. Gazowa 22

Krzyki 
 park przy   
ul. Sztabowej 62-66

Muchobór Wielki 
 boisko przy  
ul. Trawowej

Żerniki  
Polana Żernicka

Sołtysowice  
ul. Sołtysowicka 68

Brochów  
ul. Koreańska 1a

Ołbin 
skwer Obrońców  
Westerplatte

Kleczków  
podwórko między  
ul. Siemieńskiego,  
Kleczkowską, Trzebnicką  
i Kraszewskiego
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Zebrali / Collected by:  
Magdalena Klich-Kozłowska i Kuba Żary
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CZYLI PODRÓŻ SZLAKIEM  
WAKACYJNYCH FESTIWALI  

NA DOLNYM ŚLĄSKU

OR THE ROUTE  
OF HOLIDAY FESTIVALS 

 IN LOWER SILESIA

MAMA Gathering   4–7.07
Dolina Baryczy (Campus Domasławice) 
Barycz Valley (Domasławice Campus)
W malowniczej scenerii Parku Krajobrazowego Dolina 
Baryczy na początku lipca odbędzie się druga edycja 
interdyscyplinarnego festiwalu skupionego na holistycz-
nym podejściu do zdrowia psychicznego i fizycznego 
(np. ajurweda, medycyna chińska, aromaterapia) oraz 
prawidłowych relacji ze sobą, z ludźmi (np. komunikacja 
bez przemocy, seks tantryczny, parenting) i środowi-
skiem (np. eko-kosmetyki, zero waste). Choć nazwa 
i program na pierwszy rzut oka mogłyby sugerować, 
że festiwal skierowany jest tylko do kobiet, na ponad 
10-hektarowym terenie kampusu nie zabraknie także 
zajęć dla mężczyzn (PAPAzone) i dzieci (KIDSzone).

Odległość od Wrocławia: ok. 60 km

Jak dotrzeć? PKS-em, który dowozi bezpośrednio pod 
bramę kampusu. 5 km dalej w Twardogórze Sycowskiej 
znajduje się także stacja kolejowa.

The picturesque scenery of the Barycz Valley Landscape 
Park in the beginning of July will be home to the second 
edition of the interdisciplinary festival focused on the ho-
listic approach to mental and physical health – Ayurveda, 
Chinese medicine, aromatherapy – and proper relations 
with each other, with people – non-violent communica-
tion, tantric sex, parenting – and with natural environ-
ment – eco-cosmetics, zero waste. Despite the fact that 
the name and programme might at first glance suggest 
that the festival is aimed at women only, the area of the 
campus covering more than 10 hectares will also offer 
activities for men (PAPAzone) and children (KIDSzone).

Distance from Wrocław: approx. 60 km

How to get there? With a bus that will drop you off at the 
campus gate. There is also a railway station 5 kilometres 
away, in Twardogóra Sycowska.

Slot Art Festiwal   9–13.07
Lubiąż
Opisując Slot Art rzeczowo, odnotować należy, że to naj-
większy festiwal kultury alternatywnej w Polsce, którego 
program obejmuje mnogość koncertów, warsztatów 
z różnych dziedzin sztuki, wykładów, wystaw, projekcji 
filmowych czy przedstawień teatralnych. Jednak – jak 
wskazują organizatorzy – na poziomie idei impreza ta to 
coś dużo więcej: to prototyp idealnego miasteczka. Są 
w nim kawiarnie i restauracje, sale koncertowe i kluby, 
jest uczelnia i przedszkole, teatr i trzy małe kina, a nawet 
miejska łaźnia. I nie jest to przesada – Slot Art odbywa 
się w klasztorze w Lubiążu, kompleksie dwa i pół raza 
większym od krakowskiego Wawelu. Miejscu idealnym, 
by osiedlić się w nim na kilka lipcowych dni. 

Odległość od Wrocławia: ok. 55 km

Jak dotrzeć? Pociągiem do Wołowa (45 minut),  
stamtąd autobusem do celu podróży (30 minut).

To describe the Slot Art Festival factually would be to say 
that it is the largest alternative culture festival in Poland, 
whose programme includes a multitude of concerts, 
workshops concerning various fields of art, lectures, 
exhibitions, film screenings and theatrical performances. 
However, as the organisers point out, at the conceptual 
level, this event is much more than that – a prototype 
of an ideal town. It has cafés and restaurants, concert 
halls and clubs, there is a university and a kindergarten, 
theatre and three small cinemas, even a city bath. And it 
is not an exaggeration – Slot Art takes place in the Lubiąż 
Monastery, a complex two and a half times bigger than 
the Wawel Castle in Kraków. A perfect place to settle in 
for a few days in July. 

Distance from Wrocław: approx. 55 km

How to get there? By train to Wołów (45 minutes),  
and take a bus to the destination (30 minutes).

Do każdego z miejsc, które 
pojawiają się w naszym ze-
stawieniu, da się z Wrocła-
wia dotrzeć samochodem 

w godzinę, co najwyżej dwie. 
Ale można też postawić na 
kolej i autobusy – podpo-

wiadamy, jak zorganizować 
podróż, by nie przegapić  

najciekawszych dolnoślą-
skich festiwali.

Every place that appears  
on our list can be reached  

by car in an hour, two at most. 
However, you can also go with 

trains and buses – we’ll help 
you organise your trip,  
so that you don’t miss  
the most interesting 

 festivals in Lower Silesia.
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Hultaj Festiwal   26–28.07
Gorzanów
Ponad sto komnat z unikatową drewnianą polichromią, 
najstarszy świecki park barokowy i… muzyczny festiwal 
dla prawdziwych hultajów. W ostatni weekend lipca 
w imponującej przestrzeni renesansowo-barokowego 
pałacu rodu von Herberstein odbędzie się Hultaj Festiwal 
– na jego trzech scenach (Dziedziniec, Nimfeum i Silent 
Stage) wystąpią m.in. Maciej Maleńczuk z muzyką 
filmową, zespół Księżyc ze swoim psychodelicznym 
minimalizmem czy alternatywna BOKKA. Dodatkową 
atrakcją jest pole namiotowe zlokalizowane w lesie 
wśród pałacowych wzgórz. Warto zatem sprawdzić, czy 
w waszych żyłach płynie hultajska krew. A jeśli nie pasu-
je wam termin lipcowy, dźwięki z pałacu rozbrzmiewać 
będą i w sierpniu: Hultaj Festiwal jest częścią Muzycz-
nego Lata w Gorzanowie, w ramach którego zagrają 
jeszcze Fisz Emade (10 sierpnia) oraz Elektryczne Gitary 
(23 sierpnia).

Odległość od Wrocławia: ok. 100 km

Jak dotrzeć? Bezpośrednio Kolejami Dolnośląskimi.

Bolesławieckie  
Święto Ceramiki   14–18.08

Bolesławiec Festival  
of Ceramics 
Bolesławiec
Polski rynek obfituje w marki ceramiczne, które są znane 
i cenione nie tylko w kraju, ale i za granicą: poza  
Ćmielowem i Chodzieżą jedną z najbardziej rozpozna-
walnych – zwłaszcza na Dolnym Śląsku – jest ta pocho-
dząca z Bolesławca. Nic więc dziwnego, że w mieście, 
w którym od średniowiecza wytwarza się gliniane wyro-
by, a od 1946 roku działają Zakłady Ceramiczne „Bolesła-
wiec”, odbywa się Święto Ceramiki. To najlepsza okazja, 
by zaopatrzyć się w artystyczne rękodzielnicze wyroby 
od wystawców z całej Polski, wziąć udział w barwnym 
(choć króluje charakterystyczny dla naczyń bolesła-
wickich kobalt) korowodzie lub warsztatach lepienia 
glinianych rzeźb czy toczenia na kole garncarskim.

Odległość od Wrocławia: ok. 125 km

Jak dotrzeć? Wsiąść do pociągu i zaledwie po około 
godzinnej podróży wysiąść na dworcu w Bolesławcu. 
Kursują tam też busy.

More than 100 chambers with unique wooden polychro-
mies, the oldest secular Baroque park and… a music 
festival for rascals! On the last weekend of July in the 
impressive space of the Renaissance-Baroque von Her-
berstein Palace, the Hultaj Festival (eng. Rascal Festival) 
will take place, featuring three stages – Dziedziniec, 
Nimfeum and Silent Stage – and numerous great artists, 
including Maciej Maleńczuk with film music, Księżyc with 
its psychedelic minimalism and alternative BOKKA. An 
additional attraction is a campsite located in the forest 
among the palace hills. It might be worthwhile to check 
whether there’s any hot blood in your veins. And if you 
don’t like the July date, the Palace will sound with music 
in August as well, since Hultaj Festival is a part of the 
Music Summer in Gorzanów, during which we will have 
an opportunity to listen to Fisz Emade (10th of August)  
and Elektryczne Gitary (23rd of August).

Distance from Wrocław: approx. 100 km

How to get there? Directly by train – Koleje Dolnośląskie 
will take you there. The Polish market abounds in ceramic brands, which 

are known and appreciated not only in Poland but also 
abroad – apart from Ćmielow and Chodzież, Bolesławiec 
is one of the most famous and renowned among them 
all, particularly in Lower Silesia. No wonder that the city, 
where clay products have been produced since the Mid-
dle Ages and where the “Boleslawiec” Ceramics Factory 
has been operating since 1946, hosts the Festival of 
Ceramics. During the event, the participants can buy  
artistic hand-crafted products from exhibitors from all 
over Poland, take part in a colourful (although dominat-
ed by the cobalt colour, characteristic of Bolesławiec 
pottery) parade, as well as learn clay sculpting or pot-
tery-making during workshops.

Distance from Wrocław: approx. 125 km

How to get there? Get on the train and after only about 
an hour of travel get off at the Bolesławiec railway station. 
You can also take a bus.

Góry Literatury   13–20.07
Nowa Ruda, Włodowice, Ludwikowice  
Kłodzkie (Muzeum Ziemi Sowiogórskiej  
/ Museum of Sowia Góra Land), 
Wałbrzych (Zamek Książ / Książ Castle),  
Sokolec (Schronisko „Orzeł” / “Orzeł” Hostel),  
Ścinawka Górna (Pałac Sarny / Sarny Palace)
Jeszcze nie tak dawno o Górach Literatury zlokalizowanych 
u podnóża Gór Sowich mówiło się w kontekście braku 
przyznanych dotacji z ministerstwa. Niemniej jednak 
organizatorzy (Olga Tokarczuk i Karol Maliszewski) uspo-
kajali, że festiwal i tak się odbędzie, a zebrane za pomocą 
crowdfundingowej zbiórki pieniądze miały wzbogacić 
program 5. odsłony festiwalu. I tak też się stało: w tym roku 
podczas kameralnych spotkań z literaturą spotkać można 
będzie gości nie byle jakich: m.in. Marka Krajewskiego, 
Kingę Dunin, Jacka Dehnela czy Urszulę Glensk. Góry Lite-
ratury to jednak nie tylko spotkania i warsztaty literackie, 
ale też liczne koncerty (w tym roku wystąpią m.in. Lao Che, 
Pablopavo), pokazy filmowe („Ciemno, prawie noc” czy 
„Fuga”), performatywne czytanie „Ksiąg Jakubowych” oraz 
wycieczki po inspirujących sowiogórskich terenach.

Odległość od Wrocławia: ok. 90 km

Jak dotrzeć? Bezpośrednio PKS-em do Nowej Rudy  
lub pociągiem do Wałbrzycha.

Not so long ago, the Góry Literatury (eng. Mountains of 
Literature) Festival, taking place at the foot of the Sowie 
Mountains, was discussed in the context of the lack of 
subsidies from the Ministry. Nevertheless, the organisers  
(Olga Tokarczuk and Karol Maliszewski) reassured every-
body that the festival would take place regardless, and the 
money collected through crowdfunding was supposed  
to enrich the programme of the 5th edition of the festival.  
And so it happened: this year, the festival will be an op-
portunity to take part in intimate meetings with literature, 
as well as many outstanding guests, including Marek 
Krajewski, Kinga Dunin, Jacek Dehnel and Urszula Glensk. 
The Góry Literatury Festival is not only about meetings  
and literary workshops, but also numerous concerts (this 
year, you will be able to listen to Lao Che and Pablopavo), 
film screenings (Dark, Almost Night and Fugue), as well as 
performative reading of Books of Jacob and trips to inspir-
ing areas of the Sowie Mountains.

Distance from Wrocław: approx. 90 km

How to get there? Directly by bus to Nowa Ruda  
or by train to Wałbrzych.
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Ogólnopolski Festiwal  
Filmów Komediowych   16–18.08

Festival of Comedy Films
Lubomierz
To właśnie na uliczkach Lubomierza narodziła się jedna 
z ikon polskiej komedii: trylogia Sylwestra Chęcińskiego 
o samych swoich. Z tego dziedzictwa położone nieopo-
dal Parku Krajobrazowego Doliny Bobru miasteczko 
jest niezwykle (i słusznie) dumne. Od 1995 roku działa  
tu Muzeum Kargula i Pawlaka, nieco krócej organizo-
wany jest Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. 
Stałą częścią jego programu jest konkurs na najśmiesz-
niejszy film oraz najkomiczniejszych aktorów i aktorki 
sezonu. Tych ostatnich będzie można w Lubomierzu  
spotkać – choćby w Domku Autografów, gdzie czekać 
będą na fanów. Najważniejszym punktem programu są 
jednak oczywiście pokazy filmowe: kinowe i plenerowe  
projekcje najnowszych polskich komedii. 

Odległość od Wrocławia: ok. 125 km 

Jak dotrzeć? Autobusem do Lwówka Śląskiego (około  
2 godzin), tam przesiadamy się w kolejny (20–30 minut).

The streets of Lubomierz remember the birth of one of 
the legends of Polish comedy – Sylwester Chęciński’s tril-
ogy about the famous neighbours. The legacy makes the 
town, located near the Bóbr Valley Landscape Park, ex-
tremely proud – and rightly so! Since 1995, the Kargul and 
Pawlak Museum has been operating here, and the Festival 
of Comedy Films has been organised for a slightly shorter 
period of time, with its staple being a competition for the 
funniest film and the most comical actors and actresses 
of the season. You will have an opportunity to meet them 
in Lubomierz – for example in the House of Autographs, 
where they will be waiting for fans. The most important 
point of the programme, however, will of course be film 
screenings – cinema and outdoor screenings of the latest 
Polish comedies.

Distance from Wrocław: approx. 125 km

How to get there? By bus to Lwówek Śląski (about  
2 hours), where you board another bus (20–30 minutes).

Sanatorium Dźwięku   16–18.08
Sokołowsko
W tym roku sokołowska impreza – organizowany od 2014 
roku showcase najciekawszych zjawisk z pogranicza 
muzyki eksperymentalnej i sztuki dźwięku – eksplorować 
będzie wątki muzyczno-medyczne. Dziesiątki muzyków, 
kompozytorów i artystów (wśród nich twórcy z Włoch, 
Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Francji, Iranu czy 
Australii) zaprezentują własne ujęcia relacji między słucha-
niem a leczeniem; odwołają się do narzędzi medycznych 
i metod terapeutycznych; ukażą przyczyny i objawy chorób 
w formie dźwiękowej. A to wszystko w miejscach nieod-
łącznie związanych z historią medycyny: choćby w ruinach 
XIX-wiecznego sanatorium i w Parku Zdrojowym.

Odległość od Wrocławia: ok. 90 km 

Jak dotrzeć? Koleją do Wałbrzycha (1 godzina),  
kolejny kwadrans potrwa przedostanie się autobusem  
do miejsca docelowego. 

This year, the event in Sokołowsko – a showcase of the 
most interesting phenomena from the borderline of 
experimental music and sound art, organised since 2014 
– will explore musical and medical themes. Dozens of 
musicians, composers and artists from Italy, the United 
States, Switzerland, France, Iran, Australia and many 
others, will present their own approaches to the relation-
ship between listening and treatment; they will refer to 
medical tools and therapeutic methods, as well as show 
the causes and symptoms of diseases in a sound form. 
All of these themes will be explored in places inseparably 
connected with the history of medicine, such as the ruins 
of a 19th-century sanatorium and the Zdrojowy Park.

Distance from Wrocław: approx. 90 km

How to get there? By train to Wałbrzych (1 hour),  
then take a bus that will take you to the destination  
n 15 minutes. 

MiedziankaFest   23–25.08
Miedzianka
W 2011 roku książką „Miedzianka. Historia znikania”  
Filip Springer przypomniał światu o dolnośląskim mia-
steczku, które rozpłynęło się w mrokach historii. Dwa 
lata temu postawił kolejny krok na drodze „odpomina-
nia” Miedzianki i zorganizował w niej festiwal reportażu. 
Tegoroczna, trzecia już odsłona wydarzenia odbędzie się 
pod hasłem BYŁO-NIE-BYŁO: MiedziankaFest przyjrzy się 
literackiej przestrzeni, w której reportaż przestaje być 
tylko zapisem faktów, a fikcja przybiera pozory doku-
mentu. Nad tym, gdzie jedno się kończy, a drugie zaczy-
na, uczestnicy festiwalu zastanawiać się będą podczas 
spotkań autorskich, plenerowych czytań, warsztatów 
czy pokazów filmowych.

Odległość od Wrocławia: ok. 100 km 

Jak dotrzeć? Pociągiem do Janowic Górnych – podróż 
trwa niecałe 2 godziny. Stacja leży dwa kilometry  
spacerem od Miedzianki.

In 2011, Filip Springer reminded everybody in the world 
about the Lower Silesian town that disappeared into 
oblivion in his book Miedzianka. Historia znikania. Two 
years ago, he took another step towards bringing Mied-
zianka back from this oblivion, and organised a reportage 
festival there. This year’s third edition of the event will 
revolve around the theme “IT WAS-IT WAS NOT.” Mied-
ziankaFest will take a closer look at the literary space in 
which reportage ceases to be just a record of facts and 
fiction takes on the appearance of a document. We will 
think about where one genre ends and the other begins 
during meetings with authors, open-air readings, work-
shops and film screenings.

Distance from Wrocław: approx. 100 kilometres 

How to get there? By train to Janowice Górne – the jour-
ney takes less than 2 hours. The railway station is located 
two kilometres away from Miedzianka.
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WIELKI FINAŁ BRAVE KIDS REUNION 
BRAVE KIDS REUNION GRAND FINALE

7.07 | 16:00

Teatr Polski we Wrocławiu / Polish Theatre in Wrocław

www.bravekids.eu

BraveKidsWroclaw          → s. 54

WIELKI FINAŁ BRAVE KIDS 
BRAVE KIDS GRAND FINALE

7.07 | 19:00 przedpremiera / prapremiere
9.07 | 18:00

Teatr Polski we Wrocławiu / Polish Theatre in Wrocław

www.bravekids.eu

BraveKidsWroclaw          → s. 54
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Brave Kids to projekt, podczas którego i dzięki któ-
remu spotykają się dziecięce grupy artystyczne 
z całego świata. Różnią się doświadczeniami ży-
ciowymi, talentami artystycznymi, religiami i tra-
dycjami. Łączą je za to chęć wspólnego tworzenia, 
otwartość na drugiego człowieka oraz niebywała 
umiejętność przełamywania barier i ograniczeń 
świata dorosłych.
Projekt organizowany jest we Wrocławiu od 10 lat. 
Ale nie tylko tutaj: tegoroczna edycja niezwykłego 
spotkania młodych artystów odwiedzi też Wał-
brzych, Rzeszów, Gdańsk, Leszno czy Radziejowi-
ce. W tym roku swój udział zgłosiło aż 150 uczest-
ników z Kolumbii, Salwadoru, Indii, Kazachstanu, 
Estonii, Peru, Korei Południowej, Kenii, Palestyny 
czy Gruzji. – Dzieci swobodnie nawiązują relacje, 
dorośli już tego nie potrafią. Zawsze, gdy oglądam, 
jak w czasie Brave Kids współpracują, zmagają się 
z trudnościami i wspólnie tworzą, wzruszam się 
i czerpię z tego energię – opowiada Grzegorz Bral. 
– Doświadczenie Brave Kids porównałbym do szcze-
pionki, która pozwala zachować w uczestnikach 
iskrę człowieczeństwa.
Brave Kids to nie tylko przykład dialogu języka 
sztuki. To także zaangażowanie lokalnej społecz-
ności – dzieci uczestniczące w projekcie mieszkają 
w domach lokalnych rodzin. Dla rodzin goszczących 
Brave Kids to wyjątkowa bliskość często zupełnie 
odmiennego świata, a także lekcja szczodrości, cier-
pliwości i niejednokrotnie przyjaźń na całe życie.
W tym roku Wrocław gości cztery grupy artystów: 
dziewczęta z Mumbaju, które zaprezentują kla-
syczne tańce indyjskie, palestyńskich akrobatów ze 
Szkoły Cyrkowej z Zachodniego Brzegu, sześciooso-
bową grupę dzieci z Demokratycznej Szkoły w Hu-
amachuco w peruwiańskich Andach oraz uczennice 
ze Szkoły Podstawowej przy Dolnośląskim Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla 
Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocła-
wiu. Uczestnicy Brave Kids od 15 czerwca mieszka-
ją w polskich domach i biorą udział w warsztatach, 
których zwieńczeniem będą dwa Wielkie Finały. 

Brave Kids is a project bringing together children’s 
art groups from all over the world. They differ in 
life experiences, artistic talents, religions and tradi-
tions. What they have in common, however, is their 
willingness to create together – their openness to-
wards others and their incredible ability to break 
down barriers and limitations of the adult world.
The project has been organised in Wrocław for 10 
years, however, the city is not the only site where 
the event takes place – this year’s edition of the ex-
traordinary meeting of young artists will also visit 
Wałbrzych, Rzeszów, Gdańsk, Leszno and Radzie-
jowice. This year brought together 150 participants 
from Colombia, El Salvador, India, Kazakhstan, 
Estonia, Peru, South Korea, Kenya, Palestine and 
Georgia. Children establish relationships freely 
and easily, adults can’t do it anymore. Every time 
I watch them work together during Brave Kids, they 
struggle with difficulties and create together, I am 
moved and it gives me power, says Grzegorz Bral. 
I would compare the experience of Brave Kids to 
a vaccine that helps the participants to retain the 
spark of humanity.
Brave Kids is not only an example of the dialogue of 
the language of art. It also involves the local com-
munity – children participating in the project live 
in the homes of local families. For host families, 
Brave Kids is a unique opportunity to get closer to 
a completely different world, as well as a lesson in 
generosity, patience and often friendship for life.
This year Wrocław hosts four groups of artists: 
girls from Mumbai, who will present classical In-
dian dances, Palestinian acrobats from the Circus 
School in the West Bank, six children from the 
Democratic School in Huamachuco in Peruvian 
Andes and students from the Primary School at 
the Lower Silesian Special School and Educational 
Centre No. 12 for Deaf and Hard of Hearing Chil-
dren in Wrocław. Brave Kids participants have been 
living in Polish homes since the 15th of June and are 
currently taking part in workshops that will culmi-
nate in two Grand Finals.

Breathtaking Palestinian stunts 
in the air, young Hindu women 
enthralling the audience with 
their dance, Peruvians with 
their multi-coloured costumes… 
Wrocław hosts the anniversary 
edition of the unique artistic and 
educational Brave Kids project.
Aleksandra Palus

Zapierające dech w piersiach 
palestyńskie akrobacje  
w powietrzu, młode Hinduski  
zachwycające tańcem, a Pe-
ruwiańczycy – wielobarwnymi 
strojami. We Wrocławiu trwa 
jubileuszowa edycja unikatowe-
go artystyczno-edukacyjnego 
projektu Brave Kids.

ODWAŻNI 
OD DEKADY

BRAVE FOR 
A DECADE
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To nie będzie twoje pierwsze doświadczenie w pracy 
z mieszkańcami, także z tymi z Przedmieścia Oławskiego. 
Czy będziesz chciała nawiązać do swoich wcześniejszych 
aktywności na tym osiedlu?
To prawda, z sąsiadami Pracowni Komuny Paryskiej 45 miałam 
przyjemność współpracować przy projekcie „Odczarować Trój-
kąt”. Wówczas – wtedy to miejsce tworzyła Kamila Wolszczak 
i Krzysztof Bryła – eksplorowaliśmy otaczającą nas przestrzeń 
w szczególności z najmłodszymi mieszkańcami Przedmieścia 
Oławskiego. Niespełna po 4 latach wracam, zdecydowanie 
bogatsza o nowe doświadczenia. Myślę jednak, że mój schemat 
działania konsekwentnie realizuję od wielu lat. Pracuję warszta-
towo; zapraszam odbiorców do współtworzenia projektu; czerpię 
inspiracje z miejsca, w którym działam. Ważne jest dla mnie 
podsumowanie wspólnej pracy, dialog, wymiana, integracja. 

Jakich narzędzi aktywizacji społecznej używasz w swoich 
działaniach?
Obszarem moich zainteresowań są sztuka partycypacyjna, 
estetyka relacyjna, sztuka społeczna. Skupiam się na edukacji, 
wykorzystując narzędzia grafiki warsztatowej, projektowania, 
fotografii czy kolażu. Mieszam, łączę, sama często odkrywam 
i wypracowuję autorskie rozwiązania. Jeśli pewne sposoby się 
wyczerpują albo po prostu nie sprawdzają w danej przestrzeni 
i społeczności, analizuję i badam – w taki sposób znajduję nowe 
narzędzia do aktywizacji społecznej. Przykładem może być „Po są-
siedzku – kieszeń wsparcia”, czyli innowacyjny projekt, w ramach 
którego powstała „kieszeń” do komunikacji i sąsiedzkiej wymia-
ny. W budowaniu relacji z  innymi ważna jest przede wszystkim 
czujność na ich potrzeby.

W ciągu kilku lat istnienia Pracowni Komuny Paryskiej 45 
odbyły się w niej dziesiątki wydarzeń o dużej różnorodno-
ści. Czy w ramach projektu „Trójkąt? W modzie” zapropo-
nujesz coś nowego?
To wielowymiarowy projekt – myślę, że łączy w sobie właśnie 
tą dużą różnorodność, o której mówisz. Jego założeniem jest 
wejście w dialog z mieszkańcami, przestrzenią i trendami.  
Co tak właściwie jest dzisiaj w modzie? Poddamy to pytanie re-
fleksji, poeksperymentujemy, może wyznaczymy nowe trendy. 
Pobawimy się formą, poznamy inspirujących ludzi, opowiemy 
o sobie za pomocą twórczych narzędzi. Podczas programowania 
działań mocno skupiłam się na samej Pracowni – chciałabym, 
żeby to głównie ona była ważnym punktem wspólnych spotkań 
na mapie Trójkąta. Pochyliłam się zarówno nad jej potencjałem, 
jak i ograniczeniami, co nie oznacza oczywiście, że zamkniemy 
się jedynie w tych czterech ścianach.

Jakie działania planujesz zrealizować przez pierwsze 
miesiące?
Najpierw chciałabym zaznajomić się z miejscem i poznać 
uczestników wcześniejszych działań (wbrew pozorom nie będę 
tam wcale u siebie). Pierwsze miesiące to budowanie kontaktu 
i relacji m.in wokół akcji „Słodkie poznanie” czy „Spotkanie na 
trawie”. Wrzesień to początek pierwszego etapu projektu-inspi-
racji. Będziemy ich poszukiwać w projekcjach filmowych czy 
podczas spotkań. A perspektywa dłuższa niż pierwsze miesiące 
to wspólne przygotowanie happeningu – autorskiego pokazu 
mody w ramach siedmiu bloków tematycznych, do których 
zaprosiłam m.in. artystkę Martę Zabłocką czy Julitę Goździk  
– absolwentkę scenografii na warszawskiej ASP. Wsłuchamy  
się w dźwięki na Przedmieściu Oławskim i we współpracy 
z Mateuszem Skrzypickim przygotujemy ścieżkę dźwięko-
wą. Pewne aktywności planuję również w obszarze wirtual-
nym: sam fanpage PK45 będzie dla nas ważnym elementem. 
A na koniec marzy mi się stworzenie chóru ludzi śpiewających 
i grających na trójkątach we współpracy z Różą Gołubowską. 

Dla kogo przeznaczone będą te działania? Czy jest jakaś 
grupa osób, na której chciałabyś się skupić szczególnie?
Starałam się zbudować program w taki sposób, aby nie wyklu-
czać żadnej grupy odbiorców. Ważne jest to, żeby każdy znalazł 
w Pracowni dla siebie miejsce. „Trójkąt? W modzie” to nie tylko 
projektowa praca z mieszkańcami, to również stałe środowe 
warsztaty, niedzielne warsztaty rodzinne, ciekawe spotkania, 
projekcje filmów, koncert, akcje fotograficzne. Rozumiem, że 
nie każdy może zaangażować się w długotrwały proces, nie 
każdy ma też potrzebę aktywnego działania, ale wszyscy są 
w Pracowni mile widziani.

Rozmawiał: Bartosz Zubik

Od lipca w Pracowni Komuny 
Paryskiej 45 stery przejmie Natalia 

Gołubowska – zwyciężczyni konkursu 
na menadżera tej przestrzeni 

zorganizowanego przez Strefę Kultury 
Wrocław. O tym, jakim pomysłem 

zdobyła uznanie jury i jakie ma plany 
związane z projektem „Trójkąt? 

W modzie” na Przedmieściu Oławskim, 
rozmawiamy z mediatorką na co dzień 

pracującą głównie w Wołowie.
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This is not going to be your first experience in working with 
residents, particularly those from the Przedmieście Oławskie 
district. Are you going to want to refer to your previous activi-
ties in this district?
That’s true, I already had the pleasure to work together with the 
neighbours of Komuny Paryskiej 45 Workshop on the Disenchanting 
the Triangle project. Back in the day – when the space was co-creat-
ed by Kamila Wolszczak and Krzysztof Bryła – we explored the sur-
rounding space, focusing on the youngest residents of Przedmieście 
Oławskie. It’s been only a couple years since then – less than four – 
and I’m already coming back, sharing my rich experience. However, 
I think that I’ve been consistently implementing my approach to 
activities for many years now. I take advantage of workshops; I invite 
the audience to co-create the project and I get inspired by the place 
where I act. What else do I consider important? Summing up the 
joint work, dialogue, exchange and integration. 

Let’s talk activating the society – what tools do you use to 
achieve the result?
My area of interest revolves around participatory art, relational 
aesthetics and social art. I focus on education, using toolkit made 
available by studio graphics, design, photography and collage. I mix 
things up, often combine them together and work out custom solu-
tions. When I find out that certain methods stop working and don’t 
fit a given space and community, I start analysing and researching – 
this is how I come up with new tools for social activation. If you want 
an example of this activity, look no further than my In the Neighbour-
hood – Support Pocket project, which led to the creation of a special 
“pocket” for communication and neighbourhood exchanges. I found 
that being open and sensitive to the other side’s needs is what is key 
in terms of building relationships with others.

Throughout several years of its existence, the Komuny  
Paryskiej 45 Workshop hosted dozens of great, diverse events. 
Are you going to offer something new as part of the Triangle? 
It’s fashionable! project?
It’s definitely a multifaceted project – I believe it also encompasses 
this great diversity you’re talking about. The main goal of this proj-
ect is to enter into a dialogue with the residents, the space and the 
trends. What’s exactly fashionable today? We are going to reflect on 
this question, experiment and maybe set new trends. We are going 
to play with form, meet inspiring people, talk about ourselves using 
creative tools. During the process of programming all activities, 
I decided to put a strong emphasis on the Workshop – I wanted it 
to become an important meeting place on the map of the Triangle, 
which is why I took a closer look not only at its potential, but also its 
limitations. This doesn’t mean that we’re going to confine ourselves 
within the space of its walls, of course!

What activities are you going to implement over the course  
of the first few months?
First and foremost, I want to familiarise myself with the place 
and meet participants of past activities – in spite of what it might 
seem, I’m not going home. First months will be spent on establish-
ing rapport thanks to activities such as Sweet welcome and Meeting 
on the grass. September will mark the beginning of the first 
inspirational project. We are going to look for inspiration in film 
screenings and meetings. In longer-term perspective, past the first 
several months, we are going to focus on preparing a happening 
together – an original fashion show, focusing on seven thematic 
blocks, with invited artists – Marta Zabłocka and Julita Goździk 
– a graduate of stage design at the Warsaw Academy of Fine Arts. 
We are going to listen to the sounds in Przedmieście Oławskie 
district and create a soundtrack with Mateusz Skrzypicki. I am 
also going to carry out some activities in the virtual space – the 
Komuny Paryskiej 45 Workshop fanpage is going to be an import-
ant venue for us. I also dream of establishing a choir and a triangle 
ensemble in collaboration with Róża Gołubowska. 

Whom are these activities going to be for? Is there any group 
of people that you would like to focus on in particular?
I tried to build the programme in such a way as to not exclude 
any potential participants. I want everybody to find a place for 
themselves in the new Workshop. Triangle? It’s fashionable! is not 
only going to be about carrying out projects with residents of the 
district, we’re also going to host regular workshops on Wednes-
days, family workshops on Sundays, interesting meetings, film 
screenings, concerts and photo campaigns. I understand that not 
everyone can get involved in a long-term process, not everyone 
has the need for being active – nevertheless, the doors of the 
Workshop are wide open for everybody.

Interview: Bartosz Zubik

Starting in July, we are going to see 
Natalia Gołubowska – winner of the 

Culture Zone Wrocław competition for 
the position of a manager of Komuny 
Paryskiej 45 Workshop – to take helm 
of this space. Which idea brought the 

attention of the Jury and what are 
her plans regarding the Triangle? It’s 

fashionable! project carried out in 
Przedmieście Oławskie district? Learn 

more from our interview with the 
mediator, who works mainly in Wołów.
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– To pierwsza monograficzna i retrospektywna 
prezentacja dokonań tego wielkiego artysty i trak-
tować ją należy jako preludium do dalszych badań 
jego spuścizny – mówi kuratorka ekspozycji, dr Bar-
bara Banaś. Wystawa jest zwieńczeniem projektu 
badawczo-wystawienniczego, dotyczącego historii 
polskiego wzornictwa XX wieku. Jego głównym ce-
lem było opracowanie i upowszechnienie wiedzy 
o Jerzym Słuczanie-Orkuszu. Przez 50 lat swej za-
wodowej aktywności był on twórcą wielu ośrodków 
wzorcujących – choćby w Hucie „Julia” w Piecho-
wicach w latach 50. czy Hucie Szkła Oświetleniowe-
go „Nysa” w Pieńsku w latach 60.; pomysłodawcą 
i inicjatorem, a następnie wieloletnim kierowni-
kiem artystycznym eksperymentalnej Zakładu 
Badań i Doświadczeń Przemysłu Szklarskiego 
w Krakowie; w końcu, w latach 80. powierzono mu 
funkcję głównego projektanta Huty Szkła „Tarno-
wiec” w Tarnowcu.
W 2019 roku przypada jubileusz 50-lecia urucho-
mienia krakowskiej huty szkła artystycznego (któ-
ra wykształciła się ze wspomnianego już Zakładu 
Badań i Doświadczeń), której Jerzy Słuczan-Orkusz 
był jednym z filarów. Właśnie z tej okazji zorganizo-
wany został projekt badawczy i wystawa. – To no-
watorskie przedsięwzięcie – tłumaczy dr hab. Piotr 
Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu. – Dotyczy bowiem obszaru sztuki użyt-
kowej, który jest w dalszym ciągu nie tylko mało roz-
poznany, ale także w niewielkim stopniu reprezento-
wany w muzealnych kolekcjach. Budzi jednak coraz 
większe zainteresowanie, zwłaszcza wśród miłośni-
ków polskiego powojennego rzemiosła artystycznego. 
Na wystawie pokazane zostaną prace projektanta 
pochodzące ze zbiorów własnych Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu i kolekcji krakowskiego 
Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3. – W kolekcjach 
muzealnych brakuje wczesnych prac artysty – wska-
zuje dr Banaś. Jako przedmioty użytkowe projekty 
Słuczana-Orkusza z huty trafiały nie do muzeów, 
a do sprzedaży. – Jest jednak szansa, że dzięki za-
interesowaniu kolekcjonerów polskim wzornictwem 
drugiej połowy XX wieku wyroby te zostaną odnale-
zione i pozwolą uzupełnić wiedzę o twórczości tego 
ponadprzeciętnego kolorysty.

“This is the first monographic and retrospective 
exhibition of the achievements of this great artist, 
which should be treated as the first step – a prel-
ude of sorts – to further research and insight into 
his legacy”, said Dr. Barbara Banaś, curator of the 
exhibition. The exhibition concludes a research 
and exhibition project concerning the history of 
Polish design in the 20th century, the main objec-
tive of which was to study and disseminate knowl-
edge about Jerzy Słuczan-Orkusz. Throughout 
his professional career, which ran for 50 years, 
he founded and established numerous industrial 
design centres, including in the “Julia” Glassworks 
in Piechowice in the 1950s and the “Nysa” Glass-
works in Pieńsk in the 1960s. He was also an orig-
inator and initiator, as well as a long-time artistic 
director of the experimental Department of Glass 
Industry Research and Experiments in Krakow. 
Finally, in the 1980s he was appointed chief design-
er of the “Tarnowiec” Glassworks in Tarnowiec
2019 marks the 50th anniversary of the opening of 
the Krakow glassworks making artistic glass, which 
developed from the aforementioned Department 
of Research and Experiments, and Jerzy Słuczan- 
-Orkusz was one of the pillars, enabling it to come 
to fruition. This is why this research project and 
the exhibition were organised this year. “It’s 
an innovative undertaking”, explains Dr. Piotr 
Oszczanowski, director of the National Museum  
in Wrocław. “It concerns the area of applied arts, 
which is not only under-researched, but also un-
der-represented in museum collections. However, 
it also arouses more and more interest, particularly 
among lovers of Polish post-war arts and crafts.” 
The exhibition will showcase the designer’s works 
from the collections of the National Museum in 
Wrocław, as well as the collection of the Lipowa 3 
Glass and Ceramics Centre in Krakow. “The muse-
um collections sorely lack the earliest works by the 
artist”, Dr. Banaś points out. Since Słuczan-Orkusz 
designed useful objects, they left glassworks and 
were put up for sale, instead of going to the muse-
ums. “There is a chance that thanks to the growing 
interest in Polish design of the second half of the 20th 

century among the collectors, these products will be 
found and will enable us to supplement the knowl-
edge about the work of this outstanding colourist.”
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Fifty years ago, sophisticated  
shapes of glass jugs in beautiful, 
opalescent colours delighted Polish 
glass aficionados, and in the 80s 
and 90s tiny pink vases with glass  
bows decorated the interiors of many 
Polish flats. The National Museum in 
Wrocław joined forces with Krakow-
-based Lipowa 3 Glass and Ceramics 
Centre to offer Pursuing colour  
– the first comprehensive exhibition  
of works by Jerzy Słuczan-Orkusz,  
an outstanding Polish designer.

Anna Kowalów

Wymyślne kształty szklanych 
dzbanów w przepięknych 
opalizujących kolorach zachwyciły 
miłośników polskiego szkła już pół 
wieku temu, a w latach 80. i 90. różowe 
wazoniki ze szklanymi kokardkami 
zdobiły wnętrze niejednego polskiego 
M. Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
i Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 
w Krakowie zapraszają na wystawę 
„W pogoni za kolorem” – pierwszy 
kompleksowy pokaz prac wybitnego 
twórcy polskiego designu, Jerzego 
Słuczana-Orkusza.

„W POGONI ZA KOLOREM” – WYSTAWA  
PRAC JERZEGO SŁUCZANA-ORKUSZA
PURSUING COLOUR – AN EXHIBITION 
OF WORKS BY JERZY SŁUCZAN-ORKUSZ

25.06–22.09
6.07 | 13:00 oprowadzanie kuratorskie 
curatorial guided tour

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
The National Museum in Wrocław

www.mnwr.pl

Muzeum.Narodowe.Wroclaw        → s. 59

Game of colours
GRA W KOLORY
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Specjalnie z myślą o targach wydane zostały angloję-
zyczne reedycje poprzednich numerów w tłumacze-
niu Alicji Grabarczyk i po konsultacji z Andrzejem 
Sosnowskim – redaktorem i tłumaczem „Literatury 
na Świecie”. Optymalnym rozwiązaniem w gąszczu 
stoisk prezentujących wystawców z całego świa-
ta okazał się brand „polish poetry”, bo Polacy nie 
gęsi i swój język mają, co też przekłada się na pol-
skie, poetyckie Nagrody Nobla. Stoisko „Cegły” wy-
glądało jak stragan z gadżetami, a wytłumaczenie  
w 45 sekund zainteresowanej/mu, że wszystko to, 
co właśnie widzi, stanowi kolejne numery wydaw-
nictwa ciągłego, zwykle kończyło się krótkim: wow!  
It’s fantastic!

Prawdziwą furorę robiła „Cegła” wydana na papierze 
czerpanym wykonanym w Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju. Fabryka papieru z XVI stule-
cia starsza jest bowiem od USA, a Amerykanie mają 
szczególne uznanie dla wydawnictw szlachetnych 
i z wyjątkową estymą traktują książki artystyczne. 
Szczególne zainteresowanie stoiskiem „Cegły” pły-
nęło od kalifornijskiej Polonii – sentyment do języka 
przodków, burzliwe historie emigracji i znakomita 
okazja, żeby pokazać się wśród „swoich”. Redakcja 
przywiozła z Los Angeles inspiracje, które na pewno 
zaowocują przy kolejnych wydaniach czasopisma. 

Ale Los Angeles to nie tylko targi. To znakomita, 
ogromna księgarnia The Last Bookstore w Down-

Magazyn Materiałów Literackich „Cegła” 
ukazuje się już od blisko dwóch dekad. Pierwszy numer 
powstał w 2001 r. w Jeleniej Górze na tamtejszym Kolegium 
Karkonoskim. Czasopismo przechodziło długą drogę ewolucji 
od klasycznego self publishing w wersji ksero, zmierzając 
w kierunku coraz bardziej osobliwych form wydawniczych 
i nowoczesnego designu. „Cegła” ukazywała się w pudełku 
na papierosy, na opłatkach, pieczątkach, jako gra w karty, na 
magnesach na auta czy vlepkach, prezentując głównie poezję 
współczesnych autorów zarówno młodszego, jak i starszego 
pokolenia. Za stronę wizualną magazynu odpowiada Karolina 
Wiśniewska – absolwentka i doktorantka ASP we Wrocławiu, 
za wybór tekstów i redakcję – Karol Pęcherz związany z Funda-
cją im. Tymoteusza Karpowicza i księgarnią Tajne Komplety.

Having the fair in mind, the team prepared and 
printed English-language reissues of previous issues, 
translated by Alicja Grabarczyk, with some consult-
ing help provided by Andrzej Sosnowski – editor and 
translator of the “Literatura na Świecie” magazine. 
The “polish poetry” brand turned out to be an op-
timal solution in the maze of stands, showcasing 
exhibitors from all over the world – after all, Poles 
do speak their own language and they have some-
thing to say, as evidenced by the Polish Nobel Prizes 
for poetry. The “Cegła” stand looked like a stall with 
various fidgets and gadgets, and every time the team 
spent 45 seconds to explain the visitors that everyt-
ing they saw there was a part of a longer-running 
magazine was usually met with: “wow! It’s fantastic!”

Among the most popular issues of “Cegła” was the 
one printed on hand-made paper from the Museum 
of Papermaking in Duszniki Zdrój. The 16th-century 
paper factory is older than the USA, and Americans 
have a special appreciation for such special publica-

“The Brick” Literary Material Magazine
has been published since nearly two decades. The first issue 
was created in 2001 in Jelenia Góra at the local Karkonosze 
College. The magazine has gone through a long evolution from 
classic self publishing model using a photocopier, to more and 
more peculiar forms of publishing and modern design. Cegła 
was published in a cigarette box, on wafers, stamps, as a card 
game, as car magnets and stickers, presenting mainly poetry by 
contemporary authors of both the young and older generation. 
Karolina Wiśniewska, a graduate and doctoral student of the 
Academy of Art and Design in Wrocław, is responsible for the 
visual design of the magazine, while Karol Pęcherz, an associate 
of the Tymoteusz Karpowicz Foundation and the Tajne Komplety 
bookstore is repsonsible for the selection of texts and editing.

HOW DID 
CEGŁA  

DISCOVER  
AMERICA

JAK CEGŁA  
ODKRYŁA  
AMERYKĘ

Z LOS ANGELES / FROM LOS ANGELES:  
Karol Pęcherz

W kwietniu tego roku redakcja 
„Cegły” wzięła udział  

w największych targach książki 
artystycznej w Los Angeles,  
które zainicjowane zostały  

w 2013 roku i towarzyszą targom 
Printed Matter w Nowym Jorku 
(NY Art Book Fair). Odbywają 
się w nowoczesnym budynku 

Museum of Contemporary Art, 
do którego zjechało się ponad 

300 wystawców (z USA i innych 
20 krajów) oraz ponad 35 000 

odwiedzających. Redakcja 
magazynu „Cegła” była  

jedynym wystawcą z Polski.

In April this year, the editorial team 
of “Cegła” (eng. “The Brick”) took 
part in the largest art book fair in 

Los Angeles, initiated in 2013  
and accompanying the Printed 

Matter – NY Art Book Fair in New 
York. The event takes place in  

the modern building of the 
Museum of Contemporary Art, 
which attracted more than 300 

exhibitors (from the USA and other 
20 countries) and over 35 000 
visitors. The editorial team of  
the “Cegła” magazine were  

the only exhibitors from Poland.

tions, and they definitely respect and highly appreci-
ate art books. The “Cegła” stand enjoyed the greatest 
popularity among the Polish diaspora living in Cal-
ifornia – the exhibition reignited the sentiment to 
the language of their ancestors, let them recall the 
turbulent stories of emigration and provided a great 
opportunity to meet with other Poles. The editorial 
team brought inspiration from Los Angeles, which 
will surely be reflected in the upcoming editions of 
the magazine. 

However, Los Angeles is not just about the fair. The 
city also features an amazing, enormous The Last 
Bookstore in Downtown LA, where the inventions 
of the “Cegła” team are currently available. Starting 
on the 27th of June, the Klub Proza will host an ex-
hibition of photographs documenting the trip, and 
on the next page, you can see a small teaser. The 
whole project was carried out in cooperation with 
the Wrocław House of Literature, the Academy of 
Art and Design in Wrocław, the Wrocław Publishing 
Programme (Culture Zone Wrocław) and the Tymo-
teusz Karpowicz Foundation.

town LA, w której obecnie dostępne są „cegłowe” 
wynalazki. Od 27 czerwca w Klubie Proza można 
obejrzeć wystawę zdjęć dokumentujących wyprawę, 
a namiastkę – na stronie obok. Cały projekt realizo-
wany był we współpracy z Wrocławskim Domem Li-
teratury, Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
Wrocławskim Programem Wydawniczym (Strefa 
Kultury Wrocław) oraz Fundacją im. Tymoteusza 
Karpowicza.

fo
t. 

Łu
ka

sz
 Z

ut
er

ek



Sesja zdjęciowa Magazynu 
„Cegła” w Death Valley. Karolina 
Wiśniewska w pozycji medytacyj-
nej smagana słońcem i wiatrem. 
/ A photo shoot of “Cegła” 
Magazine in Death Valley. Karolina 
Wiśniewska in a meditative pose, 
swept by sun and wind. 

Karol Pęcherz i „Cegła” 
antysmogowa. Który  
z napisów wam się  
bardziej podoba?  
/ Karol Pęcherz and 
anti-smog “Cegła”.  
Which of the captions  
do you like better?

Literackie magnesy przemierzyły 
Kalifornię i Nevadę. Trzymały się 
dzielnie na drogach prostych aż 
po horyzont. / Literary magnets 
have crossed California and 
Nevada. They braved the con-
ditions during the rides on roads 
stretching out to the horizon.

Stoisko polish poetry Magazynu „Cegła” (na górze) na LA Art Book Fair 2019 (na dole)  
w całej okazałości. / The “polish poetry” stand of the “Cegła” magazine (at the top),  
at the LA Art Book Fair 2019 (at the bottom) in all its glory.

W poszukiwaniu materiałów potrzebnych do zbudowania stoiska, czyli zwyczajnie recykling.  
/ In search of materials needed to build the stand – in other words, recycling.

The Last Bookstore, Downtown LA. Duża siostra Tajnych Kompletów, ale młodsza. 
 / The Last Bookstore, Downtown LA. Big sister of Tajne Komplety, but younger.

fot. Karolina Wiśniewska

fot. Karol Pęcherz

fot. Łukasz Zuterek

fot. Łukasz Zuterek

fot. Łukasz Zuterek

fot. Łukasz Zuterek

fot. Łukasz Zuterek



2019

SKARBY 
PÓŁNOCY 

WROCŁAWIA
Zakrzów, Pawłowice i Osobowice – dla jednych 

odległy koniec miasta, dla innych jego początek. 
Dlaczego warto wybrać się na północne rubieże 

Wrocławia? Naszym wakacyjnym pretekstem  
będzie spacer śladami niegdyś znanego, a dziś 

nieco zapomnianego rodu Kornów – wydawców, 
księgarzy i drukarzy, którzy przez ponad  

dwa stulecia mieli ogromny wpływ nie tylko  
na rynek wydawniczy, ale też życie  

społeczeństwa ówczesnej stolicy Śląska. 

Pierwszym przystankiem na naszej drodze 
na północ jest ścisłe centrum miasta. Na 
południowej elewacji ratusza zobaczyć 
możemy dwie figury na pierwszy rzut oka 
typowych mieszczan. To jednak jeden 
z najważniejszych członków rodziny 
Kornów: Heinrich, czyli spadkobierca rodu, 
właściciel folwarku i znajdującej się we wsi 
Zakrzów papierni oraz jego żona Helena. 
W 2015 roku ich posągi zostały dokład-
nie „zeskanowane” i wycięte z tworzywa 
sztucznego. Trójwymiarowe modele do 
złudzenia przypominające oryginały z cen-
trum (ale puste w środku!) witają gości 
w holu pałacu na Pawłowicach. Tam też 
przenosimy naszą wyprawę.

Jesteśmy na podjeździe neorenesan-
sowego pałacu będącego najwięk-
szą ozdobą Pawłowic. W latach 
1891–1895 postawiło go znane nam 
już z Rynku małżeństwo Kornów. Jak 
się okazuje, Heinirch był nie tylko 
wydawcą, ale również mecenasem 
sztuki (założył m.in. Śląskie Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego). Stał się 
na tyle popularną postacią, że za 
zasługi dla miasta przez pewien 
czas pełnił rolę patrona obecnej 
alei Kromera. Na fasadzie pałacu 
zwróćmy uwagę na herb rodu – 
śląskiego orła i mężczyznę z kłosem 
zbóż („kornem”) w dłoni. Wnętrze 
pałacu niestety nie jest na co dzień 
udostępniane zwiedzającym, od 
wielu lat służąc Uniwersytetowi Przy-
rodniczemu. Jeśli jednak uda wam 
się wejść do środka, zobaczycie 
tam kopie obrazów, które niegdyś 
zachwycały domowników.

Przejdźmy na tyły budynku. Tutaj uwa-
żajcie, bowiem w przypałacowym parku 
utrzymanym w stylu angielskim można cał-
kowicie się zapomnieć! Ponad 7 hektarów 
powierzchni z położonym w samym środku 
stawem pełni funkcję arboretum, w związku 
z czym co rusz natrafić możemy na ciekawe 
okazy flory (rośnie tam prawie 200 gatun-
ków drzew i krzewów). Niezapomniane 
wrażenie zostawiają skrzydłorzech kaukaski 
i ogromne dęby szypułkowe. Jeśli potrze-
bujecie chwili na refleksję, udajcie się do 
gloriety, zwanej też świątynią dumania.

The first stop on our way to the north is 
the very heart of the city. On the southern 
façade of the Town Hall, you can see two 
figures – at the first glance, they look like 
typical townsfolk. However, these are 
two of the most important members of 
the Korn family: Heinrich, the heir of the 
family, owner of a manor farm and a paper 
mill in the village of Zakrzów, and his wife 
Helena. In 2015, their statues were thor-
oughly scanned and cut out of plastic. The 
three-dimensional, hollowed-out models 
– perfect replicas of the original ones from 
the city centre – welcome guests in the 
lobby of the palace in Pawłowice. Let’s 
head there now.

We are in the driveway of a neo-Re-
naissance palace – the greatest 
showcase of Pawłowice. It was built in 
1891–1895 by the Korn family that we 
already know from the Market Square. 
As it turns out, Heinrich was not 
only a publisher but also a patron of 
arts – he founded, among others, the 
Silesian Museum of Artistic Crafts. His 
services to the city led to naming one 
of the streets – today’s Kromera Ave-
nue – after him. On the façade of the 
palace, you can see the coat of arms 
of the family – a Silesian eagle and 
a man with a grain ear (the so-called 
“korn”) in his hand. Unfortunately, the 
interior of the palace is not open to 
visitors, since for many years now, it 
has been used by the University of 
Life Sciences. If you do happen to 
make it inside one day, you will find 
copies of paintings that once delight-
ed the household members.

Let’s go to the back side of the building.  
Be careful – it’s easy to get lost in thoughts 
in the English-style palace park! More than  
7 hectares of land with a pond in the middle 
is an arboretum, which is why every now 
and then you can come across interesting 
specimens of flora – including nearly 200 
species of trees and shrubs. Particularly in-
teresting and breathtaking species include 
the Caucasian wingnut and enormous  
English oaks. If you need a moment to 
reflect and think, go to the gloriette, also 
known as the temple of meditation.

Zebrała / Collected by: Monika Glińska
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Kornowie starali się żyć zacnie i prze-
zornie (dlatego zadbali o przywilej 
drukowania rozporządzeń urzędowych 
i ogłoszeń państwowych). Taka była 
dewiza ich rodu. Jego senior – Jan Jakub 
Korn – zapoczątkował piękną rodzinną 
tradycję wydawniczą, która trwała aż do 
wybuchu II wojny światowej. Prowadzili 
wydawnictwo, mieli własną drukarnię, 
wydawali i sprzedawali książki (m.in. do-
starczali je na dwór Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i Uniwersytet Wileński), 
a także prowadzili popularną gazetę 
„Schlesische Zeitung” – najstarszą i naj-
dłużej wydawaną gazetę we Wrocławiu. 
Kontynuując naszą podróż, przenosimy 
się teraz na Zakrzów. Odnajdziemy tutaj 
kolejne pozostałości z czasów Kornów: 
ruiny dawnej papierni (obecnie teren  
zakładu Whirlpool) oraz odrestaurowa-
ne, bliźniacze budynki przy ul. Bora- 
-Komorowskiego 29 i 31.

W XIX wieku kolejny spadkobierca rodu 
Kornów – Johann Gottlieb (czyli Jan 
Bogumił) wraz z żoną nabył od sióstr 
klarysek wieś Oswitz oraz las i z biegiem 
czasu zmienił te tereny w modną 
podmiejską rezydencję. Dziś dojrzymy 
już niewiele oznak świetności osiedla, 
warto jednak odwiedzić pozostałości po 
dworze i folwarku przy ul. Osobowickiej, 
przejść się po lesie, w którym Kornowie 
polowali i spacerowali (stworzyli to 
miejsce  z myślą o wszystkich wrocławia-
nach!), by dojść na tzw. Święte Wzgórze. 
Znajdziemy na nim klasycystyczną kaplicę 
zaprojektowaną przez Karla Langhansa  
– projektanta budynku Opery Wrocław- 
skiej. Kornowie, mimo że sami byli 
protestantami, ufundowali ją dla lokalnej 
(katolickiej) społeczności i zgodnie  
z życzeniem zostali tam pochowani.
Rodzina Kornów, począwszy od 1734 roku, 
przez ponad dwa stulecia wiodła prym na 
wrocławskim rynku prasowym i wydawni-
czym. Dziś w mieście odnaleźć możemy już 
tylko ślady ich dawnej działalności, które 
podtrzymywane i kultywowane są przez 
grupy takie jak Pozytywni z Zawidawia.

TREASURES 
OF NORTHERN 

WROCŁAW
Zakrzów, Pawłowice and Osobowice – some consider 
these areas the remote end of the city, for others it’s 

the start of it. Why is visiting the northern outskirts of 
Wrocław worthwhile? This summer, we are going to go 
there because of the formerly well-known, now some-
what forgotten Korn family – publishers, booksellers 
and printers, who had a huge impact not only on the 
publishing market, but also on the social life of the  

capital of Silesia for more than two centuries. 

The Korn family tried to live a good and 
prudent life – which is why they made 
sure to have the privilege of printing 
official regulations and state announce-
ments. That was the motto of their family. 
Its senior, Jan Jakub Korn, started the 
beautiful family publishing tradition that 
lasted until the outbreak of World War II. 
They ran a publishing house, had their 
own printing house, they published and 
sold books (including ones delivered to 
the court of Stanisław August Poniatowski 
and Vilnius University), as well as ran 
the popular “Schlesische Zeitung” – the 
oldest and longest-running newspaper in 
Breslau. Continuing our journey, we are 
now going to Zakrzów. There, you can find 
other remnants from the times of the Korn 
family – the ruins of a former paper mill, 
located on the premises of the Whirlpool 
plant, as well as renovated, twin buildings 
at Bora-Komorowskiego 29 and 31.

In the 19th century, another heir of the 
Korn family – Johann Gottlieb bought the 
village of Oswitz and the forest from the 
Poor Clares sisters together with his wife. 
Over time, they transformed this area into 
a fashionable suburban residence. Today 
you will find only a few traces of the estate’s  
former splendour, but it is worth visiting 
the remains of the manor house and manor 
farm on Osobowicka Street, walk through 
the forest where the Korn family hunted and 
walked – after all, they created this place 
with all the residents of Wrocław in mind! – 
to get to the so-called Holy Hill. There, you 
will find a Classicist chapel designed by 
Karl Langhans, the designer of the Wrocław 
Opera. The Korn family, although they were 
Protestants themselves, founded it for the 
local (Catholic) community and were buried 
there according to their wishes.
Starting in 1734, the Korn family was at the 
top of the press and publishing market 
in Wrocław for more than two centuries. 
Today, the city has only traces of their 
former activity, which are maintained and 
cultivated by groups such as Pozytywni 
z Zawidawia.

„ŚLADAMI RODZINY KORNÓW” – FINAŁ PROJEKTU
IN THE FOOTSTEPS OF THE KORN FAMILY – A FINALE OF THE PROJECT

5.07 | 18:00–20:00

Stara Piekarnia

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

pozytywnizawidawie                  → s. 63
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Krzysiek Stęplowski
BrzydkiWrocław

Do zobaczenia w kolejnym odcinku!
See you in the next issue!

ul. Ruska

pl. Staszicaul. Biskupa Tomasza Pierwszego

ul. Szewska

W poprzednim numerze „Niezbędnika” 
oglądaliśmy neony, których już na uli-
cach naszego miasta nie ma – prezen-
towane zdjęcia były swoistą pamiątką 
po miejscach nierzadko zapomnianych. 
Dziś pozostajemy w tym nastroju, choć 
zamiast PRL-owskich neonów przyjrzy-
my się pozostałościom po Wrocławiu 
przedwojennym.
Mówię tu o niemieckich szyldach i napisach, które prze-
trwały próbę czasu oraz akcję tzw. „odniemczania”, za-
inicjowaną po roku 1948 przez ówczesne Ministerstwo 
Ziem Odzyskanych. Chodziło o jak najszybsze włącze-
nie tego obszaru w polską tkankę: społeczną, językową, 
symboliczną, a także o zerwanie z koszmarem wojny  
– nie możemy się dziwić, iż akty niszczenia poniemiec-
kich znaków i „pamiątek” były wówczas powszechnie 
akceptowane.

Dziś wynajdywanie śladów Breslau może być atrakcją 
porównywalną do tropienia krasnali. Tym bardziej, że 
coraz częściej stare szyldy są eksponowane: tak jak na 
kamienicy przy ul. Biskupa Tomasza Pierwszego, która 
po remoncie zyskała wspaniały historyczny sznyt.

Nadodrze to prawdziwa kopalnia tego typu miejsc, choć 
napisy znajdziemy również w centrum lub na Przedmie-
ściu Oławskim. Jeśli chcecie pospacerować tym tropem, 
zobaczcie doskonałą bazę zdjęć i lokalizacji w serwisie 
www.polska-org.pl (wpisując frazę „Przedwojenne napi-
sy na budynkach”). A może warto byłoby stworzyć inte-
raktywną mapę śladów Breslau?

In the previous issue of the “Guide”, we fo-
cused on neon signs that can be no longer 
seen on the streets of our city – the pho-
tographs I showed you served as a kind 
of a memento of places long forgotten.  
We are going to carry on with this theme, 
although this time we’re going even fur-
ther back in time – instead of neon signs 
from the communist era, we are going to 
look at the traces of pre-war Breslau.
In this instalment of Ugly Wrocław, we are going to focus on 
German signs and inscriptions, which stood the test of time 
and survived the “de-Germanisation” initiated after 1948 by 
the Ministry of Recovered Territories. Back in the day, the 
Ministry wanted to graft the social, linguistic and symbolic 
tissues of Poland onto this area, as well as to break away 
from the war-time nightmare – given that, it is no wonder 
that the acts of destroying post-German signs and “me-
mentos” were generally accepted at that time.

Today, finding the traces of Breslau can be just as interest-
ing as looking for the Wrocław dwarves, especially given 
that the old signboards are more and more often brought 
back to light, such as in the case of a townhouse on Biskupa 
Tomasza Pierwszego Street, which gained a wonderful his-
torical style after a renovation.

The Nadodrze district is a real trove of such places and 
finds, although the signs can also be found in the city cen-
tre and in the Przedmieście Oławskie district. If you’d like 
to go on a walk and see the traces of the old city yourself, 
you can find an excellent database of locations and accom-
panying photographs at www.polska-org.pl – just look for 
“Przedwojenne napisy na budynkach” (eng. “Pre-war signs 
on buildings”). Perhaps it would be worthwhile to create an 
interactive map of the traces of Breslau?
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30 ROZSYPANKA

HASŁO:

SUDOKU

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

Rozwiąż sudoku. Cyfry z szarych pól (czytane od lewej do prawej, od góry do dołu) wpisz w kratki poniżej diagramów – utworzą one współrzędne geograficzne pewnego miejsca  
we Wrocławiu, które stanowi rozwiązanie. 

Na 3 osoby, które przyjdą z nim do infopunktu w klubokawiarni Barbara (ul. Świdnicka 8b), będą czekać nagrody książkowe. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.strefakultury.pl/niezbednik-lato2019-sudoku.
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WYKREŚLANKA

HASŁO:

UKŁADANKA

Na 3 osoby, które przyjdą z nim do infopunktu w klubokawiarni  
Barbara (ul. Świdnicka 8b), będą czekać nagrody: m.in. karnety  
na XXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:  
www.strefakultury.pl/niezbednik-lato2019-wykreslanka.

Wakacyjne miesiące sprzyjają odpoczynkowi na działkach! Z poniż-
szego diagramu należy wykreślić 21 nazw wrocławskich Rodzinnych 
Ogródków Działkowych. Ułatwieniem niechaj będzie informacja, że 
11 z nich to nazwy kwiatów lub drzew. Odpowiedzi nie przecinają się, 
a kratki z kolejnymi literami nazwiska sąsiadują ze sobą bokami  
(nie na ukos). Niewykreślone litery czytane rzędami utworzą hasło  
– nazwę jeszcze jednego ROD-u.

Dokładnie przeanalizuj rysunek, a następnie 
dopasuj   brakujące fragmenty.
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15.05–28.07

Biennale WRO 2019:  
„Reinkarnacja sztuki mediów”  
– instalacja przestrzenna
WRO 2019 Biennale: Reincarnation 
of media art – a spatial installation

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

Centrum Sztuki WRO wspólnie z YCAM – Yama-
guchi Center for Arts and Media prezentuje na 
Biennale WRO przestrzenną instalację, będącą 
platformą prezentacji historii sztuki mediów. 
W tej dziedzinie z upływem lat utrzymanie prac 
okazuje się coraz trudniejsze. Zamiast przecho-
wywania czy regeneracji elementów technicz-
nych poszczególnych dzieł wystawa proponuje 
szczególne podejście, które rozpatruje „śmierć” 
dzieł sztuki oraz możliwości ich „reinkarnacji” 
w przyszłości. Kiedy dzieło sztuki jest „martwe”? 
Co sprawia, że „żyje”? I jak funkcjonuje po swej 
technicznej „śmierci”?

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Centrum Sztuki WRO 

www.wro2019.wrocenter.pl

Wstęp wolny 
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10.05–28.07

„Statek Robinsona” – wystawa
Robinson’s ship – an exhibition

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

Galeria Miejska zaprasza na wystawę „Statek 
Robinsona” prezentowaną w Muzeum Architek-
tury. Idea przewodnia wystawy odwołuje się do 
przykładu Robinsona Crusoe, który po katastrofie 
statku ratuje z wraku wszelkie możliwe dobra. 
W klasztornych wnętrzach muzeum, zaaranżowa-
nych na zdruzgotany żaglowiec, będzie można  
zobaczyć dzieła 55 artystów z Polski, Czech,  
Węgier i Słowacji (malarstwo, rzeźba, grafika).

Organizatorzy: Galeria Miejska we Wrocławiu, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu 

www.galeriamiejska.pl 
www.ma.wroc.pl

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

The City Gallery would like to invite you to 
Robinson’s ship – an exhibition presented at the 
Museum of Architecture. The main idea of the 
exhibition refers to the example of Robinson 
Crusoe, who after the shipwreck saved everything 
that he could from the wreckage. In the monastic 
interiors of the museum, arranged to resemble 
a wrecked sailing ship, the visitors will see works 
by 55 artists from Poland, Czechia, Hungary and 
Slovakia – painting, sculptures and graphics.

Organisers: The City Gallery in Wrocław, Museum 
of Architecture in Wrocław / Tickets: 10 PLN  
(regular), 7 PLN (reduced), 5 PLN (group)

WRO Art Center, in cooperation with YCAM – the 
Yamaguchi Center for Arts and Media, presents 
a spatial installation, which serves as a platform 
for presenting the history of media art during the 
WRO 2019 Biennale. Preserving these works turns 
out to be more and more difficult with the passage 
of time. Instead of storing or regenerating the 
technical elements of individual works of art, the 
exhibition proposes a special approach that con-
siders the “death” of works of art and the possibil-
ity of their “reincarnation” in the future. When is 
a work of art “dead”? What makes it “alive”? And 
how does it function after its technical “death”?

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

1.06–28.07

Biennale WRO 2019: 
„Czynnik ludzki” – wystawa
WRO 2019 Biennale:  
Human Aspect – an exhibition

Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,  
ul. Wystawowa 1
wt., czw. / Mon., Thu. 10:00–17:00 
śr. / Wed. 9:00–17:00 
pt. / Fri. 10:00–19:00 
sob. / Sat. 10:00–20:00 
niedz. / Sun. 10:00–18:00

To już ostatni miesiąc największej ekspozycji 
tegorocznego Biennale Sztuki Mediów WRO. 
Pawilon Czterech Kopuł to największa i central-
na przestrzeń wystawiennicza tegorocznego 
Biennale WRO, pełniąca rolę ekspozycji głównej. 
Zagadnienia ze słownika współczesności (ale 
i archeologii) mediów – transhumanizm, sztuczna 
inteligencja, emocje botów, video-art, live coding, 
komunikacja międzygatunkowa, środowiska 
cyfrowe, immersja – znajdą tu swe artystyczne 
rozwinięcia. Spektakularne instalacje, niezwykłe 
obiekty i idee – wystawa zaprasza w niezwykłą  
podróż po przeszłości, teraźniejszości i możli-
wych przyszłych scenariuszach.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Centrum Sztuki WRO 

www.wro2019.wrocenter.pl

Wstęp wolny 

The Four Domes Pavilion is the largest and cen-
tral exhibition space of this year’s WRO Biennale, 
playing the role of the main exhibition. Spectacu-
lar installations, unusual objects and ideas – the 
exhibition invites all visitors to an extraordinary 
journey through the past, present and possible 
future scenarios.

Additional language: English  
/ Organiser: WRO Art Center / Free entrance
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13.06–13.07

„Teren prywatny” – wystawa prac 
Karoliny Balcer
Private property – an exhibition  
of works by Karolina Balcer

galeria Studio BWA Wrocław / Studio Gallery,  
ul. Ruska 46a
śr.–czw. / Wed.–Thu. 14:00–18:00 
pt. / Fri. 12:00–19:00 
sob. / Sat. 12:00–16:00

Wbrew tytułowi wystawa nie opisuje wewnętrz-
nego świata artystki, lecz odnosi się do narzędzi 
budowania życia społecznego. Aktywność arty-
styczna Karoliny porusza problem relacji między 
tym, co w przestrzeni jest prywatne, a tym, co jest 
wspólne. Przejmowanie przestrzeni, budowanie 
podziałów – wszystko to, co ogranicza wolność, jest 
tematem tej wystawy, której kuratorem jest Paweł 
Jarodzki. Będziecie mogli podziwiać instalacje 
przestrzenne, obrazy oraz zdjęcia i filmy wideo.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

Karolina Balcer’s artistic activity touches on the 

issue of relationships between what is private 
and what is common in space. Appropriating 
space, building divisions – everything that limits 
freedom – is the theme of the exhibition. It pre-
sents spatial installations, pictures bordering on 
objects, photographs and videos.

Additional language: English / Organiser: BWA 
Wrocław / Free entrance

14.06–15.09
6.07 | 15:00 warsztaty międzypokoleniowe
20.07 | 15:00 zajęcia dla dorosłych

Triennale Rysunku Wrocław 2019: 
„Borderline” – wystawa
Wroclaw Triennial of Drawing 2019: 
Borderline – an exhibition

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

Wystawa poświęcona imaginacyjnemu, spekula-
tywnemu i kreacjonistycznemu aspektowi sztuki 
rysunkowej. Jej fabuła budowana jest w granicach 
pomiędzy bezpieczeństwem a lękiem, fantazją 

14.06–24.07

Triennale Rysunku Wrocław 2019: 
„Weltschmerz” – wystawa  
konkursowa
Wroclaw Triennial of Drawing 2019: 
Weltschmerz – a competition  
exhibition

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

Hasło tegorocznej edycji konkursu Triennale 
Rysunku – „Weltschmerz” – to niemieckie słowo 
oznaczające „ból świata”. Stanowi ono punkt wyj-
ścia rozważań na temat kondycji współczesnego 
świata i ogólnie rozumianego kryzysu obecnego 
w obszarze praktyk artystycznych. Odświeżona 
formuła triennale nawiązuje do słynnego wro-
cławskiego MTR i najlepszych tradycji imprezy. 
Organizatorzy nowej edycji przeglądu nawiązują 
do jej legendarnej otwartości na eksperyment 
i nowe idee niesione przez rysunek.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

www.trwro.pl

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

BWA Wrocław Główny gallery will host 
the competition exhibition, themed 
“Weltschmerz”. This German word, meaning 
“world pain”, is a starting point for reflections 
on the condition of the contemporary world 
and broadly understood crisis observed in the 
field of artistic practices.

Additional language: English / Organiser:  
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and  
Design in Wrocław / Tickets: 8 PLN (regular), 
 4 PLN (reduced), Wednesdays – free entrance

i paranoją, jawą a snem, jak również między wi-
zualnym, a konceptualnym wymiarem rysunku. 
Istotną rolę w tym projekcie odgrywa historia 
i przestrzeń budynku muzeum.

Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Muzeum 
Współczesne Wrocław 

www.trwro.pl

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

The exhibition is devoted to the imaginative, 
speculative and creationist aspect of drawing art. 
Its plot is built within the boundaries between 
safety and fear, fantasy and paranoia, reality and 
dream, as well as between the visual and concep-
tual dimensions of drawing. 

Organisers: The Eugeniusz Geppert Academy of 
Art and Design in Wrocław, Wrocław Contempo-
rary Museum / Tickets: 10 PLN (regular), 5 PLN 
(reduced), Thursdays – free entrance
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16.06–14.07

 „Fluktuacje” – wystawa prac  
Michała Misiaka
Fluctuations –  an exhibition  
of works by Michał Misiak

Mia Art Gallery, pl. Solny 11
wt.–pt. / Tue.–Fri. 12:00–18:00  
sob. / Sat. 12:00–16:00   
niedz. / Sun. 12:00–15:00

Tytuł wystawy odnosi się do ostatniego cyklu prac 
Michała Misiaka – krakowskiego malarza tworzą-
cego w nurcie abstrakcji geometrycznej. Artysta, 
posługując się generatorem liczb losowych, 
zakłóca strukturę obrazu, wprowadzając zmienne 
przebiegi nachodzących na siebie linii. Jego 
prace mimo wariacyjnego charakteru wciąż niosą 
w sobie cechy prymarnego porządku i są swego 
rodzaju traktatami o malarskiej praktyce w sztuce. 
Kuratorem wystawy jest Bogusław Deptuła.

Organizatorzy: Mia Art Gallery,  
Fundacja All That Art! 

www.miaartgallery.com

Wstęp wolny 

A name of the exhibition is relate to the last series 
of Michał Misiak’s works. The artist use a random 
number generator to implement a variable courses 
of the crossing lines and disturb the structure of the 
paintings. His works despite the diversified character 
also still bring with it a quality of primary sequence.

Organisers: Mia Art Gallery, All That Art!  
Foundation / Free entrance

21.06 – 13.07 

„Marek Sobczyk: 2015–2019  
[Dłuższe życie każdego obrazu] 
[Android]” – wystawa
Marek Sobczyk: 2015–2019 [Longer 
life of every picture] [Android]  
– an exhibition

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

W przestrzeniach Galerii Miejskiej we Wrocła-
wiu prezentowana jest indywidualna wystawa 
warszawskiego artysty Marka Sobczyka. Pokaz 
to odsłona realizowanego od wielu lat projektu 
„Wokół słowa ateizm”, który – krążąc w pobliżu 
zagadnienia niewiary – akcentuje pełną ironii 
i przewrotności postawę twórczą Sobczyka. Na 
ekspozycję złożyło się 40 dzieł malarskich.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu 

www.galeriamiejska.pl

Wstęp wolny 

The spaces of the City Gallery in Wrocław will 
host an individual exhibition of Warsaw-based 
artist Marek Sobczyk. The exhibition is an instal-
ment of the Around the word “atheism” spanning 
multiple years, which – revolving around the 
issue of lack of faith, accents Sobczyk’s ironic 
and perverse creative attitude. The exhibition 
comprises 40 paintings.

Additional language: English / Organiser:  
The City Gallery in Wrocław / Free entrance

14.06–6.07

Triennale Rysunku Wrocław 2019: 
„Un-Home / Moving Stones”  
– wystawa indywidualna
Wroclaw Triennial of Drawing 2019: 
Un-Home / Moving Stones  
– an individual exhibition

Galeria Arttrakt / Arttrakt Gallery,  
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
wt.–pt. / Tue.–Fri. 12:00–18:00 
sob. / Sat. 11:00–15:00

Wystawa indywidualna laureata poprzedniej 
edycji konkursu Triennale Rysunku Wrocław 
(TTT 2016). Filip Berte koncentruje się w swoich 
projektach na kwestii tożsamości kulturowej, 
kwestii wykluczeń i palącym od kilku lat  
w Europie problemie uchodźców. Część swojego 
projektu zrealizuje właśnie z nimi. 

Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,  
Galeria Arttrakt 

www.trwro.pl

Wstęp wolny 

The individual exhibition of the laureate previous 
edition of the Triennial of Drawing in Wroclaw com-
petition (TTT 2016). Filip Berte focuses his projects 
on the issue of cultural identity, the issue of exclu-
sion and refugee crisis in Europe, which has been 
a pressing issue for several years now. He is going to 
carry out parts of his project with refugees.

Organisers: The Eugeniusz Geppert Academy  
of Art and Design in Wrocław, Arttrakt Gallery  
/ Free entrance

27.06–26.07

Triennale Rysunku Wrocław 2019: 
„W nieporządku” – wystawa
Wroclaw Triennial of Drawing 2019: 
Mess – an exhibition

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

Wystawa „W nieporządku” ma charakter autorski 
oraz wybitnie site specific. Sześć wrocławskich 
artystek wspólnie stworzyło rizomatyczny (czyli 
kłączowy) rysunek na powierzchniach ścian 
i podłogi galerii, zachowując przy tym wcześniej-
szy szkic wykreowany przez samo życie. Rozra-
stający się rysunek przekształcił się w instalację. 
Autorki posłużyły się technikami własnymi, m.in. 
sidoluxografią zastosowaną podczas poprzedniej 
wspólnej wystawy w Entropii.

Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,  
Galeria Entropia 

www.trwro.pl

Wstęp wolny 

Six artists from Wrocław together created a rhi-
zomatic drawing on the walls and floor surfaces 
of the gallery, preserving the one written earlier 
by life itself. As the drawing grows, it becomes 
an installation. The authors used their own 
techniques, including sidoluxography used 
during the previous joint exhibition in Entropia 
Gallery.

Organisers: The Eugeniusz Geppert Academy  
of Art and Design in Wrocław, Entropia Gallery  
/ Free entrance
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28.06–7.09

„Genealogia” – wystawa prac  
Moniki Patuszyńskiej
Genealogy – an exhibition  
of works by Monika Patuszyńska

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

W najnowszym projekcie artystka postanowiła 
przyjrzeć się historii swojej rodziny, sposobowi 
przenoszenia i dziedziczenia żalów i pretensji, 
narracjom rodzinnym, proporcjom faktów i zmy-
śleń. To powrót do korzeni. Na wystawie splecie 
takie zagadnienia jak: granica między unikato-
wością a masowością, badanie tożsamości miejsc 
i przemijania wartości, a także odda się swojej 
fascynacji porcelaną i odlewaniem materiału. 

Dodatkowy język: angielski

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

In her latest project, the artist examines her fam-
ily history, ways of bearing and inheriting griev-
ances and grudges, family narrations, proportions 
of facts and fables. It is a return to the roots.

Additional language: English  
/ Organiser: BWA Wrocław / Free entrance

1.07–31.08 

„Beksiński Brodziak Wójciak”  
– wystawa fotografii
Beksinski Brodziak Wójciak  
– photography exhibition

Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00 
sob. / Sat. 11:00–16:00

Wystawa czarno-białej fotografii pokazuje 3 zu-
pełnie różne stylistyki, idee i odmienne podejścia 
do tej dziedziny sztuki. Beksiński eksperymentuje 
z kadrem, ze światłocieniem, a nawet ingeruje 
w negatyw. Jest niezwykle nowatorski, a przecież 
to przełom lat 50. i 60. Brodziak intryguje, zmusza 
do szukania treści, drugiego dna, a to wszyst-
ko w pikantnym sosie doskonałej wizualizacji. 
Wójciak subtelnie, romantycznie nie dopowiada, 
zasłania mgłą. Zmusza widza do domysłów i wy-
czuwania subtelności.

Organizator: Vivid Gallery

www.vividgallery.pl

Wstęp wolny 

The exhibition of black-and-white photography 
presents three completely different styles, ideas 
and different approaches to this field of art. Bek-
siński experiments with frame, light and shadow, 
he even interferes with the negative. By doing so, 
he was incredibly innovative, especially for the 
1950s and 1960s. Brodziak is intriguing, forces us 
to look for the message, for the second meaning, 
all spiced up with outstanding visualisation. 
Wójciak is subtle and romantic in his under-
statements and the way he shrouds his message 
in mist, forcing the viewer to guess and feel the 
subtleties.

Organiser: Vivid Gallery / Free entrance

5.07–1.09 

Ściana dla ilustratora: 
Marek Oleksicki – wystawa
The wall for the illustrator:  
Marek Oleksicki – an exhibition

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

W ramach projektu Ściana dla ilustratora, ściana 
na parterze i pierwszym piętrze CK Zamek została 
oddana Markowi Oleksickiemu. Rocznik 1979. 
Absolwent warszawskiej ASP, rysownik, autor „Od-
mieńca”, współtwórca Ursynowskiej Specgrupy od 
Rozwałki, autor okładek do serii „Essential: Wolveri-
ne” oraz pin-upu do „Samotnego Wilka i szczenię-
cia”. Swoje prace prezentował na wystawach m.in. 
w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, Brukseli, 
Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Współpracował 
z magazynem „Ślizg” i „Foyer”. Autor ilustracji dla 
magazynów „Przekrój”, „Uważam Rze”, „Malemen”.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl 

Wstęp wolny 

Within the framework of “The wall for the illustra-
tor” project, the wall on the ground floor and first 
floor of CK Zamek was handed over to Marek Olek-
sicki. Born in 1979. Graduate of the Warsaw Acad-
emy of Fine Arts, author of Odmieniec, co-founder 
of Ursynowska Specgrupa od Rozwałki, author of 
covers for Essential: Wolverine series, as well as 
a pin-up for Lone Wolf and Cub. His works were 
presented at exhibitions in Milwaukee in the United 
States, Brussels, Krakow, Warsaw and Poznań.

Organiser: Centrum Kultury Zamek / Free entrance

5.07–9.09 

„North America”  
– wystawa Krzyśka Orłowskiego
North America – an exhibition  
of works by Krzysiek Orłowski

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

Wystawa o charakterze poszerzonego dokumentu, 
a zarazem pastisz. Pokłosie wspólnej podróży fo-
tografa (Chris Orlovsky) i reportera (Jersey Friday) 
przez północne prowincje Stanów Zjednoczo-
nych. Wyprawa zaczyna się gdzieś w stanie Wi-
sconsin, a kończy na lotnisku w Seattle. Fotograf, 
zafascynowany filmami z lat 80. XX w., sprawdza, 
jak dziś wygląda Idaho i czy „Fargo” braci Cohen 
faktycznie kręcony był w Fargo. W efekcie powsta-
je subiektywna opowieść o ludziach i miejscach 
utkana ze zdjęć i krótkich form literackich.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

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

An extended documentary exhibition that also 
serves as a pastiche. The aftermath of the journey 
of photographer (Chris Orlovsky) and a reporter 
(Jersey Friday) through the northern provinces of 
the United States. The expedition begins some-
where in Wisconsin and ends at Seattle Airport. 

The photographer, fascinated by 1980s films, 
checks what Idaho looks like today and whether 
the Cohen brothers’ Fargo was actually filmed in 
Fargo. The result is a subjective story about peo-
ple and places, made of photographs and short 
literary forms.

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

6.07–30.08
6.07 | 19:00 wernisaż / opening

„Dwoistość świata / Dualitatem 
Mundi” – wystawa
Duality of the world / Dualitatem 
Mundi – an exhibition

Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21
pon.–pt. / Mon.–Fri. 14:00–21:00 
sob. / Sat. 16:00–21:00

Druga wystawa pod szyldem strony Ciemna 
Strona Sztuki. Tym razem artyści pokażą swoje 
koncepcje, jak postrzegają podwójną naturę 
świata, np. sacrum / profanum, sen / jawę, dobro / 
zło, czerń / biel, dzień / noc, mężczyznę / kobietę. 
Ciemna Strona Sztuki skupia twórców, którzy 
swoje prace opierają głównie na emocjach, często 
skrajnych i niełatwych w odbiorze. Ideą wystawy 
jest stworzenie przez kilkanaście osób swojej wizji 
tematu w dowolnej technice. Na wystawie zostaną 
zaprezentowane prace 32 autorów.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Wstęp wolny 

The second exhibition in the Dark Side of Art series. 
This time, the artists will show their concepts of 
perceiving the dual nature of the world – the sacred 
and the profane, dream and reality, good and evil, 
black and white, day and night, man and woman. 
The exhibition will feature works by 32 artists.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Free entrance
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8.07–15.09 

„Rosiński fantastyczny” 
 – wystawa
The fantastic Rosiński  
– an exhibition

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

W ramach wystawy „Rosiński fantastyczny”, za-
prezentowane zostaną plansze takich komiksów 
jak „Najdłuższa podróż” (z magazynu „Relax”), 
„W służbie galaktycznej” (z magazynu „Alfa”), 
„Szninkiel”, „Yans”, „Thorgal” oraz kilka bardzo 
wczesnych ilustracji i plansz komiksowych z mło-
dości autora. Wrocławska, pierwsza tego rodzaju 
ekspozycja, jest znakomitym podsumowaniem 
dorobku fantastycznego mistrza komiksu. Kurato-
rem wystawy jest Piotr Rosiński.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl  
www.dnifantastyki.pl

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

The Fantastic Rosiński exhibition will present 
pages from comic books such as Najdłuższa 
Podróż (from “Relax” magazine), W służbie galak-
tycznej (from the “Alfa” magazine), Szninkiel, 
Yans, Thorgal, as well as some of the earliest illus-
trations and comic book pages made by the au-
thor. The first exhibition of this kind in Wrocław 
is a perfect summary of the achievements of this 
fantastic comic book author. The exhibition is 
curated by Piotr Rosiński.

Organiser: Centrum Kultury Zamek  
/ Tickets: 10 PLN (regular), 5 PLN (reduced)

25.07–24.08
25.07 | 18:00 wernisaż / opening

„Między słowami” – wystawa prac 
Katarzyny Józefowicz 
Between words – an exhibition  
of works by Katarzyna Józefowicz

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

Wystawa „Między słowami” to indywidualna 
prezentacja rzeźbiarki Katarzyny Józefowicz. We 
wnętrzach Galerii Miejskiej artystka zaprezentuje 
instalacje emanujące (nie)spokojem. Wieloele-
mentowe konstrukcje powstały z niewielkich, 
pociętych fragmentów gazet i papieru. Powtarzal-
ność, banalność elementów instalacji sprawia, iż 
odbieramy je jako coś znajomego, oswojonego, ale 
również niepokojącego.

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: Galeria Miejska we Wrocławiu, 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 

www.galeriamiejska.pl

Wstęp wolny 

The Between words exhibition is an individual 
presentation of works by sculptor Katarzyna 
Józefowicz. The interiors of the City Gallery will 
feature her installations, emanating with (un)
tranquillity. The structures, comprising many 
elements, were made out of tiny cuts of newspa-
pers and pieces of paper. The repeatability and 
banality of various elements of the installations 
makes us perceive them as something familiar, 
but also disturbing.

Additional language: English / Organisers:  
The City Gallery in Wroclaw, Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu / Free entrance

26.07–17.08
26.07 | 19:00 wernisaż / opening
27.07–3.08 | 18:00 oprowadzania   
kuratorskie / curatorial guided tours

„Życie wewnętrze” – scena  
artystyczna 19. MFF Nowe Horyzonty 
Internal life – Art Scene  
of the 19th New Horizons IFF

galeria Studio BWA Wrocław / Studio Gallery,  
ul. Ruska 46a
śr., czw. / Wed., Thu. 14:00–18:00 
pt. / Fri. 12:00–19:00 
sob. / Sat. 12:00–16:00

Wystawa jest galeryjnym przedłużeniem kine-
matograficznych poszukiwań, prowadzonych 
na tegorocznym 19. MFF Nowe Horyzonty. Ich 
przedmiotem jest ciało. Filmowcy zajmują się 
różnymi jego aspektami, zaś w „Życiu wewnętrz-
nym” uwaga skupiona jest na jednym, ale za to 
kluczowym. Tematem wystawy jest cielesność 
podniesiona do kwadratu; moment, w którym 
ciało przekracza samo siebie, stan niesamowity, 
niemożliwy do oswojenia i zarazem błogosławio-
ny. „Życie wewnętrzne” to rzecz o ciąży.

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 
BWA Wrocław 

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

The exhibition is a gallery extension of the 
cinematographic theme of the 19th New Horizons 
International Film Festival, devoted to the body. 
The filmmakers deal with its various aspects, 
whereas the exhibition curators focus on a single, 
key one: multiplied corporeality, the moment 
when the body exceeds itself. Internal life is about 
pregnancy.

Additional language: English / Organisers:  
New Horizons Association, BWA Wrocław  
/ Free entrance
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26–28.07 | 14:00–22:00

AMBIENT ROOM #3: „Balans”  
– instalacja interaktywna
AMBIENT ROOM #3: Balance  
– interactive installation

IP Studio, ul. Ruska 46a

„Balans” to przestrzeń intuicyjnej interakcji, w której 
wprawiane w ruch obiekty tworzą ambientowe śro-
dowisko dźwiękowo-wizualne. Sterowane za pomocą 
ruchu zróżnicowane formy kalibrują się, pozwalając 
utrzymać w stanie równowagi oscylujące w przestrze-
ni ciała. Wyzwalane za pomocą sensorów otoczenie 
audiowizualne uruchamia wśród odbiorców instalacji 
procesy adaptacji do zbalansowanych zjawisk kine-
tycznych kreowanych w przestrzeni. „Balans” będzie 
miał premierę w ramach MFF Nowe Horyzonty.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: IP Group

identityproblemgroup

Wstęp wolny 

Balance is a space for intuitive interaction, in 
which objects set in motion create an ambient 
sound and visual environment. Controlled by 
motion, the various forms calibrate themselves, 
allowing the bodies oscillating in space to 
maintain a state of equilibrium. The audiovisual 
environment triggered by the use of sensors starts 
the processes of adaptation to balanced kinetic 
phenomena created in space among the viewers 
of the installation.

Additional language: English  
/ Organiser: IP Group / Free entrance

1–3.08 | 17:30–21:00

„Kontr-akt” – instalacja  
performatywna
Kontr-akt – performative installation

IP Studio, ul. Ruska 46a

Instalacja performatywna „Kontr-akt” to spotka-
nie tradycji teatralnych Henryka Tomaszewskiego 
i sztuki mediów. Punktem wyjścia do tego ekspe-
rymentu stały się metody pracy Tomaszewskiego, 
jego koncepcja teatru, a przede wszystkim pamięć 
o nim i wspomnienia zachowane przez aktorów 
z nim pracujących. Wykorzystujące technologię 
rozwiązania artystyczne w autorski sposób nawią-
zują do pracy z obrazem i wizualnymi aspektami.

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: IP Group, Wrocławski Teatr  
Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego,  
Centrum Sztuki WRO 

studioIPgroup

Wstęp wolny 

The Kontr-akt performative installation is a meet-
ing of Henryk Tomaszewski’s theatre traditions 
and media art. The starting point for this experi-
ment were Tomaszewski’s working methods, his 
concept of theatre and, above all, the memory of 
the director and the memories of the actors who 
worked with him. Artistic solutions using technol-
ogy serve as an original way to refer to the work 
with images and visual aspects.

Additional language: English / Organisers:  
IP Group, Henryk Tomaszewski Wrocław Panto-
mime Theatre,  WRO Art Center / Free entrance

5.08 | 18:00

„Amour Sur Minitel” – promocja 
zina Irène Mélix
Amour Sur Minitel – a zine launch  
by Irène Mélix

Wyspa Tamka, Wyspa Tamka 2

Podczas swojej rezydencji artystycznej we Wrocła-
wiu Irène Mélix, mieszkająca w Dreźnie artystka 
i aktywista, zaangażowała się w badanie historii 
sceny queerowej, szczególnie koncentrując się na 
historii ogłoszeń i anonsów wrocławskich lesbijek, 
które na przestrzeni kilku dekad – zwłaszcza 
w trakcie PRL-u, a także po zmianach ustrojowych 
– zmuszone były szukać swoich drugich połówek, 
publikując ogłoszenia w prasie codziennej lub 
w magazynach niekoniecznie dostępnych szerokiej 
grupie odbiorców. Efektem jej badań – osadzonych 
w kontekście historii społeczności LGBTIQ w Eu-
ropie – jest zin, który zaprezentowany zostanie 
w wyjątkowej przestrzeni art hubu Wyspa Tamka. 

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/AIRWro

Wstęp wolny 

Irène Mélix, an artist and activist living in Dresden, 
was invited for a research residency to Wrocław 
in order to explore the history of queer scene. Her 
main focus was the history of lonely hearts ads post-
ed by Wrocław-based lesbians who, over the course 
of several decades – especially during the commu-
nist era and after political changes – were forced to 
look for their second half by publishing ads in daily 
newspapers or magazines not necessarily available 
to a wide audience. The result of her research – set 
in the context of the history of the LGBTIQ commu-
nity in Europe – is a zine, which will be presented in 
the unique space of the art hub Wyspa Tamka. 

Additional language: English  
/ Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

8–22.08
8.08 | 17:00 wernisaż / opening

 „Kroniki miasta idealnego”  
– wystawa prac Wery Śliwowskiej
Chronicles of a perfect city  
– an exhibition of works  
by Wera Śliwowska

Domek Miedziorytnika / Engraver’s House,  
ul. św. Mikołaja 1
wt.–czw. / Tue.–Thu. 13:00–17:00 
sob. / Sat. 12:00–18:00

Wera Śliwowska jest absolwentką Katedry Grafiki 
Akademii Sztuki i Przemysłu im. A. L. Stieglitza 
w Petersburgu oraz Wydziału Grafiki i Sztuki 
Mediów Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta 
we Wrocławiu. Na wystawie będzie pokazany cykl 
rysunków, który powstał podczas półrocznego 
pobytu artystki w Gdańsku w ramach stypendium 
Gaude Polonia. Te niewielkie prace są szkicami, 
poszukiwaniem technik realizacji do większego 
projektu twórczego. Przede wszystkim jest to 
wizualny zapis refleksji na temat miasta, jego hi-
storii, nawarstwiających się obrazów i skojarzeń.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

DomekMiedziorytnikaWrocław

Wstęp wolny 

Wera Śliwowska is a graduate of the Faculty of 
Graphic Arts at the A.L. Stieglitz Academy of Art 
and Industry in Petersburg, as well as the Faculty 
of Graphics and Media Arts at the Eugeniusz Gep-
pert Academy of Art and Design in Wrocław. The 
exhibition will showcase a series of drawings cre-
ated during the artist’s six-month stay in Gdańsk 
as part of the Gaude Polonia scholarship. These 
small works are sketches, created in search for 
techniques to be used in a larger creative project.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
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28.06–7.07 | 20:00–22:00

XXIII Festiwal Muzyki Kameralnej 
„Wieczory w Arsenale” 
22rd Chamber Music Festival  
“Arsenal Nights” 

Muzeum Militariów (Arsenał) / The Military Museum 
(Arsenal), ul. Cieszyńskiego 9

Jak każdego roku na przełomie czerwca i lipca 
Orkiestra Wratislavia i jej dyrektor artystyczny 
Jan Stanienda zapraszają na kolejny festiwal 
„Wieczory w Arsenale”. W programie nie zabrak-
nie wielkich muzycznych atrakcji, zarówno pod 
względem repertuaru (m.in. Mozart, Brahms, 
Rachmaninow, Vivaldi oraz fado, przedwojenny 
polski jazz i muzyka filmowa!), jak też doboru  
ciekawych artystów, wśród których znajdą się 
m.in. sopranistka Sylwia Gorajek, Penderecki  
Piano Trio, Telmo Pires z Portugalii oraz Jazz 
Band Młynarski-Masecki.

Organizator: Fundacja dla Kultury Muzycznej 
Wrocławia WRATISLAVIA

www.wieczorywarsenale.pl

Bilety: 35–80 PLN (normalny),  
27–60 PLN (ulgowy). Karnety: 155–200 PLN

At this time of every year, when the summer 
knocks at our door, we meet at the beautiful court-
yard of the historic Wroclaw City Arsenal to share 
the charm of chamber music during the “Arsenal 
Nights”. The programme will include great musical 
attractions, both in terms of the repertoire (Mozart, 
Rachmaninoff, fado and pre-war Polish jazz), as 
well as the selection of interesting artists such as 
Sylwia Gorajek, Penderecki Piano Trio, Telmo Pires 
and The Młynarski-Masecki Jazz Band.

Organiser: Fundacja dla Kultury Muzycznej Wroc- 
ławia WRATISLAVIA / Tickets: 35–80 PLN (regular), 
27–60 PLN (reduced) / Passes: 155–200 PLN

7.07–1.09 | 19:00
każda niedziela / each Sunday

XXVI Festiwal Muzyki Organowej  
i Kameralnej im. Johannesa Brahmsa 
Non Sola Scripta
26th Johannes Brahms Non Sola 
Scripta International Organ  
and Chamber Music Festival  

Kościół Świętego Krzyża / Church of the Holy Cross, 
pl. Kościelny 1

Non Sola Scripta to seria koncertów o wyjątkowej 
formule programowej: wrocławski festiwal to jedy-
ne wydarzenie muzyczne, którego założeniem jest 
łączenie organowej klasyki z muzyką improwizo-
waną, także w wykonaniu wirtuozów innych  
instrumentów. W tym roku festiwal Non Sola 
Scripta wchodzi w drugie ćwierćwiecze istnienia 
– 26. edycja letniego święta muzyki organowej 
przyniesie sporo nowości: wydarzenie nie tylko za-
skoczy nietypowymi połączeniami instrumental-
nymi i niecodziennymi gośćmi, a odbywać się też 
będzie w odświeżonej, rozszerzonej formule, która 
oprócz muzyki organowej obejmie też kamerali-
stykę. Dodatkowo Non Sola Scripta od tego roku 
odbywa się pod patronatem Johannesa Brahmsa.

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant

www.vertigojazz.pl

Bilety / Tickets: 30 PLN

The Opening is a debut album by saxophonist 
and composer Maciej Kądziela, created together 
with outstanding musicians: Anders Mogensen, 
Richard Anderson and Marek Kądziela. Maciej 
Kądziela proves that at a young age one can have 
not only open horizons and lively imagination, 
but also brilliant technique and awareness of 
goals and achievements.

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

A multidisciplinary outdoor event in the aesthet-
ics of past years. Concert, exhibition, bar, silent 
disco, food and Frankie does not go in kimono 
– the summer party scene known from the Recep-
tion. Premiere of the pop-up shop of the iconic 
KUBOTA brand.

Organisers: R46, Bar Żongler, Culture Zone 
Wrocław, KUBOTA / Free entrance

5.07 | 20:00

„The Opening”  
– koncert Macieja Kądziela 
The Opening  
– a concert by Maciej Kądziela

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

„The Opening” to debiutancka płyta saksofonisty 
i kompozytora Macieja Kądzieli. Powstała przy 
współpracy znakomitych muzyków: Andersa Mo-
gensena, Richarda Andersona oraz Marka Kądzieli. 
Maciej Kądziela udowadnia, że w młodym wieku 
można mieć nie tylko otwarte horyzonty i bujną 
wyobraźnię, ale też błyskotliwą technikę i świado-
mość tego, co się tak naprawdę chce osiągnąć.

5–7.07 | 17:00–2:00

KUBOTA LIFE: 80’s/90’s  
– impreza plenerowa
KUBOTA LIFE: 80’s/90’s  
– open-air party

plac Społeczny przed Impartem / Społeczny Square 
in front of Impart

Multidyscyplinarne plenerowe wydarzenie 
w estetyce lat minionych. Koncert, wystawa, bar, 
silent disco, jedzenie i znana z Recepcji letnia 
odsłona imprezy „Frankie nie idzie w kimono”. 
Premiera pop-up shop kultowej marki KUBOTA.

Organizatorzy: R46, Bar Żongler, Strefa Kultury 
Wrocław, KUBOTA 

barzongler

Wstęp wolny 
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1.09
Bartosz Jakubczak – organy / organ
Paweł Gusnar – saksofon / saxophone 
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Wokalnej 
Muzyki Dawnej – Akademia Muzyczna im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu / Students’ Artistic and 
Scientific Circle of Early Vocal Music  
– The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław 
(dyr./cond. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny)
Soliści / soloists: 
– Sylwia Kapela – sopran / soprano 
– Agata Ranz – alt / alto 
– Paweł Jan Frasz – bas / Bass 
– ks. Zdzisław Madej – tenor / Tenor

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/NonSolaScripta

Bilety: 15–50 PLN

Non Sola Scripta is a series of concerts with a unique 
programme formula – the Wrocław festival is the 
only organ-themed event in the country, which 
aims to combine classical organ music with im-
provisations, also performed by virtuosos of other 
instruments. This year, the Non Sola Scripta festival 
officially begins the second quarter of a century 
of its existence – the 26th edition of the summer 
festival of organ music will bring a lot of novelties. 
The event will not only surprise the viewers and lis-
teners with unique instrumental combinations and 
special guests, but also with a refreshed, expanded 
formula, which, apart from organ music, will also 
include chamber music. In addition, starting this 
year, the Non Sola Scripta Festival will be taking 
place under the patronage of Johannes Brahms.

Organiser: Culture Zone Wrocław  
/ Tickets: 15–50 PLN

PROGRAM:
7.07
Andrzej Chorosiński – organy / organ
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce / violin
Camerata Vistula:
– Andrzej Gębski – skrzypce / violin
– Andrzej Wróbel – wiolonczela / cello
Wratislavia Trompet Consort:
– Igor Cecocho – trąbka / trumpet
Gość specjalny / Special guest:
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego  
prof. dr hab. Adam Jezierski  

14.07
Olimpio Medori – organy / organ
Agnieszka i Witold Kozakowscy – duet gitarowy  
/ guitar duet

21.07
Aneta i Łukasz Romankowie – duet organowy  
/ organ duet

28.07
Leszek Gorecki – organy / organ
Halina Frąckowiak – śpiew / singing 
Michał Chorosiński – recytacje / recitations

4.08
Henryk Botor – organy / organ
Klaudiusz Baran – akordeon / accordion

11.08
Giulio Mercati – organy / organ 
Lidia Batsterretxea – sopran / soprano

18.08
Paweł Wróbel – organy / organ
Barbara Malcolm – skrzypce / violin

25.08
Giampaolo di Rosa – organy / organ
Włodek Pawlik – fortepian / piano

12.07 | 20:00

„Sextet” – koncert  
Stanisława Słowińskiego 
Sextet – a concert  
by Stanisław Słowiński

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

Koncert podczas Vertigo Summer Jazz Festival 
otwiera trasę koncertową promującą najnowszy 
album Stanisława Słowińskiego. Na wydaw-
nictwie znalazła się rejestracja premierowego 
wykonania koncertu skrzypcowego „Visions”. 
Kompozytorowi towarzyszył zespół złożony 
z najwybitniejszych przedstawicieli europejskiej 
sceny jazzowej młodego pokolenia oraz orkiestra 
AUKSO pod batutą Marka Mosia.

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant

www.vertigojazz.pl

Bilety: 30 PLN

The concert, which takes place as part of the 
Vertigo Summer Jazz Festival opens the tour 
promoting the latest album by Stanisław 
Słowiński. The album includes a recording of 
the premiere performance of the Visions violin 
concerto. The composer was accompanied by 
an ensemble of the most eminent representa-
tives of the European jazz scene of the young 
generation and the AUKSO Orchestra, led by 
Marek Moś.

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

12.07 | 19:00

Gala Tańca Etnicznego
Ethnic Dance Gala

Impart, ul. Mazowiecka 17

Podczas prawie trzygodzinnego, barwnego spek-
taklu organizatorzy zabiorą widzów w taneczną 
podróż dookoła świata za sprawą przepięknej 
muzyki, kolorowych kostiumów i niezwykłego 
tańca z różnych zakątków i kultur w wykonaniu 
znakomitych i uznanych artystów sceny etno, 
zarówno z Polski jak i zagranicy. Nie zabraknie 
elementów kultury krajów arabskich, zanurzenia 
się w zmysłowy świat Orientu, gorącej Kuby z jej 
porywającymi rytmami, a także Indii, Hawajów, 
Irlandii, Hiszpanii, Egiptu, Maroka, Emiratów 
Arabskich, Libanu i Brazylii.

Organizatorzy: Wrocławskie Towarzystwo  
Gitarowe

www.guitarmasters.pl

Bilety: 50–65 PLN

During a colorful performance, the organizers 
will take viewers on a dance trip around the world 
thanks to beautiful music, colorful costumes 
and unusual dance from different corners and 
cultures performed by outstanding and recog-
nized ethno artists, both from Poland and abroad. 
There will be elements of Arab culture, hot Cuba 
thrilling rhythms, as well as India, Hawaii, Ire-
land, Spain, Egypt, Morocco, the Arab Emirates, 
Lebanon and Brazil.

Organisers: Wrocław Guitar Society / Tickets: 
50–65 PLN
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13.07 | 20:00

Mike Rif & Cubania  
feat. Jose Torres – koncert
Mike Rif & Cubania  
feat. Jose Torres – a concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

Jose Torres to artysta pochodzący z Kuby, wirtuoz 
instrumentów perkusyjnych od wielu lat zamiesz-
kały na stałe w naszym kraju, założyciel pierwszej 
w Polsce orkiestry salsowej Jose Torres y Salsa 
Tropical. Liderem projektu Mike Rif & Cubania 
jest energetyczny wokalista – Kubańczyk Mike 
Rif, dla którego scena i muzyka są naturalnym 
środowiskiem, w którym porusza się z ogromną 
łatwością.

Organizatorzy: Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe, 
Strefa Kultury Wrocław 

www.guitarmasters.pl

Bilety: 40–50 PLN

Jose Torres is an artist from Cuba; a virtuoso of 
percussion instruments, who for many years has 
permanently resided in our country; the founder 
of the first salsa orchestra Jose Torres y Salsa 
Tropical in Poland. The leader of the project Mike 
Rif & Cubania is the energetic vocalist – Mike 
Rif also from Cuba, for who stage and music are 
natural environment in which he moves with 
great ease.

Organisers: Wrocław Guitar Society, Culture Zone 
Wrocław / Tickets: 40–50 PLN

19.07 | 20:00

Klara Cloud & The Vultures  
– koncert
Klara Cloud & The Vultures  
– a concert

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

Klara Cloud & The Vultures wykonują muzykę 
tradycyjną w jazzowych aranżacjach. Na de-
biutanckiej płycie znajdzie się osiem autorskich 
kompozycji oraz dwa utwory tradycyjne nawiązu-
jące tematycznie do flory i fauny ziemi. Unikato-
we brzmienie oraz wyjątkowość muzyki zespołu 
Klara Cloud & The Vultures zapewnia oryginalne 
instrumentarium i znakomici, pełni świeżości 
twórczej muzycy, uhonorowani wieloma nagroda-
mi, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant

www.vertigojazz.pl

Bilety: 30 PLN

Klara Cloud & The Vultures play jazz arrange-
ments of traditional music. Their debut album 
features eight original compositions and two 
traditional songs, referring thematically to the  
flora and fauna of the Earth. The unique sound 
and exceptionality of the music by Klara Cloud  
& The Vultures is ensured by original instru- 
ments and outstanding, fresh musicians, whose 
creativity brought them multiple awards, both 
 in Poland, as well as abroad.

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

21.07–25.08 | 18:00
każda niedziela / each Sunday

Lato w Synagodze pod Białym  
Bocianem
Summer in The White Stork  
Synagogue

Synagoga Pod Białym Bocianem / The White Stork 
Synagogue, ul. Włodkowica 7

Coroczny festiwal złożony z cyklu koncertów 
artystów z całego świata, prezentujących nie tylko 
bogactwo muzyczne mniejszości narodowych, 
ale też wpływy muzyki klezmerskiej i folkowej na 
inne gatunki.
 
PROGRAM:
21.07 – Karolina Trybała & Ensemble Canelle 
(Polska / Rosja / Izrael / Grecja) 
Lata 20., lata 30. i ich brzmienie – piosenki śpie-
wane w centrach kultury żydowskiej w Odessie, 
Warszawie, Berlinie i Paryżu w języku jidysz, po 
polsku, francusku, rosyjsku, niemiecku i angielsku.

28.07 – Gerard Edery (Maroko / USA / Polska)  
& Bente Kahan (Polska / Norwegia)  
Niezwykle różnorodny, tętniący żydowską trady-
cją repertuar pieśni ladino z diaspory sefardyjskiej 
oraz pieśni jidysz z diaspory aszkenazyjskiej.

4.08 – Daniel Weltlinger (Australia) 
Znany na całym świecie artysta z koncertem 
ciepłych brzmień i innowacji w obrębie gatunków 
cygańskiego swingu, jazzu, muzyki klezmerskiej 
i eksperymentalnej.

18.08 – Ronen Nissan & Shira Karmon  
(Austria / Izrael)

25.08 – Krzyżowa Music  
(Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej)

Organizator: Fundacja Bente Kahan 

www.fbk.org.pl

Bilety: 25–35 PLN

World-renowned musicians and promising young 
talents will present classical pieces.
 
PROGRAMME:

21.07 – Karolina Trybała & Ensemble Canelle  
(Poland / Russia / Israel / Greece)
‘20s., ‘30s. and their sound – a songs sung in 
Centers for Jewish Culture in Odessa, Warsaw, 
Berlin and Paris in Yiddish, Polish, French,  
Russian, German and English.

28.07 – Gerard Edery (Morocco / USA / Poland)  
& Bente Kahan (Poland / Norway)
A diverse, lively repertoire of Ladino songs from 
the Sephardic diaspora and moving Yiddish songs 
from the Ashkenazi diaspora.

4.08 – Daniel Weltlinger (Australia)
A concert of warm sounds and innovations  
in the genres of Gypsy swing, jazz klezmer and  
experimental music, characteristic of the 
world-famous artist.

18.08 – Ronen Nissan & Shira Karmon  
(Austria / Israel)
Classical Israeli music in a unique interpretation of 
the world-famous vocalist and guitarist/arranger.

25.08 – Krzyżowa Music International

Organiser: Bente Kahan Foundation  
/ Tickets: 25–35 PLN

25.07 | 19:30–00:00

#12 TONY Open Jam Session

Klub Muzyczny Alive / Alive Music Club, ul. Kolejowa 12

Dwunaste już jam session otwarte jest dla 
wszystkich entuzjastów muzyki: niezależnie od 
poziomu, zaawansowania, techniki, wieku czy 
upodobań stylistycznych. Otwarta jest i scena: 
organizatorzy udostępniają sprzęt wszystkim 
chętnym – na pełnym luzie i bez niepotrzebnego 
napięcia. Klasycznie wydarzenie otwiera kadra 
nauczycielska TONÓW, następnie scena zostaje 
oddana obecnym muzykom.

Organizator: TONY – podstawy dźwięków

tonydzwiekow

Wstęp wolny 

The 12th jam session is open to all music enthu-
siasts, regardless of their level, technique, pro-
ficiency, age or preferred style. We also have an 
open stage with equipment available to everyone 
– you don’t have to stress it, just come and play. 
Like always, the event is opened by the TONY 
teaching staff, after which the spotlight is turned 
on the participating musicians.

Organiser: TONY – podstawy dźwięków  
/ Free entrance

26.07 | 20:00

Aga Derlak Quintet – koncert
Aga Derlak Quintet – a concert

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

Aga Derlak to pianistka i kompozytorka. Kształciła 
się u Michała Tokaja oraz Pawła Tomaszewskiego. 
To laureatka wielu prestiżowych nagród zdobywa-
jąca szerokie uznanie polskiej publiczności oraz 
środowiska jazzowego. Obecnie mieszka w Bosto-
nie, gdzie kształci się pod okiem Danilo Pereza 
w ramach projektu Berklee Global Jazz Institute.

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant

www.vertigojazz.pl

Bilety: 30 PLN

Aga Derlak is a pianist and composer, trained un-
der the eye of Michał Tokaj and Paweł Tomasze-
wski. Laureate of many prestigious awards, widely 
recognised among the Polish audience and jazz 
community. Currently, she lives in Boston, where 
she trains with Danilo Perez as part of the Berklee 
Global Jazz Institute project.

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

27.07 | 17:00–22:00

Kolejarska potańcówka
Railway dance party

Brochów

W lipcu w ramach programu Sąsiadujemy odkry-
wane będą brochowskie tradycje kolejowe. Wyda-
rzenie rozpocznie się od spotkania pod Dworcem 
PKP Wrocław Brochów (17:00), aby wspólnie 
przejść do miejsca, w którym kiedyś odbywały 
się plenerowe potańcówki (ul. Laotańska). Tam 
wysłuchane zostaną wspomnienia sąsiadów i są-
siadek, aby nastroić się do tańca. Wielkim finałem 
wieczoru będzie potańcówka (start: 19:00) przy 
dźwiękach prawdziwej orkiestry kolejarskiej.
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28.07 | 20:00–22:00

Wieczory Flamenco:  
Los Duendes – koncert
Flamenco Evenings:  
Los Duendes – a concert

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

Podczas kolejnego koncertu z cyklu Wieczór  
Flamenco zaprezentuje się międzynarodowy  
zespół Los Duendes. Hiszpańsko-latynoskie 
klimaty okraszone elementami improwizacji 
i przejmującymi melodiami to ich specjalność. 
W repertuarze zarówno aranżacje znanych utwo-
rów m.in. V. Amigo, N. Pastori czy Ketamy, jak  
też autorskie kompozycje lidera zespołu – Borjy 
Soto. Pod koniec maja ukazał się singiel „Fan-
tasía”, zapowiadający album zespołu.

Organizatorzy: Vertigo Jazz Club & Restaurant, 
KA-International Art Management

www.vertigojazz.pl

Bilety / Tickets: 30 PLN

The next concert from the series Flamenco  
Evenings, where the international band Los 
Duendes will perform. Spanish-Latin climates 
with elements of improvisation and moving mel-
odies are their specialty. In the repertoire, both 
arrangements of well-known works including  
V. Amigo, N. Pastori or Ketama, as well as original 
compositions of the band’s leader – Borja Soto.  
At the end of May, the single Fantasía was  
released, announcing the band’s album.

Organisers: Vertigo Jazz Club & Restaurant, 
KA-International Art Management / Tickets: 30 PLN

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
Fundacja Made in Brochów 

www.strefakultury.pl/Sasiadujemy

madeinbrochow

Wstęp wolny 

In July, we are going to discover Brochów’s railway 
traditions as part of the Neighbouring programme. 
The event will start with a meeting at the Wrocław 
Brochów Railway Station (17:00), from where we 
are going to go to a place where outdoor dance 
parties used to take place (on Laotańska Street). 
There, we are going to listen to the stories of our 
neighbours to get ready to dance. The evening will 
conclude with a dance party (starting at 19:00) 
accompanied by a real railway orchestra.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Made in Brochów Foundation / Free entrance

31.08 | 16:00–22:00

„wROCK for Freedom  
– Legendy Rocka” – koncert
wROCK for Freedom  
– Legends of Rock – a concert

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

Coroczny koncert upamiętniający rocznicę  
powstania dolnośląskiej „Solidarności”, która  
zrodziła się w 1980 roku właśnie w tym miejscu, 
na placu przy Centrum Historii Zajezdnia.  
Otwarcie bramek nastąpi około godziny przed 
rozpoczęciem koncertów, a w programie: Sweet, 
Dżem, Nocny Kochanek, Jelonek.

Organizatorzy: Centrum Historii Zajezdnia,  
Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”,  
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kultural-
nych Nasze Miasto Wrocław 

www.zajezdnia.org

Bilety: 70 PLN

An annual concert commemorating the anniver-
sary of the founding of the Lower Silesia “Solidar-
ity” (pl.”Solidarność”), which was born in 1980 in 
this place, on the square next to the Depot History 
Centre. Line-up: Sweet, Dżem, Nocny Kochanek, 
and Jelonek.

Organisers: Depot History Centre, Lower Silesia 
Region NSZZ “Solidarność”, Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto 
Wrocław / Tickets: 70 PLN
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1.07–31.08 | 19:00
każda niedziela / each Sunday 

Kino w Prozie: edycja letnia 
Cinema in Proza: Summer Edition

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Letnie wieczory sprzyjają relaksowi przy dobrych 
filmach, dlatego w każdą niedzielę o 19:00 odbędą 
się projekcje filmowe w ramach cyklu Kino w Pro-
zie. Przed wami dobre, wciągające i nierzadko 
zaskakujące seanse, podróże przez różne gatunki, 
przypomnienie mocnych tytułów klasycznych, 
jak i pokazy nowości. Tytuły prezentowanych 
filmów pozostają tajemnicą do dnia seansu.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

Summer evenings are perfect for relaxing while 
watching a good film, and so every Sunday there 
will be held Cinema in Proza. You can expect 
good, absorbing, often surprising movies. We’ll 
present various genres, classic films and new 
releases. The titles of the presented films remain 
secret until the screening.

Organiser: Wrocław Literature House  
/ Free entrance

2–30.07 | 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 filmy. Są to zarówno produkcje z klasyki 
kina, jak i nowsze dokonania kinematografii. 
Spotkaniom zawsze towarzyszy prelekcja oraz 
dyskusja po filmie.
 
PROGRAM:
2.07 –  „Sława”, reż. Kristina Grozeva,  
Petar Valchanov (2016)
9.07 – „Louise nad morzem”,  
reż. Jean-François Laguionie (2016)
16.07 – „Boso po ściernisku”,  
reż. Jan Svěrák (2017)
23.07 – „Przedszkolanka”,  
reż. Sara Colangelo (2018)
30.07 – „Wszyscy wiedzą”,  
reż. Asghar Farhadi (2018)

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 12 PLN

A series of screenings for seniors, featuring films 
selected with this age group in mind. The list of 
films includes both the classics, as well as the 
latest achievements of cinematography. The 
meetings are always accompanied by a lecture 
and a discussion after the film.
 
PROGRAMME:
2.07 –  Glory, dir. Kristina Grozeva,  
Petar Valchanov (2016)
9.07 – Louise by the Shore,  
dir. Jean-François Laguionie (2016)
16.07 – Barefoot, dir. Jan Svěrák (2017)
23.07 – The Kindergarten Teacher,  
dir. Sara Colangelo (2018)
30.07 – Everybody Knows, dir. Asghar Farhadi (2018)

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets: 12 PLN

5.07–23.08 | 21:30
każdy piątek / each Friday

Kino plenerowe w Zajezdni
Open-air cinema at the Depot

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

Przez ostatnie lata w każde wakacje tysiące 
widzów gromadziło się na placu przy ul. Grabi-
szyńskiej 184, by w ramach Kina plenerowego 
w Zajezdni oglądać największe hollywoodzkie 
hity. W związku z takim zainteresowaniem cykl 
wakacyjny będzie kontynuowany również w tym 
roku. Tematem tegorocznej edycji będzie podróż 
w czasie. W repertuarze filmy, których akcja 
toczy się w minionych epokach, jak i w przyszło-
ści: m.in. „Interstellar”, „Mad Max” czy „Wielki 
Gatsby”.

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia 

www.zajezdnia.org

Wstęp wolny 

Over the past few years, thousands of viewers 
gathered every summer in the square at Gra-
biszyńska 184 to watch Hollywood’s greatest hits 
at the Open-Air Cinema at the Depot. Given such 
interest, the summer series will continue this 
year as well. This year’s edition will be devoted to 
the theme of time travel. The repertoire includes 
films set in the past and in the future.

Organiser: Depot History Centre / Free entrance

5, 19.07 | 21:30–23:00
9, 23.08 | 21:00–22:30

Kino na tarasie
Cinema on the terrace

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

Wszystkich miłośników kina Fama zaprasza na 
wieczorne pokazy filmowe w wakacyjnej odsłonie. 
Na tarasie zaprezentowane zostaną cztery filmy, 
których tytuły będą niespodzianką. Organizato-
rzy zdradzają jednak, że można spodziewać się 
letniego koktajlu złożonego z kina drogi, dobrego 
humoru, pięknych plenerów i kilku nostalgicz-
nych nut. Projekcje skierowane są do osób powy-
żej 16 roku życia.

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

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny  
Zapisy: wojciech@fama.wroc.pl

Fama would like to invite all cinema lovers to 
the summer edition of its evening film screen-
ings. The terrace will host four screenings – and 
the titles are still shrouded in mystery. However, 
the organisers claim that you can expect a sum-
mer cocktail of road cinema, good humour, 
beautiful views and a few nostalgic tones. The 
screenings are suitable for adults and youth over 
the age of 16.

Organiser: Municipal Public Library  
/ Free entrance / Registration:  
wojciech@fama.wroc.pl
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19. Międzynarodowy Festiwal  
Filmowy Nowe Horyzonty
19th New Horizons International  
Film Festival

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

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

Odważne kino artystyczne, hity światowych festi-
wali, nowe filmy bezkompromisowych wizjonerów. 
Do tego wystawy, spektakle, działania artystyczne, 
spotkania i dyskusje. Na przełomie lipca i sierpnia 
odbędzie się 19. odsłona największego wydarzenia 
filmowego w Polsce. W programie znajdą się m.in. 
pokazy przebojów z Cannes i Berlinale czy retro-
spektywy mistrzów: Alberta Serry, Shūjiego Te-
rayamy i Oliviera Assayasa. W tym roku motywem 
przewodnim festiwalu będzie ciało / cielesność.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

www.nowehoryzonty.pl

Bilety: 14–25 PLN (pokazy filmowe)

Bold artistic cinema, hits from world-famous fes-
tivals, new films of uncompromising visionaries. 
In addition – exhibitions, performances, meetings 
and discussions. At the turn of July and August, 
we invite you to the 19th edition of the largest 
film event in Poland. The program will include 
screenings of hits from Cannes and Berlinale or 
retrospectives of masters: Albert Serra, Shūji Ter-
ayama and Olivier Assayas. This year, the theme of 
the festival will be the body/corporality.

Additional language: English  
/ Organiser: New Horizons Association  
/ Tickets: 14–25 PLN (film screenings)

17.08 | 18:00–20:00

„Okno” – pokaz filmu  
Judith Röder i dyskusja
The Window – a film screening  
by Judith Röder and discussion

Otwarta Przestrzeń Kultury / Open Space  
of Culture, Park Szczytnicki (Aleja Dąbska)

Judith Röder, niemiecka artystka wizualna, 
powróciła w tym roku na Dolny Śląsk, aby za po-
mocą przestarzałej technologicznie 16-milimetro-
wej kamery Bolex pokazać nam pejzaż tzw. Ziem 
Odzyskanych i zwrócić naszą uwagę na aktualną 
tożsamość kulturową regionu. Efektem pracy 
Röder jest czarno-biały film, któremu towarzy-
szyć będzie dyskusja wokół projektu artystki.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
Fundacja Wersja 

www.strefakultury.pl/AIRWro

Wstęp wolny 

Judith Röder, a German visual artist, has returned 
to Lower Silesia this year to show us the land-
scape of the so-called Recovered Territories using 
a 16 millimetre Bolex camera, which is technolog-
ically outdated, and to draw our attention to the 
current cultural identity of the region. The result 
of Röder’s work is a black-and-white film whose 
premiere screening will be accompanied by a dis-
cussion on the artist’s project.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Wersja Foundation / Free entrance

3–31.08 | 21:30
każda sobota / each Saturday

Kino na dachu 
Cinema on the roof

DH Renoma, ul. Świdnicka 40

Już po raz kolejny Dom Handlowy Renoma we 
współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym 
otworzy swoje plenerowe kino na dachu.  
Na ósmej kondygnacji zabytkowego budynku 
odbędą się projekcje filmowe przygotowane na 
wolnym powietrzu. Idea kina plenerowego liczy 
już 9 lat i można powiedzieć, że trwale wpisała 
 się w kalendarz wrocławskich imprez. Co roku  
repertuar filmów dobierany jest tematycznie: 
wśród produkcji, które można było obejrzeć  
w poprzednich latach znalazły się m.in.  
„Wielkie piękno” Paola Sorrentino, „Sól ziemi”  
J. R. Salgado i Wima Wendersa czy „Do utraty 
tchu” Jeana-Luca Godarda.

Organizatorzy: DH Renoma, Dolnośląskie  
Centrum Filmowe

www.dcf.wroclaw.pl  
www.renoma-wroclaw.pl

Wstęp wolny 

Once again, the DH Renoma joins forces with  
the Lower Silesian Film Centre to open its rooftop 
outdoor cinema. The 8th floor of the historic 
building will hold film screenings in the open  
air. The idea of open-air cinema is now 9 years  
old and it’s clear that it’s now a permanent fixture 
in the calendar of Wrocław events.

Organisers: DH Renoma, Lower Silesian Film 
Centre / Free entrance
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2.07 | 20:00
27.08 | 20:00

„Przyjaciółki z Wenus 3” – spektakl
Friends from Venus 3 – a play

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Nowy początek. Co oznacza świeży start dla 
bohaterek tej niezwykle popularnej komedii? Za-
mknięcie rozdziału? Czy coś zupełnie niespodzie-
wanego? W trzeciej części Suzi, Sam i Sisi zmierzą 
się – naturalnie w sposób absurdalnie śmieszny 
– z chaosem, depresją, nadwagą, kurzą ślepotą, 
starzeniem się, samotnością, lękiem, lenistwem, 
brakiem miłości, brakiem wsparcia, brakiem 
czasu, brakiem w ogóle i w szczególe. Wszystko za-
serwowane na pikantnie w niemal zabójczej relacji 
z szampanem, kierowcą taksówki i kasztanami.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

Bilety: 18–25 PLN

The Friends from Venus will always, at any time, 
find time and support each other in any situation. 
Third part is an extremely funny comedy about 
women and men, which tackles feelings, rela-
tionships, conflicts, and presents the differences 
between the sexes in a funny way.

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

7.07 | 16:00

Wielki Finał Brave Kids Reunion  
– przedstawienie
Brave Kids Reunion Grand Finale  
– a play

Teatr Polski we Wrocławiu / Polish Theatre  
in Wrocław, ul. G. Zapolskiej 3

Wielki Finał Brave Kids Reunion, w ramach które-
go spotkają się uzdolnieni artystycznie uczestnicy 
poprzednich edycji projektu Brave Kids – utalen-
towana młodzież z Ugandy, Indii, Iranu, Nepalu, 
Gruzji i Polski.

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Teatralnej 
„Pieśń Kozła”

www.bravekids.eu

Bilety: 10–30 PLN

The Brave Kids Reunion Grand Finale, an event 
that brings together artistically inclined partic-
ipants of the previous editions of the Brave Kids 
project – talented youth from Uganda, India, Iran, 
Nepal, Georgia and Poland.

Organiser: Song of the Goat Theatre Association  
/ Tickets: 10–30 PLN

7.07 | 19:00  
przedpremiera / prapremiere
9.07 | 18:00

Wielki Finał Brave Kids  
– przedstawienie
Brave Kids Grand Finale – a play

Teatr Polski we Wrocławiu / Polish Theatre  
in Wrocław, ul. G. Zapolskiej 3

Spektakl, który łączy najważniejsze elementy 
wszystkich kultur. W tym roku w Teatrze Polskim 
wystąpią młodzi artyści z Kolumbii, Peru, Korei 
Południowej i wielu innych krajów. Na jednej 
scenie młodzież z całego świata stworzy wielo-
barwne przedstawienie o jedności różnych kultur. 
Będzie to zwieńczenie ich pobytu w naszym kraju, 
wspólnej nauki, a przede wszystkim – ciekawej 
przygody, którą wspólnie mogli przeżyć.

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Teatralnej 
„Pieśń Kozła”

www.bravekids.eu

Bilety: 10–40 PLN

This year, the Polish Theatre will host young art-
ists from Colombia, Peru, South Korea and many 
other countries. On a single stage, young people 
from all over the world will create a colourful play 
about the unity of different cultures. It will be the 
culmination of their stay in our country, shared 
learning and, most of all, an interesting adven-
ture, which they experienced together.

Organiser: Song of the Goat Theatre Association  
/ Tickets: 10–40 PLN

12.07 | 19:00 prapremiera / prapremiere
13, 14, 15.07 | 19:00
8, 9, 10, 11.08 | 19:00

„Powrót króla” – spektakl
The Return of the King – a play

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

Tekst z III Konkursu Dramaturgicznego „Stre-
fy kontaktu” nagrodzony realizacją w WTW. 
Michael Jackson przybywa do Polski, aby spełnić 
daną Polakom w latach 90. obietnicę budowy 
Narodowego Parku Rozrywki Narodowej, który 
zbawiłby zabawą podzielony dramatycznie 
naród. Tymczasem biedna rodzina niespełnio-
nych artystów postanawia okraść posiadłość 
pewnego ekscentrycznego bogacza. Ta zabawna, 
wieloznaczna opowieść będzie przedstawiona 
w niespotykanej dotąd na świecie konwencji 
komiksu teatralnego...

Organizatorzy: Stowarzyszenie Teatr Nowy Świat, 
Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl 

teatrnowyswiat

Bilety: 24 PLN

An award-winning drama, laureate of the 3rd 
“Zones of Contact” Drama Contest, now presented 
on stage of the Wrocław Contemporary Thea-
tre. Michael Jackson comes to Poland to fulfil 
the promise made to Poles in the 1990s to build 
a National Park of National Entertainment, which 
would save a dramatically divided nation with 
fun. Meanwhile, a poor family of unfulfilled artists 
decides to rob the estate of an eccentric rich man. 
This funny, ambiguous story will be presented in 
the convention of a theatrical comic book – a phe-
nomenon never seen before in the world.

Organisers: Teatr Nowy Świat Association, 
Wrocław Contemporary Theatre / Tickets: 24 PLN
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19.07 | 20:00

„Profesor i seksbomba” – spektakl
The professor and the sexbomb  
– a play

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Spektakl przedstawia sytuację całkowicie zmy-
śloną, dochodzi bowiem do spotkania dwóch 
niezwykle ciekawych postaci: Zygmunta Freuda 
i Kaliny Jędrusik. Każde z nich robi to, do czego 
jest stworzone. Kalina, cóż, jest sobą… czyli 
seksbombą. Uwodzi, omdlewa i śni. Zygmunt 
natomiast jako uznany autorytet, błyskotliwy pro-
fesor i charyzmatyczny naukowiec traktuje Kalinę 
jak wyjątkowo intrygujący obiekt badań, jak jedną 
z pacjentek.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

Bilety: 18–25 PLN

The play presents a completely fictitious situa-
tion – the meeting between two very interesting 
characters: Sigmund Freud and Kalina Jędrusik. 
Each of them does what they are known for. 
Kalina is herself, a sex bomb – she seduces, faints 
and dreams. Sigmund, on the other hand, as a rec-
ognised authority, a brilliant professor and a char-
ismatic scientist, treats Kalina as an exceptionally 
intriguing research subject, as one of his patients.

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

21–25.07

„Przejście” – odosobnienie  
poświęcone badaniom nad  
organicznym ludzkim rytuałem 
The Passage – a retreat of research 
on the organic human ritual

Brzezinka – leśna baza Instytutu Grotowskiego  
/ Brzezinka – forest base of the Grotowski Institute

Laboratorium „Przejście” w ramach SŁOŃCE 
Szkoły Reny Mireckiej poświęcone jest poszuki-
waniu sposobów na osiągnięcie stanu zjednocze-
nia i zrozumienia. Praca przeznaczona jest za-
równo dla osób działających w sferze poszukiwań 
twórczych lub medytujących, jak i tych, którzy 
mają potrzebę odkrycia lub doświadczenia na 
nowo w swoim życiu siły empatycznego kontaktu. 
Opiera się na treningu, ćwiczeniach fizycznych 
i plastycznych wypracowanych na podstawie do-
świadczeń Reny Mireckiej wyniesionych z pracy 
w Teatrze Laboratorium. 

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

www.grotowski-institute.art.pl

Cena: 800 PLN (obowiązują zapisy)

Held as part of THE SUN The School of Rena 
Mirecka, The Passage is a laboratory dedicated 
to researching the state of communion how it 
can be achieved and what it is. The laboratory is 

intended for those who are guided by their own 
experience both in the creative domain and in 
meditation, or who want to discover or re-estab-
lish empathetic contact in their lives. The work 
involves the training, physical exercises and plas-
tique exercises developed by Rena Mirecka based 
on her experience with the Laboratory Theatre. 

Additional language: English / Organiser:  
The Grotowski Institute / Price: 800 PLN  
(registration is required)

27, 28.07 | 18:30

„Pieśni Leara” i „Raport Kasandry” 
– spektakle
Songs of Lear and Cassandra’s  
Report – plays

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10

Teatr Pieśń Kozła zaprasza na niezwykłe wyda-
rzenie. Dwa spektakle: „Pieśni Leara” i „Raport 
Kasandry” jednego wieczoru w sali koncertowej 
Radia Wrocław. To niepowtarzalna muzyczna 
i teatralna uczta. Widzowie zagłębią się w świat 
energii i rytmów rządzących szekspirowskim 
dramatem „Król Lear”, po czym oddadzą się 
rytualnym korzeniom teatru i mitologii przema-
wiającej do nich polifonią dźwięków. Reżyseria: 
Grzegorz Bral.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Teatr Pieśń Kozła 

www.piesnkozla.pl

Bilety: 50–80 PLN (normalny),  
30–50 PLN (ulgowy)

Song of the Goat Theatre invites to an extraordi-
nary event. Two performances: Songs of Lear and 
Cassandra’s Report one evening in the Wrocław 
Radio Concert Hall. It is a unique musical and 
theatrical feast. We will delve into the world of 
energy and rhythms governing the Shakespeare 
drama King Lear, after which we will devote our-
selves to the ritual roots of theatre and mythology 
that speaks to us as a polyphony of sounds.

Additional language: English / Organiser:  
Song of the Goat Theatre / Tickets: 50–80 PLN 
(regular), 30–50 PLN (reduced)

28, 29, 30, 31.07 | 19:00

„Chroma: Księga kolorów”  
– spektakl muzyczny
Chroma: A Book of Colour  
–  a musical play

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

Teatr Muzyczny Capitol we współpracy z Mię-
dzynarodowym Festiwalem Filmowym Nowe 
Horyzonty przygotował światową prapremierę 
spektaklu „Chroma: Księga kolorów” według 
książki Dereka Jarmana. Eseje o kolorach napisa-
ne przez wybitnego brytyjskiego reżysera – kulto-
wą postać lat 80. i 90. – są pieśnią pochwalną na 
cześć życia, a także testamentem i pożegnaniem 
ze światem (Jarman pisał tę książkę, umierając 
na AIDS i tracąc wzrok). Za muzykę do spektaklu 
odpowiedzialny jest Piotr Dziubek, reżyseruje 
Rafał Matusz.
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12–18.08

„Zarzewie”  
– warsztaty Studia Kokyu 
From embers to flame  
– Kokyu Studio workshops

Brzezinka – leśna baza Instytutu Grotowskiego  
/ Brzezinka – forest base of the Grotowski Institute

I Letnia Szkoła Studia Kokyu to siedem dni 
intensywnego treningu fizycznego i głosowego 
skoncentrowanego na odnalezieniu/zbudowa-
niu obecności aktora-performera w zespole, 
rozbudzeniu wewnętrznej energii i kreatywnej 
wyobraźni w pracy z ruchem, głosem, słowem 
i pieśnią. Szkoła będzie miała charakter inten-
sywnej pracy fizycznej i wokalnej, na którą należy 
się odpowiedzialnie przygotować. Prowadzący, 
Joanna Kaczmarek i Przemysław Błaszczak, są 
doświadczonymi performerami i pedagogami 
teatru, liderami Studia Kokyu.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl

Cena: 2000 PLN lub 500 EUR  
(obowiązują zapisy)

Studio Kokyu’s first summer school will be seven 
days of intensive physical and vocal training. 
The focus will be on discovering/developing the 
actor’s or performer’s presence within the group, 
and awakening his/her inner energy and creative 
imagination while working with movement, 
voice, text and song. The workshop will be very 
intense, both physically and vocally, so partic-
ipants should take care to responsibly prepare 
their bodies for the work. Joanna Kaczmarek and 
Przemysław Błaszczak are experienced theatre 
performers, and leaders of Studio Kokyu. 

Additional language: English / Organiser:  
The Grotowski Institute / Price: 2000 PLN  
or 500 EUR (registration is required)

Organizatorzy: Teatr Muzyczny Capitol,  
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

www.teatr-capitol.pl 
www.nowehoryzonty.pl 

Bilety: 25–35 PLN

The Capitol Musical Theatre in Wrocław, in 
cooperation with the New Horizons International 
Film Festival, presents the world premiere of 
Chroma: The Book of Colour based on the novel 
by Derek Jarman. Essays about colours, written 
by an outstanding British film director, the cult 
figure of the 80s and 90s, are a praise of life, and 
a confession, a testament and farewell to the 
world – Jarman wrote his book, dying of AIDS and 
losing his sight.

Organisers: The Capitol Musical Theatre,  
New Horizons Association / Tickets: 25–35 PLN

1, 2.08 | 19:00

„Magnolia” – spektakl
Magnolia – a play

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

Po sukcesie serialu HBO „Ślepnąc od świateł” 
Krzysztof Skonieczny sięga po kultową „Ma-
gnolię” Paula Thomasa Andersona, tworząc na 
jej kanwie mroczną, teatralną baśń. Poprzez 
podniesioną temperaturę relacji przygląda się 
rodzinnym zależnościom, pragnieniu miło-
snego spełnienia i bezwarunkowej akceptacji. 
Jego bohaterowie to ludzie w kryzysie, którzy są 
w stanie intensywnie odczuwać rzeczywistość, 
ale z własnymi emocjami i powracającą jak echo 
przeszłością nie potrafią sobie poradzić. „Magno-
lia” to spektakl o przebaczeniu, nadmiarze, braku 
i potrzebie miłości.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

Bilety: 45 PLN (normalny), 30 PLN (ulgowy) 

After the success of the HBO series Blinded By 
The Lights, Krzysztof Skonieczny draws upon the 
legendary Magnolia by Paul Thomas Anderson, 
creating a dark, theatrical fairy tale based on it. He 
looks at family relationships, the desire for love 
and fulfilment and unconditional acceptance by 
exploring heated relationships. His protagonists 
are people in crisis, who are able to intensely per-
ceive the reality, and who cannot cope with their 
own emotions and past coming back like an echo.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre  
/ Tickets: 45 PLN (regular), 30 PLN (reduced)

30.08 | 20:00

„Serwus Fryderyk!”  
– komedia muzyczna
Hello there Fryderyk!  
– musical comedy

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Warszawa, 31 sierpnia 1939 roku. Rzecz dzieje się 
w teatrzyku Figaro. W garderobie spotykają się wiel-
kie gwiazdy sceny kabaretowej – Hanka Ordonówna, 
Mira Zimińska, Zofia Terné i Stefania Grodzień-
ska. Biorą udział w próbie spektaklu, który 
reżyseruje Fryderyk Jarosy. Każda z Pań jest / była 
uwikłana w osobistą relację z Fryderykiem. Co z tego 
wyniknie? Wiele zabawnych i absurdalnych sytuacji.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

Bilety: 18–25 PLN

Warsaw, 31 August 1939. The story takes place at 
the Figaro theatre. The greatest stars of the cabaret 
scene – Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zofia 
Terné and Stefania Grodzieńska – meet in the 
dressing room, as they are all supposed to take part 
in a rehearsal of a programme directed by Fryderyk 
Járosy. Each of the ladies had or has a personal 
relationship with Fryderyk. What will happen? 

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych  
/ Tickets: 18–25 PLN
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3.07–2.08 | 19:00–22:00

Miesiąc Spotkań Autorskich
Authors’ Reading Month

Mediateka, pl. Teatralny 5
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Miesiąc Spotkań Autorskich to festiwal literacki, 
który odbywa się przez cały lipiec w pięciu mia-
stach Europy Środkowo-Wschodniej: Wrocławiu, 
Brnie, Ostrawie, Koszycach i Lwowie. W każdym 
z tych miejsc w ciągu miesiąca organizowane są 
62 spotkania z pisarzami z Polski, Czech, Słowacji 
i Ukrainy (tzw. linia krajowa MSA) oraz z autorami 
z kraju, który w danym roku jest gościem hono-
rowym festiwalu – w tym roku będzie to Rumu-
nia. Wśród tegorocznych gości znajdą się m.in. 
Varujan Vosganian, Lucian Dan Teodorovici, Ana 
Blandiana, Filip Florian, Maciej Płaza, Małgorza-
ta Rejmer, Olga Drenda, Zygmunt Miłoszewski, 
Miloš Doležal i Kateryna Kalytko. Tradycyjne już 
czwartkowe spotkania w ramach MSA odbywać  
się będą w Prozie.

Dodatkowy język: rumuński, ukraiński, czeski, 
słowacki

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna 

www.msa.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

The Authors’ Reading Month is a literary festival 
that takes place throughout July in five cities 
of Central and Eastern Europe: Wrocław, Brno, 
Ostrava, Kosice and Lviv. In each of these places, 
62 meetings with writers from Poland, the Czech 
Republic, Slovakia and Ukraine are organized 
within a month, as well as with authors from 
a country that is a guest of honor – this year it 
will be Romania. This year’s guests will include 
Varujan Vosganian, Lucian Dan Teodorovici, Ana 
Blandiana, Filip Florian, Maciej Płaza, Małgorza-
ta Rejmer, Olga Drenda, Zygmunt Miłoszewski, 
Miloš Doležal and Kateryna Kalytko. It’s already 
a tradition that for Thursday meetings organized 
as part of the Authors’ Reading Month will take 
place in Klub Proza.

Additional language: Romanian, Ukrainian, 
Czech, Slovak / Organiser: Municipal Public 
Library / Free entrance

7.07 | 16:00

„Niedziela z Franzem Kafką”  
– spotkanie
Sunday with Franz Kafka  
– a meeting

Macondo, ul. Pomorska 19

Niedziela z… no właśnie: co powiecie na Franza 
Kafkę? Legendarnego pisarza, autora takich utwo-
rów jak „Proces” czy „Przemiana”? 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 Franz Kafka? 
Legendary writer, author of such books as The 
Trial or The Metamorphosis? You don’t have to 
know anything about him. The main thing is to let 
yourself be carried away by Sunday reading and 
discussion and do not rush to nowhere.

Organiser: Macondo Foundation / Free entrance

10.07 | 19:00–20:30
7.08 | 18:00–19:30

Książking – spotkania  
ekspercko-literackie
Booking – expert-literary meetings

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

Książking to letnie spotkania na tarasie, podczas 
których eksperci z różnych dziedzin opowiadają 
o swojej pracy i prezentują literaturę związaną 
tematycznie z wykonywanym zawodem. Wy-
darzenie ma nieformalny charakter i angażuje 
lokalnych mieszkańców, którzy mogą dzielić się 
własnymi literackimi inspiracjami i aktywnie 
uczestniczyć w dyskusji. W tym roku gośćmi Famy 
będą psycholożka i seksuolożka Bianka Chynow-
ska (10.07), a także autor książek dla dzieci Marcin 
Pałasz wraz ze swoim psem Elfem – literackim 
bohaterem serii „Elfomania” (7.08).
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Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna,  
Filia nr 11 – CBK Fama 

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny 

Booking is a series of summer meetings on the 
terrace, during which experts from various fields 
talk about their work and present thematic litera-
ture related to their profession. This year, Fama’s 
guests will be a psychologist and sexologist  
Bianka Chynowska (10.07), as well as the author  
of books for children, Marcin Pałasz (7.08).

Organiser: Municipal Public Library  
/ Free entrance

28.07 | 19:00

100ropolska scheda:  
„Sowizdrzał. Literatura  
sowizdrzalska” – spotkanie
Polish Legacy: Joker. Joker  
literature – a meeting

Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21

Tematem dziewiątego spotkania w ramach tego 
cyklu będzie literatura sowizdrzalska. Bogusław 
Bednarek wespół z Marią Kociumbas zaprezentuje 
utwory sowizdrzalskie, które kreują świat „do góry 
nogami”. Zachowania w nich przedstawiane są „na 
opak”, podobnie jak wartości, ideały, hierarchie, 
zależności, konwenanse oraz zwyczaje. Celem 
tych zabiegów, którym poddawano również normy 
językowe i formy literackie, było wzbudzenie 
nieposkromionego śmiechu, ale też krytycznego 
stosunku do zastanego porządku rzeczy.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Wstęp wolny 

The 9th meeting in the series will be devoted to joker 
literature. Together with Maria Kociumbas, Bogusław 
Bednarek will present witty works that put the world 
on its head, presenting the behaviours, values, ideals, 
hierarchies, dependencies, conventions and customs 
turned upside down. The aim of these efforts, also 
applied to language norms and literary forms, was to 
arouse uncontrollable laughter, as well as inspire criti-
cal attitude towards the existing order of things.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Free entrance

4.08 | 16:00

„Niedziela z Isaaciem Bascheviciem 
Singerem” – spotkanie
Sunday with Isaac Baschevic Singer  
– a meeting

Macondo, ul. Pomorska 19

Spotkanie poświęcone laureatowi literackiej Na-
grody Nobla, doskonałemu powieściopisarzowi, 
który zwany jest “Homerem judaizmu” i tworzy 
w języku jidysz. Isaac Baschevic Singer to piewcy 
świata żydowskiej przedwojennej Warszawy i ma-
łych miasteczek sprzed czasu Zagłady. Czy można 
pisać o dybukach i zjawach, łącząc je w historie 
pełne nowoczesności i nauki? Czy magik z objaz-
dowego cyrku może interesować się Spinozą i ile 
kobiet może kochać mężczyzna? O tym toczyć 
się będą dyskusje w ramach cyklu Niedziela z... 
w Macondo.

Organizator: Fundacja Macondo 

www.macondofundacja.weebly.com

Wstęp wolny 

A meeting devoted to the laureate of the Nobel 
Prize for literature, an excellent novelist who is 
called “Homer of Judaism” and creates in Yiddish 
language. Isaac Baschevic Singer is the singer of 
the Jewish world of pre-war Warsaw and small 
towns from before the Holocaust.

Organiser: Macondo Foundation / Free entrance

REKLAMA



59

ar
ch

ite
ct

ur
e 

+ 
de

si
gn

na świecie. Instrumenty pochodzą z całej Europy, 
Ameryki Północnej i Azji.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Bilety: 10 PLN (normalny), 8 PLN (ulgowy), 
5 PLN (grupowy, rodzinny), soboty – wstęp wolny

The exhibition of the largest collection of accor-
dions in Poland, which includes: accordions, ga-
mons, bayans, khromka, bandoneons, bandonikas, 
concertinas, pump organs, helikónkas, harmonicas 
and others. The oldest exhibits are more than 200 
years old and some of them are the only specimen 
remaining in the world. The instruments come 
from all over Europe, North America and Asia.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Tickets: 10 PLN (regular), 8 PLN (reduced),  
5 PLN (group, family), Saturdays – free entrance
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4.05–31.08

Żyjnia i wystawa “5!”
Lifery and 5! exhibition

galeria Dizajn BWA Wrocław / Dizajn Gallery,  
ul. Świdnicka 2-4
wt.–niedz. / Tue.–Sun. 11:00–18:00

Inspiracją do stworzenia Żyjni była idea do-
stępnego dla wszystkich miejskiego sanatorium 
z nostalgiczną atmosferą dolnośląskich uzdrowisk 
i pałaców zdrojowych. Projektanci – Dominika 
Buck i Paweł Buck – zaproponowali, by przestrzeń 
ta służyła również chwili wytchnienia w centrum 
miasta i wzorem pałaców zdrojowych oferowała 
unikalne doświadczenie odprężenia.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

What inspired the creation of Lifery was the idea 
of a freely accessible urban health resort, inspired 
by the nostalgic atmosphere of Lower Silesian 
spas and wellness palaces. This unique space was 
designed by Buck.Studio – well known to Polish 
and foreign design enthusiasts, will present their 
previous projects for public spaces for the first 
time in the form of an exhibition.

Additional language: English / Organiser:  
BWA Wrocław / Free entrance

15.06–15.09 

„Akordeony z kolekcji  
Pawła A. Nowaka” – wystawa
Accordions from the collection  
of Paweł A. Nowak – an exhibition

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

Prezentacja największej w Polsce kolekcji akor-
deonów, w skład której wchodzą: akordeony, har-
monie, bajany, chromki, bandoneony, bandoniki, 
koncertiny, fisharmonie, heligonki, harmonijki 
ustne i inne. Najstarsze eksponaty liczą ponad 
200 lat, a niektóre z nich to jedyne egzemplarze 

25.06–22.09
6.07 | 13:00 oprowadzanie kuratorskie  
/ curatorial guided tour

„W pogoni za kolorem” – wystawa 
prac Jerzego Słuczana-Orkusza
Pursuing colour – an exhibition  
of works by Jerzy Słuczan-Orkusz

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National 
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–17:00  
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:30–18:00

Wymyślne kształty szklanych dzbanów, amfor i kie-
lichów w przepięknych opalizujących kolorach za-
chwyciły miłośników polskiego szkła już pół wieku 
temu. Różowe wazoniki ze szklanymi kokardkami, 
zestawy czarnych i białych naczyń dekorowanych 
spiralną nitką zdobiły polskie wnętrza w latach 
80. i 90. XX w. Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
i Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 w Krakowie 
zapraszają na pierwszą monograficzną wystawę wy-

bitnego twórcy polskiego designu Jerzego Słuczan- 
-Orkusza i odkrywają jego wyjątkową twórczość.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Bilety: 25 PLN (normalny), 17 PLN (ulgowy), 
15 PLN (grupowy)

This exhibition is the outcome of joint collab-
oration by the National Museum in Wrocław 
and the Ceramics and Glass Centre in Cracow as 
a research and exhibition project regarding the 
history of Polish design of 20th century. Its main 
objective is carrying out the first academic study 
and popularization of knowledge about a prom-
inent figure in the Polish design scene, Jerzy 
Słuczan-Orkusz.

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

28.06–8.09

„We wstecznym lusterku:  
architektura spalinowa” – wystawa
In the rear-view mirror: combustion 
architecture – an exhibition

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

Dla milionów aut powstały miliony kilometry 
dróg, a przy nich wyrosły nowe budynki: stacje 
benzynowe, motele, restauracje, osiedla miesz-
kaniowe i całe miasta. Architektura związana 
z motoryzacją początkowo była pełna rozmachu 
i poszukiwania nowych rozwiązań funkcjonal-
nych. Idealnym środowiskiem dla samochodów 
okazała się architektura modernistyczna. Przyha-
mowano ją dopiero w okresie kryzysu paliwowe-
go, kiedy postmoderniści zaczęli naśmiewać się 
z powagi modernistycznych ideałów.
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1.07–31.08 | 10:00–18:00
każda środa / each Wednesday

„Sztuka we wnętrzach”  
– spotkania z architektami
Art in the interiors  
– meetings with architects

Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4

Spotkania, rozmowy i konsultacje związane 
z doborem sztuki do wnętrz. Architekci będą 
prezentować rozwiązania i doradzać, jak do istnie-
jącej, zaprojektowanej przestrzeni dobrać dzieło 
sztuki. A także jak zaaranżować lub zaprojekto-
wać wnętrze, aby stało się miejscem właściwie 
eksponującym sztukę poprzez kompozycję, form, 
kolorów i oświetlenie. W każdą środę tematem 
będzie inny styl architektoniczny lub inny styl 
sztuki. Informacje o szczegółach cotygodniowych 
spotkań są ogłaszane na Facebooku.

Organizator: Vivid Gallery

www.vividgallery.pl

Wstęp wolny 

Meetings, discussions and consultations concerning 
selection of art for interiors. The invited architects 
will present solutions and advise how to select an 
artwork fitting an existing, already designed space, 
as well as how to arrange or design the interior to 
become a place that properly exposes art thanks 
to composition, forms, colours and lighting. Every 
Wednesday, the meetings will focus on a different 
architectural and art styles. 

Organiser: Vivid Gallery / Free entrance

Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu 

www.ma.wroc.pl

Bilety: 20 PLN (normalny), 14 PLN (ulgowy), 
10 PLN (grupowy), środy – wstęp wolny 

For millions of cars, millions of miles of roads were 
built. Next to them architects create new build-
ings: petrol stations, motels, restaurants, housing 
estates and entire cities. Initially, the architecture 
related to the automotive industry was full of mo-
mentum and the search for new functional solu-
tions. Modernist architecture proved to be an ideal 
environment for cars. It was only slowed down 
during the fuel crisis when post-modernists started 
to laugh at the seriousness of modernist ideals. 

Organiser: Museum of Architecture in Wrocław  
/ Tickets: 20 PLN (regular), 14 PLN (reduced),  
10 PLN (group), Wednesdays – free entrance

29.07 | 17:30–19:30

Burze w Architekturze:  
„Partycypacja w architekturze”  
– spotkanie
Storms in Architecture: Participation 
in architecture – a meeting

Recepcja, podwórko Ruska 46 / Reception,  
Ruska 46 backyard

Burze w Architekturze to seria nieformalnych spo-
tkań dyskusyjnych dedykowanych osobom, którym 
nie jest obojętny wygląd przestrzeni publicznych 
i jakość architektury w Polsce. W lipcu tematem  
będzie partycypacja w architekturze. Czy użytkow-
nicy mogą mieć wpływ na jej ostateczną formę?  
Czy powinni? Jakie są tego efekty? Gościem będzie 
dr Iwona Borowik z Instytutu Socjologii UWr.

Organizatorzy: EPR Architects, Strefa Kultury 
Wrocław, SARP o/Wrocław 

BurzeWarchitekturze

Wstęp wolny 

Storms in Architecture is a series of debates aimed 
at those who are not indifferent to the appearance 
of public spaces and the quality of architecture in 
Poland. We meet on last Mondays every month 
to talk about various aspects of architecture in an 
informal group. In July, we are going to talk about 
participation in architecture. Can users influence its 
final form? Should they? What are the end results? 
Joining us will be Dr. Iwona Borowik from the Insti-
tute of Sociology of the University of Wrocław.

Organisers: EPR Architects, Culture Zone 
Wrocław, SARP / Free entrance
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1–31.07 | 11:00–13:00
każda sobota / each Saturday

Plenerowe warsztaty rysunkowe  
i malarskie dla dzieci
Open-air painting and drawing 
workshops for children

Pracownia Otwarta, ul. Rydygiera 25b

Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży (9–14 lat), 
podczas których będą poznawać różne techniki two-
rzenia obrazów: malarstwo olejne, akwarelowe oraz 
eksperymentalne techniki graficzne. Podczas kilku 
tygodni zajęć młodzi uczestnicy odwiedzą ze szki-
cownikiem m.in. Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski 
i Wyspę Słodową. Obiektem zainteresowania staną 
się rośliny, kamieniczki oraz wszystko, co może 
inspirować w otwartej przestrzeni poza pracownią.

Organizator: Pracownia Otwarta

www.pracowniaotwarta.com

Cena: 60 PLN  
Zapisy: kontakt@pracowniaotwarta.com  

Summer meetings for children and youth (9–14 
years old), during which they will learn different 
techniques such as oil and watercolour painting 
and experimental graphic. Young participants 
will take their sketchbooks to e.g. Botanical 
Garden, Cathedral Island and Malt Island. They 
will focus on plants, townhouses and everything 
else that might be interesting for them in an open 
space outside a studio.

Organiser: Pracownia Otwarta / Price: 60 PLN  
/ Registration: kontakt@pracowniaotwarta.com

1.07–30.08

Muzyczna Kuźnia Talentu – letnie 
warsztaty dla dzieci i dorosłych
Music Breeding Ground of Talents  
– summer workshops for children 
and youth

Kuźnia Talentu, ul. Tunelowa 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 8:00–16:00

5-dniowe letnie warsztaty muzyczne to najbar-
dziej kreatywny sposób spędzenia czasu w mie-
ście. Warsztaty kierowane są do dzieci w wieku 

1–5.07 | 11:00–15:00 I turnus
26–30.08 | 11:00–15:00 II turnus

„HOWGH!” – zajęcia indiańskie
HOWGH! – Native American 
workshops

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Kowboje, bizony, westerny, prerie, barwne pióro-
pusze, łapacze snów oraz tipi, Wielkie Równiny 
i Góry Skaliste... W wakacje na dzieci w wieku 
7–10 lat czeka pełna fantastycznych przygód 
wyprawa po Ameryce Północnej w poszukiwaniu 
Indian. Dzieciaki odwiedzą wioskę indiańską 

z mnóstwem atrakcji i będą bawić się w Wodza, 
w bibliotece posłuchają ciekawych legend oraz 
poznają kulturę i historię Indian. Nie ominie 
ich też pływanie w canoe, ognisko z tańcami 
i skeczami oraz warsztaty tworzenia własnych 
pióropuszy. W Ameryce nie zabraknie oczywiście 
też quizów, kalamburów i łamigłówek.

Organizator: Centrum Kultury Agora

www.ckagora.pl

Cena: 150 PLN (osoba / 5 dni) 
Zapisy: irena.lukaszewicz@ckagora.pl,  
(71) 325 14 83 wew. 107

Children between the ages of 7 and 10 are wel-
come to join us in Agora for an adventure-filled 
journey through North America in search of 
Native Americans! We are going to go on a trip 
to a Native American village, where we are going 
to play a Chief, go canoeing, make a bonfire… . 
During art workshops, children will learn how to 
make their own feather headdress. There will also 
be quizzes, games and puzzles.

Organiser: Centrum Kultury Agora  
/Price: 150 PLN (per person / 5 days)  
/ Registration: irena.lukaszewicz@ckagora.pl

6+, nastolatków oraz dorosłych – niezależnie od 
tego, czy mieli kontakt z muzyką, czy też nie. 
Uczestnicy poznają różne instrumenty, dowiedzą 
się, jak rozpocząć naukę gry na gitarze, perkusji, 
saksofonie, trąbce i jak śpiewać z mikrofonem, 
będą ćwiczyć rytmy, pobudzą wyobraźnię i słuch 
oraz poznają style w muzyce.

Organizator: Kuźnia Talentu

www.kuzniatalentu.pl

Cena: 350–550 PLN 
Zapisy: www.kuzniatalentu.pl/ 
letniewarsztaty2019

5-days summer musical workshops is the most 
creative idea to spend time in the city. Workshops 
are addressed to children aged 6+, teenagers 
and adults. During classes participants will get 
to know various instruments, learn how to start 
playing drums, guitar, trumpet, saxophone, how 
to sing with microphone, stimulate theirs imagi-
nation or get to know music styles.

Organiser: Kuźnia Talentu / Price: 350–550 PLN  
/ Registration: www.kuzniatalentu.pl/letniewarsz-
taty2019

3, 10.07 | 17:00–20:00

„Ekologia instytucji” – warsztaty
Institutional ecology – workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Jak być ekologicznym, organizując duże imprezy 
i wydarzenia? Czy ekologia to tylko segrega-
cja śmieci i wyłączanie światła? Dlaczego i jak 
ograniczać konsumpcję? Odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań poszukać będzie można podczas 
kontynuowanych w lipcu warsztatów Praktyków 
Kultury, które skupiają się na tematach związa-
nych z ekologią i zrównoważonym rozwojem. 
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Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi wy-
zwaniami związanymi z obecnym stanem środo-
wiska naturalnego oraz sposobami, w jakie można 
przenieść tę wiedzę na praktykę w codziennej 
pracy. Trzecie już zajęcia (3.07) będą okazją, by 
zapoznać się z przyjaznymi dla ludzi i środowiska 
metodami transportu. Zaś na kolejnym spotkaniu 
(10.07) uczestnicy przygotują się do działań w bu-
dynkach i plenerze, stosując „zielone” zasady eko-
-wydarzeń. Warsztaty poprowadzą Emilia Ślimko 
z Fundacji Otwarty Plan oraz Monika Onyszkie-
wicz z Fundacji Ekorozwoju. Zajęcia skierowane 
są do osób aktywnie działających w środowisku 
kulturalnym.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/PraktycyKultury

Wstęp wolny  
Zapisy: ekologiainstytucji.evenea.pl

How to organise an office in order to make it 
greener? Is ecology only about segregating waste 
and switching off lights? How to limit consump-
tion and why is it worth it? Answers to these and 
many more questions will be shared during the 
upcoming edition of the Culture Practitioners 
workshops. The event will revolve around the 
topic of ecology and sustainable development. 
Participants will learn more about the most cru-
cial challenges related to the current state of the 
environment and the ways in which this knowl-
edge can be put into practice in the activities of 
organisations and institutions active in the field 
of culture, art and education.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: ekologiainstytucji.evenea.pl

4.07 | 17:00–19:00

„Z Widokiem na wakacje”  
 spotkanie
With the view at summer holidays  
– a meeting

Dom Europy we Wrocławiu / Europa House  
in Wrocław, ul. Widok 10 

Planujesz wakacje za granicą? Chcesz dowiedzieć 
się, jakie ułatwienia w podróżowaniu umożliwia 
członkostwo w Unii Europejskiej? Zastanawiasz 
się, jakie prawa przysługują pasażerom na terenie 
Wspólnoty? Przyjdź na spotkanie „Z widokiem na 
wakacje” i poznaj odpowiedzi na wszystkie nur-
tujące cię pytania. To także okazja, aby posłuchać 
inspirujących opowieści podróżników.

Organizatorzy: Przedstawicielstwo Regionalne 
Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Biuro  
Informacyjne Parlamentu Europejskiego 

www.ec.europa.eu/poland

Wstęp wolny 

The summer holidays season has almost begun. 
Do you plan a journey abroad? Would you like to 
know what passenger’s rights you have within 
EU? Do you know how EU regulations make trav-
eling easier and safer? Feel invited for the event 
With the view at holidays, where you will have 
a chance to receive the most important informa-
tion before your journey begin!

Organisers: European Commission Regional Rep-
resentation, Liaison Office European Parliament  
/ Free entrance

4.07 | 8:45

Wakacyjne poranki z Panoramą 
Racławicką – zabawa dla dzieci 
w wieku 6–12 lat
Summer mornings with the  
Panorama of the Battle of Racławice  
– a game for children aged 6–12

Panorama Racławicka / Panorama of the Battle  
of Racławice, ul. Purkyniego 11

Po krótkim wstępie w Małej Rotundzie uczestnicy 
spotkania udadzą się na platformę widokową, by 
obejrzeć dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka. 
Dowiedzą się, kto jeszcze brał udział w tworzeniu 
obrazu, jak artyści podzielili się pracą i ile czasu 
im ona zajęła. Nauczą się też, jak oglądać wyjąt-
kowy obraz, jakim jest panorama. Dowiedzą się 
ponadto, co to jest sztafaż i z czego jest zrobiony. 
Prowadzenie: Izabela Trembałowicz-Chęć.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 15 PLN 
Zapisy: (71) 344 23 44

After a short introduction in Small Rotunda, the 
participants will go to a viewing terrace to see the ex-
traordinary work by Jan Styka and Wojciech Kossak. 
They will learn about the other artists who took part 
in creation of the painting, how they shared the work 
and how much time it took them. They will also 
learn how to look at the unique, panoramic picture.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Price: 15 PLN / Registration: (71) 344 23 44
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4.07 | 12:00

„Tajemnice indygo” – wakacyjne 
warsztaty dla dzieci w wieku  
5–12 lat
The secrets of indigo – summer 
workshops for children aged 5–12

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

Na warsztatach dzieci dowiedzą się, co łączy współ-
czesne dżinsy z niebieskimi tkaninami sprzed kilku 
tysięcy lat. Odkryją też, czy można pieczętować 
tkaniny i na czym polega batik. Następnie metodą 
inspirowaną tradycyjnym blaudrukiem wykonają 
pracę plastyczną. Prowadzenie: Paulina Suchecka.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 3 PLN 
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl

During the workshops, children will learn about 
the links and ties between modern jeans and blue 
fabrics from several thousand years ago. They will 
also discover whether it is possible to stamp fabrics 
and what batik is all about. Then, using a method in-
spired by traditional blaudruck technique, they will 
make their own artworks. Host: Paulina Suchecka.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Price: 3 PLN / Registration: edukacja@muzeu-
metnograficzne.pl

5.07 I 14:00–22:00
6.07 I 10:00–22:00
7.07 I 10:00–16:00

15. Dni Fantastyki  
15th Fantasy Days

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Czas tajemnic, czas fantastyki, czas zabawy 
i cudownie spędzonych chwil w urokliwym oto-
czeniu. No właśnie… Czas. To właśnie on będzie 
głównym tematem tegorocznych Dni Fantastyki, 
odbywających się od piętnastu lat na terenie CK 
Zamek i przylegającego mu parku. Jubileuszowe 
święto wrocławskiej fantastyki potrwa trzy dni 
i ten czas na długo zapadnie wam w pamięć.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl  
www.dnifantastyki.pl

Bilety: 35 PLN (1-dniowy), 65–80 PLN 
(3-dniowy)

A time of mysteries, fantasy, fun and wonderful 
moments spent in a charming environment. 
Time… It will be the main theme of this year’s 
Fantasy Days, which have been held for fifteen 
years in the premises of the CK Zamek and the 
adjacent park. The anniversary edition of the 
festival will start on Friday and will run for three 
days through Sunday.

Organiser: Centrum Kultury Zamek  
/ Tickets: 35 PLN (1 day), 65–80 PLN (3 days)

5.07 | 12:00, 14:00

Wakacje w Muzeum: „Zwierzęta 
z żywotów świętych” – zabawa  
plastyczna dla dzieci w wieku  
6–12 lat
Summer in a Museum: Animals from 
the Lives of Saints – an art game for 
children aged 6–12

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

W zwierzyńcu muzealnym pewną ważną grupę 
stanowią zwierzęta obecne w żywotach  świętych, 
czasem przyjęte jako ich znaki rozpoznawcze. 
Uczestnicy zajęć będą mogli obejrzeć je z bliska 
na obrazach i rzeźbach, a słuchając  opowieści 
prowadzącego, przekonać się, jak często stwory te 
były sympatyczne i pomocne człowiekowi. W czę-
ści warsztatowej spotkania owe zwierzęta będzie 
można przedstawić żartobliwie na broszkach 
z kartonu. Prowadzenie: Grzegorz Wojturski.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 3 PLN 
Zapisy: edukacja@mnwr.pl

Animals present in the lives of the saints, 
sometimes used as their attributes, constitute an 
important aspect of the “zoo” at the museum. The 
participants will have an opportunity to see them 
up close in paintings and on sculptures, as well as 
learn how often these creatures were friendly and 
helpful to humans by listening to the guide. In 
the workshop part of the meeting, they will get an 
opportunity to present these animals in a funny 
way on cardboard brooches.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Price: 3 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

5.07 | 18:00–20:00

„Śladami rodziny Kornów”  
– podsumowanie projektu
In the footsteps of the Korn family  
– a final of the project

Stara Piekarnia, ul. Bolesława Krzywoustego 310a

Po majowych spacerach i rozegranej w czerwcu 
grze plenerowej „Zaginiony pierwodruk” grupa 
„Pozytywni z Zawidawia” zaprasza na kolejne 
spotkanie z Kornami, na którym premierowo 

pokazana zostanie specjalna broszura o tym zna-
mienitym rodzie. Piątkowe popołudnie w Starej 
Piekarni będzie okazją do podsumowania całego 
projektu „Śladami rodziny Kornów” – pokazany 
zostanie specjalny materiał filmowy dokumentu-
jący każde wcześniejsze wydarzenie, uczestnicy 
spotkania będą mogli wziąć udział także w quizie 
o Kornach i otrzymać przygotowaną przez 
uczestników broszurę. Projekt realizowany jest we 
współpracy z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, grupa 
nieformalna Pozytywni z Zawidawia 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 

After May walks and the June outdoor game, the 
group “Pozytywni z Zawidawia” invites you to an-
other meeting with the Korn family, at which a spe-
cial brochure about this family will be premiered. 
We will see a special film material documenting 
every previous event and every participant of the 
meeting will be able to take part in the quiz about 
Korn family. The project is carried out in coopera-
tion with the Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław, Pozytywni 
from Zawidawie informal group / Free entrance

6.07 | 16:00

Plastyka tańca:  
“Dwa ołtarze – dwa spojrzenia”  
– warsztaty dla dorosłych
The Art of Dance: Two Altars  
– Two Looks – workshops for adults

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

Nowe, autorskie warsztaty Barbary Przerwy 
składać się będą z dwóch części: oprowadzania po 
wybranej ekspozycji oraz zajęć tanecznych w kon-
takcie z dziełem sztuki – eksponaty prezentowane 
w galeriach muzeum staną się natchnieniem do 
tańca intuicyjnego. Pierwsze spotkanie odbędzie 
się na wystawie „Dwa ołtarze”. Czy obcowanie 
z zabytkami manieryzmu i baroku można przeło-
żyć na taniec? Oczywiście! Kontrapost, wymyślny 
gest, falujące szaty i wijące się ornamenty roślin-
ne – wszystko to można poczuć.
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Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 7 PLN 
Zapisy: edukacja@mnwr.pl

The new, original workshops by Barbara Przerwa 
will consist of two parts – a guided tour of a select-
ed exhibition and dance classes in contact with 
a work of art. The first meeting will take place at 
the Two Altars exhibition. Can the contact with 
the monuments of Mannerism and Baroque be 
translated into dance? Of course! Contrapposto, 
sophisticated gestures, wavy robes and twisting 
plant ornaments – you can feel all of those.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Price: 7 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

6.07 | 11:00–13:00
3, 10, 24, 31.08 | 11:00–13:00

Sąsiedzkie spacery
Neighbourhood walks

Brochów (10.08), Przedmieście Oławskie  
(6.07, 24.08), Ołbin (31.08), Kleczków (3.08)

Wakacyjna odsłona sąsiedzkich podróży po 
ciekawych, często zapomnianych zakamarkach 

6.07 | 15:00–18:00

„Nieskończony”  
– warsztaty międzypokoleniowe
Unfinished – intergenerational 
workshops

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

Jak trudno jest wykonać prosty rysunek? Czasa-
mi to, co najprostsze, wydaje się najtrudniejsze. 
A gdyby tak odstawić na bok twórcze nawyki 
i dać się ponieść dziecięcej wyobraźni? Podczas 
zajęć inspirowanych „Borderline” – wystawą 
główną Triennale Rysunku Wrocław 2019  
– międzypokoleniowe grono uda się tropem  
prac zawierających elementy martwej natury.  
Po wizycie na wystawie swoje wrażenia i inspi-
racje uczestnicy zamienią na linearną formę, 
próbując stworzyć rysunek bez odrywania ręki. 
Prowadzenie: Sylwia Owczarek.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny  
Zapisy: a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl

How difficult is it to make a simple drawing? 
Sometimes the simplest things seem to be the 
hardest. What if we set aside our creative habits 
and let ourselves be carried away by child-like 
imagination? During a workshop inspired by 
Borderline – the main exhibition of the Triennial 
of Drawing – the intergenerational group will 
follow in the footsteps of works containing ele-
ments of still life. After touring the exhibition, the 
participants will transpose their impressions and 
inspirations into a linear form, trying to create 
a drawing without taking their hands off it.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum 
/ Free entrance / Registration: a.krukowska@
muzeumwspolczesne.pl

czterech wrocławskich osiedli – Ołbina, Klecz-
kowa, Brochowa i Przedmieścia Oławskiego. 
Podczas prowadzonych przez przewodnika Szy-
mona Maraszewskiego spacerów można poczuć 
niepowtarzalny klimat miasta, poznać lokalne hi-
storie i wejść do często niedostępnych na co dzień 
miejsc. W sobotnich spacerach udział wezmą 
też goście specjalni – mieszkańcy, eksperci oraz 
pasjonaci osiedlowej historii i architektury. 27 
lipca odbędzie się specjalna odsłona sąsiedzkiego 
spaceru – o jego trasie zadecyduje głosowanie 
uczestników pozostałych spotkań. Miejsca zbió-
rek znaleźć można na stronie www organizatora.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Sasiadujemy

Wstęp wolny 

It’s time for summer neighbourhood trips to the 
interesting, often forgotten nooks and crannies 
of the four Wrocław districts – Ołbin, Kleczków, 
Brochów and Przedmieście Oławskie. Together 
with the guide, Szymon Maraszewski, you will 
be able to feel their unique atmosphere and get 
to know local stories. The Saturday walks will 
feature some special guests – residents, experts 
in various fields, as well as enthusiasts of local 
history and architecture. You can find the starting 
points at: www.strefakultury.pl.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

7.07, 21.07, 25.08 | 12:00

„Hafty w ogródku”  
– warsztaty dla dorosłych
Embroidery in the garden  
– workshops for adults

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

Podczas cyklu spotkań w ogrodzie przy Muzeum 
Etnograficznym zaprezentowane zostaną tradycje 
rękodzielnicze. Każdy uczestnik będzie również 
mógł wykonać małą kopię jednego z rodzajów 

haftu: poleskiego (7.07), huculskiego (21.07) lub 
wileńskiego (25.08). Spotkanie przeznaczone jest 
zarówno dla początkujących, jak i osób haftują-
cych od dawna. Prowadzenie: Olga Budzan.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 5 PLN / Zapisy:  
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

During a series of meetings in the garden at the 
Ethnographic Museum, the participants will have 
an opportunity to discover handicraft traditions. 
Every participant will also be able to make a small 
copy of one of the types of embroidery. The meet-
ing is intended for both beginners and long-time 
embroiderers.

Organiser: The National Museum  
in Wrocław / Price: 5 PLN / Registration:  
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

7.07 | 18:00–20:00

„Łączy nas Odra, a co ona nam  
opowie?” – premiera słuchowiska
The Oder River connects us – what can 
it tell us? – a premiere of a radio play

Stara Odra Beach Bar, ul. Zawalna

Jak miewa się nasza największa wrocławska 
rzeka? jak postrzega ludzi spędzających nad nią 
weekendowe przed- i popołudnia? Czy dobrze jej 
się z nami żyje? Karolina Krawiec wraz z miesz-
kańcami i mieszkankami Karłowic, Różanki oraz 
Kleczkowa przez ostatnie miesiące tworzyła 
bajkę i nagrała słuchowisko inspirowane historią 
i specyfiką rzeki. Na początku lipca, w plenero-
wych okolicznościach i tuż przy samej Odrze, 
po raz pierwszy publicznie zaprezentowana 
zostanie mroczna opowieść o rzece, która została 
oparta o zasłyszane lokalne legendy i wyobraże-
nia rozmaitych historii, które mogły tam mieć 
miejsce... Projekt realizowany jest we współpracy 
z Mikrograntami.
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Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
Karolina Krawiec 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 

Karolina Krawiec with residents of Karłowice, 
Różanka and Kleczków Districts has been creating 
a fairy tale for the last months. Then she recorded 
a radio play inspired by the history and specificity 
of the river. At the beginning of July, in open air 
and near the Oder River, a dark story about  will 
be presented for the first time, which was based 
on the heard local legends and images of various 
stories that could have taken place there...  
The project is carried out in cooperation with  
the Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Karolina Krawiec / Free entrance

want to improve your studio lighting skills, time 
management and organisation of photography 
activities and relationships with your models, as 
well as work with your clients, these workshops 
are for you.

Organiser: Creative Arts Center / Price: 200–250 
PLN / Registration: info@opt-art.net (till 4.07)

11.07 | 12:00

„Dolnośląski kolaż” – wakacyjne 
warsztaty dla dzieci w wieku 5–12 lat
Lower Silesian Collage – summer 
workshops for children aged 5–12

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

Dolny Śląsk to region wielu kultur. Dziedzictwo 
przedwojennych mieszkańców tego terenu spo-
tkało się z tradycjami osadników, którzy przyby-
wali po wojnie na Ziemie Odzyskane z różnych 
krajów i regionów. Na warsztatach poznamy 
bliżej kilka wątków dolnośląskiej kultury – ar-
chitekturę, malowane meble, haftowane stroje, 
tradycje muzyczne. W drugiej części spotkania 
z kolorowej mieszanki różnorodnych elementów 
i przy wykorzystaniu różnych materiałów i tech-
nik stworzone zostaną kolaże. Prowadzenie: 
Marta Derejczyk.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 3 PLN 
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl

Lower Silesia is a region of many cultures. The 
heritage of the pre-war inhabitants of this area 
clashed with the traditions of the settlers who 
came to the Recovered Territories from different 
countries and regions in the wake of World War II. 
During the workshops, the participants will learn 
more about several aspects of Lower Silesian 
culture – architecture, painted furniture, embroi-
dered costumes, musical traditions.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Price: 3 PLN / Registration:  
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

13.07 | 12:00

„Piękno na co dzień i dla wszystkich. 
O polskim szkle użytkowym epoki 
PRL-u” – wykład 
Beauty in everyday life and for 
 everyone. About functional Polish 
glass art of the Polish People’s  
Republic – a lecture

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

„Piękno na co dzień i dla wszystkich” to postulat 
Wandy Telakowskiej – osoby-instytucji, która na 
ruinach Warszawy rozpoczęła pionierskie działa-
nia mające doprowadzić do stworzenia polskiego 
wzornictwa. Przyświecał on wielu młodym i am-
bitnym projektantom szkła. Zaraz po dyplomie 
trafiali oni do hut szkła, by tam realizować swoje 
marzenia o owym dostępnym każdemu pięknym 
przedmiocie. Bohaterami prelekcji będą najwy-
bitniejsi polscy designerzy: działający w hucie 
w Szczytnej i Polanicy Zbigniew Horbowy, 
pracujący w Ząbkowicach Jan i Eryka Drostowie, 
tworzący w Szklarskiej Porębie Regina i Aleksan-
der Puchałowie, związani z innymi hutami:  
Barbara Miszczyk-Urbańska, Józef Podlasek, 
Ludwik Fiedorowicz, Wiesław Sawczuk i prowa-
dzący nomadyczny tryb artystycznej aktywności 
Jerzy Słuczan-Orkusz, znany twórca „szkieł  
krakowskich”. Wykład wygłosi: Barbara Banaś.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Wstęp wolny

Beauty in everyday life and for everyone was 
a statement by Wanda Telakowska, a one-person 
institution who started pioneering activities 
aimed at creating Polish design on the ruins 
of Warsaw. The lecture will be devoted to the 
most outstanding Polish designers: Jan and 
Eryka Drost, Regina and Aleksander Puchała, 
Barbara Miszczyk-Urbańska, Józef Podlasek, 
Ludwik Fiedorowicz, Wiesław Sawczuk and Jerzy 
Słuczan-Orkusz.

Organiser: The National Museum in Wrocław   
/ Free entrance11.07 | 11:00–17:00

„Musi być widać sukienkę”  
– warsztaty fotografii mody
The dress must be visible  
– fashion photography workshops

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

Warsztaty mają na celu omówienie zagadnień 
związanych z produkcją i realizacją typowej foto-
graficznej sesji modowej. Uczestnicy będą praco-
wać przy świetle błyskowym i zastanym, poznają 
tajniki pracy z modelką, skoncentrują się na tym, 
aby dopasować do siebie wszystkie elementy tak, 
aby stworzyć profesjonalną sesję zdjęciową i uzy-
skać pożądany efekt. Każdy uczestnik powinien 
dysponować aparatem cyfrowym umożliwiającym 
manualne ustawianie czasów otwarcia migawki 
i przysłon.

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych 

www.opt-art.net

Cena: 200–250 PLN 
Zapisy: info@opt-art.net (do 4.07)

If you are passionate about fashion as a phenom-
enon and a market, as well as fashion photogra-
phy, particularly its marketing aspects; if you 

13.07, 3.08 | 10:00–12:00 

„Latawiec Psiego Pola”  
– warsztaty dla dzieci i dorosłych
The Kite of Psie Pole – workshops 
 for children and adults

Park Jedności

Wakacyjna podróż po Psim Polu szlakiem miejsc 
związanych z przemysłem lotniczym. Mieszkanki 
osiedla, Grażyna Karpińska-Dyrka i Anna Krzysz-
czyk, podczas spotkań przybliżą „podniebną” 
tożsamość osiedla. Pierwsze spotkanie (13.07) to 
otwarte dla wszystkich dzieci warsztaty plastycz-
no-sensoryczno-teatralne, w trakcie których 
powstaną kolorowe latawce i papierowe samoloty, 
a dzieciaki dowiedzą się, „co fruwa, a co nie lata”. 
3.08 zaplanowano zajęcia modelarskie zarówno 
dla starszych, jak i młodszych mieszkańców 
Psiego Pola, którzy wspólnie skonstruują model 
Osiedlowego Latawca! Projekt realizowany jest we 
współpracy z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
Grażyna Karpińska-Dyrka, Anna Krzyszczyk
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www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny  
Zapisy: latawiecpsiegopola@gmail.com

Holiday trip on the Psie Pole along the route of 
places related to the aviation industry. The first 
meeting (13.07) is dedicated for children artistic, 
sensory and theatrical workshops, during which 
colourful kites and paper planes will be created. 
On 3.08 modelling activities are planned for both 
older and younger residents of Psie Pole. The 
project is carried out in cooperation with the 
Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Grażyna Karpińska-Dyrka, Anna Krzyszczyk  
/ Free entrance / Registration: 
latawiecpsiegopola@gmail.com@gmail.com

14.07 | 13:30–15:00

Niedzielne Warsztaty Rodzinne: 
„Wizualne narracje w trasie”  
– warsztaty
Sunday Family Workshops: Visual 
narratives on the road – workshops

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

Jak mieszkańcy Wrocławia postrzegają wrocław-
skie atrakcje? Gdzie znajdują się zakątki niezna-
ne turystom? Trasy spacerów tworzą wizualne 
narracje, dlatego uczestnicy przejdą się ulicami 
Szczepina, by uchwycić polaroidami ulotne 
wizerunki mijanych miejsc. Zdjęcia staną się 
obrazowym zapisem drogi i wspólnego spaceru. 
Podsumowaniem warsztatów będzie zestawienie 
wszystkich wykonanych zdjęć i stworzenie opisu 
doświadczeń z wyprawy.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny  
Zapisy: edukacja@muzeumwspolczesne.pl

How do the residents of Wrocław see the city’s 
attractions? Where are the nooks and crannies 
that remain unknown to tourists? The routes of 
the walks form visual narratives – which is why 
the participants will walk through the streets of 
Szczepin to capture the fleeting images of places 
they pass by with Polaroid cameras. The photo-
graphs will become a visual record of the road  
and the walk.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Free entrance / Registration:  
edukacja@muzeumwspolczesne.pl

14.07 | 18:00 wieczór wspominkowy  
/ throwback evening 
20.07 | 11:00 piknik / picnic
10.08 | 12:00 finał / final

„Zakrzów wczoraj, Zakrzów dziś. 
Stwórzmy razem sąsiedzką kronikę” 
– spotkania
Zakrzów yesterday, Zakrzów today. 
Let’s create a neighbourhood  
chronicle together – meetings

różne lokalizacje na Zakrzowie  
/ many locations at Zakrzów

Życie Zakrzowa w przeszłości będzie tematem 
przewodnim trzech sąsiedzkich spotkań w lipcu 
i sierpniu w ramach projektu „Zakrzów wczo-
raj, Zakrzów dziś. Stwórzmy razem sąsiedzką 

14.07 | 18:00–21:00

„Sąsiedzki przepis na Ołbin”  
– finał akcji
Neighbourhood recipe for Ołbin  
– a final of the project

Ołbin (skwer Ludzi ze Znakiem „P”)

Przez czerwiec w ramach akcji „Sąsiedzki przepis 
na Ołbin” mieszkańcy osiedla mogli dzielić się 

swoimi przepisami. Ze wszystkich zgłoszonych 
receptur te najciekawsze i unikatowe staną się 
bazą do przygotowania sąsiedzkiej kolacji i stwo-
rzenia „Ołbińskiego Przepiśnika”, czyli zbioru 
ołbińskich przysmaków. W niedzielny wieczór 
znajdzie się też czas na sąsiedzką wymianę – 
warto będzie wziąć ze sobą przetwory, sadzonki, 
nasiona lub działkowe plony. Spotkanie na skwe-
rze będzie świetną okazją, by posmakować Ołbin 
i lepiej poznać swoich sąsiadów oraz sąsiadki.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
Stowarzyszenie Żółty Parasol 

www.strefakultury.pl/Sasiadujemy

Wstęp wolny 

Throughout June, the residents of Ołbin have 
been shared their recipes. The most interesting 
and unique ones will become the basis for the 
preparation of a neighbourly supper and the 
creation of the Ołbin’s cookbook – a collection of 
delicatessen from the north of Poland. On Sunday 
evening there will also be a neighbour exchange 
– it is worth taking with you preserves, seedlings, 
seeds or allotment crops.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Stowarzyszenie Żółty Parasol / Free entrance

kronikę”. Zebrane wcześniej prywatne fotografie 
dokumentujące przestrzenie, budynki i ludzi osiedla 
posłużą jako punkt wyjścia do rozmów podczas 
wieczoru wspominkowego z historyczną opowieścią 
o osiedlu, staną się też bazą sąsiedzkiego pikniku 
w Parku Jedności. Wspólnie stworzone kroniki, 
z rysunkami autorstwa najmłodszych zakrzowskich 
artystów i obecnymi zdjęciami Zakrzowa, obejrzymy 
wspólnie podczas finału projektu 10 sierpnia przy 
„Osiedlowym Polegiwaczu”. Projekt realizowany jest 
we współpracy z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
Adrianna Klimaszewska

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 

Zakrzów’s life in the past will be the theme of three 
neighbouring meetings in July and August. The 
previously collected private photographs document-
ing the spaces, buildings and people of the housing 
estate will serve as a starting point for conversations 
during a memorial evening with a historical story 
about the housing estate, and will become the base 
of a neighbouring picnic in the Park Jedności.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Adrianna Klimaszewska / Free entrance

16.07 | 11:00

Lato w Pawilonie: „W drogę!”  
– warsztaty dla dzieci w wieku 7–11 lat
Summer at the Pavilion: Let’s go!  
– workshops for children aged 7–11

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

Jak zorganizować niskobudżetowe wakacje? 
Namalować piękną tapetę, a potem zrobić sobie 
sesję zdjęciową na jej tle. W ten sposób łatwo 
przeniesiemy się nad rodzime morze, w góry, na 
egzotyczną plażę czy w inne miejsc na Ziemi… 
albo i w Kosmosie! Zainspirowani pracą japoń-
skiego artysty Shoty Yamauchiego „DETOUR”, 
nie wychodząc z muzeum, ruszymy na wyprawę, 
tworząc krótkie sekwencje wakacyjnego filmu 
drogi. Prowadzenie: Malwina Hajduk.
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Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 1 PLN 
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl,  
(71) 712 71 81

How to organise a low-budget holiday adventure? 
Paint a beautiful wallpaper and then stage a photo 
shoot in front of it. By doing so, you can easily go 
seaside to the mountains, exotic beaches or other 
places on Earth... or even in outer space! Inspired 
by DETOUR, a work by Japanese artist Shota 
Yamauchi, we are going to go on an expedition, 
creating short sequences of a holiday road film 
without leaving the museum.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Price: 1 PLN / Registration: (71) 712 71 81, 
edukacja.pawilon@mnwr.pl

18.07, 1.08 | 17:30–20:00

Wakacyjne warsztaty tańca  
irlandzkiego z Irish Spin
Summer Irish dance workshops  
with Irish Spin

Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21

W programie znajduje się krótka historia tańca 
irlandzkiego w Polsce i Europie kontynentalnej, 
nauka podstawowych kroków tanecznych oraz 
tradycyjnych tańców grupowych Ceili. Pro-
wadzenie: Małgorzata Szarycz ze szkoły tańca 
irlandzkiego Irish Spin. Zajęcia przeznaczone 
są dla dzieci w wieku 6–12 (17:30–18:30) oraz dla 
młodzieży i dorosłych (18:30–20:00).

Organizatorzy: Klub Pod Kolumnami, Irish Spin

www.kolumny.art.pl

Cena: 30 PLN (dzieci),  
60 PLN (młodzież i dorośli)

The programme encompasses a short history of 
Irish dance in Poland and continental Europe, 
learning basic dance steps and traditional Ceili 
group dances. Host: Małgorzata Szarycz from the 
Irish Spin Irish Dance School.

Organisers: Klub Pod Kolumnami,  
Irish Spin / Price: 30 PLN (children),  
60 PLN (youth and adults)

19.07 | 17:30–21:00
20.07 | 10:00–14:00

„Camera obscura”  
– warsztaty fotograficzne
Camera obscura – photography 
workshops

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

Camera obscura – dwa tajemnicze słowa. Dla 
znających łacinę będą znaczyły po prostu „ciem-
ną komnatę”. A gdyby tak okazało się, że camera 
obscura to również pierwowzór aparatu fotogra-
ficznego, zrobiony z prostych i dostępnych od 
ręki materiałów? Na zajęciach w kilku prostych 
krokach będzie można nauczyć się budowy apa-
ratu otworkowego, do którego potrzeba jedynie 
kartonu po butach. Uczestnicy dowiedzą się 
także, jak wywołać papier fotograficzny i uzyskać 
negatyw w ciemni.

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych 

www.opt-art.net

Cena: 100–125 PLN 
Zapisy: info@opt-art.net (do 12.07)

Camera obscura – two mysterious words. For 
those who speak Latin, they will simply mean 
a “dark chamber”. What if it turned out that 
camera obscura is also a prototype of a camera, 
made of simple and readily available materials? 
During the workshops participants will learn how 
to make a pinhole camera, develop a photo paper 
and get a negative in the darkroom.

Organiser: Creative Arts Center / Price: 100–125 
PLN / Registration: info@opt-art.net (till 12.07)

19.07 | 17:00

„Punkt i linia na płaszczyźnie”  
– warsztat na motywach “Kursu 
historii sztuki” Kandinsky’ego
Point and line on a plane  
– workshops based on themes from 
Kandinsky’s Art History Course

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

Wassily Kandinsky znany jest jako ojciec abs-
trakcjonizmu, który swoje rozważania o sztuce 
abstrakcyjnej prezentował w teoretycznych 
rozprawach. Warsztaty przybliżą sposób my-
ślenia twórcy, będzie także można zapoznać się 
z najważniejszymi fragmentami jego tekstów, 
a na koniec spróbować przekuć teorię w prak-
tykę malarską. Prowadzenie: Agata Iżykowska-
-Uszczyk.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 5 PLN 
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl,  
(71) 712 71 81

Wassily Kandinsky is known as the father of 
abstractionism, who presented his thoughts on 
abstract art in theoretical treatises. The work-
shops will let the participants get acquainted 
closely with the artist’s way of thinking, learn 
more about the most crucial fragments of his 
texts, and – ultimately – try to transform theory 
into painting.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Price: 5 PLN / Registration: (71) 712 71 81,  
edukacja.pawilon@mnwr.pl 

19–21.07 | 17:00–2:00

„Sztukmistrz z Lublina”  
– impreza cyrkowa
The Magician of Lublin  
– a circus party

plac Społeczny przed Impartem / Społeczny  
Square in front of Impart

Wydarzenie z zakresu nowego cyrku, prezen-
tujące różne jego aspekty, m.in.: clownade, 
żonglerkę, iluzję, kabaret oraz muzykę cyrkową. 
Weekend poświęcony największemu festiwalowi 
cyrkowemu w Polsce zatytułowanemu Carnaval 
Sztukmistrzów. Nazwa samego wydarzenia na-
wiązuje do postaci ze “Sztukmistrza z Lublina”, 
bohatera książki noblisty Izaaka Bashevisa 
Singera.

Organizatorzy: R46, Bar Żongler, Strefa Kultury  
Wrocław, Miasto Lublin, Warsztaty Kultury 
w Lublinie

 barzongler

Wstęp wolny 

An event related to the New Circus, presenting 
various aspects including clownade, juggling, 
illusion, cabaret and circus music. Weekend 
dedicated to the largest circus festival in Poland – 
Carnaval Sztukmistrzów.

Organisers: R46, Bar Żongler, Culture Zone 
Wrocław, City of Lublin, Workshops of Culture in 
Lublin / Free entrance
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20.07 | 15:00–18:00

„Portret rodzinny”  
– warsztaty dla dorosłych
Family portrait – workshops  
for adults

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

Jeden z obszarów wyznaczonych przez artystów 
na wystawie „Borderline” dotyczy eksploracji in-
dywidualnych fantazmatów, wyobrażeń, afektów 
i lęków. Podczas warsztatów uczestnicy przyjrzą 
się swojemu najbliższemu, prywatnemu otocze-
niu, tłumacząc je na formę rysunku. Na podstawie 
własnych rodzinnych zdjęć stworzą opowieści 
o tożsamości, temperamentach, relacjach czy 
historiach, przenosząc na papier wybrane cechy 
sportretowanych osób. Uczestnicy proszeni są 
o zabranie ze sobą wybranej fotografii rodzinnej.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny  
Zapisy: a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl

During the workshops, participants will look at 
their closest, private surroundings, translating 
them into a drawing. Based on their own family 
photos, they will create stories on identity, temper-
aments, relationships and stories, transposing se-
lected features of the portrayed people onto paper.

Organiser: Wrocław Contemporary  
Museum / Free entrance / Registration:  
a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl

24.07 | 18:00

„Eko sprawy na co dzień”  
– spotkanie
Everyday eco-issues – a meeting

Macondo, ul. Pomorska 19 

Czy można myć włosy mąką żytnią? Jak zrobić 
tonik z hibiskusa? Czy można żyć bez samocho-
du? Te i wszystkie inne sprawy związane z życiem 
bez śmieci będą tematem lipcowego spotkania. 
W programie wprowadzenie opowiadające 
o tym, skąd w ogóle wziął się ruch zero waste 
i co oznacza w praktyce. Mile widziani wszyscy, 
dla których temat jest już codziennością oraz ci, 
którzy szukają inspiracji do zmian.

Organizator: Fundacja Macondo 

www.macondofundacja.weebly.com

Wstęp wolny 

Can you brush your hair with rye flour? How to 
make a tonic from hibiscus? Can you live without 
a car? These and all other matters related to life 
without rubbish will be the subject of the July 
meeting. Everyone is welcome, for whom the 
topic is already known and those who are looking 
for inspiration for change.

Organiser: Macondo Foundation / Free entrance

20.07 | 20:00–2:00

Wrocławskie Święto Kwiatów:  
Reaktywacja
Wrocław Flower Festival:  
Reactivation

Czuła Jest Noc, ul. Kolejowa 8

W lipcu przypada kolejna odsłona Wrocławskiego 
Święta Kwiatów, którego tradycja sięga 1961 roku. 
Odbywało się ono zawsze 22 lipca i trwało przez 
trzy dni, a towarzyszyły temu liczne atrakcje 
i zabawy. Wrocław był wyjątkowy – gdy w innych 
miastach istotny był pierwiastek polityczny, na 
Dolnym Śląsku królowały kwiaty. Wracając do tej 
tradycji, grupa młodych ludzi (Iwona Kałuża & Fi-
lip Marek oraz Patrycja Gronkiewicz) zaprasza po 
raz kolejny na jedno z wydarzeń, które odtworzy 
klimat tego kwiatowego święta. Kwiatowe drinki, 
mini giełda kwiatowa, konkurs bingo i tańce do 
białego rana – to tylko kilka z atrakcji, które cze-
kają na gości podczas wydarzenia.

Organizatorzy: Fabryka kwiatów – Florystyczna 
Szkoła Policealna nr 17 we Wrocławiu, etnobotanika

fabrykakwiatow

Wstęp wolny 

In July falls another edition of the Wrocław 
Flower Festival, which tradition dates back to 
1961. Floral drinks, a mini flower market, a bingo 
competition and dancing until dawn – there are 
just a few of the attractions that await guests 
during the event.

Organisers: Fabryka kwiatów – Florystyczna  
Szkoła Policealna nr 17 we Wrocławiu, 
etnobotanika / Free entrance

26.07 | 17:00–21:00

„Kleczkowska Stara Odra”  
– rodzinne gry i zabawy nad rzeką
Old Oder River in Kleczków  
– family games on the river

Jaz Różanka, ul. Pasterska

Na granicy Kleczkowa wije się Stara Odra, czyli 
jeden z elementów drogi wodnej zwanej Wrocław-
skim Szlakiem Miejskim. W lipcowe popołudnie 
warto odwiedzić wały nad rzeką, by jeszcze bliżej 
ją poznać. Tego dnia na gości będzie czekało 
dużo przestrzeni do wypoczynku, gry plenero-
we dla dzieci i dorosłych oraz konkursy wiedzy 
o Odrze. Podczas wydarzenia nad rzekę powróci 

też podwórkowa tradycja zabawy w drużynowe 
podchody! Na zakończenie dnia (ok. 20:30) usły-
szeć będzie można mroczną bajkę – słuchowisko 
o rzece, które powstało w ramach projektu „Łączy 
nas Odra, a co ona nam opowie” we współpracy 
z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, Stowarzy-
szenie na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS 

www.strefakultury.pl/Sasiadujemy

Wstęp wolny 

In the July afternoon it’s worth visiting the 
embankments by the river to get to know it better. 
This day you will have plenty of space to relax, 
outdoor games for children and adults, as well 
as competitions for knowledge about the Oder 
River. During the event, the backyard tradition of 
team-game play will return! At the end of the day 
(approx. 20:30), you will hear a dark story (radio 
play) that was created as part of the project The 
Oder River connects us – what can it tell us? in 
cooperation with Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia  
CURATUS / Free entrance

27.07 | 12:00

„Tajemnice pięknej sylwetki.  
O modzie damskiej  
w siedemnastowiecznych  
Niderlandach” – wykład
The mysteries of a beautiful figure. 
Women’s fashion in the 17th century 
Netherlands – a lecture

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

Co to jest „sznurówka”, „vlieger”, „huik”? Jak 
kobiety strojem umiejętnie podkreślały urodę? 
Jakim przemianom ulegały suknie kobiece 
i dodatki do ubioru w Niderlandach doby baroku? 
To pytania, na które w odniesieniu nie tylko do 
obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu odpowie prelegentka. Wykład wygłosi: 
Anna Prorok. Uwaga: prowadząca sama będzie 
ubrana w piękny strój z epoki!
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Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

www.mnwr.pl

Wstęp wolny 

What are “strings”, “vlieger” and “huik”? How 
did women use their clothing to highlight their 
natural beauty? How did women’s dresses and 
accessories change in the Baroque Netherlands? 
These are questions that the lecturer will answer 
– based on paintings from the collection of the 
National Museum in Wrocław... and more.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Free entrance

27, 28.07 | 16:00

Niedziela rysująca:  
„Miasto” – warsztaty
Drawing Sunday: City – workshops

Macondo, ul. Pomorska 19 

Tematem lipcowych warsztatów będzie miasto – to 
prawdziwe (27.07) i to zmyślone (28.07). W sobotę 
uczestnicy wyjdą w plener i przyjrzą się architektu-
rze, zieleni miejskiej, ulicom oraz przechodniom. 
Będą ćwiczyć perspektywę i kompozycję na podsta-
wie wybranych kadrów. W niedzielę stworzą rysunek 

28.07, 25.08 | 14:00–17:00

Piknik Rowerowy Radia RAM
Radio RAM Bicycle Picnic

Park Tołpy, Park Szczytnicki

Sezon piknikowy 2019 Radio RAM zaczęło 
w ostatnią niedzielę czerwca od spotkania w Par-
ku Południowym. Kolejne spotkanie rowerowe 
odbędzie się 28.07 w Parku Tołpy, a ostatnie 25.08 
w Parku Szczytnickim. To relaks w dobrym tonie, 
gry, zabawy sportowe i konkursy z nagrodami. 

Organizator: Radio RAM

www.radioram.pl

Wstęp wolny 

Radio RAM started the 2019 picnic season on 
Sunday, 29th of June, with a meeting in the Park 
Południowy. The next bicycle meeting will take 
place on 28.07 in Park Tołpa, and the last one 
on 25.08 in Park Szczytnicki Park. Relaxation in 
a great atmosphere, games, sports, contests with 
prizes are guaranteed.

Organizator: Radio RAM / Free entrance

2–4.08 | 17:00–2:00

„OFCA cała” – impreza plenerowa
All that OFCA – open-air party

plac Społeczny przed Impartem  
/ Społeczny Square in front of Impart

Wydarzenie prezentujące działalność i dorobek 
największego na Dolnym Śląsku i drugiego w Pol-
sce festiwalu cyrkowego OFCA – Oleśnicki Festi-
wal Cyrkowo-Artystyczny. W programie: koncerty, 
variette, disco, wegańskie jedzenie, warsztaty, 
projekcje i zabawa do rana. 

Organizatorzy: R46, Bar Żongler, Strefa Kultury 
Wrocław, Fundacja OFCA 

barzongler

Wstęp wolny 

An event presenting the activity and achieve-
ments of the Lower Silesia’s largest and Poland’s 
second largest circus festival OFCA – Olesnica 
Circus-Artistic Festival. In the programme you 
will find: concerts, variette, disco, vegan food, 
workshops, screenings and lots of fun.

Organisers: R46, Żongler Bar, Culture Zone 
Wrocław, OFCA Foundation / Free entrance

28.07 | 13:30–15:00

Niedzielne Warsztaty Rodzinne:  
„Od dziś ja to my” – warsztaty
Sunday Family Workshops: From 
now on, I means us – workshops

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

Ważnym elementem wystawy Marcina Dudka 
„The Crowd Man” jest instalacja na fasadzie 
MWW „Punch to the Sky” – liczne zszyte ze sobą 
flagi, nawiązujące do barw klubów piłkarskich. 
W ramach warsztatu uczestnicy stworzą własne 
flagi i transparenty, których kolory i formy będą 
odnosić się bezpośrednio do ich własnych do-
świadczeń i symboli, z którymi się identyfikują. 
Na koniec wspólnie zdecydują o tym, co stanie 
się z przedmiotami, które połączyły nieznanych 
sobie ludzi, nie tylko dzięki wizualnej formie, ale 
również poprzez integracyjne działanie.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny / Zapisy:  
edukacja@muzeumwspolczesne.pl

An important element of Marcin Dudek’s The 
Crowd Man exhibition is the Punch to the Sky in-
stallation on the façade of the museum – numerous 
flags sewn together, referring to the banners of foot-
ball clubs. During the workshop, the participants 
will create their own flags and banners, the colours 
and forms of which will refer directly to their own 
experiences and symbols they identify with.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Free entrance / Registration:  
edukacja@muzeumwspolczesne.pl

27.07, 31.08 | 11:00–13:00

„Zieleń łączy pokolenia”  
– warsztaty edukacyjno-ogrodnicze 
Green connects generations  
– educational and gardening 
workshops

podwórko za kamienicami przy ul. Hallera 122-128  
/ backyard behind tenement houses at Hallera  
122-128 Street

Letnie spotkania edukacyjne, podczas których 
będzie można poznać zasady projektowania rabat 
kwiatowych, nasadzeń i cięć pielęgnacyjnych, 
a także naturalnych metod nawożenia i ochrony 
roślin. Na przykładzie ogródka warzywnego naj-
młodsi uczestnicy odkryją cykl wzrostu owoców 
i warzyw. Oprócz rabatek kwiatowych i warzywni-
ka w ogrodzie znajdzie się także miejsce na domki 
dla owadów. W lipcu uczestnicy i uczestniczki 
będą przygotowywać przestrzeń pod wspólne 
ogrodnicze działania (27.07 – „Akademia po-
czątkującego ogrodnika”), a w sierpniu zasadzać 
ozdobne rośliny (31.08 – „Robimy wspólny 
ogródek”). Projekt realizowany we współpracy 
z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
grupa nieformalna „Ogród sąsiedzki” 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 

Summer educational meetings, during which you 
will learn about the principles of designing flow-
erbeds, plantings and care cuts, as well as natural 
methods of fertilization and plant protection. 
The youngest participants will discover the fruit 
and vegetable growth cycle. In addition to flower 
beds and a vegetable garden, there is also a place 
for insect houses in the garden. The project is 
carried out in cooperation with the Microgrants 
programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław, “Ogród 
sąsiedzki” informal group / Free entrance

miasta zmyślonego – zajrzą do inspiracji z literatury 
i sztuki. Najważniejsze jednak będzie sięgnięcie we 
własną wyobraźnię i – tak jak Gabriel Garcia Marqu-
ez w „Stu latach samotności” – stworzenie swojego 
Macondo: miasta-fikcji, miasta-metafory.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Fundacja Macondo 

www.macondofundacja.weebly.com

Cena: 20 PLN (1 dzień), 35 PLN (2 dni) 
Zapisy: macondo.fundacja@gmail.com

The theme of the July workshops will be the city 
– this real one (27.07) and this made up (28.07). 
On Saturday, the participants will go out and look 
at architecture, urban greenery, streets and pas-
sers-by. They will practice perspective and com-
position based on selected frames. On Sunday, 
they will create a drawing of a fictitious city – they 
will look to the inspiration from literature and art.

Additional language: English / Organiser: Macondo 
Foundation / Price: 20 PLN (one day), 35 PLN (two 
days) / Registration: macondo.fundacja@gmail.com
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za kolorem. Szkła Jerzego Słuczana-Orkusza”. 
Wśród dzieł o wymyślnych formach i głębokich 
barwach poszukają natchnienia do intuicyjne-
go wytańczenia ich wyjątkowej urody. Oczami 
wyobraźni przeniosą się do momentu nadawania 
masie szklanej kształtu i barwy – zatańczenie tego 
procesu pozwoli na odszukanie w ciele energii 
różnych kolorów.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 7 PLN 
Zapisy: edukacja@mnwr.pl

The participants of the second workshop of the 
series will see the Pursuing colour. Glass art by 
Jerzy Słuczan-Orkusz temporary exhibition. 
Among works characterised by sophisticated 
forms and deep colours, they will seek inspiration 
to intuitively dance their unique beauty. Thanks 
to their imagination, they will go back in time to 
the moment when the glass mass is given shape 
and colour – dancing this process will enable 
them to find the energy of different colours in 
their bodies.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Price: 7 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

2, 9.08 | 18:00–20:30 
3.08 | 9:00–14:00, 17:00–20:00
4, 11.08 | 9:00–16:00
10.08 | 10:00–12:00, 12:00–17:30

„Zmień plastiki w dobre nawyki”  
– warsztaty
Change plastics into good habits  
– workshops

różne lokalizacje na Ołbinie / many locations at Ołbin

“Zmień plastiki w dobre nawyki” to szereg wyda-
rzeń edukacyjnych i warsztatowych, uzupełnio-
nych akcją sprzątania śmieci w różnych miejscach 
Ołbina. Nabytą wiedzę uczestnicy wykorzystają 
podczas procesu recyklingu plastiku w maszy-
nach zbudowanych w oparciu o idee związane 
z oddolnym globalnym ruchem Precious Plastic. 
Wytworem końcowym będą doniczki, które 
uzupełnione ziemią i sadzonkami roślin będzie 
można zabrać ze sobą. Projekt realizowany jest we 
współpracy z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
Yauheniya Chubarava 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny  
Zapisy: poczta@plastformers.com

Change plastics into good habits is a series of 
educational and practical events with an action of 
collecting trash from different places of Ołbin. We’ll 
use our knowledge during a recycle’s process in 
machines based on ideas of the botton-up, global 
movement Precious Plastic. The final product will 
be flower pots, that can be filled with soil, plants 
and taken by participants. The project is carried out 
in cooperation with the Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław, Yauheniya 
Chubarava / Free entrance / Registration:  
poczta@plastformers.com

3.08 | 16:00

Plastyka tańca: „W tańcu z kolorem”  
– warsztaty dla dorosłych
The Art of Dance: Dancing with colour 
– workshops for adults

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

Uczestnicy drugich z serii warsztatów zostaną 
oprowadzeni po wystawie czasowej „W pogoni 

3, 17, 31.08 | 11:00–14:00 

„Jazzowe kosze”  
– szydełkowanie w plenerze
Jazz baskets – open air crocheting

Park Południowy (3.08), Park Wschodni (17.08),  
Park Andersa (31.08)

Mariia Tikhonova – pasjonatka rękodzieła i podej-
ścia do życia w duchu „zero waste” – w wakacje 
chce podzielić się swoimi zainteresowaniami 
z mieszkańcami i mieszkankami Krzyków, zapra-
szając do wspólnego szydełkowania w plenerze 
z muzyką jazzową w tle. W trakcie trzech warszta-
tów w różnych wrocławskich parkach uczestnicy 
stworzą kosze, które w zależności od kształtu 
i wielkości będą mogły pełnić różne funkcje.  
Plenerowe spotkania rękodzielnicze staną się  
okazją nie tylko do nauczenia się czegoś nowego, 
ale też do poznania się i nawiązania nowych 
relacji. Warsztaty są otwarte dla wszystkich, 
bez względu na wiek czy umiejętności – przed 
każdym spotkaniem odbędzie się instruktaż 
posługiwania się szydełkiem i włóczką. Projekt 
realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
Mariia Tikhonova 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 

Mariia Tikhonova – handicrafts and zero waste 
lifestyle passionate – wants to share her inter-

ests with the residents of Krzyki in summer, 
inviting them to crochet with jazz music in the 
background. During three workshops in different 
Wrocław parks, participants will create baskets 
that, depending on their shape and size, will be 
able to perform various functions. The project is 
carried out in cooperation with the Microgrants 
programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Mariia Tikhonova / Free entrance

4.08 | 12:00

„Smaki Dolnego Śląska” – wykład 
i oprowadzanie
Flavours of Lower Silesia – a lecture 
and a tour

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

Zwiedzanie wystawy stałej „Dolnoślązacy. 
Pamięć, kultura, tożsamość” ukierunkowane na 
przybliżenie narzędzi, naczyń, urządzeń do przy-
gotowywania i przechowywania pożywienia, po-
łączone z wykładem o kulinariach regionalnych 
wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego. Wykład wygłosi: Paulina Suchecka.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 5 PLN 
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl

A tour of the Lower Silesians. Memory, culture, 
identity permanent exhibition, aimed at teaching 
the participants about tools, vessels and equip-
ment used to make and store food, combined 
with a lecture on regional cuisine dishes, entered 
into the List of Traditional Products of the Lower 
Silesian Voivodeship’s Marshal Office.

Organiser: The National Museum  
in Wrocław / Price: 5 PLN / Registration:  
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

4.08 | 17:00
28.08 | 17:30–19:00
31.08 | 11:00–13:00

„Kampania cukrowa na Klecinie”  
– fotospacer i warsztaty rodzinne
Sugar campaign at Klecina  
– a photowalk and family workshops

różne lokalizacje na Klecinie / many locations  
at Klecina

Wakacyjne zajęcia, podczas których odkryta 
i udokumentowana zostanie przeszłość Kleciny 
oraz jego mieszkańców i mieszkanek. Osiedlo-
we historie i związane z nim miejsca zostaną 
zebrane, a opowieści nagrane w formie podcastu 
– nie tylko o cukrowni, czy jej pracownikach lecz 
także o powojennym życiu na Klecinie w latach 
1945–89. Projekt realizowany jest we współpracy 
z Mikrograntami.
 
PROGRAM:
4.08 – „Śladem cukrowej historii” – fotospacer – 
ul. Supińskiego 4 (pod dawną Cukrownią Klecina) 
28.08 – „W poszukiwaniu cukrowego buraka”  
– warsztaty rodzinne – Park Migdałowy 
31.08 – rodzinne warsztaty kulinarne  
– Foks Cafe, ul. Krzycka 83c/1c

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
Maria Smolarek 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny  
Zapisy: kampaniacukrowa.klecina@gmail.com

Holiday activities during which Klecina’s past 
and its residents will be discovered and docu-
mented. Settlement stories and related places 
will be collected and recorded in the form of 
a podcast – not only about the sugar factory, or 
its employees, but also about the post-war life at 
Klecina in 1945–89. The project is carried out in 
cooperation with the Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Maria Smolarek / Free entrance / Registration:  
kampaniacukrowa.klecina@gmail.com
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9.08 | 16:00

„Wakacje all inclusive”  
– piknik i pokaz filmu
All-inclusive holiday  
– picnic and film screening

Ołbin (skwer Obrońców Westerplatte)

Wakacyjny kurort i superbohaterowie w centrum 
miasta? Na Ołbinie możliwe jest wszystko! Na 
jedno popołudnie osiedlowy skwer przemieni się 
w wakacyjny pensjonat. Tegoroczne ołbińskie 
„Wakacje all inclusive” oparte zostaną na motywie 
superbohaterów i sile sąsiedzkiej wyobraźni. 
Dzięki niej w kolorowym i radosnym nastroju 
wszyscy sąsiedzi i sąsiadki będą mogli świętować 
ten wspólny, wakacyjny czas. Tego dnia pokazany 

8, 9.08 | 16:00–20:00
10.08 | 12:00–16:00
11.08 | 17:00–19:00 premiera / premiere

„Sąsiedzki atlas”  
– spotkania i wystawa
The Neighbourhood Atlas  
– meetings and exhibition

Ołbin (podwórko między ul. Sienkiewicza, Piastow-
ską i Nowowiejską / backyard between Sienkiewicza, 
Piastowska and Nowowiejska Streets)
Park Tołpy (11.08)

Stół, herbata, ciastka, skaner fotograficzny, 
komputer, gigantyczna camera obscura – to 
brzmi jak wyjątkowa sąsiedzka akcja! Mieszkanki 
i mieszkańcy Ołbina razem z Maciejem Bujko 
i Pauliną Galanciak przez trzy dni będą zbierać 
osiedlowe historie, nagrywać lokalne dźwięki 
oraz fotografować postaci z osiedla i podwórkowe 
zakamarki. W ten sposób zgromadzą materiał 
do „Sąsiedzkiego atlasu”, który po raz pierwszy 
zostanie publicznie pokazany 11 sierpnia w for-
mie mobilnej wystawy fotograficzno-dźwiękowej 
w Parku Tołpy.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, Stowarzy-
szenie Żółty Parasol 

www.strefakultury.pl/Sasiadujemy

Wstęp wolny 

The residents of Ołbin together with Maciej Bujko 
and Paulina Galanciak for three days will collect 
neighbourhood stories, record local sounds 
and photograph characters from the estate and 
backyard nooks and crannies. In this way, they 
will gather material for the Neighbourhood Atlas, 
which will be shown for the first time on 11 of 
August as a mobile photo and sound exhibition in 
Park Tołpy.

Organisers: Culture Zone Wrocław, Stowarzyszenie 
Żółty Parasol / Free entrance

zostanie też familijny film „Supa Modo”.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław,  
Stowarzyszenie Żółty Parasol 

www.strefakultury.pl/Sasiadujemy

Wstęp wolny

Holiday resort and superheroes in the city center? 
Everything is possible at Ołbin! For one after-
noon the estate square will turn into a holiday 
guest house. This year’s All-inclusive holiday 
will be based on a theme of superheroes and the 
strength of the neighbour’s imagination. In the 
programme: Supa Modo film screening.

Organiser: Culture Zone Wrocław,  
Stowarzyszenie Żółty Parasol / Free entrance

12–16, 19–23, 26–30.08 | 9:30–15:30 

Wakacje w Formatach 2019
Vacation in Formaty 2019

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

„Wakacje w Formatach” to propozycja dla dzieci 
w wieku 6-10 lat, które w aktywny sposób pragną 
spędzić dni wakacyjne wolne od szkoły. Podczas 
trzech tygodni uczestnicy będą brali udział w kre-
atywnych zajęciach artystycznych: plastycznych, 
muzycznych i tanecznych, a także w ciekawych 
zajęciach edukacyjnych i warsztatach ekologicz-
nych. Zajęcia prowadzić będą inspirujący Instruk-
torzy z wieloletnim stażem.

Organizator: Wrocławski Klub Formaty

www.wkformaty.pl

Cena: 212 PLN (tydzień I), 265 PLN 
 (tydzień II i III)

Vacation in Formaty is a proposal addressed to 
children aged 6-10 years, who actively want to 
spend their holiday days. During three weeks, 
the participants will take part in creative artistic 
activities: art., music and dance, as well as in 
interesting educational activities and ecological 
workshops. The classes will be run by inspiring 
instruktors with many years of experience. 

Organiser: Wrocławski Klub Formaty / Price:  
212 PLN (week I), 265 PLN (week II and III)
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27, 28.08 | 11:00–15:00
29, 30.08 | 10:00–18:00

Warsztaty teledysku
Music video workshops

Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21

4-dniowe warsztaty pozwolą zagłębić się w tajniki 
sztuki filmowej. Będzie to przyspieszony kurs 
realizacji wideo podzielony na 2 części: teorię 
oraz praktykę. Przez pierwsze dwa dni uczestnicy 
pod okiem prowadzącego Sabina Kluszczyńskiego 
(nagroda Yach za najlepszy videoklip dla dzieci; 
nominacja do Fryderyka za videoklip roku; no-
minacja w kategoriach Grand Prix oraz najlepsza 
kreacja aktorska na Yach Film Festival) będą po-
znawać sprzęt filmowy pracowni klubu. Wymyślą 
również scenariusz teledysku, który wykonają 
w bloku praktycznym. W trakcie zajęć uczest-
nicy zapoznają się z podstawowym zestawem 
oświetleniowym, kamerą oraz aparatem z opcją 
filmowania. W programie nie uwzględniono zajęć 
z montażu wideo, które odbędą się we wrześniu 
w ramach warsztatów cyklicznych.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Cena: 150 PLN 
Zapisy: info@kolumny.art.pl, (71) 322 95 38

23.08 | 15:00–22:00

Sąsiedzkie garden party
Neighborhood garden party

Kleczków (podwórko między ul. Siemieńskiego, 
Kleczkowską, Trzebnicką i Kraszewskiego / backyard 
between Siemieńskiego, Kleczkowska, Trzebnicka 
and Kraszewskiego Streets)

Sąsiedzki stół, domowej roboty ciasta i inne przy-
smaki  oraz lokalny zespół – w piątkowe popołu-
dnie podwórko na Kleczkowie zamieni się  
w pełne smaków i muzyki miejsce spotkań.  
Na koniec dnia w plenerze wyświetlony zostanie 
film „Chef Flynn – najmłodszy kucharz świata”.  
Impreza będzie nie tylko okazją, by smacznie 
zjeść i potańczyć, ale też lepiej poznać swoich 
sąsiadów i sąsiadki.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, Stowarzy-
szenie na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS 

www.strefakultury.pl/Sasiadujemy

Wstęp wolny 

In the Friday afternoon the backyard at Kleczków 
will turn into a meeting place full of tastes and 
music. At the end of the day Chef Flynn will be 
screened. The event is not only an opportunity 
to eat and dance, but also to get to know your 
neighbours better.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia  
CURATUS / Free entrance

24.08 | 11:00–16:00

„Pociąg do komiksu” – warsztaty
The drive for the comic books  
– workshops

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 12  
/ Municipal Public Library, ul. Piłsudskiego 105

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Trzecia odsłona komiksowo-kolejowych warszta-
tów – tym razem skierowane do dorosłych osób 
zajęcia przeprowadzi Roch Urbaniak. Spotkanie 
z tym niezwykle utalentowanym rysownikiem 
rozpocznie się w bibliotece na dworcu głównym 
PKP, następnie przeniesie do pociągu (!), a zakoń-
czy w CK Zamek w Leśnicy. Uczestnicy otrzymają 
materiały plastyczne i posiłek w przerwie.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna,  
CK Zamek 

24.08 | 15:00

„Porozumienie międzygrządkowe” 
– podwórkowy kiermasz i pokaz 
filmu
Agreement between the beds  
– a backyard fair and film screening

Brochów (ul. Koreańska 1a)

Podwórkowy kiermasz sąsiedzkich przetworów, 
kiszonek, warzyw, owoców, wypieków i innych 

domowych wyrobów. Ten dzień będzie szansą, by 
posmakować i uczyć się nowych rzeczy – m.in. na 
warsztatach z tworzenia kompozycji kwiatowych, 
pieczenia chleba, a także kiszenia. Osiedlowi 
działkowcy zabiorą nas też na spacer po ogród-
kach, gdzie podzielą się swoimi międzygrządko-
wymi doświadczeniami. Koniec dnia przyniesie 
kolejną sąsiedzką atrakcję – plenerowy pokaz 
filmu „Smak curry”.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, Fundacja 
Made in Brochów 

www.strefakultury.pl/Sasiadujemy

Wstęp wolny 

A backyard fair of neighbouring preserves, 
silages, vegetables, fruit and other homemade 
goods. This day will be a chance to taste and learn 
new things: creating flower arrangements, baking 
bread, as well as pickling. The end of the day will 
bring outdoor screening of The Lunchbox movie.

Organisers: Culture Zone Wrocław,  
Made in Brochów Foundation / Free entrance

www.biblioteka.wroc.pl 
www.zamek.wroclaw.pl

Wstęp wolny  
Zapisy: mbp12@biblioteka.wroc.pl,  
(71) 347 12 63 (od 1.08) 

The third instalment of the comic book and rail-
way-themed workshops. The meeting for adults 
will be held by Roch Urbaniak. The workshop 
with this extremely talented illustrator will start 
in the library at the Main Railway Station, then 
the participants will move on board of a train (!) 
and finish at the CK Zamek in Leśnica. Art sup-
plies and meal will be provided.

Organisers: Municipal Public Library, CK Zamek 
/ Free entrance / Registration: mbp12@biblioteka.
wroc.pl, (71) 347 12 63 (from 1.08)
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The 4-day workshops will allow you to discover 
some secrets of film art. It will be an accelerated 
video production course divided into 2 parts: 
theory and practice. During the first two days, 
the participants, under the watchful eye of Sabin 
Kluszczyński, will learn about the film equipment 
of the club’s studio. They will also come up with 
a script for a music video, which they will realise 
in a practical block.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 150 PLN 
Registration: info@kolumny.art.pl, (71) 322 95 38

28, 29, 30.08 | 17:15–20:15

Otwarte warsztaty taneczne  
z Plejadą
Open dance workshops  
with Plejada

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Warsztaty, podczas których będzie można po-
znać instruktorów, style taneczne oraz wybrać 
odpowiedni dla siebie poziom zaawansowania na 
rozpoczynające się we wrześniu zajęcia. Formacje 
taneczne specjalizują się w disco dance, rozwi-
jają się również w hip-hopie. Podstawy tańca 
nauczane są na lekcjach baletu, z kolei trudniejsze 
elementy taneczne na lekcjach akrobatyki. 

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl 

Wstęp wolny 

Workshops with Plejada group, during which 
you’ll be able to get to know the instructors, dance 
styles and choose your level of advancement for 
classes starting in September. The dance teams 
specialise in disco dance, as well as hip hop. The 
basics of dance are taught in ballet classes, while 
more difficult dance elements can be practised in 
acrobatics classes. 

Organiser: Centrum Kultury Zamek  
/ Free entrance

27–28.08 | 13:30–22:00

XXIII Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Ulicznej BuskerBus 
23rd International Festival of Street 
Art BuskerBus

Rynek / Market Square

BuskerBus to święto sztuki ulicznej, która bawi, 
wzbudza emocje, otwiera widzów na nowe do-
świadczenia, zmniejsza dystans między publicz-
nością a aktorami, wprowadza kulturę w prze-
strzeń miejską. Festiwal udowadnia, że teatr może 
być powszechnie dostępny, a każde miejsce może 
stać się sceną. Publiczność staje się częścią akcji, 
a każda brama, pomnik czy ławka – elementem 
scenografii. We Wrocławiu wystąpią artyści z całe-
go świata, którzy w swoich autorskich spektaklach 
odwołują się do tradycji teatrów ulicznych i umie-
jętnie wykorzystują elementy różnych dyscyplin 
nowego cyrku, kuglarstwa i tańca. Motywami 
przewodnimi tegorocznej edycji są siła i precyzja.

Organizator: Stowarzyszenie Promocji Artystów 
Ulicznych „Dundun”

www.buskerbus.com

Wstęp wolny 

The theme of this year’s edition of BuskerBus is 
strength and precision. Festival features spectac-
ular circus shows that require difficult technical 
skills, e.g. aerial acrobatics, partner acrobatics, 
acrobatics in a Cyr wheel and juggling tricks. You 
will also have a chance to see dance theatres and 
clownery for the youngest audience. Artists from 
all over the world will present their shows that 
refer to the tradition of street theatre and use 
the elements of different disciplines of the new 
circus, juggling and dance.

Organiser: Stowarzyszenie Promocji Artystów 
Ulicznych „Dundun” / Free entrance

31.08 | 14:00–16:00 

„Wielka Mała Mapa Księża  
– tworzymy społeczne archiwum 
osiedla” – finał projektu
The Great Small Map of Księże  
– a final of the project

Księże Małe (boisko przy ul. Chorzowskiej / playing 
field at Chorzowska Street)

W ostatni weekend wakacji spotykamy się w sa-
mym środku Księża – z mieszkańcami, którzy 
wcześniej brali udział w sąsiedzkich śniadaniach 
i wymieniali się z nami historiami, anegdotami, 
zdjęciami, wspomnieniami z życia osiedla oraz 
z tymi, dla których to będzie pierwsze spotkanie. 
Razem pochylimy się nad Małą Wielką Mapą Księ-
ża, uprzednio wspólnie wymyśloną i narysowaną, 
a teraz pachnącą świeżym drukiem i zachęcającą 
do zwiedzania osiedlowych zakamarków.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,  
grupa nieformalna „Domek na Księżu” 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

ksiezewpelni 

Wstęp wolny 

In the last weekend of holidays, we meet in the 
middle of the Księże – with residents who had 
previously taken part in the adjacent breakfasts 
and exchanged stories, anecdotes, photos, memo-
ries of the estate, as well as those for whom it will 
be the first meeting. There will be a presentation 
of the Graet Small Map of Księże. The project is 
carried out in cooperation with the Microgrants 
programme.

Organiser: Culture Zone Wrocław, “Domek na 
Księżu” informal group / Free entrance
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3.07–2.08 | 19:00–22:00

Місяць авторських зустрічей
Mediateka, pl. Teatralny 5 
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Місяць авторських зустрічей – це літературний 
фестиваль, який проходить протягом всього 
липня в містах Центрально-Східної Європи: 
Вроцлав, Брно, Острава, Кошице та Львів.  
У кожному з цих п’яти міст протягом місяця 
організовуються 52 зумтрічі з письменниками 
Польщі, Чехії, Словаччини та України (так зва-
на лінія МАЗ), а також з авторами країни, яка  
є почесним гостем фестивалю – цього року ним 
буде Румунія. Серед цьогорічних гостей можна 
назвати зокрема наступних авторів: Варуян 
Восганян, Лучіан Дан Теодоровічі, Ана Блан-
діана, Філіп Флоріан, Масєй Плаза, Малгожата 
Реймер, Ольга Дренда, Зигмунт Мілошевскі, 
Мілош Долежал та Катерина Калитко.  
Уже традиційна зустріч щочетверга в рамках 
МАЗ буде проходити у Прозі.

Вхід вільний
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10.05–28.07
„Корабель Робінзона“ – виставка
Muzeum Architektury we Wrocławiu,  
ul. Bernardyńska 5

вт.–ср., сб.–нд. 10:00–17:00 
чт.–пт. 12:00–19:00

Міська галерея запрошує на виставку  
„Корабель Робінзона“, представлену у Музей 
архітектури. Головна ідея виставки нагадує про 
приклад Робінзона Крузо, який після корабель-
ної катастрофи рятує всі можливі предмети 
з уламків. У монастирському інтер’єрі музею, 
перевтіленому в розбите парусне судно, можна 
буде побачити твори 55 художників з Польщі, 
Чехії, Угорщини та Словаччини (живопис, 
скульптура, графіка).

Квитки: 10 PLN (звичайний),  
7 PLN (пільговий), 5 PLN (груповий)

7.07 | 19:00 передпрем’єра
9.07 | 18:00

Великий фінал „Brave Kids“ – шоу
Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3

Спектакль, що поєднує найважливіші елементи 
всіх культур. Цього року в Польському театрі 
виступатимуть молоді артисти з Колумбії, 
Перу, Південної Кореї та багатьох інших країн. 
На одній сцені молодь з усього світу створить 
різнобарвне шоу про єдність різних культур.  
Це стане підсумком їхнього перебування у на-
шій країні, спільного навчання, а передусім  
– цікавої пригоди. 

Квитки: 10–40 PLN

28.06–8.09
„У дзеркалі заднього виду:  
архітектура згоряння“ – виставка
Muzeum Architektury we Wrocławiu,  
ul. Bernardyńska 5

вт., ср., сб., нд. 10:00–17:00 
чт., пт. 12:00–19:00

7.07, 21.07, 25.08 | 12:00
„Вишивка у садку“ – майстер-
-класи для дорослих
Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113 

Під час циклу зустрічей у садку біля Етногра-
фічного музею будуть презентовані традиції 
рукоділля. Кожен учасник також зможе зробити 

7.07–1.09 | 19:00 щонеділі

XXVI Фестиваль органної  
і камерної музики ім. Йоганнеса 
Брамса „Non Sola Scripta“
Kościół Świętego Krzyża, pl. Kościelny 1

„Non Sola Scripta“ – це серія концертів з винят-
ковою програмою: Вроцлавський фестиваль 
є єдиною музичною подією, спрямованою на 
поєднання органної класики з імпровізованою 
музикою, в тому числі у виконанні віртуозів ін-
ших інструментів. Цього року фестиваль „Non 
Sola Scripta“ входить у другу чверть століття 
свого існування – 26-е літнє свято органної 
музики принесе багато новинок: подія не лише 
здивує нетиповими поєднаннями інструментів 
та винятковими гостями, але й буде відбуватися 
у оновленому, розширеному варіанті, що крім 
органної охоплюватиме також і камерну музи-
ку. Додатково „Non Sola Scripta“ з цього року 
відбувається під патронатом Йоганнеса Брамса.

Квитки: 15–50 PLN

1.07–31.08 
„Бексіньскі Бродзяк Вуйцяк”  
– фотовиставка
Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4

пн.–пт. 10:00–18:00 
сб. 11:00–16:00

Виставка чорно-білих фотографій показує  
3 абсолютно різні стилістики, ідеї та відмінні 
підходи до цієї галузі мистецтва. Бексіньскі екс-
периментує з кадром, зі світлотінню, втручаєть-
ся навіть у негатив. Є незвично новаторським, 
незважаючи на те, що це межа 50-тих та 60-тих 
років. Бродзяк інтригує, змушує шукати зміст, 
друге дно, і все це – в пікантному соусі ідеальної 
візуалізації. Вуйцяк тонко, романтично не 
розкриває, покриває туманом. Змушує глядача 
здогадуватися і розкривати тонкощі.

Вхід вільний 

5.07–9.09 
„North America” – виставка 
Кжиська Орловского
Muzeum Współczesne Wrovław, pl. Strzegomski 2a

пн. 10:00–18:00 
ср.–нд. 12:00–20:00

Виставка з ознаками розширеного документа та 
пастиша одночасно. Плід спільної подорожі фо-
тографа (Кріс Орловскі) та репортера (Джерсі 
Фрайдей) північними провінціями Сполучених 
Штатів. Експедиція розпочинається десь у штаті 
Вісконсін, а завершується в аеропорту в Сіетлі. 
Фотограф, що захоплюється фільмами 80-тих 
років. XX ст., перевіряє, як сьогодні виглядає 
Айдахо і чи „Фарго“ братів Коен справді знімав-
ся у Фарго. В результаті виникла суб’єктивна 
розповідь про людей та місця, зіткана з фото-
графій та коротких літературних форм.

Квитки: 10 PLN (звичайний), 5 PLN 
(пільговий), щочетверга – вхід вільний 

Для мільйонів автомобілів виникли мільйо-
ни кілометрів доріг, а біля них виросли нові 
будівлі: автозаправні станції, мотелі, рестора-
ни, житлові райони і цілі міста. Архітектура, 
пов’язана з моторизацією, початково була 
сповнена розмаху і пошуку нових функціо-
нальних рішень. Ідеальним середовищем для 
автомобілів виявилася модерна архітектура. 
Вона була призупинена лише в період паливної 
кризи, коли постмодерністи почали висміювати 
авторитет модерністських ідеалів.

Квитки: 20 PLN (звичайний),  
14 PLN (пільговий), 10 PLN (груповий), 
щосереди – вхід вільний 

6.07 | 11:00–13:00
3, 10, 24, 31.08 | 11:00–13:00
Сусідські прогулянки
Brochów (10.08), Przedmieście Oławskie (6.07, 
24.08), Ołbin (31.08), Kleczków (3.08)

Відпусткова версія сусідських подорожей по 
цікавих, часто забутих закутках чотирьох Вро-
цлавських районів – Олбіна, Клечкова, Брохова 
та Передмістя Олавського. Під час організова-
них екскурсоводом Шимоном Марашевським 
прогулянок можна відчути неповторний клімат 
міста, дізнатися про місцеву історію і увійти 
до часто недоступних у щоденному житті 
місць. У суботніх прогулянках візьмуть участь 
також спеціальні гості – мешканці, експерти та 
любителі історії і архітектури районів. 27 липня 
відбудеться особлива сусідська прогулянка – її 
маршрут буде вирішуватися шляхом голосуван-
ня учасників попередніх зустрічей. Місце зборів 
можна знайти на сайті www.strefakultury.pl.

Вхід вільний 
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20.07 | 20:00–2:00
Вроцлавське свято квітів:  
Реактивація
Czuła Jest Noc, ul. Kolejowa 8

На липень припадає наступне Вроцлавське 
свято квітів, що сягає своїм корінням 1961 року. 
Воно завжди проходило 22 липня і тривало три 
дні, а супроводжували його численні розваги. 
Вроцлав був винятковим – коли в інших містах 
важливим був політичний фактор, у Нижній 
Сілезії квітнули квіти. Повертаючись до цієї 
традиції група молодих людей вкотре запрошує 
на одну із подій, яка відтворить клімат цього 
квіткового свята. У програмі: квіткові напої, 
квітковий міні-розпродаж, конкурс бінго та 
танці до самого ранку.

Вхід вільний

2–4.08 | 17:00–2:00

„OFCA cała“ – пленерне свято
площа Сполечна перед Імпартом

Подія, що представляє діяльність і здобутки 
найбільшого у Нижній Сілезії і другого у  
Польщі циркового фестивалю OFCA (ОЦХФ)  
– Олесницький цирково-художній фестиваль.  
У програмі: концерти, вар’єте, диско, вегета-
ріанські страви, майстер-класи, проекції за 
розваги до світанку. 

Вхід вільний

маленьку копію одного з видів вишивки: полісь-
кої (07.07), гуцульської (21.07) чи вільнюської 
(25.08). Зустрічі призначені як для початківців, 
так і для тих, хто вже давно вишиває. Ведуча: 
Ольга Будзан.

Ціна: 5 PLN / Реєстрація:  
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

11.07 | 12:00
„Нижньосілезький колаж“  
– літні майстер-класи для дітей 
віком 5-12 років
Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113 

Нижня Сілезія – регіон багатьох культур. 
Спадщина довоєнних мешканців цієї території 
зустрічалася з традиціями переселенців, які піс-
ля війни прибували на завойовані землі з різних 
країн та регіонів. Під час майстер-класів ми 
пізнаємо ближче кілька витків нижньосілезької 
культури – архітектуру, фарбовані меблі, виши-
те вбрання, музичні традиції. У другій частині 
зустрічі з кольорової суміші різних елементів за 
допомогою різних матеріалів та технік будуть 
створені колажі.

Ціна: 3 PLN / Реєстрація:  
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

25.07–2.08

19. Міжнародний фестиваль  
фільмів „Нові горизонти“
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

Сміливе художнє кіно, хіти світових фестива-
лів, нові фільми безкомпромісних творців.  
А крім того – вистави, спектаклі, художні дій-
ства, зустрічі та дискусії. На межі липня і серп-
ня відбудеться 19-та найбільша фільмова подія 
в Польщі. У програмі будуть зокрема: демон-
страція переможців Каннського фестивалю та 
Берлінале та ретроспективи майстрів: Альберта 
Серри, Сюдзи Тераяма та Олів’є Ассаяса. Цього 
року провідним мотивом фестивалю буде тіло/
тілесність.

Квитки: 14–25 PLN (фільмові покази)

25.07 | 19:30–00:00
#12 TONY Open Jam Session
Klub Muzyczny Alive, ul. Kolejowa 12

Уже дванадцята сесія відкрита для всіх любите-
лів музики: незалежно від рівня, техніки, віку 
чи стилістичних вподобань. Відкрита також  
і сцена: організатори надають обладнання всім 
охочим – вільно і без непотрібної напруги.  
Класичну подію відкривають вчителі ТОНІВ, 
потім сцена віддається присутнім музикантам.

Вхід вільний

27.07 | 17:00–22:00
Залізнична танцювальна вечірка
Brochów 

У липні в рамках програми „Сусідство“ будуть 
відкриті залізничні традиції Брохува. Подія 
розпочнеться із зустрічі під Вокзалом ПКП 
Вроцлав Брохув (17:00), щоб разом пройти 
до місця, в якому колись проходили пленерні 
танцювальні вечірки (вул. Лаотаньска). Там бу-
дуть заслуховуватися спогади сусідів і сусідок, 
щоб налаштуватися на танці. Великим фіналом 
вечора стане танцювальна вечірка (старт: 19:00) 
під звуки справжнього залізничного оркестру.

Вхід вільний

24.08 | 15:00
„Міжгрядкова угода“ – базар  
на подвір’ї та показ фільму
вул. Кореаньска 1а (біля художньої інсталяції 
„Фотопластикон“)

Ярмарок сусідських товарів, закруток, овочів, 
фруктів, випічки та інших домашніх виробів. 
Цей день стане шансом посмакувати і навчи-
тися новим речам – зокрема на майстер-класах 
зі створення квіткових композицій, випікання 
хліба, квашення. Місцеві господарі організу-
ють прогулянку грядками, де поділяться своїм 
міжгрядковим досвідом. Кінець дня принесе 
наступну сусідську розвагу – пленерний показ 
фільму „Смак каррі“.

Вхід вільний

ШУКАЄМО МУЗИКАНТІВ!
Якщо Ви – професійний музикант, продюсер, 
композитор, співаєте або граєте на інструменті  
і проживаєте у Вроцлаві - ми шукаємо саме Вас! 

Хочемо, щоб Ви могли розвинути свої інтереси  
і талант у Вроцлаві. Надішліть нам заявку,  
в якій опишіть себе, свій талант і досвід та вка-
жіть музичний стиль, в якому відчуваєте себе 
найкраще. Також надішліть записи, якщо маєте. 
Ми відповімо на всі повідомлення.

Контактні дані: Міхал Бобер,  
+48 662 441 001, 
musicwro@gmail.com

19.07 | 17:30–21:00 
20.07 | 10:00–14:00

„Camera obscura“ – фотографічні 
майстер-класи
Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15

„Camera obscura” – слова, які для знавців латини 
означають „темна кімната“. А якби виявилося, 
що сamera obscura – це прототип фотоапарату, 
зроблений з простих і доступних матеріалів?  
На заняттях за допомогою кількох простих  
кроків можна буде вивчити будову пінхол-ка-
мери, для якої необхідна буде лише картонна 
коробка з-під взуття. Учасники також дізнають-
ся, як проявити фотографії та отримати негатив 
у темноті.

Ціна: 100–125 PLN 
Реєстрація: info@opt-art.net (до 12.07)

27–28.08 | 13:30–22:00
XXIII Міжнародний фестиваль  
вуличного мистецтва „BuskerBus“ 
Ринок

„BuskerBus“ – це свято вуличного мистецтва, 
яке розважає, збуджує емоції, приносить новий 
досвід глядачам, зменшує дистанцію між публі-
кою та акторами, вводить культуру до міського 
простору. Фестиваль доводить, що театр може 
бути загальнодоступним, а кожне місце може 
стати сценою. Публіка стає частиною дійства, 
а кожні ворота, пам’ятник чи лавочка - еле-
ментом сценографії. У Вроцлаві виступлять 
артисти з усього світу, які в своїх авторських 
спектаклях сягають традицій вуличних театрів 
і вміло використовують елементи різних 
дисциплін нового цирку, ілюзіонізму і танцю. 
провідними мотивами цьогорічного фестивалю 
є сила і точність.

Вхід вільний
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O płycie / About the album:
Po bardzo ciepło przyjętym debiucie „Junior” z 2017 roku, bracia Zagrodni 
powrócili z kolejnym autorskim materiałem, tym razem w całości zaśpiewanym 
w języku polskim. Druga płyta wrocławskiego składu to zbiór 10 elektronicznych 
kompozycji, w których słychać zamiłowanie do brzmień starych syntezatorów 
i post-punku. Wykorzystanie automatów perkusyjnych w jednej z głównych  
ról sprawia, że album przepełniony jest nie tylko brzmieniową nostalgią, ale 
i taneczną energią. Album, podobnie jak poprzednik, został w całości zareje-
strowany i wyprodukowany w domowym studio. „W naszych domach” otwiera 
nowy rozdział w historii grupy – płyta ukazała się nakładem Seszele Records, 
wydawnictwa współtworzonego przez muzyków Bluszczu.

After the warmly received Junior, their 2017 debut album, the Zagrodny brothers 
returned with new original material, this time sung in Polish in its entirety. The 
second album of the Wrocław-based duo is a collection of 10 electronic composi-
tions, in which one can hear the love for the sounds of vintage synthesisers 
and post-punk. Using drum machines and putting a spotlight on them makes  
the album full of auditory nostalgia, as well as dance energy. The album, just like 
its predecessor, was fully recorded and produced in the home studio. W naszych 
domach opens a new chapter in the history of the band – the album was released 
by Seszele Records, a label co-founded by the Bluszcz musicians.

O autorce / About the author:
Joanna Lamparska śledzi tajemnice Dolnego Śląska, zbiera informacje o zaginio-
nych w czasie II wojny światowej zabytkach i dokumentach. Napisała kilkanaście 
książek, w tym wiele przewodników innych niż wszystkie, w których prowadzi 
czytelników przez historie zamków, pałaców i podziemi. Od lat współpracuje 
m.in. z „National Geographic”, „Travellerem” czy „Focusem”. Od 2012 roku jest 
dyrektorem Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic w zamku Książ, który również 
wymyśliła.

Joanna Lamparska investigates the secrets and mysteries of Lower Silesia 
and gathers information about monuments and documents lost during World 
War II. She wrote several books, including many guides different than other ones 
in which she guides readers through the history of castles, palaces and under-
grounds. For many years, she has been working with “National Geographic”, 
“Traveller” and “Focus”. Since 2012, she is a director of the Lower Silesian  
Mystery Festival at the Książ Castle, which she originated.

O zespole / About the band:
Bluszcz – wrocławski duet założony w 2016 roku przez braci Jarka i Romka  
Zagrodnych. Debiutował w sierpniu 2017 roku zarejestrowanym w całości  
w domowych warunkach albumem „Junior” wydanym nakładem wytwórni  
Brennnessel. Podczas koncertów zespołowi towarzyszy Marcin Mrówka 
(Oxford Drama) grający na perkusji; pierwszy występ na żywo zagrali na kato-
wickim OFF Festiwalu. W 2018 roku bracia Zagrodni otrzymali nominację do 
nagrody WARTO (w kategorii Muzyka), a także wystąpili na festiwalu Open’er 
w Gdyni. Laureaci nagrody EMOCJE 2019 w kategorii „Muzyka rozrywkowa” 
przyznawanej przez Rado Wrocław Kultura.

Bluszcz – a Wrocław-based duo founded in 2016 by brothers Jarek and Romek 
Zagrodny. They debuted in August 2017 with the album Junior, recorded at home 
and released by the Brennnessel label. During the concerts, the band is accom-
panied by Marcin Mrówka (Oxford Drama) on drums. The duo gave their first live 
performance at the OFF Festival in Katowice. In 2018, the Zagrodny brothers were 
nominated for the WARTO Prize for music and performed at the Open’er Festival 
in Gdynia. They also won the EMOCJE 2019 Award for popular music, presented 
by Radio Wrocław Kultura.

O książce / About the book:
Rok 1945, III Rzesza dogorywa. Uciekający z Auschwitz doktor Mengele  
dociera do Sieniawki, małej miejscowości położonej na Dolnym Śląsku i jednego 
z podobozów Gross-Rosen – potwornej maszyny śmierci składającej się ze stu 
podobnych miejsc rozrzuconych na terenach Polski i Czech. Rok 2018, Joanna 
Lamparska wpada na trop tajemniczego laboratorium medycznego z czasów 
II wojny światowej, rozpoczyna śledztwo. Długie, mroczne tunele, laboratoryjne 
stoły, zapomniane zapiski i postrzępione relacje prowadzą do przerażającej 
tajemnicy, która pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Czemu służyła  
makabryczna pracownia w obozie Sieniawki? Co jeszcze kryje największy  
nazistowski obóz Gross-Rosen?

1945. The Third Reich is falling apart. Running from Auschwitz, doctor Mengele 
reaches Sieniawka, a small town in Lower Silesia and one of the sub-camps 
of Gross-Rosen, a horrible death machine consisting of a hundred similar sites, 
scattered across Poland and Czechia. 2018. Joanna Lamparska finds traces of 
a mysterious medical laboratory, dating back to World War II and launches an 
investigation. Long, dark tunnels, laboratory tables, forgotten notes and jagged 
relationships all lead to a terrifying mystery that leaves more questions than 
answers. What was the purpose of the gruesome laboratory at Sieniawka? 
What else can be found in Gross-Rosen, the largest of Nazi camps? 
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