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Wideoteka kulturalnego 
człowieka
Najbardziej popularną formą w czasach zarazy  
stały się transmisje wydarzeń nadawane za pomo-
cą Facebooka czy YouTube’a (tzw. live streaming)  
lub przygotowywane wcześniej filmy z wydarzeń, 
które zdążyły się odbyć oraz e-warsztaty w formie 
nagrań instruktażowych czy webinarów (filmów  
pozwalających na aktywność odbiorców), które  
odbyć się miały.

W tych wyjątkowych okolicznościach możecie 
wziąć udział w programie Barbary przygotowa-
nym przez Strefę Kultury Wrocław. Cykle takie jak 
„Dogrywki” (rozmowy z artystami wokół muzy-
ki), „Akademia Miejska” (spotkania o mieście) czy 
„Akademia Miejskiego Ogrodnika” (spotkania wo-
kół roślin) są transmitowane na żywo na profilach 
facebookowych PIK Wrocław oraz Barbary. Dostęp-
ne tam są również nagrane wcześniej odcinki cykli 
„Tektura i Papier” oraz „Haftujemy!”.

Nie wypadnijcie z wrocławskiego obiegu teatral-
nego. Wrocławski Teatr Pantomimy oferuje nam 
sporo możliwości: np. Mimflix, a w nim serial te-
atralny „Cafe Panique”, „Dom aktora”, czyli pa-
miętniki z czasu kwarantanny autorstwa zespołu 
aktorskiego teatru czy serię 10 bezpłatnych filmów 
instruktażowych „Pantomima krok po kroku”. Szan-
sę na udział w teatralnych przyjemnościach daje 
nam także Teatr Muzyczny Capitol, który przygo-
tował wersję online spektakli „Śmierdź w górach” 

Z INTERNETOWEJ 
STRONY

Pandemia i lockdown prze- 
wróciły do góry nogami życie  
kulturalne, działalność insty- 
tucji i innych organizatorów 

kultury w mieście. Jeśli jednak 
myślicie, że oznacza to paraliż, 

jesteście w dużym błędzie.  
Niemal wszystkie organizacje –  
małe, duże, lokalne i centralne  
– postanowiły przenieść zapla-
nowane na ten czas inicjatywy 

do sieci. Przeprowadzka odbyła 
się w kilka różnych obszarów  

cyfrowej aktywności.

oraz „Idiota”, zaś Instytut Grotowskiego co wtorek 
na fanpage’u projektu „Teatr na faktach” raczy nas 
transmisją na żywo kolejnych odcinków magazynu 
„Dziennik czasów zarazy”. W ramówce znalazły się 
m.in. wywiady i czytania scenariuszy spektakli, do 
których mimo pandemii koronawirusa przygotowu-
ją się artyści (grają do końca sezonu epidemiczne-
go). Niedawno zakończył się też Przegląd Piosenki 
Aktorskiej, w nietypowej wersji wyłącznie online. 
Jeśli nie śledziliście pionierskiej telewizji festiwalo-

wej, nic straconego – zajrzyjcie na ich profil na Fa-
cebooku, gdzie znajdziecie wszystkie materiały po-
zwalające przeżyć tę nietypową odsłonę festiwalu.

Na pewno części z was brakuje muzyki na żywo, 
dlatego – w zależności od upodobań – odwiedźcie 
stronę Narodowego Forum Muzyki lub Recepcji. 
Pierwsze z miejsc przygotowało m.in. nagrania 
z koncertów, drugie proponuje prywatki online pod 
przewodnictwem DJ-ów w ramach cyklu „Sanato-
rium pod koroną”(weekend) oraz audycje wokalno-
-muzyczne „Ganz Privat” (w każdy czwartek).

Czytajcie!
Jeśli zdecydowanie wolicie czytać niż oglądać, nie 
martwcie się – nie wszystko zostało zamienione 
na transmisje live. Miejska Biblioteka Publiczna 
proponuje bezpłatny dostęp do literatury, oferując 
czytelnikom możliwość korzystania z bazy Legimi. 
Zagubionym w książkowych nowościach poleca-
my recenzje pisane przez pracowników biblioteki. 
Podobny przewodnik przygotował zespół Police-
alnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury 
i Bibliotekarzy (SKiBA) świetnie agregujący wszel-
kie repozytoria. Nie zawiedzie was też Wydaw-
nictwo Ossolineum – przejrzenie zasobów tego 
jednego z najstarszych i najważniejszych wydaw-
nictw w Polsce może zająć wam całą kwarantan-
nę. W ramach akcji „Zoom na muzeum” Muzeum 
Narodowe (i wszystkie jego oddziały) otworzyły 
duży zbiór tekstów dotyczących wystaw, artystów, 
a nawet poszczególnych prac z kolekcji. Na stronie  

wirtualny spacer po wystawie stałej Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu „Sztuka europejska XV–XX w.”  
/ a virtual walk around the permanent exhibition European 
Art of the 15th–20th century in National Museum in Wrocław 

produkcja wideoporadnika  
w ramach cyklu dla najmłodszych  

„Tektura i papier” w Barbarze
/ production of a video guide 

 as part of the Cardboard  
and Paper series in Barbara

http://pl.facebook.com/barbarakultura/
http://www.pantomima.wroc.pl
http://www.teatr-capitol.pl
http://pl.facebook.com/teatrnafaktach/
http://pl/facebook.co/ppawroclaw/
http://pl/facebook.co/ppawroclaw/
http://www.nfm.wroclaw.pl
http://pl.facebook.com/RecepcjaRuska46a/
http://www.biblioteka.wroc.pl
http://www.skiba.edu.pl
http://www.wydawnictwo.ossolineum.pl
http://www.wydawnictwo.ossolineum.pl
http://www.mnwr.pl
http://www.mnwr.pl
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BWA Wrocław w zakładce „Biuro” możecie prze-
czytać wszystkie numery organu prasowego insty-
tucji, a tym samym teksty i komentarze dotyczące 
sztuki współczesnej. Uzupełniając w czasie izolacji 
wiedzę historyczną i historyczno-sztuczną, nie 
zapomnijcie o najnowszych dziejach Wrocławia 
– Centrum Historii Zajezdnia udostępnia „Wro-
cławskie historie”.

Kulturalna edukacja 

Na lokalne ośrodki kultury też można liczyć – 
w swoich propozycjach filmowych kładą nacisk na 
warsztaty, instruktaże i webinary. Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego Fama i jego „Dom Kultury 
w kapciach” proponuje nam do wyboru kilka lekcji 
– nauki gry na gitarze, tańca czy zajęć plastycznych. 
Centrum Kultury Zamek w formie wideotrans-
misji również prowadzi zajęcia muzyczne (do wy-
boru: gitara, wokal i pianino), nawet dla niemow-
ląt. W ODT Światowid w ramach akcji „Kultura 
w domu” działa sekcja baletu, gitary, perkusji oraz 
pracownia plastyczna, a Wrocławski Klub For-
maty jest z nami-odbiorcami „Na Łączach” m.in. 
za pośrednictwem e-pokazów tańca, pilatesu, jogi 
czy szachów. Z Centrum Kultury Agora online 
nauczymy się gry na gitarze, obsługi programu  
Lightroom oraz skorzystamy z czytania bajek, 
a Kontury Kultury szkolą zdalnie m.in. projekto-
wania 2D. Również Firlejowe warsztaty fotogra-
ficzne, kolażu i rękodzieła realizowane dotychczas 
w Kawiarni Sąsiedzkiej znajdziecie teraz na ich fa-
cebookowej stronie. Bardzo rozbudowana jest pro-
pozycja domowej edukacji teatralnej przygotowanej 
przez zespół Wrocławskiego Teatru Lalek, a Mu-
zeum Miejskie Wrocławia wspiera przede wszyst-
kim naukę historii i WOS-u, oferując opracowania 
tematów dla uczniów szkół podstawowych.

Archiwa szeroko otwarte 
Choć wrocławskie instytucje są teraz zamknięte, 
niektóre „otwierają” swoje archiwa. Fanów sztu-
ki nowych mediów odsyłamy na stronę interne-
tową Centrum Sztuki WRO – znajdziecie tam 
sporo nagrań archiwalnych performence’ów, hap-
peningów, prac dźwiękowych czy wideoartów. 
Tym, którzy lubią sztukę współczesną, polecamy 

Muzeum Współczesne Wrocław, na którego stro-
nie poznamy zasoby muzealnej kolekcji oraz kolek-
cję Dolnośląskiego oddziału Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych. Ogromny zbiór spokojnie pozwoli 
spokojnie wypełnić długie dni kwarantanny. Dzięki 
Muzeum Architektury uzyskujemy dostęp do ar-
chiwum budowlanego – jego zasoby nie są w pełni 
zdigitalizowane, ale przy odrobinie szczęścia od-
kryjecie plany architektoniczne kamienicy, w której 
mieszkacie. Galeria Entropia w ramach akcji „En-
tropia w domu” udostępnia prace artystów, także 
nagrania z akcji i performance’ów, zaś Muzeum 
Pana Tadeusza daje nam dostęp do cyfrowego 
archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, czyli pre-
zentu dziennikarza i polityka dla Ossolineum, pod 
które muzeum podlega. W zbiorach znajdziemy wy-
wiady i wypowiedzi Jeziorańskiego, a także zdjęcia 
i materiały wideo.

Przeglądanie archiwów to jedno – w obecnej sy-
tuacji to także dobry czas na ich tworzenie. Wciąż 
możecie dołączyć do projektu „Leśnickie Archi-
wum Społeczne” Centrum Kultury Zamek, który 
polega na zbieraniu od mieszkańców Wrocławia 
materiałów z Leśnicy: rodzinnych fotografii, dzięki 
którym poznamy historię osiedla poprzez historie 
jego mieszkańców. W podobny sposób swoją akcję 
„Przepiśnikiem 2020” prowadzi Miejska Bibliote-
ka Publiczna – tworzone jest archiwum przepisów 
kulinarnych na pandemiczne czasy. Swoje propozy-
cje można było wysyłać do końca kwietnia, zatem 
w maju możecie spodziewać się publikacji i rozpo-
cząć kulinarne eksperymenty. Gromadzenie mate-
riałów do społecznego archiwum zakończyła też 
Pracownia Komuny Paryskiej 45. Podczas akcji 
„Moda kiedyś, moda dzisiaj” zbierane były zdjęcia 
mieszkańców Wrocławia, pozwalające zaobserwo-
wać zmiany w sposobach ubierania się i interpreta-
cji panujących trendów na przestrzeni lat.

Spacer bez ruszania się z domu
Wiemy, że niektórzy z was tęsknią nie tylko za 
zajęciami i prowadzącymi, ale brakuje wam sal, 
korytarzy i klimatu instytucji. Dzięki wirtualnym 
spacerom i oprowadzaniom posmakujecie obec-
ności w ulubionych murach. Na stronach inter-
netowych wspomnianych już: Muzeum Współ- 

czesnego Wrocław, Muzeum Narodowego wraz  
z oddziałami, galerii BWA Wrocław, Muzeum Pana 
Tadeusza, CK Zamek („Ściana dla ilustratora”),  
CH Zajezdnia oraz CK Agora doświadczycie wystaw, 
spotkań ze specjalistami, a nawet finisaży w zupeł-
nie nowy sposób.

Halo! Czy mnie słychać? 

Można pokusić się o stwierdzenie, że do łask wróci-
ły zapomniane nieco podcasty, czyli upraszczając: 
internetowe audycje radiowe, których nie trzeba 
słuchać „na żywo”, a w dowolnym – wybranym 
przez siebie – momencie. Takich wolnych momen-
tów mamy teraz nieco więcej, więc Wrocławski 
Dom Literatury w ramach cyklu „Radio Proza” 
w aplikacji Spotify prowadzi rozmowy z pisarza-
mi. W podobne rejony przeniósł się cykl warszta-
towy organizowany w ramach programu Praktycy 
Kultury Strefy Kultury Wrocław. Materiały w for-
mie podcastów związane z ekologią instytucji oraz 
udostępnianiem programu i wydarzeń kultural-
nych dla osób z niepełnosprawnościami znajdziecie 
na platformach Spotify oraz Soundcloud. A czerw-
cową ucztę dla oka, czyli Przegląd Sztuki Survival, 
można na razie sobie wizualizować, słuchając „Re-
trospektyw” – cyklu podcastów, w którym osoby 
zaangażowane w organizację przeglądu raz w ty-
godniu opowiadają o dotychczasowych jego odsło-
nach. Zacząć można od bieżącej edycji podcastem 
kuratorki – Ewy Pluty i spacerem po przepompowni 
Port Miejski.

Jak sami widzicie, zasobów internetowych, które 
zostały udostępnione lub które wciąż się tworzą, 
jest sporo. Zachęcamy do przeglądania stron i sa-
modzielnych poszukiwań – nie tylko w programie 
dużych miejskich instytucji. Warto przyjrzeć się 
i temu, co przygotowały lokalne NGO-sy, a także 
śledzić poczynania niezależnych inicjatyw kultu-
ralnych. Pamiętajcie też, że każda obejrzana trans-
misja, każdy webinar, który włączycie czy materiał, 
który pobierzecie, to ważne wsparcie dla pracowni-
ków sektora kultury w tym trudnym okresie. Jedy-
ne, czego potrzebujecie, by uczestniczyć w każdej 
z inicjatyw to: komputer, tablet lub smartfon i oczy-
wiście internet.

Zebrały: Natalia Romaszkan, Anka Bieliz

archiwalne numery 
magazynu „Biuro”
/ archive issues of  
the „Biuro” magazine

http://www.bwa.wroc.pl
http://www.zajezdnia.org
http://www.fama.wroc.pl
http://www.fama.wroc.pl
http://www.zamek.wroclaw.pl
http://www.swiatowid.net.pl
http://www.wkformaty.pl
http://www.wkformaty.pl
http://www.ckagora.pl
http://pl.facebook.com/konturykultury/
http://pl.facebook.com/FirlejODA/
http://www.teatrlalek.wroclaw.pl
http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
http://www.wrocenter.pl
http://www.muzeumwspolczesne.pl
http://www.ma.wroc.pl
http://www.entropia.art.pl
http://www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
http://www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
http://www.lesnickiearchiwumspoleczne.pl
http://www.biblioteka.wroc.pl
http://www.biblioteka.wroc.pl
http://pl.facebook.com/pracowniaKP45/
http://www.domliteratury.wroc.pl
http://www.domliteratury.wroc.pl
http://www.strefakultury.pl/PraktycyKultury
http://www.strefakultury.pl/PraktycyKultury
http://www.survival.art.pl
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Video library of a culture 
enthusiast
In these difficult times broadcasts on Facebook 
and YouTube (i.e. live streaming), as well as al-
ready recorded videos of past events, or e-work-
shops in the form of instructional videos, and 
webinars (i.e. films with an active audience) con-
cerning events that were scheduled – all of these 
became very popular.

Considering the unusual circumstances we find 
ourselves in, feel free to participate in the pro-
gramme of Barbara venue prepared by the Cul-
ture Zone Wrocław. Video series such as “Shuffle” 
(discussions with artists concerning music), “City 
Academy” (sessions discussing the city), and “City 
Gardener Academy” (sessions discussing the flo-
ra) are broadcast live on Facebook profiles of PIK 
Wrocław and Barbara. You can also find old epi-
sodes of the “Cardboard and Paper” and “Let’s 
embroider!” series there.

Don’t forget about the happenings in Wrocław 
theatres. Wrocław Pantomime Theatre has 
plenty in store for you, for example Mimflix, 
which includes a theatrical series Cafe Panique, 
Actor’s home – diaries showcasing how the thea-
tre’s actors spend the time in quarantine, as well 
as a series of 10 free tutorial videos – Pantomime 
step by step. The Capitol Musical Theatre also 
gives us opportunities to partake in the theatre. 
They’ve provided online versions of the Deaded 
in the mountains [pl. Śmierdź w górach] and Idiot 
plays. Also every Tuesday on the fanpage of the 
“Non-fiction theatre” project you can watch a live 
broadcast of the next episode of Plague Diaries 

FROM THE WEB PAGE
The pandemic and the resulting 

lockdown have made a mess  
of the city’s cultural life, inclu-
ding how the cultural institu-

tions and event organisers  
now operate. But if you think 
there’s nothing going on, you 
are wrong. Nearly all organi-

sations – large and small, local 
and central – decided to move 

their scheduled initiatives  
to the internet. This transfor- 
mation affects several areas  

of digital activity.

series made by Grotowski Institute. The sched-
ule includes for example interviews and reading 
of screenplays for spectacles, that the artists still 
prepare for despite the coronavirus pandemic 
(these will continue until the end of epidemic). 
The Stage Songs Review ended recently – this 
time purely in an online version. If you haven’t 
been following this pioneering festival television, 
don’t worry. Visit its Facebook page, where you 
can find all the materials necessary to experience 
this unusual edition of the festival.

Some of you undoubtedly miss listening to live 

music. Thus we encourage you to visit – based 
on your preference – the web pages of National  
Forum of Music and Reception. The former gives 
you the opportunity to for example watch videos 
from concerts. The latter offers online parties led 
by DJs – the Corona sanatorium (on weekends), as 
well as vocal-musical broadcasts – the Ganz Privat 
(every Thursday).

Keep reading!
If you prefer reading rather than watching, fear 
not – not everything is now a live broadcast.  
Municipal Public Library offers free access to lit-
erature as well as the option to use the Legimi da-
tabase. If you need help navigating all the new ti-
tles, we recommend the reviews written by library 
staff. A similar guide has been prepared by the 
team of Postgraduate School of Cultural Anima-
tion and Library Studies which expertly aggre-
gated all repositories. The Ossolineum Publishing 
House does not disappoint either. Browsing the 
materials from the oldest and most renowned pub-
lishers in Poland will likely occupy you for the en-
tire quarantine. As part of its Zoom in on the muse-
um initiative the National Museum (and all of its 
branches) has made available a large selection of 
materials concerning exhibitions, artists and even 
specific pieces from its collection. If you visit the 
website of BWA Wrocław, in the “Biuro” magazine 
tab you can find all its press releases, including ar-
ticles and commentaries discussing modern art.  
If you spend your quarantine reading up on his-
tory and the history of art, do keep in mind more 
recent chronicles of Wrocław – the Depot History 
Centre has provided its Wrocław stories articles.

wirtualny spacer po wystawie stałej  
Muzeum Współczesnego Wrocław
/ a virtual walk around the permanent 
exhibition in Wrocław Contemporary Museum

http://pl.facebook.com/barbarakultura/
http://www.pantomima.wroc.pl
http://www.teatr-capitol.pl
http://pl.facebook.com/teatrnafaktach/
http://pl/facebook.co/ppawroclaw/
http://www.nfm.wroclaw.pl
http://www.nfm.wroclaw.pl
http://pl.facebook.com/RecepcjaRuska46a/
http://www.biblioteka.wroc.pl
http://www.skiba.edu.pl
http://www.skiba.edu.pl
http://www.wydawnictwo.ossolineum.pl
http://www.mnwr.pl
http://www.bwa.wroc.pl
http://Depot History Centre
http://Depot History Centre
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Cultural education
Local cultural centres also have a lot to offer. Their 
videos include in particular workshops, tutorials 
and webinars. Library and Culture Centre FAMA 
in its Cultural centre in slippers project provides 
access to a series of lessons on playing the guitar, 
dancing, and arts and crafts. Centrum Kultury 
Zamek provides video broadcasts of music les-
sons (guitar, vocal, piano) that even small children 
can participate in. The ODT Światowid, as part 
of its Culture at home initiative, provides a series 
of video tutorials on ballet, playing the guitar and 
drums, and arts and crafts. The Wrocławski Klub 
Formaty has its On-line e-series on dance, pilates, 
yoga and chess. The Centrum Kultury Agora has 
provided online materials on playing the guitar, 
using the Lightroom programme, and even bed-
time stories. The Kontury Kultury cultural cen-
tre provides online classes for example on 2D de-
sign. The workshops on photography, collage and 
handicrafts that Firlej cultural centre has thus 
far held at the Sąsiedzka Cafe, are now available 
on their Facebook page. The Wrocław Puppet 
Theatre has provided extensive resources about 
home education on theatre and the City Museum  
of Wrocław in particular supports teaching his-
tory and social studies by providing materials on 
subjects for elementary school pupils.

Wide open archives 
While Wrocław institutions keep their doors 
closed, some of them decided to “open“ their ar-
chives. The new media fans will surely enjoy the 
WRO Art Centre website. You can find a whole 
range of archived performances, happenings, and 
audio and video art pieces. If you like modern art 
however, we recommend the Wrocław Contem-
porary Museum website. There you can browse 
through both the museum’s collection and the 
collection of the Society for the Encouragement 
of Fine Arts, Lower Silesia branch. The enormous 
amount of material provided there will help you 
pass the time in quarantine. The Museum of Ar-

chitecture gave access to its building archives. All 
of it is yet to be digitised, however with a bit of 
luck you might be able to find construction plans 
for your own tenement. The Entropia Gallery, as 
part of its Entropy at home initiative, has provided 
access to the artists’ works and performance re-
cordings. The Pan Tadeusz Museum gave access 
to the digital archive of Jan Nowak-Jeziorański, 
journalist and politician, who gave it as a gift to 
the Ossolineum, which runs the museum. The ar-
chives include Jeziorański’s interviews and state-
ments, as well as photos and videos.

Browsing archives is one thing. Right now howev-
er it is also a good time to create archives. There’s 
still time to participate in the Leśnica Social Ar-
chive initiative of the Centrum Kultury Zamek. 
Its goal is to collect materials from residents of the 
Leśnica district in Wrocław, such as family pho-
tos, that give insight to what the history looked 
like from their perspective. A similar project – 
The Recipes 2020 – is organised by the Municipal 
Public Library. It’s an archive of recipes created 
during the pandemic. The submission period is 
open until the end of April. So in May – when it is 
published – you can begin your own culinary ex-
periments. The Komuny Paryskiej 45 Workshop 
finished collecting material for its own social ar-
chive. The goal of the Fashion back then, fashion 
today project was to collect pictures of Wrocław 
residents that showcase the transformation of 
fashion and its trends over the years.

Go for a walk without  
leaving home
Some of you might be missing not only the classes 
and teachers, but the classrooms, halls, and the 
sheer atmosphere of cultural institutions. Take 
a virtual tour, to once again visit your favour-
ites. Visit the websites mentioned earlier, such 
as Wrocław Contemporary Museum, National 
Museum and its branches, BWA Wrocław gallery, 
Pan Tadeusz Museum, Centrum Kultury Zamek 
(and its Illustrator’s wall), Depot History Centre 

and Centrum Kultury Agora, to experience exhi-
bitions, meetings with experts, and even closing 
ceremonies in a very different way.

Hello? Can you hear me? 

You might say that podcasts, which lost a bit of 
their popularity, are back in favour. To clarify, 
that means internet radio broadcasts, to which 
you don’t need to tune in live, but instead you 
can listen to at any time. Since everyone has a bit 
more free time nowadays, Wrocław Literature 
House started its own Prose Radio series of inter-
views with writers, available on Spotify. A series 
of workshops, part of the Culture Practitioners 
programme by Culture Zone Wrocław, now follows 
a similar approach. You can find podcasts describ-
ing the inner workings of the institution as well 
as details on programmes and cultural events for 
people with disabilities on Spotify and Sound-
cloud. While waiting for the June’s visual feast, 
that is the Survival Art Review, you can visualise 
the whole thing by listening Retrospective –   a se-
ries of podcasts in which people involved in the 
organization of the review once a week talk about 
its editions. You can start with the current edition 
and the podcast of curator Ewa Pluta to “walk” 
around the City Port pumping station..

As you can see there’s plenty of online resources 
already available and there’s more being made. We 
encourage everyone to browse the websites and 
look around on your own – you don’t need to rely 
solely on the programmes of large institutions. 
The programmes of local NGOs and independ-
ent cultural initiatives are also worth checking 
out. Keep in mind, that every video and webinar 
you watch, and material you download, means 
supporting people in the culture sector during 
this difficult time. To participate in all these in-
itiatives, all you need is a computer, tablet, or 
a smartphone, and obviously internet access.

Collected by:  
Natalia Romaszkan, Anka Bieliz

rzut architektoniczny 
jednej z nadodrzańskich 
kamienic z Archiwum 
Budowlanego Muzeum 
Architektury we Wrocławiu
/ an architectural building 
plan view one of the tene-
ment houses in Nadodrze 
district from the archives 
of Museum of Architecture 
in Wrocław

http://www.fama.wroc.pl
http://www.zamek.wroclaw.pl
http://www.zamek.wroclaw.pl
http://www.swiatowid.net.pl
http://www.wkformaty.pl
http://www.wkformaty.pl
http://www.ckagora.pl
http://pl.facebook.com/konturykultury/
http://pl.facebook.com/FirlejODA/
http://www.teatrlalek.wroclaw.pl
http://www.teatrlalek.wroclaw.pl
http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
http://www.wrocenter.pl
http://www.muzeumwspolczesne.pl
http://www.muzeumwspolczesne.pl
http://www.ma.wroc.pl
http://www.ma.wroc.pl
http://www.entropia.art.pl
http://www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
http://www.lesnickiearchiwumspoleczne.pl
http://www.biblioteka.wroc.pl
http://www.biblioteka.wroc.pl
http://pl.facebook.com/pracowniaKP45/
http://www.domliteratury.wroc.pl
http://www.domliteratury.wroc.pl
http://www.strefakultury.pl/PraktycyKultury
http://www.survival.art.pl

