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rodzy czytelnicy! Nawet nie wyobrażacie sobie, jak
bardzo się cieszymy, że po miesięcznej przerwie
w dostarczaniu informacji kulturalnych z pierwszej ręki znów możemy za pośrednictwem tego wydania
być z wami. Co prawda być w nieco specyficznych warunkach, ale nie tracimy nadziei – wszystko zmienia się
bardzo szybko, więc liczymy, że już niebawem zagrożenie
minie i będziemy się urządzać w „nowej” normalności.
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I o tym traktuje to wydanie specjalne. Nie zawiera
tradycyjnego kalendarium wydarzeń, bo instytucje –
podobnie jak chwilowo „Niezbędnik” – przeniosły swoje
działania do sieci, a dzieje się tam dużo (więcej w artykule „Z internetowej strony”). W rubryce 5 pytań do…
rozmawiamy z reprezentantami kin, muzeów, galerii, teatrów czy centrów kultury o skutkach „przeprowadzki”
do internetu i planach na przyszłość. Oprócz perspektywy wrocławskiej, udało nam się pozyskać różne punkty
widzenia na globalny kryzys z Japonii, Ukrainy, Słowacji,
Słowenii, Litwy, Niemiec i Holandii (więcej w artykule
„Siedem głosów ze świata”).
Koronawirus to nie pierwsza epidemia, z jaką mierzy
się Wrocław: o historii z pozytywnym zakończeniem,
czyli epidemii czarnej ospy w latach 60., opowiada
w książce „Zaraza” Jerzy Ambroziewicz (której fragmenty możecie przeczytać w rubryce W skrócie) i tekst
„Architektura zdrowia”, zaś Tajemniczy Wrocław
przygotował dla was podróż w czasie do XIX wieku, gdy
ulicą Białoskórniczą płynęła Czarna Oława zasypana
z powodu epidemii cholery.
Wiemy, że trudno usiedzieć w domu, więc w tym specjalnym numerze znajdziecie kilka stron, które pomogą
wam się kulturalnie rozerwać, a mowa o aż czterech
kulturalnie polecających, podwojonej liczbie szarad
i psychoteście „Jakim instrumentem jesteś?”.
Bądźcie z nami – razem raźniej. I czytajcie na zdrowie!
Zespół Niezbędnych
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ear readers! You can’t imagine, how glad we are,
that after a month-long hiatus from providing
first hand cultural information we can finally get
in touch with all of you via this special issue. Our situation remains rather unusual, but we must not give up
hope – everything is changing very quickly, so we’re
hopeful, that the threat of coronavirus will soon pass,
and we can all start adapting to our “new reality”.
And that’s what this issue is all about. It does not
include the usual calendar of events, since cultural
institutions – same as the “Cultural Guide”, at least
for the time being – moved their events to the online
space. However there’s still plenty going on (we discuss
this in detail in our From the web page article). In our
5 questions for… section we talk to the representatives
of cinemas, museums, galleries, theatres, and cultural
centres about the impact of them “moving” their operations to the internet and their plans for the future.
Not only we are able to learn the opinions on the global
crisis from the people working for cultural institutions
here in Wrocław, but also those from Japan, Ukraine,
Slovakia, Slovenia, Lithuania, Germany, and Holland
(find more in the Seven voices from the world article).

Coronavirus is not the first epidemic, that Wrocław
has ever faced. There is a story – one with a happy ending too – about an outbreak of smallpox in the ‘60s
that was described by Jerzy Ambroziewicz in his book
The Plague (you can find excerpts from the book in the
Long story short section) as well as in the Architecture for health article. Also we have the Mysterious
Wrocław section, which takes us on trip back in time to
the 19th century, when Białoskórnicza Street was in fact
the ditch for the Black Oława river, filled in later due to
an epidemic of cholera.
We know, that it is difficult, being stuck at home.
That is why this special issue includes several pages that
should provide some cultural entertainment, including
four “Cultural recommendations”, double the amount
of riddles and a psychological test, where you can
check what kind of musical instrument are you?
Stay tuned for more – together we are stronger!
The Guide Team
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Dziwna rzecz z tymi rzekami i drogami – rozmyślał
Ryjek. – Widzi się je, jak pędzą w nieznane, i nagle nabiera się strasznej ochoty, żeby samemu też się znaleźć
gdzie indziej, żeby pobiec za nimi i zobaczyć, gdzie się
kończą... Siedzimy w domach i tęsknimy, jak zwierzaki,
do lasu i parku. Moim wytchnieniem są podróże Muminków w „Komecie nad Doliną Muminków” Tove
Jansson. COVID-19 jest jak kometa nad naszą doliną.

“It’s a strange thing, all these rivers and roads,” Sniff
thought to himself. “You see them go far beyond, and suddenly you feel this urge to go somewhere, to find yourself
somewhere else, to run along and see where they end...”
We are all locked inside now, longing for forests and
parks, like animals. Personally, I find solace in Comet
in Moominland by Tove Jansson. COVID-19 is like
a comet passing above our valley.

Najbardziej tęsknię za teatrem. Interesującą formułę
znalazł TR Warszawa. 12 maja drugą odsłonę będzie miał
„R.I.P KORE”– internetowy prequel inspirowanego mitami greckimi spektaklu „Stream” w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. W Warszawie zdążyłam w tym sezonie
pokochać „Kino moralnego niepokoju” Michała
Borczucha – nie mogę się doczekać, aż pandemia minie, a w Teatrze Polskim w podziemiu zobaczymy jego
nowy spektakl.

What I miss the most during that time is the theatre;
however, TR Warszawa found an interesting formula.
On 12th of May, you can watch the second instalment of
R.I.P KORE, an on-line prequel to Katarzyna Minkowska’s Stream, inspired by Greek mythology. While in Warsaw, I managed to fall in love with Michał Borczuch’s
Kino moralnego niepokoju this season. I hope the
pandemic goes away soon and we’ll be able to see his
new play in the Polski Theatre in the underground.

up”, na okrągło.

I słucham albumu Mavericka Sabre’a „When I wake

I also keep listening to Maverick Sabre’s album When
I Wake Up, on repeat.

„W czasach szaleństwa” Magdaleny Grochowskiej to napisana w formie eseju książka o życiu i twór-

W czasach szaleństwa by Magdalena Grochowska is a book-length essay about the lives and works

czości ludzi, którzy w XX wieku przeciwstawili się
totalitarnym systemom. Wykracza poza czasy w niej
opisane i staje się ostrzeżeniem przed zagrażającymi
nam dzisiaj skrajnymi ideologiami. Losy i postawy
czterech osób są tak niezwykłe, że tę wcale niełatwą,
ponad sześćsetstronicową książkę, pochłonąłem w ciągu dwóch dni.

of people, who stood against totalitarian regimes
throughout the 20th century. The author goes beyond
the era she describes and warns us about fringe and
extreme ideologies, which threaten our current reality. The fates and attitudes of the four presented people
are so extraordinary that I couldn’t put the book down
and finished the difficult six hundred pager in just two
days.

Ostatnio wsłuchuję się w dźwięki lutni Jozefa van
Wissema i gitar Jima Jarmuscha. Van Wissem napisał muzykę do filmu Jarmuscha „Tylko kochankowie
przeżyją”. Na wspólny dorobek tych twórców składają
się już cztery płyty. Mogę ich słuchać w nieskończoność, szczególnie bliski jest mi album „Concerning the
entrance into eternity”. Ta subtelna, minimalistyczna
muzyka stworzona przez doskonale uzupełniających
się artystów działa na mnie kojąco.
Na DVD oraz VOD dostępna jest „Ága” – jeden z najbardziej niezwykłych filmów ostatnich lat. Piękna, prosta i pełna czułości oda do ginącego świata.

In recent times, I’ve been listening a lot to the sound
of Jozef van Wissem’s lute and Jim Jarmusch’s
guitars . Van Wissem composed the music for
Jarmusch’s film Only Lovers Left Alive. To date, the two
artists released four albums, which I can listen to endlessly, particularly the Concerning the Entrance Into
Eternity. This subtle, minimalist music created by perfectly complementary artists has a soothing effect on
my mind.
Additionally Ága – one of the most extraordinary
films of recent years – is now available on DVD and in
VOD services. It’s a beautiful, simple and tender ode to
a dying world.
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PRZEMYSŁAW
WOJCIESZEK
reżyser filmowy
i teatralny, scenarzysta
/ film and theatre
director, screenwriter

Najbardziej jednak polecam wejrzenie w samego siebie
i poszukanie miłości do tworzenia, która przyświecała nam w dzieciństwie (nie znam dziecka, które nie
rysuje). To dobry czas na pobycie z samym sobą – jak to
czynią na co dzień artyści – i na próby tworzenia. Pomysłów może być wiele, od malowania aż po robienie
filmów i zdjęć komórką, chociażby we własnym domu.
Może w ten sposób narodzi się nam nowy świat, nie tylko na zewnątrz, ale i w nas samych.

I’d recommend watching Petra by Jaime Rosales – an intelligent drama about searching for your
own identity and an original story, filmed with great
attention to the visual side. You also shouldn’t miss the
chance to watch Cobain: Montage of Heck directed
by Brett Morgen – a story of Kurt’s life, which is shown
by clips from his life, interviews with Kurt’s parents
and other people who knew him, as well as amazing
visualisations and animations. My list wouldn’t be
complete without Antonioni’s Blow-Up. This film,
unknown to many young viewers, showed me what
top-of-the-line cinema can be many years ago.
However, what I’d recommend the most is to look into
ourselves and search for the love of creation, which was
such an important element of our childhood (I don’t
know a single child who wouldn’t draw!) It’s a good
time to be with yourself – like artists do every day – and
to try to be creative. You can have a ton of ideas, from
painting to filmmaking and smartphone photography,
even at home. Perhaps thanks to this, we will witness
the rebirth of a new world – not only outside, but in
ourselves as well.

Kochani, mieszkacie w najpiękniejszym mieście w Polsce, a czytacie to w czasie najpiękniejszej pory roku.
Otwórzcie zatem szeroko okna waszych mieszkań,
podkręćcie głośność na waszych głośnikach i pozwólcie podłodze drżeć w rytmie, który przypomni wam, jak
pozytywne i piękne jest życie. Daniel Goldstein (czyli
DJ Lane 8) wypuścił właśnie najbardziej pozytywną house’owa płytę, jaką ostatnio słyszałem. Na rozgrzewkę
przed letnimi tańcami i zwiększeniem ilości endorfin
w mózgu nie ma chwilowo nic lepszego.

My dear friends, you live in the most beautiful city in
Poland, and you read this text during the most beautiful season. So open the windows of your apartments
wide, turn the volume up on your speakers and let your
floor shake to the rhythm that will remind you how
positive and beautiful life truly is. Daniel Goldstein
(also known as DJ Lane 8) has just released the most
positive house album I’ve heard recently. There is nothing better to warm up before summer dances and pump
your brain full of endorphins.

Nie jest to pozycja nowa, ale książka jest na czasie i koniecznie trzeba po nią sięgnąć, żeby mieć klarowny
obraz tego, co nas czeka. „Doktryna szoku” Naomi
Klein to chyba – obok „No logo” – jej najlepsza książka: drobiazgowo udokumentowana opowieść o tym, jak
korporacyjny kapitalizm wykorzystuje różne sytuacje
kryzysowe, aby ustanawiać prawa korzystne dla siebie,
a niekorzystne dla ogółu społeczeństwa. Aby stało się
to możliwe, potrzebny jest „szok”, czyli np. pandemia,
która „zamraża” życie społeczne i pozwala na radykalną zmianę systemu gospodarczego. Świetna lektura,
polecam!

The next thing I’m going to recommend is not a new
release, but it remains current and you need to read it,
if you want to clearly see what we’re in in near future.
Naomi Klein’s Shock Doctrine is one of her best
books, alongside No Logo – a meticulously documented
story about how corporate capitalism takes advantage
of various crisis situations to make laws that are beneficial to itself and disadvantageous to society at large.
For this to happen, all that is needed is a shock – for example a pandemic, which puts a stop to social life and
allows for a radical change in the economic system. It’s
a great read!

„Amazon burns” Mai Staśko to najlepszy tekst te-

Maja Staśko’s Amazon Burns is the best theatrical

atralny, jaki czytałem od dawna. Dwie pracownice polskiego Amazona wychodzą na fajkę. Zamiast rąk mają
skanery, na których przeglądają aplikację randkową. Marzą o spotkaniu faceta, który odmieni ich życie. W tym
tekście jest wszystko: prawdziwe życie, naiwne, ale
wzruszające marzenia i pokręcony humor w zaporowej
dawce. Komedia, ale taka jaką lubię najbardziej: z bardzo
mocnym kontekstem społecznym. Premiera już 13 listopada we wrocławskim Imparcie. To będzie hit!

text I’ve read in a while. Two women – Polish Amazon
staffers – go out for a smoke. Instead of hands they
have scanners, which they use to browse a dating app.
They dream of meeting a guy who will change their
lives. The text has it all – real life, naive but touching
dreams and a lethal dose of twisted humour. It’s the
kind of comedy I personally love, with a very strong
social context. It’s going to premiere at Wrocław’s Impart on 13th of November. I already know it’s going to
be a hit.

Kasia Kmita fot. Tomasz Fronczek; Przemek Wojcieszek mat. artysty

KASIA
KMITA

Polecam seans „Petry” Jaime Rosalesa – to inteligentny dramat o poszukiwaniu własnej tożsamości
i niebanalna historia sfilmowana z ogromną dbałością
o stronę wizualną. A po nim kolejny: filmu „Cobain:
Montage of Heck” w reżyserii Bretta Morgena – opowieści, w której za pomocą nagrań, wywiadów, m.in.
z rodzicami Kurta, a także świetnych wizualizacji
i animacji, ukazane jest jego życie. Do listy dopiszę też
„Powiększenie” Antonioniego. Ten nieznany wielu
młodym widzom film dawno temu otworzył moją percepcję na kino na najwyższym poziomie.

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

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
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Z INTERNETOWEJ
STRONY
Wideoteka kulturalnego
człowieka
Najbardziej popularną formą w czasach zarazy
stały się transmisje wydarzeń nadawane za pomocą 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 przygotowanym przez Strefę Kultury Wrocław. Cykle takie jak
„Dogrywki” (rozmowy z artystami wokół muzyki), „Akademia Miejska” (spotkania o mieście) czy
„Akademia Miejskiego Ogrodnika” (spotkania wokół roślin) są transmitowane na żywo na profilach
facebookowych PIK Wrocław oraz Barbary. Dostępne tam są również nagrane wcześniej odcinki cykli
„Tektura i Papier” oraz „Haftujemy!”.
Nie wypadnijcie z wrocławskiego obiegu teatralnego. Wrocławski Teatr Pantomimy oferuje nam
sporo możliwości: np. Mimflix, a w nim serial teatralny „Cafe Panique”, „Dom aktora”, czyli pamiętniki z czasu kwarantanny autorstwa zespołu
aktorskiego teatru czy serię 10 bezpłatnych filmów
instruktażowych „Pantomima krok po kroku”.
Szansę na udział w teatralnych przyjemnościach
daje nam także Teatr Muzyczny Capitol, który
przygotował wersję online spektakli „Śmierdź w gó-

Pandemia i lockdown przewróciły do góry nogami życie
kulturalne, działalność instytucji 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 zaplanowane na ten czas inicjatywy
do sieci. Przeprowadzka odbyła
się w kilka różnych obszarów
cyfrowej aktywności.
rach” oraz „Idiota”, zaś Instytut Grotowskiego 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 przygotowują się artyści (grają do końca sezonu epidemicznego). 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 Facebooku, gdzie znajdziecie wszystkie materiały pozwalające 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 „Sanatorium pod koroną”.

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 polecamy recenzje pisane przez pracowników biblioteki.
Podobny przewodnik przygotował zespół Policealnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy (SKiBA) świetnie agregujący wszelkie repozytoria. Nie zawiedzie was też Wydawnictwo Ossolineum – przejrzenie zasobów tego
jednego z najstarszych i najważniejszych wydawnictw w Polsce może zająć wam całą kwarantannę. 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
BWA Wrocław w zakładce „Biuro” możecie prze-

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

czytać wszystkie numery organu prasowego instytucji, 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 „Wrocławskie historie”.

Kulturalna edukacja
Na lokalne ośrodki kultury też można liczyć –
w swoich propozycjach filmowych kładą nacisk na
warsztaty, instruktaże i webinary. Centrum Biblioteczno-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 wideotransmisji również prowadzi zajęcia muzyczne (do wyboru: gitara, wokal i pianino), nawet dla niemowląt. W ODT Światowid w ramach akcji „Kultura
w domu” działa sekcja baletu, gitary, perkusji oraz
pracownia plastyczna, a Wrocławski Klub Formaty 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. projektowania 2D. Również Firlejowe warsztaty fotograficzne, kolażu i rękodzieła realizowane dotychczas
w Kawiarni Sąsiedzkiej znajdziecie teraz na ich facebookowej stronie. Bardzo rozbudowana jest propozycja domowej edukacji teatralnej przygotowanej
przez zespół Wrocławskiego Teatru Lalek, a Muzeum Miejskie Wrocławia wspiera przede wszystkim 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 sztuki nowych mediów odsyłamy na stronę internetową Centrum Sztuki WRO – znajdziecie tam
sporo nagrań archiwalnych performence’ów, happeningów, prac dźwiękowych czy wideoartów.
Tym, którzy lubią sztukę współczesną, polecamy
Muzeum Współczesne Wrocław, na którego stro-

nie poznamy zasoby muzealnej kolekcji oraz kolekcję Dolnośląskiego oddziału Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych. Ogromny zbiór spokojnie pozwoli
spokojnie wypełnić długie dni kwarantanny. Dzięki
Muzeum Architektury uzyskujemy dostęp do archiwum budowlanego – jego zasoby nie są w pełni
zdigitalizowane, ale przy odrobinie szczęścia odkryjecie plany architektoniczne kamienicy, w której
mieszkacie. Galeria Entropia w ramach akcji „Entropia 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 prezentu dziennikarza i polityka dla Ossolineum, pod
które muzeum podlega. W zbiorach znajdziemy wywiady i wypowiedzi Jeziorańskiego, a także zdjęcia
i materiały wideo.
Przeglądanie archiwów to jedno – w obecnej sytuacji to także dobry czas na ich tworzenie. Wciąż
możecie dołączyć do projektu „Leśnickie Archiwum 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 Biblioteka Publiczna – tworzone jest archiwum przepisów
kulinarnych na pandemiczne czasy. Swoje propozycje można było wysyłać do końca kwietnia, zatem
w maju możecie spodziewać się publikacji i rozpocząć kulinarne eksperymenty. Gromadzenie materiałów do społecznego archiwum zakończyła też
Pracownia Komuny Paryskiej 45. Podczas akcji
„Moda kiedyś, moda dzisiaj” zbierane były zdjęcia
mieszkańców Wrocławia, pozwalające zaobserwować zmiany w sposobach ubierania się i interpretacji 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 obecności w ulubionych murach. Na stronach internetowych wspomnianych już: Muzeum Współczesnego 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 zupełnie nowy sposób.

Halo! Czy mnie słychać?
Można pokusić się o stwierdzenie, że do łask wróciły zapomniane nieco podcasty, czyli upraszczając:
internetowe audycje radiowe, których nie trzeba
słuchać „na żywo”, a w dowolnym – wybranym
przez siebie – momencie. Takich wolnych momentów mamy teraz nieco więcej, więc Wrocławski
Dom Literatury w ramach cyklu „Radio Proza”
w aplikacji Spotify prowadzi rozmowy z pisarzami. W podobne rejony przeniósł się cykl warsztatowy organizowany w ramach programu Praktycy
Kultury Strefy Kultury Wrocław. Materiały w formie podcastów związane z ekologią instytucji oraz
udostępnianiem programu i wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnościami znajdziecie
na platformach Spotify oraz Soundcloud. A czerwcową ucztę dla oka, czyli Przegląd Sztuki Survival,
można na razie sobie wizualizować, słuchając „Retrospektyw” – cyklu podcastów, w którym osoby
zaangażowane w organizację przeglądu raz w tygodniu opowiadają o dotychczasowych jego odsłonach. 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 samodzielnych poszukiwań – nie tylko w programie
dużych miejskich instytucji. Warto przyjrzeć się
i temu, co przygotowały lokalne NGO-sy, a także
śledzić poczynania niezależnych inicjatyw kulturalnych. Pamiętajcie też, że każda obejrzana transmisja, każdy webinar, który włączycie czy materiał,
który pobierzecie, to ważne wsparcie dla pracowników sektora kultury w tym trudnym okresie. Jedyne, czego potrzebujecie, by uczestniczyć w każdej
z inicjatyw to: komputer, tablet lub smartfon i oczywiście internet.
Zebrały:
Natalia Romaszkan, Anka Bieliz
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FROM THE WEB PAGE
Considering the unusual circumstances we find
ourselves in, feel free to participate in the programme of Barbara venue prepared by the Culture 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 flora) are broadcast live on Facebook profiles of PIK
Wrocław and Barbara. You can also find old episodes of the “Cardboard and Paper” and “Let’s
embroider!” series there.

The pandemic and the resulting
lockdown have made a mess
of the city’s cultural life, including how the cultural institutions and event organisers
now operate. But if you think
there’s nothing going on, you
are wrong. Nearly all organisations – large and small, local
and central – decided to move
their scheduled initiatives
to the internet. This transformation affects several areas
of digital activity.

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 theatre’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 on the fanpage of the “Non-fiction
theatre” project you can watch a live broadcast of

the next episode of Plague Diaries series made by
Grotowski Institute. The schedule 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.

Video library of a culture
enthusiast
In these difficult times broadcasts on Facebook
and YouTube (i.e. live streaming), as well as already recorded videos of past events, or e-workshops in the form of instructional videos, and
webinars (i.e. films with an active audience) concerning events that were scheduled – all of these
became very popular.
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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.

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 literature as well as the option to use the Legimi database. If you need help navigating all the new titles, we recommend the reviews written by library
staff. A similar guide has been prepared by the
team of Postgraduate School of Cultural Animation and Library Studies which expertly aggregated all repositories. The Ossolineum Publishing
House does not disappoint either. Browsing the
materials from the oldest and most renowned publishers in Poland will likely occupy you for the entire quarantine. As part of its Zoom in on the museum 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 articles and commentaries discussing modern art.
If you spend your quarantine reading up on history 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

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 lessons (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 bedtime stories. The Kontury Kultury cultural centre provides online classes for example on 2D design. 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 history 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 archives. 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 Contemporary 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 recordings. 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 archives include Jeziorański’s interviews and statements, as well as photos and videos.
Browsing archives is one thing. Right now however it is also a good time to create archives. There’s
still time to participate in the Leśnica Social Archive initiative of the Centrum Kultury Zamek.
Its goal is to collect materials from residents of the
Leśnica district in Wrocław, such as family photos, 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 experiments. The Komuny Paryskiej 45 Workshop
finished collecting material for its own social archive. 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 favourites. 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

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

and Centrum Kultury Agora, to experience exhibitions, 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 interviews 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 describing the inner workings of the institution as well
as details on programmes and cultural events for
people with disabilities on Spotify and Soundcloud. While waiting for the June’s visual feast,
that is the Survival Art Review, you can visualise
the whole thing by listening Retrospective – a series 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 independent 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 initiatives, all you need is a computer, tablet, or
a smartphone, and obviously internet access.
Collected by:
Natalia Romaszkan, Anka Bieliz
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SIEDEM GŁOSÓW
ZE ŚWIATA
czyli o kulturze w kryzysie

Kryzys związany z epidemią koronawirusa zaskoczył nas w samym środku
pracy. Zamknięcie granic, odwołanie lotów i pociągów, chaos informacyjny
i niejasność sytuacji zamroziły wiele długo i szczegółowo planowanych
działań międzynarodowych. Po krótkim szoku postanowiliśmy zapytać
partnerów zagranicznych Strefy Kultury Wrocław o ich położenie,
o to jak działają oraz jak widzą przyszłość.

SEVEN VOICES
FROM THE WORLD
or about culture in crisis

The crisis caused by the coronavirus epidemic caught us by surprise while
we were right in the middle of our preparations. Closed borders, cancelled
flights and trains, misinformation and unclear predictions forced us to suspend
many meticulously planned international events. After the initial shock,
we decided to reach out to the foreign partners of Culture Zone Wrocław,
asking them about their current situation, operations, and plans going forward.

fot. Brian Scott Peterson

Zebrały / Collected by:
Paulina Brelińska, Paulina Maloy,
Katarzyna Zielińska

Shuji Kogi
Sekretarz Generalny EU-Japan
Fest Japan Committee,
organizacji ściśle współpracującej z Europejskimi Stolicami
Kultury. Od lat jest partnerem
Strefy Kultury Wrocław
przy współorganizacji m.in.
rezydencji artystycznych.
Secretary General of
the EU-Japan Fest Japan
Committee, organisation
which has a close relationship
with European Capitals of
Culture. For many years now
it’s been a partner of Culture
Zone Wrocław for example the
artist-in-residence initiatives.

Pandemia koronawirusa na świecie uświadomiła
wszystkim – nawet tym, którzy zaprzeczali globalizacji
– że żyjemy w globalnej wiosce, z globalną gospodarką
i kulturą. Goethe już ponad 200 lat temu mówił, że nie
ma patriotycznej kultury ani patriotycznej nauki. Obie
należą do świata i są spuścizną naszej przeszłości. Dzięki
współczesnej inspiracji stają się przyszłością, z czym
w pełni się zgadzam. Zagrożenie dotyczy całej ludzkości,
dlatego tak ważna jest teraz współpraca całego świata
i wychodzenie ponad granice czy międzynarodowe
konflikty. Ważne jest także społeczne morale – efekty
działalności artystycznej w tej trudnej sytuacji z pewnością dotrą do ludzkich serc i dodadzą im odwagi.
W nadchodzącym czasie będziemy obserwować wzrost
znaczenia totalitarnego, silnie nacjonalistycznego
państwa. Aby ograniczyć transmisję koronawirusa,
konieczne będzie monitorowanie i regulowanie wszystkich zachowań obywatelskich za pomocą silnej władzy.
Kiedy wszystko jest kontrolowane, musimy bronić
i pamiętać o demokracji, wolności słowa, praworządności i przestrzegania praw człowieka.
Nie mam też wątpliwości, że jeszcze większy wpływ na
globalne społeczeństwo będą miały teraz digitalizacja
i sztuczna inteligencja, jednak rozwój technologiczny
nie może zapominać o godności i wartości człowieka.
Chciałbym, aby demokracja pokonała nacjonalizm
oraz totalitaryzm oparty na IT.

The coronavirus pandemic has made everyone – even
those opposing globalisation – realise, that we live in
a global village, where cultures and economies are
intertwined. More than 200 years ago Goethe said that
There is no such thing as patriotic art or patriotic science.
Like all good things, both belong to the whole world,
becoming the legacy of our past. Inspired by the present,
they are our future. I agree with that concept wholeheartedly. Coronavirus is a threat to the entire human
race. That is why we need the whole world to work
together, despite the differences, and borders, that separate us. The morale of the people is also very important.
Artistic expression is a fine way to reach people’s hearts
and bolster their courage.
We will see the rise of totalitarian, strongly nationalistic
forms of government. To limit the transmission of coronavirus, it will be necessary to monitor and manage civil
population by powerful government authorities. With
everything being regulated, we must remember, what
democracy, freedom of speech, rule of law and human
rights stand for, and defend those ideas.
It’s also clear, that digitalisation and artificial intelligence technologies will have an even greater impact on
societies around the world. However, in the pursuit of
technological progress, we must never forget human
dignity and the value of a person. I do want democracy
to win against IT-based totalitarianism and nationalism.
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kierowniczka programowa i koordynatorka projektów międzynarodowych w biurze Europejskiej Stolicy
Kultury Kowno 2022. W 2020 roku
zorganizowano pierwsze interdyscyplinarne warsztaty, podczas których
artyści i twórcy z Wrocławia i Kowna
pracowali nad pomysłami realizacji
artystycznych, zainspirowanymi
m.in. historią tego litewskiego miasta i dziedzictwem polsko-litewskim.
Head of International Relations and
Programming of the Kaunas 2022
European Capital of Culture
bureau. In 2020 both institutions
offered joint workshops for artists
and creators from Wrocław and
Kaunas worked on the art projects
inspired for example by the history
of Kaunas and the Polish-Lithuanian
heritage.
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Nasza przyszłość zależy teraz od tego, jak długo będzie
trwać obecna sytuacja, która z jednej strony nas spowalnia, a z drugiej – przypomina o pięknie w postaci małych
i prostych rzeczy. Przynajmniej przez jakiś czas będziemy koncentrować się na życiu rodzinnym i domowym,
nauce bycia ze sobą, spędzaniu więcej czasu razem,
eksplorowaniu lokalnego otoczenia, robieniu rzeczy
własnoręcznie. W ujęciu bardziej globalnym moim zdaniem zwiększy się dystans społeczny, ale jednocześnie
czeka nas wzmocnienie poczucia wspólnoty.
Twórzmy i szukajmy nowych możliwości: świat
(zwłaszcza teraz) potrzebuje dobrych pomysłów. To one
pomogą nam przetrwać!

Generally speaking, in times of struggle art and culture
become more important. Cancelled events do not
mean, that the whole industry ceases to exist. Culture is
necessary, so that the people can find peace despite the
epidemic, and to maintain their sense of community
and optimism. The cultural sector as a whole is adapting
to our new circumstances, while at the same struggling
with the impact on economy. It doesn’t matter, if we’re
talking about private or public sector – government’s
support is obviously necessary to keep culture alive. Our
individual contributions are also very important. Ministry of Culture and the Lithuanian Council for Culture
have introduced special means and programmes that
help provide financial support for artists and culture organisations that are in dire economic situation. However
completely opposite actions are taken by local governments negatively impacting hundreds of people working
in culture sector in Kaunas, resulting in severe criticism.
Our future now depends on how long the current situation – which on one hand is difficult for us, but on the
other hand shows us the beauty of simple things – will
last. At least for the time being we will be focused on our
homes, our families, learning to live with one another,
spending time together, exploring our surroundings,
doing things by ourselves. In a more global perspective
the social distancing will increase, but at the same time
the sense of community will be strengthened.
We must create and pursue new opportunities: the world
(especially now) needs good ideas. That’s what will help
us survive.

fot. mat. Narodni Dom Maribor

fot. Marius Vizbaras

Ana Čižauskienė

Nieco generalizując, w trudnych czasach kultura
i sztuka zyskują na znaczeniu. Odwoływanie wydarzeń
nie oznacza, że sektor ten przestanie istnieć. Kultura
jest teraz niezbędna, aby ludzie mogli przejść przez
czas epidemii spokojniej, zachować poczucie wspólnoty
i optymizmu. Cały sektor kultury dostosowuje się do
nowej rzeczywistości, mimo to musi jednocześnie radzić
sobie z konsekwencjami gospodarczymi. Niezależnie
od tego, czy jest to sektor prywatny, czy publiczny,
wsparcie rządu jest oczywiście konieczne, aby utrzymać
nie tylko kulturę przy życiu, ale istotne jest także nasze
indywidualne wsparcie dla organizacji. Ministerstwo
Kultury i Rada Kultury na Litwie wprowadziły specjalne
środki i programy wsparcia finansowego dla artystów
i organizacji kulturalnych ponoszących straty ekonomiczne. Jednak na poziomie samorządów podejmowane
są całkowicie odwrotne działania, które już wpłynęły na
setki pracowników sektora kultury w Kownie i wywołały
bardzo krytyczne reakcje.

Świeże spojrzenie artystów na przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość zawsze było dla nich zarówno przywilejem,
jak i ciężarem. Powinniśmy ich uważniej słuchać
i wspierać – kultura przetrwała nawet najtrudniejsze
kryzysy w historii. Nie wiemy kiedy i czy niebezpieczeństwo zniknie, w każdym razie instytucje będą
musiały się przystosować do nowej rzeczywistości.
Nie znamy szczegółowych wskaźników na poziomie
kraju lub miasta, jednak pierwsze oznaki rządowego
wsparcia sektora kultury nie są obiecujące. Zawieszone
jest współfinansowanie wszystkich projektów wydawniczych i filmowych, aby zaradzić szokowi gospodarczemu. Jest to dość ironiczne, biorąc pod uwagę fakt,
że wiele osób podczas kwarantanny czyta książki lub
ogląda filmy. Ponadto około 50% samozatrudnionych
freelancerów nie będzie kwalifikowało się do świadczeń
na podstawie nowego prawa interwencyjnego.
Chcielibyśmy, aby po zakończeniu pandemii ludzie
nie bali się spotykać ze sobą. Wówczas z pewnością
docenimy wydarzenia na żywo; ograniczone możliwości
podróżowania sprawią, że instytucje skupią się na rodzimych artystach. Jednocześnie z bólem zastanawiamy
się, jak wiele kulturalnych ofiar pozostawi pandemia:
mamy tu na myśli przede wszystkim organizacje działające non-profit. Mamy jednak nadzieję, że nie wpłynie
to na niezdrową konkurencję pomiędzy ilością inicjatyw
komercyjnych w porównaniu do tych bezpłatnych.
Jedno jest pewne: dobrze finansowana publiczna
opieka zdrowotna będzie i powinna pozostać podstawą
każdego rozwiniętego kraju; to samo powinno wydarzyć
się w kontekście kultury. W końcu najważniejszą oznaką
człowieczeństwa jest sztuka i medycyna. Kiedy podczas
II wojny światowej poproszono Winstona Churchilla
o ograniczenie środków na kulturę, zadał on jedno
podstawowe pytanie: a więc o co będziemy walczyć?
Uważnie śledzimy zmiany dotyczące rozprzestrzeniania
się COVID-19 w innych krajach, które wyprzedzają Słowenię na krzywej rozwoju pandemii. Na tej podstawie
snujemy alternatywne plany kontynuowania projektów
i regularnego programu, z przyszłymi terminami
i z nieznanymi ograniczeniami. Podobnie jak w przypadku samego wirusa, istnieje zbyt wiele czynników
zewnętrznych, aby prognozować przyszłość – przygotowujemy się jednak na najlepsze scenariusze.

Providing fresh artistic perspective on the past, present,
and future, is both their privilege and their burden.
We should listen to their opinions and support their
work. Culture is what has survived the most difficult
times in mankind’s history. We don’t know when and if
this threat is eradicated. In the meantime however the
institutions will have to adapt to our current situation.
We do not know the specifics at the country or city
level. However it seems that government support for
the culture sector looks less than promising. Co-financing of publishing and film-making projects has been
suspended in order to the stem economic bleeding. It’s
ironic, since so many people read books and watch movies during quarantine. Also over 50% of self-employed
freelancers will not be eligible for benefits based on the
new emergency legislation measures.
We’re hoping, that once the pandemic ends, people
won’t be afraid to meet together. Then they will surely
appreciate the importance of live events. Because
travelling is now limited, institutions will focus on
supporting their local artists. At the same time we are
quite worried about the pandemic’s “casualties” in the
culture sector, which for the most part means the NGOs.
However, we remain optimistic, that this will not lead
to an unhealthy competition, resulting in commercial
initiatives severely outnumbering those that will be
available to the public for free.
One thing is certain: well financed medical care is
and should remain the basis of any developed county.
And the same also holds true for culture. After all, art
and medicine is what makes humanity special. When
Winston Churchill was asked to reduce culture funding
during World War II, he asked a very simple question:
“So what will we be fighting for?”

Vladimir Rukavina,
Barbara Švrljuga Hergovich,
Marko Brumen
zespół reprezentujący Narodni Dom
Maribor – instytucję, która pozostała
na kulturalnej mapie miasta po obchodach tytułu Europejskiej Stolicy Kultury
w Mariborze w 2012 roku (podobnie
jak Strefa Kultury Wrocław po ESK
Wrocław 2016). Są aktywnym członkiem nieformalnej sieci byłych, obecnych i przyszłych ESK (tzw. „rodziny
ESK”).
team representing the Narodni
Dom Maribor, an institution that has
retained its cultural importance after
the Maribor 2012 European Capital of
Culture election (similar to how Culture
Zone Wrocław was created due to the
Wrocław 2016 European Capital of
Culture election). The team is an active
member of an informal association of
representatives from the previous and
future European Capitals of Culture.

Jednocześnie czujemy pewien rodzaj zawstydzenia
wobec uprzywilejowanej sytuacji, w której znajdujemy
się tutaj w Niemczech (rząd federalny i rządy landowe
wspierają w sposób niebiurokratyczny i wręcz natychmiastowy nie tylko duże firmy, ale i freelancerów).
Kiedy słyszymy np. o setkach tysięcy hinduskich robotników, którzy stracili nie tylko pracę, ale i swoje miejsca
zamieszkania z powodu lockdownu, bardzo trudno
odnaleźć spokój i opanowanie.
Bez wiary w sens naszej pracy sytuacja ta byłaby
przygniatająca, jednak świadomość, że nasze projekty
budują dialog ponad granicami, nie tylko nam pomaga,
ale pozwala zachować entuzjazm. Miejmy nadzieję, że
uda nam się docenić przywilej otwartych granic i sprawić, byśmy korzystali z możliwości, jakie niesie ze sobą
współpraca transgraniczna. Uzbraja nas to w siłę, by
w ten sposób nie skapitulować wewnętrznie w obliczu
wielu niesprawiedliwości i nierówności na świecie.
Miejmy nadzieję, że obecny rozwój wypadków – dla
wielu jakże bolesny – uświadomi nam, że im więcej
wspólnej Europy, tym lepiej i bezpieczniej.

fot. Tatiana Takáčová

W przyszłość patrzymy z optymizmem. Czas izolacji,
pracy z domu i życia online pokazuje nam bardzo
wyraźnie siłę bezpośredniego kontaktu. Jeszcze przed
kryzysem social media były ważnym aspektem codziennego życia wielu ludzi – teraz, gdy nasze relacje zostały
do tej materii zredukowane, zdajemy sobie sprawę, że
nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz. W świecie,
który jest w ciągłym biegu, pojawiają się pytania o to,
jakie miejsce chcemy w nim zająć i jaką chcemy odegrać
w nim rolę, ale teraz już nie tak łatwo uciec nam od
odpowiedzi. Oczywiście wielu z nas boryka się z egzystencjalnymi problemami, z lękiem, ale i na tej płaszczyźnie doświadczamy czegoś, co dodaje nam odwagi.
Solidarności. Ludzie łączą siły, nie tylko mając na
uwadze własne „ja”, ale i swoich kolegów czy inne
– dotąd niezauważalne – grupy zawodowe.

Petra Housková
koordynatorka programu K.A.I.R.
Košice Artist in Residence na
Słowacji. K.A.I.R. i AIR Wro
organizują regularnie wymiany
rezydencyjne dla artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki.
project manager of the K.A.I.R.
Košice Artist in Residence
programme in Slovakia. K.A.I.R.
and AIR Wro regularly organise
exchange programs for artists
in different fields.

fot. Ksenia Les

Kultura jest jednym z filarów naszego wspólnego życia,
a ludzie kultury wnoszą znaczący wkład w życie społeczne: wykorzystują potencjał naszej różnorodności;
postrzegają wyzwania społeczne nie jako bariery, lecz
jako katalizatory poznania i porozumienia; dzięki ich
pracy wspólnie cieszymy się, zachwycamy i dyskutujemy. Pandemia koronawirusa uświadomiła społeczeństwu tę rolę jeszcze bardziej.
Culture is one of the pillars of our life. People involved
in culture have a significant impact on the society: they
leverage the potential of our diversity; they see social
challenges not as obstacles, but as catalysts for learning
and understanding; thanks to their efforts we can find
joy, happiness and dialogue together. The coronavirus
pandemic has made their role even more apparent to
the society.
At the same time, we also feel a little ashamed due to
the privileges we enjoy here in Germany. Federal and
local governments provide non-bureaucratic and nearly
immediate support – not only for large companies, but
freelancers as well. Hearing about hundreds of thousands of Indian workers, who lost their jobs and homes
due to the lockdown is very difficult.
The situation we find ourselves in would be overwhelming, if we didn’t believe, that our efforts are meaningful.
Knowing, that our projects help facilitate dialogue that
transcends borders is not only helpful, but rather fuels
our enthusiasm. Hopefully we will all appreciate the
benefits of open borders and will make the best of the
opportunities, that the cross-border cooperation brings.
This gives us strength, so we won’t capitulate in our
global fight against injustice and inequality. We’re hopeful, that the current circumstances – very difficult for
many people – will make it clear, that a united Europe
is stronger and safer.

Ewa Stróżczyńska-Wille,
Natalie Wasserman,
Oliver Spatz
zespół realizatorski Pociągu do
Kultury Berlin-Wrocław, który
łączy oba miasta od 2016 roku,
proponując podróżującym ciekawy
program kulturalny na pokładzie
pociągu. Od 2018 roku Strefa
Kultury Wrocław wraz z Pociągiem
do Kultury organizuje Forum Kultury,
czyli spotkania artystów z Wrocławia
i Berlina, połączone z wizytami
studyjnymi w obu miastach.
creative team of Kulturzug
Berlin–Wrocław [eng. Culture Train
Berlin–Wrocław] initiative, a train
connection established between
the two cities in 2016, where
the passengers can participate in
various culture events on board.
Since 2018 Culture Zone Wrocław
and the Culture Train together
organise the Culture Forum
– meetings of artists from Wrocław
and Berlin and their study trips
to both cities.

We look to the future with optimism. The period of isolation, working from home, and doing everything online
has shown us the importance of personal contact. Even
before the current crisis social media were an important
aspect of many people’s lives. Now, that our relations
have been for the most part reduced to such means,
we’ve realised, that being able to talk to someone face
to face is irreplaceable. Sure, many of us are struggling
with existential problems and anxiety. But there is
something that gives us all courage. Solidarity.

Słowacja jest świeżo po wyborach parlamentarnych.
To, na jakie wsparcie możemy liczyć od Ministerstwa
Kultury, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Istnieje
jedna inicjatywa, która poprzez kwestionariusz zbiera
dane od organizacji, instytucji i osób z sektora kultury.
Raport zostanie przedstawiony ministerstwu, które
powinno dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania. Jak będą wyglądały? Nikt jeszcze
nie wie. Z drugiej strony wiele projektów na Słowacji
jest wspieranych przez Słowacką Radę Sztuki, która
już ogłosiła nowe wytyczne dla beneficjentów dotacji.
Powinny one złagodzić wpływ obecnej sytuacji.
Przyszłość kultury zależy od tego, kiedy dokładnie
niebezpieczeństwo minie. Im dłużej pozostajemy
w tym stanie, tym bardziej niszczycielskich konsekwencji możemy się spodziewać. Z drugiej strony – starając
się pozostać pozytywną – jestem prawie pewna, że
wiele inicjatyw kulturalnych i artystów dostosuje się
do nowych okoliczności, co zaowocuje wyjątkowymi
i innowacyjnymi projektami.
Mam jednak kilka obaw związanych z niestabilnością
gospodarczą, kwestiami politycznymi, społecznymi
i środowiskowymi. Liczę na zasadniczą zmianę społeczeństwa, zamiast pesymistycznego poglądu na kryzys
pogarszający jeszcze bardziej zły stan rzeczy. Chciałabym zobaczyć solidarność i odpowiedzialne decyzje,
które przyczynią się również do walki z łagodzeniem
skutków globalnego ocieplenia.

A parliamentary election was recently held in Slovakia.
The scope of support from the Ministry of Culture is anyone’s guess. There’s one initiative in progress: a survey,
where we to collect information from organisations, institutions and people working in culture. The results will
be forwarded to the ministry, which should then take all
measures necessary to resolve the reported issues. What
will those measures be? Nobody knows as of yet. On
the other hand there are many projects in Slovakia that
have the support of the Slovakia’s Council of Culture,
which has already provided new guidelines for grant
beneficiaries. These should help somewhat alleviate
the current situation.
The future of culture depends on when the threat of
coronavirus will be over. The longer the situation stays
as is, the more damaging its consequences will be. That
said – looking on the bright side – I am almost certain,
that many cultural initiatives and artists will adapt to
the circumstances we find ourselves in, resulting in
extraordinary and innovative projects.
I have several concerns regarding economic instability,
as well as political, social and environmental issues.
I am hoping for a fundamental social change – pessimism only makes matters worse. I would like to see
more solidarity and conscious decision-making that
leads to combating the impact of global warming.
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Podstawą wszystkich procesów cywilizacyjnych jest
kultura. Rozwój ludzkości przybiera formę licznych
– niemal ciągłych – kryzysów, błędów i wędrówek.
Kultura oferująca człowiekowi i światu nowe pomysły,
znaczenia i paradygmaty, pomoże przetrwać zagrożenie,
ale świat nie będzie wyglądał już tak jak kiedyś, więc
i przyszłość kultury jest nieokreślona.
Ukraina to kraj o słabej gospodarce, który toczy wojnę
od 6 lat i tym samym ma znacznie mniejsze możliwości
oferowania programów wsparcia finansowego dla
kultury i instytucji. Niezależni gracze tacy jak Niemcy,
USA, Francja i inni mogą je natomiast przyznawać.
Jednocześnie trudno jest protestować i krytykować rząd
w trybie kwarantanny, ale ostatnio odbyły się pierwsze
internetowe wiece o wsparcie kultury, co jest w jakiś
sposób budujące.
Chciałabym, żeby świat wyciągnął wnioski z tej lekcji.
Apeluję do nas-ludzi: nie traćmy zdolności krytycznego
myślenia i pomagania innym.

A terrible storm is raging right now around the world.
It is clear, that major changes will affect all aspects of
our lives: from geopolitics, to international landscape,
to interpersonal relationships. There is a risk, that
international relations will fall apart. The epidemic
has become a significant challenge to Europe’s liberal
democracy and the world’s strongest economies. In
such circumstances, a global resource redistribution is
likely. Security measures will change, new professions
will emerge, and more services will be available online.
Slower economy will have a positive impact on the
environment. It’s an opportunity to re-think humanity’s
actions on a global scale.
Culture is the basis of all civilization processes. Mankind’s development is an almost continuous series of
challenges, mistakes and pursuits. Culture provides
new concepts, meaning and paradigms to help people
endure. And as it reshapes the world, it makes its own
future unpredictable.
Ukraine is a country with a weak economy. It’s been
ravaged by war for 6 years now. As a result it has far less
opportunity for financial support programmes for its
culture initiatives and institutions. Other countries,
such as Germany, USA, and France, are immediately
eligible for such aid. It is quite difficult to protest and
criticize the government while there’s a quarantine
in effect. However, recently first rallies for support of
culture were held online, which is encouraging.
I wish that the whole world learns from this. I urge all
of us – people: we must never forfeit our ability to think
for ourselves and help others.

fot. mat. European Culture Foundation

Europejska Fundacja Kultury zmieniła cały swój harmonogram na rok 2020. Dla pracy fundacji działającej
w kontekście granic europejskich – które są obecnie
zamknięte – i mającej na celu spotkanie ludzi, którzy
doświadczają, wyobrażają sobie i widzą Europę jako
otwartą i publiczną przestrzeń dla wszystkich, kryzys
ten ma poważne konsekwencje. Stawia także przed nami
fundamentalne pytania dotyczące rzeczywistej wartości
historycznych osiągnięć, naszej roli i tego, w jaki sposób
musimy skoncentrować przyszłe wysiłki jako jedynej
kulturalnej instytucji z misją ogólnoeuropejską.

Philipp Dietachmair
kierownik programowy
Europejskiej Fundacji Kultury
(ECF) w Amsterdamie, będącej
jednym z organizatorów projektu
Tandem Ukraine, w którym bierze
udział Strefa Kultury Wrocław,
tworząc „tandem” wraz z Insha
Osvita (Iwano Frankiwsk, Ukraina),
Naš most Zenica (Zenica, Bośnia
i Hercegowina) oraz Kino Usmev
(Koszyce, Słowacja).
Head of Programmes at
the European Culture Foundation
(ECF) in Amsterdam, which is
a co-organiser of the Tandem
Ukraine project. Culture Zone
Wrocław participates “in tandem”
with Insha Osvita (Ivano-Frankivsk,
Ukraine), Naš most Zenica (Zenica,
Bosnia and Herzegovina) and
Kino Usmev (Košice, Slovakia)
institutions.

Jesteśmy w stanie przez jakiś czas realizować program
z naszymi partnerami online, ale mamy nadzieję, że
pewnego dnia Europejczycy znów będą mogli podróżować i doświadczać siebie nawzajem na nowo, co docenimy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ale będzie
to także pozostałość po zdroworozsądkowym poczuciu
przynależności do Europy, naszego europejskiego
„sentymentu” (jak to nazywali ojcowie założyciele ECF)
i naszej kultury wzajemnego wspierania się i solidarności w odróżnieniu od kierowania się najpierw interesami
narodowymi. Właśnie dlatego przenieśliśmy większość
naszych środków na 2020 r. do nowego Funduszu
Kultury Solidarności (Culture of Solidarity Fund).
Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, jaki będzie skutek
wszystkich zmian na nasze środowisko pracy, życie,
Europę, a przede wszystkim na cały świat. Jako artyści,
pracownicy sektora kultury i instytucje powinniśmy
uważać na zbyt szybkie, przedwczesne działania
i wyciąganie pochopnych wniosków. W obliczu tylu
indywidualnych tragedii i dramatów, które rozegrają
się tutaj i w innych miejscach na świecie, naszą rolą
jest spowolnienie, słuchanie, krytyczna obserwacja,
rozumienie i upowszechnianie historii o tym, co tak
naprawdę się dzieje i jakie to ma znaczenie dla ludzi
na całym świecie.

fot. Yaroslav Nepyk

Przez świat przechodzi teraz wielka burza. Oczywiste
jest, że dramatyczne zmiany wpłyną na wszystkie dziedziny naszego życia: od geopolityki, stosunków międzynarodowych po relacje międzyludzkie. Istnieje ryzyko
rozpadu związków międzypaństwowych; epidemia
stała się wielkim wyzwaniem dla liberalnej demokracji
w Europie i najsilniejszych gospodarek świata. W tych
warunkach prawdopodobna jest globalna redystrybucja
zasobów, zmieni się sposób postrzegania bezpieczeństwa, pojawią się nowe zawody, wzrośnie liczba usług
w Internecie... Wstrzymanie gospodarki ma jednak
korzystny wpływ na przyrodę, na światowy ekosystem,
a ludzkość ma szansę na przemyślenie globalnych
działań.

Yuliia Khomchyn
dyrektorka Instytutu Strategii
Kultury we Lwowie, który Strefa
Kultury Wrocław wspiera w przygotowaniach do starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Od 2017 roku
wraz z Instytutem Strategii Kultury
organizowany jest cykl szkoleń
i warsztatów sieciujących
„LWOWRO” dla wrocławskich
i lwowskich managerów kultury.
director of the Culture Strategy
Institute in Lviv, which is supported
by Culture Zone Wrocław in their
efforts to win the European Capital
of Culture elections. Since 2017,
in partnership with the Culture
Strategy Institute, a series of networking seminars and workshops
(the LWOWRO project) for culture
managers from Wrocław and Lviv
have been held.

European Culture Foundation changed its whole schedule for 2020. The foundation is focused on initiatives
related to Europeans borders – which are currently
closed. Its goal is to facilitate meetings of people, who
experience, imagine, and see Europe as a public space
open to everyone. Needless to say, the current crisis has
had a significant impact on its operations. The current
situation also raises fundamental questions about the
true value of historical achievements, our role in them,
and how we must focus our efforts as the only purely
cultural institution with a pan-European mission.
For the time being we can participate in the meetings
with our partners online. However we remain hopeful,
that one day soon Europeans will once again be able
to travel, experience different cultures, and appreciate
them even more than before. This new approach will
also serve as a reminder of a strong sense of belonging
in Europe, our European “sentiment” (term used by the
founders of ECF), and our culture of mutual support
and solidarity, instead of nationalist interests.
It’s too early to determine the exact impact of these
changes on our work, lives, Europe as a whole – and
more importantly the world itself. As artists, and people
working for cultural institutions and organisations, we
should be wary of premature decisions and hasty conclusions. Considering, that so many individual tragedies
and dramas that are happening here and in other parts
of the world, our role should be to moderate, listen, critically observe, understand and disseminate stories about
what is really going on and how it affects the population
around the globe.

To tylko fragmenty wypowiedzi wybranych reprezentantów
środowisk kulturalnych z innych miast. Pełny materiał
znajdziecie na stronie działań międzynarodowych SKW.
These are just fragments of what the cultural representatives
of other cities had to say. You can find the complete content
on the webpage describing international activities
of Culture Zone Wrocław.

OGŁOSZENIE WYDAWCY

REKLAMA

NIE DAMY SIĘ
WIRUSOWI
O tym, jak Jazz nad Odrą
nie dał się zniszczyć
komunie, cenzurze,
urzędnikom, wrogom,
a nawet „przyjaciołom”,
a teraz wirusowi, wspomina
Wojtek Siwek – członek
Rady Artystycznej
festiwalu, który nie opuścił
żadnej jego edycji.
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Przełomowy rok 1964. Przeglądo-festiwalo-konkurs oficjalnie zyskuje miano Jazzu nad
Odrą i od tej pory odbywa się regularnie. Dzięki
Karolowi Maskosowi i innym fanom jazzu wydarzenie staje na nogi: pojawia się idea zorganizowania konkursu młodych pianistów jazzowych
z Dolnego Śląska, któremu dodatkowo towarzyszyć ma wystawa grafiki jazzowej. Choć znowu
chcieli nam Jazz „ukraść” i przenieść: nad Wartę,
nad Bałtyk, a w Olsztynie planowali nawet Jazz
nad Łyną – nie daliśmy się.
Pamiętny w środowisku studenckim był też rok
1968. Zaczęliśmy jak zwykle w marcu – w piątek
ósmego. W Warszawie już wrzało: pałowanie studentów, manifestacje pod pomnikiem twórcy
„Dziadów”… Jednak wieści ze stolicy docierały
do nas szczątkowo; z perspektywy czasu myślę,
że może to Jazz nad Odrą przyczynił się do tego,
że wrocławski studencki marzec ruszył dopiero
w pofestiwalowy poniedziałek. Gdyby festiwal
miał się zacząć tydzień później, to pewnie nigdy
by się już nie zaczął. Tym razem los nam sprzyjał.

Rok 1974. Dwa dni przed festiwalem zostaję
„poproszony” do pokojów na Łąkowej (wówczas siedziby MO i innych tajnych służb). Pytają
mnie, jakie były powody zaproszenia na festiwal
jazzowy Salonu Niezależnych (Jacek Kleyf,
Michał Tarkowski, Janusz Weiss). Dysydenci!
Zrobiłem głupią minę, bredząc coś o braku powiązania jazzu z polityką, mimo to na koniec
otrzymałem propozycje daleko idącej pomocy
przy odwołaniu koncertu. My możemy zrobić to
jednym ruchem – usłyszałem. Nie skorzystałem
z tej pomocy – koncert Happy Jazz w Hali Ludowej z Salonem i Asocjacją Hagaw w roli głównej
był hitem.
Wreszcie, stan wojenny – rok 1982. Festiwale odwołane, na organizację Jazzu nad Odrą studenci dostali ostateczne pozwolenie na zaledwie
10 dni przed planowaną datą. Zgodnie z wojskową dyrektywą z wykonawców utworzono trzy
brygady po cztery zespoły, które każdego dnia
występowały w jednym z trzech, niestety nieistniejących już klubów: Pałacyku, Rurze i Indeksie. Jedyny raz w historii festiwalu koncert
finałowy 30 maja odbył się dosłownie nad Odrą,
bo na Wyspie Słodowej. O 22:00 miał miejsce
koniec imprezy: choć nie wszyscy wykonawcy
zagrali, odpowiedzialny „z ramienia” pan kapitan wzorem ubeka w „Człowieku z marmuru”
rozpiął kabel zasilający scenę.
Rok 1988. Zrzeszenie Studentów Polskich – dotychczasowy organizator – chyli się ku upadkowi
i zajmuję się polityką, a nie kulturą. To pierwszy
w historii rok bez Jazzu nad Odrą, a mieliśmy
świętować srebrny jubileusz. Na szczęście w 1989
roku pojawił się charyzmatyczny redaktor Zdzisław Smektała, który zmobilizował wszystkich:

ZSP, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, pasjonatów i – co jest prawdziwym ewenementem – na
czele komitetu honorowego stanął I Sekretarz
KW podupadającej PZPR. Towarzysz Balicki nie
miał zielonego pojęcia o jazzie. Wytłumaczyliśmy mu, że to nie muzyka zgniłego kapitalizmu,
lecz krzyk wolności uciśnionego czarnego proletariatu w Ameryce. Kupił to. Znowu los się do
nas uśmiechnął.
Niestety – jak to często bywa – po hucznym jubileuszu para siadła i w roku następnym nikt festiwalem się nie zajął. Ale że wszystko ma dwie
strony, znalazł się i dobry duch – tym razem był
nim Remigiusz Lenczyk z Urzędu Wojewódzkiego (ten sam, który wcześniej wystarał się
o lokal dla legendarnej Rury). Remik raczył mnie
i Maćka Partykę słowami: Jazz nad Odrą ma się
odbyć i wy go zorganizujecie. I tak też się stało:
powstała fundacja, która ocaliła festiwal przed
unicestwieniem, co znakomicie udawało się do
2001 roku.
Gdzie coś dobrego się dzieje, pojawiają się nowi
ojcowie. I tak wrocławscy działacze z oddziału
PSJ uznali, że to oni posiadają prawa do festiwalu, a ponieważ mieli wpływy w radzie miasta,
sprytnie przejęli dotację i zorganizowali własny,
który w dodatku nazwali „pierwszym międzynarodowym”, tak jakby Jazz nad Odrą mimo wielu
światowych gwiazd jazzu w swoim programie
był dotychczas wydarzeniem lokalnym. Dzięki
jazzowym „przyjaciołom” mógł zniknąć z kulturalnej mapy Wrocławia. Na szczęście prezydent Rafał Dudkiewicz za symboliczną złotówkę odkupił od fundacji prawa do festiwalu i od
2004 roku Jazz nad Odrą stał się wydarzeniem
pod egidą miasta Wrocławia. Nieodżałowany
redaktor Jan Mazur dokonał matematycznych
wyliczeń: do 36-ciu dotychczasowych Jazzów
nad Odrą dodał 3 tzw. Wrocławskie Festiwale
Jazzowe i wyszło mu 40. Tym sposobem Jazz
nad Odrą dogonił własny jubileusz i od lat jest
uznawany za najlepszy polski festiwal jazzowy.
Byłem w 1964 roku w Pałacyku na pierwszej odsłonie JnO, potem wszystkich kolejnych. Ale te
dotychczasowe 55. edycji to zdecydowanie za
mało. 56. urodziny chcę w tym roku świętować
ze wszystkimi w październiku. Nie daliśmy się
komunie, nie damy się wirusowi!

Rok 1982, plenerowy koncert
na Wyspie Słodowej.
/ 1982, open air concert
on the Malt Island.

Wojtek Siwek

fotografie pochodzą z monografii wydanej na 50 lat Jazzu nad Odrą
autorstwa W. Siwka i B. Klimsy
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est rok 1957. We Wrocławiu odbywa się
I Ogólnopolski Przegląd Studenckich Zespołów Jazzowych z finałem w Hali Ludowej, podczas którego jednym z laureatów zostaje Zbyszek Namysłowski. Za rok planowana jest
kolejna edycja, ale nie uda jej się zorganizować,
bo działacze studenccy przegląd przenoszą do
Krakowa. To była ostatnia taka porażka w dziejach Jazzu nad Odra, który wówczas jeszcze tak
się nie nazywał. Szkoda, zabrakło determinacji.

Rok 1964, koncert Far Quartetu.
/ 1964, Far Quartet concert.

Rok 1974, koncert Asocjacji Hagaw.
/ 1974, Asocjacja Hagaw concert.

THE VIRUS
DOESN’T
STAND
A CHANCE
Wojtek Siwek – one of the
members of the Festival’s
Artistic Council, who
participated in every single
one of its editions to date
– recalls how the Jazz on
the Odra Festival survived
communism, censorship,
officials, enemies and
“friends”, as the event
faces the new virus.

T

he year 1957. The first National Review of

The photos come from a monograph by W. Siwek and B. Klimsa
published on the occasion of the 50th anniversary of Jazz on the Odra Festival

Student Jazz Bands takes place in Wrocław,
with the finale in the People’s Hall – now
more commonly known as the Centennial Hall.
Zbyszek Namysłowski was one of the winners
there. Another edition was planned for next year,
but since the student activists moved the review
to Cracow, it was never actually organised again.
This was the last such defeat in the history of Jazz
on the Odra Festival, which wasn’t even called
such at that point. Too bad, we lacked determination.
Then, we had the breakthrough year – 1964. The
review/festival/competition was officially named
Jazz on the Odra and started taking place on
a regular basis. The event was pretty much
propped up by Karol Maskos and other jazz aficionados, who came up with the idea to organise
a competition for young jazz pianists from Lower
Silesia, accompanied by a jazz graphics exhibition. Although some people made attempts to
steal the festival and move it to the Warta, to the
Baltic Sea or to Łyna, as Olsztyn was planning to
do, we didn’t let anybody take it away,

The year 1968 was another important date in the
student community. We started in March, as usual. It was Friday, the 8th of March. Warsaw was already engulfed in protests, students were beaten,
there were demonstrations under Mickiewicz’s
monument, but the news from the capital were
few and far in between. Years have passed and
I somewhat believe that it was perhaps the Jazz
on the Odra Festival, which made the student

protests in March start on Monday, after the festival. If the festival were to start a week later, it
would probably never start again. That time we
were lucky.

convince him that it wasn’t the music of rotten
capitalism, but the cry for freedom of the oppressed black proletariat in the States. He bought
it. We got lucky again.

1974. Two days before the festival, I was “politely
invited” to the offices on Łąkowa Street, which
served as headquarters of the Civil Militia and
other secret services. They asked me why I decided to invite Salon Niezależnych (Jacek Kleyf,
Michał Tarkowski and Janusz Weiss) to a jazz
festival. They were dissidents! I made a silly face
and started talking some crap about how jazz
has nothing to do with politics, but even despite
that, I was presented with a helpful offer – they
claimed they could support me with cancelling
the festival. “We can do that with a single stroke
of a pen”, they said. I decided not to take them up
on that offer, and the Happy Jazz concert at the
People’s Hall, starring Salon and Asocjacja Hagaw
was a great hit.

Unfortunately, as is often the case, after a lavish
anniversary, everything fell on its face and on the
next year, we faced the same problem, nobody
picked the festival up. But every dark cloud has
a silver lining, and we found another good spirit
– this time around, it was Remigiusz Lenczyk
from the Voivodeship Office, the same one, who
previously managed to find a place for the legendary Rura club. He told me and Maciek Partyka
one thing: “The Jazz on the Odra Festival is going
to happen and you’re going to make it happen.”
And that’s exactly what happened. A foundation
was established, which saved the festival from
oblivion. And it all worked fine until 2001.

Finally, martial law. 1982. All festivals were cancelled. The students organising the Jazz on the
Odra Festival got the permit for it only ten days
before the planned date. In line with the military
directive, the performers were divided into three
companies, four bands each, which performed on
each day in one of three – now defunct – clubs:
Pałacyk, Rura and Indeks. For the only time in
the history of the festival, the final concert on
30th May literally took place on the Odra – on
the Malt Island. The event ended at 10:00 p.m.,
although not all performers managed to play
– a militia captain, who was overseeing the festival disconnected the cable, which powered
the stage, emulating the security bureau officer
from Wajda’s Man of Marble.
1988. The Polish Students’ Association, which organised the festival to date, was slowly collapsing,
preoccupied with politics, rather than culture. It
was the first year ever without Jazz on the Odra,
even though we were just about to celebrate our
silver anniversary. Fortunately, the charismatic editor Zdzisław Smektała took up the mantle
in 1989 and mobilised everyone – the PSA, the
Polish Jazz Association, fans and – surprisingly enough – the First Secretary of the Regional
Committee of the Polish United Workers’ Party,
who led the Honorary Committee. Comrade Balicki had no clue about jazz, and we managed to

Everybody knows that when things go well, people often come out of the woodwork to claim their
rights to the success. The activists of the Polish
Jazz Association in Wrocław decided that they
held the rights to the festival, and since they had
their people in the city council, they took over the
festival grant and organised another one, which
they called “the first international festival” – as
if Jazz on the Odra was some local event, despite
numerous world-famous jazz stars in its line-ups
to date. And thus, thanks to the jazz “friends”, the
festival was close to disappearing from the cultural map of Wrocław. Thankfully, Mayor Rafał
Dutkiewicz bought the rights to the festival from
the foundation for a symbolic 1 PLN and since
2004, Jazz on the Odra has been organised under the auspices of the City of Wrocław. The late
Jan Mazur made some calculations, adding together the 36 editions of the Jazz on the Odra and
3 Wrocław Jazz Festivals, and he somehow came
up with 40. That’s how our festival caught up
with its own anniversaries and for years, it has
been recognised as the best Polish jazz festival.
I was there in the Pałacyk during the first edition
of the Jazz on the Odra in 1964. I never missed
a single edition. But the 55 editions to date is
definitely not enough. I want to celebrate the
56th festival together with everyone in October. If
the communists didn’t manage to shut us down,
the virus doesn’t stand a chance.

Wojtek Siwek
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„Predictive art bot” – instalacja
autorstwa DISNOVATION.ORG
(Nicolas Maigret,
Maria Roszkowska), 2017
Predictive Art Bot
by DISNOVATION.ORG
(Nicolas Maigret, Maria Roszkowska),
installation, 2017
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o więc nadeszło! To, co kilka dekad temu
wizjonerzy zapowiadali jako epokę cyberprzestrzeni – rozpostartej między komputerami i innymi osobistymi urządzeniami sieci
elektronicznej, będącej nie tylko główną areną naszej działalności, ale i najważniejszą przestrzenią,
w której toczyć się będzie walka o człowieczeństwo.
Czas pandemii okazuje się wielkim testem życia
online; życia, którego sfery i pragmatyczne, i duchowe – chcąc nie chcąc – przenieśliśmy w wymiar
komunikacji.
Z jednej strony niewiele się ostatnio zmieniło
w używaniu mediów, które przecież od dawna aktywnie łączą nas ze światem, z drugiej zaś strony
zmieniło się jednak wszystko, gdy tej aktywności
przypadł nieoczekiwany monopol. I to w warunkach, kiedy izolację i połączenie, niedostępność
i dostępność kształtujemy na nowo.
Podczas gdy tak wiele instytucji wszystkich dziedzin artystycznych na całym niemal świecie działalność przeniosło do sieci, w sposób płynny na
naszych oczach przesunęła się granica między
eksperymentem a kulturą głównego nurtu. Minęło
już ćwierć wieku od momentu, w którym pierwsze
formy działań twórczych zasiedliły nowiutki wtedy
internet. Wrocław miał w tym swój udział – „Performance na życzenie” (2001) Anny Płotnickiej
przygotowany wspólnie z Pawłem Janickim należy
do najbardziej pionierskich zastosowań interaktywnej łączności internetowej z publicznością w sztuce
performance’u.
Obecne ograniczenia sprawiły, że w sieci z tygodnia
na tydzień zapanowało bogactwo form, sztuk i treści, chwilę temu jeszcze na taką skalę i w takiej różnorodności nieobecne. Nadają wszyscy: od wielkich
światowych muzeów po alternatywne galerie, od
sal koncertowych po domowe studia. Warto z tego
przesytu korzystać. W każdym momencie dzieje
się dużo, z dnia na dzień pojawiły się dylematy, co

obejrzeć, w czym wziąć udział. Czy na Facebooku
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie śledzić
Wojciecha Bąkowskiego czytającego „Teorię widzenia”, czy wysłuchać kantaty Bacha wybrzmiewającej w zamkniętej dla publiczności sali NFM-u, czy
może na Zoomie uczestniczyć w spotkaniu Centrum Sztuki WRO, którego tematem jest antropocen? Czy da się to zrobić wszystko na raz? Czy jest to
tak samo wartościowe, jak gdybyśmy uczestniczyli
w tych wydarzeniach realnie? Czy taki kontakt jest
nową formą, czy tylko substytutem? Innymi słowy:
czy stanie się trwałym zjawiskiem, czy przeminie
wraz z ograniczeniami? A może obserwujemy z bliska, jak właśnie – choć nie po raz pierwszy w historii – na naszych oczach zmieniają się sposoby
przeżywania sztuki?
Stanisław Witkiewicz – pisarz, artysta, teoretyk sztuki, mentor kultury polskiej przełomu XIX i XX wieku, a dziś dodatkowo znany jako ojciec Witkacego –
w roku 1903 wydał książkę, będącą peanem na cześć
poznawania i przeżywania sztuki, przede wszystkim
malarstwa i grafiki, poprzez reprodukcje. Widział
w tym ważny proces demokratyzacji kultury:
Współudział w całej sumie kultury wszystkich, jest
krańcowym punktem dążeń rozwoju społecznego.
Nie trzeba obniżać ani myśli, ani sztuki, do poziomu przeciętności — trzeba dusze przeciętne podnosić do wyżyn geniuszów (...). Z czasem więc, obrazy
Velasqueza, lub Rembrandta, których dziś trzeba
szukać w Madrycie, lub Antwerpii, będą oglądane
jednocześnie na całej kuli ziemskiej od Pekinu, do
Zakopanego. Z czasem, postęp elektrotechniki, czy
może jeszcze innej, na jakiejś subtelniejszej, nieznanej dziś sile opartej techniki, doprowadzi do tego,
że całe dobro, jakie ludzkość w sztuce zgromadziła,
stanie się dostępnem dla wszystkich, wszędzie i w
każdym czasie. Przenoszenie obrazów i dźwięków
będzie rzeczą tak łatwą i zwykłą, że wymiana myśli,
współrzędność wrażeń i wzruszeń, stanów psychicz-

nych i uczuć, uczyni z ludzkości jakby jedną potężną
duszę (...).
Rozlew idei staje się coraz łatwiejszym; materyalne
środki przenoszenia myśli stają się poprostu częścią
naszego organizmu. Czemże jest telefon, jeżeli nie
spotęgowaniem działania naszego głosu i słuchu?
Takie same też będą urządzenia, potęgujące siłę naszego wzroku do bajecznych granic.
Wszystko to się stanie; stanie się nie dziś, to jutro.
Wypełni to mnóstwo dotychczasowych marzeń, zaspokoi mnóstwo pragnień i otworzy jeszcze dalsze
i szersze horyzonty, rozbudzi jeszcze inne pragnienia
i tęsknoty (...). Dusza ludzka jest bezdenna, ponieważ jeszcze nie jest w zastoju, ponieważ rozwija się,
to znaczy, że ciągle trwa w niej przyrost energii psychicznej. Czy tak będzie aż do jakiegoś kataklizmu,
który zniszczy ziemię i jej «pleśń» — ludzkość?*
Oryginalna pisownia zdradza upływ lat, jakie minęły od publikacji tych myśli. Współczesne jednak
pozostało całe spektrum impulsów, duchowych
perspektyw postępu techniki i niepokojów dotyczących rozwoju ludzkiego gatunku.

Piotr Krajewski
kurator i autor zajmujący się sztuką współczesną, sztuką
elektroniczną, medialną, interaktywną i problematyką
nowych mediów. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny
Biennale Sztuki Mediów WRO.
curator and author on matters of contemporary art,
electronic, multimedia, and interactive art, as well as
impact of new media. Initiator and artistic director of
WRO Media Art Biennale.

* Stanisław Witkiewicz, Dziwny człowiek,
Lwów-Warszawa 1903, str. 105-107

fot. Natalia Kabanow – mat. Biennale Sztuki Mediów WRO
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OBJAWY CZASU
ONLINE SYMPTOMS
OF AN ONLINE ERA

REKLAMA

I

t has finally happened! That, which the visionaries predicted a few decades ago as an era of
cyberspace – where a network spanning computers and personal devices is not only the main
channel of conducting business, but also the arena,
where the fight for one’s humanity will take place
– is now the reality. The pandemic proved to be an
exercise in living online. It’s a life, where both the
pragmatic and the spiritual has moved to a whole
new space – whether we wanted it to or not. On the
one hand there hasn’t been much change to the
way we use social media. For years now we’ve used
these platforms to connect with the world. That being said, the situation is much different now, that
these unexpectedly have become all but the sole
means of interaction. And that’s in a time, where
being isolated and being connected, being available
and unavailable, took on a whole new meaning.

fot. Marcin Maziej – mat. Biennale Sztuki Mediów WRO

When so many cultural institutions supporting all
manner of artistic expression in nearly all parts of
the world decided to move their activities online,
the boundary between an experiment and mainstream is fast becoming blurry. It’s been 25 years
since first creative initiatives appeared on the internet, which was still in its infancy. Wrocław contributed to that as well. Performance on demand (2001)
by Anna Płotnicka in collaboration with Paweł
Janicki was one the most pioneering applications
of using the internet to interact with the audience
in performance art.
As a result of current restrictions, a whole range of
creative forms, performances and content started
cropping up online – pretty much overnight. Such
scale and diversity of creative expression was unheard of until recently. Everyone is doing their
own thing: from large, world renowned museums,
to alternative galleries, to concert halls, to home
studios. This overabundance is worth exploiting.
There’s so much going on, that choosing, what to
watch or participate in, suddenly became a problem. Perhaps you should go to the Facebook page
of Warsaw Museum of Modern Art and listen to Wojciech Bąkowski read the Theory of Seeing? Or maybe you should listen to Bach cantatas performed in
an auditorium of National Forum of Music, which is
now closed to the public? Or perhaps join in a Zoom
meeting of WRO Art Center, where anthropocene is
being discussed? Can you do all those things at the
same time? Is such an experience just as valuable,
as live participation in the event? Is this type of activity a new form of staying connected, or merely
a substitute for it? In other words: will this phenomenon become the new standard, or will it disappear,
when the quarantine restrictions are lifted? Or maybe we’re seeing, that the way of experiencing art is
changing before our very eyes? It wouldn’t be the

first time, that something like that has happened.
Stanisław Witkiewicz – writer, artist, art theoretician, mentor of Polish culture at the turn of the 19th
and 20th centuries, today also known as father of
Witkacy – published a book in 1903. The book was
a paean which celebrated learning and experiencing art, in particular the art of painting and graphics, via reproductions. He saw this as an important
process of making culture more “democratic”:
Allowing everyone to participate in all aspects of culture is the ultimate goal of social development. There
is no need to bring down one’s way of thinking or artistic expression to adapt to mediocrity – instead
we need to uplift the average comprehension to the
heights of genius. (...) As a result, over time, works
of Velázquez, or Rembrandt, that right now you can
only appreciate in Madrid or Antwerp, will be accessible at the same time all around globe – from Beijing
to Zakopane. As electronics – or other, more sophisticated, unknown yet technologies – develop, all of humanity’s cultural accomplishments will be available
to anyone, anywhere, at any time. Distribution of images and sounds will be so simple and ordinary, that
exchange of concepts, and the equality of being able
to experience feelings, emotions, and mental states,
will transform the human race into something akin
to a single, powerful soul. (...)
Proliferation of ideas is becoming more simple; physical means of transferring thoughts are fast becoming a part of us. What is a telephone, if not just a tool
that enhances our own capabilities of speaking and
hearing? Thus we will create devices, that will boost
our ability to observe to unimaginable levels.
All of this will come to pass – if not today, then tomorrow. We will make all manner of dreams come true,
satisfy our desires, and expand our horizons even
further, creating new needs and wants in the process.
(...) A human soul is bottomless, for it has yet to reach
stagnation; it continues to develop – meaning it is
still increasing its psychic energy. Will this process
keep going until some cataclysm, that destroys the
Earth, and its “blight” – that is humanity?*
M years have passed, since these ideas were published. Nowadays however there is a whole manner
of inclinations and spiritual perspectives on the
progress of technology, as well as fears concerning
the development of mankind.

* Stanisław Witkiewicz, The Strange Man,
Lviw-Warsaw 1903, p. 105–107

Rok
rocznic

Rok 2020 jest dla miłośników
lokalnej historii wymarzonym
pretekstem, by zagłębić się
w kulturalne archiwa. Choć
kwarantanna pomieszała szyki organizatorom jubileuszowych obchodów, o licznych
wrocławskich rocznicach
przypadających na obecny
rok warto pamiętać. Są one
nie tylko okazją do wzięcia
udziału w wielu (z wiadomych
względów często usieciowionych) aktywnościach, ale i do
spojrzenia na miasto z nowej
– choć przecież tak naprawdę
„starej” – perspektywy.
Year 2020 is an ideal opportunity for enthusiasts of local
history to explore cultural
archives and artistic repositories. While the quarantine
has ruined the plans of event
organisers, it is worth to keep
in mind the many Wrocław
anniversaries in 2020. Not
only can you participate in
(obviously moved to the online space) activities, but also
see the city from a new – or
rather “old” – perspective.

Zebrali / Collected by:
Magdalena Klich-Kozłowska,
Kuba Żary

fot. ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl

A year
of anniversaries

110

lat kina przy placu Kościuszki
years of the cinema at Kościuszki Square
3 września 1910 roku przy Neue Schweidnitzer
Straße 16 (na dzisiejszych mapach: ulica Świdnicka 44) zainaugurowana została działalność Palast-Theater. Początkowo kino było dodatkiem do działalności modnej restauracji – urządzono je piętro
nad salą bankietową, a dwa nad piwniczką, w której
leżakowało wino. W krótkim czasie kinoteatr stał się
jednak na tyle popularny, że sala projekcyjna urosła
o kilkaset foteli i dorobiła się balkonu, a w okolicy
zaczęły wyrastać kolejne świątynie filmu. W 1913
roku szykowny Tauentzien Theater wprowadził
się do wschodniej części Hotelu Residenz (który
niecałe dwie dekady później ustąpił przy placu Kościuszki miejsca dzisiejszej Renomie); kolejne kino,
które najpierw nazywało się Silesia, później Ufa,
a przed wybuchem II wojny światowej przejęło nazwę Tauentzien, otworzyło się w 1919 roku zaledwie
kilkadziesiąt metrów od wejścia do Palast-Theater
(i kilka od drzwi dzisiejszego DCF-u). Jednak – podczas gdy konkurencja pojawiała się i znikała – Palast
trwał. I na swój sposób trwa do dziś: ocalony z wojennej pożogi budynek już w 1945 roku zajęło kino
Warszawa. To ono – po licznych architektonicznych
metamorfozach – stało się w 2011 roku Dolnośląskim Centrum Filmowym. Z okazji 110. jubileuszu
DCF, instytucja filmowa o najdłuższej we Wrocławiu
tradycji, przygotował specjalny program. Znalazły
się w nim m.in. zgłębiające historię filmu cykle „Dekady” i „Rekonstrukcje” czy uruchomienie repozytorium wrocławskich „kinowspomnień”. Na zniesienie antywirusowych obostrzeń czeka kulminacja
obchodów: zaplanowane na 3 września urodziny
ostatniego historycznego kina w mieście.

On 3 September 1910 at Neue Schweidnitzer Straße
16 (nowadays: Świdnicka 44 Street) the Palast-Theatre came to be. Initially the cinema was just an addition to a popular restaurant. It was located one
floor above the banquet hall, and two floors above
the wine cellar. Soon however the cinema became so
popular, that the projection room was expanded to fit
a few hundred chairs, and even a balcony was added.
In time more cinema venues started appearing in the
vicinity. In 1913 the Tauentzien Theatre was moved
to the eastern section of Hotel Residenz (which less
than two decades later was replaced by the Renoma
shopping centre on Kościuszki square). Another cinema, which at first was called Silesia, renamed later
to Ufa, and just before WWII became the Tauentzien,
opened in 1919 less than a hundred meters from the
entrance to the Palast-Theatre (and just meters away
from the today’s DCF cinema). For years – while other
cinemas came and went – Palast-Theatre has persevered. And in some way it still exists. The building
restored after the war became the home of Warsaw
cinema in 1945. After several architectural transformations it became the Lower Silesian Film Centre
[pl. Dolnośląskie Centrum Filmowe] in 2011. On this
110th anniversary, DCF – cinema institution with the
longest history in Wrocław – has prepared a special
programme. It includes for example series showcasing the history of film – “Decades” and “Reconstructions”, as well as a selection of “video-diaries” about
Wrocław. A celebration is being planned for a time,
when the epidemic restrictions are lifted, to commemorate the birthday of the last historic cinema in
town. Currently it is scheduled for 3 September.
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Pod koniec 2019 roku ukazała się debiutancka książka Karoliny Kuszyk „Poniemieckie”
(jej fragment przeczytać można w lutowym
numerze „Niezbędnika”). To opowieść o pionierach, którzy, przybywając w 1945 roku do
Wrocławia, byli pewni, że wylądowali tu na
chwilę, że może będzie trzecia wojna i że
jedna bomba atomowa i wrócimy znów do
Lwowa; o drugim pokoleniu, które nad Odrą
zaczęło się urządzać; o generacji trzeciej
i czwartej, które innego domu już sobie nie
wyobrażają, cenią jego nieoczywistą historię
i wyzierające spod polskiego tynku niemieckie szyldy. Rok 2020 – 75. rocznica zakończenia II wojny światowej, której finał przerwał
istnienie niemieckiego Breslau i rozpoczął
dzieje polskiego Wrocławia – to idealny
czas na lekturę tej i innych publikacji, zgłębiających niełatwą historię miasta, regionu
i całych ziem północno-zachodnich. To też
okazja, by wybrać się na spacer szlakami
sąsiadujących ze sobą w przestrzeni miasta
śladów jego przed- i powojennej historii. Na
murach poniemieckich kamienic na Starym
Mieście odnaleźć inskrypcje z nazwiskami
polskich architektów, którzy podnieśli je
z ruin; odwiedzając Halę Stulecia – dzieło
wybitnego niemieckiego modernisty Maxa
Berga – stanąć w cieniu ustawionej przed nią
z okazji Wystawy Ziem Odzyskanych w 1945
roku Iglicy; przechodząc pod imponującym
gmachem Uniwersytetu Wrocławskiego,
wspomnieć o naukowcach, dzięki którym
po zakończeniu wojny niemal od razu reaktywowano jego działalność – uchwałą Rady
Miejskiej rok 2020 we Wrocławiu jest rokiem
właśnie Profesorów Lwowskich.

Politechnika Wrocławska – pierwszy polski wyklad, 1945
(źródło Elektronika nad Odrą, Ignacy Rutkiewicz 1971, domena publiczna)
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Near the end of 2019 Karolina Kuszyk released her first book – Post-German (an excerpt from it is available in the February issue
of the “Wrocław Cultural Guide”). It’s a story about pioneers, who came to Wrocław in
1945, seeking temporary refuge, convinced
that a third war is coming and that all it takes
is one more atom bomb and they’ll be forced
to move back to Lviv. It tells the fate of the
second generation, who started settling
down near Odra river. It continues with the
story of third and fourth generation of settlers, who consider this place as their own
home, appreciate its not so obvious history,
and recognise its German past. Year 2020
– 75 years after the end of World War II, which
meant the end of Breslau and the beginning
of Polish Wrocław. This is the perfect time
to read this and many other publications that
discuss the complicated history of this city,
region and all of the north-west territories. It’s
also a great opportunity to revisit the places
that bear the marks of the city’s both pre- and
post-war history. On the walls of previously
German-owned tenements in the Old Town
you can find inscriptions with the names of
Polish architects, who rebuilt those buildings. You can visit the Centennial Hall – designed by a brilliant German modernist Max
Berg – and stand beneath the Spire erected
to commemorate the Recovered Territories
Exhibition in 1945. Take a stroll around the
impressive building of Wrocław University,
which was reopened very quickly due to the
efforts of its research staff; by the resolution
of the Wrocław City Council the year 2020 is
in fact dedicated to Lviv professors.

fot. A. Czelny ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl

lat polskiego Wrocławia
years of Polish Wrocław

Zbigniew Dłubak, Andrzej Lachowicz, Natalia LL, „Relop”, 1970, projekt, Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70,
dokumentacja z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Michał Diament, dzięki uprzejmości MWW
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lat Instytutu
im. Jerzego Grotowskiego
anniversary of the Grotowski Institute
Każdy z nas pamięta, że bierze swój początek ze wspólnego źródła, któremu na
imię Jerzy Grotowski, teatr Grotowskiego
– zdanie, które wybrzmiało w 1984 roku
w oświadczeniu założycieli i członków Teatru Laboratorium dotyczące jego samorozwiązania, śmiało mogłoby opisywać
misję instytucji już od trzech dekad dokumentującej i upowszechniającej wiedzę
o Jerzym Grotowskim oraz jego praktyce
twórczej. Czym był Teatr Laboratorium 13
Rzędów, Instytut Badań Metody Aktorskiej
czy Ośrodek Badań Twórczości Jerzego
Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych? Wreszcie: na czym polega
fenomen Jerzego Grotowskiego? To kluczowe pytania, na które wyczerpującą odpowiedź można znaleźć m.in. na wortalu
grotowski.net lub w Czytelni im. Ludwika
Flaszena. W 30. rocznicę istnienia Instytutu Grotowskiego jesteśmy winni nakreślenia sytuacji, czym jest sam instytut. I tu
oddajemy głos Dariuszowi Kosińskiemu
(dyrektorowi programowemu w latach
2010–2013), który wówczas trafnie powiedział, że instytut nie jest ośrodkiem
teatralnym lub ośrodkiem badawczym,
lub instytucją organizującą festiwale, lub
placówką wydawniczą. Jest tym wszystkim
na raz i wieloma jeszcze innymi rzeczami.
Obecnie Instytut Grotowskiego kierowany
już od 16 lat przez Jarosława Freta to kilka lokalizacji: Sala Teatru Laboratorium,
gdzie grane są spektakle, Studio Na Grobli
z salami prób oraz pokojami gościnnymi
dla rezydentów, archiwum i wspomniana
Czytelnia im. Ludwika Flaszena z bogatym
księgozbiorem, leśna baza w Brzezince
służąca działalności warsztatowej oraz
miejsce najnowsze – Centrum Sztuk Performatywnych.
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Parafrazując słynny cytat z sympozjalnej
pracy Zbigniewa Gostomskiego „Zaczyna
się we Wrocławiu” (będący także motywem
przewodnim tegorocznych jubileuszowych
działań), zaczęło się między 6 a 8 lutego
1970 roku, kiedy spotkali się plastycy, krytycy i teoretycy sztuki, by omówić kwestie
przeglądu awangardowych postaw artystycznych. Celem przedsięwzięcia było
pozyskanie dzieł wybitnych polskich artystów plastyków do realizacji w przestrzeni publicznej. Miesiąc później, 17 marca,
w Muzeum Architektury otwarta została
wystawa prezentująca wyniki Sympozjum
Plastycznego Wrocław ’70 – projekty, modele i koncepcje dzieł przedstawionych
przez artystów, którzy mieli ofiarować swoje
prace miastu w 25. rocznicę powrotu Wrocławia do Macierzy. Niestety nie dość, że zaniechano pomysłu uczestników sympozjum
na kontynuowanie jego założeń w kolejnych
edycjach (np. w cyklu dwuletnim), to jeszcze
od tamtej pory udało się zmaterializować tylko cztery przedstawione koncepcje: jeszcze
tego samego roku, 9 maja, rozbłysła „Kompozycja pionowa nieograniczona” Henryka
Stażewskiego, czyli dziewięć kolorowych
snopów światła krzyżujących się na niebie
w kształcie litery „W” (1970). Dzięki trzem
podejściom (1972, 1983, 2010) na Wyspie
Piaskowej wyrasta korzeniami do góry
„Żywy pomnik. Arena” Jerzego Beresia, przy
Wrocławskim Teatrze Współczesnym możemy podziwiać betonowe „Krzesło” Tadeusza
Kantora (2011), a w Parku Popowickim stanęła instalacja Barbary Kozłowskiej zatytułowana „Samotność” (2016). Koronawirus
uniemożliwił przeprowadzenie sentymentalnej podróży 50 lat w przeszłość, jednak
na stronie inicjatywy Sympozjum Wrocław
70/20 prezentowane są archiwalne materiały i ciekawostki dotyczące tej jak dotąd największej w Polsce manifestacji twórczości
konceptualnej.

To paraphrase the famous quote from the
symposium submission of Zbigniew Gostomski It all begins here, in Wrocław (which
is also the motto of this year’s festivities),
everything began between 6 and 8 February 1970, when artists, critics and art theorists met to discuss the review of avant-garde art. The goal of this undertaking was
to acquire works of outstanding Polish artists and present them in public. A month
later, on 17 March, Museum of Architecture
opened an exhibition showcasing the results of the Fine Arts Symposium Wrocław
‘70. It involved projects, models and creations focused around the works donated by
artists on the 25th anniversary of Wrocław
repatriation. However, the symposium attendees’ suggestion to continue this initiative in the future (for example every two
years), was abandoned. Even worse, since
then only four projects were ever realised:
that same year, on 9 May, the Vertical limitless composition by Henryk Stażewski was
presented – nine colourful shafts of light,
crossing each other in the shape of the letter “W” on the night sky (1970). After three
separate attempts (in 1972, 1983, and 2010),
a Living monument. Arena – an art piece
featuring an upside down tree – is presented by Jerzy Bereś on the Sand Island.
A concrete Chair is erected by Tadeusz Kantor (2011) near the Wrocław Contemporary
Theatre and in Popowicki Park an installation called Loneliness is created by Barbara
Kozłowska (2016). Because of coronavirus it
is now impossible to take a trip down memory lane and experience that piece of history spanning the past 50 years. However
you can find archived content and articles
on the largest thus far exhibit of conceptual art on the web pages of the Symposium
Wrocław 70/20 initiative.

fot. ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl

lat po Sympozjum
Plastycznym Wrocław ‘70
years after the Fine Arts
Symposium Wrocław ‘70

“Each of us remembers, that we all came
from the same place – the Grotowski
theatre.” That phrase was a part of the
statement made by the founders and the
members of the Laboratory Theatre group,
when they chose to dissolve it in 1984. It
is a fine way to describe the mission of
the institute – for three decades their goal
is to document and publicize the persona of Jerzy Grotowski and his work. What
were the Laboratory Theatre of 13 Rows,
Acting Method Research Institute and
the Jerzy Grotowski Art Research and
the Theatrical-Cultural Pursuits Centre?
And finally: what the phenomenon of
Jerzy Grotowski actually is? You can find
answers to these important questions
for example on the grotowski.net wortal
or in the Ludwik Flaszen Reading Room.
However, on the 30th anniversary of the
Grotowski Institute, it’s important to remind everyone, what is its purpose. To
that end we present the quote of Dariusz
Kosiński (programme director between
2010 and 2013), who very accurately summarised, that “the Institute is not a theatre,
nor a research institute, nor an organiser
of festivals, nor a publisher. It’s all those
things combined – and more.” Nowadays
the Grotowski Institute – for 16 years now
under the leadership of Jarosław Fret – includes a few venues: the Laboratory Theatre Space, where the spectacles are performed; the Na Grobli Studio, which holds
rehearsal rooms and living facilities for
residents; archives; the aforementioned
Ludwik Flaszen Reading Room with its rich
collection of books; a forest base at Brzezinka village, where workshops take place;
and the newest addition – the Centre for
Performing Arts.
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BWA Wrocław: Elastyczne formy działania dla dużej części naszego
zespołu to nasza codzienność i wiemy, jak z nich korzystać. Spotykamy się w chatroomach i na telekonferencjach – także z artystami,
którzy są bardzo pomysłowi, jeśli chodzi o formaty kontaktu z odbiorcami swojego przekazu. Problemem jest nadążanie za rzeczywistością z obsługą administracyjną. Zmiany programu wymagają
zatwierdzenia, a wynagradzanie twórców – zorganizowania zastępczych procedur, bo nie można oczekiwać dziś, że ktoś będzie stał na
poczcie po znaczki.
SKW: Musimy opracowywać scenariusze „b”, „c”, a nawet „d”, ale
i tak wszystko, co zaplanowaliśmy wczoraj, może jutro okazać się do
zmiany. Wyzwaniem jest utrzymanie pozytywnego zaangażowania
bez atmosfery biurowej krzątaniny i codziennych rozmów z gośćmi
naszych wydarzeń i miejsc. Dzisiaj każdy myśli z czułością o chwili,
kiedy znów się zobaczymy.

Społeczna izolacja, która jest odpowiedzią na pandemię, nie
sprzyja podtrzymywaniu więzi twórców i odbiorców kultury.
Jakie są wasze strategie na to, by nie stracić
kontaktu z publicznością?

INSTYTUCJI
KU LT U RY
Skutki radykalnej społecznej izolacji
nie ominęły działalności instytucji
kultury, które z dnia na dzień
zmuszone były do zawieszenia
planów programowych i zamknięcia
drzwi. Zapytaliśmy przedstawicieli
wrocławskich kin, teatrów, galerii
i centrów kultury o to, jak sobie radzą
wysłane na kwarantannę.

SKW: Część działań, o których wiemy, że nie stracą na jakości,
przenosimy do sieci i wierzymy, że tam spotkamy naszych stałych
odbiorców. Zaplanowane spotkania w Barbarze trafiają do internetu;
również tam planujemy podnosić kompetencje kadr w ramach programu Praktycy Kultury. W wyjątkowej odsłonie ukazuje się także ten
numer „Niezbędnika”. Może się okazać, że w ten sposób z częścią naszej oferty docieramy dalej niż do tej pory. Jednak nie ma co ukrywać
– w naszej pracy chodzi o wspólnotę, dlatego przygotowujemy się do
chwili, gdy z pełnym impetem ruszymy do działania po kryzysie.
Centrum Sztuki WRO: Izolacja, a wraz z nią fokus na komunikację
sieciową, może paradoksalnie stanowić szansę na rozwinięcie więzi
łączących artystów, publiczność i organizatorów. Być może nawet
bardziej doceniamy możliwość żywego kontaktu poprzez komunikatory – nieograniczonego do jednego miejsca. I nie jest to tylko
substytut spotkania, ale nowa jakość, która – przez lata przyczajona
– właśnie może ujawnić swój potencjał. Wymaga inwencji i nowych
kompetencji, ale… o to chyba zawsze chodzi?

Jakie zmiany programowe i organizacyjne wymusiła
na waszej organizacji pandemia koronawirusa?
Wrocławski Teatr Współczesny: Nie odbywają się przedstawienia.
Nie rozpoczęły się także próby do dwóch spektakli, których premiery
miały się odbyć w maju i czerwcu. Nie zrezygnowaliśmy z ich realizacji – premiery odbędą się w pierwszym możliwym terminie.
Kino Nowe Horyzonty: Najważniejszą zmianą jest zamknięcie kina
do odwołania, a tym samym zawieszenie kilku ważnych projektów,
m.in. Tygodnia Kina Hiszpańskiego oraz naszych stałych cykli
– np. akademii filmowych, Nowych Horyzontów dla Seniora czy
Wózkowni. Cały czas monitorujemy także kwestię najdogodniejszej
i najbezpieczniejszej realizacji naszych sztandarowych festiwali
– Nowych Horyzontów oraz American Film Festivalu.
Strefa Kultury Wrocław: Musieliśmy wykonać gigantyczną pracę
mającą na celu przełożenie kolejnej edycji Jazzu nad Odrą na październik. Pandemia rozpoczęła się w przeddzień Wrocławskiego Kongresu Kultury. Zamknęliśmy Impart, Barbarę, Recepcję i Domek Miedziorytnika. Pod znakiem zapytania stoją działania międzynarodowe
planowane z Kownem, Berlinem i Lwowem, bo uzależnieni jesteśmy
nie tylko od naszych regulacji, ale i partnerów z innych państw.
BWA Wrocław: W BWA Wrocław Główny zamrożenie działalności
złapało nas w połowie montażu wystawy 13. Konkursu Gepperta.
Z jednej strony więc musieliśmy bardzo szybko przeorganizować
bieżące działania, odwołać, przesunąć, aneksować, a z drugiej strony
– szybko trzeba było zorganizować nowe strategie i kanały kontaktu
z publicznością.

Jak wygląda rzeczywistość waszej pracy w dobie pandemii?
Jakie są codzienne wyzwania, przed którymi stajecie
„w czasach zarazy”?
Centrum Kultury Agora: Obecnie większość z nas pracuje zdalnie.
Poza nagłą koniecznością poznania wielu narzędzi do produkcji
treści online – np. programów do montażu wideo – wyzwaniem jest
reorganizacja pracy. Trudno pracuje się bez bezpośredniego kontaktu, szczególnie w sytuacji, kiedy zespół posługuje się wszystkimi
możliwymi metodami komunikacji: od Messengera, przez Skype’a,
po e-mail. W takiej sytuacji karkołomne staje się „odkopanie” ustaleń
nawet sprzed kilku dni.

Jakie są największe problemy, które dotykają dziś twórców
pola kultury? A czego obawiać się można, jeśli chodzi o czas
„po COVID-19”?
KNH: Jednym z najpoważniejszych problemów jest niepewność.
Sytuacja związana z pandemią zmienia się z dnia na dzień, przez co
planowanie jest dosyć skomplikowane. Czas „po” jest także sporą
zagadką; trudno przewidzieć, jak zmienią się zachowania społeczne

fot. Jerzy Wypych
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WTW: Nie pokazujemy zapisów naszych spektakli, bo rejestracje
teatralne są realizowane w innych celach, budżecie i możliwościach
technicznych, o prawach autorskich już nie wspominając. Proponujemy widzom luźną i spontaniczną formę kontaktu poprzez serwisy
społecznościowe: zamieszczamy fragmenty spektakli oraz – przede
wszystkim – filmiki stworzone przez naszych aktorów. Chcemy,
by widzowie, pozostając z nimi w „kontakcie”, nie zapomnieli
o naszym teatrze.

po ponownym „otwarciu” naszej rzeczywistości. Dużą otuchą są dla
nas wszystkie słowa wsparcia od widzów, którzy – tak jak my – tęsknią
za ponownym spotkaniem w sali kinowej.
Centrum Sztuki WRO: Aktualnym problemem środowiska kultury jest ekonomiczny survival. Twórcy obrywają jako osoby bytowo
uzależnione od szerszego uczestnictwa kulturowego oraz jako ofiary
systemowych edukacyjnych zaniedbań wobec aktywności nieutylitarnych. Polski kontekst ukazuje też, że artyści są podatni na wywłaszczenie – proponowane im systemowe osłony często są obciążone
koniecznością nacjonalizacji efektów własnej twórczości.
CK Agora: O problemie „umów śmieciowych” głośno było jeszcze
przed pandemią. Epidemia pozbawiła zatrudnionych na tego typu
umowach jakichkolwiek środków finansowych. Pomoc publiczna
ogranicza się do ogłaszania kolejnych konkursów grantowych i stypendialnych, jednak konkurs nigdy nie jest równoznaczny z przyznaniem dofinansowania. Pieniądze trafią więc do tych, którzy najlepiej
poradzą sobie z wypełnieniem wniosku.

Sytuacja zmienia się niemal z dnia na dzień, jednak już dziś
możemy snuć wnioski z pierwszych obserwacji funkcjonowania
sektora kultury. Jakie lekcje na przyszłość wyciągnąć powinniśmy z tego nowego dla wszystkich doświadczenia?
KNH: W przypadku organizacji pozarządowych czy mniejszych instytucji trudno mówić o wyciąganiu wniosków. Nasuwa się tu prosta odpowiedź: trzeba gromadzić oszczędności. KNH nie należy jednak do
żadnej wielkiej sieci, przez co amortyzowanie ewentualnych strat jest
ograniczone, a gromadzenie oszczędności w przypadku niedużego
budżetu staje się luksusem. Konieczne jest zatem większe wsparcie na
poziomie ogólnokrajowym: z uproszczonymi procedurami, uruchamiane możliwie szybko, zabezpieczające zarówno pojedynczych artystów, działaczy kultury, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje.
Centrum Sztuki WRO: „Preppersem” trzeba stać się na długo przed
kryzysem. Doraźne rozwiązania i chaotyczne łatanie wciąż nowych
dziur nie będzie ani ciekawe, ani wartościowe dla odbiorcy, który
z każdej strony atakowany jest jakimś „klikalnym kontentem”. Fundamentami atrakcyjnej wirtualnej treści są: doinwestowane kwalifikacje
pracowników, dobrze opracowane, dające się obsługiwać zdalnie,
apokalipsoodporne archiwum i wsłuchiwanie się w intuicje artystów
oraz badaczy.
BWA Wrocław: Na pewno lepiej posługujemy się narzędziami społecznościowymi i w przyszłości będziemy korzystać z tego doświadczenia. Wiemy też, co musimy poprawić w naszej wirtualnej infrastrukturze. Program online ma niewątpliwe plusy, ale przymusowa
izolacja wzmocniła w nas przekonanie, że największą wartością jest
bezpośredni kontakt z publicznością. Gdy tylko to będzie możliwe,
chcemy to celebrować.
Z Dominiką Drozdowską, Anną Mituś, Katarzyną Roj, Joanną Stembalską
(BWA Wrocław), Anną Borowską i Polą Fedyszyn (Centrum Kultury Agora),
Stanisławem Abramikiem (Kino Nowe Horyzonty), Dominiką Kawalerowicz
(Strefa Kultury Wrocław), Markiem Fiedorem (Wrocławski
Teatr Współczesny) oraz zespołem Centrum Sztuki WRO
rozmawiał: Kuba Żary

C U LT U R A L
INSTITUTIONS
The effects of extreme social
isolation negatively impacted cultural
institutions, which were forced to
suspend their programmes and
operations overnight. We’ve asked
representatives of Wrocław cinemas,
theatres, galleries and cultural centres
about their situation considering that
quarantine is in effect.
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What scheduling and management changes your organisation had to implement due to the coronavirus pandemic?
Wrocław Contemporary Theatre: We suspended all performances. Also we are unable to proceed with rehearsals for two plays
scheduled for May and June. However we have not abandoned
these projects – we’ll schedule the premieres as soon as possible.
New Horizons Cinema: Closing the cinema was a critical change
for us. As a result we had to suspend several important projects
including Spanish Cinema Week as well our regularly scheduled
series – including film academy, “New Horizons for seniors”, and
the “Parents with strollers” [pl. “Wózkownia”] initiatives. We’re
still planning for the most appropriate and safe way to organise
our flagship festivals – New Horizons and the American Film
Festival.
Culture Zone Wrocław: We had to reschedule the latest edition
of Jazz on the Odra festival to October – that took a great deal
effort. The coronavirus pandemic began one day before the
Wrocław Culture Congress. We had to close our venues: Impart,
Barbara, Reception and Engraver’s House. The future of international projects we were working on in collaboration with Kaunas,
Berlin and Lviv is unclear, since it depends not only on Polish
regulations, but those of our foreign partners as well.
BWA Wrocław: Here at BWA Wrocław Główny we had to suspend
operations right in the middle of our preparations for the 13th edition of the Geppert Contest. First we had to quickly reorganise all
ongoing activities, and cancel or reschedule a lot of things. Also
we had to come up with new strategies and channels for communicating with our audience – fast.

How do you function now, with pandemic in full swing?
What are your day-to-day challenges, when the “plague”
is rampant?
Centrum Kultury Agora: Most of us work from home now. Apart
from the sudden need to learn many tools for making online
content – e.g. video editing software – coordinating our efforts is
a major challenge. It is difficult to work without direct contact,
especially when we use a wide variety of communication tools,

fot. Filip Wierzbicki

including Messenger, Skype, and e-mail. As a result finding the
exact details on arrangements sometimes takes days.
BWA Wrocław: Flexibility is natural to our day-to-day operations
for most of our team, so we know how to make it work. We organise chat room sessions and teleconferences. We also include artists – they are very creative in coming up with solutions to reach
out to their audience. The problem is keeping up with administrative work as result of our current circumstances. Changes to the
schedule require approval, artist remuneration requires alternative solutions. We can’t expect people to stand in lines at the post
office nowadays.
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Culture Zone Wrocław: We have to devise plan “B”, “C”, and even
“D” for everything. And even if we plan for tomorrow, it all can
come crashing down the next day. Maintaining a positive attitude
despite the office bustle and daily conversations with guests of
our events and venues is a challenge. We’re all just hoping to see
each other soon.

Social isolation in response to the pandemic is not conducive
to maintaining contact between the artists and their audience.
How do you plan to stay in touch with the public?
Wrocław Contemporary Theatre: We do not show recordings
of our performances, since such content is produced for other
purposes, involves different budgets and technical means. Not
to mention there’s copyright issues. We offer our audience rather
loose, casual means of contact through social media: we post
fragments of spectacles and – most importantly – videos made
by our actors. We “touch base” with our audience to make sure,
that they do not forget about us.
Culture Zone Wrocław: We’ve decided to move some of our projects online – if their quality won’t suffer as a result. We believe
that our regular audience will appreciate that. Our Barbara meetings scheduled are conducted online. We’re also planning to
provide online trainings as part of our Culture Practitioners program. The latest issue of our “Wrocław Cultural Guide” magazine
will also be available on the web. As a result it may reach an even
greater audience than before. That being said, the goal of our efforts is to build a community. That is why we’re already preparing
to get back into full swing of things, once the current crisis ends.
WRO Art Centre: Curiously, the isolation and the resulting shift
to online communication may be an opportunity to bring artists,
audience, and organisers closer together. We may even appreciate
face-to-face contact via communicators even more – since you
can now do it anywhere you are. It’s not just a substitute for
meeting with people. It could prove to be a new standard – for
years rather overlooked – finally showing its true potential.
It does require a bit of innovative thinking and new skills, but
that’s the point, isn’t it?

What are the most pressing problems for people working in
culture today? What do you think may be an issue, after the
threat of COVID-19 is gone?
New Horizons Cinema: Uncertainty is the biggest problem. The
pandemic situation changes every day, so planning anything gets

complicated. What will happen “after” is also a mystery. There’s
no way of telling, how the society will function once the quarantine is lifted. The feedback from our audience is very encouraging however. Just like us, they can’t wait to meet together at the
cinema.
WRO Art Centre: Economic survival is the most pressing problem in culture right now. Creators suffer the most, since they’re
dependent on the participation from the audience, and they are
victims of limited educational support by the state for non-commercial activity. We can see in Poland, how susceptible the artists
are to expropriation. Government aid often comes at the cost
of being forced to nationalise art.
Centrum Kultury Agora: The issue of “junk contracts” was well
known even before the pandemic. As a result of the epidemic,
people employed based on such contracts effectively lost all
income. Government aid is limited to grant and scholarship contests, and yet participating in those does not always mean getting
the money. So only the people, who can expertly navigate the
application forms, can hope to get the funding.

Situation changes almost every day. However we can already
come to some conclusions, seeing how the cultural sector
now operates. What lessons everyone should learn from this
new experience?
New Horizons Cinema: When it comes to NGOs or small institutions, it’s difficult to call the conclusions. It’s quite simple: you
need savings. New Horizons Cinema is not part of some large
chain, so our ability to recuperate from financial losses is limited.
On the other hand, having a huge bank, when your budget is
small to begin with, is a luxury. Therefore, what we need is more
support at the state level: simplified procedures that are applicable without delay, which provide security for individual artists,
cultural entities, NGOs, and institutions.
WRO Art Centre: You need to be a “prepper” long before a crisis
occurs. Temporary solutions and scrambling to stop the bleeding
is neither appealing nor valuable to the audience, when they’re
being bombarded by “clickable content”. The foundations of
attractive online content are: financing for staff training, a well
prepared “disaster-proof” archive with remote access, and listening to feedback from the artists and researchers.
BWA Wrocław: We’ve learnt how to use social media more
effectively, and we’ll continue to build on that experience. Now
we also know, which parts of our virtual infrastructure require
improvement. Having online content definitely has its advantages. However, forced isolation made it clear, that direct contact
with our audience is most important. And that’s something we
will celebrate as soon as possible.
Dominika Drozdowska, Anna Mituś, Katarzyna Roj, Joanna Stembalska
(BWA Wrocław), Anna Borowska and Pola Fedyszyn (Centrum
Kultury Agora), Stanisław Abramik (New Horizons Cinema),
Dominika Kawalerowicz (Culture Zone Wrocław), Mark Fiedor
(Wrocław Contemporary Theatre) and the team of WRO Art Centre
were interviewed by: Kuba Żary
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ZARAZA

JERZY AMBROZIEWICZ
(…)
W mieście cały wysiłek skupiono na izolacji osób,
które miały kontakt z chorymi.
Wykrywanie kontaktów było problemem w sam raz
dla kilkuset Sherlocków Holmesów. Sprawdziło się
bowiem rychło, że podczas epidemii zachorowania rosną w postępiearytmetycznym, kontakty zaś
– w geometrycznym.
Siedzibą głównego Sherlocka Holmesa był lokal
dzielnicowej stacji sanepidu mieszczącej się na
czwartym piętrze w czynszowej kamienicy przy
placu Engelsa. (…) Doktor Suchowiak, kierownik
stacji, miał do pomocy kilku inspektorów. Razem
stanowili główną komórkę wywiadowczą i kontrwywiadowczą ospowego frontu.
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17 lipca zamknęli na kwarantannie siedemnaście
osób w domu przy ulicy Bujwida. Wyżywienie miał
dostarczać Polski Czerwony Krzyż pod bramę. Z kamienicy tej należało jednak najpierw zabrać matkę
zmarłej pielęgniarki, gdyż wyliczono, że za wcześnie opuściła szpital zakaźny. Wprawdzie w karcie
chorobowej wpisano rozpoznanie „ospa wietrzna”
i gdyby to była prawda, mogłaby uchodzić od kilku
dni za rekonwalescentkę, ale teraz już wiedziano, że
rozpoznanie było błędne i Pałubińską wypuszczono
ze szpitala zakaźnego po prostu chorą. Trzeba było
jak najszybciej umieścić ją z powrotem na łóżku
szpitalnym. Jak tego dokonać, by nie przestraszyć
jej ani nikogo z sąsiadów? Tramwajem nie można,
taksówką także nie. Karetką pogotowia również.
Chodziła przecież normalnie, nie leżała obłożnie
chora, nie zdawała sobie sprawy z tego, co jej grozi.
Do Pałubińskiej wybrali się doktor Suchowiak z inspektorem. Weszli do mieszkania, starając się utrzymać odpowiedni dystans. Powiedzieli jej, że musi
wrócić na Piwną. Zgodziła się, bo tam leżał jej syn.
Wyszykowała się raz-dwa. Poszli piechotą przez
parę ulic z Bujwida na Piwną. Po drodze rozmawiali
z nią o znajomych zmarłej córki, o tym, kogo odwiedzała po wyjściu ze szpitala, z kim się przyjaźni,
do kogo chodzi, kto przychodził do jej mieszkania.
Tylko na podstawie takich rozmów można było
ustalić listę osób, dla których szykowano już pierwsze izolatorium za miastem, w Praczach.
***
Pomieszczenia dzielnicowej stacji sanitarno-epidemiologicznej zostały odizolowane od reszty budynku. Na czwarte piętro wjeżdżało się jedynie windą.
W pokojach rozstawiono łóżka. Pracownicy stacji
dostali ubrania ochronne. Z rodziną mogli się kontaktować tylko telefonicznie.

Dano im znać, że do szpitala Neugebauera przywieziono chorą w ciąży. Zaczęła krwawić, mąż odstawił
ją taksówką. Okazało się, że to nie było poronienie,
lecz ospa. Okazało się, niestety, w chwili, gdy chora
została już przyjęta i leżała w sali szpitalnej. Była to
pracownica szpitala Rydygiera, która obsługiwała
zmarłą Kowalow.
Trzeba było natychmiast jechać pod wskazany
przez szpital adres. Chora zajmowała jeden pokój w
amfiladzie wspólnego mieszkania. Aby się do niego
dostać, musiała przechodzić przez korytarz i pokój.
Ospa była nadal tajemnicą. W prasie nie ukazał się
najmniejszy komunikat na ten temat.
Mąż początkowo się dziwił, że lekarz pyta go o takie
rzeczy jak numer taksówki, którą odwoził żonę,
gdzie się zatrzymywali, kto przychodził od sąsiadów, czy bywali ostatnio u znajomych. Co to
wszystko ma wspólnego z poronieniem jego żony?
Jechali taksówką marki Warszawa. Pamięta, że szofer był młodym mężczyzną, miał koszulę w kratkę.
Zapłacił trzydzieści parę złotych, bo najpierw pojechali do ambulatorium – tam ją zbadali, dali skierowanie do szpitala wojewódzkiego. Pojechali, żona
została w taksówce, on wyszedł, by się dowiedzieć,
czy jest miejsce. Nie było, wtedy pojechali na plac
Hirszfelda i tam żonę zostawił. Po co to całe śledztwo? Mówi prawdę, ale chce wiedzieć, dlaczego pytają go o takie sprawy.
Doktor Suchowiak wytłumaczył możliwie oględnie,
że te żonine dolegliwości mogą mieć źródło w chorobie zakaźnej.
– Prawdopodobne jest – mówił doktor – że żona
zaraziła również pana, współmieszkańców, a także
wszystkich, którzy się z nią nawet przelotnie zetknęli. Kto mieszka obok?
(…)
Barierę przeciwepidemiczną miały tworzyć następujące cegiełki: szczepienia ochronne, odosobnienie i leczenie chorych na Variola vera oraz izolacja
osób, które zetknęły się z ospą w jej ukrytym czy
też jawnym stadium. Te główne człony bariery uzupełnione zostały dodatkami: kubłami z chloraminą wystawionymi przed progami instytucji, fabryk
i urzędów, klamkami owiniętymi gazą zwilżoną
środkiem odkażającym, hasłami wzywającymi do
wzmożonej higieny, powstrzymywania się przed organizowaniem bankietów, przyjęć i wesel i uczestnictwem w bankietach, przyjęciach i wszelkich
weselach oraz hasłem: „Witamy i żegnamy się bez
podawania rąk”.

fot. mat. wydawcy
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(…)
All the efforts in the city were focused on isolating
people who had contact with the sick, and detecting
all the contacts was a perfect problem for hundreds
of Sherlocks. It soon turned out that during the epidemic, the growth of the number of sick was in line
with arithmetic progression, while the number of
contacts grew exponentially.
The office of the head Sherlock Holmes was the local
sanitary and epidemiological station office, located
on the fourth floor of a tenement house in Engelsa
Square. (...) Dr Suchowiak, the station manager, was
supported by several inspectors. Together, they were
the main intelligence and counter-intelligence unit
on the smallpox front.

Jerzy Ambroziewicz, fot. Grażyna Rutowska / Narodowe Archiwum Cyfrowe

On 17 July, they quarantined seventeen people in
a house on Bujwida Street, who were supposed to receive food rations, delivered by the Polish Red Cross
to the main gate. Before that happened, they first
had to take away the dead nurse’s mother, since they
found out that she left the infectious diseases hospital too early. The diagnosis in her files said “chickenpox”. If that was true, she could’ve been considered
disease-free for several days now, but at that point it
was already known that the previous diagnosis was
a mistake and Pałubińska was still sick when she was
released home. She needed to return to the hospital
bed as quickly as possible. How to do this without
scaring her or any of her neighbours? Taking a tram
was out of any question, taxi was also right out, just
like the ambulance. She was walking around, she
wasn’t bedridden, she wasn’t also aware of the risk.
Dr Suchowiak and the inspector paid Pałubińska
a visit. They entered her flat, trying to keep their
distance, and told her that she had to go back to the
hospital on Piwna Street. She agreed, because her
son was also there, and she got ready to go in a minute. They walked a couple of blocks from Bujwida
to Piwna Street, talking about her dead daughter’s
friends, whom she visited after she left the hospital,
whom she was friends with, whom she visited, who
came to visit her in her flat along the way.
Such conversations were the only way to determine
the list of people, who would end up in the first isolation centre in Pracze, outside the city limits.
***
The offices of the district sanitary and epidemiological station were isolated from the rest of the building, and a lift was the only way to get to the fourth
floor. There were beds set up in the rooms, and the
staff were given protective clothing. Their contacts
with families were limited to phone calls only.
They got the word that a pregnant woman had been
brought to the Neugebauer Hospital. She had started
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bleeding, and her husband brought her there in
a taxi. It turned out that it wasn’t a miscarriage, it
was smallpox – unfortunately too late, as the patient
had already been admitted to the hospital and in
a bed on a ward. Soon, they found out that she
worked at the Rydygier Hospital, which cared for
the late Kowalow.
They had to go to the address indicated by the hospital, as quickly as possible. The patient had a single
room in an enfilade of a shared apartment, and she
had to walk through a hallway and a room in order
to get there.
At that point, smallpox was still a secret, the press
hasn’t published as much as a single news about it.
At first, the husband was surprised that the doctor
asked him about such things as the number of the
taxi he and his wife took, the places where they
stopped, names of any neighbours who visited and
any contacts with their friends. What on Earth did
this have to do with his wife’s miscarriage? They
hailed a Warszawa taxi car, the husband remembered that their driver was a young main, wearing
a plaid shirt. They paid thirty or so zlotys, because
they first went to the outpatient clinic, where she
was examined and referred to the regional hospital. They went together, his wife stayed in the taxi,
while he went out to find out if they could take her
in. They couldn’t, so they went to Hirszfelda Square
and he dropped his wife there. What is the point of
this investigation? He was telling the truth, but he
wanted to know why they were asking him about
such things.
Dr Suchowiak explained, without getting into details, that his wife’s issues may be caused by an infectious disease.
“It’s highly probable that she also infected you, your
housemates, as well as everybody who had as much
as a brief contact with her,” he added. Who lives next
door?
(…)
The dam to stop the epidemic was to be built out of
several building blocks – preventive vaccination, isolation and treatment of patients infected with Variola vera, along with isolation of people who came into
contact with smallpox in the incubation period or in
later stages. These main components of the barrier
were reinforced with additional measures – buckets
filled with monochloramine, put up near the doors
of the institutions, factories and offices, handles
wrapped in gauze soaked with disinfectant, slogans
calling for increased hygiene, refraining from organising and participating in banquets, receptions and
all weddings, as well as the key headline: “Greet and
say goodbye to each other without shaking hands.”
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as well as hundreds of articles. Winner of numerous
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Osiedle dla gruźlików
Housing estate for consumptives
ul. Piwowarska
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W latach 20. XX w. cała Europa wciąż bała się gruźlicy, a nowe przepisy wprowadzone m.in. na terenie Niemiec kazały izolować wszystkie przypadki. W 1928
roku podjęto decyzję o budowie osiedla dla chorych na Praczach Odrzańskich
– w bezpiecznej odległości od miasta. Powstały 32 piętrowe domy w zabudowie
szeregowej, gdzie trzypokojowy parter zajmowała rodzina, a chory mieszkał
na piętrze, mając do dyspozycji własną garderobę, toaletę, duży pokój i balkon.
Dzięki unikatowym rozwiązaniom typu układ północ-południe chorym zapewniono maksymalny dostęp do światła słonecznego (istotnego z punktu widzenia
ówczesnych zaleceń lekarskich). Ponadto dwa dodatkowe budynki przeznaczono
dla samotnych chorych z dostępem do własnych gabinetów z ekspozycją
zachodnią i oszklonych, dobrze nasłonecznionych werand.
In the 1920s, all of Europe was still afraid of tuberculosis, and new regulations
introduced in Germany and other countries called for isolation of all patients
suffering from this disease. In 1928, a decision was made to build a housing
estate for the sick in Pracze Odrzańskie, at a safe distance from the city. In total,
32 two-storey terraced houses were erected, with the three-bedroom ground
floor for the family, and the top floor for the patient, who had their own walk-in
closet, a toilet, a large bedroom and a balcony. Thanks to unique solutions, such
as the north-south facing directions, the patients were provided with maximum
sunlight exposure, which at that time doctors believed to be important for the
sick. What is more, two additional buildings were designed to accommodate
the needs of patients without families, who had access to their personal offices
facing west and glazed porches with great access to sunlight.

Strach przed epidemiami różnego typu towarzyszył ludzkości od wieków. Ku ich powstrzymaniu
jedni wznosili modły, a ci bardziej pragmatyczni
– budynki specjalnego przeznaczenia. Oto spacer
szlakiem wrocławskich obiektów, dzięki którym
udało się opanować niejeden stan zagrożenia.
Niektóre z nich zaprojektowano od podstaw
z uwzględnieniem najdrobniejszych potrzeb
chorych, inne na kartach epidemicznych historii
zapisały się bardziej przez przypadek.
The fear of epidemics of various kinds was an
element of human life for many centuries. Some
prayed to keep them at bay, others – more pragmatic
ones – erected special buildings. Let’s go for a walk
along the trail of buildings in Wrocław that helped
the city manage not just one, but many health
emergencies. Some of them were designed with
all the needs of the patients in mind right from
the get-go, while others found their ways into the
annals of epidemic history by accident.

Wzorcowe sanatorium dziennego pobytu dla dzieci
Model day care sanatorium for children
ul. Kopernika
Choroby płuc stanowią także tło powstania
kolejnego punktu spaceru. Na uboczu parku
Szczytnickiego, w ramach wystawy „Mieszkanie i miejsce pracy” (WuWA) w 1929 roku
wzniesiono wzorcowe sanatorium dziennego
pobytu dla dzieci. Modernistyczny, dobrze
doświetlony budynek projektu Richarda
Konwiarza miał służyć małym pacjentom
dotkniętym lub zagrożonym chorobami
układu oddechowego. Nad ich pobytem
czuwał wykwalifikowany personel, a dzieci
– oprócz nauki i zabawy jak w normalnym
przedszkolu – poddawane były zabiegom,
głównie naświetlaniu lampami kwarcowymi.
Na zewnątrz mogły korzystać z brodzika do
kąpieli, letniego teatru lalkowego i placu
z przyrządami do gimnastyki. W zamyśle
projektanta było to modelowe rozwiązanie
w opiece nad dziećmi, do zastosowania
w całych Niemczech. Tuż po wojnie pawilon
został w znacznym stopniu przebudowany,
a podczas Wystawy Ziem Odzyskanych
w 1948 roku zorganizowano w nim „punkt
przechowania dzieci”, gdzie zwiedzający za
opłatą 50 zł mogli zostawić swoje pociechy
na czas oglądania wystawy.
fot. Heinrich Klette, z arch. Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu

Pulmonary diseases were also what gave rise
to another building along our route. On the
outskirts of Szczytnicki Park, a model day
care sanatorium for children was built as
part of the Homestead and Workplace
[Ger. Die Wohnungs- und Werkraumausstellung] exhibition, also known as WuWA.
The modernist and well-lit building designed
by Richard Konwiarz was supposed to help
young patients suffering from or just at
risk of respiratory diseases. Their stay was
supervised by qualified staff, and the children
– in addition to learning and playing like in
a normal kindergarten – were treated, mainly
with quartz lamps. Outside, they could use
a swimming pool, a summer puppet theatre
and a square with gymnastics equipment.
The designer wanted the sanatorium to
become a model solution for childcare, which
was supposed to be used across all Germany.
Shortly after the war, the pavilion was largely
rebuilt, and during the 1948 Exhibition of the
Recovered Territories it served as a children’s
shelter, where visitors could leave their children for 50 PLN to watch the exhibition.

Szpital ospowy w Szczodrem
+ izolatorium na Psim Polu
Smallpox hospital in Szczodre
+ quarantine facility in Psie Pole district

fot. ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl

Szpital MSWiA
The Ministry of Interior
and Administration Hospital
ul. Ołbińska

Walka z epidemią czarnej ospy latem 1963
roku polegała w dużej mierze na izolowaniu
chorych i tych, który mieli z nimi styczność.
W prasie regularnie publikowano listę osób
zainfekowanych i wzywano do stawienia się
w sanepidzie wszystkich mających kontakt
z nosicielami wirusa. Zarażonych umieszczano
w szpitalu w podwrocławskim Szczodrem.
Budynek ten (przed wojną mieszczący konsulat Szwecji), jak i sama miejscowość, posłużyły
później jako plan zdjęciowy podczas ekranizacji historii epidemii w filmie „Zaraza” Romana
Załuskiego z 1971 r.

The fight against the smallpox epidemic in the
summer of 1963 comprised mainly isolating the
sick and those who came into contact with them.
The press regularly published a list of infected
people and called for all those who came into
contact with them to come to report to the sanitary and epidemiological authorities. Those who
came were placed in a hospital in Szczodre near
Wrocław. The building, which used to house the
Swedish consulate before World War II, as well
as the town itself, later served as a set for Roman
Załuski’s 1971 film The Plague, which portrayed
the history of the epidemic.

Utworzono też 18 izolatoriów, z czego największe z nich na 800 miejsc zlokalizowano
na Psim Polu w ówczesnym Technikum
Budowy Silników. W otoczonych drutem
kolczastym barakach panowały rygorystyczne przepisy, a pacjenci narzekali głównie na
jakość posiłków, brak alkoholu, papierosów
czy szafy grającej.

In total, 18 quarantine facilities were also
established, with the largest one, housing 800
patients, being located in the buildings of the
Engine Building School in Psie Pole. The barracks
fenced with barbed wire were subject to strict
regulations, and the patients who lived there
complained mainly about the quality of meals,
the lack of alcohol, cigarettes or a jukebox.

Historia wirusa Variola vera kończy się szczęśliwie – szczepienia na masową skalę sprawiły,
że w 1978 roku Światowa Organizacja Zdrowia
ustanowiła tysiąc dolarów nagrody za wykrycie
choć jednego zachorowania. Od 1980 r. ospa
prawdziwa pozostaje jedyną chorobą ludzi
uznaną przez WHO za całkowicie zwalczoną.

The history of the Variola vera virus has a happy
end – mass vaccinations made the World Health
Organization establish a 1,000 USD prize for
detecting at least a single case in 1978. Since
1980, smallpox remains the only human disease
recognised by the WHO as being completely
eradicated.

Budynek szpitala powstał w 1852 roku w miejscu dawnego przytułku.
Autorami projektu byli Richard Plüddeemann i Karl Klimm (duet mający
w swoim dorobku m.in. most Zwierzyniecki, budynek Biblioteki Uniwersyteckiej przy Szajnochy czy wieżę ciśnień przy Wiśniowej). Głośno zrobiło
się o nim dokładnie 111 lat później, figurując wówczas jako Szpital Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. 2 czerwca 1963
roku trafił tu oficer SB wracający z Indii, u którego zdiagnozowano malarię
i odesłano na dalsze leczenie. W budynku szpitala pacjent zostawił jednak
dodatkowo wirusa ospy prawdziwej, co zapoczątkowało dwa miesiące intensywnej walki ze śmiercionośną chorobą, łącznie z odcięciem Wrocławia
od reszty kraju i przymusowym zaszczepieniem ponad 8 milionów ludzi.
Łącznie zanotowano 99 chorych (w tym 90 we Wrocławiu), a w trakcie
trwania epidemii zmarło 7 osób.
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The building housing the hospital was built in 1852 to replace a former
orphanage, it was designed by Richard Plüddeemann and Karl Klimm – a duo
that worked on the Zwierzyniecki Bridge, the University Library building on
Szajnochy Street and the water tower on Wiśniowa Street, among many others.
It became famous exactly 111 years ago – at the time it was known as the
Regional Public Safety Office Hospital in Wrocław. On 2 June 1963, a Security
Office officer returning from India was admitted, diagnosed with malaria and
transferred for further treatment. What the doctors didn’t know at the time
was that he had also left the smallpox virus there, which was a prelude to two
months of intense fighting against the deadly disease, leading to Wrocław
being cut off from the rest of the country and compulsory vaccination of more
than 8 million people. A total of 99 smallpox patients were recorded (including
90 in Wrocław alone), and the epidemic led to the deaths of 7 people.

fot. Mieczysław Dołęga, z arch. „Gazety Wrocławskiej”

Wydział Nauk o Zdrowiu UMW i pomnik pielęgniarki
Faculty of Health Sciences of the Medical University
and the monument to the nurse

fot. ze zbiorów fotopolska.eu

ul. Bartla
Przez mury tego malowniczo położonego budynku na
Szczytnikach przewinęło się wiele instytucji. Na początku XX wieku znajdował się tam Szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich, przemianowany później na sanatorium
Charitasheim prowadzone przez niemieckie siostry zakonne, następnie przez lata kształciły się tu wrocławskie
pielęgniarki i położne (liceum medyczne), a obecnie mieści się Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego. Odwiedzając to miejsce, warto poświęcić chwilę
i odnaleźć stojący w podwórku pomnik przedstawiający
postać pielęgniarki z niemowlęciem na rękach. To jeden
z niewielu tego typu obiektów w Europie, który powstał
w 1974 r. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i jeszcze do niedawna widniała przy nim tabliczka
z dedykacją o treści: „W XXX rocznicę PRL pielęgniarkom – społeczeństwo dzielnicy Wrocław Śródmieście”.

The walls of this picturesque building in Szczytniki
housed many institutions. At the outset of the 20th
century, it was the Hospital of the Sovereign Military
Order of Malta, later renamed the Charitasheim
Sanatorium, run by German nuns. Then, it was turned
into a medical high school, which trained nurses and
midwives in Wrocław. Currently, the building hosts the
Faculty of Health Sciences of the Medical University.
While visiting this place, take a moment to find a statue
standing in the courtyard, depicting a nurse with
a baby in her arms. One of the few such monuments
in Europe was erected in 1974 at the initiative of the
Polish Nursing Society. Until recently, there was a plate
with a dedication: “On the XXX anniversary of the
Polish People’s Republic to nurses – the society of the
Wrocław Śródmieście district.”

print screen z koncertu „SCOOTER LIVE – I WANT YOU TO STREAM !!!” w serwisie YouTube
print screen from the concert SCOOTER LIVE – I WANT YOU TO STREAM !!! on YouTube

I want
you to
stream!
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Romana Pomianowska
jedna z koordynatorek prowadzonego przez Strefę Kultury
Wrocław programu Praktycy Kultury – działań kompetencyjno-szkoleniowych skierowanych do pracowników wrocławskiego
i dolnośląskiego sektora pozarządowego, instytucji kultury
oraz osób pracujących niezależnie. Szerzej sytuacji wytwarzania
i konsumowania kultury online przyjrzą się zwycięzcy konkursu
badawczego rozstrzygniętego w ramach programu, czyli
zespół w składzie: Martyna Picheta, Daria Łabaj, Rafał Hydzik,
Maria Dąbrowska.
one of the coordinators of the Culture Practitioners
programme run by Culture Zone Wrocław, which focus on
competence and training activities directed at employees
of the Wrocław and Lower Silesian non-governmental sector,
cultural institutions and freelancers. The concept of producing
and consuming online cultural content will be discussed in
detail by a team of winners of the research competition held
as part of the programme, that is: Martyna Picheta, Daria Łabaj,
Rafał Hydzik, and Maria Dąbrowska.

N

“I

Aż tu nagle: marzec 2020. COVID-19 lockdown
sprawił, że to, co do tej pory było mrzonką, jakimś
niedoścignionym wzorem czytelniczej aktywności,
stało się bułką z masłem. Wcześniej nieosiągalna
jedna jedyna lektura w tygodniu nagle zmieniła
się w książki połykane w odstępach dobowych. Nie
śpimy, czytamy. Niech was nie zwiedzie ten niespotykany przyrost w czytelniczej statystyce – to entuzjazm pierwszego tygodnia w czterech ścianach, a
nade wszystko zasługa Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz Legimi (samo dobro!).

But suddenly there’s March of 2020. Because of
COVID-19 lockdown such a lofty goal of intense
reading is now easy to achieve. One book per week
used to be nigh impossible. Now we ingest books in
a matter of days. We read instead of going to bed.
Don’t let this unusual spike in reading statistics fool
you. It is the result of people being stuck in their
homes during the first week of quarantine, and the
support of Municipal Public Library in Wrocław and
Legimi (good on them both).

a pewno znacie to styczniowe wyzwanie:
przeczytam 52 książki w 2020 roku. Czyli –
jak wynika z szybkiej kalkulacji – jedną na
tydzień. To nie może się udać, ale spróbować nie
zaszkodzi, choć sukcesu nie wróżę.

’m going to read 52 books in 2020”. That
New Year’s resolution sounds familiar,
doesn’t it? That means – if you do the some
quick maths – one book per week. That does not
look feasible, but there’s no harm in trying. Still –
sounds like a long shot.

W kolejnym tygodniu czytelniczy zapał dynamicznie spada, ustępując miejsca kolejnym przedziwnym pandemicznym doświadczeniom.

Next week however shows a major drop in reading
enthusiasm, replaced with other unusual “pandemic concepts“.

27 marca – pierwotnie dzień koncertu Scootera we
wrocławskiej Hali Stulecia, na który planowałam
się wybrać ze znajomymi. Nosy mamy na kwintę,
bo odwołany. Radości nie było końca, kiedy okazało się, że pradawna technogwiazda – co tu dużo
mówić: nieco przypałowy element naszej wczesnej
młodości – jest już dalece zaawansowana w procesie adaptacji swojej działalności do bieżących warunków i akurat tego dnia gra koncert live-online
(sic!) pod hasłem „I WANT U TO STREAM”. Na
żywo, z Hamburga, bez publiczności – przedstawia
się to bardzo dziwnie. Nie tracimy jednak radości
oglądania, słuchania, dzielenia tego osobliwego
doświadczenia. Kiedy łączę się ze znajomymi na
grupowym wideo-czacie, u każdego słychać „How
much is the fish!”, a zaraz po nim donośne „Fire”.
Do pełni szczęścia brakuje bardzo wiele, ale nowatorska formuła i namiastka bycia razem powoduje szeroki uśmiech. A kiedy Baxxter – a właściwie
Hans Peter Geerdes, lider formacji Scooter – sam
mocno zmieszany osobliwymi okolicznościami z
ekranu przekonuje: Stay home! Party home! Let’s
rave!, długo namawiać nas nie trzeba.

27th of March – originally scheduled date for Scooter’s performance in the Centennial Hall. Me and
my friends were planning to go the concert. We
were all very saddened by the event’s cancellation.
But then we rejoiced, when it turned out, that this
star of past era’s techno music – let’s face it, a rather unusual element of our teenage years – has already made great progress in adapting his work to
the situation we now find ourselves in. Instead he
decided to have a live-online (literally) concert on
that same day called I WANT U TO STREAM. Live
from Hamburg without an audience – it all sounds
quite strange. Still, we chose to enjoy watching, listening and sharing this unusual experience. When
I joined my friends on a group video chat, I could
hear How Much Is The Fish! followed by a loud Fire
coming from every feed. Sure it was less than ideal,
but the innovative approach and the semblance of
being in a crowd brought a huge smile to my face.
And when Baxxter, or rather Hans Peter Geerdes,
leader of Scooter, found himself baffled by how
peculiar these circumstances were, but still roared:
Stay home! Party home! Let’s rave! – well, that’s all
the encouragement we needed.

Kolejny tydzień „nowego uczestnictwa” ma już niewiele wspólnego z entuzjastycznymi początkami.
Wbrew pozorom nie wciągnął nas bez reszty netflixowy binge-watching świeżo opublikowanych
odcinków, nie eksplorujemy głębiej niż do tej pory
internetowych zasobów ani nowości napływających szerokim strumieniem z każdej strony. Wręcz
przeciwnie – znane jest jeszcze bardziej lubiane i
daje ukojenie. Zamiast gonić za nowymi możliwościami, jakie stwarza kultura online, biwakujemy na
balkonie lub po raz nie-wiadomo-już-który spośród
ogromu dostępnych seriali wybieramy „Kompanię
braci” lub „Kochane kłopoty”.
No ale te memy. Dla tych memów zostajemy w domu.

Next week of “new ways of participation” is a far
cry from its enthusiastic beginnings. Surprisingly,
binge-watching latest episodes on Netflix is not as
appealing as it would seem. Neither is deep exploration of internet resources or news coming from
every direction. Quite the contrary – we prefer that,
which is familiar and soothing. Rather than chasing
new opportunities that the online culture provides,
we spend our time relaxing on the balcony. And, despite having a huge selection of available TV series,
we choose to watch – for the nth time – the Company of Brothers and the Gilmore Girls.
But the memes. We stay at home for the memes.

MYSTERIOUS
WROCŁAW

Tajemniczy
Wrocław
1893 r. – wersja koloryzowana przygotowana przez Tajemniczy Wrocław, fot. ze zbiorów Fotopolska.eu; 2020 – fot. Magdalena Przewłocka

1893

Wrocław przez wieki był świadkiem wielu śmiercionośnych epidemii, począwszy od dżumy, a skończywszy na czarnej ospie i nękającym nas właśnie
koronawirusie. Szczególnie ciekawa opowieść wiąże
się z Czarną Oławą – miejskim kanałem przekopanym w średniowieczu w charakterze fosy.

Over the centuries Wrocław has witnessed many
deadly epidemics, from plague to smallpox, to
coronavirus nowadays. There is a particularly interesting story that is associated with Black Oława
– a canal that was transformed into a moat in the
Middle Ages.

Czarna Oława w chwili swojego powstania miała
znaczenie zarówno obronne, jak i gospodarcze.
Wzdłuż jej koryta znajdowały się młyny oraz warsztaty białoskórników, garbujących skóry na leżących
tuż nad wodą pomostach. Kanał eksploatowano
wyjątkowo intensywnie, ignorując jakiekolwiek
zasady higieny, dlatego z czasem zamienił się w leniwie płynący strumień ścieków. Młyny i zakłady
rzemieślnicze stopniowo zamykano, nadal pozostawał jednak problem zanieczyszczenia dawnej fosy,
traktowanej jako zwykły rynsztok.

At the time of its creation, Black Oława had both
defensive and economic significance. Mills and
tawing workshops were located along the canal.
Craftsmen used the platforms hanging just above
the water for tanning the leather. The canal was
used intensively with no regard for hygiene. As
a result over time it became a slow-moving stream
of sewage. Mills and workshops were gradually
closed. However the issue of the polluted former
moat, which was used as a gutter, remained.

W XIX wieku przez Europę przetoczyła się epidemia cholery, zwanej chorobą biedoty i brudu. Do
Wrocławia dotarła w 1859 r., zabijając ponad 3 tys.
z populacji liczącej 110 tys. osób. Przez kolejne lata
włodarze miasta podjęli drastyczne kroki w celu
ograniczenia zachorowań. W 1866 r. zadecydowali
ostatecznie o zasypaniu Czarnej Oławy jako czynnika znacznie pogarszającego sytuację higieniczną
mieszkańców.

2020

Miejsce kanału zajęła kameralna uliczka, podzielona na szereg odcinków. W ten sposób wytyczono
zaułek Koci, zaułek Pokutniczy, zaułek Zamkowy,
ulicę Siedmiu Kół, zaułek Ruski oraz Oławę Białoskórniczą (widoczną na zdjęciu). Fotografie z tego
okresu są bardzo osobliwe, pokazują bowiem stare
nadrzeczne domostwa pośród nowych kamienic.
Fasady budynków odwrócone były ku wodzie, stąd
ich charakterystyczny wygląd i drewniane tarasy.
Zabudowa tego zaułka odzwierciedlała status majątkowy mieszkańców, dominowały domy szachulcowe, bardzo powoli zastępowane murowanymi
konstrukcjami. Taki stan rzeczy przetrwał przez
następne 79 lat.
Niestety, żadna z ulic powstałych w korycie Czarnej Oławy nie przetrwała do dziś. Straciły one
większość zabudowy podczas walk w 1945 r. (kilka
ocalałych możemy podziwiać dziś przy ul. Białoskórniczej), zaś w latach 70. wytyczono ich śladem
wrocławską trasę średnicową – dwupasmową ulicę
Kazimierza Wielkiego.

In the 19th century, an epidemic of cholera, considered a disease of poverty and filth, swept through
Europe. It hit Wrocław in 1859, killing over 3000
out of 110,000 of its residents. City authorities over
the next few years took drastic steps to reduce the
spread of disease. In 1866 they’ve ultimately decided to fill in the Black Oława canal, since it had
a detrimental effect on the health of city residents.
A small street, split into several sections, was built
in its place. That’s how Koci alley, Pokutniczy alley,
Zamkowy alley, Siedmiu Kół street, Ruski alley and
the Oława Białoskórnicza street (shown on the photo) came to be. Photographs from that era are quite
unusual, since you can see the old riverside homes
mixed with the new tenements. The facades of the
buildings were facing the water, hence their specific
appearance and wooden terraces. Buildings in this
alley reflected the social status of their inhabitants.
Most were wattle and daub houses, slowly being
replaced by brick constructions. And that’s how it
remained for the next 79 years.
Unfortunately, none of the streets built over the
Black Oława canal have survived to this day. Most of
their buildings were destroyed during the fighting
in 1945 (the few that remained can be seen today
at Białoskórnicza street). In the ‘70s an inner city
beltway – the two-lane Kazimierza Wielkiego street
– was constructed along its path.

Grzegorz Pietrzak
tajemniczy.wroclaw
www.tajemniczywroclaw.pl
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WYKREŚLANKA
Z poniższego diagramu należy wykreślić nazwiska 6 lekarzy, którzy patronują wrocławskim
ulicom. Dla ułatwienia podane zostały ich krótkie biogramy. Rozwiązaniem są nad wyraz
aktualne dzisiaj słowa słynnego utworu.

Odo

_ _ _ _ _ _ (1857–1942)

– znany w swoich czasach, później nieco zapomniany, bardzo ważny bakteriolog, pionier higieny
i profilaktyki lecznictwa, działacz społeczny; patronuje ulicy, przy której znajduje się Willa Alzheimera;
ostatnią dekadę swojego życia opisał w książce „Osamotnienie: pamiętniki z lat 1932–1942”

Ludwik

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (1884–1954)

– mikrobiolog i immunolog; twórca podstaw nauki o grupach krwi, nominowany do Nagrody Nobla
za wyjaśnienie zjawiska konfliktu serologicznego między matką a płodem; uważał, że jedyną formą
nieśmiertelności, o którą warto zabiegać, jest ludzka życzliwość

Jan Ewangelista

_ _ _ _ _ _ _ _ (1787–1869)

– czeski pionier w dziedzinie eksperymentalnej fizjologii i histologii, działający we Wrocławiu w I poł.
XIX wieku; twórca Wydziału Fizjologii Uniwersytetu Wrocławskiego; zasłużony dla rozwoju czeskiej
kultury ze względu na wykonane tłumaczenia dzieł J.W. Goethego i F. Schillera

Rudolf

_ _ _ _ _ (1883–1957)

– lekarz, który pokonał tyfus plamisty dzięki opracowaniu szczepionki na tę chorobę; bohater książki
Mariusza Urbanka pt. „Profesor …… i karmiciele wszy”; kilkakrotnie nominowany do Nagrody Nobla;
patronuje ulicy, przy której mieści się Wojskowy Szpital Kliniczny

Ludwik

_ _ _ _ _ _ _ _ (1850–1920)

– chirurg niezwiązany bezpośrednio z Wrocławiem, jednak jego nazwiskiem została nazwana jedna
z głównych ulic Nadodrza; autor nieprzeciętnych odkryć w dziedzinie technik operacyjnych,
dających początek nowym drogom rozwoju medycyny; wychował i wyedukował pokolenie lekarzy

Jan

_ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ (1850–1905)

– chirurg uważany za jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach nauki wrocławskiej; ulica jego imienia
zlokalizowana jest wśród wydziałów Uniwersytetu Medycznego (wówczas Akademii, gdzie piastował
stanowisko dyrektora Kliniki Chirurgicznej), którego w latach 50. miał stać się oficjalnym patronem

ZNAJDŹ RÓŻNICE
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#zostanwdomu i znajdź 20 szczegółów różniących poniższe ilustracje:

HASŁO:

KRZYŻÓWKA SĄSIEDZKA
Z wykorzystaniem poprawnych rozwiązań wykreślanki i krzyżówki ułóż limeryk
(spokojnie, dasz radę, to tylko 5-wersowy wierszyk) i prześlij go mailem na adres
niezbednik@strefakultury.pl.
Na 3 osoby, które do zadania podejdą najbardziej kreatywnie, będą czekać nagrody:
podwójne zaproszenia na wybrane koncerty w ramach 56. Jazzu nad Odrą (odbywającego
się wyjątkowo w tym roku w październiku).

8

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.strefakultury.pl/niezbednik-wiosna2020-konkurs.
7

SĄSIADUJE Z:
PIONOWO:

4

1. Wrocławskim Teatrem Współczesnym
(tytuł rzeźby i nazwisko autora)

10

4. Wrocławskim Centrum Kongresowym (obiekt)
5. rzeźbą „Kryształowa planeta”
w Dzielnicy Czterech Wyznań (obiekt)

6

6. Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego (obiekt)
9. Narodowym Forum Muzyki (nazwa placu)
12. gmachem wrocławskiego Muzeum
Narodowego (tytuł rzeźby)

5

POZIOMO:
2. Mostami Uniwersyteckimi (tytuł rzeźby)
3. Dworcem Nadodrze (nazwa parku)

1

7. Wrocławskim Domem Literatury
(nazwa księgarni)

11

8. neonem „montaż” w podwórku Ruska 46 (neon)
10. Bulwarem Dunikowskiego
11. dawnym przedszkolem, a dzisiejszą Izbą
Architektów na wzorcowym osiedlu WuWa
(nazwa domu studenckiego)

12
3

13. Wrocławskim Teatrem Lalek (nazwa parku)
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14. Swojczycami (nazwa osiedla)
15. Teatrem Muzycznym Capitol (tytuł rzeźby)

WIRUSODOKU

9

Rozwiąż mikrobiologiczne sudoku. Dwa takie same zarazki nie mogą się powtórzyć
w danym rzędzie, kolumnie ani prostokącie.
2

HASŁO:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

– tytuł filmu kręconego w miejscowości sąsiadującej z Wrocławiem

Łamigłówki rozwiązane? Więc może pora zagrać w kultowe gry z dzieciństwa?
Polecamy wrocławskie „Osiedla-ulice” (na zasadach podobnych do
„Państw-miast”) czy „Rynny i drabiny”, czyli podwórkową wariację na temat
gry „Węże i drabiny”. Do pobrania TUTAJ.

12

Psychotest

Psychological test

JAKIM INSTRUMENTEM JESTEŚ?

WHAT KIND OF INSTRUMENT
ARE YOU?

W życiu grasz pierwsze skrzypce czy tańczysz tak, jak ci
zagrają? A może prawdziwy z ciebie człowiek-orkiestra?
Rozwiąż poniższy psychotest i sprawdź, z jakim instrumentem
muzycznym łączy cię najwięcej!

Do you play first fiddle? Or do you dance to somebody’s tune?
Or perhaps you are a one-man band? Take the psychological
test below and find out, what kind of musical instrument you
have most in common with!

Twoje mieszkanie/dom…

Your apartment/home is...

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

pachnie domową szarlotką (c)
jest twoim azylem, w którym bezsprzecznie rządzą koty (a)
jest tam, gdzie ty jesteś (d)
zawsze jest pełne gości (b)
to bastion ładu i porządku (nawet ręczniki ułożone są kolorami) (e)

full of apple pie smell (c)
your sanctuary, where cats rule supreme (a)
wherever you are (d)
always full of guests (b)
a bastion of order (even your towels are arranged by colour) (e)

Na kolację najchętniej wybierzesz się…

For dinner you’d rather go…

•
•
•
•
•

• to a place you’ve never been to before (exploring new flavours) (d)
• to an elegant restaurant with at least one Michelin star (e)
• to your favourite joint, where you’re familiar with the waiters
and you know the whole menu by heart (a)
• nowhere – since you’d rather heat up your mother’s home-made dish (c)
• anywhere, as long as you’re in the company of friends (b)

do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś (lubisz poznawać nowe smaki) (d)
do eleganckiej restauracji z co najmniej jedną gwiazdką Michelin (e)
do ulubionej knajpki, gdzie znasz obsługę, a menu recytujesz z pamięci (a)
nigdzie – na obiad wolisz odgrzewane pierogi od mamy (c)
nie ważne gdzie, ważne, że w gronie znajomych (b)

Weekend to dla ciebie…
•
•
•
•
•

grill na działce i biesiada do białego rana (c)
lektura „Działkowca” i plecenie kwietników z makramy (a)
domowe spa i seans filmu Felliniego (e)
spanie do południa i pizza na śniadanie (b)
samotna wędrówka po górach i obserwowanie gwiazd (d)

Wyłączyli ci prąd w mieszkaniu. Co robisz?
•
•
•
•
•

zapalasz świeczki, otwierasz wino i nastawiasz gramofon (e)
dzwonisz po kumpla – w końcu nie takie rzeczy już razem naprawialiście (c)
cierpliwie czekasz na przyjazd elektryka (a)
próbujesz sam rozwiązać problem (to pewnie tylko korki) (d)
pukasz do sąsiadów – razem raźniej (b)

Na imprezę założysz…
• cekinowy blezer wyszperany w lumpeksie (b)
• pierwszą lepszą rzecz, która wpadnie ci w ręce (nie przywiązujesz
zbyt dużej uwagi do ubioru) (d)
• prostą koszulę z bawełny organicznej i wyjściowe lakierki (a)
• suknię z jedwabnego szyfonu lub garnitur szyty na miarę u włoskiego
krawca (e)
• ulubione jeansy i koszulkę z zabawnym napisem (c)

For you weekend means...
•
•
•
•
•

having a grill in the garden and partying till dawn (c)
reading the “Gardener” magazine and making macramé flowerbeds (a)
having a spa day at home and watching one of Fellini’s films (e)
sleeping till noon and having a pizza for breakfast (b)
taking a solo trip to the mountains and watching the stars (d)

There is a blackout in your apartment. What do you do? You…
• light candles, open a bottle of wine and listen to records on
your gramophone (e)
• call your friend for help – there’s nothing you can’t fix together (c)
• patiently wait for an electrician (a)
• try to solve the problem on your own (probably a fuse blew out) (d)
• knock on your neighbours’ door – better together (b)
When going to a party your clothing of choice is...
•
•
•
•
•

a blazer with sequins you found at a thrift store (b)
anything at all really (you’re not very particular about your clothes) (d)
a simple organic cotton shirt with patent leather shoes (a)
a silk chiffon dress or a suit made to order by an Italian tailor (e)
your favourite jeans and a t-shirt with a catchy phrase (c)

Z podstawówki najmilej wspominasz…

Your favourite thing about elementary school was...

•
•
•
•
•

• cuts – it was a real school of life (d)
• the “capri sun” sold at the school snack shop (a)
• the theatre club (to this day you keep in touch via e-mail,
discussing about art) (e)
• that awesome lunch lady (she always gave you extra pudding) (c)
• time you spent with classmates, playing hacky sack or trading
sports cards (b)

wagary – to była prawdziwa szkoła życia (d)
„picie w woreczku, to ze szkolnego kioseczku” (a)
kółko teatralne (do dziś wymieniacie maile o kondycji polskiej sztuki) (e)
panią Jadzię ze stołówki (zawsze dawała dodatkową porcję budyniu) (c)
kolegów, z którymi graliście w kapsle lub wymienialiście się karteczkami (b)

Twoje idealne wakacje to…
•
•
•
•

pływanie z delfinami na Azorach (b)
warsztaty tantry i medytacji na indyjskich plażach Goa (d)
te spędzone w ekologicznym gospodarstwie gdzieś na Podlasiu (a)
podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni pełnego origami i świeżo
zrolowanego sushi (e)
• roadtrip kamperem po Bałkanach (c)
W jaki sposób zazwyczaj robisz zakupy?
•
•
•
•
•

biegniesz do sklepu, gdy tylko skończą ci się zapasy chipsów (b)
spacerujesz między alejkami, polując na aktualne promocje (a)
masz przygotowaną listę zakupów na bazie tygodniowego jadłospisu (e)
raz w tygodniu jedziesz do marketu i po brzegi wypełniasz lodówkę (c)
wchodzisz do sklepu i bierzesz to, na co akurat masz ochotę (d)

Przyjeżdża do ciebie kuzyn z Ameryki. Zabierasz go…
• na wycieczkę rowerową dzielnicami poza ścisłym centrum
(jest tyle zakamarków do odkrycia!) (a)
• na alternatywne zwiedzanie śladami murali i starych neonów (d)
• do galerii na nowo otwartą wystawę sztuki konceptualnej
(znajomi mówili, że jest świetna!) (e)
• „parostatkiem w piękny rejs” (z tej perspektywy miasto
wygląda najlepiej) (c)
• na nocny clubbing (urządzasz mu prawdziwy „Kac Vegas”
w polskim wydaniu) (b)

Your ideal vacation means...
•
•
•
•

swimming with the dolphins on Azores (b)
workshops on tantra and meditation on beaches in Goa, India (d)
spending time at an organic farm in the middle of nowhere (a)
going to the Land of the Rising Sun full of origami and freshly
prepared sushi (e)
• taking a camper on a road trip to the Balcans (c)
How do you prefer to do shopping?
•
•
•
•
•

you run to the store, when your stash of crisps is gone (b)
you visit a bunch of shops, looking for special offers (a)
you have a shopping list prepared based on the week’s meal schedule (e)
once a week you go to the market to stock the whole fridge (c)
you go to a store and buy whatever you feel like at the moment (d)

Your cousin from USA comes to visit. You take him...
• on a bike ride to the less populated parts of the city (there are
so many interesting nooks and crannies!) (a)
• for alternative sightseeing in the footsteps of murals and old neon signs (d)
• to an art gallery to see the latest exhibition of conceptual art
(friends told you it’s fantastic!) (e)
• for a river cruise (it’s the best way to tour the city) (c)
• to a night club (the local take on The Hangover experience) (b)
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Trójkąt

Triangle

większość odpowiedzi (a)

most (a) answers

Sentymentalny z ciebie typ: w szufladzie wciąż
trzymasz szkolną legitymację, a w szafie kreację
ze studniówki. W wolnej chwili analizujesz swoje
drzewo genealogiczne oraz pielęgnujesz piwonie.
Kiedy śpiewasz, to tylko pod prysznicem, a tańczysz
jedynie na weselach. Gdybyś mógł, przygarnąłbyś
każdego kota, który otarł się o twoją nogę. Można
na tobie polegać: w końcu twój kręgosłup moralny
ma solidną podstawę i dwa ramiona.

You’re the sentimental type: you still keep your elementary school ID in a drawer somewhere, and your prom
clothes are in the closet as well. You spend your time
researching your family tree and tending to peonies in
the garden. You only sing when you’re taking a shower,
and dancing is something you only do at a wedding.
If you could, you would adopt every cat rubs up against
your leg. You’re very dependable: your morality is very
solid, since it has a strong base, and two arms.

Saksofon

Saxophone

większość odpowiedzi (b)

most (b) answers

Nigdy się nie nudzisz – co minutę przychodzi ci
do głowy nowy pomysł, który zazwyczaj realizujesz.
Bywa, że dzwonisz do znajomych w środku nocy,
bo właśnie obejrzałeś świetny film i musisz im
o nim opowiedzieć. Twoje drzwi są zawsze otwarte:
w zasadzie mógłbyś wymontować zamki, bo i tak
ciągle gubisz klucze. Lubisz się wyróżniać (gardzisz
kolorem beige i ciuchami z sieciówek). Improwizacja
to twoje drugie imię, a każdy twój weekend to materiał
na powieść. Oczywiście z tobą w roli głównej.

You are never bored – it takes a moment for you to
come up with a new idea, which you usually follow up
on. Sometimes you call up your friends late at night,
because you’ve just finished watching a great movie,
and you need to tell them all about it. Your doors are
always open: in fact you could do without locks, since
you keep losing your keys anyway. You like to stand
out in a crowd (you despise the colour beige and boring mass produced clothing). Improvising is in your
nature, and all your weekends are the stuff of legends.
And of course you’re the protagonist of each story.

Gitara

Guitar

większość odpowiedzi (c)

most (c) answers

Z reguły dobrze czujesz bluesa, a w twoich żyłach
płynie prawdziwy rock’n’roll. W szkole byłeś skarbnikiem klasowym, choć tak naprawdę marzyłeś, by
zostać kapitanem drużyny sportowej. Opowiadasz
najlepsze dowcipy – kiedyś próbowałeś namówić
rodzinę na występ w „Familiadzie”, bo czujesz, że
Karol Strasburger to twój zaginiony brat. Idealnie
odnajdujesz się w sytuacjach kryzysowych: jesteś
przygotowany na każdą klęskę (w końcu lata
w harcerstwie nie poszły na marne).

You’re often in the mood for blues, sometimes you’re
all about rock’n’roll. You were the class treasurer in
elementary school, even though you wanted to be
the captain of a sports team. You have a... great sense
of humour. In fact people call you “pancake”, because
your jokes are so flat. You’re great in a crisis: you’re
well prepared for any kind of disaster (your time in
the Scouts was well spent).

Perkusja
większość odpowiedzi (d)
Sam sobie jesteś sterem, żeglarzem, okrętem i…
swoim najlepszym kompanem. Często podróżujesz,
spontanicznie wybierając destynację. Na wszelki
wypadek masz zawsze spakowany plecak, zresztą
i tak mieści się w nim większość twoich rzeczy.
Nie masz konta oszczędnościowego ani karty lojalnościowej Biedronki. Lubisz poznawać nowych ludzi,
ale nie przywiązujesz się zbytnio, a już na pewno nie
tańczysz tak, jak ci zagrają – to raczej ty nadajesz
wszystkiemu rytm.

Fortepian

il. Aleksandra Błędowska

większość odpowiedzi (e)
Wzbudzasz ogólny szacunek i zaufanie. Przebywanie w twoim towarzystwie jest jak wizyta w pałacu
Buckingham. Potrafisz odróżnić wszystkie odmiany sera brie i jesteś pewien, że twój pradziad był
Francuzem. Zawsze czułeś się dorosły – nawet
jako dziecko wolałeś oglądać „Dziennik telewizyjny”
niż „Wieczorynkę”. W szkole byłeś prymusem i choć
miałeś zwolnienie z WF-u, nadrabiałeś w konkursach
recytatorskich. Cenisz tylko czarno-białe kino, a przez
sen cytujesz Baumgartena. Wierzysz, że minimalizm
może uratować świat.

Drums
most (d) answers
You paddle your own canoe and you’re also your own
best friend. You enjoy travelling, choosing your destination on a whim. Your backpack is always ready for
the road, since it already holds most of your belongings. You don’t have a savings account, nor any loyalty
card. You like meeting new people, but you don’t get
attached. And definitely you’re not one to dance to
someone’s tune. If anything, you’re the one who sets
the rhythm.

Piano
most (e) answers
You are trustworthy and respected. Being in your
presence is like a visit to the Buckingham Palace. You
recognize all the varieties of Brie cheese and you’re
fairly certain, that your great-grandfather was French.
You always felt more mature than others – even as
a child you preferred watching the news rather
than the Smurfs. You were a top student at school
– although you were exempt from PE, you made up for
in recitation competitions. You only value black and
white cinema, and you quote Baumgarten during sleep.
You’re convinced, that Minimalism will save the world.
Koniec i bomba, a kto (nie) czytał, ten trąba!
Musical portraits of human souls composed by:
Magdalena Przewłocka, Magdalena Klich-Kozłowska

VIKING SUPPORT

POMAGAMY POMAGAĆ
Potrzebujesz nieodpłatnego wsparcia?
01
02
03
04

Zrobimy zakupy w sklepie i aptece
Zajmiemy się pupilem
Wyniesiemy śmieci
Zorganizujemy wsparcie psychologiczne
lub zwyczajnie, po ludzku porozmawiamy

ZADZWOŃ:

+48 732 007 007
Czekamy od poniedziałku do piątku
między 8:30 a 20:30

01
02
03
04

Przekaż nasz numer osobie w potrzebie
Wydrukuj naszą ulotkę i powieś u siebie
> kliknij tutaj
Zapisz się jako wolontariusz np. ihelpyou
Masz inny pomysł? Napisz do nas na
vikingsupport@mobilevikings.pl

WROCŁAWSKI OPERATOR KOMÓRKOWY:

PARTNERZY:

Koszt połączenia komórkowego wg stawki Twojego operatora.

A co Ty możesz zrobić?

