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Rok  
rocznic

Rok 2020 jest dla miłośników 
lokalnej historii wymarzonym 
pretekstem, by zagłębić się 
w kulturalne archiwa. Choć 
kwarantanna pomieszała szy-
ki organizatorom jubileuszo-
wych 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 usieciowio-
nych) aktywnościach, ale i do 
spojrzenia na miasto z nowej 
– choć przecież tak naprawdę 
„starej” – perspektywy.

Year 2020 is an ideal oppor-
tunity for enthusiasts of local 
history to explore cultural 
archives and artistic reposi-
tories. 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 on-
line space) activities, but also 
see the city from a new – or 
rather “old” – perspective.

A year  
of anni- 
versaries

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

3 września 1910 roku przy Neue Schweidnitzer 
Straße 16 (na dzisiejszych mapach: ulica Świdnic-
ka 44) zainaugurowana została działalność Palast-
-Theater. Początkowo kino było dodatkiem do dzia-
łalności 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 Ko-
ściuszki miejsca dzisiejszej Renomie); kolejne kino, 
które najpierw nazywało się Silesia, później Ufa, 
a przed wybuchem II wojny światowej przejęło na-
zwę Tauentzien, otworzyło się w 1919 roku zaledwie 
kilkadziesiąt metrów od wejścia do Palast-Theater 
(i kilka od drzwi dzisiejszego DCF-u). Jednak – pod-
czas gdy konkurencja pojawiała się i znikała – Palast 
trwał. I na swój sposób trwa do dziś: ocalony z wo-
jennej pożogi budynek już w 1945 roku zajęło kino 
Warszawa. To ono – po licznych architektonicznych 
metamorfozach – stało się w 2011 roku Dolnoślą-
skim 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 „De-
kady” i „Rekonstrukcje” czy uruchomienie repozy-
torium wrocławskich „kinowspomnień”. Na zniesie-
nie antywirusowych obostrzeń czeka kulminacja 
obchodów: zaplanowane na 3 września urodziny 
ostatniego historycznego kina w mieście.

lat kina przy placu Kościuszki
years of the cinema at Kościuszki Square

On 3 September 1910 at Neue Schweidnitzer Straße 
16 (nowadays: Świdnicka 44 Street) the Palast-Thea-
tre came to be. Initially the cinema was just an ad-
dition 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 cin-
ema, 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 perse-
vered. And in some way it still exists. The building 
restored after the war became the home of Warsaw 
cinema in 1945. After several architectural transfor-
mations 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 showca-
sing the history of film – “Decades” and “Reconstruc-
tions”, 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 com-
memorate 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 debiutanc-
ka książka Karoliny Kuszyk „Poniemieckie” 
(jej fragment przeczytać można w lutowym 
numerze „Niezbędnika”). To opowieść o pio-
nierach, 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 niemiec-
kie szyldy. Rok 2020 – 75. rocznica zakończe-
nia II wojny światowej, której finał przerwał 
istnienie niemieckiego Breslau i rozpoczął 
dzieje polskiego Wrocławia – to idealny 
czas na lekturę tej i innych publikacji, zgłę-
biających 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 reak-
tywowano jego działalność – uchwałą Rady 
Miejskiej rok 2020 we Wrocławiu jest rokiem 
właśnie Profesorów Lwowskich.

Near the end of 2019 Karolina Kuszyk re-
leased her first book – Post-German (an ex-
cerpt from it is available in the February issue 
of the “Wrocław Cultural Guide”). It’s a sto-
ry 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 set-
tlers, 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 build-
ings. You can visit the Centennial Hall – de-
signed 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.

lat polskiego Wrocławia
years of Polish Wrocław
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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, kry-
tycy i teoretycy sztuki, by omówić kwestie 
przeglądu awangardowych postaw arty-
stycznych. Celem przedsięwzięcia było 
pozyskanie dzieł wybitnych polskich arty-
stów plastyków do realizacji w przestrze-
ni publicznej. Miesiąc później, 17 marca, 
w Muzeum Architektury otwarta została 
wystawa prezentująca wyniki Sympozjum 
Plastycznego Wrocław ’70 – projekty, mo-
dele i koncepcje dzieł przedstawionych 
przez artystów, którzy mieli ofiarować swoje 
prace miastu w 25. rocznicę powrotu Wro-
cławia do Macierzy. Niestety nie dość, że za-
niechano pomysłu uczestników sympozjum 
na kontynuowanie jego założeń w kolejnych 
edycjach (np. w cyklu dwuletnim), to jeszcze 
od tamtej pory udało się zmaterializować tyl-
ko cztery przedstawione koncepcje: jeszcze 
tego samego roku, 9 maja, rozbłysła „Kom-
pozycja 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 może-
my podziwiać betonowe „Krzesło” Tadeusza 
Kantora (2011), a w Parku Popowickim sta-
nęła instalacja Barbary Kozłowskiej zatytu-
łowana „Samotność” (2016). Koronawirus 
uniemożliwił przeprowadzenie sentymen-
talnej podróży 50 lat w przeszłość, jednak 
na stronie inicjatywy Sympozjum Wrocław 
70/20 prezentowane są archiwalne materia-
ły i ciekawostki dotyczące tej jak dotąd naj-
większej w Polsce manifestacji twórczości 
konceptualnej.

To paraphrase the famous quote from the 
symposium submission of Zbigniew Gos-
tomski It all begins here, in Wrocław (which 
is also the motto of this year’s festivities), 
everything began between 6 and 8 Febru-
ary 1970, when artists, critics and art theo-
rists met to discuss the review of avant-gar-
de art. The goal of this undertaking was  
to acquire works of outstanding Polish art-
ists and present them in public. A month 
later, on 17 March, Museum of Architecture 
opened an exhibition showcasing the re-
sults of the Fine Arts Symposium Wrocław 
‘70. It involved projects, models and crea-
tions focused around the works donated by 
artists on the 25th anniversary of Wrocław 
repatriation. However, the symposium at-
tendees’ suggestion to continue this initi-
ative 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 limit-
less composition by Henryk Stażewski was 
presented – nine colourful shafts of light, 
crossing each other in the shape of the let-
ter “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 pre-
sented by Jerzy Bereś on the Sand Island. 
A concrete Chair is erected by Tadeusz Kan-
tor (2011) near the Wrocław Contemporary 
Theatre and in Popowicki Park an installa-
tion called Loneliness is created by Barbara 
Kozłowska (2016). Because of coronavirus it 
is now impossible to take a trip down mem-
ory lane and experience that piece of his-
tory spanning the past 50 years. However 
you can find archived content and articles 
on the largest thus far exhibit of conceptu-
al art on the web pages of the Symposium 
Wrocław 70/20 initiative.

lat po Sympozjum  
Plastycznym Wrocław ‘70

years after the Fine Arts  
Symposium Wrocław ‘70
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Każdy z nas pamięta, że bierze swój po-
czątek ze wspólnego źródła, któremu na 
imię Jerzy Grotowski, teatr Grotowskiego 
– zdanie, które wybrzmiało w 1984 roku 
w oświadczeniu założycieli i członków Te-
atru Laboratorium dotyczące jego samo-
rozwiązania, śmiało mogłoby opisywać 
misję instytucji już od trzech dekad doku-
mentującej 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 klu-
czowe pytania, na które wyczerpującą od-
powiedź można znaleźć m.in. na wortalu 
grotowski.net lub w Czytelni im. Ludwika 
Flaszena. W 30. rocznicę istnienia Insty-
tutu Grotowskiego jesteśmy winni nakre-
ślenia sytuacji, czym jest sam instytut. I tu 
oddajemy głos Dariuszowi Kosińskiemu 
(dyrektorowi programowemu w latach 
2010–2013), który wówczas trafnie po-
wiedział, 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 kil-
ka 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 Per-
formatywnych.

“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 perso-
na 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 re-
mind everyone, what is its purpose. To 
that end we present the quote of Dariusz 
Kosiński (programme director between 
2010 and 2013), who very accurately sum-
marised, 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 – in-
cludes a few venues: the Laboratory The-
atre Space, where the spectacles are per-
formed; 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 Brzez-
inka village, where workshops take place; 
and the newest addition – the Centre for 
Performing Arts.

lat Instytutu  
im. Jerzego Grotowskiego

anniversary of the Grotowski Institute
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