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dużą radością oddajemy w wasze ręce lipcowo-sierpniowy numer „Wrocławskiego Niezbędnika
Kulturalnego” – przyjemność jest tym większa, że
po miesiącach wyłącznie cyfrowej działalności szelest
stron świeżo wydrukowanego letniego wydania jest muzyką dla naszych uszu.
Wakacyjny „Niezbędnik” zachęca do świętowania
i namawia do wyruszenia w podróż. Celebrować możemy jedną z rozlicznych rocznic, które przypadają na
rok 2020 – cztery z nich opisaliśmy już dla was w majowo-czerwcowym wydaniu specjalnym, w aktualnym
przywołujemy aż pięć kolejnych (wśród nich choćby jubileusze Panoramy Racławickiej, Synagogi pod Białym
Bocianem czy Barbary). Kolejną okazją do świętowania
jest Wrocławskie Święto Kwiatów – tę nieco zapomnianą florystyczną fetę opisują Iwona Kałuża i Filip Marek,
inicjatorzy jej rewitalizacji.
Co prawda w te wakacje przyjdzie nam zapewne
zrezygnować z dalekich wojaży, jednak – przestrzegając
zaleceń sanitarnych i zachowując odpowiedni dystans
– nie musimy już też #ZostawaćWDomu. W podróż po
osiedlu Powstańców Śląskich, ale i po dziełach europejskich pisarek i pisarzy, zabierze nas pod koniec sierpnia
Europejska Noc Literatury, o której „Niezbędnikowi”
opowiedział jej kurator, Max Cegielski. Z wakacyjnym
numerem w dłoni wszyscy miejscy turyści mogą też
ruszyć w kierunku „jej szlachetnej mości” Leśnicy (mikroprzewodnik po tym „miasteczku w mieście” powstał
w oparciu o zasoby Leśnickiego Archiwum Społecznego), a tych, którzy chcieliby odetchnąć pełną piersią na
łonie natury, skusi zapewne sudecki Tarczyn (w którym
późnym latem odbędzie się piknik artystyczny FLOWLAND).
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The summer issue of the “Cultural Guide” invites
you to both celebrate and to go on trips. In year 2020
there are many anniversaries worth celebrating – four
of them we have already described in the May/June
special issue. While reading the current one you can
learn about five more such occasions (including the
anniversaries of the Racławice Panorama, the White
Stork Synagogue, and Barbara venue). Another opportunity for celebration is the Wrocław Flower Festival.
These rather forgotten floristic festivities are presented by Iwona Kałuża and Filip Marek – initiators behind the idea to revitalise the event.
This summer we’ll probably have to refrain from
long distance travel. However – while maintaining all
sanitary recommendations and social distance – we
no longer have to #StayAtHome. The European Night
of Literature will take us on a trip around Powstańców
Śląskich district – which will at the same time be
a journey through the works of European writers. The
event’s curator – Max Cegielski – tell us all about it in
the interview. With the summer issue in hand all the
city tourists are welcome to visit “its majesty” Leśnica (a micro guide around this “city within a city” was
compiled based on the materials from the Leśnica
Social Archive). Anyone, who is longing for some outdoor relaxation, may want to visit Tarczyn near Sudety mountains (where the FLOWLAND art picnic will
be held in the late summer).
We wish you all a very cultural – and healthy –
holidays!
The Guide Team
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e are glad to present the July/August issue of
the “Wrocław Cultural Guide”. We’re in fact
very happy because of that, since after months
of purely digital publishing the sound of turning freshly
printed pages is a music to our ears.
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dów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław
‘70 kryjące się pod całoroczną imprezą o nazwie Sympozjum

JOANNA
KOBYŁT
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i krytyczka sztuki
/ historian and art critic
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Wrocław 70/20. Tour najlepiej zacząć 15 lipca w TIFF Center
od prezentacji efektów rezydencji i wydawniczej kolaboracji ciekawej dwójki: Łukasza Trzeszczkowskiego i Marty
Tomiak. Dwa dni później, 17 lipca, w Muzeum Współczesnym
Wrocław otworzy się wystawa „Wszystko to możesz zobaczyć
gdziekolwiek” poświęcona niedocenianej wrocławskiej artystce, jednej z organizatorek i uczestniczek sympozjum – Barbarze Kozłowskiej. Gwoździem programu będzie sierpniowa
„Nowa normatywność” do zobaczenia także w MWW (wernisaż: 13.08). Wystawa to historyczna pigułka i krytyczny komentarz osadzony we współczesnym kontekście w jednym. A z wydarzeń towarzyszących wystawie w drugiej połowie sierpnia
koniecznie pamiętajcie o wykładzie Adama Mazura na temat
sympozjum z perspektywy dokumentacji fotograficznej oraz
o performansie dźwiękowym Zorki Wollny wykorzystującym
akustykę przejścia podziemnego przy placu Strzegomskim.
Doceńcie też to, czego będzie wam najbardziej brakowało w zimie. Dziki Park Wschodni i malowniczy Jaz Opatowicki
polecają się waszej uwadze. Wartym podejrzenia jest czapliniec
założony w koronach sosen rosnących tuż przy Hali Stulecia.
To istny wrocławski fenomen przyrodniczy!

JAREK
ZAGRODNY
muzyk (zespół Bluszcz)
/ musician (Bluszcz band)

Wrocław is the best during summer. And this year there will be
no silly season. A must see for all enthusiasts of contemporary
art are the celebrations surrounding the 50th anniversary
of the Fine Arts Symposium Wrocław ’70 – an event that
will last for the entire year. Ideally you should start on 15th of July
at the TIFF Center with the presentation of the results of an artist exchange and publishing collaboration of an interesting duo:
Łukasz Trzeszczkowski and Marta Tomiak. Two days later, on
17th of July, the You can see it all anywhere exhibition will be held
at the Wrocław Contemporary Museum. It focuses on the art of
an underappreciated Wrocław artist, who was one of the organisers and participants of the Symposium – Barbara Kozłowska.
The highlight of the programme is the New Normativity exhibition held in August, which you can also see at the Wrocław Contemporary Museum (opening on 13th of August). The exhibition is
both a summary of historical events and a commentary set in the
context of modern times. There are other noteworthy events that
complement the exhibition. That includes the lecture by Adam
Mazur, where he talks about the photographic documentation of
the symposium, as well as a music performance by Zorka Wollny
that takes advantage of the acoustics of the underpass near Strzegomski Square.
Now is the time to appreciate everything we’ve longed for during winter. The wilderness of Park Wschodni and the beauty
of Opatowice Weir is well worth the trip. The arrangements of
bird nests in treetops of the pine trees growing near the Centennial Hall is definitely worth seeing. That is a true phenomenon of
Wrocław natural environment!

Koncert Coals, 4 lipca w Podróży. Lubię Coals. Nie tylko

Coals concert, 4th of July, at the Podróż club. I like Coals.

ze względów muzycznych, ale podoba mi się też to, jak „podają” swoją twórczość. Dobry poziom „przeryski” i dystansu do
siebie, ale też odwagi. Dużo pogłosu, trochę ‘90s vibe, ale jednak podany współcześnie. No i nikt nie ma takiego wokalu jak
Kacha. Niedawno wyszedł ich drugi album, polecam sprawdzić
na żywo. Ja kibicuję.

Not only for their music, but also for the way they present their
work. There’s a good deal of “caricature” and self-distance in what
they do, but also plenty of courage. There’s a lot of reverb, a bit of
‘90s vibe in there too, but it’s still all modern. Plus the vocals by
Kacha cannot be matched. Recently they’ve released their second
album – I do recommend listening to it live. I’m a fan.

Płyta „Home” Hani Rani. Piszą, że to niby neoklasyka, chociaż dla mnie to bardziej takie techno na pianino, w którym
ktoś dał „mute” na beat. Do tego minimal, nienachalność i sporo marzycielstwa. Lubię debiut Hani z zeszłego roku. Nadałby
się jako ścieżka dźwiękowa do filmu „Her” Spike’a Jonze’a.
Brzmienie albumu „Home”, który ukazał się w maju, jest bogatsze od debiutu. Zachęcam sprawdzić obie pozycje, najlepiej
z teledyskami. Bardzo mi się zgadza ta estetyka.

Home album by Hania Rani. They say, it’s neoclassic. For me
it’s more like techno for a piano, but the beat is on mute. There’s
minimalism, modesty, and plenty of daydreaming in there. I do
enjoy Hania’s debut song from last year. It would make a great
soundtrack for the movie Her by Spike Jonze. The Home album
released in May has more “oomph” than her debut. I do recommend checking both of these out, especially as music videos.
I found their aesthetics very pleasing.

Powieść „Kult” Łukasza Orbitowskiego. Podróż w głęboki PRL lat 80. w świetle wydarzeń objawień w małomiasteczkowej Oławie. Prosta, czasami absurdalna obyczajówka o nas
samych z uchwyceniem ducha czasu tamtych lat – jak się okazuje – równie aktualnych dziś. Wciągająca, a do tego miejscami w moim odczuciu całkiem zabawna. Trochę scenariusz na
serial – czekam, aż ktoś go zrealizuje.

Kult novel by Łukasz Orbitowski. This is a journey back in
time to the ‘80s – and its deep “PRL era” – concerning the events
surrounding a Marian apparition in a small town of Oława. It is
a simple, sometimes absurd, novel of manners that presents social aspects typical to those times which apparently are applicable today as well. It’s captivating, and sometimes quite funny – at
least in my opinion. It would make a good TV series and I’m kind
of hoping, that someone will make one.

Joanna Kobyłt, fot. Ola Nowysz; Jarek Zagrodny, fot. Agnieszka Sierzputowska

Wrocław latem jest najlepszy, a podczas tegorocznych wakacji możemy zapomnieć o frazie „sezon ogórkowy”. Must see
dla miłośników sztuki współczesnej to wydarzenia obcho-

HISTORIA PEWNEJ
PODRÓŻY

Max Cegielski, ENL 2019, fot. M. Jędrzejczak

29 sierpnia w okolicy ronda
Powstańców Śląskich usłyszymy czytane na żywo
teksty składające się na program 9. Europejskiej Nocy
Literatury. Wszystkie będą
opowiadać o dalekich wojażach i zachęcać do tego, by
ruszyć w drogę – tematem tegorocznej odsłony wydarzenia jest podróż. O osobistym
i uniwersalnym wymiarze
tego hasła, Europie w podróży i (bez)ruchu czasu pandemii rozmawiamy z kuratorem
tegorocznego ENL-u, dziennikarzem literackim i pisarzem Maxem Cegielskim.

Programem 9. odsłony Europejskiej
Nocy Literatury postanowiłeś zabrać
nas w podróż – po Europie, ale i na przełaj
gatunków i epok literackich.
Max Cegielski: Czytelnicy to dziś bardzo podzielone grono: jedni deklarują, że sięgają tylko po literaturę faktu, drudzy wyłącznie po beletrystykę;
niektórzy czytają tylko autorki, inni tylko autorów;
fani kryminału nie sięgają po reportaże – i vice versa. Dodatkowo ze względu na to, że medialny żywot nowości wydawniczych trwa krótko, czytamy
bardzo dużo nowych książek (by wkrótce o nich
zapomnieć), po klasykę nie sięgając już w ogóle.
Tu znów uwidaczniają się podziały – obok zajmującego się ekskluzywnie nowymi pozycjami świata wydawniczego funkcjonuje oddzielny, nieco
zapomniany świat antykwaryczny. Pomyślałem,
że zamiast dzielić, przy okazji Europejskiej Nocy
Literatury chciałbym łączyć. Idąc tym tropem, szukałem jakiegoś wspólnego, spajającego elementu.
Temat przewodni, który wybrałem, łączy książki
należące do różnych porządków, przekracza granice
rozmaitych podziałów. A dlaczego właśnie podróż?
Ponieważ – niezależnie od tego, czy występuję
w roli dziennikarza, pisarza czy kuratora projektów
artystycznych – we wszystkich swoich działaniach
albo to ja się przemieszczam, albo w przestrzeni czy
czasie podróżują idee i opowieści. Podróż jest dla
mnie jedną z podstawowych kategorii porządkujących mi świat.

Innymi słowy, do tegorocznego hasła
masz niezwykle osobisty stosunek.
Ale ma ono też bardzo uniwersalny charakter,
nawiązuje do „europejskości” Nocy Literatury.
Europa jako przestrzeń, ciało polityczne, jako mit
w pewnym sensie jest w nieustającym ruchu.
Współcześnie ten ruch na kontynencie odbywa się
na wiele różnych sposobów: z jednej strony – w dobie otwartych granic – bycie w podróży stało się dla
Europejczyków drugą naturą; z drugiej: Europa to
cel migracji, nadzieja dla uciekających przed wojną
uchodźców. Tegoroczny motyw przewodni zakorzeniony jest też w samej formule wydarzenia, które
przecież co roku odbywa się w innej lokalizacji. ENL
podróżuje, zaprasza do miejskiej turystyki – pozwala mieszkańcom i gościom odkryć miejsca, w których bywają rzadko albo i nigdy w nich nie byli.

Gdy tworzyłeś program Europejskiej Nocy
Literatury, miała się ona odbyć się w maju.
Plany te – jak i wiele innych – pokrzyżowała
pandemia koronawirusa. Czy doświadczenia ostatnich miesięcy, kiedy zamknięci
w czterech ścianach podróżować mogliśmy
tylko w wyobraźni, aktualizują jakoś
znaczenie hasła tegorocznego ENL-u?
Przyznaję, że kiedy ze względu na pandemię zamknięto granice, to – pomimo tego, że akurat nigdzie się nie wybierałem – natychmiast doświad

5

W twojej odpowiedzi pojawiły się już
pierwsze tytuły z programu Europejskiej
Nocy Literatury. W jaki jeszcze sposób
rozwijana będzie tytułowa podróż?
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Dzieje literatury, podobnie jak historia kina czy
sztuk wizualnych, to system pewnych odniesień.
Żeby doceniać współczesne książki, trzeba znać
klasyki. Zacznijmy więc od „Czarodziejskiej góry”
Tomasza Manna – opowieść o Hansie Castorpie jest
ważna dlatego, że pokazuje, iż każda podróż w przestrzeni, choćby wyprawa pociągiem do alpejskiego
kurortu, jest jednocześnie podróżą w czasie. Chciałem jednak, by w zestawie pojawiły się i pozycje
popularne – stąd znajdziemy w nim „Moją walkę”
Karla Ove Knausgårda. Ona może być dla „Czarodziejskiej góry” przewrotnym domknięciem, bo to
co prawda bardzo współczesna powieść, niesłychanie poczytna, ale znów mamy tu bohatera, który jedzie pociągiem – tylko podmiejskim, ale uruchamia
on podobne procesy myślowe, co u Manna.
Na liście mamy także Jurija Andruchowycza – i to
w podróży. Trochę pod włos Andruchowycz nie
opowie o Ukrainie, ale o Półwyspie Iberyjskim, czyli
z jednego krańca kontynentu przemieści się na drugi, a to za sprawą geopoetyckiego i kosmopolitycznego „Leksykonu miast intymnych”. Ale w podróżowaniu zawiera się przecież i turystyka. Sięgniemy
po reportaż Jennie Dielemans „Witajcie w raju”,
która analizuję historię i tradycję socjologiczno-ekonomicznego zjawiska, które nazywamy turystyką. Warto wspomnieć i o „Księgach Jakubowych”
– nie tylko dlatego, że polska noblistka Olga Tokarczuk w szczególny sposób związana jest z Wrocławiem. To książka bogata, pełna napięć – także gatunkowych, bo to powieść, która jest jednocześnie
i realistyczna, i fantastyczna. A do tego zabiera
nas w podróż: przez historię, ale i po południowo-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej
i obecnej Europy. Zmusza nas do zastanowienia:
gdzie właściwie w przestrzeni i w czasie Europa się
zaczyna, a gdzie kończy…

Rozmawiał: Kuba Żary

9. EUROPEJSKA NOC LITERATURY
9TH EUROPEAN NIGHT OF LITERATURE
29.08
osiedle Powstańców Śląskich
Powstańców Śląskich district
www.strefakultury.pl/EuropejskaNocLiteratury
ENLWroclaw
→ s. 53

A STORY
ABOUT
A CERTAIN
TRIP

Apparently the programme you’ve
prepared for the 9th European Night of
Literature takes us on a journey – both
across Europe and through the genres
and eras of literature?

On 29th of August there is
going to be a show at the
Powstańców Śląskich roundabout that involves live reading of texts as part of the
9th European Night of Literature. All of the presented
works reference long distance trips and inspire
everyone to get on the road,
as the theme for this year’s
event is travel. We’re here
discussing the personal and
universal meaning of that
theme and travelling around
Europe – or lack thereof
due to pandemic – with the
curator of this year’s ENL,
a literary journalist and
writer – Max Cegielski.

Max Cegielski: These days the readers are a very
diverse group: some choose literature of facts, others only enjoy fine writing. Some decide to read
only works of female – or male – writers. Fans of
criminal stories avoid journalism – and vice versa.
On top of that the new information about releases
exist in media for a short time. We read many new
books (just to forget about them shortly after), while
the classics in general are all but an afterthought.
That too showcases the division of readers. Apart
from the world of exclusively “new title publishing”
there is another, nearly forgotten world of antique
shops. I figured, that the European Literature Night
is an opportunity to bring different readers together, instead of reinforcing such divisions. To achieve
that goal, I needed a common concept we could all
bond over. The theme I chose brings books of different genres together to overcome these barriers. And
why “travel”? Well, my work as a journalist, a writer,
and an art curator always involves travel – either
I’m going somewhere, or various ideas and stories
move through space and time. For me travelling is
one of the basic elements that create the framework
of my world.

Sounds like this year’s theme is very
personal for you.
True, but its also very universal, as it refers the
“European nature” of the Night of Literature. Europe as both an area, a political entity, as a myth is
– in some sense – constantly on the move. In modern times travelling across the continent can be
very different. On the one hand – due to open borders – travelling is now second nature to Europeans. On the other hand Europe became the destination for immigrants – a hope for refugees trying
to escape war. This year’s theme also represents

ENL 2019, fot. M. Jędrzejczak

czyłem uczucia klaustrofobii. To było jak stan
chorobowy; poczułem, że się duszę. Lockdown,
zamknięcie granic i zamknięcie się w domach
dobitnie potwierdziły to, jak ważna jest wolność
poruszania się, podróżowania. Ale sposób, w jaki
rozprzestrzeniał się wirus i to, że siedzieliśmy
przez trzy miesiące mniej lub bardziej zamknięci,
uświadomiło nam też naszą – jako turystów czy podróżników – odpowiedzialność. Wydaje mi się więc,
że, choć zestaw książek pozostanie bez zmian, dziś
odczytywać możemy je inaczej. Słuchając opowiadającej o uchodźcach „Granicy” Kapki Kassabovej,
uświadomimy sobie, czym jest sytuacja przymusowego przemieszczania się albo odwrotnie – sytuacja, kiedy podróżować nam nie wolno. Koronawirus przypomniał nam też o dawnych zarazach:
sięgnęliśmy po „Dekameron” Boccaccia, ożywiliśmy w pamięci hiszpankę sprzed wieku czy zamknięcie Wrocławia w latach 60. z powodu epidemii czarnej ospy. Myślę, że po tym doświadczeniu,
czytając historyczno-biograficzną książkę Charlotte Gordon „Buntowniczki”, będziemy ją odbierać
w inny sposób – ciesząc się, że możemy bezpiecznie
wyjść z domu i pospacerować po Wrocławiu.

the very nature of the event – since it takes place in
a different location every year. ENL itself travels,
invites the audience to take a trip around town, and
helps both the city residents and guests discover
places which they rarely visit or have never been
to before.

When you were working on the European
Night of Literature’s programme, the event
was originally scheduled for May. These
plans – as many others – were ruined by
the coronavirus pandemic. Do the experiences of these past few months – when
we were all confined to our homes, being
able to travel only in our imagination
– affect the idea behind this year’s event?
I must admit, that when the borders were closed
due to the pandemic – even though I wasn’t planing
on going anywhere at the time – it did make me feel
very claustrophobic. I felt sick – as if I was suffocating. The lockdown, closed borders, confinement
at home has really shown us, how important the
freedom to move around and travel actually is. But
the way the virus was spreading, and how we were
more or less confined for three months, made us
more aware – as tourists and travellers – about our
personal responsibility. So even though the selection of books remains unchanged, the whole event
could be interpreted in a whole new way. While listening to Kapka Kassabova’s Border that describes
the lives of refugees you will learn about being
moved by force – or the opposite, when you’re unable to travel. Coronavirus also reminded us about
the previous plagues, so we will revisit The Decameron by Boccacio, talk about the outbreak of Spanish flu one century ago, as well as the quarantine of
Wrocław in the ‚60s due to smallpox. Because of the
recent experiences reading the historical biography
Outlaws by Charlotte Gordon will have a whole new
meaning – so we can appreciate being able to safely
leave our homes and walk around Wrocław.
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History of literature – just as history of cinema or
visual arts – is based on key events. To appreciate
modern writing, you need to know the classics.
Let’s begin with The Magic Mountain by Thomas
Mann. The story about Hans Castorp is important,
because it shows that every journey through space
– for example a train ride to mountain resort – is
also a journey through time. However I also wanted
to include popular titles in the programme, such as
My Struggle by Karl Ove Knausgård. It could be construed as a clever ending to The Magic Mountain.
While it is a more modern, very popular story, here
we also have a protagonist riding on a train. Even
though it is just an urban train, it does evoke the
same thought process, as Mann’s book does.
The list also includes the work of Jurij Andruchowycz – as he is travelling. Instead of Ukraine
– which is a bit of a surprise – Andruchowycz talks
about the Iberian Peninsula. His geopoetic and
cosmopolitan Intimate Towns Lexicon essentially
takes us from one end of the continent to the other.
But travelling also involves tourism. As such we’ll
explore the Welcome to Paradise by Jennie Dielemans, where she analyses history and tradition
of the socio-economical phenomenon that we
call tourism. Another item worth mentioning is
The Books of Jacob – and not just because the author, Nobel prize winner Olga Tokarczuk has a special bond with Wrocław. The book is rich in drama
and conflict – including the genres, since the story has both realistic and fantasy elements. Plus it
takes on a journey: through history of course, but
also across the south-western edges of the old Republic of Poland and modern Europe. It does make
you wonder: where exactly – in space and time
– does Europe begin and end...?

Interviewer: Kuba Żary

okładki wybranych książek, które będą czytane podczas ENL 2020, mat. organizatora
covers of selected books that will be read during ENL 2020

You’ve already mentioned a few of the titles
from the programme of European Night
of Literature. Where else will the idea
of “travel” take us?

Wrocław po raz kolejny udowadnia, że
tytuł Miasta Literatury UNESCO nie został nadany mu przypadkowo. Dwóch
literatów związanych z Wrocławiem
– pisarz Filip Zawada i poeta Konrad
Góra – nominowanych jest do prestiżowej Nagrody Literackiej Nike. Wśród
20 tekstów, które powalczą o statuetkę
i nagrodę pieniężną w wysokości 100
000 złotych, znalazła się powieść
Filipa Zawady „Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek” (o której
pisaliśmy w zeszłorocznym marcowym
numerze „Niezbędnika”) oraz tomik
Konrada Góry „Kalendarz majów”.
Siedmioro finalistów poznamy we
wrześniu (spośród nich wybierany jest
jeden zwycięzca), ale już teraz trzyma(j)my za nich mocno kciuki.
Once again Wrocław has proven that its
title of a UNESCO City of Literature was
well earned. Two authors associated
with Wrocław – Filip Zawada, a writer,
and Konrad Góra, a poet – are nominees for the prestigious Nike Literary
Award. The 20 submissions to claim
both the statuette and the 100,000
PLN prize include the I crashed a black
cat by accident novel by Filip Zawada
(which we have mentioned last year in
the March issue of the “Guide”) as well
as the Mayan calendar poetry book by
Konrad Góra. We'll learn who the seven
finalists are (and one them will be the
winner) in September, but we're already
keeping our fingers crossed.

mat. prasowe

Małgorzata Pawlak, Google Igloos, sztuczny śnieg,
akryl i olej na papierze (2020), fot. Alicja Kielan

Nagroda Nike
dla wrocławianina?
Nike Award for
Wrocław resident?

Konkurs Gepperta
rozstrzygnięty
Results of the Geppert
Contest are in
Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła
organizatorom Konkursu Gepperta poświęconemu młodemu malarstwu na wyłonienie zwycięzcy. W 13. edycji konkursu
Nagrodę Grand Prix Prezydenta Miasta
Wrocławia zdobyła Małgorzata Pawlak
– absolwentka malarstwa na Wydziale
Artystycznym UMCS – która stworzyła
serię niewielkich kompozycji malarskich
w gamie szarości i estetyce czarno-białej
fotografii. Nagrodę dla malarki jurorzy
uzasadniają skromnością dzieła, nad
wyraz satysfakcjonującym estetycznie i intelektualnie, stawiającym ważkie pytania
o zmiany klimatu, a co za tym idzie o zmiany kulturowego pejzażu Ziemi. Wystawę
prac grupy finalistów można oglądać do
końca sierpnia w BWA Wrocław Główny
zlokalizowanej na antresoli dworca.

The coronavirus pandemic did not stop
the organisers of the Geppert Contest
from choosing the winner. During the 13th
edition of the contest Małgorzata Pawlak
– painting faculty graduate of the Artistic
Faculty at the UMCS – received the Grand
Prix award from the President of Wrocław
for a series of small paintings that used
a range of grey colours and the aesthetic of
black-and-white pictures. The jury decided
to present the artist with the award for
the modest nature of her work which was
thoroughly satisfying both aesthetically and
intellectually – as it asks important questions concerning climate change and the
resulting changes of the cultural landscape
of the planet. You can see the works of the
contest's finalists until the end of August at
the BWA Wrocław Główny in the mezzanine
of the station.
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Architektura zasługująca na wyróżnienie
Architecture worthy of recognition
Po raz dziewiąty wybrano najlepszą
realizację architektoniczną ubiegłego
roku. Wśród piątki laureatów Nagrody
Architektonicznej POLITYKI znalazły
się dwa obiekty z Wrocławia: onieśmielający elegancją i dumnie prężący się
w przestrzeni miasta biurowiec Nowy
Targ oraz dobrze zaplanowane, przyjazne ludziom osiedle mieszkaniowe
Nowe Żerniki. Choć zwyciężył projekt
Domu dla Bezdomnych Fundacji Domy
Wspólnoty Chleb Życia w Jankowicach
(XYstudio), dopełnieniem decyzji jury
jest głosowanie czytelników POLITYKI,
którzy wybrali własnego faworyta:
wrocławski Nowy Targ, za którego
projekt odpowiada znana w naszym
mieście Maćków Pracownia Projektowa. Warto przypomnieć, że pracownia
znalazła się w finale pierwszej edycji
Nagrody (2011) z projektem budynku
apartamentowo-biurowo-usługowego
Thespian.

For the ninth time the best architecture
project of the past year has been chosen.
Among the five winners of the Architecture Award by the POLITYKA magazine
we have two Wrocław objects: the Nowy
Targ office building intimidating with its
elegance and standing proudly amongst
the cityscape as well as the well planned
out and hospitable Nowe Żerniki residential area. While the winner was the
design of the Dom Wspólnoty Chleb Życia
foundation homeless shelter in Jankowice
(XYstudio), apart from the jury's decision
there was a vote by the POLITYKA magazine readers – and they've chosen their
own favourite: the Nowy Targ building in
Wrocław, which was designed by the well
known Maćków Architecture Studio. It
is worth mentioning, that the studio was
among the finalists during the first edition
of the Architecture Award contest (2011)
for their design of the Thespian residential/
commerce building.

Pozostajemy w kręgach sztuk wizualnych,
ale przenosimy się do wrocławskiego
zoo, które zorganizowało konkurs na
projekt plakatu zachęcającego do odwiedzenia ogrodu zoologicznego. Zanim
bramy ZOO zostały otwarte, agencja
reklamowa AMS zaproponowała współpracę przy realizacji takiego konkursu.
Firma zajmuje się wspieraniem akcji
społecznych, które prezentuje na swoich
nośnikach i od lat realizuje też własny
projekt – Galerię Plakatu AMS. Zwycięską
pracę autorstwa Roberta Cybulskiego
zatytułowaną „ZOOstańmy przyjaciółmi” można znaleźć na przystankowych
citylightach w całym kraju. Kampania
jest także prezentowana w internecie
i w Magnolii Park.
We have yet another matter concerning
visual arts that's worth mentioning. And for
that we need to pay a visit to the Wrocław
zoo which is organiser a contest to design
a poster inviting guests to the zoo. Before
the zoo was opened, the AMS advertising
agency offered their help with the contest.
The company provides support for social
initiatives, by presenting them on their
posters, and for years they have also been
working on their own initiative – the AMS
Poster Gallery. The winner was Robert
Cybulski for his ZOOstańmy przyjaciółmi
[eng. Let ZOO be friends] work shown
on citylights near bus stops across the
country. You can also see these posters
on the internet and in the Magnolia Park
shopping mall.

projekt wyróżniony autorstwa Dawida Celeka (od góry)
i zwycięski Roberta Cybulskiego (poniżej), mat. prasowe ZOO Wrocław

Nowy Targ, fot. Maciej Lulko

ZOOprojektuj kampanię
The ZOO campaign

MKK

AUTOR:

CYFRODZIEWCZYNY.
PIONIERKI POLSKIEJ
INFORMATYKI
KAROLINA WASIELEWSKA

Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Elwro początkowo wcale nie zajmowały się produkcją komputerów. Wytwarzano w nich urządzenia pomiarowe,
głowice UKF do odbiorników radiowych i przełączniki do kanałów w telewizorach. Zresztą to właśnie
rosnąca popularność nowego medium – telewizji
– przyczyniła się do powstania Zakładów. Z taką
inicjatywą wyszedł Społeczny Komitet Budowy
Wrocławskiego Ośrodka Telewizyjnego, kiedy na
górze Ślęża stanął nadajnik. Okazało się jednak,
że na Dolnym Śląsku brakuje odbiorników telewizyjnych – były wytwarzane w niewielkiej liczbie
w Warszawie. Aby mogła ruszyć produkcja we Wrocławiu, potrzebna była decyzja samej góry. Minister
przemysłu ciężkiego w 1959 roku wydał zarządzenie
o uruchomieniu Wrocławskich Zakładów Elektronicznych w budynkach dawnej cukrowni przy ulicy Obornickiej. Początkowo nazywały się T-21, jak
wszystkie zakłady tajnego przeznaczenia. Wkrótce
przyjęły nazwę „ELWRO” (Elektronika Wrocławska)
i pod nią firma działała do samego końca. Jedno
poszło nie po myśli ówczesnej władzy: nigdy nie
ruszyła tam produkcja telewizorów.
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Barbara Maćkowiak była jedną z pierwszych osób
tam zatrudnionych.

1.06.2020

– To była moja druga praca. W 1957 roku skończyłam studia na Wydziale Łączności Politechniki
Wrocławskiej, który później zmienił nazwę na Wydział Elektroniki – opowiada. – Najpierw podjęłam
pracę w Instytucie Łączności, specjalizacja: radiotechnika nadawcza. Gdy powstało Elwro, od razu
się tam przeniosłam.

Wydawnictwo / Publishing house:

(…)

Data premiery / Release date:

Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Seria wydawnicza / Publishing series:

Nie-fikcja

Liczba stron / Number of pages:

304

Oprawa / Binding:

miękka / paperback
+ e-book
+ audiobook

We Wrocławskich Zakładach Elektronicznych
stworzyła od podstaw Dział Przyrządów Pomiarowych. Zajęła się organizacją jego pracy, przygotowała stanowiska dla techników i zaprojektowała
elektryczną część stołów montażowych. Pracowała
też przy samej konstrukcji urządzeń pomiarowo-kontrolnych. – Mieliśmy swój dwukondygnacyjny budynek. Nasz dział zatrudniał około stu osób
różnych specjalności: konstruktorów-mechaników,
konstruktorów-elektroników, ślusarzy, tokarzy czy
frezerów.
Jedno ze stworzonych przez Maćkowiak prostych
urządzeń jej koledzy nazywali czule „próbnikiem
lampowym Basi”. – To byli fantastyczni ludzie, dobrze mi się z nimi pracowało. Byliśmy bardzo zży-

ci. Jeździliśmy razem na narty, nawet zdobyliśmy
Puchar Wrocławia w slalomie na stokach Szrenicy.
Tak zażyłe relacje pomagały w pracy, którą początkowo bywała dość pionierska: – Pamiętam, jak dostaliśmy pierwszą dostawę wobulatorów, urządzeń
niezbędnych do produkcji przełącznika kanałów
TV. Dojechały w sylwestra, a my wtedy pracowaliśmy w kiepskich warunkach na Obornickiej, nie
było jak z nimi podjechać bliżej zakładu. No to
dźwigaliśmy je na plecach, z taką wielką radością,
że są.
Większość załogi Elwro była świeżo po studiach.
Tak opisywał ją w „Polityce” Stefan Kozicki: „[…]
żartowałem razem z młodymi inżynierami z naiwnych mieszczuchów, którzy wnosząc z ilości taksówek zajeżdżających rano przed Elwro, powiadają:
»Tym to się dopiero powodzi, taksówkami do pracy,
toż to grzech«. A ci z Elwro, choć nie chcą grzeszyć,
muszą, bo dyscyplina pracy różna od dyscypliny
studiów i młodzi inżynierowie, szczególnie ci świeżo po ślubie, zaspać sobie lubią”. W swoim propagandowym reportażu Kozicki podkreślał, że ludzie
ci bynajmniej nie przyszli do Elwro dla pieniędzy:
„[…] zarabiają oni o siedemset złotych (w skali rocznej) mniej niż pracownicy wrocławskiej fabryki naczyń emaliowanych. […] Nocnik bardziej popłatny
od liczącej maszyny!”
Może we wrocławskich zakładach nie było wysokich zarobków, ale prestiż – owszem. W trakcie
pochodu pierwszomajowego komentator z trybuny
przedstawiał ich słowami: „Idzie duma Wrocławia.
Idą piękne dziewczyny z Elwro”.
(…)
Nie udało mi się ustalić liczby kobiet zatrudnionych przez te wszystkie lata w zakładzie we Wrocławiu. Żadne źródła nie podają choćby w przybliżeniu, jaki odsetek pracowników stanowiły; próby
oszacowania tego nie podjęła się też żadna z moich
rozmówczyń. – Wśród programistów to były głównie dziewczyny! No i mnóstwo pracowało ich na taśmie, na produkcji. Z nimi miałam większy kontakt,
bo prowadziłam dla nich specjalne kursy z aparatury pomiarowej – opowiada Barbara Maćkowiak.

fot. mat. wydawcy

TYTUŁ:

TITLE:

AUTHOR:

The Elwro Wrocław Electronic Works initially did
not manufacture computers at all, instead, the
Wrocław-based company made measuring devices,
VHF tuners for radio receivers, as well as switches
for switching TV channels. This should not come as
a surprise, given that it was the popularity of television, which led to the establishment of Elwro in the
first place. The company was founded on the initiative of the Social Committee for the Construction of
the Wrocław Television Centre, when a transmitter
was installed on top of the Ślęża Mountain. Soon,
it turned out that Lower Silesia has had a shortage
of TV sets – they were only made in Warsaw, and
in small numbers, too. Of course, launching production in Wrocław required the approval of the
highest state authorities, which was given by the
Minister of Heavy Industry, who issued a resolution
to establish the Wrocław Electronic Works on the
premises of the former sugar factory in Obornicka
Street in 1959. Initially, the new plant operated under the name T-21, like every other secret factories,
but it was soon renamed to “ELWRO” (Elektronika
Wrocławska – Wrocław Electronics), and the company kept its name until the very end. Contrary to
the expectations of the contemporaneous authorities, Elwro never actually made a single TV.

Karolina Wasielewska, fot. Jakub Szafrański/Krytyka Polityczna

Barbara Maćkowiak was one of the first people employed there.
“It was my second job. In 1957, I graduated from the
Faculty of Communications of the Wrocław University of Technology, which later changed its name to
the Faculty of Electronics,” she says. “First, I started
working at the Institute of Communications, where
I worked on radio transmission technologies. When
Elwro was established, I moved there right away.”
(…)
During her tenure at the Wrocław Electronic Works,
the created the Measuring Instruments Department
from scratch, taking responsibility for organising
its work, preparing workspaces for technicians and
designing the electrical part of assembly tables. She
also worked on the construction of the measuring
and control equipment. “We had our own two-storey building. Our department employed about one
hundred experts of all kinds – mechanical engineers, electrical engineers, locksmiths, turners and
machinists.
One of the simple devices created by Maćkowiak
was affectionately referred to as “Basia’s lamp test-

CYBERGIRLS:
PIONEERS OF POLISH
COMPUTER SCIENCE
KAROLINA WASIELEWSKA
er” by her colleagues. “These were fantastic people,
I loved working with them. We had a very tight-knit
group there. We were skiing together, we even won
the Wrocław Cup for slalom on the slopes of Szrenica.”
Such close relationships helped at work, which was
quite pioneering in the initial phases. “I remember
getting the first shipment of wobbulators, which
were devices required for building a TV channel
switch. They arrived on New Year’s Eve, and we
were working in poor conditions on Obornicka
Street, there was no way to get closer to the plant.
Well, we carried them on our backs, and we were
happy that they arrived!”
Most of Elwro’s employees were fresh out of the
university. In “Polityka” weekly magazine, Stefan
Kozicki described the situation as follows: “[...]
I used to joke around with young engineers about
the naive residents of Wrocław, who – judging by
the number of taxis arriving in the morning to
Elwro – had the tendency to say things like: »Oh,
some rich people they are, getting a taxi to work,
that’s sinful.« And the people of Elwro never wanted
to sin, but they had to, since the working discipline
was diﬀerent from the university discipline, and the
young engineers – especially those, who were just
married – used to oversleep.” In his propaganda
reportage, Kozicki highlighted that these people
did not work at Elwro for money: “[...] they earn
seven hundred zlotys less per year than the employees of the Wrocław enamelware factory. [...] A potty
is worth more than a computing machine!”
Perhaps the employees of Elwro could not count
on great salaries, but they definitely enjoyed great
prestige. During the First May parade, the announcer on the grandstand introduced them, saying:
“Look at the pride of Wrocław. The beautiful girls of
Elwro”.
(…)
I have not been able to determine the number of
women employed in Elwro throughout all these
years. No sources give even a rough estimate of
what percentage of staff was made up by women,
and the women I interviewed never made an attempt to estimate this. “The programmers were
mostly girls! And a lot of them worked in production. I had more contact with them because I conducted special courses in measuring equipment for
them,” says Barbara Maćkowiak.
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Karolina Wasielewska
dziennikarka i autorka bloga „Girls Gone Tech”. W Radiu
Złote Przeboje prowadzi audycję „Złote Przeboje na
dzień dobry”. W książce „Cyfrodziewczyny” przypomina
informatyczne herstorie: autorce udało się dotrzeć do
Polek, które konstruowały komputery i tworzyły języki
programowania czy pierwsze aplikacje użytkowe,
a później komputeryzowały m.in. Bibliotekę Narodową
i Ministerstwo Sprawiedliwości.
journalist and blogger, author of Girls Gone Tech. She
runs Złote Przeboje na dzień dobry programme in Radio
Złote Przeboje. In her book Cybergirls, she recalls the
herstories of computer science – the author managed
to reach Polish women who constructed computers,
created programming languages and developed first
applications, and later computerized, among others, the
National Library and the Ministry of Justice.

Jej szlachetna mość
Leśnica
Osiedle, które przed wojną funkcjonowało
pod nazwą Deutsch Lissa, jest zabytkiem
samym w sobie. Na listę dziedzictwa narodowego wpisany jest nie tylko zespół zamkowy, budynek poczty przy ul. Skoczylasa
czy kościół św. Jadwigi, lecz cały układ
urbanistyczny. Zanim wybierzecie się do
tego swoistego mikromiasteczka, zerknijcie na mikroprzewodnik wyjęty wprost
z Leśnickiego Archiwum Społecznego.
Zebrała: Anna Lewińska
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# Średzka # kamienice
# Średzka # townhouses
Ulica Średzka to główna ulica Leśnicy – łączy
Wrocław ze Środą Śląską. Niegdyś duma
z powodu przebiegającego tędy reprezentacyjnego traktu handlowego, dzisiaj: obiekt
utyskiwań na zbyt intensywny ruch samochodowy. Rząd kamienic charakterystyczny
dla kolonijnej zabudowy z I poł. XIX w.
z małymi wyjątkami zachował się do czasów
dzisiejszych. Co ciekawe, niektóre z punktów
usługowych nie zmieniły swojego charakteru
od lat, czego przykładem jest apteka.
Przy ulicy Średzkiej znajdowały się wszystkie
najważniejsze budynki miasteczka (od 1928 r.
– osiedla): nieistniejący już ratusz, wspomniana apteka, sklepy i zakłady rzemieślnicze,
słynne leśnickie restauracje i zajazdy oraz
plac Świętojański i zamek. W zasadzie do
tej pory mieści wszystko, co najważniejsze. Rozpoczyna się od Mostów Średzkich
przerzuconych nad Bystrzycą, biegnie przez
centrum Leśnicy, zahacza o Dom Handlowym
Hermes, do którego ponoć wrocławianie
masowo przyjeżdżali po telewizory Rubin,
i ciągnie się do samej granicy Wrocławia.

# Skoczylasa # wille # poczta # drukarnia
# Skoczylasa # villas # posto�ice # printinghouse
Ulica Władysława Skoczylasa to jedna
z piękniejszych leśnickich ulic. Powstała z połączenia dwóch traktów, z których jeden należał niegdyś do Złotnik,
a drugi do Leśnicy. Willowa zabudowa
z uroczymi ogródkami nawiązuje do
idei miasta-ogrodu, a sama ulica kryje
sporo perełek architektury mieszkalnej
z przełomu XIX i XX w., należących do
bogatych mieszczan osiedlających się
poza zatłoczonym centrum Breslau.

Władysława Skoczylasa Street is one of the
most beautiful streets in Leśnica, created
by combining two routes, one of which
once belonged to Złotniki, and the other
to Leśnica. Villas with charming gardens
refer to the idea of a garden city, and the
street itself hides many gems of residential
architecture from the late 19th and early
20th centuries, belonging to rich bourgeoisie settling outside the crowded heart of
Breslau.

Na skrzyżowaniu ulic Skoczylasa
i Rubczaka znajduje się budynek
poczty ozdobiony sgra�ito ściennym
przedstawiającym scenę wejścia króla
Fryderyka Wielkiego do zamku po
zwycięskiej bitwie pod Lutynią. Z kolei
po prawej stronie powyższej karty
pocztowej – u zbiegu ulic Skoczylasa
i Płońskiego – widzimy siedzibę znanego wówczas wydawcy pocztówek
oraz leśnickiej gazety „Anzeiger für
Deutsch Lissa” Paula Mosera (najprawdopodobniej to ten pan z jamnikiem).
Uwieczniony na pocztówce dom drukarza już nie istnieje – został zburzony
w powojennych latach, a w jego miejscu znajduje się targowisko Leśnica.

At the intersection of Skoczylasa and Rubczaka streets, you can find a post office
building, decorated with a wall sgraffito
depicting the scene of King Frederick the
Great entering the castle after the victorious battle of Lutynia. On the right side of
the postcard above, at the junction of Skoczylasa and Płońskiego streets, you can see
the headquarters of the then well-known
publisher of postcards and local “Anzeiger
für Deutsch Lissa” newspaper, Paul Moser –
most probably it is the gentleman with the
dachshund. The printing house, which was
immortalised on the postcard, no longer
exists – it was demolished in the post-war
years, and its former site is now occupied
by the Leśnica marketplace.

Średzka Street is the main street of Leśnica,
connecting Wrocław with Środa Śląska.
Once a key street, due to the representative
trade route; today it is relegated to serving
the role of a key gripe due to traffic. A row of
townhouses, which are characteristic of the
colonial construction of the first half of the
19th century, has survived to the present day,
with some minor exceptions. Interestingly
enough, some of the service outlets have not
changed their character in years, with the
local pharmacy being the key example.
Średzka Street had all of the most important
buildings of the town (turned an estate in
1928) – the town hall, which no longer stands
today, the aforementioned pharmacy, shops
and craftsmen’s workshops, famous local
restaurants and inns, as well as the Świętojański Square and the castle. To this day, this
single street has all of the most important
points of interest. It starts with the Średzkie
Bridges over the Bystrzyca River, runs
through the heart of Leśnica, goes right by
the Hermes Department Store – which is said
to have been a major point of interest for
the residents of Wrocław, who came there
in droves to buy their Rubin TV sets – and
stretches to the very border of Wrocław.

Its majesty
Leśnica
The estate, which used to be known as
Deutsch Lissa in the days leading up to
World War II, is a monument in itself. The
Polish list of national heritage includes
not only the castle compound, the post
oﬃce building on Skoczylasa Street and
St Hedwig’s church, but also the estate’s
urban layout in its entirety. Before you set
oﬀ to visit this micro town of sorts, have
a look at this micro guide, taken directly
from the Leśnica Social Archive.
Collected by: Anna Lewińska

# park # zamek # Bystrzyca
# park # castle # Bystrzyca
Miłośnikom terenów zielonych
Leśnica oferuje lasy, parki oraz
urocze rozlewisko Bystrzycy. Malowniczy Park Leśnicki usytuowany nad
brzegiem rzeki został zaprojektowany w stylu angielskim jako park przypałacowy dla ówczesnego Schloss
Lissa. Dzisiejsza forma tego terenu
zielonego to uporządkowany układ
ścieżek, gazonów, trawników, kęp
większych roślin, łęgów, dąbrowy
z licznymi mostkami czy terenowym
amfiteatrem, a nawet grabowym
labiryntem. W trakcie spaceru po
parku można odkryć wiele cennych
i egzotycznych gatunków drzew
i krzewów, np. sosnę wejmutkę,
tulipanowca amerykańskiego czy
skrzydłorzecha kaukaskiego. Niewiele osób wie, że Park Leśnicki został zaprojektowany w XIX w. przez
Josefa Petera Lennego – architekta
krajobrazu odpowiedzialnego m.in.
za projekt Parku Szczytnickiego.

The lovers of green areas will adore
Leśnica for its forests, parks and
a charming marsh of the Bystrzyca
River. The picturesque Leśnicki Park
situated on the river bank was designed in line with the English style
as a palace park surrounding Schloss
Lissa. The contemporary form of this
green area offers an orderly layout
of paths, lawns, meadows, clumps
of larger plants, riparian forests,
oak trees with numerous bridges,
as well as a local amphitheatre and
a hornbeam labyrinth. During a walk
in the park, you can discover many
valuable and exotic species of trees
and shrubs, such as the Eastern
white pine, the tulip tree or the
Caucasian wingnut. Very few people
know that the Leśnicki Park was
designed in the 19th century by Josef
Peter Lenny – landscape architect,
who was also tasked with designing
the Szczytnicki Park.

# Wiśniowa Góra # restauracja
# Wiśniowa Góra # restaurant
Przedwojenna Leśnica była punktem
wypadowym na pobliski Kirchberg,
czyli Wiśniową Górę, choć to bardziej
malownicze wzniesienie. Znajduje się
ono w obrębie Lasu Mokrzańskiego –
największego kompleksu leśnego w granicach Wrocławia. W XIX wieku wybudowano tu restaurację, kilka domów oraz
założono plantację wiśni. Wiśniowa Góra
szybko stała się celem podmiejskich
wycieczek, zwłaszcza w czasie kwitnienia drzewek owocowych; z kolei zimą
oferowała tor saneczkowy. Z Wrocławia
dojeżdżano do Leśnicy pociągiem, a następnie bryczką konną lub pieszo zmierzano w stronę restauracji. Z archiwalnej
pocztówki jesteśmy w stanie wyczytać,
że w restauracji odbywały się wieczorki
taneczne z porywającą muzyką, a duży
ogródek letni był dodatkowym atraktorem. Obecnie po Wiśniowej Górze zostały tylko fundamenty willi i restauracji
ukryte w lesie.

The pre-war Deutsch Lissa was a starting
point for everybody, who wanted to visit
the nearby Kirchberg, or Cherry Mountain
[pl. Wiśniowa Góra], although in reality it is
more of a picturesque hill. It is located within
the Mokrzański Forest – the largest forest
complex within the boundaries of Wrocław.
In the 19th century a restaurant was built
here, alongside several houses and a cherry
plantation. Wiśniowa Góra quickly became
a destination for suburban excursions,
especially during the flowering of fruit trees;
it also hosted a toboggan run, which was
available in winter. Visitors from Wrocław
could get to Leśnica by train, and then go
to the restaurant by taking a horse-drawn
carriage or just by walking. The archive
postcard reads that the restaurant hosted
dance parties with popular dance music, and
the large summer garden was an additional
attraction. These days, all that remains of
Wiśnowa Góra are the foundations of the villa
and the restaurant, hidden in the forest.

fot. pochodzą z Leśnickiego Archiwum Społecznego, dzięki uprzejmości CK Zamek

# życie codzienne # tramwaj
# everyday life # tramway
Leśnicka trasa tramwajowa należy do jednej z najciekawszych
i najdłuższych we Wrocławiu. Linia numer 20 liczy 36 przystanków,
a przejazd nią zajmuje 59 minut. Budowa tramwaju do Leśnicy
była pierwszą i najbardziej spektakularną rozbudową komunikacji
tramwajowej w powojennym Wrocławiu. Wybudowano ją zaledwie
w pół roku – przy jej powstawaniu pracowało ogółem 22 tys. ludzi,
co dawało 100 tys. roboczo-godzin, a wartość pracy społecznej
wyliczono na 43 mln zł. W grudniu 1949 roku ruszył pierwszy tramwaj do Leśnicy. Leśnicki tramwaj zyskał miano kultowego, a wśród
podróżujących nim regularnie pasażerów krąży mnóstwo anegdot.
Przy dobrej pogodzie, mijając przystanek Grabowa, można podziwiać Ślężę, a wczesnym rankiem w okolicy przystanku Kosmonautów często można spotkać sarny i zające.
The Leśnica tram route is one of the most interesting and longest
routes in Wrocław. Line n° 20 has a total of 36 stops and a oneway trip takes 59 minutes. The construction of the tram line to
Leśnica was the first and the most spectacular expansion of the
tram network in post-war Wrocław. It was built only in six months
by a total of 22,000 people, for a total of 100,000 man-hours,
and the value of social work was evaluated at 43 million zlotys.
December 1949 saw the first tram to Leśnica on the new tracks.
Over the years, the Leśnica tram gained a cult status, and the regular passengers have many an anecdote to share. When weather
permits, you can see Ślęża at the Grabowa stop, and early in the
morning you can often encounter roe deer and hares near the
Kosmonautów stop.

„HISTORIA SPOJRZEŃ” – WYSTAWA STAŁA

„UZDROWISKO LEŚNICA” – WARSZTATY

GLANCE HISTORY – A PERMANENT EXHIBITION

LEŚNICA HEALTH RESORT – WORKSHOPS

Centrum Kultury Zamek

8, 22, 29.08 | 11:00

www.zamek.wroclaw.pl
www.lesnickiearchiwumspoleczne.pl

Park Leśnicki, Centrum Kultury Zamek
www.strefakultury.pl/Mikrogranty

→ s. 65
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EKOLEKSYKON
KULTURALNEGO
CZŁOWIEKA

ECO-GLOSSARY OF
A CULTURED PERSON

d

domowy kompostownik
/ homemade compost heap

14

Ekologia już dawno przestała
być tylko nauką. Koncepcja
zależności kultury od przyrody i obecność przyrody
w kulturze zyskuje interdyscyplinarne znaczenie.
Podczas gdy wciąż mamy
w głowach fragment mowy
noblowskiej Olgi Tokarczuk
traktujący o świecie na krawędzi katastrofy ekologicznej,
którą sami wywołujemy
i zainspirowani „Rozmowami
o ekologii” – podcastem programu Praktycy Kultury
– wybraliśmy garść pojęć, które znać i stosować powinien
każdy kulturalny człowiek.
Ecology for a while now has
been more than just science.
The idea of culture being
dependent on nature, and the
presence of nature in culture
takes on an interdisciplinary
meaning. While still
remembering the fragments
of the Olga Tokarczuk’s Noble
prize acceptance speech,
when she talked about the
world being on the brink of
an environmental collapse
that we are causing, and being
inspired by the Conversations
about ecology podcast
that is a part of the Culture
Practitioners programme,
we’ve selected a group of
terms, that every cultured
person should know and use.

a

antropocen
/ anthropocene

propozycja nazwy epoki geologicznej, która miałaby zastąpić holocen z powodu olbrzymiego wpływu człowieka na
ekosystem. Charakteryzuje się błyskawiczną urbanizacją,
zużyciem paliw kopalnianych oraz zanieczyszczeniem środowiska, a jej znakiem rozpoznawczym jest wszędobylski
plastik.
a proposed geological epoch name that would replace the
name Holocene to reflect the huge impact humanity has
on the ecosystem. Its distinctive features include urgent
urbanisation processes, use of fossil fuels, and environmental pollution, while the ubiquitous plastic is its hallmark.

b

bioróżnorodność
/ biodiversity

hasło przewodnie Światowego Dnia Środowiska 2020. Dzięki
niej poszczególne ekosystemy są bardziej stabilne, a organizmy w nich żyjące bardziej odporne. By ją utrzymać, kluczowe jest ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na
jakość gleby, powietrza i wody, a przede wszystkim ochrona
gatunków zagrożonych wyginięciem.
the watchword of the 2020 World Environment Day. It ensures the stability of any ecosystem, and gives resilience
to organisms that shape it. Reducing negative impact of
human civilisation on the soil, air, and water, and most importantly – protecting endangered species – is critical to
maintaining biodiversity.

carbon footprint
(ślad węglowy)

c

to suma emisji gazów cieplarnianych (m.in. dwutlenku węgla i metanu), jaką ktoś lub coś wywołuje – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. W powszechnym mniemaniu dotyczy on transportu lotniczego i dużych fabryk, a taki ślad
zostawia każdy z nas – warto go obliczyć i na podstawie
wyniku np. zrewidować nasze podejście do konsumpcji.
that is the total emission of greenhouse gases (including
carbon dioxide and methane) produced by something or
someone – directly or indirectly. Commonly it applies to air
transportation and large factories. However we all have our
own carbon footprint – which is why we should calculate
it, and based on the results revise our consumption habits.

sposób na to, by z bioodpadów uzyskać własną ziemię pod
balkonowe uprawy. Resztki jedzenia wrzucone do odpadów zmieszanych jadą na wysypisko i są składowane na
wielkich hałdach bez dostępu powietrza. Zamiast rozkładać się do żyznej materii, gniją, kisną i wydzielają gazy cieplarniane. W domowy kompostownik warto zaopatrzyć się,
dysponując balkonem, by uniknąć specyficznego zapachu.
that is a solution for turning biodegradable waste into soil
for growing plants on your balcony. Food leftovers are usually mixed with garbage and then transported to a waste
dump. Then they are dumped on giant heaps with no access to air. Instead of being broken down to useful matter
they rot, fester, and produce greenhouse gases. It’s a good
idea to make your own homemade compost heap, if you
have access to a balcony – to manage the smell.

f

fair trade
(sprawiedliwy handel)

partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości
i szacunku, które dąży do większej równości w handlu
międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego
rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych
oraz ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Globalnego
Południa.
trade partnership based on dialogue, transparency, and
mutual respect, whose goal is to strive for greater equality
in international trade. This concept helps achieve sustainable development by offering better commercial conditions and protecting the marginalised producers and hired
workers, in particular in countries of the Global South.

greenwashing*

g

innymi słowy „ekościema”, a więc wszystkie działania PR-owe
i marketingowe, które mają na celu przekonanie cię, że firma, której produkty wybierasz, działa w zgodzie z naturą.
that means using “eco buzzwords”. This includes all PR and
marketing actions, whose goal is to convince the audience
that the company’s products are environmentally friendly.
*więcej o greenwashingu i „zielonym kłamstwie” dowiesz się z trzeciego
odcinka podcastów Praktyków Kultury – „Odpowiedzialna konsumpcja”
– i rozmowy z Maćkiem Skinderowiczem z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie
/ you can learn more about greenwashing and “green lies” from the 3rd
episode of the Culture Practitioners podcast – “Responsible consumption”
– and the discussions with Maciek Skinderowicz from the Buy Responsibly
foundation.

habitat

h

prościej: dom, siedlisko lub adres ekologiczny. Miejsce
o określonych warunkach klimatycznych, hydrologicznych
i glebowych, dzięki którym możliwe jest funkcjonowanie
zespołu organizmów żywych.
in other words: home, living environment, or “eco address”.
It is a place with a specific climate, hydrological features,
and soil, that is suitable for a specific group of living organisms.

k

kranówka / tap water*

większość wciąż nie do końca ufa ekspertom, którzy mówią, że woda z kranu nikomu nie zaszkodzi: to pozostałość
po mentalności z lat PRL-u, kiedy w Polsce woda nie musiała spełniać żadnych norm bezpieczeństwa. Dziś kranówka
jest już bezpieczna, pełna minerałów, tańsza niż woda butelkowana, a przede wszystkim nie wiąże się z wykorzystaniem butelek PET.
most people still don’t believe experts who claim, that
drinking tap water is not unhealthy. This is the legacy of the
PRL era, when there were no established quality standards
for water provided at homes. Today tap water is safe, rich
in minerals, and cheaper than bottled water. Most importantly – it does not involve using PET bottles.
* chcesz dowiedzieć się więcej o wrocławskiej kranówce? Wejdź na
pijkranowke.pl i poczytaj o tej kampanii społecznej MPWiK! / you want to
learn more about Wrocław tap water? Go to pijkranowke.pl website and
read about the social campaign of the Municipal Water and Sewerage
Company!

l

less waste*

jeden z najpopularniejszych ekotrendów w ostatnich latach. Opiera się na założeniach gospodarki obiegowej:
zanim coś wyrzucisz, sprawdź, czy można ten przedmiot
ponownie wykorzystać, naprawić lub odnowić.
one of the most popular eco-trends in the world in recent
years. It is based on the principles of a circular economy:
before you throw something away, check, if the item can
be repurposed, fixed, or refurbished.
* szukasz wskazówek na temat bycia less waste? Skorzystaj z mapy
#WROCŁAWNIEMARNUJE – znajdziesz na niej lokalne miejsca przyjazne
środowisku. A jeśli szukasz inspiracji do tego, jak less waste’owy plan
stosować w swojej kuchni, koniecznie sprawdź „Światło w lodówce, czyli
Karłowice gotują się do niemarnowania” – jeden z projektów realizowanych w ramach programu Mikrogranty / looking for tips on adopting the
less waste mentality? Use the #WROCŁAWNIEMARNUJE map – it shows
local eco-friendly places. If you’re looking for inspiration on implementing
a less waste plan in your kitchen, check out the “Empty fridge – Karłowice
is preparing for eliminating waste” – one of the projects realised in cooperation with Microgrants programme.

łąka kwietna
/ flowery meadow

ł

susza jest zagrożeniem dla pszczół, trzmieli i motyli, które
stanowią jedno z najważniejszych ogniw środowiska naturalnego. Jak chronić je w mieście? Wystarczy wysiać kwiaty, które przyciągają zapylacze i cieszą oko! Łąka kwietna
(lub klomb pod twoim domem) ma same plusy – jest łatwa
w utrzymaniu, pozwala oszczędzać deszczówkę i obniża
temperaturę, a owadom, ptaki i małym ssakom daje pożywienie i schronienie.
drought is dangerous to bees, bumblebees, and butterflies, which are a critical part of the ecosystem. How can
we protect them in the city? All you have to do, is plant
flowers that attract pollinators. Plus – they’re pleasing to
the eye! A flowery meadow (or a flower bed outside your
home) really has no downsides – it’s easy to maintain, helps
retain rain water, lowers the soil temperature, and provides
shelter and food for birds and small mammals.

mikroplastik
/ microplastic

m

wyobraź sobie wszędobylskie cząsteczki plastiku wielkości
poniżej 5 milimetrów. Do środowiska trafiają m.in. podczas
prania tkanin syntetycznych, ścierania opon, zużywania
niektórych kosmetyków lub rozpadu plastikowych butelek
i reklamówek foliowych. Do niedawna uważano, że mikroplastik zagraża przede wszystkim organizmom żyjącym
w morzach i oceanach, ale dziś już wiemy, że często ląduje
też na naszych talerzach.
magine the omnipresent plastic in pieces smaller than five
millimetres. It enters the ecosystem for example as a result
of washing synthetic fibres, wear and tear of tyres, using
certain cosmetics, and decomposition of plastic bottles
and disposable bags. Until recently we believed that microplastic was dangerous only to organisms living in seas
and oceans. Now we know, that it often ends up on our
dinner plates.

o

opakowania biodegradowalne
/ biodegradable packaging

nie wszystkie opakowania się rozkładają w 100%, dlatego
tak ważne jest, by wybierać te, które podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska.
W ich rozpoznaniu pomoże ci odpowiedni certyfikat
– sprawdzisz go na stronie kupujodpowiedzialnie.pl.

not all packaging is 100% degradable. That is why it is important to choose packaging, that will not release toxic
substances during the composting process. To identify
such packaging, look for specific certification – you can
learn more about it at kupujodpowiedzialnie.pl.

permakultura
/ permaculture

p

projektowanie życia w myśl trzech zasad: dbaj o Ziemię,
dbaj o ludzi i dziel się nadmiarem. Pojęcia pomocnicze:
samowystarczalność, ograniczenie konsumpcji.
» zob. bioróżnorodność, domowy kompostownik,
less waste
which means designing means of living based on three
rules: care for the Earth, care for the people, share what
you have in excess. Additional terms: self-sufficiency, limiting consumption.
» see. biodiversity, homemade compost heap, less waste

recykling / recycling*

r

to pojęcie w skrócie oznacza proces odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów, które jako cywilizacja tworzymy. Jego podstawą jest segregacja śmieci.
in short it means the process of salvaging and reusing
waste that we – as a civilisation – produce. Waste segregation is the fundamental step in that process.
*pod twoim domem na pewno stoją kolorowe kubły – jeśli jeszcze nie
znasz ich podziału, zajrzyj na stronę Nasze Śmieci i sprawdź, które z kolorów przyporządkowane są do jakiego rodzaju śmieci! / you’ve seen the
multi-coloured bins outside your home. If you don’t know the differences
between each one, go to Nasze Śmieci website, and see, what type of
waste is associated with each colour!

s

sharing economy
(ekonomia współdzielenia)*
idea jest bardzo prosta: zamiast kupować, dzielimy się tym,
co mamy i wykorzystujemy istniejące już zasoby. Koncepcja ta najlepiej widoczna jest na przykładzie społeczności
sąsiedzkich, które funkcjonują w oparciu o współtworzenie,
wymianę i dzielenie się, wspólne posiadanie i wzajemną
pomoc.
the idea is quite simple: instead of buying, you share what
you have, and make the best use of your resources. This
concept is best shown in neighbourhood communities
based on cooperation, exchange, sharing, owning things
together, and helping each other out.

upcykling / upcycling

that means reusing something, which we thought was
useless, and making something entirely new and environmentally friendly from it. You think this concept is new? It’s
not! For a while now designers have learnt to use scraps
and various waste to make new clothing and gadgets, as
well as use old furniture and post-industrial scrap to create
new items for interior design.

woda / water

t

trend zmierzający w kierunku zmniejszenia ilości aut
w mieście, a – co za tym idzie – promowania transportu
publicznego, dojazdów grupowych, korzystania z rowerów
i pieszych wycieczek. Wszystko po to, by oddychać
śwież(sz)ym powietrzem.
it’s a trend aimed at reducing the use of cars in cities by
promoting public transportation, car sharing, using bikes,
and walking. All in the effort to make the air clean(er).

w

na pewno dobrze znasz ze szkoły jej symbol H2O i sięgasz
po nią kilkakrotnie w ciągu dnia, ale czy wiesz, że tylko 1%
całej wody na naszej planecie jest w zasięgu naszej ręki
(i tylko 0,007% to woda pitna)? Według WHO około 8 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody.
Pamiętaj o tym tego lata, które według meteorologów będzie wyjątkowo suche – wybieraj produkty, których wytworzenie i transport nie wymagają zużycia olbrzymiej ilości
wody. Dla przykładu: aby wyhodować 1 kg ziemniaków,
potrzeba 130 litrów wody pitnej, a do produkcji 1 kg mięsa
wołowego, potrzebujemy jej już ponad 4000 litrów!
obviously you know from school what H 2O means. You
reach for it several times a day. But did you know, that
only 1% of all water on our planet is easily accessible (and
only 0.007% is drinking water)? According to WHO about
8 million people do not have access to clean water. Keep
that in mind this summer, which the meteorologists are
forecasting to be exceptionally dry. Make sure you choose
products that are made and transported without using too
much water. For example: growing 1 kg of potatoes needs
130 litres of drinking water. To make 1 kg of beef, you need
over 4000 litres!

zmień piec
/ replace your furnace

z

akcja „Zmień piec” jest elementem kampanii „Wrocław bez
smogu” realizowanej przez Urząd Miejski Wrocławia, a jej
celem jest ułatwienie mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia wymiany pieców na bardziej zrównoważone środki
grzewcze.
the “Replace your furnace” initiative is a part of the
Wrocław without smog campaign organised by the Municipality of Wrocław. Its goal is to help Wrocław residents in
replacing their furnaces with more sustainable means of
heating.

*jednym z ostatnich przejawów tego trendu jest ruch Widzialna Ręka,
w ramach którego sąsiedzi pomagają sobie w czasie pandemii / one such
initiative is the recent Visible Hand [pl. Widzialna Ręka] movement, where
neighbours help each other survive the pandemic

transport zrównoważony
/ sustainable transport

u

czyli jak ponownie wykorzystać coś, co uznaliśmy za bezużyteczne, tworząc z niego coś zupełnie nowego i przyjaznego środowisku. Myślisz, że to nowość? Nic bardziej
mylnego! Projektanci już od dawna wykorzystują skrawki
tkanin i śmieci wszelkiego rodzaju do szycia całkiem nowych ubrań i gadżetów, a stare meble i fragmenty odpadów poprzemysłowych zmieniają w nowoczesne elementy
wystroju wnętrz.

Zebrał / Collected by:
Krzysztof Bielaszka

„ROZMOWY O EKOLOGII” – CYKL PODCASTÓW
CONVERSATIONS ABOUT ECOLOGY – A SERIES
OF PODCASTS
Posłuchaj na / Listen on:
bit.ly/rozmowyoekologii-spotify
www.anchor.fm/praktycy-kultury
Więcej informacji o programie
Learn more about the programme:
www.strefakultury.pl/PraktycyKultury
PraktycyKultury
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Rok
rocznic
A year
of anniversaries

W majowo-czerwcowym wydaniu
specjalnym „Niezbędnika” zapraszaliśmy do celebrowania wrocławskich
kulturalnych rocznic: odwiedzenia
DCF-u z okazji 110 lat kina przy placu
Kościuszki, odkrywania śladów powojennych pionierów w 75-lecie polskiego Wrocławia, spacerowania ulicami
miasta szlakiem artystycznych realizacji i nie-realizacji Sympozjum
Plastycznego Wrocław ’70 i zajrzenia
do Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w 30. rocznicę jego powstania.
W wakacyjnym numerze kontynuujemy podróż przez dekady – okazji
wciąż nie brakuje.
In the May/June special issue of the
“Cultural Guide” we invited everyone
to celebrate the Wrocław cultural
anniversaries: to visit Lower Silesian
Film Centre to commemorate the 110
years of cinema at Kościuszki square,
to retrace the steps of post-war
pioneers as part of the 75th anniversary
of Wrocław rejoining Poland, to take
a walk around town and visit the
locations of (un)realised projects for
the Fine Art Symposium Wrocław ‘70,
and to visit the Grotowski Institute
on its 30th birthday. In the summer
issue we continue our journey through
the decades – as there are more
opportunities for festivities.

Zebrał / Collected by: Kuba Żary

fot. Aleksandra Błędowska; rys. ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl
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urodziny Maxa Berga
birthday of Max Berg
17 kwietnia 1870 roku urodził się wrocławski architekt, urbanista i wizjoner Max Berg.
Jego opus magnum znamy wszyscy. Wczesnomodernistyczny projekt Hali Stulecia
początkowo nie uniknął krytyki: subiektywnych zarzutów natury estetycznej (jej kształt
porównywany był do kosza na ziemniaki,
kapelusza czy tortu), ale i obiektywnych wątpliwości inżynieryjnych (nie dawano wiary, że
misternie zaprojektowana konstrukcja utrzyma ciężar monumentalnego gmachu). Obawy nie potwierdziły się i oddany do użytku
w 1913 roku obiekt z miejsca obwołano arcydziełem architektury. Hala do dziś pozostaje
jednym z architektonicznych highlightów
Wrocławia, o czym świadczy wpisanie jej
w 2006 roku na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. 150. rocznica urodzin Berga jest
okazją, by odwiedzić i inne realizacje projektanta: choćby budynek dawnej łaźni miejskiej
przy ulicy Curie-Skłodowskiej, której wnętrza
kryją ciekawą owalną klatkę schodową czy
świeżo odnowiony kiosk nad fosą u zbiegu
ulic Kołłątaja i Podwale, który niedługo poznamy w nowej odsłonie – jako Cafe Berg.

17th of April 1870 marks the birthday of Max
Berg – Wrocław architect, urban planner, and
visionary. We all know his opus magnum. The
early-modernist design of the Centennial
Hall was at first criticised: it was subjectively
considered unaesthetic (its shape was compared to a potato basket, a hat, or a cake),
as well as poorly engineered (many believed,
that the intricately designed construction
would buckle under the load). These fears
were unsubstantiated. The building was officially opened in 1913 and immediately it was
recognised as an architectural masterpiece.
To this day the hall is considered an architectural highlight of Wrocław, as evidenced
by the fact, that it was added to the UNESCO Lists of World Heritage Sites in 2006.
150th birthday of Berg is an occasion to see
his other projects – for example the building
that used to be a municipal bath at Curie-Skłodowskiej street. Inside you can see an
interesting, oval-shaped staircase. There’s
also a recently renovated kiosk near the moat
at the corner of Kołłątaja and Podwale streets
– which will soon reopen as Cafe Berg.
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35

lat Panoramy Racławickiej
we Wrocławiu
years of Racławice Panorama
in Wrocław
„Panorama Racławicka” Wojciecha Kossaka i Jana Styki na widok publiczny wystawiona została we Lwowie 5
czerwca 1894 roku z okazji stulecia insurekcji kościuszkowskiej – od jej premiery minęło więc w zeszłym roku
125 lat (zbudowaną specjalnie na ten cel rotundę do
dziś oglądać można w lwowskim Parku Stryjskim).
W wyniku II wojny światowej w 1946 roku obraz trafił do Wrocławia: tu przez długi czas pokazywany był
jedynie we fragmentach. Wznoszony od 1961 roku według projektu Ewy i Marka Dziekońskich nowy gmach
Panoramy został uroczyście otwarty 14 czerwca 1985
roku. Wchodząca w skład Muzeum Narodowego „galeria jednego obrazu” jest jedną z najpopularniejszych
placówek kulturalnych Wrocławia – przez ostatnie 35
lat odwiedziło ją prawie 11 milionów widzów. Z okazji
rocznicy nie tylko odsłonięto przy wejściu do budynku
popiersie Wojciecha Kossaka autorstwa Tomasza Wenklara, ale i zaplanowano prace modernizacyjne obiektu. Rozpoczną się już w sierpniu, a odświeżoną Panoramę odwiedzać można będzie od kwietnia 2021 roku.

The Racławice Panorama by Wojciech Kossak and Jan
Styka was shown in public for the first time on 5th of
June 1894 to celebrate the 100th anniversary of the
Kościuszko Uprising. Last year marks the 125th anniversary of its premiere (the rotunda built specifically
for that purpose can be seen today at the Stryjski Park
in Lviv). As a result of WWII the painting ended up in
Wrocław in 1946. For a while it was showcased here
only in fragments. The construction of a new Panorama building designed by Ewa and Mark Dziekoński
begins in 1961. 14th of June 1985 marks its official
opening. This “gallery of a single painting” is branch
of the National Museum. It’s one of the most popular
cultural venue in Wrocław – over the past 35 years it
has seen nearly 11 million visitors. To commemorate
the anniversary, a bust of Wojciech Kossak created by
Tomasz Wenkler, was put on display at the building’s
entrance. A modernisation of the building has also
been scheduled. Work will begin in August – the renovated Panorama will be open to public in April 2021.

*
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Wyjątkowy rok Synagogi
pod Białym Bocianem
A special year for the
White Stork Synagogue

fot. StaSta, ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl

Synagoga w podwórku między ulicami świętego Antoniego
a Włodkowica jest największą i główną synagogą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. 2020 rok to dla tego niezwykłego miejsca, zaprojektowanego przez Carla Ferdinanda
Langhansa (autora gmachów m.in. Opery Wrocławskiego czy
Starej Giełdy), wyjątkowa data. 25 lat temu – 24 września 1995
roku – po raz pierwszy od lat w zrujnowanej bożnicy odbyło się
nabożeństwo z okazji święta Rosz ha-Szana; w maju 2005 roku
otwarto tu Centrum Edukacji i Kultury Żydowskiej, które od tego
czasu organizuje (w synagodze i poza nią) związane z kulturą
żydowską przedsięwzięcia edukacyjne; 10 lat temu zakończono
też renowację synagogi, w wyniku której na powrót stała się ona
tętniącym sercem Dzielnicy Czterech Świątyń. Synagoga pod
Białym Bocianem to dziś nie tylko miejsce religijne, ale i prężny
ośrodek kulturalny, w którym odbywają się wystawy, koncerty,
występy teatralne, warsztaty i spotkania.
The synagogue located between Antoniego and Włodkowica
streets is the main, and the largest synagogue of the Jewish
Community of Wrocław. The building was designed by Carl
Ferdinand Langhans (who also designed the building of the
Wrocław Opera and The Old Trading House). The year 2020 is
important for this unusual place. 25 years ago – on 24th of September 1995 – for the first time in years a prayer in celebration
of the Rosh Hashanah holiday was held in the ruined building.
In May 2005 the Centre of Education and Jewish Culture was
opened here. Since then it has been involved in organising
Jewish education events (on the premises of the synagogue
and beyond). 10 years ago the renovation of the synagogue
was finished. As a result it became once again the centre of
The Four Denominations District. Today the White Stork Synagogue is not only a religious site, but also an important cultural
spot, where exhibitions, concerts, theatre performances, workshops, and meetings take place.
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lat księgarni Tajne Komplety
years of the Tajne Komplety bookshop

fot. ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl

Dekadę temu na wrocławskim rynku księgarskim (a topograficznie – w sercu wrocławskiego Rynku) pojawiły
się prowadzone przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza Tajne Komplety – nie jakiś tam sklep z książkami,
ale prawdziwa literacka instytucja. „Tajne” to oddolny
ośrodek animacji kultury, wydawnictwo, wreszcie:
miejsce spotkań i kawiarnia. Usytuowana w sąsiedztwie
Wrocławskiego Domu Literatury księgarnia organizuje
ponad 100 literackich wydarzeń rocznie – jeśli więc na
Starym Mieście spotkacie swego ulubionego pisarza lub
pisarkę, pewnie zmierza właśnie na spotkanie w Tajnych
Kompletach. Od 2012 roku w kinie przy Kazimierza Wielkiego działa też filmowa filia księgarni, którą dobrze znają nie tylko festiwalowicze wierni Nowym Horyzontom
i American Film Festivalu, ale i wszyscy fani artystycznego plakatu filmowego.

urodziny Barbary
birthday of Barbara venue
Początek historii Barbary – kultowego baru szybkiej obsługi – sięga roku 1962. Przez dekady działalności przy
Przejściu Świdnickim była świadkiem historycznych dla
miasta momentów: to tu w latach 70. schronienie znaleźli pierwsi wrocławscy hipisi, dekadę później właśnie
w Barbarze rozpoczynała się większość antykomunistycznych demonstracji, w tym happeningów Pomarańczowej Alternatywy. Lokal zamknął swe podwoje
dla klientów pod koniec burzliwych lat 90. Drugie życie
Barbary rozpoczęło się w 2015 roku, kiedy – po odwołującej się do najlepszych tradycji polskiej moderny
przebudowie – stała się wizytówką Europejskiej Stolicy
Kultury Wrocław 2016. Dzięki obchodom ESK wrocławianie po latach znów mogą odwiedzać Barbarę, by
m.in. zgłębić tajniki florystyki (biorąc udział w zajęciach
Akademii Miejskiego Ogrodnika), poznać podstawy haftu (na warsztatach z cyklu „Haftujemy!”), obejrzeć film
(w ramach serii pokazów Kinematografu Wrocławskiego) albo… po prostu rozsiąść się w czytelni i napić kawy
z wrocławskiej palarni Etno Café.
The history of Barbara – a cult fast food joint – began in
1962. For decades it was located in the Świdnicki Passage, and as such witnessed many of the city’s historical
moments. In the ‘70s it became the refugee for Wrocław
hippies. A decade later it became the starting point
for anti-communist demonstrations, including the Orange Alternative happenings. The venue closed down
at the end of the tumultuous ‘90s. The second era of
Barbara began in 2015. After renovation – following the
traditional concepts of Polish modernism – it became
the European Capital of Culture 2016 attribute. Due to
the celebrations related to the ECoC title residents of
Wrocław may now visit Barbara again to – for example
– learn about floristics (during “City Gardener’s Academy” classes), learn the basics of embroidery (at the
“Let’s embroider!” workshops), watch a movie (as part
of “Wrocław Cinematograph” series) or just... sit in the
reading room and enjoy cappuccino from the Etno Café
Wrocław coffee roasting plant.

fot. mat. księgarni Tajne Komplety

th

fot. Marcin Jędrzejczak

5

A decade ago a new entity appeared at the Wrocław
book market (also on a topographic level - in the heart
of Wrocław Market Square). Tajne Komplety – managed
by the Tymoteusz Karpowicz Foundation – was not just
some book store but a true literary institution. “Tajne
Komplety” was a bottom-up institution for culture animation, a publishing house, and finally: a meeting space
and a café. Located in the vicinity of the Wrocław Literature House the book store hosts over 100 literary events
every year. If you ever see your favourite writer strolling
down the Old Town, they’re likely on their way to Tajne
Komplety. A cinema branch of the book shop operates
at the cinema at Kazimierza Wielkiego Street since
2012. It is well known not only to the New Horizons and
American Film Festival enthusiasts, but all the fans of
creative movie posters.
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Konkurs na przekład organizujemy od kilkunastu lat. Zwykle wybieraliśmy do tłumaczenia teksty autorów-gości danej edycji. Dzięki temu
uczestnicy mogli przyjechać do Wrocławia i poznać danego – „tłumaczonego” – pisarza, porozmawiać z nim, posłuchać tekstu w oryginale, czytanego na żywo, a czasami nawet wziąć udział w warsztatach
translatorskich. W tym roku wciąż nie jesteśmy pewni, czy uda nam
się zaproszonych autorów sprowadzić do Wrocławia. Wybraliśmy więc
języki, których jak dotąd nie było – tekstami wyznaczonymi do konkursu są opowiadania Petriego Tamminenego, Alexa Epsteina, Ibana
Zaldui i Györgya Dragomána. Trzech z czterech autorów (oprócz Petriego Tamminena) było gośćmi poprzednich edycji MFO: zaprzyjaźniliśmy się i zgodzili się udostępnić swoje prace na potrzeby konkursu.

Tłumacze niestety bywają niezauważani, niedoceniani (również
finansowo) i giną w procesie wydawniczym, będąc przecież
współtwórcami. W ostatnim czasie zwracają na to uwagę liczne
festiwale literackie (m.in. zeszłoroczna wrocławska Europejska
Noc Literatury, podczas której czytane były najnowsze przekłady klasycznych pozycji literatury europejskiej czy Gdańskie
Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu” w całości
poświęcone sztuce translacji). Czy celem konkursu – takiego jak
ten w ramach MFO – jest popularyzacja zawodu tłumacza i podnoszenie jego rangi?

DOBROMIŁY
JANKOWSKIEJ

Festiwal od początku, od 2004 roku, współpracuje z tłumaczami i promuje ich pracę. Najważniejszy jest tu rzeczywiście konkurs, którego
laureaci, np. Łukasz Witczak, Ewa Pater-Podgórna czy Olga Niziołek
są już uznanymi tłumaczami i ich przekłady pojawiają się na rynku.
To szansa dla tłumaczy przed debiutem, by zmierzyć się z niełatwym
literackim tekstem, porównać swoją pracę z tą zwycięską, a także
wziąć udział w warsztatach translatorskich z legendami fachu – prowadzili je u nas Magda Heydel, Jan Stachowski, Marcin Kurek. Patronem konkursu od kilku lat jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.
W festiwalowym czasopiśmie „Opowiadanie” zamieszczamy biogramy
tłumaczy obok biogramów autorów – uważamy to za nasz obowiązek.

O trudach i pięknie pracy tłumacza
oraz o konkursie na przekład w ramach
Międzynarodowego Festiwalu
Opowiadania rozmawiamy z Dobromiłą
Jankowską – jego koordynatorką,
a także tłumaczką literatury angielskiej,
która na polski przełożyła prawie
siedemdziesiąt książek.

Co pani zdaniem jest ukoronowaniem pracy tłumacza?
Zawsze i niezmiennie – książka na półce w księgarni.

Tłumacz ma fajne życie. Siedzi se w domku, w kapciach,
z herbatką, klepie na kompie. Sam sobie sterem i żeglarzem
– to żartobliwy fragment komiksu „W głowie tłumaczy” (2019)
o dziejach sztuki przekładu ze scenariuszem Tomasza Pindla.
Czy rzeczywiście tak wygląda życie tłumacza?

Rozmawiała: Magdalena Klich-Kozłowska

KONKURS NA NAJLEPSZY PRZEKŁAD OPOWIADANIA
TRANSLATION COMPETITION

Niektórzy moi koledzy być może tak właśnie spędzają dni... Życie
tłumaczy-wolnych strzelców na pewno układa się inaczej niż wieloetatowców takich jak ja, którzy od 8:00 do 16:00 „robią” tabelki
w Excelu, odbierają telefony i piszą maile, a potem wracają do domu
i całe popołudnia, weekendy i urlopy spędzają na tłumaczeniu.
Mój los ułożył się tak, że przekład literacki to moja druga, czasem
trzecia praca. Na co dzień prowadzę Gabinet Literacki im. Tadeusza
Różewicza w Muzeum Pana Tadeusza, oprócz tego koordynuję prace
związane z Festiwalem Opowiadania, no i tłumaczę – to najbardziej
„moja” robota, którą podpisuję swoim nazwiskiem, a nie firmuję
nazwą instytucji, więc tak naprawdę: najważniejsza. W czasie
pandemii zmienił się mój tryb życia i musiałam zostać sobie sterem
i żeglarzem, ale nie wychodzi mi to najlepiej, bo wszystkie prace
nagle zlały się w jedno i trudno mi je rozplątać.

termin nadsyłania prac / submissions are open until: 31.07.2020
regulamin / rules: www.opowiadania.org/konkurs-na-przeklad

16. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL OPOWIADANIA
16TH INTERNATIONAL SHORT STORY FESTIVAL
1–10.10.2020
Instytut im. Jerzego Grotowskiego / The Grotowski Institute
Centrum Sztuk Performatywnych „Piekarnia”
/ Centre for Performing Arts „Bakery”
www.opowiadania.org
opowiadanie

We wspomnianym komiksie dość skrupulatnie została pokazana praca tłumacza jako osoby, która przekłada nie tylko jedne
wyrazy na drugie, ale dopasowuje świat dzieła do świata odbiorcy. Co jest najtrudniejsze w tym procesie dopasowywania?
Najtrudniejsze jest oparcie się pokusie poprawiania autora. Jestem
zwolenniczką przekładu wiernego, nawet jeśli nie miałby być tak
piękny, jak nam się wydaje, że być powinien. Nie lubię odbiegać od
klocków ułożonych w oryginale i dokładać swoich. Dobry autor pisze
takim językiem, że tłumacz może tylko starać się jak najlepiej oddać
go w swoim ojczystym. Nie powinien upiększać, zmieniać, dodawać.
To „dopasowywanie” to dla mnie właśnie język. Owo przekładanie
jednych wyrazów na drugie to zawsze dokonywanie wyborów – często niełatwych, czasami niemożliwych. Zadaniem tłumacza jest pamiętać o polskim czytelniku, a jednocześnie nie zgubić myśli autora.

Do końca lipca można przesyłać zgłoszenia do konkursu na
przekład w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. W tym roku tłumaczyć można teksty opowiadań z języków:
fińskiego, hebrajskiego, hiszpańskiego oraz węgierskiego.
Skąd taki wybór?

15. MFO, fot. Natalia Kabanow
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Being a translator is great. You sit at home in your slippers, tea
in hand, and just type on your computer. You are your own boss.
– this is a fragment of Inside a translator’s head [pl. W głowie
tłumaczy, 2019] comic book by Tomasz Pindel which jokingly
describes the art of translation. Does it really show, what the
translator’s life looks like?
It is possible, that some of my colleagues actually spend their time
in such a fashion... Being a freelancer is definitely different, than
having multiple jobs, like I do. People like me work from 8 am to
4 pm by making Excel tables, taking phone calls, and sending
e-mails, only to come home and spend entire afternoons, weekends,
and holidays translating. As it turned out, translating literature
became my second, and sometimes even third job. My day job is
managing the Tadeusz Różewicz Study Room in the Pan Tadeusz
Museum. Apart from that I coordinate efforts related to the Short
Story Festival. I also do translations – this is the “actually mine”
line of work. The texts I produce I sign with my own name, not on
behalf of any institution. So you could say, that this line of work is
most important to me. Because of the pandemic my lifestyle has
changed a great deal. I became the master and commander of my
own fate. But it’s proven to be a problem – all my obligations became
intertwined and it’s difficult to untangle the mess.

In the mentioned comic it’s quite clearly shown, that being
a translator means more than just finding counterparts for
words, but rather shape the whole text to match the reader.
What aspect of such a transformation do you find to be the
most difficult?
The most difficult part is refraining from fixing, what the author has
written. I’m a believer of staying true to the source, even if the style
of the translated text is less than ideal. I’m not a fan of disturbing
the pieces provided in the source, nor adding my own. A good
author simply uses their own language. The translator may only
do their best to recreate it, using their native language. A translator
should not make the text prettier, or change it, or add to it. This
“transformation” should in the end perpetuate the author’s expression. Using one word to convey another always means making
a choice. Often those choices are not easy, sometimes they’re
impossible. The translator’s job is to make the text friendly to
a Polish reader, and at the same time preserve the author’s concept.

Translation submissions for the International Short Story Festival
contest are open until the end of July. This year it includes stories
written in Finnish, Hebrew, Spanish, and Hungarian. What is the
reason behind such selection of languages?
The translation contest’s tradition is now about a dozen years old.
Usually we’d select texts written by authors, who are at the time
guests of the Festival. It is an opportunity for the participants to
come to Wrocław and experience the translated text, talk to the
author, listen to a live reading of the original, and even take part
in the translation workshops. Right now we’re still not certain, if

DOBROMIŁA
JANKOWSKA
We’re here discussing the hardships
and the beauty of being a translator,
as well as the translation competition
which is a part of the International
Short Story Festival, with Dobromiła
Jankowska – festival’s coordinator, and
a translator of English literature, whose
portfolio includes nearly 70 titles.
the authors we have invited this year will be able to join us in
Wrocław. So we’ve decided to pick languages that have yet to be
represented at the event. Texts we’ve chosen for the competition
include stories by Petri Tamminen, Alex Epstein, Iban Zaldua,
and György Dragomán. Three out of four of these authors
(except Petri Tamminen) have been our guests during previous
editions of the International Short Story Festival. They are now
our friends, and they have given us permission to use their works
for the contest.

Dobromiła Jankowska, arch. prywatne

Translators are often unnoticed and unappreciated (that
includes compensation). Their contributions are sometimes
lost in the publishing process, even though they co-create
the text. Recently this issue is being addressed during various
literature festivals. For example last year’s European Night of
Literature involved reading the latest translations of classic
European literature, while the Gdańsk Meetings of Literary
Translators “Found in Translation” have been entirely focused
on the art of translation. Are these contests – like that of the
Short Story Festival – organised in an effort to promote the job
of a translator and increase its prestige?
Since the festival’s inception in 2004 it has always involved
collaboration with translators, promoting their work. It is true,
that the most important part of that is the contest. Its winners,
such as Łukasz Witczak, Ewa Pater-Podgórna, and Olga Niziołek,
are now acclaimed translators, and their works are available
commercially. The contest is an opportunity for amateur translators to take on a challenging piece of literature, and compare
their work against that of the winners. They can also participate
in the translator workshops hosted by industry veterans – such
as Magda Heydel, Jan Stachowski, and Marcin Kurek. For several
years now the contest has been organised under the auspices
of the Polish Literary Translators Association. We include the
biographies of the translators next to those of the authors in the
festival magazine “Opowiadanie” [“Short Story”]. We believe it is
our duty to do so.

What is in your opinion a crown achievement for a translator?
As ever – their translation being sold at a book store.
Interviewer: Magdalena Klich-Kozłowska
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ZILUSTRUJ
MÓJ ŚWIAT!

7 czerwca, rys. Joanna Gniady

Dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej we
Wrocławiu miniony czerwiec nie był zwykłym
miesiącem. Każdego dnia punktualnie o 12:00
na stronie internetowej MBP prezentowana
była kartka z kalendarza zaprojektowana przez
jednego z szesnastu uznanych ilustratorów,
która stawała się częścią „Wrocławskiego
Codziennika Ilustrowanego”.

Thanks to the Municipal Public Library
of Wrocław last June was a rather unusual
month. Every day exactly at noon on the
library’s website you could see a calendar
page designed by one of 16 talented
illustrators. Those became a part of
a “Wrocław Illustrated Daily Digest”.
Przyczynkiem do realizacji projektu był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z okazji tego
wydarzenia Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu postanowiła przygotować „Wrocławski Codziennik Ilustrowany”. Każdy dzień czerwca został
przedstawiony za pomocą ilustrowanej kartki z kalendarza, która tematycznie odnosiła się do święta
przypadającego na dany dzień.
Wśród ilustratorów znaleźli się m.in. Piotr Rychel
(ilustrator podręczników oraz książek dla dzieci),
Joanna Gniady (ilustratorka współpracująca z magazynami, wydawnictwami, instytucjami kulturalnymi i agencjami reklamowymi na całym świecie)
czy Robert Romanowicz (znany m.in. z projektów
plakatów dla Wrocławskiego Teatru Lalek). W tym
gronie zagościła także debiutantka, Agnieszka
Mazur – wrocławska rzeźbiarka, dla której „Codziennik” stał się pretekstem do wyciągnięcia
autorskich ilustracji z szuflady. Swoją interpretację pewnego czerwcowego dnia zaprezentowała
również Sylwia Olszewska-Tracz, która od ponad
dekady tworzy kreacje graficzne dla bibliotecznych projektów oraz Daniel Fernandes da Fonseca
– animator życia kulturalnego i edukator cyfrowy
w Centrum Innowacji Przejście, który rysuje od
kołyski, ale dopiero na łamach „Codziennika” dokonał swojego ilustratorskiego coming outu.

11 czerwca, rys. Weronika Tarka
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ILLUSTRATE
MY WORLD!

Każda karta była dostępna jedynie przez dobę –
dzięki temu zabiegowi niestrudzone osoby monitorujące projekt mogły stać się posiadaczami niepowtarzalnego dziennika, będącego świadectwem
czasu. Karty zostały zaprojektowany tak, by można
było do nich dopisać własne przemyślania oraz by
w łatwy sposób je wydrukować i złożyć w estetyczną całość. A tym samym stać się wydawcą unikalnej publikacji.

Joanna Gniady (illustrator collaborating with
magazines, cultural institutions, and advertising
agencies around the globe), and Robert Romanowicz (among others known for his poster designs for
Wrocław Puppet Theatre). It was also an opportunity for Agnieszka Mazur – a Wrocław sculptor – to
showcase her work for the first time. The “Daily
Digest” turned out to be a fine pretext for her to
present her illustrations.

Od 15 lipca w Centrum Innowacji Przejście (filia nr
13 MBP przy ul. Świdnickiej 19) będzie można oglądać wystawę prezentującą sylwetki twórców, którzy zaangażowali się w powstanie „Codziennika”.
Zaś prace ilustratorów – zgodnie z ideą projektu –
stanowią ulotną część wystawy i będą wyświetlane
na ścianie Przejścia Świdnickiego.

Every page was available for only 24 hours. Anyone, who has been vigilantly following the project,
would be able to create a unique diary as evidence
of the whole thing. These pages were designed
in a fashion that allows for complimenting them
with your own comments. They were also easy to
print, so you could make an aesthetic calendar
from them. As a result you would then own a very
unique publication.

The World Book Day was the reason behind this
initiative. To commemorate the event the Municipal Public Library of Wrocław decided to make the
“Wrocław Illustrated Daily Digest”. Every day of
June was presented as an illustrated calendar page
highlighting particular holidays.

From 15th of July, the Innovation Center “Przejście” (branch n° 13 of MPL at Świdnicka Street) will
showcase an exhibition presenting the profiles of
artists who were involved in the creation of the
“Daily Digest”. The works of illustrators – in accordance with the idea of the project – will constitute an ephemeral part of the exhibition: they will
be displayed on the wall of the Świdnicki Passage.

The group of artists included e.g. Piotr Rychel
(illustrator of textbooks and children’s books),

1.

Wrocławskie
Święto Kwiatów.
Reaktywacja
Wrocław Flower
Festival. Reloaded
N

2.

1. Wrocławskie Święto Kwiatów na Wzgórzu Partyzantów (1982), fot. T. Szwed;
2. Kwiatowy pochód (1965-1970), fot. T.Drankowski, ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl

Iwona Kałuża
absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz studiów podyplomowych Akademii Dziedzictwa w Krakowie.
Na co dzień pełni funkcję producentki w jedynej w Polsce galerii
szkła i ceramiki (SiC! BWA Wrocław). W jej polu zainteresowań
badawczych jest historia powojennej architektury oraz dizajnu.
a graduate of Art History at the University of Wrocław and
postgraduate studies at the Academy of Heritage in Cracow.
She works as a producer in the only Polish gallery of glass
and ceramics – SiC! BWA Wrocław. Her research interests
include the history of post-war architecture and design.

Filip Marek
ogrodnik, florysta, nauczyciel. Wykłada florystykę i rośliny ozdobne we Wrocławiu, Poznaniu i Opolu. Specjalizuje się w roślinnych
scenografiach, aranżacjach wnętrz i nasadzeniach miejskich.
Szkoli i egzaminuje przyszłych ogrodników, architektów krajobrazu i florystów. Jest autorem cyklu spotkań wokół roślin „Akademia
Miejskiego Ogrodnika” odbywającego się w Barbarze.
gardener, florist, teacher. He teaches floristry and ornamental
plants in Wrocław, Poznań and Opole. His fields of expertise
include plant scenes, interior design and urban gardens.
He also trains and tests future gardeners, landscape architects
and florists. Additionally, he originated a series of meetings
around plants – the City Gardener’s Academy – which are
held at Barbara.

ie samym chlebem człowiek żyje. Na kwiaty także rad by spojrzeć. W naszym mieście
kwiatów jest jeszcze mało. W sklepach – na
lekarstwo. W kawiarniach – dwa razy do roku. W bibliotekach – gdzieniegdzie. Na balkonach ich miejsce najczęściej zajmują… koszule – tak brzmiał apel
inicjatorów Wrocławskiego Święta Kwiatów opublikowany w 1961 roku w „Magazynie Tygodniowym
Gazety Robotniczej”. Nie trzeba było długo czekać,
by ulicami Wrocławia przejechał skromnie ukwiecony wóz – zapowiedź jednego z najważniejszych
wydarzeń, którego późniejsza popularność przerosła oczekiwania nie tylko samych mieszkańców, ale
i organizatorów. A pomyśleć, że wszystkiemu była
winna wrocławska kwiaciarka… Oburzenie na twarzy Lucjana Sochy na widok farbowania przez nią
na czerwono białych chryzantem stało się punktem
zapalnym do dalszej historii wspólnego świętowania. Jak można w taki sposób bezcześcić piękno
kwiatów? Coroczne pochody, festyny, kiermasze
i loterie przyciągały tłumy mieszkańców, a z roku
na rok ilość instytucji i ogrodników z całej Polski
zaangażowanych w święto rosła. Ogromne rzesze
gapiów krążyły po całym mieście, podziwiając kwiatowe wystawy i witryny. Tak było do wczesnych
lat 90. XX wieku.
Święto budziło zainteresowanie mieszkańców – nic
więc dziwnego, że wracamy do niego po latach.
Pierwszym impulsem był rok 2017, kiedy to odbył
się Festyn Kwiatowy towarzyszący organizowanej
w galerii Dizajn BWA Wrocław wystawie „Kwiaty
polskie”, na której przypomniano m.in. oprawę
graficzną kwiatowego święta. Za punkt honoru
postawiliśmy sobie jego reaktywację, które startowało w dniu jednej z wielkich PRL-owskich fet:
22 lipca, w Święto Odrodzenia Polski, i trwało trzy
dni. Od tego czasu corocznie organizujemy (już bez
politycznych, a jedynie z roślinnymi konotacjami)
Wrocławskie Święto Kwiatów, na które składają się
wykłady, kiermasze i porady ogrodnicze, ale i florystyczne festyny. Mają porwać do zabawy i przypomnieć atmosferę czasu, w którym nasi rodzice
i dziadkowie bawili się wśród kwiecia do białego
rana. Nie inaczej będzie i w tym roku.

M

an cannot live by bread alone, and it is
worthwhile to look at flowers from time to
time. There are still not enough flowers in
our city. They are scarce in stores, in cafés, you can see
them just twice a year, and they appear here and there
in libraries. Balconies are usually occupied by... shirts
– said the initiators of the Wrocław Flower Festival
in their statement, published in 1961 in the “Workers’ Paper Weekly Magazine”. It was not long until
a car modestly adorned with flowers drove through
the streets of Wrocław, announcing one of the most
important events, the popularity of which surpassed
the expectations not only of the residents, but also its
organisers. And to think that everything was sparked
by a florist from Wrocław... The distaste expressed by
Lucjan Socha at the sight of her dyeing white chrysanthemums red gave rise to the joint celebration.
How can one desecrate the beauty of flowers in such
a despicable manner? Annual parades, festivals, fairs
and lotteries attracted crowds of people, and with
each year, the number of institutions and gardeners
from all over Poland involved in the festival grew.
Huge crowds of people walked around the city, admiring the floral exhibitions and displays. That was
until the early 1990s.
The festival always attracted crowds of people, so it
is no wonder why we decided to bring it back to life
after so many years. The first impulse was the year
2017, when the Floral Festival, accompanying the Polish Flowers exhibition, organised at the BWA Wrocław
Dizajn Gallery was held, recalling the graphics accompanying the original flower festival. We made it
a matter of honour to bring back the festival, which
always started on the day of one of the great communist festivities – on 22nd of July, the Day of Poland’s
Rebirth – and lasted three days. Since then, every
year we have been organising the Wrocław Flower
Festival – now without any political links, focusing
only on floral matters, featuring lectures, fairs and
gardening tips, as well as floral festivities, which
are supposed to let everybody have fun and recall
the atmosphere of the time when our parents and
grandparents used to play among flowers until dawn.
And that’s what we’re going to have this year as well.
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Bez pośpiechu
w Tarczynie
Letnie miesiące sprzyjają weekendowym wypadom
poza Wrocław. W półtorej godziny samochodem
można dotrzeć do najmniejszej miejscowości
w Sudetach Zachodnich ze średniowiecznym
rodowodem. Co kryje w sobie Tarczyn?
Bynajmniej nie chodzi o podwarszawski
Tarczyn kojarzony z marką popularnego
soku w małych, szklanych butelkach. Na
Dolnym Śląsku znajduje się miejscowość
o tej samej nazwie, z której podziwiać można
zapierającą dech w piersiach panoramę Karkonoszy i poznawać tradycje kulturowe tych
terenów. Pierwsze wzmianki o Tarczynie
zlokalizowanym niedaleko Wlenia pojawiały się już na przełomie wieku XII i XIII.
Jest przykładem wsi z charakterystycznymi
cechami dla tamtego okresu, ponieważ od
stuleci nie stanął tu żaden nowy budynek.
Właśnie dlatego można uważać, że dziedzictwo kulturowe Tarczyna i jego najbliższych
okolic jest świadectwem tego, jak wytyczano
drogi, budowano domy czy uprawiano ogrody i sady owocowe.
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First of all this not the Tarczyn near Warsaw, that is famous for fruit juice sold in
small glass bottles. There is another town
with that same name in Lower Silesia.
There you can see the breathtaking vistas
of Karkonosze mountains and learn about
locaal cultural traditions. Information about
Tarczyn near Wleń first appeared at the turn
of the 12th century. It is a village with all the
features that are typical to that era, since for
hundreds of years no new buildings have
been constructed here. That is why you can
say, that the cultural heritage of Tarczyn and
its surroundings is a testimony to how roads
and buildings were built, or how tending to
fruit and vegetable gardens looked like in
the past.

Z masywu Tarczynki
Tarczynka mountain
panorama
Do Tarczyna wiedzie tylko jedna droga – sprzyjająca
bardziej piechurom i rowerzystom niż osobom zmotoryzowanym. Z początku kręta i stroma, szybko staje się
mekką powolnych spacerów. Miejscowość ulokowano
niejako na wyspie – masywie Tarczynki, który okalają
doliny rzeki Bóbr oraz potoków: Wierzbnika i Modrzewki.
Dlatego też, stojąc na prowadzącej do Tarczyna drogi,
dostrzec można zarówno Śnieżkę, jak i Pogórze Izerskie.
Już w 1751 roku pochwałę tych widoków wyraził w jednym
z wierszy Gottfried Benjamin Schäl. Dzięki studium sporządzonemu przez dr. Artura Kwaśniewskiego możemy
przypuszczać, że ten teolog rodem z Kamiennej Góry
na Tarczynkę mógł trafić albo spacerując po okolicach
swojej rodzinnej rezydencji, albo podczas podróży
z Gościradza do Rząśnika – drogą niegdyś łączącą te
wsie, która wiedzie południowymi zboczami góry.
There is only one road leading to Tarczyn, and it is more
suited for pedestrians and bikers, rather than drivers.
At first its steep and has many curves, but quickly
becomes a convenient place for a stroll. The city is
located somewhat like an island – it’s on the Tarczynka
mountain, which is surrounded by Bóbr river and two
streams: Wierzbnik and Modrzewka. In fact, if you stand
on the road leading to Tarczyn, you can see both
the Śnieżka mountain and Pogórze Izerskie foothills.
In 1751 Gottfried Benjamin Schäl showed his appreciation
for the beauty of this place in one of his poems. From
the study written by Dr Artur Kwaśniewski we can
assume, that this theologian from Kamienna Góra found
Tarczynka mountain while taking a stroll near the vicinity
of his family’s residence, or while travelling from Gościradz to Rząśnik on a road that used to link these two
villages and is now located on the southern slope of
the mountain.

Droga do Tarczyna, fot. mat. OP ENHEIM

Panorama Tarczyna, fot. Aga Viburno

Taking it easy
in Tarczyn
Summer months present the right moment to leave
Wrocław behind. It takes an hour and a half by car
to get to the smallest town in Western Sudety that
dates all the way back to the Middle Ages.
Why is Tarczyn worth visiting?

Poczuj flow…
Feel the flow…
Wychodząc z założenia, że naszym wspólnym obowiązkiem jest ochrona naturalnego oraz kulturowego
dziedzictwa Tarczyna po to, by służyły nam i następnym
pokoleniom, w 2016 roku po raz pierwszy zorganizowane zostało wydarzenie o charakterze artystycznym
o nazwie FLOWLAND. Na terenie Domu nr 13 przybiera
formę pikniku i gromadzi lokalną społeczność oraz osoby
przyjezdne. Bogata historia tych okolic, jak i walory
krajobrazowe sprawiają, że program pikniku z roku
na rok przyciąga coraz większą liczbę gości. Wrocławski
OP ENHEIM włącza w jej organizację również instytucje
z regionu, m.in. galerię BWA w Jeleniej Górze, Kooperatywę Izerską czy Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we
Wleniu. Zapraszane są także osoby, które działają na
rzecz suwerenności żywnościowej, a uczestnicy mogą
wziąć udział w spotkaniach, spacerach i prezentacjach
czy posłuchać muzyki na łonie natury.
Miejsce imprezy – wspomniany Dom nr 13 – to część
poniemieckiego gospodarstwa z kilkusetletnią historią.
Składa się z czterech powstałych na przełomie XIX i XX
wieku zabudowań, które przechodzą aktualnie długotrwały proces renowacji. W długofalowych planach jest
wypełnienie tej przestrzeni działaniami dla artystów
oraz uczynienie jej miejscem rezydencji i wydarzeń
artystycznych.
Dom nr 13, fot. mat. OP ENHEIM

Based on the assumption that our joint responsibility is
protecting the natural environment and cultural heritage
of Tarczyn, so that it may be experienced by future
generations, the FLOWLAND art event was organised in
2016 for the first time ever. It was hosted at the property
of House n° 13 – and it was essentially a picnic for the
locals and guests from out of town. Rich history and
beauty of the nearby areas means there’s more and more
people joining in on the event every year. The OP ENHEIM
cultural centre in Wrocław involved other regional
institutions in the event, including: BWA gallery in Jelenia
Góra, Kooperatywa Izerska cultural group, as well as the
Culture, Sports and Tourism Centre in Wleń. Among the
invited guests there are also food sovereignty activists.
Event participants may also take part in meetings, tours,
and presentations, as well as listen to music outdoors.
The venue – House n° 13 – is a part of a post-German
farm that is several hundred years old. It consists of four
buildings built at the turn of 19th century, that are currently undergoing a long renovation process. The long term
plan is making the space usable for art events, where
artists can meet and stay.

4. PIKNIK ARTYSTYCZNY FLOWLAND
4TH FLOWLAND ART PICNIC
19.09
Tarczyn
www.flowland.org
flowlandtarczyn
FLOWLAND 2016, fot. mat. OP ENHEIM

…i zwolnij
…and take it slow

fot. mat. OP ENHEIM

FLOWLAND dotychczas organizowany był w sezonie
wiosennym, jednak – z uwagi na wyjątkowe okoliczności
– w tym roku odbędzie się jesienią, wskutek czego zostanie włączony w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.
Program tegorocznej edycji pikniku wypełniony zostanie
nie tylko wystawą artystyczną, prezentacją lokalnych
twórców i producentów ekologicznej żywności, ale także
spotkaniami poświęconymi pielęgnacji starej architektury. Podczas specjalnych spacerów po tamtejszych łąkach,
uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z występującymi na terenie tej miejscowości ziołami. Tarczyn ma
szansę stać się miejscem, w którym odetchnąć można
od tego, co szybkie i miejskie. Wszak jednym z lokalnych
znaków rozpoznawczych jest tabliczka drogowa z napisem „Koniec”, przewrotnie wyrażająca powolny i spokojny
charakter tego miejsca
FLOWLAND was usually hosted during spring, however – due to exceptional circumstances – the event was
pushed to autumn. As a result it will now be a part of the
European Heritage Days celebrations. The programme
for this year’s picnic includes not only an art exhibition,
a presentation by local creators and producers of organic
food, but also discussions concerning the preservation
of old architecture. During specially organised walks
around the nearby meadows, the participants will have
the opportunity to learn about local herbs. Tarczyn may
become the ideal spot to take a break from the rush of
city life. After all – one of the hallmarks of this place is
a road sign that says “The End” [pl. “Koniec”] which in
a clever way presents the laid back and serene nature
the surrounding area.

Agnieszka Smutek

Once again, I’ll take you
on a tour with the next
printed edition of Ugly
Wrocław fanpage. In this
instalment, we’ll honour
somewhat of a tradition
and follow all kinds of
absurdities and oddities
in Wrocław – things you
won’t find in promotional
leaflets and tourist catalogues... Come with me for
this unusual walk around
the city.

Zaczynamy z grubej rury. Przy ulicy Drobnera
wyrasta nowa inwestycja mieszkaniowa.
Sama w sobie jest bardzo interesująca –
zwróćcie uwagę na nietypowe, nieregularne
rozmieszczenie okien. Problem pojawia się,
gdy zobaczymy, jak projekt ten „pasuje”
do stojącej obok kamienicy. To nie pierwsze
(i zapewne nie ostatnie) kontrowersyjne
spotkanie starego z nowym we Wrocławiu.

Pozostajemy przy niecodziennych
architektonicznych spotkaniach. Tuż za
cudownym Parkiem Wschodnim powstała inwestycja, która graniczy z budynkami
starej pralni i farbiarni Kellinga przy
ul. Krakowskiej. Warto się tam wybrać
i odkryć tamtejsze zakamarki – pełne są
niespodzianek, jak choćby ta ze zdjęcia.
Akurat to zderzenie starego z nowym
wydaje mi się nie tyle kontrowersyjne,
co po prostu komiczne.

I kolejny z miejskich absurdów.
Oto zdjęcie, którego autorką jest
Matylda Tankiewicz. Podczas
spaceru w okolicach ul. Kamiennej dostrzegła specyficzne scrabble. Czy jest to nazwa systemu,
w którym żyjemy?

Let’s stick with the theme of unusual
architectural meetings. A new investment was recently completed, in the
vicinity of the wonderful Park Wschodni, bordering the buildings of the old
Kelling’s laundry and dye shop on
Krakowska Street. It’s worth going there
to discover the local nooks and crannies
– they’re filled with surprises, like the one
in this photo. To be honest, I don’t find
this clash between the old and the new
controversial – I find it comical.

And here’s another absurdity,
presented in a picture taken by
Matylda Tankiewicz. During a walk
around Kamienna Street, she
noticed a scrabble of sorts. Is this
the name of the regime we live in?

fot. Matylda Tankiewicz

Zaczęliśmy z rury grubej, kończymy na nieco
cieńszej. Przy ul. Kaczmarskiego we Wrocławiu
na jednej z elewacji powstała interesująca instalacja. Dyskusja na Facebooku na jej temat była
gorąca: fani strony Brzydki Wrocław mieli mnóstwo różnych teorii (zachęcam do zapoznania się
z nimi). Czy macie swój pomysł na to, jaka jest
geneza takiego kształtu tej rynny? Co ciekawe:
nie jest to rozwiązanie tymczasowe!

Krzysiek Stęplowski
BrzydkiWrocław

Let’s start with something big. There’s a new housing building currently being erected on Drobnera
Street. If you look at it on its own, you might find it
very interesting, especially if you notice the unusual, irregular arrangement of windows. It becomes
somewhat problematic if you see how this design
“goes together” with the townhouse built right next
to it. And it’s hardly the only controversial meeting
between the old and the new in Wrocław.

We started with something big, let’s
end with something smaller. An
interesting installation was created on
one of the façades on Kaczmarskiego
Street, and we had a heated debate
over on Ugly Wrocław fanpage, as
the followers had various theories
concerning the piece. And they’re all
worth reading. Do you have any idea
as to where this shape of the gutter
came from? Interestingly enough,
this is not a temporary solution!
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fot. Krzysiek Stęplowski

Brzydki
Wrocław

UGLY
WROCŁAW

Przed nami kolejna część
drukowanej wersji fanpage’a Brzydki Wrocław.
W tym numerze „Niezbędnika” – niemal tradycyjnie – tropić będziemy wrocławskie większe
lub mniejsze absurdy
i miejsca, których nie
znajdziemy w ulotkach
promujących nasze
miasto... Zapraszam
na ten nietypowy spacer
po Wrocławiu.

ZIELONA WYKREŚLANKA

Z diagramu należy wykreślić 15 nazw wrocławskich terenów zielonych
– dla ułatwienia podane zostały ich pierwsze człony i liczba liter. Odpowiedzi
nie przecinają się, a kratki z kolejnymi literami nazwy sąsiadują ze sobą bokami
(nie na ukos). Niewykreślone litery czytane rzędami utworzą hasło.
Jeśli je rozwiążesz, przejdź do szarady na stronie obok o nazwie „Absurdalne
wizytówki” – będziesz mógł wziąć udział w konkursie z nagrodami.
Park
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (10)
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_______
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Plac Mordechaja
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ODKODUJ OBRAZEK
Zaczynając w wyznaczonym punkcie
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i poruszając się według strzałek (czytając je kolumnami od góry do dołu), sprawdź, co kryje się na zakodowanym rysunku.

ABSURDALNE WIZYTÓWKI
4. KRYSTIAN Ż. SHEWKE

Stanisław Barańczak – wybitny poeta-lingwista – w książce „Pegaz zdębiał”
zaprezentował autorskie gatunki literackie. Jednym z nich są onanagramy,
czyli anagramy (wyrazy powstałe z przestawienia liter w innych wyrazach)
onomastyczne (od imion).

______

W ten sposób powstały absurdalne wizytówki. Tylko pozornie należą do
poniższych 8 osób – ich imiona i nazwiska skrywają dane artystów, którzy
wzięli udział w Sympozjum Plastycznym Wrocław ’70.

5. RADOSŁAW H. WIASŁY

Na 35 osób (!), które prześlą rozwiązanie „Zielonej wykreślanki” i „Absurdalnych
wizytówek” mailem na adres niezbednik@strefakultury.pl, będą czekać nagrody:

_________

• książki pt. „Cyfrodziewczyny” (→ fragment na str. 10)
• płyta zespołu Mundinova „W drodze” (→ więcej na str. 70).
Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.strefakultury.pl/niezbednik-lato2020-konkurs.

6. LIDIA PUMPELŁO

_______

1. DANUTA TROSZEK

______

______

– ukończyła architekturę wnętrz na krakowskiej ASP, zajmowała się malarstwem
geometrycznym. Jej sympozjalnym projektem było umieszczenie wzdłuż ulicy
Powstańców Śląskich (tuż nad ziemią) czerwonej, plastikowej, falującej linii.

– jednym z ulubionych przedmiotów artysty było krzesło, które wielokrotnie
wykorzystywał w swoich pracach. Stworzył aż cztery rzeźby w kształcie krzeseł
– w Oslo, w galerii Foksal w Warszawie, w miejscowości Hucisko i we Wrocławiu.

7. SARA G. BIZUNOM

______

2. JAN KIRO-DROZDAK

______

______

– rzeźbiarz, malarz i scenograf. Podczas Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70
zaproponował kilkunastometrowy „Pomnik zwycięstwa żołnierza polskiego”,
która to instalacja miała być ustawiona w Odrze (zabezpieczeniem przed
nurtem wody miał być betonowym fundamentem).

• karnety oraz pojedyncze bilety wstępu na Vertigo Summer Jazz Festival 2020

_______

_________

– malarz i twórca abstrakcji geometrycznych. Jego projekt jako jedyny został
zrealizowany w czasie Sympozjum (9 maja 1970 roku).

________

______

– ukończył architekturę na Politechnice Wrocławskiej i malarstwo na tutejszej
uczelni artystycznej, z którą później związany był jako profesor i rektor.

– wraz z zaproszonymi do współpracy artystami i poetami stworzył podczas
sympozjum grupę, która postanowiła zrealizować swoje projekty na obszarze
osiedla wznoszonego w technologii wielkopłytowej Celina (jedna z czterech
części osiedla Powstańców Śląskich).

3. LILIANA CZOCHA-CHWALTA

8. GNIEWKO GIBISZ-MOST

_______

____-_________

________

– legenda polskiej neoawangardy i sztuki konceptualnej. Na fali owocnej współpracy
z innymi uczestnikami Sympozjum jeszcze tego samego roku współpowołała grupę
artystyczną PERMAFO.

_________

– malarz, rysownik i twórca sztuki konceptualnej, którego tytuł sympozjalnej
pracy służy za hasło wydarzeń zorganizowanych w związku z rocznicą 50 lat
od Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.
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UKRYTE LATO
Znajdź wśród liter ukryte w 15 miejscach (w pionie, poziomie i na ukos) słowo LATO. Może przy okazji natkniesz się na inne wakacyjne wyrazy?
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visual arts

sztuki
wizualne

visual arts

18.05–31.07
„Wrocław ≈ Woda” – wystawa
Wrocław ≈ Water – an exhibition
Pomiędzy cafe&bistro, ul. Dubois 2
pon.–niedz. / Mon.–Sun. 10:00–20:00
Jeśli zastanowić się nad elementem przyrody,
który w najściślejszy sposób wiązałby się z Wrocławiem, z pewnością byłaby to woda. Nie jest to
tylko siła witalna dla wszelkich form życia, ale
także integralna część miasta. Doświadczenia
Wrocławia są też przykładem jej destrukcyjnego
charakteru. Wystawa to fotograficzna podróż
przez różne spojrzenia na wodę w kontekście
naszego miasta.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Mirko Seebeck (WroclawGuide.com)

22.12.2019–4.10
„Willmann. Opus magnum”
– wystawa
Willmann. Opus Magnum
– an exhibition
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,
ul. Wystawowa 1
wt.–czw. / Tue.–Thu. 12:00–16:00
pt. / Fri. 12:00–17:00
sob. / Sat. 12:00–20:00
niedz. / Sun. 10:00–18:00
Wielka wystawa monograficzna Michaela Willmanna (1630–1706), jednego z najwybitniejszych
artystów doby baroku w Europie Środkowej,
zwanego śląskim Rembrandtem. Po raz pierwszy
w jednym miejscu można obejrzeć ogromny wybór dzieł śląskiego mistrza. Wypożyczono je m.in.
z licznych kościołów, klasztorów oraz kolekcji
muzealnych. Pokazanych zostało blisko 100 obrazów, co stanowi prawie 1/3 zachowanego dorobku
artysty. Po raz pierwszy zaprezentowane zostały
po gruntownej konserwacji fragmenty malowideł
ze stropu pałacu opatów lubiąskich w Moczydlnicy Klasztornej. Oprowadzania z przewodnikiem
po wystawie odbywają się w każdy wtorek i piątek
lipca o 17:00, 17:15 i 17:30 oraz w każdy wtorek
i sobotę sierpnia o 10:00, 10:15 i 10:30.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)

„Wrocław ≈ Woda” – wystawa, mat. organizatora

A great monographic exhibition dedicated to
Michael Leopold Willmann, one of the most
prominent Baroque artists in Central Europe,
popularly known as the Silesian Rembrandt. For
the first time ever, art lovers will be able to view
under one roof an extraordinary selection of
works by the Silesian master. The exhibition will
showcase some of his paintings on loan especially from, among others, Warsaw churches and
foreign collectors.
Additional language: English / Organiser:
The National Museum in Wrocław / Tickets:
20 PLN (regular), 15 PLN (reduced)

www.wroclawguide.com
Wstęp wolny
If there is any element that is deeply connected
with Wrocław, it is clearly water. It is not only the
vital force for all known forms of life, but also an
integral part of the city. In the old mythology it
represents the source of life, but Wrocław experienced that it also can be a source of destruction.
Either way, you are invited and very welcome, to
take a little journey and get a different perspective
of water in and around Wrocław at this photography exhibition.
Additional language: English / Organiser: Mirko
Seebeck (WroclawGuide.com) / Free entrance

1.02–30.08
„Postacie płynącego świata”
– wystawa prac Asany Fujikawy
i Davida Hockneya
Figures of the floating world
– an exhibition of works
by Asana Fujikawa and David Hockney
OP ENHEIM, pl. Solny 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 11:00–16:00
Do końca sierpnia trwa wystawa japońskiej artystki Asany Fujikawy i słynnego malarza Davida
Hockneya. Choć pochodzą z innych kręgów
kulturowych i nigdy się nie spotkali, ich prace
łączy więcej niż technika. Wszystkich chętnych
prosimy o zgłoszenie chęci odwiedzin mailowo:
visit@openheim.org, telefonicznie 601 656 335 lub
przez wiadomość na Facebooku. Na finisaż wystawy przewidziano spotkanie z artystką. [Uwaga!
Godziny mogą ulec zmianie.]
Dodatkowy język: angielski, niemiecki
Organizator: OP ENHEIM
www.openheim.org
Bilety: 5 PLN (normalny), 3 PLN (ulgowy)
Till the end of August, OP ENHEIM invites you to
the exhibition of a young Japanese artist and famous
painter. Although they come from other cultures
and have never met, their work combines more than
the art technique.You are kindly asked to request
all visits by e-mail: visit@openheim.org, by phone
601 656 335 or via Facebook. For the closing of exhibition, a meeting with the artist is planned.
Additional language: English, German / Organiser:
OP ENHEIM / Tickets: 5 PLN (regular), 3 PLN
(reduced)

26.05– 24.07
„Sztuka dostępna
/ Instrukcja wejścia” – wystawa
Accessible art / Entry instructions
– an exhibition
Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, ul. Widok 7
wt.–pt. / Tue.–Fri. 11:00–14:00, 16:00–18:00
WRO zaprasza nie tylko do codziennych odwiedzin online, ale też wizyty w galerii, gdzie
zobaczyć można premierowe projekcje nowych
zestawów prac wideo i dokumentacji działań
artystycznych. Wyborem projekcji w przestrzeni
wystawy można dowolnie sterować, używając
własnego smartfona. Doświadczenie fizycznej
obecności w galerii może być wyjątkowym aktem
autorefleksji na temat form percepcji artystycznej. Nadal w każdym tygodniu sieciowo prezentowany jest nowy zestaw tematyczny, teraz jednak
każdy nowy cykl ma swoją premierę najpierw
w galerii.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki
Mediów
www.wrocenter.pl
Wstęp wolny
WRO encourages you not only to visit the online.
wrocenter.pl every day, but also to see the premiere of new sets of artworks on-site. Yet, before
the online presentation, each new programme
has its premiere in the gallery, where the choice
of screenings can be controlled at your will, in the
exhibition space via your smartphones. Experiencing physical presence at the gallery – visiting
it at this time – may be an exceptional act of
self-reflection on the forms of artistic perception.
WRO online series do not disappear from the
Internet, from now on they are presented in other
formats and sizes.
Additional language: English / Organiser: WRO
Center for Media Art Foundation / Free entrance

37

„Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa
1918–1923” – wystawa plenerowa
After the Great War. A new Europe
1918–1923 – an outdoor exhibition
pl. Wolności
Plenerowa ekspozycja, przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy
z międzynarodowym gronem historyków, stanowi
próbę syntezy burzliwych początków XX-lecia
międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy Środkowo-Wschodniej.
Składa się na nią ponad 200 ujętych w interaktywną formę materiałów archiwalnych – fotografii,
dokumentów, filmów, map oraz indywidualnych
świadectw pamięci. Wystawa prezentowana była
w wielu miastach europejskich, w Polsce jako
pierwsi będą mieli okazję obejrzeć ją wrocławianie.
Dodatkowy język: angielski
Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Centrum Historii Zajezdnia, Fundacja
Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
www.enrs.eu
www.zajezdnia.org
www.krzyzowa.org
Wstęp wolny

1.06–31.08
38

„Ludzie trzech kontynentów”
– wystawa fotografii Tomka Piecha
People of three continents
– an exhibition of photographs
by Tomek Piech

A new outdoor exhibition devoted to the first
years after the World War I is coming to Wroclaw.
The exhibition created by the European Network
Remembrance and Solidarity focuses on these
turbulent years. Over 200 archive and multimedia
materials – pictures, maps and films together
with individual stories of people who lived back
in these times – present a complex yet coherent
picture of New Europe established in Central-East
part of the continent after the Great War.
Additional language: English / Organisers:
European Network Remembrance and Solidarity,
Depot History Center, Stiftung Kreisau / Free
entrance

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
pon.–pt. / Mon.–Fri. 9:00–17:00
Fotograficzny zapis podróży Tomka Piecha – scenarzysty, reżysera, pasjonata długich i mozolnych
wędrówek. Jego wystawa to wnikliwy i dopracowany portret, przedstawiający wizerunki osób,
zamieszkujących trzy kontynenty: Afrykę, Europę
i Azję, które autor spotkał na swojej drodze. Piękne ujęcia, pełne ostrości i wyraźnych kontrastów,
przemyślane aranżacje, ale i czasami twarze
„łapane na gorąco”, w biegu, stanowią zapis
zamkniętych w kadrze, wyjątkowych postaci
i sytuacji.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl
Wstęp wolny
The exhibition is a photographic record of journey
of Tomek Piech – screenwriter, director, enthusiast of long and arduous treks and travels. The
exhibition is an insightful and refined portrait
showing the images of people living in three continents: Africa, Europe and Asia, which the author
met on his way. Beautiful shots, full of sharpness
and clear contrasts, thoughtful arrangements, but
sometimes faces „caught hot” on the run are a record of unique characters and situations closed in
the frame.
Additional language: English / Organiser:
Centrum Kultury Agora / Free entrance

26.06–30.08
„Heliotropie” – wystawa prac
Łukasza Huculaka
Heliotropes – an exhibition
of works by Łukasz Huculak

Heliotropes present a series of Łukasz Huculak’s
latest works. Bogusław Deptuła, the curator for
the exhibition, says: "These are not actual plants
[...] these are the artist’s creations, who this time
chose to explore plant motifs and aesthetics, but
once again decided to present his own take on the
subject". The painter admits, that years earlier
he saw “something” – perhaps plant fossils – at
a university museum in Naples. Years later his
paintings would include – what he called – "plant
afterlife, spectres/x-rays/afterimages of plant-synapse structures" spilling over the artist’s canvases
and paper sheets.
Additional language: English / Organiser: mia
ART GALLERY / Free entrance / Registration:
galeria@miaartgallery.com

26.06–12.09
9.07 | 17:30

oprowadzanie kuratorskie / curatorial guided tour

„Królestwo” – wystawa
The Kingdom – an exhibition
galeria SiC! BWA Wrocław / SiC! Gallery,
pl. Kościuszki 9-10
pon.–pt. / Mon.–Fri. 11:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–15:00
Nowa odsłona wystawy w witrynach galerii SIC!,
która jest formą adaptacji galerii oraz artystów
zaproszonych do tworzenia tegorocznego programu, do aktualnej sytuacji. W niespełna pół roku
pandemii królestwo ludzi, rozumiane jako forma
władzy ukonstytuowana przez człowieka w relacji
do natury, utraciło pozorny status hegemona.
Projekt jest wizją tego, co mogłoby nastąpić po
erze człowieka.
Organizator: BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl
Wstęp wolny
The latest exhibition at the SiC! gallery. It is the
means of adapting the gallery – and introducing
the artists invited to participate in this year’s programme – to the existing circumstances. In less
than six months the human supremacy, in this
case meaning to subjugation of nature by man,
has all but lost its meaning. The project presents
the vision of a post-humanity era.
Organiser: BWA Wrocław / Free entrance

mia ART GALLERY, pl. Solny 11
wt.–pt. / Tue.– Fri. 12:00–18:00
sob. / Sat. 12:00–16:00
niedz. / Sun. 12:00–15:00
Prezentacja najnowszego cyklu prac Łukasza
Huculaka – „Heliotropii”. Jak pisze kurator
wystawy – Bogusław Deptuła, to nie są żadne
konkretne rośliny [...] to są twory artysty, który tym
razem sięgnął po roślinny motyw, czy estetykę i po
raz kolejny dał bardzo indywidualną jego wersję.
Sam malarz przyznaje, że przed laty w neapolitańskim muzeum uniwersyteckim zobaczył „coś”,
być może roślinne skamieniałości. Po latach
pojawił się na jego obrazach – jak sam o nich
mówi – roślinny zaświat, duchy/roentgeny/
powidoki roślinno-synaptycznych struktur, które
rozlały się po jego płótnach i papierach.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: mia ART GALLERY
www.miaartgallery.com
Wstęp wolny
Zapisy: galeria@miaartgallery.com

30.06–28.07
„Entropolux” – optyczna instalacja
mobilna w przestrzeni galerii
i incydentalne działania
w przestrzeni miejskiej
Entropolux – optical mobile installation
in the gallery space and incidental
activities in the urban space
Galeria Entropia / Entropia Gallery, ul. Rzeźnicza 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 12:00–18:00
Entropolux to kompleksowy obiekt nawiązujący
do projektu stworzonego na Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 przez Zbigniewa Dłubaka, Natalię
Lach-Lachowicz i Andrzeja Lachowicza. Intencją
twórców tego rodzaju obiektów optycznych
było i jest podważenie nawyków i oczywistości
percepcyjnych poprzez konfrontację oglądającego

„Ludzie trzech kontynentów”, fot. Tomek Piech

sztuki wizualne

18.06–9.07

visual arts

Tytuł wystawy wyznacza główne linie narracyjne,
w kontekście których powinniśmy czytać sztukę
każdego z twórców. Telemach Pilitsidis czerpie
z mitów kultury Zachodu, Małgorzata Maćkowiak
odwołuje się do przełożonych na język abstrakcji
symboli, a Roma Pilitsidis fascynuje się pierwotną ekspresją w rytmicznych układach geometrycznych. To spotkanie trojga indywidualności
w Galerii Miejskiej prowokuje pytania o to, czym
dzisiaj – w czasach, w których wszelkie definicje
ulegają rozmyciu – jest piękno.
Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu
www.galeriamiejska.pl
Wstęp wolny

„Entropolux”, mat. organizatora; „Mity, symbole, abstrakcje. Tryptyk głogowski” – Małgorzata Maćkowiak, „Znak w przestrzeni pojęć”, olej na płótnie, 130x97 cm, 2009

z prostą wielokanałową/wielorurową instalacją.
Entropolux – jako urządzenie mobilne i przystosowane do funkcjonowania w plenerze – oferuje nieograniczone możliwości obserwacyjne
z samoobserwacją włącznie. „Matką chrzestną”
Entropoluxu jest Natalia Lach-Lachowicz, która
osobiście dokona aktu jego inicjacji podczas
otwarcia wystawy. Wydarzenie jest częścią Sympozjum Wrocław 70/20 – oddolnego programu
obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego
Wrocław ’70.

www.vividgallery.pl
Wstęp wolny

www.entropia.art.pl

The permanent collection of works by Zdzisław
Beksiński at the Vivid Gallery includes a photo
collection, digitally enhanced drawings, limited
edition collotypes, and photomontages by Zdzisław Beksiński. These art works were printed
from the original media – the legacy Beksiński left
behind at the History Museum in Sanok. These
materials were secured with a dry seal of the
Beksiński Gallery, and a wet seal with the number
of the picture and a signature of Wiesław Banach
– museum’s director.

Wstęp wolny

Organiser: Vivid Gallery / Free entrance

Organizator: Galeria Entropia

The title specifies the primary narrative that we
should use as a context for appreciating the art of
each artist. Telemach Pilitsidis draws from the Western mythology, Małgorzata Maćkowiak uses the
abstract meaning of symbols, while Roma Pilitsidis
is fascinated by the primal expression of rhythmical
geometrical forms. The meeting of this trio of individuals at the City Gallery provokes the question of
“what does beauty actually mean?” – since many
definitions become blurry in modern times.
Organiser: The City Gallery in Wrocław
/ Free entrance

6.07–30.09
„OP_Young”
– prezentacja prac laureatów
OP_Young – a presentation of the
works by the project laureates

Entropolux is a complex creation reminiscent
of the project created for the Fine Arts Symposium Wrocław ’70 by Zbigniew Dłubak, Natalia
Lach Lachowicz, and Andrzej Lachowicz. The
intent behind such optical pieces was – and still
is – to challenge perceptual preconceptions and
obviousness by confronting the audience with
a simple multi-channel/multi-pipe installation.
Entropolux is a mobile construct and may be used
outdoors. As such it presents unending observation opportunities, including auto-observation.

OP ENHEIM, pl. Solny 4

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

Dodatkowy język: angielski

pon.–pt. / Mon.–Fri. 11:00–16:00
Prezentacja prac laureatów projektu „OP_Young”,
będąca odpowiedzią na sytuację, w jakiej znaleźli
się artyści i artystki w czasie pandemii. W następujących po sobie miesiącach zostaną pokazane
prace młodego pokolenia z Wrocławia i Dolnego
Śląska. W ramach programu zaplanowane są
także spotkania z wybranymi artystami. [Uwaga!
Godziny mogą ulec zmianie.]

Organizator: OP ENHEIM
www.openheim.org
Bilety: 5 PLN (normalny), 3 PLN (ulgowy)
Zapisy: visit@openheim.org (spotkania)

1.07–31.08
Stała kolekcja prac
Zdzisława Beksińskiego
Permanent collection of works
by Zdzisław Beksiński

The presentation of the works by the laureates of
the OP_Young project is a response to what happened to them during the pandemic. In the following months OP ENHEIM will show the works
of the young generation from Wrocław and Lower
Silesia. Meetings with artists are also planned as
part of the programme.

Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4
wt.–czw. / Tue.–Thu. 11:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–16:00
Stała kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego
w Vivid Gallery eksponuje fotografię kolekcjonerską, rysunki modyfikowane komputerowo,
heliotypie w edycjach limitowanych i fotomontaże
Zdzisława Beksińskiego. Jego dzieła drukowane są
z oryginalnych nośników pozostawionych przez
Beksińskiego w zasobach Muzeum Historycznego
w Sanoku, opatrzone są suchą pieczęcią Galerii
Beksińskiego oraz mokrą pieczęcią z numerem
odbitki i podpisem Dyrektora Muzeum Wiesława
Banacha.
Organizator: Vivid Gallery

2.07–27.08
„Mity, symbole, abstrakcje.
Tryptyk głogowski” – wystawa
Myths, symbols, abstractions
– Głogów triptych – an exhibition
Galeria Miejska we Wrocławiu / The City Gallery
in Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 28
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 12:00–16:00

Additional language: English / Organiser:
OP ENHEIM / Tickets: 5 PLN (regular),
3 PLN (reduced) / Registration:
visit@openheim.org (meetings)
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Dodatkowy język: angielski

„Ogród naturalny” – wystawa
prac Marleny Promnej
Natural garden – an exhibition
of works by Marlena Promna

Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Muzeum Architektury we Wrocławiu / Museum
of Architecture in Wrocław, ul. Bernardyńska 5
wt.–śr., sob.–niedz. / Tue.–Wed., Sat.–Sun. 10:00–17:00,
czw.–pt. / Thu.–Fri. 12:00–19:00
„Ogród naturalny” Marleny Promnej to malarska
reminiscencja, konfrontacja młodzieńczej fascynacji krajobrazem i współczesnej wizji ogrodu
urbanistycznego. Wystawa składa się z dwóch
części. Pierwsza, zatytułowana „Widoki” to seria
czterech monumentalnych dyptyków. Obrazy
przedstawiają popularne motywy takie jak polana,
rzeka, łąka, dolina. Druga część wystawy odnosi się
do zrealizowanego z wielkim rozmachem projektu
ogrodu naturalnego High Line w Nowym Jorku.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu
www.ma.wroc.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 14 PLN (ulgowy),
10 PLN (grupowy), środy – wstęp wolny
Natural garden is a pictorial reminiscence. It is
a confrontation of a youthful fascination with
landscape and a modern vision of the urban garden. The exhibition consists of two parts. The first
one, titled Views is a series of four monumental
diptychs. The paintings are a depiction of popular
themes, such as clearing, river and valley. The
second part of the exhibition concerns The High
Line in New York – a grand garden design project.
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Additional language: English / Organiser:
Museum of Architecture in Wrocław / Tickets:
20 PLN (regular), 14 PLN (reduced), 10 PLN
(groups), Wednesdays – free entrance

www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
Wstęp wolny
Produced in cooperation with Wrocław-based
artists of various media, a story about how social
distancing influences the creative process, how it
destroys some things and inspires other.
Additional language: English / Organiser:
Ossoliński National Institute / Free entrance

17.07–21.09
„Wszystko to możesz
zobaczyć gdziekolwiek” – wystawa
prac Barbary Kozłowskiej
You can see it all anywhere
– an exhibition of works
by Barbara Kozłowska
Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a
śr.–pon. / Wed.–Mon. 12:00–18:00
Barbara Kozłowska (1940–2008) absolwentka
PWSSP we Wrocławiu i jedna z czołowych artystek
związanych ze środowiskiem sztuki konceptualnej w Polsce. Uczestniczka Sympozjum
Plastycznego Wrocław ’70 i Zjazdu Marzycieli
w Elblągu (1971). W latach 1972–1982 zamieniła
swoją pracownię we Wrocławiu w autorską galerię
Babel – niezależne autonomiczne miejsce spotkań artystów. Kozłowska w swojej sztuce często
posługiwała się efemerycznymi, trudno dostrzegalnymi, bezinteresownymi gestami. Działania
artystki przyjmowały zazwyczaj formę performance’u i ulotnych interwencji przestrzennych.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław

10.07–6.09
„Sanatorium” – wystawa
Sanatorium – an exhibition
Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum,
Rynek 6
wt.–niedz. / Tue.–Sun. 10:00–16:00
Przygotowana wspólnie z wrocławskimi artystami
różnych specjalności opowieść o tym, jak społeczny dystans wpływa na proces twórczy, co niszczy
i do czego inspiruje.

www.muzeumwspolczesne.pl
Bilety: 10 PLN (normalny), 5 PLN (ulgowy),
czwartki – wstęp wolny
Barbara Kozłowska (1940–2008) was a graduate of
the Academy of Fine Arts in Wrocław and one of
the most prominent artists in the conceptual art
community in Poland. She took part in the Fine Arts
Symposium Wrocław ’70 as well as the Convention
of Dreamers in Elbląg (1971). In 1972–1982 she turned
her art studio in Wrocław into the her own Babel art
gallery which became an independent, sovereign
meeting place for artists. Kozłowska often used
ephemeral, difficult to notice, and unselfish gestures

in her art. Artist’s creations often involved performance and fleeting spatial interventions.
Additional language: English / Organiser:
Wrocław Contemporary Museum / Tickets:
10 PLN (regular), 5 PLN (reduced), Thursdays
– free entrance

18.07–30.10
„Kolekcja osobista. Sztuka
nieprofesjonalna z prywatnych
zbiorów Anny i Pawła Banasiów”
– wystawa czasowa
Personal collection. Non-professional
art from the private collection of
Anna and Paweł Banaś – a temporary
exhibition
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
wt., śr., pt.–niedz. / Tue., Wed., Fri.–Sun. 10:00–16:00
czw. / Thu. 9:00–16:00
Prywatna kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, gromadzona przez wrocławskiego historyka
sztuki prof. dr. hab. Pawła Banasia oraz jego żonę
Annę na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. W zbiorach kolekcjonerów znalazły się prace takich
twórców jak m.in.: Antoni Kamiński, Stanisław
Korpa czy Józef Zganiacz. Rzeźby ludowych
artystów staną się podstawą do opowieści o osobistych wyborach i motywacjach autorów kolekcji
oraz relacjach, jakie nawiązywali z twórcami z całej Polski. Narracja ekspozycji poprowadzona zostanie wokół kilku bohaterów – zarówno samych
artystów i kolekcjonerów, ale również kolekcji
jako autonomicznego dzieła, którego tożsamość
tworzy się w wyniku zwielokrotnionego spotkania, porozumienia i towarzyszących im emocji.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 10 PLN (normalny), 8 PLN (ulgowy)
The exhibition presents the private collection of
folk and amateur art, put together during the 1980s
and 1990s by Professor Dr. Hab. Paweł Banaś, art
historian from Wrocław, and his wife Anna. Their
collection comprises works by, among others,
the following artists: Antoni Kamiński, Stanisław
Korpa, Jan and Józef Zganiacz. Sculptures of folk
artists will be associated with stories of personal
selections and motivations of the authors of the
collection, as well as the relationships established
by artists from all over Poland.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 10 PLN (regular), 8 PLN (reduced)

„Kolekcja osobista. Sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów”, mat. organizatora

sztuki wizualne

7.07–6.09

visual arts

23.07–13.08
23.07 | 18:00 wernisaż / opening
13.08 | 18:00 finisaż / closing
„Part of body” – wystawa
prac Anny Różyckiej
Part of body – an exhibition
of works by Anna Różycka
Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4
wt.–czw. / Tue.–Thu. 11:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–16:00
Samoakceptacja i świadomość własnego ciała to
problem, który stał się inspiracją dla serii rzeźb.
W swoich dziełach artystka poszukuje idealnych
i spójnych form, reinterpretujących fragmenty
ciała. Obiekty realizowane są w brązie, stali
i ceramice. Kształt, materiał i wykończenie
podkreślają emocje, jakimi są one nasycone.
Dzięki nieokreślonej podstawie i dowolnemu
pozycjonowaniu kompozycja rzeźby staje się
nieoczywista.
Organizator: Vivid Gallery
www.vividgallery.pl
Wstęp wolny
Zapisy: galeria@vividgallery.pl
Self-acceptance and awareness of one’s own
body is an issue that became an inspiration for
a series of sculptures. The pieces showcase the
artist’s search for ideal, uniform shapes that
reinterpret body parts. The pieces are made
from bronze, steel, and ceramics. Shapes,
materials, and finishing touches highlight the
artist’s emotions. Because the pieces do not
have a specified base and may be freely repositioned, the sculpture’s arrangement becomes
less than obvious.
Organiser: Vivid Gallery / Free entrance
/ Registration: galeria@vividgallery.pl

24.07–13.09
„Pandemondo” – wystawa prac
Andrzeja Dakszewicza
Pandemondo – an exhibition
of works by Andrzej Dakszewicz

20.08 | 12:00 wernisaż / opening

„Nowa normatywność. Sympozjum
Plastyczne Wrocław ’70” – wystawa
New Normativity. Fine Arts Symposium
Wrocław ’70 – an exhibition

„Prace leśne” – wystawa
prac Michała Łuczaka
The Forest works – an exhibition
of works by Michał Łuczak

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

Miejsce przy Miejscu 14, pl. Strzelecki 14

śr.–pon. / Wed.–Mon. 12:00–20:00
Projekt poświęcony jest analizie jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych w polskiej historii
sztuki po 1945 r. To próba spojrzenia na Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 z kilku perspektyw,
a punktem wyjścia pozostaje mijająca w tym roku 50.
rocznica tamtych wydarzeń. Z jednej strony ważne
jest udostępnienie materiałów źródłowych systematyzujących przebieg i efekty spotkania. Z drugiej
kluczowe jest przyjrzenie się wydarzeniu w sposób
krytyczny i uwzględniający współczesną perspektywę dyskursu artystycznego. Wystawa, w której weźmie udział ponad 70 twórców z Polski i zagranicy,
połączy część historyczną wraz z aneksem młodej
sztuki, odnoszącej się do sympozjum lub znajdującej
dla niej współczesne konteksty.

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Dodatkowy język: angielski

pon.–niedz. / Mon.–Sun. 10:00–18:00

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław

Andrzej Dakszewicz – wrocławski malarz, absolwent ASP – maluje to, czego nie ma z tęsknoty
za tajemnicą. Ubiera to w nieistniejące formy
czasem pejzażu, czasem martwej natury, a czasem
w kształty anatomiczne. Indywidualny rys jego
prac nie jest zamierzony.
„Prace leśne” – wystawa prac Michała Łuczaka, mat. organizatora

13.08–14.12

Organizator: Centrum Kultury Zamek
www.zamek.wroclaw.pl
Wstęp wolny
Andrzej Dakszewicz, painter from Wrocław and
a graduate of the Academy of Fine Arts, presents
the unreal as a result of longing for mystery.
He adopts non-existent forms – sometimes as
scenery, still life, and sometimes as anatomical
shapes. Nonetheless, the world he presents is not
real. The individual concept of his works is more
random than planned out.
Organiser: Centrum Kultury Zamek
/ Free entrance

www.muzeumwspolczesne.pl
Bilety: 10 PLN (normalny), 5 PLN (ulgowy),
czwartki – wstęp wolny
The project is dedicated to one of the most
important artistic events in Polish art history
after 1945. It is an attempt to look at the Fine Arts
Symposium Wrocław ’70 from different perspectives – using the opportunity presented by the
50th anniversary of the original event. On the one
hand it is important to provide the source material presenting these art meetings and their results.
On the other hand it is crucial to investigate the
event, taking into account the modern take on
artistic discourse. The exhibition will involve over
70 artists from Poland and other countries. It will
combine the historical side of things with the new
art that refers to the Symposium itself or provides
a modern context for the past events.
Additional language: English / Organiser:
Wrocław Contemporary Museum / Tickets:
10 PLN (regular), 5 PLN (reduced), Thursdays
– free entrance

Wystawa Michała Łuczaka odbędzie się w ramach
cyklu wydarzeń „TIFF 365” – projektu edukacyjno-artystycznego poświęconego fotografii
i realizowanego przez TIFF Center w 2020 roku.
Tytułowe „Prace leśne” to fotograficzna opowieść
o polskich lasach, zagrożonych zmianami klimatycznymi oraz o emocjonalnej więzi człowieka
z nimi, a także o wpływie lasu na naszą pamięć
i psychikę.
Organizatorzy: TIFF Center, Ośrodek Postaw
Twórczych
www.tiffcenter.com
www.opt-art.net
Wstęp wolny
The exhibition of Michał Łuczak will be a part of
the TIFF 365 event – an educational-artistic initiative focused on photography – organised by TIFF
Center in 2020. The Forest works is a photo-story about Polish woods endangered by climate
change, the emotional bond with nature, and the
impact of the forest on memory and psyche.
Organisers: TIFF Center, Creative Arts Center
/ Free entrance

22.08 | 19:00 wernisaż / opening
22.08–15.10
„Czesław Przęzak – Karykaturzysta.
45-lecie twórczości 1975–2020”
– wystawa
Czesław Przęzak – Cartoonist.
45 years of work 1975–2020
– an exhibition
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
pon.–pt. / Mon.–Fri. 12:00–19:00
Wernisaż odbędzie się w miejscu wystawy plene
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sztuki wizualne

rowej, na skwerze przy pl. św. Macieja. Ekspozycja
prac Czesława Przęzaka ma na celu wzbogacenie
oferty artystycznej Nadodrza, poprzez zaprezentowanie jego mieszkańcom dorobku uznanego
artysty „z sąsiedztwa”, rodowitego wrocławianina
z tej właśnie dzielnicy; artysty, którego prace pokazywane są od kilkudziesięciu lat na wszystkich
kontynentach.
Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl
Wstęp wolny
Opening of the exhibition will be held on the Św.
Macieja square. The purpose of Czesław Przęzak’s
exhibition is to enrich the artistic offer of Nadodrze
district by presenting achievements of recognized
artist „from the neighborhood”; a citizen of Wrocław
from this district; an artist whose works have been
shown for several decades on all continents.

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia
www.zajezdnia.org
Bilety: cena zostanie podana na stronie
www organizatora

„Zajezdnia strajkuje” – wystawa
The Depot is on strike – an exhibition

2020 marks the 40th anniversary of the creation of
Solidarity (Polish trade union). On this occasion,
Depot History Center prepares a number of events
that will be part of this jubilee. The highlight of the
celebrations will be the events scheduled for August 26. That day at 9:30 in the morning the Race
for Solidarity will set off from the depot. Its participants will reach Gdańsk on 30 August. Then, the
ceremonial opening of the temporary exhibition
The Depot is on strike will take place. The exhibition will be available to visitors, while maintaining
all security measures from 27 August.

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

Organiser: Depot History Centre / Tickets:
the price will be shown on the organiser’s website

Organizator: Klub Pod Kolumnami / Free entrance

27.08–31.01.2021

wt.–śr. / Tue.–Wed. 9:00–17:00
czw. / Thu. 10:00–17:00
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 10:00–18:00
W 2020 r. przypada 40. rocznica powstania NSZZ
„Solidarność”. Z tej okazji Centrum Historii Zajezd-
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nia przygotowuje szereg wydarzeń wpisujących
się w ten jubileusz. Głównym punktem obchodów
będą uroczystości zaplanowane na 26 sierpnia.
Tego dnia o godz. 9:30 rano spod Centrum Historii
Zajezdnia wyruszy sztafeta „Biegu dla Solidarności”. Jej uczestnicy 30 sierpnia dotrą do Gdańska.
Następnie pod tablicą pamiątkową „Solidarności”
przy ul. Grabiszyńskiej 184 złożone zostaną kwiaty,
po czym nastąpi uroczyste otwarcie wystawy
czasowej „Zajezdnia strajkuje”. Wystawa będzie
dostępna dla zwiedzających, przy zachowaniu
wszystkich środków bezpieczeństwa od 27 sierpnia.

REKLAMA

29.08 | 12:00
„Prowadzić słowem”
– oprowadzanie z audiodeskrypcją
Leading with a word
– a tour with an audio guide
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,
ul. Wystawowa 1
Opowieść do odsłuchania o dziełach z wystawy
stałej. Przewodnicy podczas oprowadzania opiszą
fakturę obrazów, kompozycję, wygląd postaci czy dynamikę układów abstrakcyjnych. Postarają się przybliżyć sztukę współczesną w taki sposób, aby osoby
z niepełnosprawnością wzroku oczyma wyobraźni
delektowali się każdym fragmentem dzieła.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Listen to the stories about the art pieces of the
permanent exhibition. The guides will describe
the texture of the paintings, compositions, the
appearance of subjects, and the dynamics of
abstract creations. They will present modern art
in such a way, that people with sight disabilities
could use your own imagination to experience
every part of the each exhibit.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN

muzyka

music

music

Organizator: Teatr Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl
Bilety: 50 PLN (normalny), 45 PLN (ulgowy)
Polish popular music from the 50s, 60s and
70s is famous for its multitude of greatest hits,
including songs from Anna German’s repertoire.
During the concert we will hear some of them,
including the famous Greckie wino, Człowieczy los
and Tańczące Eurydyki. Get ready for an evening
filled with songs from the golden age of Polish
music!
Organiser: Teatr Scena Kamienica
/ Tickets: 50 PLN (regular), 45 PLN (reduced)

1–31.07
Vertigo Summer Jazz Festival
różne lokalizacje / many locations
To już trzecia edycja Vertigo Summer Jazz Festivalu, czyli 31 dni wypełnionych muzyką jazzową.
Salę koncertową zastępuje przestrzeń miejska
Wrocławia: jazzem wypełnią się wrocławskie
ulice, hotele, dachy i tramwaje. Organizatorzy
nie skupiają się na jednym punkcie, a razem
z muzyką „podróżują” po Wrocławiu, zarażając
wszystkich miłością do tego gatunku muzycznego. W każdy piątek koncerty odbędą się w Vertigo
Jazz Club & Restaurant, zaś niedziela to czas,
kiedy muzyków będzie można spotkać na Wyspie
Daliowej.
Organizatorzy: Vertigo Jazz Club & Restaurant,
Urząd Miejski Wrocławia
www.vertigojazz.pl/festival
Wstęp wolny
(parki miejskie i Wyspa Daliowa)
Bilety: ceny uzależnione są od miejsca
koncertu
Thi is the third edition of the Vertigo Summer
Jazz Festival – a month filled with jazz music.
There is not a single concert hall – the concerts
instead take place in the city space of Wrocław,
on its streets, hotels, roofs and trams, which will
be filled with jazz. The organisers do not focus
on just one point of interest, and they are going
to wander around Wrocław every day with their
music, sharing the love of jazz with everyone.
Every Friday the concerts will take place at the
Vertigo Jazz Club & Restaurant, and Sunday is the
time when the audience will be able to encounter
the musicians on the Dahlia Island.

Letnia Scena Impartu fot. BTWphotographers

Organisers: Vertigo Jazz Club & Restaurant,
Municipality of Wrocław / Free entrance
(city parks and Daliowa Island) / Tickets:
prices depend on the location of the concert

3.07 | 20:00
Firlej online: xDZVØNx – koncert
Firlej online: xDZVØNx – a concert
YouTube, kanał: firlejclub / YouTube "firlejclub"
channel
Ostatni koncert z cyklu „Firlej online”. Dla
publiczności Firleja wystąpi wrocławski duet
elektroniczny xDZVØNx. To duet z Wrocławia
wykonujący muzykę elektroniczną. Grupa powstała w 2017 roku i od tego czasu wydała demo
„Tape_01” (2018), EP-kę „Mayko” (2019) i album
„Everything we dream about”. Muzyka xDZVØNx
to mroczny synth pop, w którym słychać wpływy
takich gatunków jak cold wave, industrial, techno
albo post punk, z drugiej strony można odnaleźć w niej odniesienia do sztuki tradycyjnej
i sakralnej. Grupa współpracuje z wrocławskim
kolektywem Tropy zajmującym się glitch artem
i sztuką brutalistyczną oraz z teamem Wkurvv
(też z Wrocławia).
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Wstęp wolny
The final concert of the “Firlej Online” series.
The audience of Firlej will have an opportunity
to see the performance of the Wrocław electronic
duo xDZVØNx. The band was founded in 2017
and has since then released the Tape_01 demo
(2018), the Mayko EP (2019) and the Everything
We Dream About album. xDZVØNx plays dark
synth pop, where you can hear influences of such
genres as cold wave, industrial, techno and post
punk, sprinkled with references to traditional and
sacred art.
Organiser: ODA Firlej / Free entrance

2.07 | 19:00

3.07–28.08 | 21:0

„Anna German i jej epoka” – koncert
Anna German and her era
– a concert

każdy piątek / each Friday

Teatr Scena Kamienica / Scena Kamienica Theatre,
ul. Lelewela 15
Polska muzyka rozrywkowa z lat 50., 60. i 70.
słynnie z wielu największych przebojów, wśród
których są te z repertuaru Anny German. Podczas
koncertu usłyszymy takie przeboje i szlagiery jak
m.in.: słynne „Greckie wino”, „Człowieczy los” czy
„Tańczące Eurydyki”. To będzie wieczór wspomnień złotej polskiej piosenki!

16.08 | 15:00, 18:00
Letnia Scena Impartu
Impart Summer Stage
Impart, ul. Mazowiecka 17
Po sukcesie Mobilnej Sceny Strefy Kultury
Wrocław instytucja wspólnie z klubem Papagajo
zaprasza na serię plenerowych wydarzeń pod hasłem Letnia Scena Impartu. W piątkowe wieczory
na scenie przed budynkiem Impartu odbywać się
będą koncerty i spektakle teatralne. Przedsięwzię-

cie będzie się odbywać z zachowaniem wymogów
i zaleceń sanitarnych. Liczba miejsc na każde
z wydarzeń jest ograniczona.
PROGRAM:
3.07 – Tribute to Roxette
10.07 – Cheeba
17.07 – Niewinni
24.07 – Burly Coons
31.07 – „Scenariusz dla trzech aktorek”
– spektakl w reż. Przemysława Wojcieszka
7.08 – The Cuban Latin Jazz
14.08 – Emose Uhunmwangho
16.08 | 15:00, 18:00 – „Parady” – przedstawienie
Wrocławskiego Teatru Plenerowego
21.08 – Jose Torres
28.08 – koncert piosenek ze spektaklu „Leningrad”
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
papagajowroclaw
Wstęp wolny
After the success of the Mobile Stage by Culture
Zone Wrocław, the institution together with the
Papagajo club invites you to a series of outdoor
events in front of Impart building. On Friday
evenings, concerts and theater performances
will take place on the Impart Summer Stage. The
events will take place in accordance with sanitary
requirements and recommendations. The number of places for each event is limited.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

5, 26.07 | 15:00, 18:00
2, 23.08 | 15:00, 18:00
Muzyczne rejsy statkiem po Odrze
Musical cruises on the Odra River
Przystań Amfiteatralna, bulwar Dunikowskiego
/ Amfiteatralna Harbour, Dunikowski Boulevard
Podczas 2,5-godzinnego rejsu statkiem „Rusałka”
zabrzmią największe przeboje muzyki w znakomitych wykonaniach, przy lampce wina. Podróż
umilą opowieści znawców historii Wrocławia,
okraszone wieloma ciekawostkami i anegdotami.
Organizatorzy proszą o zabranie na rejs cieplejszych okryć oraz peleryn przeciwdeszczowych
– rejsy odbywają się także w przypadku deszczu.
W razie ekstremalnych warunków pogodowych
rejsy zostaną przeniesione na inny termin.
PROGRAM:
5.07 – „Piosenki francuskie i włoskie”
26.07 – „Gala operetkowa”
2.08 – „Gala operetkowa”
23.08 – „Nad piękną, modrą Odrą”
Organizator: Teatr Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl
Bilety: 80 PLN (normalny), 70 PLN (ulgowy)
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Organiser: Teatr Scena Kamienica / Tickets:
80 PLN (regular), 70 PLN (reduced)

19.07–30.08 | 18:00–19:30
każda niedziela / each Sunday

Lato w Synagodze Pod Białym
Bocianem – koncerty online
Summer at The White Stork
Synagogue – online concerts

szykłat – poprowadzi Maciek Przestalski. Padną
pytania o muzyczne inspiracje, nie zabraknie też
utworów z playlisty przygotowanej przez artystę
specjalnie na okazję tej rozmowy, która transmitowana będzie na Facebooku Barbary i Recepcji.
Mimo zmiany miejsca formuła pozostaje bez
zmian – pytać można o wszystko i w każdym
momencie. Chwilę później, punktualnie o 21:00
Piernikowski rozpocznie koncert na żywo!
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Summer, special edition of Barbara’s meetings
around music, "Shuﬄe on holidays". The meeting
with Piernikowski – composer, music producer,
member of the bands Syny and Napszykłat, will
be hosted by Maciek Przestalski. There will be
questions about musical inspirations and also we
will hear songs played from a playlist prepared
by the artist especially for this meeting occasion,
which will be broadcast on Barbara’s and Reception’s
Facebook profiles.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Facebook, profil: Fundacja Bente Kahan
/ Facebook, „Fundacja Bente Kahan” profile
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Lato w Synagodze Pod Białym Bocianem to
coroczny festiwal muzyczny organizowany przez
Fundację Bente Kahan we wrocławskiej synagodze. Koncertom zawsze przyświecała idea spotkania artystów z publicznością, muzyki z historią
różnych kultur i tradycji z wrażliwością. Wciąż pozostaje to dla wszystkich najważniejsze. Tegoroczna
edycja będzie jednak wyjątkowa, ponieważ została
przeniesiona w przestrzeń wirtualną. W tym roku,
w każdą niedzielę, widzowie będą mieli przyjemność uczestnictwa nie tylko w koncertach, ale i rozmowach. Poznają historie artystów, ich fascynacje
i muzykę – tak wyjątkową jak oni sami.

Wstęp wolny
Summer at the White Stork Synagogue is an
annual music festival in Wrocław. These concerts
have always been guided by the idea of a meetings
artists with the audience, music with history of
different cultures and traditions with our sensitivity. However, this year’s edition will be very special as it has been postpone to the virtual space.
This year, every Sunday you will meet not only for
concerts, but also for the conversations. You will
meet for their stories, their fascinations and listen
to their music as unique as they are.
Organiser: Bente Kahan Foundation
/ Free entrance

26.07 | 17:00
Dogrywki na wakacjach:
Piernikowski – spotkanie
z muzykiem online i koncert
Shu�le on holidays: Piernikowski
– an online meeting with musician
and live concert
Facebook, profile: Barbara (barbarakultura)
i Recepcja (RecepcjaRuska46a)
Wakacyjna odsłona „Dogrywek” znanych z programu Barbary, czyli rozmów wokół muzyki, które
na letni czas przenoszą się do Recepcji. Spotkanie
z Piernikowskim – kompozytorem, producentem
muzycznym, członkiem zespołów Syny i Nap-

Operetkowy koncert życzeń
Operetta songs
Teatr Scena Kamienica / Scena Kamienica Theatre,
ul. Lelewela 15
Po raz pierwszy w historii Teatru Scena Kamienica zaprezentowane zostaną dwa wyjątkowe
koncerty, a ich repertuar wybiorą sami widzowie!
Do 25 sierpnia trwa plebiscyt, podczas którego
spośród udostępnionej listy przebojów operetkowych można będzie wybrać 10 interesujących
utworów, które trafią do programu koncertu.
Organizator: Teatr Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl
Bilety: 50 PLN (normalny), 45 PLN (ulgowy)
For the first time in the history of the Scena
Kamienica Theatre, the venue will host two
exceptional concerts with repertoire selected by
the audience! You have time until 25th of August
to vote in a plebiscite, where you can choose 10
interesting songs from the available list of the
greatest operetta hits, which will be included in
the concert programme.
Organiser: Teatr Scena Kamienica / Tickets:
50 PLN (regular), 45 PLN (reduced)

29.08 | 18:00
„O miłości – próba uchwycenia
tematu” – recital muzyczno-teatralny
online
On love – an attempt to capture
the subject – online music
and theatre recital

Organizator: Fundacja Bente Kahan
www.fbk.org.pl

29, 30.08 | 18:00

30.07 | 19:00
Koncert Kiepurowski
Kiepura Concert
Teatr Scena Kamienica / Scena Kamienica Theatre,
ul. Lelewela 15
Jedno z najbardziej znanych małżeństw w muzycznej historii Polski pozostawiło po sobie
– prócz wielu miłych wspomnień i zasług dla kultury – wiele już dziś zapomnianych i niezwykłych
muzycznych przebojów. Marta Eggerth była wielką diwą węgierskiej operetki, która w późniejszym
etapie kariery sięgała wspólnie z Janem Kiepurą
po pieśni dwudziestolecia międzywojennego,
nierzadko pisane specjalnie dla nich. Wieczór
wypełniony będzie anegdotami i wspomnieniami
z życia Eggerth i Kiepury, a przede wszystkim
dobrą muzyką i pięknymi tańcami retro.
Organizator: Teatr Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl
Bilety: 45 PLN (normalny), 40 PLN (ulgowy)
The legacy of one of the most famous marriages
in the musical history of Poland – apart from
many nice memories and merits for Polish culture
– also includes numerous, often forgotten, yet
unique musical hits. Marta Eggerth was a great
diva of the Hungarian operetta, who at a later
stage of her career sung songs of the interwar
period together with Jan Kiepura – often songs
written with them in mind.
Organiser: Teatr Scena Kamienica / Tickets:
45 PLN (regular), 40 PLN (reduced)

YouTube, kanał: Klaudia Vibes / YouTube, "Klaudia
Vibes" channel
Tym razem autorski recital muzyczno-teatralny
Klaudii Lewandowskiej będzie można obejrzeć
online. To utwory o miłości stworzone na podstawie tekstów wybitnych polskich poetów, m.in.
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Karola Wojtyły i Adama Mickiewicza. Wykonawczyni śpiewa
i symultanicznie gra na wibrafonie. Piosenki
przeplatane są rozważaniami na podstawie listu
Alberta Einsteina oraz książki Moniki i Marcina
Gajdów pt. „Rozwój”. Klaudia Lewandowska jest
wrocławską aktorką i muzykiem, komponuje
utwory autorskie oraz muzykę do tekstów wybitnych poetów.
Organizator: Klaudia Lewandowska
www.klaudialewandowska.pl
Wstęp wolny
This time Klaudia Lewandowska’s original music
and theatre recital will be available online. The
recital will feature pieces about love, based on
texts by outstanding Polish poets, including
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Karol Wojtyła
and Adam Mickiewicz. The artist sings and
plays the vibraphone at the same time. Klaudia
Lewandowska is a Wrocław-based actress and
musician, composing original pieces and music to
illustrate texts by outstanding poets.
Organiser: Klaudia Lewandowska / Free entrance

Dogrywki na wakacjach, fot. Marcin Szczygieł

muzyka

During the 2.5-hour cruise on the "Rusałka"
ship, you can enjoy the greatest hits of music
performed by outstanding musicians, and listen
to them with a glass of wine in your hand. The
journey will also include stories told by Wrocław
history experts, with interesting trivia and anecdotes. The organisers would like to ask the participants to bring warmer clothes and rain cloaks
– the cruise will not be postponed in the case of
rain. In case of extreme weather conditions, the
cruises will be postponed to another date.

film

�ilm
film
2–23.07 | 18:00

każdy czwartek / each Thursday

WRO On Art – pokazy filmów o sztuce
WRO On Art – film screenings about art
Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, ul. Widok 7
Centrum Sztuki WRO – tegoroczny partner
festiwalu ON ART – zaprasza na cztery czwartkowe pokazy filmów o sztuce. Do tej pory znany
jako festiwal „Kino i Sztuka”, poszerzył formułę
o międzynarodowy konkurs filmów o sztuce. Do
ubiegłorocznego konkursu zakwalifikowało się 85
filmów z wielu krajów świata (najwięcej z Europy
i USA, a także m.in. z Kanady, Brazylii, Libanu,
Kolumbii, Turcji czy Tajwanu). Wśród wybranych
tytułów znalazło się 25 filmów średnio- i długometrażowych (powyżej 30 minut). Oprócz filmów
konkursowych pokazanych zostanie także wiele
głośnych filmów fabularnych i dokumentalnych
związanych ze sztuką.
Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki
Mediów
www.wrocenter.pl

Akademia Kina Światowego: kadr z filmu „Django”, mat. organizatora; WRO On Art – pokazy filmów o sztuce, mat. organizatora

Wstęp wolny
Zapisy: zapisy@wrocenter.pl
WRO Art Center is this year’s partner of the
ON ART Festival and invites you to Thursday’s
screenings. So far known as the „Cinema and Art”
festival, it has extended the formula to include
an international art film competition. Last year’s
competition included 85 films from many countries (most of them from Europe and the USA,
as well as Canada, Brazil, Lebanon, Colombia,
Turkey or Taiwan). The selected titles included
25 medium and feature films (over 30 minutes).
Apart from the competition films, there will be
also shown many famous feature and documentary films related to art.
Organiser: WRO Center for Media Art Foundation
/ Free entrance / Registration: zapisy@wrocenter.pl

3–31.07 | 17:00

każdy piątek / each Friday

Akademia Kina Światowego
World Cinema Academy
Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema,
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Kultowe i klasyczne dzieła filmowe pokazywane na wielkim ekranie. Przez cały lipiec Kino
Nowe Horyzonty zaprasza na specjalne seanse
Akademii Kina Światowego – autorskiego projektu Nowych Horyzontów, w ramach którego
prezentowana jest historia rozwoju kinematografii. W programie znajdą się m.in.: „Kieł” Yorgosa
Lanthimosa, „Django” Quentina Tarantino
czy „Walc z Baszirem” Ariego Folmana. Każdy
z pokazów uzupełniony będzie o wykłady online
przygotowane przez wybitne przedstawicielki
i przedstawicieli świata filmu.
Organizator: Kino Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
Bilety: 22 PLN
Iconic and classic films shown on the big screen.
Throughout July, New Horizons Cinema invites to
special screenings of the World Cinema Academy – the original New Horizons project, which
presents the history of the development of cinematography. The programme will include (among
others) Dogtooth by Yorgos Lanthimos, Django
by Quentin Tarantino or Waltz with Bashir by Ari
Folman. Each of the screenings will be supplemented with online lectures prepared by eminent
representatives of the world of film.
Organiser: New Horizons Cinema / Tickets: 22 PLN

6.07–31.08 | 18:00–20:30
każdy poniedziałek / each Monday

Warsztaty scenariuszowe online
Online script workshops
WhatsApp lub Messenger / WhatsApp or Messenger
Klub Pod Kolumnami zaprasza na warsztaty scenariuszowe online z reżyserką Dominiką Gnatek

dla młodzieży i dorosłych (w grupie wiekowej
16–99 lat). Na zajęciach uczestnicy nauczą się
tworzyć tekst, który będzie mógł stać się kanwą
filmu fabularnego. Każdy uczestnik powinien
dysponować podłączonym do internetu laptopem
bądź komputerem stacjonarnym wyposażonym
w kamerę, mikrofon i głośnik. Dominika Gnatek
skończyła reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji
w Katowicach. Od wielu lat realizuje filmy na
podstawie własnych scenariuszy. W 2018 roku
uhonorowana nagrodą im. Lucjana Bokińca
w konkursie filmów krótkometrażowych w Gdyni
za film „Zwykłe losy Zofii”.
Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl
Cena: 25 PLN (pojedyncze zajęcia)
Klub Pod Kolumnami invites you to online script
workshops with director Dominika Gnatek for
youth and adults. In class, you will learn how
to create a text that can become a canvas for
a feature film. Each participant should have
a laptop connected to the Internet or a desktop
computer equipped with a camera, microphone
and speaker. Dominika Gnatek for many years has
been making films based on his own scripts. In
2018, she was honoured with the Lucjan Bokiniec
Prize in the short film competition in Gdynia for
the film Sophie’s Ordinary Life.
Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 25 PLN
(one class)

7.07–22.09 | 18:00

każdy wtorek / each Tuesday

„Ręce do góry! Bunt w kinie
krajów V4” – przegląd filmowy
Hands up! Rebellion in V4 cinema
– a film review
Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum,
ul. Rynek 6
Przegląd filmowy „Ręce do góry! Bunt w kinie
krajów V4” to projekt filmowy, którego celem jest
pokazanie publiczności, w jaki sposób kino kształtowało i odzwierciedlało postawy obywatelskiego
oporu w krajach grupy wyszehradzkiej. Na
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film

czas przeglądu zaplanowanych zostało dwadzieścia projekcji filmowych, podzielonych na cztery
bloki tematyczne: bunt młodzieży w filmie, kino
oniryczne i poetyckie, satyra w filmie, kino kobiet.
Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
Wstęp wolny (wejściówki do odbioru
w kasach muzeum)
Hands up! Rebellion in V4 cinema is a film project
which aims to show the audience how the cinema
shaped and reflected the attitudes of social resistance in Visegrad countries. During the feview,
films from Poland, Hungary, the Czech Republic
and Slovakia will be shown, their plot revolves
around the subject of variously understood
rebellion. The screenings were divided into four
thematic blocks concerning: youth rebellion, film
satire, onirism and women’s cinema.

Organizatorzy: Instytut Francuski w Polsce, Gutek
Film, Kino Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl

10, 24.07 | 21:00
7, 21.08 | 21:00
Letnie kino plenerowe w Zajezdni
Summer outdoor cinema in Depot
History Center
Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Center,
ul. Grabiszyńska 184
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Centrum Historii Zajezdnia zaprasza na kolejną odsłonę swojego kina plenerowego. W tym
roku ta ciesząca się od kilku sezonów impreza
skoncentruje się wokół kina katastroficznego –
a konkretniej wokół obrazów opowiadających
o pandemiach. Kino będzie dostępne również dla
osób zmotoryzowanych.
Organizator: Centrum Historii Zajezdnia

Bilety: 18 PLN (klubowy), 20 PLN (normalny)
Vive la France! From 10th to 16th July, New Horizons Cinema invites to a review of the latest films
from the homeland of cinematography. The programme will include premiere and pre-premiere
shows of productions appreciated by the public
and critics in France. Among them: Pure As Snow
by Anne Fontaine – pulsating with erotic tension,
a contemporary interpretation of the fairy tale
about Snow White with Isabelle Huppert in the
role of the Evil Queen, and awarded at the Venice
festival Real Love by Claire Burger, the sweet-bitter story of a father, who must take care of raising
her teenage daughters.
Organisers: French Institute in Poland, Gutek
Film, New Horizons Cinema / Tickets: 18 PLN
(club members), 20 PLN (regular)

www.zajezdnia.org
Wstęp wolny

16.07 | 19:30

Depot History Center invites you to the next
installment of its outdoor cinema. This year, this
event, which has been enjoying for several seasons, focuses on catastrophic cinema – and more
specifically around pandemic paintings. The cinema will also be available to motorists.

Między słowami: „The Lighthouse”
– pokaz filmu
Between the words: The Lighthouse
– a film screening

Organiser: Depot History Center / Free entrance

Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema,
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

10–16.07
11. Przegląd Nowego Kina
Francuskiego
11th Review of the New French Cinema
Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema,
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Vive la France! Od 10 do 16 lipca Kino Nowe
Horyzonty zaprasza na przegląd najnowszych
filmów z ojczyzny kinematografii. W programie
znajdą się premierowe i przedpremierowe pokazy
dzieł docenionych przez publiczność i krytyków
we Francji. Wśród nich: „Czysta jak śnieg” w reż.
Anne Fontaine – pulsująca erotycznym napięciem, współczesna interpretacja baśni o Królewnie Śnieżce z Isabelle Huppert w roli Złej Królowej
oraz „Prawdziwa miłość” w reż. Claire Burger –
nagrodzona na festiwalu w Wenecji słodko-gorzka
historia ojca, który musi sam zająć się wychowaniem nastoletnich córek.

Czy zamknięcie dwóch krewkich mężczyzn
w latarni morskiej na końcu świata jest dobrym
pomysłem? 16 lipca Kino Nowe Horyzonty zaprasza na wyjątkowy pokaz obsypanego nagrodami
„The Lighthouse” Roberta Eggersa. Wspólnie
z psychoterapeutą Jackiem Mądrym widzowie
będą poszukiwać ukrytych znaczeń i niecodziennych wątków ukrytych w filmie. Pokaz jest częścią
cyklu „Między słowami. Filmowe spotkania psychoanalityczne” organizowanego we współpracy
z Oddziałem Dolnośląsko-Opolskim Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Organizatorzy: Kino Nowe Horyzonty, Oddział
Dolnośląsko-Opolski Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychoanalitycznej
www.kinonh.pl
Bilety: 15 PLN (klubowy), 17 PLN (normalny)
Is closing a two irascible men in a lighthouse at the
end of the world a good idea? On 16th July, New Horizons Cinema invites to a unique screening of the
award-winning The Lighthouse by Robert Eggers.
Together with the psychotherapist Jacek Mądry,
viewers will look for hidden meanings and unusual
threads hidden in the film. The show is part of
the series “Between the words. Psychoanalytical
film meetings” organised in cooperation with the
Lower Silesian-Opole Branch of the Polish Society
of Psychoanalytical Psychotherapy.
Organisers: New Horizons Cinema, Lower
Silesian-Opole Branch of the Polish Society
of Psychoanalytical Psychotherapy / Tickets:
15 PLN (club members), 17 PLN (regular)

11. Przegląd Nowego Kina Francuskiego: kadr z filmu „Czysta jak śnieg’, mat. organizatora; Między słowami: kadr z filmu „The Lighthouse”, mat. organizatora

Organiser: Ossoliński National Institute / Free
entrance (tickets can be picked up at the museum
ticket office)

Photographer’s Choice.
Rafał Milach prezentuje:
„Poza prawem” – pokaz filmu
Photographer’s Choice.
Rafał Milach presents: Down by Law
– a film screening
Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema,
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Photographer’s Choice to filmowo-fotograficzne
spotkanie, które polega na zaproszeniu światowej
sławy fotografek i fotografów do wybrania filmów dla
nich inspirujących. Następnie z jednym z artystów
przeprowadzona zostaje rozmowa online na temat
wybranego filmu. Wszystko zaprezentowane zostanie szerszej publiczności w Kinie Nowe Horyzonty.
W ramach pierwszego w 2020 roku spotkania o wybór filmu poproszono Rafała Milacha – fotografa i artystę wizualnego. Milach, jako film dla niego ważny,
wskazał „Poza prawem” (1986) Jima Jarmuscha.

Milach, as an important film for him, pointed out
the Down by Law (1986) by Jim Jarmusch.
Organiser: TIFF Collective / Free entrance (tickets
can be picked up at the cinema box office from 20.07)

się zarówno filmy bijące rekordy oglądalności
we Włoszech, zdobywcy nagród na międzynarodowych festiwalach, jak i awangardowe dzieła
twórców eksperymentujących z językiem kina.

film

24.07 | 19:30

Organizatorzy: Kino Nowe Horyzonty,
Włoski Instytut Kultury

7–13.08

www.kinonh.pl

Cinema Italia Oggi
– Nowe Kino Włoskie
Cinema Italia Oggi
– New Italian Cinema

Bilety: 18 PLN (klubowy), 20 PLN (normalny)

Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema,
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Przegląd najnowszych i najciekawszych produkcji
z Półwyspu Apenińskiego. W programie znajdą

An overview of the latest and most interesting
productions from the Apennine Peninsula. The
program will include films that beat viewing
records in Italy, winners at international festivals,
as well as avant-garde works of creators experimenting with the language of cinema.
Organisers: New Horizons Cinema, Institute
of Italian Culture / Tickets: 18 PLN (club members),
20 PLN (regular)

Organizator: TIFF Collective
www.tiffcenter.com
Wstęp wolny (wejściówki do odbioru
w kasach kina od 20.07)
Photographer’s Choice is a film meeting, which
consists inviting world-famous photographers to
choose films that are inspiring for them. Then an
online conversation is held with one of the artists
about the selected film. Both is presented to a wider
audience at the New Horizons Cinema. As part of
the first meeting in 2020, Rafał Milach – photographer and visual artist – was asked to choose a film.

Cinema Italia Oggi – Nowe Kino Włoskie, mat. organizatora

REKLAMA
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„Okno na parlament” – spektakl
Out of order – a play

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

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

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

Teatr Polski we Wrocławiu po kilkumiesięcznej
przerwie wraca ze spektaklami komediowymi
dobranymi tak, by wizyta w teatrze przyniosła
chwile wytchnienia i dobrej zabawy. Farsa Raya
Cooneya w reżyserii Wojciecha Pokory o angielskiej polityce sprzed lat szczelnie wypełnia
salę Teatru Polskiego. Jak rozbawić widza? Na
przykład tak: wziąć polityka wysokiego szczebla
i uwikłać go w romans z sekretarką lidera opozycji. Najlepiej zamężną. Przydałoby się kilka par
długich, ponętnych, kobiecych nóg. No i dlaczego
nie dorzucić trupa? Jeszcze tylko tytułowe okno
i szafa. Plus dowcipne dialogi, parę dobrych
gagów, komplikacja kaskady zdarzeń, a na dokładkę postać ciekawskiego dyrektora hotelu oraz
kelnera-złośliwca.

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

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu

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

www.teatrpolski.wroc.pl
Bilety: 50 PLN (normalny), 40 PLN (ulgowy)
After a several-month long hiatus, the Polski
Theatre in Wrocław resumes its activities, offering
us a repertoire of comedy plays that will make our
visits to theatres funny and relaxing. The farce
by Ray Cooney, directed by Wojciech Pokora,
about English politics from years ago, tightly fills
the hall of the Polski Theatre. How to amuse the
viewer? For example take a high-level politician
and entangle him in an affair with the secretary
of the opposition leader. It’s best if you make her
married. You could also use a few pairs of long,
attractive legs. Well, why not throw in a corpse?
And then just add a window and a closet. Sprinkle
it with humorous dialogues, a couple of good
gags, complicate the chain of events a bit, and to
top it all off, add the figure of an inquisitive hotel
director and a mischievous waiter.
Organiser: Polski Theatre in Wrocław
/ Tickets: 50 PLN (regular), 40 PLN (reduced)

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny
www.wteatrw.pl
Bilety: 40 PLN (normalny), 30 PLN (ulgowy)

ra teatralna na podstawie zbieranych na bieżąco
historii z czasów pandemii. Przedstawiane historie są często bardzo osobiste i emocjonalne, a ich
bohaterowie wprost mówią o przeżywanych przez
siebie lękach i nadziejach. Po każdym pokazie
odbywa się rozmowa z jej autorami. Dodatkowo
prezentowane są tzw. opowieści z terenu, czyli
rozmowy o bieżącej sytuacji w kraju i za granicą.
Program prowadzi Grzegorz Grecas.
„Teatr na faktach” jest realizowany w Instytucie
Grotowskiego od października 2018 roku. W lutym
2019 roku odbył się pierwszy przegląd spektakli
dokumentalnych, a w czerwcu 2019 „Noc na
faktach”, czyli maraton teatralnego dokumentu.
Do marca 2020 roku powstało 15 spektakli. Teatr
tworzą reżyserzy, aktorzy i producenci z całej
Polski, a nad projektem czuwają Krzysztof Kopka
i Jakub Tabisz.
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Wstęp wolny
The main point of each episode is a theatrical
miniature based on the stories from the times
of the pandemic. The stories presented are
often very personal and emotional, and their
protagonists speak directly of their fears and
hopes. Each show is followed by a conversation
with its authors. Additionally, the programme
also features the so-called field stories – conversations about the current situation in Poland
and abroad. The programme is presented by
Grzegorz Grecas.
Organiser: The Grotowski Institute / Free entrance

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre /
Tickets: 40 PLN (regular), 30 PLN (reduced)

10, 11.07 | 19:00
7, 21.07 | 19:00
4, 18.08 | 19:00
„Dziennik czasów zarazy”
– magazyn teatralny
The Plague diaries
– a theatre magazine
Facebook, profil: Teatr na faktach
/ Facebook, „Teatr na faktach” profile
Głównym punktem każdego odcinka jest miniatu-

„Ożenić się nie mogę” – spektakl
I can’t get married – a play
Teatr Polski we Wrocławiu / Polski Theatre
in Wrocław, ul. Zapolskiej 3
Mało znana, ale bardzo zabawna komedia Aleksandra Fredry, pochodząca z późnego okresu
twórczości autora „Zemsty”. Pozornie rzecz dotyczy perypetii uczuciowych głównych bohaterów
– to jednak tylko pretekst, by opowiedzieć o dzisiejszym świecie celebrytów i uganiających się za
nimi dziennikarzy. Lans na ściankach, plotkarskie

„Powrót króla” – spektakl, fot. Elżbieta-Kozak
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3, 4.07 | 19:00

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu
www.teatrpolski.wroc.pl
Bilety: 50 PLN (normalny), 40 PLN (ulgowy)
A play written by Fredro I can’t get married is not
as popular as The Revenge, filmed by Andrzej Wajda, but certainly very funny and full of surprising
gags. Grzegorz Kempinsky tells the story in the
language of show business, revealing the absurdity of today’s celebrities and paparazzi.
Organiser: Polski Theatre in Wrocław / Tickets:
50 PLN (regular), 40 PLN (reduced)

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skierowany jest do dzieci i młodzieży
pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami
z terenu Wrocławia, prowadzony również przez
integracyjną grupę artystów. Dwutygodniowe
warsztaty zakończone będą otwartym pokazem
prac.
Organizatorzy: Fundacja TIFF Collective,
Teatr Arka
www.tiffcenter.com
Wstęp wolny
Zapisy: center@tiff.wroc.pl
All the impossibilities of the world is an integration and theatre project organized as part of the
Summer at the Theatre – the programme of the
Zbigniew Raszewski Theater Institute financed
by the Ministry of Culture and National Heritage.
The activity is addressed to children and young
people with disabilities and without them that
live in Wrocław, also run by an integrational
group of artists. The two-week workshop will end
with an open final show.
Organisers: TIFF Collective Foundation, Arka
Theatre / Free entrance / Registration:
center@tiff.wroc.pl

13–17.07 | 10:00–12:00
„Szekspir na wakacjach online”
– wakacyjny kurs aktorski
Shakespeare on holiday online
– summer acting course
Whatsapp lub Messenger / Whatsapp or Messenger
Intensywny wakacyjny kurs aktorski online dla
młodzieży i dorosłych połączony z realizacją wideo performance’u. Zajęcia prowadzone poprzez
wideokonwersację na dostępnym komunikatorze
(Whatsapp, Messenger). Uczestnicy będą zdalnie
pracować z instruktorką nad monologami.
W kolejnym etapie nagrają opracowany aktorsko
fragment wraz z ustaloną inscenizacją za pomocą
dostępnego sprzętu (telefon, laptop). Finałem
zajęć będzie wideo performance złożony ze zmontowanych nagrań wideo scen monologowych
wszystkich członków kursu. Materiałem do zajęć
będą fragmenty monologów Szekspira. Program
obejmuję technikę mówienia wiersza, pracę nad
dykcją, głosem, gestem scenicznym, warsztat
pracy przed kamerą.
Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl

13–25.07 | 9:00–13:00
Lato w Teatrze: „Wszystkie niemożliwości świata”, mat. organizatora

warsztaty / workshops

25.07 | 12:00

pokaz finałowy / final show

Lato w Teatrze:
„Wszystkie niemożliwości świata”
– projekt integracyjno-teatralny
Summer at the Theatre:
All the impossibilities of the world
– an integration and theatre project
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli
/ The Grotowski Institute, Na Grobli Studio,
ul. Na Grobli 30/32
„Wszystkie niemożliwości świata” to projekt
integracyjno-teatralny organizowany w ramach
Lata w Teatrze – programu Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanego ze

Cena: 150 PLN
Zapisy: info@kolumny.art.pl
Intensive online summer acting course for youth
and adults combined with the implementation of videoperformance. Classes conducted
through video conversations on Whatsapp or
Messenger. Participants will work with the
instructor remotely on monologues. In the next
stage, they will record a fragment prepared
for the actor along with an established staging
using smartphone or laptop. Classes’ final will
be videoperformance consisting of assembled
video recordings of monologue scenes of all
course members. The material of the classes will
be fragments of Shakespeare’s monologues. The
curriculum includes the technique of speaking
a poem and diction, voice, stage gesture or camera workshops.
Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 150 PLN
/ Registration: info@kolumny.art.pl

1–31.08
Teatr Polski online
Polski Theatre online
Facebook, profil: Teatr Polski we Wrocławiu
/ Facebook, „Teatr Polski we Wrocławiu” profile
Teatr Polski zaprasza do obserwacji swojego
profilu na Facebooku, gdzie w ramach cyklu Teatr
Polski online, pojawiać się będą kolejne projekty.
Wszystkie w wykonaniu aktorów teatru: „Kronika
wypadków miłosnych” Tadeusza Konwickiego,
fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,
współczesny tekst Stanisława Srokowskiego „Miłość na torach” oraz monodramy „Daisy” czy „10
przykazań dla Kaliny”.

theatre + performance

magazyny, gwiazdy, skandale, szantaże – na tym
tle poznamy przedziwną siatkę intryg, w które
wplątani są pan Gdański, jego żona Hermenegilda
oraz kilka innych postaci.

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu
www.teatrpolski.wroc.pl
Wstęp wolny
Polski Theatre encourages the audiences to
follow its Facebook fanpage, which presents new
projects organised as part of the Polski Theatre
online series, all performed by its actors: Chronicle of Amorous Accidents by Tadeusz Konwicki,
fragments of Pan Tadeusz by Adam Mickiewicz, Love on the Tracks, a contemporary text by
Stanisław Srokowski, the Daisy monodrama, as
well as 10 Commandments for Kalina.
Organiser: Polski Theatre in Wrocław
/ Free entrance

13.08 | 11:00
14.08 | 17:30
16.08 | 15:00
„Calineczka” – spektakl dla dzieci 4+
Thumbelina – a play for children
aged 4+
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4
Pełna magii i uroku inscenizacja baśni Hansa
Christiana Andersena. Opowieść o maleńkiej
Calineczce, narodzonej z kielicha zaczarowanego
kwiatu. Ufną i beztroską dziewczynkę porywa
Ropucha Aga, szukająca narzeczonej dla swojego
syna. Calineczce szczęśliwie udaje się uwolnić,
wkrótce jednak trafia na kolejnego kandydata
do swej ręki. W podziemnych korytarzach jego
domu nasza bohaterka natyka się na przemarzniętą jaskółkę. Ptak budzi w niej wspomnienia i tęsknoty, które pomagają jej odkryć, kim
naprawdę jest.
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy)
A magical and charming staging of Hans Christian Andersen’s fairy tale, presenting the story
of Thumbelina, born of a calyx of an enchanted
flower. The trustful and carefree girl is kidnapped
by Aga the Toad, who is looking for a bride for her
son. Thumbelina happily manages to escape, but
soon finds another suitor. In the underground
corridors of his house, the heroine encounters
a frozen swallow. Seeing the bird awakens her
memories and longings, which help her discover
who she really is.
Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets:
25 PLN (regular), 22 PLN (reduced)
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voice, text and song. The workshop will be very
intense, both physically and vocally, so participants should take care to responsibly prepare
their bodies for the work.
Additional language: English / Organiser:
The Grotowski Institute / Price: 500 EUR (if you
sign up and make an advance between 1–30.07)

29, 30.08 | 15:00
„Tesla vs Edison, czyli z prądem
lub pod prąd” – spektakl dla dzieci 6+
Tesla vs. Edison – a play for children
aged 6+
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4

„Skarpety i papiloty”
– spektakl dla dzieci 4+
Socks and curlers
– a play for children aged 4+
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4
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W rodzinie lisków szykuje się wielka zmiana.
Mama nie chce już dłużej zajmować się wyłącznie
domem i decyduje o powrocie do pracy. Czy domownicy poradzą sobie z nową sytuacją? Po kilku
spektakularnych, choć niegroźnych domowych
katastrofach, w końcu im się to udaje. Przy okazji
wszyscy uczą się, że podział obowiązków nie tylko
pozwala im realizować swoje pasje, ale również
sprawia, że mogą więcej czasu poświęcić na wspólną zabawę.
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy)
The fox family is ready for a big change. Mum does
not want to take care of their home and decides
to return to work. Will they cope with the new
situation? After a few spectacular but harmless domestic catastrophes, they finally succeed, and all
family members learn that sharing responsibilities
not only allows them to realise their passions, but
also spend more time having fun together.
Organiser: Wrocław Puppet Theater
/ Tickets: 25 PLN (regular), 22 PLN (reduced)

29.08–6.09
Zarzewie. II Letnia Szkoła Studia
Kokyu – warsztaty
The Ember: 2nd Summer School
of Kokyu Studio – workshops
Brzezinka – leśna baza Instytutu Grotowskiego
/ Brzezinka – forest base of the Grotowski Institute
II Letnia Szkoła Studia Kokyu to siedem dni
intensywnego treningu fizycznego i głosowego,
skoncentrowanego na rozbudzeniu wewnętrznej

energii i kreatywnej wyobraźni w pracy z ruchem,
głosem, słowem i pieśnią. Prowadzący – Joanna Kurzyńska i Przemysław Błaszczak, liderzy
Studia Kokyu – są doświadczonymi performerami
i pedagogami teatru. Pogłębiając swoją praktykę
i kontynuując własne, nieustanne poszukiwania,
poprowadzą uczestników warsztatów przez tę indywidualną, a zarazem wspólną podróż artystyczną do tlącego się zarzewia.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Cena: 2000 PLN (przy zgłoszeniu i wpłacie
zaliczki między 1–30.07)
Studio Kokyu’s second summer school will be seven days of intensive physical and vocal training.
The focus will be on discovering/developing the
actor’s or performer’s presence within the group
and awakening his/her inner energy and creative
imagination while working with movement,

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy)
A gripping story based on real events, set in
the industrial reality of the early 20th century,
presenting the fierce competition for primacy in
electricity between two great inventors. Direct
or alternating current? This dispute, which
electrified the whole world a hundred years ago,
was finally settled by the visionary Nikola Tesla,
the inventor of the bicycle dynamo, electric motor
and a solar battery, among others. However, for
years, the whole world talked about Thomas
Edison... Are we sure he played fair?
Organiser: Wrocław Puppet Theater
/ Tickets: 25 PLN (regular), 22 PLN (reduced)

„Skarpety i papiloty” – spektakl dla dzieci 4+, fot. AnCerel; „Tesla vs Edison, czyli z prądem lub pod prąd” fot. mat. organizatora

21.08 | 11:00
22, 23.08 | 15:00

To trzymająca w napięciu opowieść osadzona
w industrialnych realiach początków XX wieku
– oparta na faktach historia zaciętej rywalizacji
dwóch wielkich wynalazców o prymat w dziedzinie elektryczności. Prąd stały czy prąd zmienny?
– spór, który sto lat temu elektryzował cały świat,
rozstrzygnął ostatecznie wizjoner Nikola Tesla,
wynalazca m.in. dynama rowerowego, silnika
elektrycznego i baterii słonecznej. Ale przez lata
to właśnie Thomas Edison był na ustach wszystkich... Czy aby na pewno grał fair?

Organiser: Klaudia Lewandowska / Free entrance

21–23.08, 28–30.08
Osiedlowy festiwal czytania
komiksów
Neighbourhood festival of comic
reading
Stowarzyszenie Żółty Parasol, ul. Prusa 37-39
(warsztaty / workshops)
Park Tołpy (premiera zina i czytelnia plenerowa
/ zine presentation and open-air library)

10.07, 10.08 | 19:00
„Umieranie według Emily
Dickinson” – czytanie poezji
z muzyką wibrafonową
Dying by Emily Dickinson – reading
poetry with vibraphone music

„Poems” Emily Dickson, fot. archive org; 9. Europejska Noc Literatury, Max Cegielski, fot. Marcin Jędrzejczak

YouTube, kanał: Klaudia Vibes / YouTube „Klaudia
Vibes” channel
Dwa z trzech tryptyków poetyckich (pierwszy
został zaprezentowany w czerwcu) zrealizowane
na podstawie tekstów znamienitej poetki wszech
czasów Emily Dickinson w oprawie muzyki
wibrafonowej. Wiersze czytane przez wrocławską
aktorkę i muzyczkę, Klaudię Lewandowską, ukazują tematy umierania i śmierci (nie tylko fizycznej), oswajając z nimi odbiorcę. Kultura wysoka,
podana w przystępny sposób, ukazująca piękno
poezji i muzyki wibrafonowej. Klaudia Lewandowska komponuje utwory autorskie oraz muzykę
do tekstów wybitnych poetów. W jej twórczości
nie brakuje refleksji, rozrywki oraz relaksu… przy
kojących dźwiękach wibrafonu, a wszystkiego
można wysłuchać na jej YouTube’owym kanale.
Organizator: Klaudia Lewandowska
www.klaudialewandowska.pl
Wstęp wolny
The second of three poetry triptychs (the first one
was presented in June) based on the texts of the
eminent poet Emily Dickinson, illustrated with
vibraphone music. The poems read by Wrocławbased actress and musician Klaudia Lewandowska
touch upon the themes of dying and death (not
only physical), letting the audience understand
and explore these themes. This way, the show presents high culture in an accessible way, showcasing the beauty of poetry and vibraphone music.

Sierpniowe wydarzenia literackie, które pozwolą mieszkańcom i mieszkankom Ołbina oraz
sąsiednich osiedli poznać bogactwo treści i formy
nowel graficznych i komiksów. Otwarta czytelnia
powieści graficznych będzie okazją, by spędzić
czas na świeżym powietrzu w nietypowy sposób.
Spotkania w parku poprzedzi cykl warsztatów
komiksowo-ilustratorskich przeprowadzonych
pod okiem ekspertki z tej dziedziny – lokalnej
graficzki. Młodzi (w wieku 15–18 lat) uczestnicy
zajęć wspólnie stworzą graficzny zin inspirowany
kulturą komiksu oraz własnymi historiami. Premiera komiksowego wydawnictwa zainauguruje
weekendową czytelnię. Terminy spotkań mogą
ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej. Projekt realizowany jest we współpracy
z Mikrograntami.
PROGRAM:
21, 22, 23.08 | 10:00–15:00 – warsztaty
tworzenia komiksowego zina
28.08 | 18:00 – premiera zina
29, 30.08 | 10:30–19:30 – plenerowa czytelnia
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, Joanna
Grzelczyk
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
Zapisy: zrobimykomiks@gmail.com
It is a series of August literature events, where
residents of Ołbin and surrounding districts will
have the opportunity to explore various forms
and types of graphic novels and comic books. The
open-air library of graphic novels provides the
means to spend time outdoors in a rather unusual
fashion. The park gatherings will be preceded by
comic book and illustration workshops hosted

by an expert – a local graphic designer. Teenage
participants (15–18 y/o) will work together to make
a graphic zine inspired by comic books and their
own stories. Presentation of these zines will double
as the launch of the weekend open-air library.
Dates may change based on the circumstances
concerning the epidemic. The project is carried out
in cooperation with the Microgrants programme.

literature

literatura

literature

Klaudia Lewandowska composes original pieces
and music to illustrate texts by outstanding poets.
Her work does not lack reflection, entertainment
and relaxation, offered by the soothing vibraphone sounds. You can listen to her works on her
YouTube channel.

PROGRAMME:
21, 22, 23.08 | 10:00–15:00 – zine workshops
28.08 | 18:00 – zine presentation
29, 30.08 | 10:30–19:30 – open-air library
Organisers: Culture Zone Wrocław, Joanna
Grzelczyk / Free entrance / Registration:
zrobimykomiks@gmail.com

29.08
9. Europejska Noc Literatury
9th European Night of Literature
osiedle Powstańców Śląskich
/ Powstańców Śląskich district
Co roku, podczas Europejskiej Nocy Literatury, 10 fragmentów dzieł europejskiej literatury
interpretowane jest przez 10 aktorek i aktorów
w 10 wyjątkowych, na co dzień trudno dostępnych
lokalizacjach. W tym roku miejsca czytań rozsiane
będą na osiedlu Powstańców Śląskich. Tematem
nadchodzącej odsłony wydarzenia jest podróż –
tegoroczny kurator, dziennikarz i pisarz Max Cegielski, zaproponował zestaw tekstów, które łączy
motyw szeroko pojętej podróży, przemieszczania
się, spaceru i wyprawy, zmiany miejsca pobytu, emigracji, ucieczki, turystyki, komunikacji.
Wybrane fragmenty ułożą się w mapę zakątków,
dziejów i gatunków literackich Europy.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl
Wstęp wolny
Every year during the European Night of Literature ten pieces of European literature are
interpreted by ten actors in ten unusual, usually
difficult to access locations. This year that means
locations in various parts of the Powstańców
Śląskich district. The theme of this event’s edition
is journey. This year’s curator – Max Cegielski,
journalist and writer – suggested a group of texts
with themes of journey, moving around, walking,
going on a trip, moving to a new place, emigration, escape, tourism, and communication. The
selected fragments will form a map of distant
places, events and literary genres of Europe.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
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architektura + design

16.06–6.09
„Mnie tu nie ma. Ludzki wymiar
architektury” – wystawa
I’m not here. The human dimension
of architecture – an exhibition
Muzeum Architektury we Wrocławiu / Museum
of Architecture in Wrocław, ul. Bernardyńska 5
wt., śr., sob., niedz. / Tue., Wed., Sat., Sun. 10:00–17:00
czw., pt. / Thu., Fri. 12:00–19:00

Dodatkowy język: angielski
Organizatorzy: Muzeum Architektury we Wrocławiu,
SRDK Archicom Studio Śródka
www.ma.wroc.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 14 PLN (ulgowy),
10 PLN (grupowy), środy – wstęp wolny
The exhibition allows to trace over 30 years of
Archicom’s history – one of the most important Polish architectural studios and one of the
longest-operating developers on the market. This
unique and diverse time travel leads the viewer
from the first designs of single-family houses,
through innovative construction and modernization designs of commercial banks headquarters
and bold adaptations of historic tenement houses
to both large and intimate housing estates.
Additional language: English / Organisers:
Museum of Architecture in Wrocław, SRDK
Archicom Studio Śródka / Tickets: 20 PLN
(regular), 14 PLN (reduced), 10 PLN (groups),
Wednesdays – free entrance

26.06–30.08
Ściana dla ilustratora:
Agnieszka Sierzputowska (Nezkafe)
– wystawa
Illustrator’s Wall:
Agnieszka Sierzputowska (Nezkafe)
– an exhibition
Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1
pon.–niedz. / Mon.–Sun. 10:00–18:00
Dwa lata temu CK Zamek rozpoczęło realizację
projektu promującego zdolnych ilustratorów.
„Ściana dla ilustratora” to przestrzeń do ekspozycji
prac najciekawszych ilustratorów i rysowników, by
wypromować ich twórczość. Latem zawisną w niej
prace Agnieszki Sierzputowska – artystki tworzącej
pod pseudonimem Nezkafe. To ilustratorka
i graficzka z Wrocławia, która na ścianie zaprezentuje przekrojowo swoje prace z różnych okresów
tworzenia i projektowania. Nie zabraknie także jej
ulubionych bohaterów ilustracji – kotów.
Organizator: Centrum Kultury Zamek
www.zamek.wroclaw.pl
Wstęp wolny
Two years ago, CK Zamek launched a project

aimed at promoting talented illustrators. The
“Illustrator’s Wall” is a space for exhibiting the
works of the most interesting illustrators in order
to promote their work. In the summer, it will be
used to display works and pieces by Agnieszka
Sierzputowska, an artist also known professionally as Nezkafe. She is an illustrator and graphic designer from Wrocław, who will present her works
from different periods of her drawing and design
career. There will be no shortage of the favourite
subjects of her illustrations – cats.
Organiser: Centrum Kultury Zamek / Free entrance

1.07–31.08
„Sztuka do wnętrza” – wstęp
do kolekcjonowania sztuki
oraz inwestycyjna wartość sztuki
Art for the interiors – introduction
to collecting art and the investment
value of art pieces
Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4
wt.–czw. / Tue.–Thu. 10:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–16:00
Spotkania, rozmowy i konsultacje związane z do-

Renaissance Builiding Center, SRDK Archicom Studio Śródka, mat. organizatora
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Wystawa pozwala prześledzić ponad 30-letnią
historię działalności Archicomu – jednej z najważniejszych polskich pracowni architektonicznych
i jednego z najdłużej funkcjonujących na rynku
deweloperów. Ta wyjątkowa podróż w czasie wiedzie od pierwszych planów zespołów domów jednorodzinnych, przez innowacyjne projekty
budowy bądź modernizacji siedzib komercyjnych
banków i śmiałe w swej koncepcji adaptacje historycznych kamienic, po wierne modernistycznym
ideom wielkie i kameralne osiedla.

Organizator: BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl

The new project presented in the Dizajn Gallery
is You are not alone and was called the postpandemic seance. Refers to the situation of recent
isolation and is addressed to a single viewer
who, as part of the show, is trying to overcome
the feeling of isolation. In a specially prepared
set design the programme of exercises for
self-performance will be presented. The project
is connected with Żyjnia [eng. Lifery] – the social
space of the gallery, which acts as accessible
urban health resort.

REKLAMA

Wstęp wolny

architecture + design

Dodatkowy język: angielski

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

13, 25.07
8, 18, 25.08
borem sztuki do wnętrz. Architekci będą prezentować rozwiązania i doradzać, jak do istniejącej,
zaprojektowanej przestrzeni, dobrać dzieło sztuki
oraz jak zaaranżować lub zaprojektować wnętrze,
aby stało się miejscem właściwie eksponującym
sztukę poprzez dobór kompozycji, formy, koloru
i oświetlenia. Odbędą się też konsultacje w sprawie inwestycyjnego zakupu sztuki.
Organizator: Vivid Gallery
www.vividgallery.pl
Wstęp wolny
Meetings, discussions, and consultations about
the process of selecting art pieces for interior
decoration. Architects will present their solutions
and provide tips on choosing the right piece to
match an existing space. They will also suggest
arrangements and interior design concepts that
help showcase the art by manipulating composition, form, colours, and lighting. Also there will
be consultations about buying art as a form of
investing.
Organiser: Vivid Gallery / Free entrance

3.07–27.09
„Nie jesteś sam/a”
– seans postpandemiczny
You are not alone
– a postpandemic seance
galeria Dizajn BWA Wrocław / Dizajn Gallery,
ul. Świdnicka 2–4

„Sztuka do wnętrza”, mat. organizatora

wt.–niedz. / Tue.–Sun. 11:00–18:00
Nowy projekt prezentowany w galerii Dizajn nosi
tytuł „Nie jesteś sam/a” i nazwany został seansem
postpandemicznym. Odnosi się do sytuacji niedawnej izolacji i adresowany jest do pojedynczego
widza, który w ramach pokazu mierzy się z próbą
przepracowania uczucia odosobnienia. W specjalnie zaprojektowanej scenografii zaprezentowany zostanie zestaw ćwiczeń do samodzielnego
wykonywania. Projekt powiązany jest z Żyjnią –
przestrzenią społeczną galerii, która pełni funkcję
miejskiego sanatorium.

Blok #4: „Dach nad głową”
– cykl spotkań
Block #4: A roof above the head
– a meeting series
Facebook, profil: Muzeum Architektury
we Wrocławiu / Facebook, „Muzeum Architektury
we Wrocławiu” profile
W zawiłym gąszczu wzajemnych relacji, które
kierują rynkiem mieszkaniowym, pojawia się
odbiorca. W zależności od posiadanych zasobów,
zakorzenionych schematów i stylu życia wybiera
odpowiednią dla siebie mieszkaniową strategię.
Czy istnieje model idealny? Co z alternatywnymi sposobami zamieszkiwania? Czy w naszym
środowisku możliwe jest zaspokojenie wszystkich
potrzeb mieszkaniowych? Na te pytania padnie
odpowiedzą zaproszeni goście spotkań w cyklu
realizowanym przez Muzeum Architektury.
PROGRAM:
13.07 – „Zamiast wernisażu” – wirtualny spacer
po wystawie „Mnie tu nie ma. Ludzki wymiar
architektury” z Dorotą Jarodzką-Śródką
i Kazimierzem Śródką
25.07 – „Jakie wartości w urbanistyce i architekturze obroniły się w czasie pandemii?” – dyskusja
na antenie Radia RAM
8.08 – „Przywrócone do życia” – spacer z architektami po Browarach Wrocławskich – jednej
z najnowszych realizacji pracowni projektowej
SRDK Studio Śródka
18.08 – „Społeczna odpowiedzialność architekta”
– rozmowa
25.08 – „Jeśli nie własność, to co?” – debata
Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu
www.ma.wroc.pl
Wstęp wolny
Getting your own flat is often associated with
a sense of security or the possibility of making
its interior yours. Those in favour of other ways
of living, on the other hand, value flexibility, lack
of commitment and contracts, which will hang
over their heads for years. Is there such a thing as
a perfect model? What about alternative ways of
living? Is it possible to satisfy all housing needs in
Poland? The summer installment of the series will
try to answer these questions.
Organiser: Museum of Architecture in Wrocław
/ Free entrance
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każda środa / each Wednesday

Konwersacyjny klub języka
niemieckiego
German Speaking Club

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@mnwr.pl
Due to the epidemic the activities will have a different format than usual. To ensure safety of the participants, the activities will be performed for groups
of up to six children in galleries and the conference
room. Each participant will have their own table
with prepared art supplies, at a safe distance from
other tables scattered around a large space. Riddles
and rhymes will provide a trail to follow around the
galleries for enthusiasts of dogs – both large and
small, purebreds and cute mixes. The event ends
with a task of filling out a comic book.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Wstęp wolny
Three branches, three stops. Each stop is marked
with a QR code. Each QR code comes with a challenging task. The summer holidays Three times
three contactless game is an invitation for families
to take a stroll between the Four Domes Pavilion,
the National Museum, and the Etnographic Museum. A QR is code provided at each location, and
those lead to tasks, intellectual challenges, and
even small artistic provocations associated with
the museum exhibits. In August the route will be
changed, while the rules will remain the same. An
online gallery of provocative art submitted by the
participants will be compiled as a result of this
“QR tour”.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Free entrance

platforma Zoom / Zoom platform
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gra „Trzy po trzy” to zaproszenie do rodzinnego
spaceru między Pawilonem Czterech Kopuł,
Muzeum Narodowym i Muzeum Etnograficznym.
W każdym z nich znaleźć można kody QR, a pod
nimi zadania, intelektualne wyzwania, a nawet
małe prowokacje artystyczne dotyczące dzieł
z muzealnych kolekcji. W sierpniu nastąpi zmiana
trasy, lecz zasady są niezmienne. Efektem tego
QR-spaceru będzie powakacyjna galeria online
wybranych prac nadesłanych przez uczestników.

Wydarzenie organizowane dla wszystkich zainteresowanych nauką lub doskonaleniem języka
niemieckiego, bez względu na poziom jego znajomości, narodowość lub wiek. W trakcie spotkań
uczestnicy mogą zarówno nauczyć się niemieckiego od podstaw, jak i poznać nowe słownictwo,
poćwiczyć komunikację i odświeżyć już zdobyte
umiejętności językowe. To okazja, by poznać nowych ludzi, podzielić się swoim doświadczeniem
w nauce języków i spędzić wieczór w przyjaznym
międzykulturowym środowisku.

2, 9, 23.07 | 11:30
14, 28.07 | 17:00
6.08 | 18:00
„Pieśni uzdrawiające Wrocław”
– warsztaty
Healing songs for Wrocław
– workshops

Organizator: Fundacja Ukraina
www.fundacjaukraina.eu

platforma Zoom / Zoom platform

Wstęp wolny (obowiązują zapisy)

Rozśpiewany cykl warsztatów, których uczestnicy
– początkowo online – poznają i uczą się wspólnie
wykonywać wielogłosowe pieśni tradycyjne m.in.
z Francji i Ukrainy, Gruzji, Ameryki, Norwegii
i Polski. Zajęcia, które poprowadzi Olga Lidia
Kozłowska, przeznaczone są dla wszystkich
chętnych, bez względu na doświadczenie. Na
zakończenie zaplanowano także spotkanie podsumowujące dwumiesięczną pracę całej grupy.
Obowiązują zapisy – zarejestrowani uczestnicy
otrzymują link do logowania na platformie Zoom.
Terminy i miejsce spotkań mogą ulec zmianie
w zależności od sytuacji epidemicznej – zajęcia
mogą zostać przeniesione w plener na zrewitalizowane części Niskich Łąk przy Oławce. Projekt
realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.

This event is organized for anyone interested
in learning or improving German, regardless of
language level, nationality or age. During the
meetings, participants can both learn German
from scratch and learn new vocabulary, practice
communication and refresh already acquired
language skills. Join the event in order to meet
new people, share your experience in learning
languages and spend the evening in a friendly
intercultural environment.
Organiser: Ukraine Foundation / Free entrance
(registration is required)

1.07 | 12:00, 14:00

1.07–31.08

Wakacje w muzeum: „Psim tropem”
– zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat
Holidays at the museum: On the trail
– activities for children aged 6–12

„Trzy po trzy” – wakacyjna gra
bezkontaktowa
Three times three – a contactless
game for summer holidays

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

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

Forma zajęć z uwagi na sytuację zagrożenia
epidemiologicznego będzie miała inny niż zwykle
kształt. Aby były bezpieczne dla uczestników,
będą prowadzone w grupach do 6 dzieci na galeriach i w sali audiowizualnej, gdzie dla każdego
uczestnika przeznaczony jest jeden stolik z wydzielonymi przyborami plastycznymi, rozmiesz-

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
Trzy oddziały po trzy przystanki. Każdy przystanek oznaczony kodem QR. Każdy kod QR to
zadanie-wyzwanie! Wakacyjna bezkontaktowa

Dodatkowy język: angielski
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
Chór Pieśni Gruzińskich
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
A series of music workshops, where the participants – initially online – will learn how to
perform in groups the traditional songs from
France, Ukraine, Georgia, USA, Norway, Poland,
and many other countries. Olga Lidia Kozłowska
will be managing the practice sessions – everyone
is welcome, no matter how experienced they are.
A final meeting to summarise the two months of
work of the entire group is also scheduled. You
need to register for the event – registered participants will receive a link to log on to the Zoom

„Trzy po trzy” – wakacyjna gra bezkontaktowa, mat. organizatora

edukacja
+ animacja

education
+ animation

edukacja + animacja

1.07–26.08 | 19:00–20:00

czony w bezpiecznej odległości od pozostałych
w obszernej przestrzeni. Zagadki i i rymowanki
poprowadzą psim tropem po galeriach muzealnych wielbicieli psów dużych i tych całkiem
malutkich, rasowych i uroczych kundelków. Na
koniec spotkania przewidziane jest uzupełnianie
i kolorowanie komiksu.

Additional language: English / Organisers:
Culture Zone Wrocław, Chór Pieśni Gruzińskich
/ Free entrance (registration is required)

2.07–31.08 | 19:00–20:00
każdy poniedziałek i czwartek
/ each Monday and Thursday

Konwersacyjny klub języka
angielskiego ABC: Argy-Bargy Club
ABC: Argy-Bargy English
Speaking Club
platforma Zoom / Zoom platform
Praktyka języka angielskiego, rozwinięcie językowych umiejętności czy międzykulturowa integracja
– tak można podsumować istotę tego typu spotkań.
Na pierwszym planie zawsze jest ciekawa dyskusja
między uczestnikami. Temat rozmowy zmienia się
na każdym spotkaniu. Nie ma obowiązku chodzenia
systematycznie, można dołączyć w każdej chwili.
Jedyne wymaganie to minimalny poziom rozumienia języka angielskiego. Aktualne tematy wydarzeń
oraz linki do rejestracji na spotkania można znaleźć
na profilu na Facebooku (argybargy.club).
Organizator: Fundacja Ukraina
www.fundacjaukraina.eu
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
Practice of English, development of language
skills and intercultural integration – this is how
the essence of meetings can be summarized. In
the foreground there is always an interesting
discussion between the participants. The topic
of conversation changes at each meeting. There
is no obligation to attend systematically, you can
join at any time. The only requirement is a minimum level of understanding of English.
Organiser: Ukraine Foundation / Free entrance
(registration is required)

HARMONOGRAM:
3.07 – odcinek 3: „O działaniach międzypokoleniowych”, gość: Damian Kalita
10.07 – odcinek 4: „Seniorzy zależni jako
uczestnicy kultury”, gość: Bartek Lis
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/PraktycyKultury
Wstęp wolny
By listening to the podcast the audience will
not only learn, what bridging the gap between
generations actually entails, and how to organise
events that bring different generations together.
It will also guide them, how to avoid the pitfalls of
relying on indicators, and instead implement social change consciously and with conviction. The
audience will also be presented with a handful of
tips on how to make your own and activity preparations in consideration of handicapped seniors
– people who need daily care from family, friends,
or a hired caretaker. Premieres of the podcasts are
scheduled for Friday afternoons. Each recording
will be supplemented with a transcription.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

3.07 | 17:00–22:00
4.07 | 10:00–22:00
5.07 | 10:00–20:00
16. Dni Fantastyki – Cyber DF
16th Fantasy Days – Cyber DF
YouTube, kanał: ckzamek / YouTube, „ckzamek”
channel
Cyberpunkowe Dni Fantastyki przenoszą się
do wirtualnej rzeczywistości! Mimo obecnej
sytuacji nie zostaniecie pozbawieni lipcowych
DF-ów i odpowiedniej dawki spotkań z twórcami
fantastyki. Wśród gości tegorocznej edycji będą
pisarze tworzący fantastykę (m.in. Wiktor Noczkin z Ukrainy oraz Michał Gołkowski, Krzysztof
Haladyn i Agnieszka Hałas), autorzy komiksów
(Igor Wolski, Robert Sienicki, Jan Mazur, Maria
Lengren, Paweł Kicman) czy dziennikarze
(Ola i Piotr Stanisławscy z „Crazy Nauka”).
Organizator: Centrum Kultury Zamek
www.dnifantastyki.pl

3, 10.07
„Rozmowy
o dostępności” – seria podcastów
Conversation about availability
– a series of podcasts

„Ale cyrk!” – rodzinne warsztaty cyrkowe, mat. organizatora

Spotify, Anchor.fm, Soundcloud
W lipcowych odcinkach skierowanego do wszystkich zainteresowanych działaniami w sektorze
kultury podcastu w centrum uwagi będzie
współpraca kulturalna z seniorami. Słuchacze
dowiedzą się nie tylko tego, czym tak właściwie
jest międzypokoleniowość, jak tworzyć wydarzenia, które łączą pokolenia, ale też jak nie wpaść
w sidła wskaźników, a świadomie i z przekonaniem wprowadzać zmianę społeczną. Usłyszą
także garść podpowiedzi, jak przygotować siebie
i swoje działania, mając na względzie seniorów
zależnych, czyli osoby starsze, które potrzebują
do codziennego funkcjonowania pomocy rodziny,
znajomych lub zatrudnionego opiekuna. Premiery odcinków zaplanowano na piątkowe popołudnia. Do każdego z nagrań udostępniona będzie
także transkrypcja rozmowy.

education + animation

platform. Dates and meeting locations are subject
to change as the epidemic situation develops. The
practice sessions may move outdoors to the revitalised sections of Niskie Łąki park near Oławka.
The project is carried out in cooperation with the
Microgrants programme.

Wstęp wolny
Cyberpunk Fantasy Days are moving to the online
space! Despite the current circumstances, the
Fantasy Days are still happening in July, providing ample opportunity to meet fantasy genre
authors. Guests of this year’s event include fantasy writers (e.g. Wiktor Noczkin from Ukraine, as
well as Michał Gołkowski, Krzysztof Haladyn, and
Agnieszka Hałas), comic book authors (Igor Wolski, Robert Sienicki, Jan Mazur, Maria Lengren,
Paweł Kicman), and journalists (Ola and Piotr
Stanisławski of “Crazy Nauka”).
Organiser: Cultural Centre Castle / Free entrance

4.07 | 13:00–15:00
„Ale cyrk!” – rodzinne warsztaty
cyrkowe
Family circus workshops
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
Warsztaty cyrkowe to dwie godziny zabawy

wypełnione po brzegi kolorowymi rekwizytami,
ciekawostkami dotyczącymi pracy prawdziwego
cyrkowca, praktycznymi ćwiczeniami i zadaniami – kręcenie diabolo, żonglerka piłeczkami,
zabawy zręcznościowe, kręcenie poi, chodzenie
na szczudłach i po linie. Dorośli i dzieci będą
mogli popróbować swoich sił w trudnym fachu
cyrkowca, pod okiem doświadczonego artysty
Jacka Timingeriu – performera, instruktora oraz
twórcy przedstawień teatralnych.
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl
Wstęp wolny
Zapisy: anna.borowska@ckagora.pl
Circus workshops at the Centrum Kultury Agora are
two hours of fun filled to the brim with colorful
props, interesting facts about the work of a real
circus artist, practical exercises and tasks –
diabolo spinning, ball juggling, dexterity games,
spinning poi, walking on stilts and tightrope.
Adults and children will be able to try their hand
at the difficult circus profession, under the watchful eye of an experienced artist Jacek Timingeriu
– a performer, instructor and creator of theatrical
performances.
Organiser: Centrum Kultury Agora / Free entrance
/ Registration: anna.borowska@ckagora.pl

4.07 | 13:00–15:00
Dolnośląska Giełda Fonograficzna
The Lower Silesian Phonographic
Fair
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,
ul. Grabiszyńska 56
Dolnośląska Giełda Fonograficzna to cykliczne wydarzenie kulturalne. W pierwsze soboty
miesiąca, ODA Firlej otwiera swoje drzwi dla
wszystkich miłośników muzyki: wydawców, sklepów płytowych, kolekcjonerów, wielbicieli płyt
winylowych, kaset magnetofonowych, kompaktów i innych nośników dźwięków. Sobotnie spotkania to doskonała okazja, aby uzupełnić swoją
kolekcję płyt czy nabyć trochę nowych nagrań,
powymieniać się krążkami lub po prostu spotkać
się i porozmawiać w przyjaznej atmosferze.
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www.firlej.wroc.pl
Wstęp wolny
The Lower Silesian Phonographic Exchange is
a cyclic cultural event through which ODA Firlej
opens its doors to all music lovers. Publishers,
record stores, collectors, fans of vinyl records, cassettes, compact discs and other sound media are
welcome. Saturday meetings are a great opportunity to complete your CD collection, purchase
some new recordings, swap discs or just meet and
talk in a friendly atmosphere.
Organiser: ODA Firlej / Free entrance

4, 11, 18.07 | 11:00–13:00
Sąsiedzkie spacery
Neighbourhood walks
Przedmieście Oławskie, Kleczków, Ołbin
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W lipcu wracają sąsiedzkie podróże po ciekawych,
często zapomnianych zakamarkach wrocławskich osiedli! Tym razem, wraz z przewodnikiem
Szymonem Maraszewskim i programem Sąsiadujemy, zwiedzić będzie można Przedmieście
Oławskie (4.07), Kleczków (11.07) i Ołbin (18.07).
Uczestnicy wędrówek z pewnością poczują
niepowtarzalny klimat miasta, poznają lokalne
historie, a nawet zajrzą do często niedostępnych na
co dzień miejsc. Sobotnie spacery zorganizowane
zostaną z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa. W związku z sytuacją epidemiczną organizatorzy proszą uczestników o noszenie
maseczek, a także zachowanie 2-metrowej odległości między sobą. Na każdą z wycieczek obowiązuje
limit miejsc – dokładna lokalizacja startu podana
zostanie wszystkim zapisanym na niego osobom.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Sasiadujemy
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
July marks the return of the neighbourhood walks
and the exploration of interesting, often forgotten
areas of various Wrocław districts! This time –
with Szymon Maraszewski as the guide and in

company of the Sąsiadujemy initiative activists
– we’ll be visiting Przedmieście Oławskie (4.07),
Kleczków (11.07), and Ołbin (18.07). The participants will have the opportunity to experience
the unique environment of the city, learn local
history, and – most importantly – visit places that
are often inaccessible!

5.07–30.08 | 14:00–15:00

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

platforma Zoom / Zoom platform

4.07 | 11:00–13:00
„Niezwykłe Nadodrze”
– spacer w języku angielskim
Unusual Nadodrze – a guided walk
in English around the district of art
start: mural „Brama do Nadodrza”, ul. Łokietka 1
Spacer w języku angielskim dedykowany gościom,
turystom, studentom, a także mieszkańcom
anglojęzycznym, chętnym do wyjścia poza tradycyjne lokacje historycznego Nadodrza. Uczestnicy
odkryją najciekawsze murale i ich historie oraz
miejsca warto odwiedzenia. To także możliwość
spotkania artystów, którzy wybrali Nadodrze
jako przestrzeń swojej pracy twórczej. Spacery są
darmowe i dostępne dla każdego, niezależnie od
pochodzenia lub stopnia znajomości okolicy.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Infopunkt Nadodrze
www.lokietka5.pl
Wstęp wolny
Guided tour in English around the district of
artisans and street art. Nadodrze is a beautiful
downtown neighgbourhood with tenanment
houses and a network of cobbled roads. Very close
to the Old Town, but off the main turist tracks.
A place speaking with its rich history and vibrant
artistic life. Thanks to revitalization Nadodrze
became popular among artists. Wide variety of
different artistic, cultural and social initiatives
helped Nadodrze to improve its image.
Additional language: English / Organiser:
Nadodrze Infopoint / Free entrance

każda niedziela / each Sunday

Darmowe lekcje języka
francuskiego online
Free French language classes

Celem spotkań jest nauka języka od podstaw
i rozwijanie umiejętności konwersacyjnych.
Mile widziani są wszyscy chętni do nauki języka
francuskiego, niezależnie od dotychczasowej
znajomości języka. Przyjazny międzykulturowy
klimat gwarantowany.
Organizator: Fundacja Ukraina
www.fundacjaukraina.eu
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
The aim of the meetings is to learn the language
from scratch and develop conversational skills. All
those who want to learn French, regardless of their
previous knowledge of the language are welcome.
Friendly intercultural atmosphere is guarantined.
Organiser: Ukraine Foundation / Free entrance
(registration is required)

5–26.07

każda niedziela / each Sunday

Niedzielne Poranki Online
/ Małe Wrocenter
Sunday Matinées Online
/ Little Wrocenter
www.male.wrocenter.pl
Dobrze znane coniedzielne spotkania czasowo
zmieniły swoją formułę z projekcji oraz warsztatów w galerii na spotkania online: co tydzień zespół porankowy nagrywa i udostępnia propozycje
rodzinnych działań warsztatowych do realizacji
w domu – nietrudne warsztaty na nowe czasy. Co
tydzień na stronie www.male.wrocenter.pl oraz
za pośrednictwem mediów społecznościowych
Centrum Sztuki WRO publikowane są kolejne
nagrania. Zebrała się już całkiem spora kolekcja!
Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
www.male.wrocenter.pl
Wstęp wolny
Well-known weekly meetings have temporarily
changed their formula from projections and workshops in the gallery to online meetings: every
week the WRO Art Center team records and publish proposals for family workshop activities to
be carried out at home – easy workshops for new
times. Every week recordings are published on
male.wrocenter.pl and through the social media
of the WRO Art Center, it’s quite a collection!
Organiser: WRO Center for Media Art Foundation
/ Free entrance

6–10.07 | 11:00–15:00 I turnus
24–28.08 | 11:00–15:00 II turnus
„Pod palmami” – hawajskie
wakacje w CK Agora
Under the palm trees
– Hawaiian holidays in CK Agora
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Sąsiedzkie spacery, fot. Alicja Kielan

edukacja + animacja

Organizator: ODA Firlej

education + animation

Wakacje w rytmie hawajskiej muzyki? Dlaczego
nie! Centrum Kultury Agora zaprasza dzieci
w wieku od 7 do 10 lat na dwutygodniową, pełną
fantastycznych przygód wyprawę po fascynującym i zarazem najmłodszym stanie USA
– Hawajach. Rajskie plaże pod palmami, klify,
kaniony, wulkany, wodospady, krystaliczna woda,
papugoryby, żółwie wodne, nurkujący i surfujący
zapaleńcy sportów ekstremalnych – to wszystko,
co może was ominąć, jeżeli przegapicie zapisy.
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl
Cena: 200 PLN (1 os. / 5 dni)
Zapisy: irena.lukaszewicz@ckagora.pl,
tel. (71) 325 14 83 wewn. 107
A holidays in the rhythm of Hawaiian music? Why
not! The Agora Culture Center invites children aged
7–10 on a two-week trip full of fantastic adventures
through the fascinating and at the same time the
youngest state of the USA – Hawaii! Paradise
beaches under palm trees, cliffs, canyons, volcanoes,
waterfalls, crystalline water, parrotfish, water turtles,
diving and surfing extreme sports enthusiasts
– that’s all you can miss if you miss the registration.
Organiser: Centrum Kultury Agora / Price:
200 PLN (1 person / 5 days) / Registration:
irena.lukaszewicz@ckagora.pl, tel. (71) 325 14 83

6–10, 13–17.07 | 8:00–16:00
„Zielony zamek”
– warsztaty letnie dla dzieci
Green castle
– summer workshops for children
Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1
W „Zielonym zamku” w Leśnicy dzieci poznają tajemnice ogrodów, parków i lasów, a w czasie warsztatów
artystycznych i edukacyjnych dadzą nura w zielony świat roślin i kwiatów. Nie zabraknie też aktywności
na świeżym powietrzu w Parku Leśnickim i wspólnych
wycieczek. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów oraz wolontariuszy. Zapewniony jest
również jeden ciepły posiłek dziennie.
Organizator: Centrum Kultury Zamek
www.zamek.wroclaw.pl
Cena: 300 PLN (1 os./5 dni),
obowiązują zapisy

Lato z Pracownią artystyczno-edukacyjną, fot. Renata Kurczyńska

At the Green castle in Leśnica the children will learn
the secrets of gardens, parks, and woods, and in the
course of art and education workshops they will
experience the green world of plants and flowers.
Also there will be plenty of outdoor activities in
the Leśnicki Park and trips.
Organiser: Centrum Kultury Zamek / Price:
300 PLN (1 person / 5 days), registration is required

Cykl zajęć dla dzieci o charakterze artystyczno-rekreacyjnym. Każdy z turnusów ma własny program
tematyczny, ale podczas każdego z nich odbywają
się zajęcia integracyjne, jest czas na zabawę i samodzielną twórczość uczestników w ramach swobodnej
aktywności. Dzieci korzystają też z uroków lata,
bo część warsztatów odbywa się na zewnątrz. W programie turnusów są także po dwa wyjścia wykorzystujące różne atrakcje dostępne w mieście.
PROGRAM:
6–10.07 – „Zrób to sam”
13–17.07 – „Pracownia rękodzieła”
20–24.07 – „Szalony naukowiec”
27–31.07 – „Zostań artystą”
3–7.08 – „Szalony naukowiec”
10–14.08 – „Zrób to sam”
17–21.08 – „Średniowieczna osada”
Organizator: ODT Światowid
www.światowid.net.pl
Cena: 390 PLN
Zapisy: (71) 348 30 10
This is a series of art and sports activities. Each
cycle will be focused around a specific theme, but
they will all include integration activities, play
time, and freeform activities for the participants
to pursue their passions. The children will have
the opportunity to experience summer as well,
since some of the workshops will be held outdoors. Each cycle includes two trips to experience
attractions available around town.
Organiser: ODT Światowid / Price: 390 PLN
/ Registration: (71) 348 30 10

6–10, 13–17, 27–31.07 | 9:00–17:00
„Wakacyjne safari”
– plener plastyczny
Safari holidays – an outdoor
art activities

6–10, 13–17, 20–24,
27–31.07 | 8:00–17:00
3–7, 10–14, 17–21.08 | 8:00–17:00

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a

Lato z Pracownią artystycznoedukacyjną – wakacyjne turnusy
dla dzieci
Summer with the art and education
studio – holidays activities for kids

Mieszkańcy ZOO pozostaną za ogrodzeniem swoich letnich wybiegów, ale dzieci zostaną „uzbrojone” w przybory do rysunków, by „polować” na
zwierzęce pozy, zachowania oraz miny i „łapać”
je na papier. Rysunek natury, nauka obserwacji,
zasad perspektywy i proporcji złożą się na zajęcia
plastyczne na świeżym powietrzu lub w przestronnych pawilonach ZOO. W programie: zajęcia
plastyczne, spotkania z zoologami, spacery po
ogrodzie oraz korzystanie z jego części rekreacyj-

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a

ZOO Wrocław, ul. Wróblewskiego 1-5

nej. Prace zostaną zaprezentowane we wrześniu
na specjalnej wystawie w Afrykarium.
Organizator: ODT Światowid
www.światowid.net.pl
Cena: 430 PLN
Zapisy: (71) 348 30 10
The ZOO inhabitants may be inside their enclosures, but the kids “armed” with drawing materials will “hunt” the animals in different poses,
and “catch” them on paper. The art activities held
outdoors or inside large pavilions on the premises
of the zoo and will include drawing of nature and
learning about observation, perspective, and proportions. The programme includes: art classes,
meeting the zoologists, touring the zoological
garden, and games in its recreation section.
Organiser: ODT Światowid / Price: 430 PLN
/ Registration: (71) 348 30 10

6–10.07 | 16:00–16:50, 17:00–17:50
Letni kurs baletowy
Summer ballet course
Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a
Zajęcia łączą w sobie naukę z zabawą! Uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy tańca
klasycznego, jak i nauczyć się prostych układów
choreograficznych. Zaproponowane w programie
ćwiczenia rozwijają koordynację ruchową i grację,
rozbudzają wrażliwość muzyczno-rytmiczną oraz
kształtują prawidłową sylwetkę. Kurs zostanie
zakończony pokazem w formie otwartej lekcji,
podczas której rodzice dzieci będą mogli poznać
efekty pracy swoich pociech.
Organizator: ODT Światowid
www.światowid.net.pl
Cena: 130 PLN
Zapisy: (71) 348 30 10
Behold – fun meets education! The participants
will learn the basics of classical dancing and simple
dance choreography. Activities suggested in the program help train coordination, grace, and cultivate
sensitivity to music and rhythm, as well as maintaining proper posture. Course ends with an open
classroom lesson, where the parents may watch their
kids, as they showcase, what they’ve learnt.
Organiser: ODT Światowid / Price: 130 PLN
/ Registration: (71) 348 30 10
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7.07–25.08 | 18:00–19:00
każdy wtorek / each Tuesday

„Tworzenie form teatralnych”
– warsztaty online dla dzieci
w wieku 8–12 lat
Creating theater forms – online
workshops for children aged 8–12
Messenger
Tworzenie form teatralnych to plastyczno-teatralne
warsztaty online dla dzieci w wieku 8–12 lat. Zajęcia
mają na celu wprowadzić nieco koloru, fantazji i zabawy w rutynę dnia codziennego. Dzieci dowiedzą
się, jak animować zrobione przez siebie lalki i odgrywać nimi krótkie scenki. Przed zajęciami dostaną
spis potrzebnych rzeczy do przygotowania.
Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl
Cena: 15 PLN (warsztat)
Creating theater forms is an artistic and theater
workshop online for children aged 8–12. Online
classes should introduce some color, fantasy
and fun into the routine of their everyday life.
Children will learn how to animate dolls made by
themselves and play short scenes with them.

7–28.07 | 12:00

każdy czwartek / each Thursday

4–25.08 | 12:00

każdy wtorek / each Tuesday
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„Zarezerwuj stolik”
– cykl rodzinnych warsztatów
Book a table – a series of family
workshops
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,
ul. Wystawowa 1
Wakacyjny cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi w wieku 6–12 lat w Pawilonie Czterech Kopuł
został pomyślany tak, by wyjść naprzeciw nowym
wymogom rzeczywistości: każda rodzinna para
pracuje przy zarezerwowanym stoliku, z zachowaniem niezbędnego odstępu i z przygotowanym
dla niej zestawem warsztatowym do zabrania po
zajęciach do domu. Maksymalna liczba uczestników: 5 dzieci + rodzic/opiekun.
PROGRAM:
7.07 – „Lancelocie, czas na piknik!”
14.07 – „Danie dnia: dialog”
21.07 – „Skrzydła”
28.07 – „Działanie na trawie”.
4.08 – „Bujanie w obłokach”
11.08 – „Abstrakcja na gorąco”
18.08 – „Hałas? Cisza? Dźwiękowa mapa sztuki”
25.08 – „Chłodna abstrakcja”
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
A series of summer workshops for parents with
children at the Four Domes Pavilion was organised accordingly to current circumstances: each
family will have a reserved table – appropriately
spaced apart – with a prepared set of supplies that
you can take home. Maximum number of participants: 5 children + parent/caretaker.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN

8.07 | 12:00–13:15, 14:00–15:15

9.07 | 12:00

Wakacje w muzeum: „Skrzydlaci
wędrowcy, czyli rzecz o ptakach”
– zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat
Holidays at the museum: Winged
travellers – we’re talking birds here
– activities for children aged 6–12

„Hokusai” – rodzinne warsztaty
plastyczne
Hokusai – family art workshops

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
Wizerunki ptaków w zabytkach muzeum mogą
przyciągać uwagę nie tylko ornitologów. W końcu
wiele z nich żyje wśród ludzi w miastach i wioskach. Czy potrafiłbyś je odnaleźć i rozpoznać
na obrazach i rzeźbach? Czy znasz ciekawostki
związane z ich obyczajami, czy wiesz co dawniej
oznaczały dla ludzi ich wyobrażenia? Tego
dowiedzą się i o tym przekonają uczestnicy
spotkania realizowanego w bezpiecznej formule w grupach do 6 dzieci. Każdy uczestnik
będzie miał zarezerwowany w sali audiowizualnej osobny stolik z przyborami plastycznymi.
Wsparcia i wskazówek udzielać będą prowadzący
edukatorzy, również z zachowaniem bezpiecznej
odległości.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@mnwr.pl
Museum exhibits of birds are interesting not only
for ornithology enthusiasts. After all – many of
those birds live in cities and villages. Will you be
able to find and recognise them on paintings and
sculptures? Do you know the trivia about them,
or what they used to symbolise to people? All of
this is waiting to be discovered by participants
organised into groups of six children – to ensure
their safety. Each participant will have a reserved
individual table with art supplies in the conference room.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
Podczas zajęć młodzi adepci sztuki będą mogli
zapoznać się z twórczością japońskiego malarza
i drzeworytnika Hokusai Katsushika. Wspólnie
zastanowią się, dlaczego artysta musiał namalować aż 36 widoków góry Fuji i na czym polega
praca drzeworytnika. W części praktycznej każde
dziecko wykona prostą pracę graficzną.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl
During the workshop, young art adepts will be
able to learn about the work of the Japanese
painter and woodcutter Hokusai Katsushika.
Together, they will consider why the artist had to
paint as many as 36 views of Mount Fuji and what
the woodcutter’s work is all about. In the practical
part, each child will do a simple graphic work.
Additional language: English / Organiser:
The National Museum in Wrocław / Tickets: 3 PLN
/ Registration: edukacja@muzeumetnograficzne.pl

10.07 | 17:00
„Wassa, wassa, wassa!, czyli radość
po afrykańsku” – warsztaty dla
dzieci
Wassa, wassa, wassa! means joy
in African – workshops for children
skwer na pl. św. Macieja

Wakacje w muzeum: „Skrzydlaci wędrowcy, czyli rzecz o ptakach”, Michał Pieczka, mat. organizatora

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 15 PLN
(one workshop)

OGŁOSZENIE WYDAWCY

REKLAMA

Dodatkowy język: angielski
Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl
Wstęp wolny
Zapisy: info@kolumny.art.pl
Interactive, educational and animation workshops for children, during which instructors
take the youngest into the fascinating music and
dance world of West Africa. During the workshops, instructors: traveler and dancer Aneta Szlacheta and musician Dariusz Dżugan, invite the
youngest to play rhythmic movement and learn
African dance, traditional steps and choreography
to live music and to make music together, learn to
play djembe drums.
Additional language: English / Free entrance
/ Registration: info@kolumny.art.pl

11.07 | 12:00–15:00
Pchli targ w Firleju
Flea market in Firlej
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,
ul. Grabiszyńska 56
Pchli targ w Firleju to inicjatywa, która pozwala
na wyjątkowe, nietuzinkowe zakupy oraz umożliwia sprzedaż swoich ubrań, książek, kwiatów,
zabawek czy innych bibelotów. Pchli targ odbywa
się bez zapisów, jest bezpłatny zarówno dla
wystawiających, jak i kupujących. ODA Firlej dysponuje kilkunastoma stolikami, jednak zachęca
także do wzięcia ze sobą wieszaka lub znalezienia
innego, być może bardziej twórczego sposobu
ekspozycji swoich przedmiotów. Gdy zabraknie
już stolików – tak czy siak znajdzie się miejsce dla
każdego chcącego. Targ odbędzie się na świeżym
powietrzu!
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Wstęp wolny
The flea market at Firlej is a monthly initiative,
which allows you to do some exceptional, extraordinary shopping and gives you an opportunity to
sell your clothes, books, flowers, toys and other
trinkets. Firlej offers dozens of tables, but you can
also bring a hanger or find another (perhaps more
creative) way of displaying your items.
Organiser: ODA Firlej / Free entrance

11.07 | 12:00–22:00

17.07 | 12:00, 14:00

24. Noc Nadodrza
24th Night of Nadodrze

Wakacje w muzeum: „Oko w oko
ze smokiem” – zajęcia dla dzieci
w wieku 6–12 lat
Holidays at the museum: Eye to eye
with a dragon – activities for children
aged 6–12

osiedle Nadodrze / Nadodrze district
Noc Nadodrza to 10 godzin wydarzeń artystycznych w wielu niezwykłych miejscach: galeriach,
pracowniach artystycznych, kawiarniach, restauracjach, na placach i podwórkach. Nadchodząca
24. edycja imprezy ma charakter plenerowy:
organizatorzy zapraszają do wspólnego i co
najważniejsze - bezpiecznego - pikniku na placu
Św. Macieja. To okazja, by poznać dzieła nadodrzańskich rzemieślników oraz artystów lub wziąć
udział w warsztatach i stworzyć coś dla siebie.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Infopunkt Nadodrze
www.lokietka5.pl
Wstęp wolny
Night of Nadodrze encompasses 10 hours of events
in many exceptional locations. The programme
includes concerts, workshops, exhibitions, fairs,
meetings, tastings, performances, and movie screenings. This time there will be presented a variety of
arts by artists from Nadodrze, such as handmade
accessories, paintings and ceramics. Come and see
for yourself that Nadodrze never sleeps!
Additional language: English / Organiser:
Nadodrze Infopoint / Free entrance

11.07, 9.08 | 11:00
„Niezwykłe Nadodrze” – spacer
z przewodniczką
Unusual Nadodrze – a guided walk
around the district of art
start: mural „Brama do Nadodrza”, ul. Łokietka 1

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
Bliższe przyjrzenie się muzealnym smokom
pozwoli młodym badaczom tych najprawdopodobniej wymarłych już bestii na wyrobienie sobie
samodzielnej opinii na ich temat. Ot, chociażby
jakie były różnice pomiędzy drakiem, wiwerem
i smokiem właściwym. Aby zdobyć te i wiele
innych informacji, należało będzie nie tylko
wytropić smoki w muzeum, ale także błysnąć inteligencją, by rozwiązać szyfry z bezcenną wręcz
wiedzą w tym temacie.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@mnwr.pl
By taking a look at the museum of exhibits of
these – possibly extinct – beasts young researchers will have the opportunity to formulate their
own opinions on the matter. That includes for
example considering the differences between
a drake, a wyvern, and a true dragon. To learn
all that information and more, it’s going to take
a tour of the museum in search of the beasts, as
well as some thinking in order to solve puzzles
based on the knowledge of dragons.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

18.07 | 12:00

Seria spacerów z przewodnikami przez podwórka,
zaułki i bramy artystycznego Nadodrza. Uczestnicy odkryją najciekawsze murale i ich historie oraz
miejsca warto odwiedzenia. To także możliwość
spotkania artystów, którzy wybrali Nadodrze
jako przestrzeń swojej pracy twórczej. Spacery
są darmowe i dostępne dla każdego, niezależnie
od pochodzenia lub stopnia znajomości okolicy.
Prowadzi: Renata Bardzik-Miłosz.

Warsztaty dla dzieci w wieku 9–12
lat w ramach wystawy „Królestwo”
Workshops for children aged 9–12
as part of the Kingdom exhibition

Organizator: Infopunkt Nadodrze

W ramach wystawy „Królestwo” odbędą się
warsztaty, które poprowadzi Alicja Abramowicz
z Płynnego Muzeum. Spotkanie obierze inną
niż dotychczas formę: uczestnicy wezmą udział
w grze, gdzie stawką jest przyszłość naszej planety. To od ich wspólnego działania, umiejętności
szybkiego reagowania i zaangażowania będzie
zależało, czy uda się uratować zagrożoną Ziemię!

www.lokietka5.pl
Wstęp wolny
A series of guided tours through the yards, back
alleys, and gates of the artistic Nadodrze. The participants will be able to see interesting murals, learn
their history, and discover places worth visiting. It’s
also an opportunity to meet the artists who chose
the area of Nadodrze to be their creative space.
There is no admission fee and everyone is welcome
– whether you’re a local or a foreigner, whether you
know the area or not. Guide: Renata Bardzik-Miłosz.
Organiser: Nadodrze Infopoint / Free entrance

education + animation

Interaktywne, autorskie warsztaty o charakterze
edukacyjno-animacyjnym dla dzieci, podczas których instruktorzy (podróżniczka i tancerka Aneta
Szlacheta oraz muzyk Dariusz Dżugan) zabierają
najmłodszych w fascynujący muzyczno-taneczny
świat Afryki Zachodniej. Uczestnicy nauczą się
tańca afrykańskiego, tradycyjnych kroków i choreografii do muzyki na żywo oraz będą wspólnie
muzykować i uczyć się gry na bębnach djembe.
Co więcej, nauczą się kilku słów w języku Malinke,
poznają tradycyjne zachodnio-afrykańskie instrumenty oraz będą mieli okazję założyć tradycyjną
maskę z Gwinei – tasabę!

galeria SiC! BWA Wrocław / SiC! Gallery,
pl. Kościuszki 9-10

Organizator: BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl
Wstęp wolny
Zapisy: sic@bwa.wroc.pl
The Kingdom exhibition will include workshops
hosted by Alicja Abramowicz of Płynne Museum.
The activities will be different than usually: the
participants will play a game, where the future of
the planet is at stake. Their cooperation, ability to
react quickly, and engagement will decide whether we’ll able to save Earth!
Organiser: BWA Wrocław / Free entrance
/ Registration: sic@bwa.wroc.pl
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edukacja + animacja

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia
www.zajezdnia.org
Wstęp wolny
Online English lectures abut the history of
Wrocław, conducted by guides from Depot History Center. Are you curious about the history of
Wrocław? You wonder how this city looked in the
past? Have you heard about the PRL, martial law
or Solidarity and you want to learn more about it?
Meetings with history are for you then!
Additional language: English / Organiser:
Depot History Centre / Free entrance

1, 8.08 | 12:00–15:00
13.08 | 18:00–20:00

23.07 | 12:00

„Mikrodziałania w klimacie
do zmiany” – warsztaty
Go green with your microprojects
– workshops

„Fantastyczne ptaki Zagajewskiego”
– rodzinne warsztaty plastyczne
Zagajewski’s fantastic birds
– family art workshops

Ołbiński Ogród Otwarty, ROD Lepsze Jutro

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

Bierna postawa wobec zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem zasobów
Ziemi stanowi realne zagrożenie nie tylko dla
przyszłych pokoleń, ale i komfortu życia mieszkańców miasta, kraju, kontynentu i planety. Mikroprojekty realizowane wspólnie z lokalną społecznością czy sąsiedzką wspólnotą również mają
wpływ na makrotrendy, które decydują o stanie
naszego wspólnego domu. Warsztaty będą okazją,
by wspólnie zastanowić się, jak w mikroprojektach stworzyć klimat do zmiany. Uczestnicy spotkań dowiedzą się więcej o dobrych praktykach
wykorzystywanych w różnych mikrodziałaniach
i poznają konkretne rozwiązania oraz standardy
na poziomie zarządzania zasobami. Dowiedzą
się m.in., czym jest zasada 3R, jak wdrożyć idee
zero waste we własne działania, a także czym
charakteryzuje się koncepcja zrównoważonego
rozwoju (w korzystaniu z energii, żywności czy
transportu). Warsztaty prowadzone będą przez
edukatorów Fundacji EkoRozwoju i EkoCentrum
Wrocław – Anetę Osuch i Arkadiusza Wierzbę.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się
z wystawą „Kolekcja osobista. Sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów” i wykonają prace plastyczne inspirowane
twórczością Stanisława Zagajewskiego.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl
During the workshop, families will get acquainted
with the exhibition Personal Collection. Non-professional art from the private collection of Anna
and Paweł Banaś and we will make sculptures
inspired by the work of Stanisław Zagajewski.
Additional language: English
Organiser: The National Museum in Wrocław /
Tickets: 3 PLN / Registration:
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: mikrogranty@strefakultury.pl

Wakacyjny projekt skupiający się na promowaniu
idei niemarnowania, dzięki któremu podczas
warsztatów i wykładów będzie można nie tylko
podzielić się ubraniami, książkami, sprzętem
i różnościami, ale też poznać podstawy majsterkowania i szczegóły tworzenia osiedlowych szaf
do wymiany. Uczestnicy spotkają się także na
wykładzie, podczas którego posłuchają o tym,
jak uratować przed wyrzuceniem rzeczy, które
się jeszcze nadają do użytku. W drugiej połowie
sierpnia odbędzie się kolejny wykład oraz spotkania informacyjne dla osób, które chciałby postawić szafkę do wymiany na swoim podwórku.
Terminy spotkań mogą ulec zmianie w zależności
od sytuacji epidemicznej. Projekt realizowany jest
we współpracy z Mikrograntami.
HARMONOGRAM:
1.08 – warsztat z prostej naprawy mebli
8.08 – „Czy to są śmieci?” – wykład
Kaliny Olejniczak z poznańskiej Podzielni
13.08 – warsztat z prostej naprawy odzieży
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
Luba Shynder
www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny
Zapisy: mikrogranty@strefakultury.pl
A passive attitude towards the threats related
to the irresponsible use of Earth’s resources is
a real threat not only to future generations, but
also to the comfort of life of the residents of city,
country, continent and planet. The workshops
will be an opportunity to discuss cultural (micro)
projects that encourage (macro)change. Meeting
participants will learn good practices implemented across various microprojects, as well as
concrete solutions and standards for resource
management. For instance they will be educated
on the 3Rs rule, the means of implementing zero
waste concept in their households, and the idea
of sustainability (in the use of energy, food consumption, and transport).

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
/ Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice district
council, ul. Pautscha 4

Wstęp wolny (obowiązują zapisy)

28.07, 25.08 | 18:00–18:30
„Meeting with history”
– wykład online
Meeting with history – online lecture
Facebook, profil: Centrum Historii Zajezdnia
/ Facebook, „Centrum Historii Zajezdnia” profile
Anglojęzyczne wykłady on-line na temat historii
Wrocławia prowadzone przez przewodników
Centrum Historii Zajezdnia. Zastanawiasz się, jak
Wrocław wyglądał w przeszłości? Słyszałeś o PRL-u,
stanie wojennym czy Solidarności i chcesz dowiedzieć się więcej? Idealnie trafiłeś! Dołącz do
spotkań i porozmawiaj o swoim mieście.
Dodatkowy język: angielski

A summer project focused on promoting the idea
of eliminating waste. Through workshops and
lectures you can trade clothing, books, equipment and miscellaneous goods, as well as learn
the basics of “do it yourself” and the designs
for making “neighbourhood trading cabinets”.
The participants will also take part in lectures
describing strategies for saving salvageable
items. In the second half of August there will be
another lecture as well as information meetings
for anyone interested in making a trading cabinet
in their neighbourhood. Meeting dates are subject to change based on the epidemic situation.
Project is carried out in collaboration with Microgrants programme.
Organisers: Culture Zone Wrocław, Luba Shynder
/ Free entrance (registration is required)

archiwum projektu Wrocławskie Święto Kwiatów, fot. Marta Sobala
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18–19.07 | 11:00–15:00

Szafy do wymiany różnościami
na Wielkiej Wyspie – seria
warsztatów i wykładów
Cabinets for trading goods at the
Great Island – a series of workshops
and lectures

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Muzealne poruszenie:
„Rycerze na trawie” – zajęcia
plastyczno-ruchowe dla dzieci
Museum commotion: Knights
on the lawn – art and sports
activities for children

Wstęp wolny
Zapisy: bulerusz@gmail.com

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
Sierpniowe zajęcia plastyczno-ruchowe przeznaczone są dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:
3–5 lat (godz. 10:30) i 6–12 lat (godz. 12:30). Pod
oknami Muzeum Narodowego od strony Odry postawiono przedziwne rzeźby wykonane z blachy.
Noszą wspólny tytuł: „Rycerze Króla Artura”.
Ale gdzie są ich zbroje, miecze i tarcze? Przepadły!
Rycerze zastygli w dziwnych pozach na widok
tańczącego smoka. Muzeum Narodowe zaprasza
wszystkich śmiałków na turniej wymyślania
nowych legend o przygodach Rycerzy Okrągłego
Stołu.

A real treat for outdoor exercise enthusiasts looking for a new way to spend free time. Participants
will meet at the Południowy Park, where they
will learn the basics of accurate throwing and the
rules of pétanque. It’s a very open sports discipline – you can participate no matter your age or
fitness. If you know the basic rules, even speaking
different languages is hardly an obstacle! Anyone
is welcome to take part – now matter your skill,
age, or fitness. The activities are supervised by
experienced, acclaimed players. They will present
the game rules, as well as show some tricks for
more advanced players. Meeting dates are subject
to change based on the epidemic situation. Project is carried out in collaboration with Microgrants programme.
Organisers: Culture Zone Wrocław, Marek
Munikowski, Bulę rusz / Free entrance
/ Registration: bulerusz@gmail.com

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@mnwr.pl

4, 11.08 | 17:00–20:00
„Bulę rusz na Krzykach!”
– zajęcia z gry w pétanque
Pétanque in Krzyki! – workshops

„Uzdrowisko Leśnica” – warsztaty, fot. Zuza Tokarska

Park Południowy
Rekreacyjna gratka dla miłośników aktywności
fizycznej na świeżym powietrzu i osób, które chcą
poznać nowy sposób na spędzanie wolnego czasu.
Uczestnicy zajęć spotkają się w Parku Południowym, gdzie będą mogli poznać podstawy technik
celnych rzutów oraz zasady obowiązujące w grze
w tzw. „petankę” (inaczej zwaną też grą w bule).
To wyjątkowo otwarta dyscyplina, odpowiednia
dla ludzi w każdym wieku i różnym stopniu spra-wności fizycznej – znając podstawowe zasady
nie jest nawet konieczne posługiwanie się tym
samym językiem! W spotkaniach mogą wziąć
udział wszyscy zainteresowani – bez względu na
umiejętności, wiek czy sprawność fizyczną. Zajęcia
poprowadzą doświadczeni i utytułowani gracze,
którzy pokażą zarówno podstawy gry, jak i nauczą
kilku sztuczek bardziej zaawansowanych graczy.
Terminy spotkań mogą ulec zmianie w zależności
od sytuacji epidemicznej. Projekt realizowany
jest we współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
Marek Munikowski, Bulę rusz

Organisers: Culture Zone Wrocław, “Kuracjuszki”
informal group / Free entrance / Registration:
uzdrowiskolesnica@gmail.com

8–9.08
Specjały Nadodrza
Specialities of Nadodrze
osiedle Nadodrze / Nadodrze district
Specjały Nadodrza to kulinarne święto najbardziej kreatywnego osiedla we Wrocławiu. W letni
sierpniowy weekend można będzie skosztować
wyjątkowe przekąski, które specjalnie z tej okazji
przygotowali nadodrzańscy szefowie kuchni. Każde z dań to autorska interpretacja tradycyjnych
smaków przywiezionych do Wrocławia z różnych
regionów Polski i świata. W każdym miejscu za
specjał i napój zapłacisz tylko 12 zł!
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Infopunkt Nadodrze

August art and sports activities for groups of
children of different age: 3–5 y/o (10:30) and
6–12 y/o (12:30). Underneath the windows of the
National Museum overlooking the Odra river
there are strange metal sculptures. They all have
the same title: Knights of King Arthur. But where
is their armour, swords, and shields? It’s all gone!
The knights became frozen in place at the sight of
a dancing dragon. The National Museum invites
those brave of heart to take part in a contest of
coming up with new legends about the Knights of
the Round Table.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

mugs used for drinking healthy brews (22.08),
and using screen printing to decorate clothing
worn at the health resort (29.08). Meeting dates
are subject to change based on the epidemic situation. Project is carried out in collaboration with
Microgrants programme.

education + animation

2.08 | 10:30,12:30

www.lokietka5.pl
Wstęp wolny

8, 22, 29.08 | 11:00
„Uzdrowisko Leśnica” – warsztaty
Leśnica health resort – workshops
Park Leśnicki, Centrum Kultury Zamek,
pl. Świętojański 1
W sierpniu Leśnica stanie się uzdrowiskiem!
A wszystko za sprawą grupy „Kuracjuszek”, które
przypomną o niezwykłej, zapomnianej przeszłości malowniczego osiedla obsianego pięknymi
willami. W trakcie trzech warsztatów jego uczestnicy wczują się w klimat wakacyjnego pobytu
wczasowego – pod okiem ziołowych specjalistek
tworzyć będą specjalne mydełka (8.08), nauczą się
zdobienia ceramicznych kubków do zażywania
prozdrowotnych napojów (22.08) oraz ozdabiania
ubrań na uzdrowiskowy turnus metodą sitodruku (29.08). Terminy spotkań mogą ulec zmianie
w zależności od sytuacji epidemicznej. Projekt
realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, grupa
nieformalna „Kuracjuszki”
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
Zapisy: uzdrowiskolesnica@gmail.com
Leśnica will become a health resort! We can thank
the “Kuracjuszki”informal group for their efforts
to remind everyone the unusual, nearly forgotten
history of this charming district of beautiful villas.
During three workshop sessions the participants
will experience a summer vacation – which includes soap making lessons under the supervision
of herb specialists (8.08), decorating ceramic

On 8th and 9th of August the streets of Nadodrze
district will be filled with several different delicacies, especially prepared for the event. Each dish
is an original interpretation of traditional flavours
from different regions of Poland and the world.
You can taste each meal for a small fee of 12 PLN
per set which includes also a beverage. The event
will also include the chance to win various prizes
and vouchers from local businesses.
Additional language: English / Organiser:
Nadodrze Infopoint / Free entrance

12.08 | 12:00–13:15, 14:00–15:15
„Jak zdobyć rycerskie sprawności?”
– gra muzealna dla dzieci
How does one become a knight?
– museum game for children
Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
Czy można w dzisiejszych czasach być rycerzem? Kim właściwie byli dawni rycerze i czym
musieli się wykazać, aby być godnym tego miana?
Uczestnicy spotkania zdobędą niezbędną wiedzę
o rycerzach, a wykonując różne zadania, przekonają się, czy mogliby stać się jednym z nich.
Zajęcia odbywać się będą w formule samodzielnej
gry muzealnej z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami. Wyposażeni w indywidualne
karty z zadaniami będą poszukiwali odpowiedzi
i wykonywali zadania w przestrzeni Galerii Sztuki
Śląskiej XIV–XVI wieku. Wsparcia i wskazówek
udzielać będzie prowadzący zajęcia z zachowaniem bezpiecznej odległości wobec uczestników.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@mnwr.pl
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Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

13.08 | 12:00
„Aborygeni – tysiąc kropek
to za mało” – rodzinne warsztaty
plastyczne
Aborigines – a thousand dots is not
enough – family art workshops
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
Podczas warsztatów dzieci będą mogły poznać
tradycje rdzennych mieszkańców Australii – Aborygenów oraz posłuchać ich pięknych mitów. Na
podstawie tych opowieści z maleńkich kropeczek
stworzą obrazy związane z marzeniami sennymi,
a malować będą na patykach, kamykach, liściach
i innych darach natury.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
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www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl
During the workshops, children will be able to
learn about the traditions of Native Australians
– Aborigines and listen to their beautiful myths.
Based on these stories, they will create images
related to dreams from tiny dots and will paint on
sticks, pebbles, leaves and other gifts from nature.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@mnwr.pl
The title for these activities is lacking an important
adjective for a hero: “super”. Because this will actually be a hide and seek with Super-Tad. And by that
we mean Tadeusz Kościuszko – since he clearly
deserves such a title. How is it, that a graduate of
an engineering school in Paris became the hero of
both Polish and American people? What was the
name of the girl he fell in love with? And finally:
what did he spend the money – that he earned in
America – on? These are the questions, that the
event’s participants will find the answers to.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

20.08 | 12:00
„Po co nam dzisiaj sztuka ludowa?”
– rodzinne warsztaty plastyczne
Why do we need folk art today?
– family art workshops
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113

Wielokulturowy piknik połączony z plenerowym
pokazem filmowym rozpocznie serię niestandardowych językowych spotkań dla migrantów
i migrantek. W swobodnej i przyjaznej atmosferze, nie z nosem w książkach, ale poprzez gry
i zabawy uczestnicy będą uczyć się nawiązywać
rozmowy, a co najważniejsze wyzbywać się
nieśmiałości związanej z mówieniem po polsku.
Podczas warsztatów chętni do udziału poruszać
się będą wokół wybranych obszarów codziennego
życia w polskim mieście; dowiedzą się, jak zagaić
sąsiada w windzie, zrobić zakupy w warzywniaku
czy bezstresowo odbyć wizytę u lekarza. Integracyjny pokaz filmu „Wieś pływających krów” wraz
ze wstępem filmoznawcy związanego z projektem
Polish Cinema for Beginners stanie się dobrym
punktem do rozmów wielokulturowych. Termin
spotkania może ulec zmianie w zależności od
sytuacji epidemicznej. Projekt realizowany jest we
współpracy z Mikrograntami.
Dodatkowy język: angielski

Dodatkowy język: angielski

This multicultural picnic accompanied by an
outdoor film screening will be the opening for
rather unusual linguistic meetings for people
from different countries. In a relaxed, friendly
atmosphere – while playing games – the participants will learn how to strike up a conversation,
and most importantly – overcome shyness when
speaking in Polish. An integrative showing of the
Village of Swimming Cows film – including an
introduction from a movie expert associated with
the Polish Cinema for Beginners project – shall
be a good talking point for discussions between
people from different cultures.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl

14.08 | 12:00, 14:00

Additional language: English / Organiser:
The National Museum in Wrocław / Tickets: 3 PLN
/ Registration: edukacja@muzeumetnograficzne.pl

W tytule zajęć zabrakło ważnego przymiotnika
określającego bohatera spotkania, mianowicie
„super”, bo to będą podchody z Super-Tadem.
A Tadeusz Kościuszko, bo o nim mowa, z pewnością na takie określenie zasługuje. Jak do tego
doszło, że chłopak, który ukończył szkołę inżynieryjną w Paryżu, został bohaterem Polaków i Amerykanów? Jak miała na imię dziewczyna, którą
kochał? Czy to prawda, że okręt, którym płynął
z Hawr do Filadelfii uległ rozbiciu? Wreszcie: na
co przeznaczył pieniądze, które otrzymał za swoje
sukcesy w Ameryce? To pytania, na które będą
mogli odpowiedzieć uczestnicy zajęć.

Park Stanisława Tołpy

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
grupa nieformalna „Spoko Polish”

Additional language: English / Organiser:
The National Museum in Wrocław / Tickets: 3 PLN
/ Registration: edukacja@muzeumetnograficzne.pl

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

Polish jest Spoko: „Na ekranie”
– wielokulturowy piknik i pokaz filmu
Polish jest Spoko: On the screen
– a multicultural picnic and film
screening

Podczas warsztatów na wystawie czasowej „Kolekcja osobista. Sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów” i w muzealnym ogrodzie uczestnicy przyjrzą się twórczości
wiejskich plastyków. Zastanowią się też, w jakiej
formie sztuka ludowa może istnieć w dzisiejszych
czasach, a na koniec wykonają konika inspirowanego drewnianymi rzeźbionymi zabawkami.

During the workshops at the temporary exhibition
a personal collection. Non-professional art from
the private collection of Anna and Paweł Banaś and
in the museum garden participants will look at the
works of folk artists. They will also consider in what
form the folk art can exist today and finally they will
make a pony inspired by wooden carved toys.

Wakacje w muzeum: „Podchody
z Tadem” – zajęcia dla dzieci
Holidays at the museum:
Hide and seek with Tad
– activities for children

21.08 | 19:00

www.strefakultury.pl/Mikrogranty
SpokoPolish
Wstęp wolny
Zapisy: biuro@spokopolish.pl

Additional language: English / Organisers: Culture
Zone Wrocław, „Spoko Polish” informal group
/ Free entrance / Registration: biuro@spokopolish.pl

„Po co nam dzisiaj sztuka ludowa?”, Arkadiusz Podstawka, mat. organizatora

edukacja + animacja

Can one be a knight these days? Who were the
knights of old, and what did they have to accomplish, to be worthy of such a distinction? Meeting
participants will gain the necessary knowledge
about knights, and by completing various tasks
they will learn, what it means to be one. The
activity will constitute an individual game on the
museum premises – maintaining distance from
other participants. By referring to the provided
task instructions the participants will search for
answers, and complete tasks on the premises of
the Silesian 14th-16th Century Art gallery.

education + animation

22.08 | 16:00
„Filmowe Nadodrze” – spacer
z przewodnikiem
Film Nadodrze – a guided walk
start: mural „Brama do Nadodrza”, ul. Łokietka 1
Spacer edukacyjny opowiadający o historii kina
oraz filmowych przedsiębiorcach z Breslau –
braciach Erwinie i Curcie Hirschbergach, starych
kinach na Nadodrzu i miejscach, w których powstawały ważne produkcje na przestrzeni lat, np.
„Pętla” Hasa, „Wyspa na ulicy Ptasiej”, czy „Most
Szpiegów” Stevena Spielberga. Spacer poprowadzi
Lech Moliński – twórca Dolnośląskich Spacerów Filmowych, animator kultury, organizator
wydarzeń filmowych, popularyzator turystyki
filmowej.
Organizator: Infopunkt Nadodrze
www.lokietka5.pl
Wstęp wolny
An educational walk describing the history of
cinema and the history of movie entrepreneurs
from Breslau: Hirschberg brothers – Erwin and
Curt, the fate of old cinema theatres in Nadodrze,
and places, where famous movies were made,
including the Noose by Wojciech Has, The Island
on Bird Street, or Steven Spielberg’s Bridge of
Spies. The tour will be guided by Lech Moliński –
the creator of Lower Silesia Film Walks initiative,
a culture animator, organiser of movie events,
and a populariser of movie tourism.
Organiser: Nadodrze Infopoint / Free entrance

archiwum z projektu „Karłowickie przekąszanie, czyli wędrujący stoliczek-nakryj-się”, fot. Jerzy Wypych

22.08 | 11:00–14:00

an eco body peeling formula or how to prepare
a home-made cleaning detergent. Meeting dates
are subject to change based on the epidemic situation. Project is carried out in collaboration with
Microgrants programme.

„Światło w lodówce: domowa
chemia” – warsztaty
Empty fridge: home chemistry
– workshops

Organisers: Culture Zone Wrocław, Karłowice
gotują (się) / Free entrance / Registration:
bolek.aleksandra@gmail.com

Wielopokoleniowe Centrum Aktywności / Multigenerational Activity Center, al. Jana Kasprowicza 46

27.08 | 12:00

Co zrobić z resztkami kuchennych zapasów?
W jaki sposób można wykorzystać wszystkie,
nawet na pozór „niewykorzystywalne” elementy
produktów? Zainteresowani tematyką niemarnowania mogą wziąć udział w cyklu warsztatów
skupionych wokół gotowania (i nie tylko) w duchu
less waste. W sierpniu uczestnicy i uczestniczki
warsztatów dowiedzą się m.in., z czego można
przygotować ekologiczny peeling do ciała i jak
wyprodukować domowym sposobem skuteczny
proszek do sprzątania. Terminy spotkań mogą
ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej. Projekt realizowany jest we współpracy
z Mikrograntami.
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
Karłowice gotują (się)
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
karlowicegotujasie
Wstęp wolny
Zapisy: bolek.aleksandra@gmail.com
What to do with kitchen leftovers? How can you
take advantage of something that appears “unusable”? Anyone interested in the idea of eliminating waste are welcome to take part in a series of
workshops focused on cooking (and more) with
less waste concept in mind. In August workshop
participants will learn for example how to make

28.08 | 17:00–19:00
„Sztuka przeciw! – kolektywna
mozaika ceramiczna” – warsztaty
ceramiczne
Art against! – collective ceramic
mosaic – a ceramic workshops
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

„Ptaszki i letnie igraszki”
– rodzinne warsztaty plastyczne
Birds and summer games
– family art workshops
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
Spotkanie w muzeum będzie okazją do wysłuchania wielu pięknych opowieści o ptakach. Każdy
będzie mógł dowiedzieć się co nieco o dawnych
wróżbach i wierzeniach związanych z tymi niezwykłymi zwierzętami. Zajęcia zakończy wykonanie własnej pracy plastycznej.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl
The meeting at the museum will be an opportunity to hear many beautiful stories about birds.
Everyone will also be able to learn a bit about old
fortune-telling and beliefs related to these unusual animals. Workshop will end with creating own
artistic work.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN / Registration:
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

Chcesz wykonać swoje własne, małe dzieło
sztuki, a następnie zobaczyć je na elewacji
budynku Centrum Kultury Agora? Tym samym,
stać się częścią większego projektu artystycznego
pod kuratelą Joanny Tepper i Łukasza Karkoszki – ceramików związanych z Akademią Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu? „Sztuka przeciw!” to cykl sześciu warsztatów ceramicznych, w trakcie których powstaną
kolorowe niczym Wrocław kafle z indywidualnymi motywami stworzonymi przez uczestników.
Finałem warsztatów będzie tworzenie wielkoformatowej mozaiki, która ozdobi elewacje budynku
Centrum Kultury Agora.
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl
Wstęp wolny
Zapisy: anna.borowska@ckagora.pl
Do you want to make your own small work of art
and then see them on the facade of the Agora
Culture Center building? Thus, become part of
a larger artistic project under the tutelage of
proffesional ceramists? Art against! is a series of
six ceramic workshops, during which tiles with
individual motifs created by participants will be
multicolored like Wrocław. The workshops finale
will be a large-format mosaic that will decorate
the facades of the Agora Culture Center building.
Organiser: Centrum Kultury Agora / Free entrance
/ Registration: anna.borowska@ckagora.pl
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ЛІТО
У ВРОЦЛАВІ

film

ють на ринку найдовше. Ця унікальна подорож у часі
веде нас від перших планів комплексів односімейних
будинків, через інноваційні проекти будівництва чи
модернізації офісів комерційних банків та сміливі
у своїй концепції адаптації історичні будівлі, до
великих та камерних районів, в яких збережені
модерністські ідеї.
Квитки: 20 PLN (звичайний),
14 PLN (пільговий), 10 PLN (для груп),
по середах – вхід вільний

1.07–26.08 | 19:00–20:00
щосереди

Німецький виступаючий клуб
платформа Zoom
Зустрічі німецького розмовного клубу проходять
щосереди о 19:00 на платформі Zoom. Захід буде корисним для всіх, хто зацікавлений у вивченні та вдосконаленні німецької мови, незалежно від рівня мови,
національності та віку! Під час зустрічей учасники можуть як вивчити німецьку мову з нуля, так і вивчити
нову лексику, практикувати спілкування німецькою
та оновити вже набуті мовні навички. Запрошуємо
приєднатися до заходу, щоб познайомитися з новими
людьми, поділитися своїм досвідом вивчення мов та
провести вечір у доброзичливому міжкультурному
середовищі!
Вхід вільний
(обов’язковий попередній запис)

26.05–24.07
«Доступне мистецтво
/ Інструкція до входу»
– виставка

2, 9, 23.07 | 11:30
14, 28.07 | 17:00
6.08 | 18:00

Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

«Пісні, що прославляють
Вроцлав» – майстер-класи

вт.–пт. 11:00–14:00, 16:00–18:00

Вхід вільний

1.06–31.08
«Люди трьох континентів»
– виставка фотографії
Томека Пєха
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
пн.–пт. 9:00–17:00
Фотощоденник мандрівки Томека Пєха – сценариста,
режисера, ентузіаста довгих і важких мандрівок. Його
виставка – це проникливий і вишуканий портрет,
що зображує портрети людей, що живуть на трьох
континентах: в Африці, Європі та Азії, з якими автор
зустрічався на своєму шляху. Прекрасні кадри, наповнені різкістю та чіткими контрастами, продумані
композиції, але іноді обличчя, «вхоплені у кадр», – це
фіксація унікальних персонажів та ситуацій, збережених у кадрі.
Вхід вільний

платформа Zoom

26.06–12.09
9.07 | 17:30 супровід куратора
«Царство» – виставка
галерея SiC!

«Мене тут немає. Людський
вимір архітектури» – виставка
Muzeum Architektury we Wrocławiu,
ul. Bernardyńska 5
вт., ср., сб., нд. 10:00–17:00
чт., пт. 12:00–19:00
Виставка дозволяє простежити 30 років історії
Archicom – однієї з найважливіших польських архітектурних студій та одного з девелоперів, що працю-

Вхід вільний
(обов’язковий попередній запис)

BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9-10
пн.–пт. 11:00–18:00
сб. 11:00–15:00
Нова форма виставки на сайтах галереї SIC!, яке є
шляхом адаптації галереї та художників, запрошених
адаптувати цьогорічну програму до існуючої ситуації.
Менш ніж за пів року пандемії людське царство,
яке вважалося формою влади, створеною людиною
стосовно природи, втратило свій очевидний статус
гегемона. Проект є візією того, що могло б трапитися
після ери людини.
Вхід вільний

1–31.07
Vertigo Summer Jazz Festival
різні локації

16.06–6.09

Співоча серія майстер-класів, учасники яких – спочатку онлайн – дізнаються та вчаться виконувати
багатоголосні традиційні пісні, в тому числі з Франції
та України, Грузії, Америки, Норвегії та Польщі. Заняття, які вестиме Ольга-Лідія Козловська, призначені
для усіх бажаючих, незалежно від досвіду. Наприкінці
запланована зустріч, яка підсумовуватиме двомісячну
роботу усієї групи. Обов’язковий попередній запис
– зареєстровані учасники отримають посилання для
входу на платформу Zoom. Терміни і місце зустрічей
можуть змінитися залежно від епідеміологічної ситуації – заняття можуть бути перенесені на свіже повітря,
на ревіталізовану частину Низьких Лук під Олавцем.

Це вже третій випуск Vertigo Summer Jazz Festival,
тобто 31 день, наповнений джазовою музикою.
Концертним залом стає міський простір Вроцлава
– джазом наповнюються вроцлавські вулиці, готелі,
дахи і трамваї. Організатори не зациклюються на
одному моменті, а разом із музикою «подорожують»
Вроцлавом, охоплюючи всіх любов’ю до цього музичного жанру. Щоп’ятниці концерти відбуватимуться в
Vertigo Jazz Club & Restaurant, а неділі – це час, коли
музикантів можна буде зустріти на Острові Далі.
Вхід вільний (міські парки та Острів Далі)
Квитки: вартість залежить від місця
концерту

2.07–31.08 | 19:00–20:00
щопонеділка та кожного четверга

ABC: Англійський мовний
клуб Argy-Bargy
платформа Zoom
Практика англійської мови, покращення мовних
навичок чи міжкультурна інтеграція – так коротко
можна описати цілі цих зустрічей. На першому плані
завжди цікава дискусія між учасниками. Тема розмови
змінюється на кожній події. В рамках English Speaking
Club заходи відбуваються два рази на тиждень,
проте вони функціонують окремо. Немає обов’язку
відвідувати всі заняття, можна долучитись будь-коли.
Головна вимога – це мінімальний рівень розуміння
англійської мови.
Вхід вільний
(обов’язковий попередній запис)

2–23.07 | 18:00 кожного четверга
WRO On Art – показ фільмів
про мистецтво
Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7
Centrum Sztuki WRO – цьогорічний партнер фестивалю ON ART – запрошує на чотири четвергові покази
фільмів про мистецтво. Досі відомий як фестиваль
«Кіно і мистецтво» розширив формулу, щоб вклю-

Multifuncjonalny kompleks w sąsiedztwie Odry i terenów rekreacyjnych, Browary Wrocławskie, SRDK Archicom Studio Śródka, mat. MA
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WRO запрошує не лише на щоденні відвідування в
Інтернеті, але й завітати в галерею, де можна побачити
прем’єрні проекції нових комплектів відеоробіт та
документацію мистецької діяльності. Вибором проекції в просторі виставки можна керувати на власний
розсуд, використовуючи свій смартфон. Досвід
фізичної присутності в галереї може стати винятковим актом авторефлексії на тему форм мистецької
перцепції. У подальшому, щотижня в Інтернет мережі
ми презентуватимемо новий тематичний комплект,
проте зараз прем’єра кожного нового циклу спершу
відбуватиметься в галереї.

чити міжнародний конкурс мистецьких фільмів. На
минулорічний конкурс кваліфікувались 85 фільмів з
багатьох країн світу (більшість з Європи та США, а
також Канади, Бразилії, Лівану, Колумбії, Туреччини
та Тайваню). Серед вибраних назв було 25 фільмів
середньої та довгої тривалості (понад 30 хвилин).
Окрім конкурсних фільмів, буде показано також
багато відомих художніх та документальних фільмів,
пов’язаних із мистецтвом.
Вхід вільний
Попередній запис: zapisy@wrocenter.pl

3.07 | 17:00–22:00
4.07 | 10:00–22:00
5.07 | 10:00–20:00

артистичним середовищем концептуального мистецтва
в Польщі. Учасниця художнього симпозіуму у Вроцлав
’70 i З’їзду мрійників в Ельблонґу (1971). У 1972–1982
роках вона перетворила свою майстерню у Вроцлаві на
авторську галерею Babel – незалежне автономне місце
зустрічей митців. Козловська у своєму мистецтві часто
використовувала ефемерні, важко помітні, самовіддані
жести. Твори мисткині зазвичай набирали форми перформенсу та ефемерних просторових інтервенцій.
Квитки / Tickets: 10 PLN (звичайний), 5 PLN
(пільговий), по четвергах вхід вільний

17.07–31.08 | 18:00–19:30
кожної неділі

Дні фантастики – Cyber DF

Літо в Синагозі Pod Białym
Bocianem – онлайн концерти

онлайн

Facebook, профіль: Fundacja Bente Kahan

Кіберпанкові Дні фантастики перенесуть Вас у віртуальну реальність! Незважаючи на шаленство вірусу та
обов’язкову соціальну дистанцію, ми не залишимо вас
без липневих ДФ та потрібної дози зустрічей з творцями фантастики! Серед цьогорічних гостей будуть
письменники, які творять фантастику, зокрема: Віктор
Ночкін (Україна), Міхал Голковскі, Кшиштоф Галадин,
Агнешка Галас, автори коміксів: Ігор Вольскі, Роберт
Сеніцкі, Ян Мазур, Марія Ленгрен, Павел Кіцман та
журналісти: Оля і Пьотр Станіславскі з Крейзі Наука.
Прем’єра матеріалів, приготованих для Cyber ДФ-вже
3–5 липня на каналі ckzamek нa YouTube, при чому частина зустрічей відбудеться безпосередньо!

Літо в Синагозі Pod Białym Bocianem – це щорічний
музичний фестиваль, організований Фондом Bente
Kahan у вроцлавській синагозі. Концерти завжди надихались ідеєю зустрічі артистів з аудиторією, музики
з історією різних культур та традицій з чуттєвістю. Це
залишається найважливішим для всіх. Проте цьогорічний фестиваль буде винятковим – оскільки перенесеться у віртуальний простір. Цього року, кожної
неділі, глядачі матимуть приємність брати участь не
лише в концертах, але й у розмовах. Вони дізнаються
про історії митців, їх пристрасті та музику – таку ж
виняткову, як і вони самі.
Вхід вільний

Nowa Normatywność – Henryk-Stażewski, Kompozycja pionowa nieograniczona, fot. Michał Diament, 1970. mat. MWW; Europejska Noc Literatury, fot. Marcin Jędrzejczak

Вхід вільний

Impart, ul. Mazowiecka 17
Після успіху Мобільної сцени Зони культури Вроцлав
інституція разом з клубом Papagajo запрошує на серію
заходів на відкритому просторі під гаслом Літня сцена
Impart. Вечорами п’ятниць на сцені перед будинком
Impart будуть відбуватися концерти та театральні
вистави. Заходи відбуватимуться із дотриманням
санітарних вимог та рекомендацій. Кількість місць на
кожну подію обмежена

Онлайн-уроки французької мови відбуваються щонеділі о 14:00. Мета зустрічей – вивчити мову з нуля (або
від початкового рівня) та розвивати розмовні навички. Ми чекаємо всіх бажаючих вивчити французьку
мову, незалежно від рівня мови! Ми гарантуємо
дружню міжкультурну атмосферу!
Вхід вільний
(обов’язковий попередній запис)

17.07–21.09
«Це все можна побачити
де-небудь» – виставка робіт
Барбари Козловської
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a
ср.–пн. 12:00–18:00
Барбара Козловська (1940–2008) випускниця PWSSP
у Вроцлаві і одна з ведучих мисткинь, пов’язаних з

Park Stanisława Tołpy
Багатокультурний пікнік, поєднаний з кінопоказом
під відкритим небом розпочне серію нестандартних
мовних зустрічей для мігрантів та мігранток. У невимушеній та доброзичливій атмосфері, не увіткнувшись носом у книжки, а через ігри та заходи, учасники
навчаться вести розмови і, що найголовніше, позбудуться сором’язливості, пов’язаної із спілкуванням
польською мовою! Під час майстер-класів бажаючі
братимуть участь у вибраному напрямку повсякденного життя в польському місті; вони навчаться поводитися з сусідом в ліфті, робити покупки в продуктовій крамниці або відвідати лікаря без стресу.
Інтеграційний кінопоказ «Село плаваючих корів»
разом з вступним словом фільмознавця, пов’язаного
з проектом Polish Cinema for Beginners стане хорошою
темою для багатокультурних розмов!
Вхід вільний
Попередній запис: biuro@spokopolish.pl

22.08 | 16:00
«Кіно Надодря» – прогулянка
з екскурсоводом
Ворота до Надодря (мурал на куті вулиць Łokietka
i Drobnera)

Вхід вільний

29.08
9. Європейська ніч літератури

Вхід вільний

платформа Zoom

Polish jest Spoko: «На екрані»
– багатофункціональний пікнік
і кінопоказ

Навчальна прогулянка – розповідь про історію кіно,
кінопідприємців з Бреслау – братів Ервіна та Курта
Гіршбергів, старі кінотеатри у Надодрі та місця, де
протягом багатьох років у Наодрі створювалися різні
важливі постановки: «Петля» Гаса, «Острів на пташиній вулиці» або «Міст шпигунів» Стівена Спілберга.
Екскурсію вестиме Лех Молінський, творець Нижньосілезьких Кіно-прогулянок. Аніматор культури,
організатор кіно-подій, популяризатор кіно-туризму.

3.07–28.08 | 21:00 кожної п’ятниці
16.08 | 15:00, 18:00
Літня сцена Impart

5.07–30.08 | 14:00–15:00 щонеділі
Безкоштовні уроки
французької мови

21.08 | 19:00

osiedle Powstańców Śląskich

13.08–14.12
«Нова нормативність. Художній
симпозіум Вроцлав '70»
– виставка
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a
ср.–пн. 12:00–20:00
Проект присвячений аналізу однієї з найважливіших
мистецьких подій в історії польського мистецтва після
1945 р. Це спроба розглянути Художній симпозіум
Вроцлав '70 з декількох точок зору, а відправною
точкою залишається 50-річчя цих подій, яке минає
цього року. З одного боку, важливо зробити доступними джерельні матеріали, що систематизують хід та
наслідки зустрічі. З іншого боку, важливо критично
подивитися на подію та врахувати сучасну перспективу художнього дискурсу. Виставка, в якій візьмуть
участь понад 70 художників з Польщі та закордону,
поєднає історичну частину з додатком молодого
мистецтва, що стосується симпозіуму, або знаходить
сучасний контекст для нього.
Квитки: 10 PLN (звичайний), 5 PLN
(пільговий), по четвергах вхід вільний

Кожного року, під час Європейської ночі літератури 10 уривків з творів європейської літератури
інтерпретують 10 акторів та акторок в 10 виняткових
важкодоступних у повсякдень локаціях. Цього року
місце читань розпорошиться на оседлі Повстаньцув
Шльонскіх. Тема майбутнього заходу є подорож –
цьогорічний куратор, журналіст та письменник Макс
Цегельський запропонував тексти, що поєднують
тему широко зрозумілих подорожей, переміщення,
прогулянок та експедицій, зміни місць проживання,
еміграції, втечі, туризму, спілкування. Вибрані фрагменти вкладуться у карту закутків, подій і літературних подій Європи.
Вхід вільний
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Tytuł / Title: „Gonna Be Fine”
Autor / Author: Szatt
Data premiery / Release date: 22.05.2020
Wytwórnia / Label: Dig A Pony

O płycie / About the album:
Trzeci solowy album Szatta powstał w oparciu o połączenie elektronicznych
ambientowych brzmień z dźwiękami nagranymi podczas wyjazdów w najdalsze, północne zakątki świata. Wizyty te – jak wskazuje muzyk – stały się okazją
do utrwalenia fascynujących dźwięków, a łączenie ich z muzyką przyniosło
mu spokój i stało się ucieczką od nadmiaru bodźców. „Gonna Be Fine”
to historia przebywania sam na sam ze sobą, podróż przez ludzkie emocje;
wydawnictwo, którego przesłanie wpisuje się w aktualną sytuację i panujące
nastroje; mieszanka brzmień relaksacyjnych i niepokojących.
Szatt’s third solo album is based on a combination of electronic ambient
sounds with samples recorded during his trips to the farthest northern corners
of the world. As the musician points out, these visits became an opportunity
to record fascinating sounds, and combining them with music brought him
peace of mind and became his escape from the excessive stimuli around him.
Gonna Be Fine is a story of being alone with oneself, a journey through human
emotions; an album with a message that fits in with the current situation and
the current climate – a mixture of relaxing and disturbing sounds.

O autorze / About author:
Tytuł / Title: „W drodze” / On the road
Data premiery / Release date: 3.07.2020
Wytwórnia / Label: Mundi Art

O zespole / About the band:
Trzon zespołu stanowi trójka artystów: Dorota Kołodziej (głos), Marzena Cybulka (gitara basowa, kontrabas) oraz Michał Wilczyński (gitary). W 2017 roku
we Wrocławiu (pod nazwą Mundi) postanowili zsumować wzajemne inspiracje
oraz doświadczenia artystyczne i tworzyć muzykę unikalną, poruszającą,
wrażliwą na słowo i przekaz. Grupa ma już na swoim koncie wiele występów
w Polsce i za granicą, zdobyła również liczne nagrody – m.in. pierwsze miejsce
podczas II edycji międzynarodowego Bass&Beat Festival. Członkowie zespołu
Mundinova swoją kreację opierają na ciągłym poszerzaniu i przekraczaniu granic wyobraźni, stawiając jednocześnie na rzemiosło wykonawcze i ekspresję.

Szatt – właściwie: Łukasz Palkiewicz – to aktywny na scenie muzycznej od
ponad dekady producent z Raciborza, obecnie związany z Wrocławiem.
Wraz z wokalistą Jaqiem Mernerem i basistą Pawłem Stachowiakiem jako
Kroki stworzył dwa albumy wydane przez Kayax: „Stairs” (2016) i „Controlled
Chaos” (2019). Jest współzałożycielem nieszablonowego kolektywu Zaburzenia, podejmuje też liczne kooperacje z innymi muzykami, m.in. Ralphem
Kamińskim, Piotrem Roguckim czy Marceliną. Solowo debiutował wydaną
własnym sumptem płytą „Future Voices” (2013); w 2015 roku nakładem
sublabelu Asfalt Records, Flirtini, ukazał się jego sofomor „Bloom”. Mistrz
Polski beatmakerów w kategorii Live Act w roku 2013.
Szatt, or Łukasz Palkiewicz, is a producer from Racibórz, who has been active
on the music scene for more than a decade, currently living in Wrocław. Together with singer Jaq Merner and bassist Paweł Stachowiak, with whom he formed
Kroki, he created two albums released by Kayax: Stairs (2016) and Controlled
Chaos (2019). He is a co-founder of an unconventional Zaburzenia collective,
he also collaborates with other musicians, including Ralph Kamiński, Piotr
Rogucki and Marcelina. He made his solo debut with a self-published album
Future Voices (2013); Later, in 2015, his second album – Bloom was released
by Flirtini, Asfalt Records’ sublabel. 2013 Live Act Polish Beatmaker Champion.

Core of the band consists of three artists: Dorota Kołodziej (vocal), Marzena
Cybulka (bass guitar, double bass), and Michał Wilczyński (guitars). In 2017
in Wrocław (under the name Mundi) they’ve decided to put their artistic inspirations and experience together, to create music that’s unique, moving, with
lyrics that both move and have meaning. The band has performed several times
both in Poland and abroad. They’ve also won several awards – that includes
winning the first place at the 2nd Bass&Beat Festival. Mundinova band members
base their creativity on constantly pushing the boundaries of imagination, and
at the same time honing their craft and expression.

O płycie / About the album:
„W drodze” to debiutancki album zespołu Mundinova. Na płycie znajduje
się dziesięć autorskich kompozycji, pełnych ciekawych jazzowych harmonii
i przewrotnych zabiegów muzycznych. Już po dwóch promujących krążek
singlach „Pozytywna” i „Real love” staje się jasne, że zespół stawia na unikalną
i poruszającą muzykę, wyrywając się z utartych ram stylistycznych klasyfikacji.
W swoich utworach Mundinova zaprasza do podróży przez słowa i dźwięki
w nieoczywistych aranżacjach.
On the road is a debut album of Mundinova. It includes ten original compositions full of jazz harmony and nonconformist musical techniques. The two
singles Pozytywna and Real Love promoting the album clearly show, that the
band’s music is unique and sensual, outside the usual style classification.
Mundinova creations invite on a journey through lyrical and musical arrangements that are less than obvious.

fot. mat. wydawców
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Zespół / Band: Mundinova

