




ZESPÓŁ / TEAM:

Redaktor naczelna / Editor-in-chief:  
Magdalena Klich-Kozłowska

Zastępca red. naczelnej  
Deputy editor-in-chief:  
Kuba Żary

Kalendarium / Calendar of events: 
Annamaria Janiszewska

Autorzy / Authors:  
Stanisław Abramik, Magdalena Klich- 
-Kozłowska, Daniel Kotowski, Maria Łuc, 
Nina Paśniewska, Grzegorz Pietrzak, 
Magdalena Przewłocka, Magdalena 
Skrabek, Justyna Szafran, Zuza Wollny, 
Krzysztof Ziental, Kuba Żary

Tłumaczenie / Translation:  
Fabryka Tłumaczeń (angielski / English), 
Sofiia Baianova (ukraiński / Ukrainian)

Korekta / Proofreading:  
Magdalena Klich-Kozłowska

Projekt graficzny i skład  
Graphic design and typesetting:
Aleksandra Błędowska,  
Magdalena Przewłocka

Reklama / Advertisement:  
Urszula Jaros  
(urszula.jaros@strefakultury.pl)

Dystrybucja / Distribution:  
Anna Pazdej

Druk / Print:  
Polska Press Sp. z o. o.

Nakład / Circulation: 3 500  

Wydawca / Publisher:  
Strefa Kultury Wrocław

Kontakt / Contact:  
niezbednik@strefakultury.pl 

Zdjęcie na okładce / Cover photo:  
praca Marii Łuc będąca częścią projektu 
„Mio blu”, fot. dzięki uprzejmości artystki

Strefa Kultury Wrocław 
ul. Świdnicka 8b 
50-067 Wrocław

www.strefakultury.pl

fb.com/NiezbednikKulturalny 
fb.com/StrefaKulturyWrocław 
instagram.com/strefakulturywroclaw 

Za publikowane materiały odpowiedzialność 
ponosi podmiot przekazujący je Redakcji do 
publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo  
do dokonywania zmian i skrótów 
w nadesłanych materiałach oraz nadawania 
tytułów, jak również odmowy publikowania 
materiału bez podania przyczyny.  
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. 
Za treść publikowanych reklam odpowiada 
reklamodawca. 
Na stronach 2, 8, 14, 24, 31, 32, 33, 35, 36 i 39 
zamieszczony jest materiał reklamowy.
Na stronach 20, 31, 34 i 40 zamieszczone są 
ogłoszenia własne wydawcy.

The responsibility for the materials published 
rests with an entity that provides them to the 
Editorial O«ice for publishing. The Editorial 
O«ice reserves the right to amend and make 
materials received shorter, and to give them 
titles or to refuse to publish any material 
without any reason  
whatsoever. We do not return any material  
which has not been ordered. An advertiser 
is responsible for the contents of 
advertisements published. 
Advertisements can be found on pages  
2, 8, 14, 24, 31, 32, 33, 35, 36 and 39.
On pages 20, 31, 34 and 40 you can find  
the publisher’s own announcements.

They say that reading is the best way to make it 
through November. Christian Girls Autumn [pl. 
jesieniary  – Youth Word of the Year 2019], who en-

joy autumn on par with reading a book while wrapped in 
a blanket and sipping tea, only partially agree with that 
notion. No matter your preferred time  of year, you’re 
now holding in your hands forty pages featuring just 
about everything, that a cultured resident of our city 
should know.

You might ask “why only forty pages?”. Well, one of 
the main goals of the “Cultural Guide” is to provide you 
with reliable information concerning cultural events 
that take place across Wrocław. As you may imagine, 
the material for each issue is prepared a month in ad-
vance. In the current situation it is difficult to plan 
a week ahead. Making plans a month in advance is even 
harder. That is why we’ve decided to move the calendar 
to the online version of the magazine, where it can be 
updated on the fly.

Meanwhile feel free to read the journalistic part of 
the November issue of “Cultural Guide”, as there’s plen-
ty of interesting material. That includes discussions 
with organisers of worthy initiatives – artistic directors 
of the New Horizons festival, American Film Festival, 
and the Wrocław Pantomime Theatre. A member of the 
Good View project team has prepared a guide to good 
realisations of shop windows in public space. We also 
present interesting albums and books – in the “Long 
story short” column you can read excerpts of There 
are no women like that book by Violetta Nowakowska. 
It’s good to go for a walk every once in a while. So we 
have prepared – as we do in every issue – a guide to Po-
powice, interesting details about Wrocław necropoli, 
and the activities at the Wrocław Contemporary Mu-
seum. On the other hand the author of the Mysterious 
Wrocław blog is recommending a trip to the Zwierzyc- 
kiego Boulevard. And there’s more.

We hope you’ll remain in good spirits this November!

The Guide Team
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Podobno najlepszą receptą na przetrwanie listo-
pada jest czytanie. Połowicznie zgodzą się z tym 
jesieniary (Młodzieżowe Słowo Roku 2019), które 

jesień lubią na równi z czytaniem książek pod kocem 
z herbatą w ręku. Bez względu na upodobania w sto-
sunku do pór roku, trzymacie w rękach czterdzieści 
stron, na których znajdziecie wszystko to, co kulturalny 
mieszkaniec tego miasta wiedzieć powinien.

Możecie zapytać, dlaczego tym razem tylko czter-
dzieści. Otóż jednym z głównych zadań „Niezbędni-
ka” jest dostarczanie wam sprawdzonych informacji 
na temat wydarzeń kulturalnych odbywających się we 
Wrocławiu. Domyślacie się, że treści do numeru przy-
gotowujemy z miesięcznym wyprzedzeniem. Każdemu 
z nas trudno obecnie zaplanować przyszły tydzień, a co 
dopiero miesiąc, dlatego zdecydowaliśmy się na prze-
niesienie kalendarium do cyfrowej wersji magazynu, 
gdzie możliwe jest na bieżąco aktualizowanie treści.

Tymczasem zachęcamy do lektury części publicy-
stycznej listopadowego wydania „Niezbędnika”, w któ-
rym wiele dobrego. Dobrych rozmów z ludźmi o war-
tościowych inicjatywach – dyrektorami artystycznymi 
Nowych Horyzontów, American Film Festivalu oraz 
Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Członkini zespołu 
projektu „Dobry Widok” przygotowała przewodnik po 
dobrych realizacjach witryn w przestrzeni publicznej, 
a dobre płyty i książki prezentujemy w rubryce z nowo-
ściami wydawniczymi lub w rubryce „W skrócie” – tym 
razem jest to zbiór reportaży Violetty Nowakowskiej 
„Nie ma takich kobiet”. Dobrze czasem wyjść na spa-
cer, więc – jak co numer – przygotowaliśmy przewod-
nik po Popowicach, ciekawostkach związanych z wro-
cławskimi nekropoliami oraz działaniach w Muzeum 
Współczesnym Wrocław, a autor bloga „Tajemniczy 
Wrocław” poleca wycieczkę na bulwar Zwierzyckiego. 
A to nie wszystko.

Dobrego nastroju w listopadzie!

Zespół Niezbędnych
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Nie mogę się doczekać przesuniętego na listopad otwarcia 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT 
OF STH. To wydarzenie, które stawia odbiorcom pytania 
urbanistyczno-społeczne. Jak zachowujemy się w przestrzeni 
publicznej? W jaki sposób możemy działać w tkance miejskiej 
– artystycznie, obywatelsko, patriotycznie…? To bardzo bli-
skie mojej fascynacji relacjami międzyludzkimi w przestrzeni: 
praktykuję swoje performansy w przestrzeni zamkniętej lub 
otwartej, jednak zawsze po prostu chcę nimi poruszać.

Jeśli mowa o moich działaniach: gorąco zapraszam na swoją 
wystawę „Pomnik ofiar biowładzy” w godnym wielkiego 
polecenia Złotym Kiosku. Ten projekt to mobilny i uniwersalny 
pomnik upamiętniający zapomniane, a niejednokrotnie także 
niewidzialne osoby, które doświadczyły przemocy w znorma-
lizowanym społeczeństwie. Przedsięwzięcie rozpoczyna się 
we Wrocławiu, ale będzie kontynuowane – planuję podróżo-
wać z mobilnym pomnikiem do miejscowości, w których miały 
miejsce podobne przemocowe procedery. Nie przegapcie de-
biutu!

Zachęcam też do przeczytania tematycznie związanej z projek-
tem w Złoty Kiosku książki „Mój Führerze!” autorstwa Joan-
ny Ostrowskiej i Kamili Uzarczyk. Tom ten to kilkanaście bio-
grafii zapomnianych ofiar przymusowej sterylizacji na Dolnym 
Śląsku w latach 1934–44. Tę drastyczną opowieść momentami 
wręcz trudno było mi czytać. Tekst można pobrać za darmo ze 
strony internetowej www.karta.org.pl.

Serdecznie polecam płytę „Z dolnej półki” wrocławskiego 
zespołu Mikromusic. Niebanalne kompozycje, wybitni muzy-
cy, ciekawe brzmienie i oryginalny głos Natalki Grosiak to cu-
downa mieszanka. Całość dopełniają świetne teksty – wzrusza-
jące, refleksyjne, czasem zabawne. Płytę docenili fani, doceniło 
też środowisko muzyczne przyznając jej Fryderyka w kategorii 
album roku. Na płycie 12 piosenek, wśród nich moja ulubiona 
„Tak mi się nie chce” (aż mnie kusi, żeby ją kiedyś zaśpiewać…).

Jesienią wracam do moich książek. Od lat zakochana je-
stem w twórczości Charlesa Bukowskiego. Brutalny, 
ale też ujmujący w swojej wrażliwości i uczciwości, bez-
kompromisowo opowiada o ludzkiej naturze. Po twórczość 
Bukowskiego sięgnę nie raz, ale sięgnę też po nową książkę 
Aliny Adamowicz i Joanny Godeckiej „Jak uciszyć we-
wnętrznego krytyka i uwierzyć w siebie”. To propozycja 
dla chcących rozmówić się ze swoim wewnętrznym głosem, 
który często bywa naszym najokrutniejszym recenzentem.

Od niedawna w Muzeum Narodowym oglądać można„Madon-
nę pod jodłami” – obraz Lucasa Cranacha Starszego 
z 1510 roku, skradziony pod koniec II wojny światowej, po wielu 
burzliwych przejściach powrócił do Wrocławia. Wybitne dzieło 
z ciekawą historią. Warto.

I can wholeheartedly recommend the Z dolnej półki [eng. Bot-
tom shelf] album of the Wrocław band Mikromusic. Less than 
obvious compositions, outstanding artists, interesting sound 
and the unique voice of Natalka Grosiak create a fantastic con-
coction. The songs are complemented by great lyrics – touching, 
reflective, even humorous. The album features 12 songs, includ-
ing my favourite Tak mi się nie chce [eng. I’m really not feeling it]. 
I’m actually tempted to sing it myself some day.

In autumn I’m going back to books of mine. For years now I’ve 
loved the books by Charles Bukowski. The writing is brutal, 
but also endearing in its sensitivity and honesty. The writer de-
scribes human nature in a very uncompromising fashion. While 
Bukowski’s stuff is great, I will also read the new book by Alina 
Adamowicz and Joanna Godecka Jak uciszyć wewnętrzne-
go krytyka i uwierzyć w siebie [eng. How to silence the critic 
within and believe in yourself]. This is a great option for anyone, 
who wants to connect with their inner voice, which is often our 
harshest judge.

Recently the National Museum began exhibiting Madonna un-
der the fir tree – painting by Lucas Cranach the Elder, 
made in 1510, stolen at the end of WWII. After many tribulations 
it was returned to Wrocław. A fantastic piece with a riveting sto-
ry. Definitely worth checking out.

I can’t wait for the opening of the OUT OF STH Internatio-
nal Outdoors Art Festival rescheduled to November. The 
event presents the audience with questions concerning urban 
planning and living in a society. How do we behave in public 
spaces? How can we be involved with the fabric of the city – as 
artists, as citizens, as patriots...? All of it is very close to my 
fascination with human interaction in different spaces. I do 
my performances both indoors and outdoors, yet I’m always 
interested in animating the space around me.

Speaking of my activities: I invite everyone to see my Mo-
nument to the victims of biopower exhibition at the 
renowned Złoty Kiosk. It is a mobile, universal monument 
commemorating the forgotten, and often invisible victims of 
violence in a normalised society. The event starts in Wrocław, 
but will be continued. I’m planning to take the mobile monu-
ment to other cities, where violence of such nature took place. 
Don’t miss the debute!

I also recommend the My Führer! book written by Joanna 
Ostrowska and Kamila Uzarczyk, which has a similar theme to 
the Złoty Kiosk display. The tome includes over a dozen biog-
raphies of people forcefully sterilised in Lower Silesia between 
1934 an 1944. Sometimes the stories were so brutal, that it was 
difficult to continue reading. You can download the text for 
free at www.karta.org.pl.
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Między 5 a 15 listopada 
odbędzie się największy 

w Polsce i jeden z najwięk-
szych w Europie wirtualny 
festiwal najnowszego kina 
fabularnego: 20. odsłona 

MFF Nowe Horyzonty 
i 11. American Film Festival. 

O połączeniu sił i usiecio-
wieniu dwóch wrocław-
skich marek filmowych 

rozmawiamy z Marcinem 
Pieńkowskim – dyrektorem 

artystycznym NH i Ulą  
Śniegowską – dyrektorką 

artystyczną AFF.

Dlaczego zdecydowaliście się w tym roku 
połączyć dwa festiwale i przenieść prawie 
całe wydarzenie do sieci?
Marcin Pieńkowski: Pierwsza fala pandemii spra-
wiła, że musieliśmy zrezygnować z pierwotnego, 
lipcowo-sierpniowego terminu Nowych Horyzon-
tów. Program był już jednak gotowy, udało nam 
się zgromadzić wiele świetnych filmów. Gdyby nie 
skomplikowana sytuacja, moglibyśmy rozpocząć fe-
stiwal jeszcze latem. Już pod koniec kwietnia pod-
jęliśmy decyzję, żeby zmienić termin, a połączenie 
sił z AFF i zebranie publiczności obydwu wydarzeń 
było naturalnym rozwiązaniem w tym trudnym 
roku. Jeśli chodzi o organizację festiwalu online  
– tu losy ważyły się jeszcze do połowy października. 
Liczba zakażeń jest coraz większa; pandemia zagra-
ża i dotyka już niemal wszystkich. Oczywiście – kina 
działają nadal i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Jed-
nak odpowiedzialność spoczywająca na organizato-
rach tak dużych, popularnych wydarzeń jak Nowe 
Horyzonty jest znacznie większa.

W trakcie festiwalu kino właściwie staje się 
dla większości widzów domem – to tutaj 
jedzą śniadania i obiady, oglądają filmy 
przez cały dzień, dyskutują i spotykają się 
ze znajomymi.
MP: Dlatego przeniesienie festiwalu na platformę 
online było najlepszym i najbezpieczniejszym roz-
wiązaniem. Cieszymy się jednak, że udało nam się 
zachować 90% filmów z pierwotnego programu NH 
i 70% z programu AFF; łącznie ponad 170 różnych 
tytułów, w tym ponad 130 produkcji pełnometra-
żowych.

Ula Śniegowska: Połączenie NH z American Film 
Festival to świetna okazja na zebranie w jednym 
miejscu publiczności, która zazwyczaj stawała 
przed wyborem: przyjechać latem na Nowe Hory-
zonty czy zarezerwować czas jesienią na festiwal 
amerykański. Widzowie poszukujący bardziej roz-
rywkowych czy komercyjnych tytułów być może 

nawet przez przypadek trafią na ciekawe propozy-
cje z programu NH, tym samym przekonując się do 
tego festiwalu.

MP: Co więcej, musimy być odpowiedzialni nie 
tylko wobec widzów, ale też – co podkreślam – czu-
jemy odpowiedzialność wobec twórców. Ten rok 
jest pechowy dla całej branży filmowej. W najtrud-
niejszej sytuacji są filmowcy – nie mają jak i gdzie 
prezentować swojej pracy. Oczywiście, że magia 
pokazu w kinie jest nie do podrobienia i seans on-
line nigdy nie zastąpi seansu kinowego. My jed-
nak chcieliśmy dać szansę zwłaszcza mniejszym 
produkcjom – stworzyć przestrzeń, dzięki której 

dotrą do możliwie szerokiego grona odbiorców. 
W tegorocznym programie NH i AFF znajdziemy 
kilkadziesiąt „małych” filmów. Małych, co nie zna-
czy, że nie wspaniałych.

UŚ: To prawda – w tym roku szczególnie zachęca-
my do oglądania filmów, które najpewniej zginęły-
by podczas stacjonarnych pokazów albo dotarły do 
niewielkiej liczby widzów.

Wspomnieliście o niepodrabialnej magii 
seansu w kinie. Czy decyzja o przeniesieniu 
festiwalu na platformę online wzbudziła 
stanowczy sprzeciw u któregoś z członków 
festiwalowego zespołu?
MP: Razem z Romanem Gutkiem, prezesem Stowa-
rzyszenia Nowe Horyzonty, przechodziliśmy różne 
etapy żałoby. Seans w kinie jest kluczowy dla całej 
kinematografii. Stwierdziliśmy jednak, że nie ma 
co rozdzierać szat – możliwość zaprezentowania 
starannie wyselekcjonowanych filmów, perełek 
„wyłowionych” często z bocznych sekcji wielkich 
festiwali – jest nadrzędna wobec samej formy pre-
zentacji. Gdyby nie Nowe Horyzonty i American 
Film Festival, wiele znakomitych tytułów nigdy by 
do Polski nie trafiło.

UŚ: Trzeba patrzeć na jasną stronę życia: dzięki 
przeniesieniu festiwali do sieci możemy dotrzeć 
z wartościowym kinem do widzów, którzy najpew-
niej w ogóle nie myśleli o przyjechaniu na stacjo-
narne wydarzenie albo też nie mieli czasu lub środ-
ków, żeby pojawić się we Wrocławiu. Na naszych 
oczach zachodzi właśnie proces wielkiego prze-
wartościowania w branży filmowej. Choć wszyscy 
w Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty jesteśmy miło-
śniczkami i miłośnikami doświadczenia grupowego 
– oglądania filmów wspólnie, na wielkim ekranie,w 
wielkiej sali – musieliśmy docenić także inne sposo-
by dotarcia do widzów. Mam nadzieję, że ludzie nie 
są jeszcze „przesyceni” ofertą mainstreamowych 
platform streamingowych i zechcą zobaczyć zupeł-
nie inne, ale niezwykle interesujące kino.

ŚWIĘTO KINA  
W TWOIM DOMU
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The largest in Poland – and 
one of the largest in Europe 
– virtual feature film festival 

will take place between  
5th of October and 15th of 

October. It will combine the 
20th New Horizons IFF and 

the 11th American Film Fes-
tival. We’re here with Marcin 
Pieńkowski – New Horizons 

artistic director – and Ula 
Śniegowska – American 

Film Festival artistic direc-
tor – discussing the process 
of bringing the two largest 
Wrocław cinematography 
brands to the online space.

Why did you decide to combine the festi-
vals and have them entirely on the internet?
Marcin Pieńkowski: The first wave of pandemic 
forced us to reschedule the original July/August 
dates for the New Horizons. The programme was 
already finished however – we’ve prepared many 
great films. If the situation was simpler, we would 
be able to launch the festival back in summer. At 
the end of April we’ve decided to change the dates. 
Combining our forces with the AFF and bringing 
the audience of both events together was an obvi-
ous solution – considering what’s been happening 
this year. As for going online – well that decision 
was up in the air until the middle of October. Num-
ber of infections is rising; pandemic now threats 
or impacts just about everybody. The cinemas are 
still open, and we’re happy about that. However the 
level of responsibility when hosting events as big as 
the New Horizons is much higher.

During the festival the cinema essentially 
becomes a home to most of the audience. 
They eat breakfast and lunch here, spend 
all day watching films, have discussions, 
and meet their friends.
MP: Which is why moving the whole event online 
was a better, safer choice. We are glad however, that 
we’ve managed to save 90% of films featured in the 

original programme of the NH festival, and 70% of 
the AFF programme. That means over 170 different 
titles, with over 130 of them being full feature films.

Ula Śniegowska: Combining NH with American 
Film Festival is a great way to bring the entire audi-
ence together. Usually they’d have to decide: come 
for the New Horizons during summer or the Amer-
ican Film Festival in autumn. Audience members 
seeking more casual or commercial productions 
might even enjoy the NH films, thus becoming 
more interested in the festival.

MP: While we do have an obligation to the audi-
ence, we must, and I cannot stress this enough, 
consider the creators. This year is particularly diffi-
cult for the cinema industry. Things are especially 
tough for film makers – they have few options for 
showcasing their work. Obviously there is no substi-
tute for the cinema experience, and watching a film 
online is much different from going to the movies. 
However we wanted to give them a fighting chance 
– especially creators of smaller productions – by 
creating a space, which hopefully will help them 
reach a wider audience. The NH and the AFF pro-
grammes this year include a few dozen of “small” 
movies. But that does not mean, they’re not great.

UŚ: That’s right. This year we want the audience 
to – in particular – watch the movies, which would 
usually get lost in the crowd of cinema releases, 

To ważny wątek – od wiosny potężna część 
świata kultury przeniosła się do sieci. Nie 
boicie się, że Nowe Horyzonty i American 
Film Festival zginą w gąszczu innych  
propozycji?
UŚ: Czytałam niedawno pokrzepiające wyniki 
badań na temat tzw. „wszystkożernych” widzów 
filmowych. W związku z tym, że nowy repertuar  
w kinach jest bardzo ubogi, taki „żarłoczny” od-
biorca na pewno będzie polował na inne źródła 
świeżych propozycji. Marka Nowych Horyzontów 
jest gwarancją najlepszej jakości; jesteśmy w stanie 
przekonać naszych widzów, że znajdą u nas wiele 
wartościowych produkcji, niedostępnych nigdzie 
indziej.

MP: Dzięki corocznym ankietom, które prowa-
dzimy po zakończeniu festiwali, wiemy, że nasi 
widzowie korzystają z najróżniejszych źródeł  
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– w tym popularnych serwisów streamingowych, 
gdzie także można znaleźć ciekawe tytuły. Oferta 
wspomnianych serwisów często tylko zaostrza ich 
apetyt. Oglądając sprawnie przygotowane produk-
cje na co dzień, łakną jeszcze więcej dobrych pro-
pozycji, a takie mogą znaleźć w ramach Nowych 
Horyzontów i American Film Festival.

Festiwal to nie tylko prezentacja filmów, 
ale możliwość poznania innych pasjonatów 
kina, wielogodzinne dyskusje o kinie, zaba-
wa w klubie festiwalowym. Czy i jak można 
przenieść tę część nowohoryzontowego 
świata do przestrzeni wirtualnej?
UŚ: Całe szczęście, że mamy mnóstwo różnorod-
nych programów i aplikacji, dzięki którym jeste-
śmy w stanie podtrzymywać kontakt między sobą, 
uwzględniając nawet bardzo odległe dystanse. 
Oczywiście nic nie zastąpi dyskusji prowadzonych 

w klubie festiwalowym do białego rana, ale do pew-
nego stopnia uda nam się zachować przestrzeń do 
okołofilmowych spotkań.

MP: Relacji i atmosfery, które rodzą się w bez-
pośrednim kontakcie pomiędzy uczestniczkami 
i uczestnikami festiwalu nie można przenieść „je-
den do jednego” do wydarzenia organizowanego 
online. Co nie oznacza, że nie będziemy starali się 
zaproponować możliwie różnorodnych doświad-
czeń wykraczających poza „zwykłe” oglądanie 
filmu. Przygotujemy szereg wirtualnych spotkań, 
debat, rozmów z twórcami, będziemy zachęcać do 
dyskusji poprzez media społecznościowe, dziele-
nia się swoimi wrażeniami z poszczególnych fil-
mów, przesyłania zdjęć i nagrań z domowych sal 
kinowych. Najważniejszy jest jednak znakomity 
program filmowy – to on najlepiej broni się w tym 
trudnym roku. 

Rozmawiał: Stanisław Abramik

A FESTIVAL OF  
CINEMA IN YOUR 

OWN HOME
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thus getting little recognition.

You’ve mentioned that there is no substi-
tute for the cinema experience. Did the 
decision of moving the festival to the online 
space met opposition from the festival 
crew?
MP: We’ve gone through various stages of grief 
together with Roman Gutek – CEO of the New Ho-
rizons Association. Showing the movie on the big 
screen is critical to cinematography as a whole. 
We’ve come to the conclusion however, that there 
is an upside. The opportunity to showcase specially 
selected films – real gems – from the fringes of large 
festivals is more important than the form itself. If 
not for the New Horizons and the American Film 
Festival, some of these fantastic films would have 
never been seen in Poland.

UŚ: You have to look on the bright side of things. By 

moving the festival online we can bring sophisticat-
ed cinematography to the audience, who wouldn’t 
usually bother with travelling to an event, or didn’t 
have the time or means to come to Wrocław. A pro-
cess of significant revaluation of the film industry is 
taking place before our very eyes. While the entire 
New Horizons Association are die-hard enthusiasts 
of the group experience – watching the film on the 
big screen, together, in a single hall – we had to con-
sider other means of reaching the audience. We’re 
hoping, that not everyone is already “satiated” by 
the mainstream streaming platforms and that they 
will be enticed by the prospect of different, yet very 
interesting pieces of cinematography.

That is an important aspect. Since spring  
a great deal of cultural activity moved to 
the online space. Are you worried, that  
New Horizons and American Film Festival 
will get lost in the crowd?

UŚ: Recently I’ve read some really encouraging in-
formation about the so called “omnivorous” film 
audience. Since the cinema offerings are scarce 
right now, we’re hoping these predatory viewers 
will be searching for new prey. The New Horizons 
brand guarantees quality entertainment; I’m sure 
we can convince the audience, that our offering 
includes something, that they can’t find anywhere 
else.

MP: Through annual surveys conducted after the 
festival, we know, that our audience uses all man-
ner of media – including popular streaming servic-
es, where they look for something interesting. What 
they find via those services often only increases 
their appetite. By watching quality content on 
a daily basis, they want even more quality films  
– and that’s what New Horizons and the American 
Film Festival provide.

The festival is more than film screenings. 
It’s also an opportunity to meet other 
moviegoers, discuss the cinema, and join 
the festival community. Can you translate 
that aspect of the New Horizons into online 
experience, and how?
UŚ: Luckily nowadays we have plenty of software 
and apps we use to stay in touch – including long 
distance communication. Obviously it will not re-
place chatting about movies until dawn at the fes-
tival club. But it will at last partially preserve the 
concept of film related discourse.

MP: The relationships and the atmosphere created 
through festival participants meeting each other 
face to face cannot be entirely translated into an 
online event. That does not mean however, that we 
will not be striving to provide diverse experiences 
that go beyond “just” watching the films. We’re 
preparing a series of virtual meetings, debates, and 
discussions with creators. We’ll be encouraging par-
ticipants to discuss the event on social media, share 
their experiences from individual films, and submit 
photos and videos taken at their “home cinemas”. 
The most important part however is the excellent 
film lineup – that’s the real strength of the event in 
this difficult year. 

Interviewer: Stanisław Abramik
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Cykl podcastów Praktyków Kultury 
poświęcony został dostępności 
wydarzeń kulturalnych. Rozmawia-
no m.in. o sposobach udostęp-
niania oferty kulturalnej osobom 
z różnymi rodzajami i stopniami 
niepełnosprawności (zarówno fi-
zycznej, jak i intelektualnej), odpo-
wiednim przygotowaniu wydarzeń, 
aktywizacji kulturalnej seniorów 
oraz praktycznej stronie organizo-
wania projektów międzypokolenio-
wych. Dotychczasowe „Rozmowy 
o dostępności” można odsłuchać 
w serwisach Spotify, Anchor.fm 
oraz na stronie internetowej Strefy 
Kultury Wrocław. Nowe odcinki 
będą dostępne 20 i 27 listopada.

The series of podcasts of Culture Practition-
ers was focused on the issue of accessibility 
of cultural events. The discussions involved, 
among others, the methods of making the 
cultural offerings available to people with 
various types and degrees of disability 
(both physical and intellectual), appropriate 
means of preparing the events, cultural 
activation of seniors and the practical side 
of organising intergenerational projects. You 
can listen to all podcast episodes on Spotify, 
Anchor.fm, and the website of Culture Zone 
Wrocław. New episodes will be available on 
20th and 27th of November.

Porozmawiajmy  
o dostępności
Let’s talk accessibility

Brave Festivalu propagującego 
kulturową inkluzywność wrocławia-
nom nie trzeba przedstawiać. Brave 
Inclusive (znany wcześniej jako 
Brave Together) to jego siostrza-
ny projekt, w którym osoby nie- 
i pełnosprawne wspólnie łączą siły 
w ramach kulturalnych działań inte-
gracyjnych i edukacyjnych – takich 
jak: warsztaty teatralne, taneczne 
czy rękodzielnicze. Tej jesieni, po 
dłuższej przerwie, wrocławska grupa 
wznowiła działania. Wielki finał już  
23 listopada w DCF-ie – widzowie 
będą mieli szansę zobaczyć perfor-
mance uczestników oraz obejrzeć 
film Anny Zameckiej „Komunia”.

NP

Who are the hearing impaired 
residents of Wrocław? What 
obstacles they face living in the 
city? The Experience of silence 
series created in autumn and 
carried out in cooperation with 
the Microgrants programme was 
dedicated to answering those 
questions. The presentations 
on 26th of November – the final 
of the project at the Nadodrze 
Infopoint – will involve video 
interviews with hearing impaired 
individuals, as well as cards ded-
icated to people unfamiliar with 
Polish Sign Language, to facilitate 
their communication with the 
deaf in everyday situations.

Czasem nawet bardzo proste rozwiązania 
mogą znacznie poprawić dostępności oferty 
kulturalnej, czego przykładem może być projekt 
„Lekcje sztuki”. Na przestrzeni ostatnich miesię-
cy jego organizatorzy z Fundacji Ładne Historie 
zarejestrowali spotkania z twórcami i dizajne-
rami, którzy opowiadają o swoich inspiracjach 
i metodach pracy. Każdy z filmów dostępnych 
w serwisie YouTube przetłumaczony został 
na Polski Język Migowy. O projekcie i działa-
niach fundacji można przeczytać na jej stronie 
internetowej i w mediach społecznościowych.

Sometimes even simple solu-
tions may significantly improve 
the accessibility of cultural 
offerings. Take for example the 
Lessons of art project. Over the 
past few months the organisers 
from the Ładne Historie Foun-
dation recorded interviews with 
creators and designers dis-
cussing their inspirations and 
process. All videos available on 
YouTube have been translated 
into Polish Sign Language. To 
find out more about the project 
and the foundation, please visit 
its web page and social media.

Brave Festival promoting cultural 
inclusivity to Wrocław residents does 
not require an introduction. Brave 
Inclusive (formerly known as Brave 
Together) is its counterpart, where 
people with disabilities and those 
without work together to organise 
integration and education initiatives 
such as theatre, dance, and crafts 
workshops. In autumn this year, after 
a long hiatus, the Wrocław group 
resumes its work. The grand final 
will take place on 23th of November 
in Lower Silesian Film Centre. The 
audience will have the opportunity 
to see performances by the initiative 
participants and watch the Commun-
ion film by Anna Zamecka.

Słyszę, widząc
I can hear by seeing

Ładne zmiany
Pretty changes 

Razem… odważniej!
We are brave together!
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Kim są wrocławianie z niepełnosprawnością 
słuchu? Jakie bariery napotykają, funkcjo-
nując w mieście? Odpowiedzi na te pytania 
poszukiwano jesienią w ramach realizowane-
go we współpracy z programem Mikrogranty 
cyklu zatytułowanego „Doznanie ciszy”.  
26 listopada – na finał projektu w Infopunkcie 
Nadodrze – zaprezentowane zostaną wywiady 
wideo z osobami z niepełnosprawnością słu-
chu oraz dedykowane osobom nieznającym 
Polskiego Języka Migowego karty, mające 
ułatwić im komunikację z osobami g/Głuchy-
mi w codziennych sytuacjach
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SYMPOZJUMSYMPOZJUM

Do 12 grudnia na trzecim 
piętrze schronu przy placu 
Strzegomskim można oglą-
dać wystawę „Nowa norma-
tywność” – historyczne, ale 
i krytyczne spojrzenie na 
dziedzictwo Sympozjum 
Plastycznego Wrocław ‘70. 
Organizowana w 50. roczni-
cę wydarzenia ekspozycja 
jest okazją, by przyjrzeć mu 
się wszechstronnie – także 
podczas licznych dyskusji, 
spotkań czy wykładów.

W 1970 roku we Wrocławiu odbyło się Sympozjum 
Plastyczne Wrocław ’70 – spotkanie artystów, kry-
tyków i teoretyków sztuki. Zyskało ono miano 
jednego z najważniejszych wydarzeń w polskiej 
historii sztuki drugiej połowy XX wieku. 50 lat póź-
niej zawiązała się grupa robocza Sympozjum Wro-
cław 70/20, którą tworzy kilkadziesiąt organizacji, 
a przede wszystkim niemal 100 osób. Oddolnie 
stworzyły one program całorocznych obchodów 
rocznicowych – jego ważną częścią jest pokazy-
wana w Muzeum Współczesnym Wrocław wysta-
wa „Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne 
Wrocław ‘70”, której kuratorem jest Piotr Lisowski.

Ekspozycja jest próbą spojrzenia na sympozjum 
z kilku perspektyw. – Z jednej strony pokazujemy 
materiały źródłowe próbujące w sposób rzetel-
ny usystematyzować przebieg i efekty spotkania. 
Z drugiej – kluczowe było przyjrzenie się wydarzeniu 
w sposób krytyczny i uwzględniający współczesną 
perspektywę artystyczną – tłumaczy Piotr Lisowski. 
Na wystawie pokazywane są prace ponad 80 arty-
stów: oryginalne projekty uczestników sympozjum 
oraz ich reinterpretacje zaproponowane przez twór-
ców młodszego pokolenia.

Wystawa „Nowa normatywność” przywraca i umac-
nia pamięć o sympozjum, a równocześnie jest do-

skonałą okazją do jego popularyzacji. Aby z zało-
żeniami i pomysłami opracowanymi w 1970 roku 
dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, MWW 
wyszło poza przestrzenie wystawiennicze, propo-
nując bogaty program wydarzeń towarzyszących 
pod wspólną nazwą Centrum Badań Artystycznych. 
W programie CBA znalazły się spotkania z twórca-
mi, wykłady, projekty specjalne czy oprowadzania, 
które od listopada przenoszą się do przestrzeni 
wirtualnej i będą prowadzone online na facebooko-
wym profi lu muzeum.

Centrum odwiedzą postaci dla sympozjum legen-
darne: takie jak chociażby Natalia LL i Anna Szpa-
kowska-Kujawska – wybitne artystki, sympozjastki 
z 1970 roku – czy zasłużona organizatorka i anima-
torka życia artystycznego Maria Berny. Debatę zaty-
tułowaną „Trzy kobiety w ulu”, w której 5 listopada 
wezmą one udział, poprowadzi historyczka sztuki 
prof. Anna Markowska, tak zapowiadająca spotka-
nie: Podczas sympozjum panie miały niewiele po-
nad 30 lat. Co uznają dzisiaj za swoje sukcesy, a co 
za porażki? Czy odczuwały męską dominację (wszak 
wśród zaproszonych na sympozjum 55 twórców było 
jedynie 7 artystek)? Kolejną osobą żywo zaintereso-
waną wrocławskim wydarzeniem sprzed pół wieku, 
którą spotkać będzie można w MWW, jest dr Mag-
dalena Ziółkowska z zaplanowanym na 19 listopada 
wykładem poświęconym Muzeum Sztuki Aktual-
nej. Założenia tego niezwykłego projektu wypra-
cował w 1966 roku historyk sztuki Jerzy Ludwiński 
(który jest również autorem koncepcji oryginalnego 
Centrum Badań Artystycznych). W polskim życiu 
artystycznym MSzA długo funkcjonowało jako insty-
tucja-zjawa, model, prototyp. – W swoim wykładzie 
chciałabym odczytać propozycję Muzeum Sztuki 
Aktualnej jako pierwowzór „muzeum neotechniczne-
go” – nowego typu instytucji funkcjonującej na gra-
nicy pracowni badawczej naukowców i artystyczne-
go studia – mówi Ziółkowska.

Ciekawą inicjatywą towarzyszącą wystawie „Nowa 
normatywność” są „Nadużycia”. – To cykl wydarzeń 
muzycznych, w których za pomocą praktyk nadin-
terpretacyjnych poszerzany jest zakres kontekstowy 
utworów przygotowanych na Sympozjum Plastyczne 
Wrocław ’70 – tłumaczy kurator, Paweł Szroniak. 
Za nami koncert Zorki Wollny i grupy warsztatowej 
pod nazwą Prawdziwi Antagoniści Poduszki (inspi-
rowany sympozjalnym „Koncertem na 28 poduszek 
i zachód słońca” Jerzego Rosołowicza). Przed nami, 
jeszcze w listopadzie, projekty: Matěja Franka (ar-
tysty wizualnego) oraz Konrada Góry (poety, laure-
ata Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius2020) 
we współpracy z Sylwią Słowik i Janem Chrzanem. 
Muzeum zaplanowało także cykl oprowadzań 
po wystawie, z których każde dotyczy innego obsza-
ru tematycznego: sztuki w przestrzeni publicznej, 
ekologii, urbanistyki oraz architektury.

Magdalena Skrabek

pół wieku 
później

Wanda Gołkowska, Układ otwarty / Kompozycja przestrzenna, 1967

Nadużycia. Zorka Wollny, 11.09.2020
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– half  
a century 
later
Until 12th of December the 
New Normativity exhibition  
– showcasing the historical 
and critical approach to  
the Wrocław ’70 Visual Arts 
Symposium – is open on the 
third floor of the bombing  
shelter located at Strzegom-
ski Square. The exhibition 
organised on the 50th anni- 
versary of the Symposium is 
an opportunity to take a clo-
ser look at the event – thro- 
ugh numerous discussions, 
meetings, and lectures.

The Wrocław ‘70 Visual Arts Symposium, a meeting 
or artists, critics, and art theoreticians, took place 
in 1970 in Wrocław. It became one of the most im-
portant events in the Polish art history of the sec-
ond half of the 20th century. 50 years later a work 
group called Wrocław 70/20 Symposium was creat-
ed, which includes a few dozen organisations and 
nearly a 100 people. These organisations formulat-
ed the programme for celebrations lasting a whole 
year. An important part of the festivities is the New 
Normativity. Wrocław ’70 Visual Arts Symposium 
exhibition presented at the Wrocław Contemporary 
Museum, curated by Piotr Lisowski.

The goal of the exhibition is to take a look at the 
symposium from different angles. “On the one 
hand, we showcase 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”, 
says Piotr Lisowski. The exhibition includes works 
of over 80 artists: original projects of the symposi-
um participants and their interpretations by new 
generation artists.

The New Normativity exhibition serves to both re-
fresh the memory of the audience about the event, 

and reinforce the knowledge surrounding the 
symposium, while also promoting it as a whole. 
To ensure that the concepts and ideas formulated 
back in 1970 reach a wider audience, the staff of the 
Wrocław Contemporary Museum decided to leave 
the confines of the gallery, suggesting a rich pro-
gramme of complementary events under the ban-
ner of Art Research Centre (ARC). The ARC events 
include meetings with artists, lectures, special pro-
jects, and guided tours, which – at the beginning of 
November – will be hosted online on the museum’s 
Facebook profile.

Guests of the centre will include the very legends 
of the symposium, for example Natalia LL and 
Anna Szpakowska-Kujawska, famous artists and 
participants of the original 1970 Symposium, as 
well as Maria Berny – a distinguished organiser 
and animator of artistic environment. The 5th of 
November debate called Three women in the hive, 
featuring these artists, will be hosted by prof. Anna 
Markowska, art historian. This is how she describes 
the debate meeting: “During the symposium these 
ladies were a little over 30 years old. What do they 
consider today as their successes and failures? Do 
they acknowledge the male domination of the event 
(after all there were only 7 female artists among the 
55 invited guests)?” Another person very much in-
terested in this Wrocław event from half a century 
ago, who you might be able to meet at the museum, 
is Dr. Magdalena Ziółkowska. On 19th of November 
she’ll be hosting a lecture on the subject of Current 
Art Museum (CAM). The concepts behind this un-
usual project were formulated in 1966 by the art 
historian Jerzy Ludwiński (who also came up with 
the idea behind the Art Research Centre). In the 
art community CAM was a phantom-institution, 
a model, and a prototype. “During my lecture I’d like 
to present the concept of the Current Art Museum as 
the framework for “neotechnical museum” – a new 
type of institution that is a blend of a scientific re-
search studio and an art studio”, says Ziółkowska.

An interesting initiative that complements the New 
Normativity exhibition is Abuses. “It is a series of 
musical events, where the contextual scope of art pre-
pared for the Wrocław ‘70 Art Symposium is expand-
ed through overinterpretation techniques”, explains 
Paweł Szroniak, the curator. The concert of Zorka 
Wollny and the workshop group called True antag-
onists of pillows (inspired by the 28 pillows and the 
sun down concert by Jerzy Rosołowicz) is behind us. 
We look forward to the November projects, includ-
ing those organised by: Frank Matěj (visual artist) 
and Konrad Góra (poet, winner of the Wrocław Sile-
sius 2020 Poetry Award) in collaboration with Syl-
wia Słowik and Jan Chrzan. The museum also plans 
a series of guided tours of the exhibition – each cov-
ering a different theme: art in public space, ecology, 
urban planning, and architecture.

Magdalena Skrabek

SYMPOSIUM 
Wanda Gołkowska,  
Model formy  
przestrzennej, 1968

Zbigniew Dłubak, Andrzej Lachowicz, Natalia LL,  
Kompendium (relop), 1970 (rekonstrukcja 2015)
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[…]
Historia pani Stadnickiej przyciąga jak magnes, ale 
Elżbieta Gajewska, której zawdzięczam tę opowieść, 
niewiele potrafi  sobie przypomnieć. Odgania się ode 
mnie jak od natrętnej muchy. A ja nie daję za wygra-
ną, przypieram do muru – wypytuję o wszystko. Wy-
dzieram z jej pamięci, co tylko się da. Walczę o każdy 
detal. Chcę zobaczyć tę postać i poznać jej otoczenie. 
Nie, nie otoczenie. Powinnam była powiedzieć raczej 
entourage. Bo pani Stadnicka to nie jakaś zwykła 
pani, ale prawdziwa hrabina ze Stadnik. Anna Maria 
hrabina Stadnicka herbu Drużyna. Charakter. Tem-
perament. Osobowość.
[…]
– Pani hrabina miała zwyczaj w czasie przerw śnia-
daniowych wpadać do nas, do księgowości, na kawę. 
Przychodziła, zasiadała wygodnie, zakładała nogę 
na nogę, zaciągała się papierosem, opowiadała o ja-
kiejś lekturze i dla podtrzymania rozmowy pytała 
uprzejmie: „A panie co aktualnie czytają?”. A my – 
relacjonuje z uśmiechem – zarobione po uszy w tej 
głupiej księgowości często akurat nie czytałyśmy 
nic. Najwyraźniej martwiło ją to, bo przynosiła nam 
książki, które, jej zdaniem, mogły nas zaintereso-
wać. Na przykład Anię z Zielonego Wzgórza. Byłyśmy 
przecież pokoleniem wojennym i pewne rzeczy nas 
ominęły. To za przyczyną pani Stadnickiej rozkocha-
łam się w Izabeli Czajce, Fleszarowej-Muskat. Któ-
regoś razu przyniosła nam Mniszkównę. Tę książkę 
wydobywało się spod ziemi. O fi lmie wtedy oczywi-
ście jeszcze nikt nie słyszał. Zastrzegła z uśmiechem, 
że to „czytadełko”, ale będzie nam się podobać. Jesz-
cze jak nam się podobało!
[…]
Do wrocławskiego ogrodu trafiła dzięki Hannie 
Gucwińskiej, żonie dyrektora zoo. 
– Zdaje się, że pani Hanna spotkała ją gdzieś przy 
placu Solnym w szalecie miejskim. Pani Gucwińska 
zawsze wyszukiwała ludzi potrzebujących i spro-
wadzała do ogrodu do pracy – wspomina dawna 
księgowa. – Ciężkie to były czasy. Komuna szalała, 
a w ogrodzie było tak domowo. Ogród był dla nas 
azylem. Szczególne miejsce. Ci przyjmowani do 
pracy byli jacyś „inni”. Pamiętam Johnny’ego po 
orientalistyce, który w długim skórzanym płaszczu 
zamiatał alejki. Barbara, dziennikarka-opozycjonist-
ka, sprzedawała w zoo lody. Dwóch czy trzech panów 
się u nas przechowywało. Nazwisk nie podam, pa-
miętam, ale nie chcę mówić. To są czyjeś prywatne 
sprawy. Dyrektor Gucwiński i jego żona zatrudniali 
ludzi, którzy z różnych względów potrzebowali po-
mocy. Pani Hanna nie poprzestawała na samym 
zatrudnieniu. Szczególnie chętnie wyciągała rękę 
do kobiet z dużą ilością dzieci, które miały mężów 
alkoholików. Cóż, wtedy społeczeństwo było rozpite 
straszliwie. A świadomość, jak można sobie pomóc 
– żadna.
[…]
Pod koniec lat sześćdziesiątych dyrektor Gucwiń-
ski nawiązał kontakty z ogrodami zoologicznymi 

z całego świata i rozpoczął starania, by wrocławski 
ogród przystąpił do Międzynarodowej Unii Dyrek-
torów Ogrodów Zoologicznych. W tysiąc dziewięć-
set siedemdziesiątym roku zabiegi zwieńczone zo-
stały sukcesem, a dwa lata później zorganizowano 
we Wrocławiu międzynarodowy zjazd dyrektorów 
zoo. Był to czas odwilży, kontakty z Zachodem, za 
odgórnym przyzwoleniem, z pozycji „całkowicie za-
kazanych” przechodziły właśnie w fazę „częściowo 
zakazanych – częściowo pożądanych”, zadbano więc 
o rozgłos i odpowiednią rangę wydarzenia. Wielką 
galę zaplanowano w najdrobniejszych szczegółach, 
a raut miał mieć najelegantszą oprawę, aby socjali-
styczna ojczyzna zaprezentować się mogła jako kraj 
dostatni, nieodbiegający poziomem od krajów, z któ-
rych pochodzili zaproszeni goście. W najbardziej 
okazałej sali ustawiono stoły w podkowę. Nie mogło 
zabraknąć ani wykwintnych dań, ani wymyślnych 
deserów, ani tym bardziej wyśmienitych trunków. 
A że ojczyzna ludowa, na przyjęciu obowiązkowo 
zjawić się mieli wszyscy pracownicy ogrodu. 
– Najdłuższy stół, główne miejsce spotkania, przy-
strojony kwiatami i owocami, ustawiono centralnie. 
Znakomici goście, władze miasta, delegacja z mini-
sterstwa – relacjonuje z uśmiechem Barbara Merkel. 
– A my, szeregowi pracownicy, spięci siedzieliśmy 
gdzieś na tyłach. No, wie pani – w domu na śniada-
nie pasztetowa, a na deser blok, a tu frykasy, o jakich 
nam się nie śniło. Nie wiem, czy potrafi  pani sobie 
to wyobrazić. 
Pracownicy wszystkich działów siedzą za stołem 
onieśmieleni pompą i splendorem wydarzenia. 
Przykrywają uśmiechami zażenowania nieznajo-
mość etykiety. Podpatrują się nawzajem, sięgając 
niepewnie po te lub tamte (czy aby na pewno właści-
we?) kieliszki i sztućce. Niczym liczni statyści w wy-
sokobudżetowej produkcji czują, że tworzą jedynie 
swojskie tło dla głównego kadru. Oczy wszystkich 
zwrócone na to miejsce, gdzie w świetle jupiterów, 
w samym centrum głównego stołu, niczym gwiazda 
rozdająca uśmiechy – rozmawia swobodnie z gośćmi 
– hrabina Stadnicka. 
– No bo przecież w tamtych latach z obcymi języ-
kami było u nas krucho – kiwa ze smutkiem głową 
dawna księgowa. 
Oj, było. Nawet ci wyfraczeni z ministerstwa ledwo 
sobie radzili z angielskim. Tylko hrabina z całą swo-
bodą bywałej w świecie damy parlała po francusku, 
szprechała po niemiecku i z nienagannym akcentem 
cytowała Shakespeare’a. Materializuje się w mojej 
wyobraźni tak wyraźnie, że mogę podziwiać lekkość, 
z jaką przechodzi z jednej rozmowy w drugą, zrelak-
sowana i naturalna, jak podczas rodzinnego obiadu. 
Ma wdzięk, ogładę i swobodę, bo przecież takie spo-
tkania w jej rodzinnym domu odbywały się regular-
nie. Dyrektor wiedeńskiego Ogrodu Zoologicznego 
Schönbrunn nachyla się do Antoniego Gucwińskie-
go: „Co to za dziwny kraj ta Polska. Pracownica pu-
blicznej toalety swobodnie rozmawia w pięciu języ-
kach, a premier potrzebuje tłumacza”.
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NIE MA TAKICH KOBIET T I T L E :

A U T H O R : VIOLETTA NOWAKOWSKA

THERE ARE NO
WOMEN LIKE THAT

Violetta Nowakowska

wrocławska dziennikarka, pisarka i publicystka. W latach 
90. prowadziła radiowe „Wrocławskie Rozmowy 
Kulturalne”. W autorskiej audycji dla dzieci odkrywała 
zapomnianych twórców, żywo propagując rodzinne 
czytelnictwo. W publikacjach prasowych niezmiennie 
zainteresowana tematami społecznymi. Ponadto 
autorka kilku książek dla dzieci i kilkunastu dla dorosłych. 
W zbiorze reportaży „Tak kochają lemury” podjęła temat 
ludzi przejętych losem zwierząt. Jako wolontariuszka 
współpracuje bowiem z oddziałem wrocławskiej 
Ekostraży, przyjmując osierocone dzikie ptaki, by po 
odchowaniu zwracać je naturze. Jest ośmiokrotną 
laureatką ogólnopolskich konkursów literackich. 
Ostatnia jej książka – „Węgrów. Historia obecności” – 
zdobyła nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim na reportaż wspomnieniowy..

Wrocław journalist, writer, and publicist. In the 1990s 
she hosted the Wrocław Cultural Conversations radio 
broadcast. The programme she created presented 
already forgotten writers to children, vigorously 
promoting reading within the family. In press 
publications she’s always interested in social issues. 
She’s also the author of several books for children 
and adults. In the documentary collection Tak kochają 
lemury [eng. This is how lemurs love] she talks about 
individuals who dedicate their lives to welfare of 
animals. As a volunteer, she works with the Wrocław 
branch of Ekostraż organisation, caring for abandoned 
wild birds and setting them free when they reach 
adulthood. She has won eight awards at the nationwide 
literary competitions. Her latest book – Węgrów. Historia 
obecności [eng. Węgrów – heritage of existence] won 
her the main award at the National Literary Competition 
in the memoir documentary category.

[…]
The story of Mrs. Stadnicka attracts me like a mag-
net. And yet Elżbieta Gajewska, to whom I owe this 
story, is struggling to remember anything about it at 
all. She’s shoving me away like I am an annoying fl y. 
But I refuse to give up. I force her to answer all my 
questions. I’m trying to steal every little bit of her 
memories. And every detail is precious. I wish to see 
this persona and her environment. Well not literally 
her environment. More like her entourage. For Mrs. 
Stadnicka is not just some lady, but a true countess 
from Stadniki. Anna Maria, countess of Stadniki, 
Drużyna coat of arms. With all her character. And 
temper. And personality.
[…]
– The countess would come visit us here, in ac-
counting, for a coffee during the breakfast break. 
She would make herself comfortable, place one leg 
over the other, smoke a cigarette, and tell us about 
some book she was reading. To keep the conversa-
tion going, she would ask us politely: “And what are 
you ladies reading now?”. Well – I say jokingly – we 
were up to our elbows in accounting – so often we 
wouldn’t have the time to read anything really. She 
was obviously troubled by it, so she’d bring us books 
that she thought we would enjoy. For example the 
Anne of Green Gables. After all our generation for the 
most part knew only war, so some things eluded us. 
It is thanks to Mrs. Stadnicka that I fell in love with 
Izabela Czajka and Stanisława Fleszarowa-Muskat. 
One time she brought us a book by Mniszkówna. 
That was a real gem – very diffi  cult to fi nd. Of course 
nobody has even heard about the movie at the time. 
She smiled and said “it’s light reading” but we might 
enjoy it. And we sure did! 
[…]
She ended up at the Wrocław zoo thanks to the help 
from Hanna Gucwińska – the director’s wife. 
– I believe Mrs. Hanna met her at Solny Square – 
working at the public restrooms. Mrs. Gucwińska 
would always offer a hand to those in need, and 
she’d hire those people for work at the zoo – says 
the former accountant. – It was a difficult time. 
Communism was in full swing, but the zoo felt like 
home. It was our sanctuary. A special place. People 
who found work here were always a bit “unusual”. 
I remember Johny who finished oriental studies. 
He would sweep the alleys while wearing a long 
leather coat. Barbara – a journalist/opposition activ-
ist – sold ice cream. Two or three other gentlemen 
worked here as well. I remember their names, but I’d 
rather not mention them. For privacy reasons. The 
director, Mr. Gucwiński and his wife would employ 
those, who needed a hand for one reason or anoth-
er. Mrs. Hanna would do more than just give them 
a job. She’d extend her help to women with several 
children, whose husbands had problems with alco-
hol. At the time this was a widespread problem. And 
awareness how to solve it – non-existent.

[…]
Near the end of the 1960s, director Gucwiński got 
in touch with zoological gardens from around the 
world and began efforts to have the Wrocław zoo 
included in the International Society of Zoological 
Directors. In 1970 his work paid off . Two years lat-
er Wrocław hosted the international symposium of 
zoo directors. It was a time of revitalisation. Con-
tacts with the West were now authorised – moving 
from “strictly forbidden” to “partially forbidden and 
partially encouraged”. As such the event was adver-
tised and became a big deal. The reception was to be 
extremely glamorous, so that the socialist country 
would be presented as just as rich as those of the in-
vited guests. Tables were full of the fi nest cuisine, 
desserts, and of course drinks. Since this is a “peo-
ple’s country”, the zoo workers also had to attend 
the party. 
– The longest table, the main stage for the gather-
ing – decorated with fl owers and fruit – was placed 
at the very centre. It was dedicated to the most dis-
tinguished guests, city offi  cials, delegation from the 
ministry — says Barbara Merkel, smiling to herself. 
– We were simple workers, so we sat close to each 
other somewhere at the back. As you may imagine 
normally we had liverwurst for breakfast and wafer 
block for dessert. But here we could enjoy every del-
icacy under the sun. I’m not certain if you can im-
agine the whole thing. 
Workers from every department were simply aston-
ished by the scope and splendour of the event. They 
had no idea about the etiquette — which they would 
attempt to cover up with laughter. They would ob-
serve one another, and carefully reach for glasses 
or cutlery (after all no one was sure which was for 
what). Resembling a large group of extras in a high-
budget production, we were merely the backdrop 
for the main scene. Everyone’s eyes were focused on 
a single spot. There, in the light of the spotlights, at 
the very centre of main table, like a star welcoming 
her fans – countess Stadnicka was having a casual 
conversation with the guests. 
– Back then very few people knew any foreign lan-
guages – says the former accountant with sadness 
in her voice. 
Very, very few. Even ministry representatives barely 
spoke any English. Only the countess, with all the 
comfort in the world, would converse in French and 
German, quoting Shakespeare with impeccable ac-
cent. I can imagine it so clearly, that I may admire 
the ease with which she navigates from one conver-
sation to another – relaxed and natural, as if it was 
just a family dinner. 
She emanates grace, manners and ease – since she 
would have meetings like this in her family home 
regularly. The director of the Vienna zoological gar-
den – Schönbrunn – whispers to Antoni Gucwiński: 
“Poland is a most unusual country. A public re-
stroom worker speaks five languages fluently, but 
a Prime Minister requires a translator”.





Pod koniec lat 80. pracowałeś we Wrocławskim  
Teatrze Pantomimy jako aktor. Teraz, po trzech deka-
dach, powracasz do niego na stanowisku dyrektora  
artystycznego. Czy wrocławska scena pantomimy  
uległa przez ten czas gwałtownym zmianom?
Trzydzieści lat to szmat czasu. Nie wiem, czy możemy zna-
leźć jakikolwiek aspekt w naszym życiu, który nie uległby 
przemianie w tak długiej perspektywie. Teatr przez te lata, 
zwłaszcza po śmierci swojego założyciela, w sposób natu-
ralny musiał niejako na nowo się dookreślić. Z jednej strony 
wisiała nad nim pamięć o dorobku mistrza, wielokrotnie 
zabarwiona środowiskową mitologią, a z drugiej: potrzeba 
odpowiedzi na wyzwania i przemiany w dialektach współ-
czesnego teatru. Kiedy terminowałem w „Pantomimie”, to-
czyła się wśród aktorów teatru dyskusja z propozycjami tzw. 
teatru tańca. Nowy taniec, teatr fizyczny, zdominował w la-
tach 80. europejską scenę przedstawień pozawerbalnych. 
Nie chciałbym być niesprawiedliwy w osądach – pamięć 
bywa zawodna – ale zespół teatru wolał wówczas kulty-
wować tradycję i nie był zainteresowany absorbowaniem 
doświadczeń wynikających z odkrywania nowych języków 
scenicznych. Myślę, że w ostatnich latach „Pantomima” 
zdecydowanie otworzyła się na poszukiwania zarówno 
formalne, jak i tematyczne. Przeszła transformację od for-
muły teatru autorskiego do formy teatru repertuarowego, 
w którym kolejne przedstawienia, oparte na tej wyjątkowej 
technice aktorskiej, realizowane są przez reżyserów pro-
ponujących odmienne wizje scenicznych światów. Dzięki 
temu obecny zespół jest zdecydowanie bardziej otwarty na 
nową formę treningu aktorskiego. Spotkaliśmy się w takim 
momencie, kiedy wszyscy mamy świadomość, że musimy 
wyjść poza klisze znaczeniowe, nasycić się radością tworze-
nia tej dziedziny teatralnej, tu i teraz.

W jakim kierunku zamierzasz rozwijać teatr:  
bliżej tradycji i szkoły Henryka Tomaszewskiego  
czy poszukując innych, nowych form i estetyk?
Myślę, że ze szkołą Henryka Tomaszewskiego – tak jak 
z metodą Grotowskiego – jest podobny kłopot. Każdy akoli-

O zmieniających się nurtach  
w pantomimie, kierowaniu teatrem 

w czasie pandemii i dostosowywaniu 
tradycji artystycznych do wymogów 
współczesności opowiada „Niezbęd- 

nikowi” Leszek Bzdyl – dyrektor  
artystyczny Wrocławskiego  

Teatru Pantominy.

L E S Z K A
B Z D Y L A

ta ma trochę inne o tych metodach czy też szkole wyobrażenie. 
Nieszczęście zaczyna się wtedy, kiedy to wyobrażenie przybie-
ra formę religijnego wręcz uniesienia, a swoisty fundamenta-
lizm zaczyna ograniczać odkrywanie nowych niespodziewa-
nych lądów. Każdy mim gra swoim ciałem, swoją wrażliwością, 
swoją siłą scenicznej obecności. Ostatecznie najważniejsze 
jest widowisko, które wspólnie się stwarza i które dookreśla 
dobór środków wykonawczych. Wierzę w to, że to, co najlepsze, 
rodzi się z pracy zespołowej, w trakcie czułego – używając tego 
ładnego słowa w rozumieniu Olgi Tokarczuk – towarzyszenia 
sobie w trakcie kreacji. Nigdy nie mamy innego odniesienia do 
form czy estetyk, jak tylko do tych, które zostawia nam szeroko 
rozumiana przeszłość. Przyglądając się przeszłości z uśmie-
chem i lekkością, możemy transformować ją na rytmy i tempa 
współczesnych zasad komunikacji. Byłoby wspaniale, gdyby 
udało się nam wspaniałe rozpoznania Henryka Tomaszewskie-
go i jego legendarnych aktorów i aktorek przetworzyć w nowe 
intrygujące kody sceniczne, za którymi podążać by mogła 
z pełną satysfakcją nasza publiczność.

Początek twojej kadencji przypadł na trudny okres  
kwarantanny społecznej. W tym czasie zdecydowaliście 
się udostępniać publiczności spektakle w internecie.  
Jak oceniasz taką formę komunikacji z widzami?  
Czy rozważasz dalsze wykorzystywanie internetu jako  
kanału dystrybucji wystawianych sztuk?
No tak, w roli dyrektora artystycznego zacząłem pracę 9 marca, 
a po tygodniu wszyscy wylądowaliśmy w izolacji. W pierw-
szych dniach doszukiwałem się w tym specyficznego żartu 
Pana Boga. Ale z czasem zacząłem zauważać pozytywne aspek-
ty tej sytuacji… Ciekawe, że ta społeczna katastrofa zaowoco-
wała kilkoma fantastycznymi rozwiązaniami. Prezentowaliśmy 
archiwalne nagrania „Pantomimy”, ale – chyba tak jak wszyscy 
twórcy – szybko zauważyliśmy, że to nie ma większego sensu. 
Przedstawień, które powstają po to, by być prezentowanymi 

ka
dr

y 
z 

se
ria

lu
 „

Pr
zy

ch
od

ni
a 

na
 D

ęb
ow

ej
”



16

L E S Z E K
B Z D Y L

Leszek Bzdyl, the artistic director of 
the Wrocław Pantomime Theatre, tells 

the readers of the “Cultural Guide” 
all about the changing trends in 

pantomime performance, managing 
the theatre during a pandemic, and 

adapting artistic traditions to the 
reality of the present day.

You have worked at the Wrocław Pantomime Theatre as  
an actor until the late 1980s. Now, three decades later, 
you’ve come back as the artistic director. Did the Wrocław 
pantomime scene change drastically over the years?
Thirty years is a quite a bit of time. I’m not sure if there’s any 
aspect of our lives, that would remain the same after such a long 
period. Over these years the theatre, especially since its founder 
passed away, had to reimagine itself. One the one hand you must 
consider the legacy of its master, often influenced by the art 
heritage that comes with it. On the other hand: you need to face 
the challenges and transformations that the modern theatre 
dialect demands. While I was part of the Pantomime ensamble, 
the actors discussed the options for the so-called dance thea-
tre. This new form of dance, physical theatre, dominated the 
European scene of non-verbal performances in the ‘80s. I’d hate 
to misjudge the situation – memory does fail us sometimes – but 
I feel like the theatre crew at the time preferred cultivating the 
traditions, and was not interested in the new experiences revolv-
ing around the discovery of new dialogue of stage performance. 
In the recent years however Pantomime definitely became more 
open to researching both forms and themes. It has moved away 
from the formula of author’s theatre to repertoire theatre, where 
each performance, leveraging the actors’ talents, is realised by 
directors suggesting their own unique vision for the scenogra-
phy. As a result the current theatre crew is much more open to 
a new form of actor training. We’ve stumbled upon each other 
at a moment, when everyone realises, that we need to move past 
the confines of meaning, and take joy in creating this form of 
theatre art – here and now.

In what direction are you planing to take the theatre?  
Do you wish to stay closer to traditions and means fostered 
by Henryk Tomaszewski, or would you prefer searching  
for different, new forms and aesthetics?
I think that the heritage of Henryk Tomaszewski – the same 
as in case of Grotowski – creates a sin-gle issue. Each acolyte 
has a somewhat different understanding of a particular meth-
odology and school of thought. The problem arises, when this 
understanding becomes a kind of religious dogma, giving way Le
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scenicznie, nie udaje się w prosty sposób przenieść w prze-
strzeń mediów internetowych. Wspólnie z zespołem urucho-
miliśmy zatem cykl filmów pod nazwą „Dom Aktora”, z którego 
wyewoluował nasz – żartobliwie mówiąc – flagowy serial 
internetowy, czyli „Przychodnia na Dębowej”. 

Pierwszym spektaklem, jaki zrealizowałeś jako dyrektor 
artystyczny, jest „Los Mimos”. Czego mogą doświadczyć 
widzowie podczas oglądania tego współczesnego  
widowiska, czerpiącego z tradycji barokowego teatru 
popularnego?
Myśląc o tym, co będzie po lockdownie i mając świadomość, że 
problemy wywołane pandemią będą z nami dłuższy czas, zde-
cydowaliśmy się na wyprodukowanie spektaklu w przestrzeni 
ogrodu przy naszej siedzibie przy ulicy Dębowej. Podczas reali-
zacji „Los Mimos” przyświecała mi właściwie tylko jedna myśl: 
przywrócić pantomimie to, co stanowiło o jej sile w wielowiecz-
nej podróży przez sceny teatru europejskiego, czyli radość. 
Radość improwizowanej kreacji, radość zabawy iluzją, radość 
kreowania postaci komediowych i lirycznych. A że współcze-
sność przygląda się sobie w „Los Mimos” w barokowym lustrze, 
to już tylko reżyserski i dramaturgiczny zabieg. 

Co Wrocławski Teatr Pantomimy planuje do końca sezonu?
Jak wiadomo, sezon 2020/21 do najłatwiejszych należał nie 
będzie. Obecnie pracujemy nad „Wyspą” w reżyserii Piotra 
Cieplaka – wybitnego reżysera teatralnego, którego wrażliwość 
na ruch mogę śledzić przez 25 lat wspólnych przygód scenicz-
nych. Piotr wychodzi od „Burzy” Williama Szekspira i prowadzi 
aktorów w stronę światów, które zdecydowanie opowiadać 
będą o naszej polskiej realności. Kolejną premierę planujemy 
na wiosnę. Oddajemy teatr w ręce choreograÃi i reżyserki 
Dominiki Knapik z wielką ciekawością, jak rezonować będą jej 
artystyczne światy, mieszające brutalnie abstrakcję i narrację 
z naszą „Pantomimą”. Poza tym szukać będziemy sposobów 
na uruchomienie sceny aktorskiej naszego teatru. Jeśli mogę 
marzyć o jakieś kolejnej transformacji, to chciałbym z niego 
uczynić teatr mimów, teatr zespołu. Tylko wtedy staniemy się 
w pełni wyjątkowym miejscem na teatralnej mapie w Polsce.

Rozmawiała: Nina Paśniewska
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to fundamentalism that restricts the search for that brave 
new horizon. Every mime uses their body, their sensitivity, 
and their presence on stage to perform. Ultimately the show 
is the most important aspect, created together, where the 
means of performance are dictated by the subject matter. 
I do believe, that the best outcomes are born from teamwork 
as part of tender – a word much preferred by Olga Tokarczuk 
– companionship in the course of creation. We never have 
any other point of reference to forms or aesthetics other than 
those, that the broadly understood past has left us with. By 
looking at the past with joy and ease we may transform it into 
rhythms and tempos of contemporary means of communica-
tion. It would be fantastic, if we could take the understanding 
of art by Henryk Tomaszewski and his legendary actors and 
translate it into new intriguing scene formulas, which our 
audience could follow with complete satisfaction.

Your tenure begins in a di²icult time of social distanc-
ing. As a result you chose to make the plays available on 
the internet. How do you rate this form of communicat-
ing with the audi-ence? Do you consider the internet as 
a future channel for distributing the performances?
It is true. I began working as the artistic director on 9th of 
March, and a week later we were all isolated. At first I figured 
it was God playing a prank on us. But soon I’ve noticed 
the positives of the situation... It is curious, that this social 
catastrophe resulted in a few fantastic solutions. We started 
presenting the archives of Pantomime performances, but – as 
probably other creators noticed as well – that did not make 
a whole lot of sense. Plays designed as scene performances 
are not easily translated into internet media. So, together 
with our team, we launched a video series called Actor’s house 
which paved the way for – what we call in jest – our flag web 
series called the Clinic on Dębowa Street. 
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Your first play created as the artistic director is the  
Los Mimos. What can the audience expect while watching 
this modern performance inspired by the traditions of  
Baroque popular theatre?
Considering, what will likely happen after the lockdown, and 
keeping in mind, that we will feel the impact of the pandemic 
for a while still, we’ve decided to create the play in the garden 
near our headquarters at Dębowa Street. During the production 
of Los Mimos I was focused on a single concept: to bring back to 
pantomime that, which drove its journey around Europe’s thea-
tre scenes over the ages – joy. The joy of improvised creation, the 
joy of playing with illusion, the joy of presenting both comedic 
and lyrical characters. And if modern era sees itself in Los Mi-
mos as a reflection in a Baroque mirror, that is merely an aspect 
of direction and dramaturgy. 

What will the Wrocław Pantomime Theatre season look 
like?
As you may imagine, the 2020/21 season will not be an easy 
one. Right now we’re working on the Island by Piotr Cieplak – 
a brilliant theatrical director, whose perception of movement 
I’ve admired for 25 years of artistic collaboration. Piotr takes the 
inspirations of William Shakespeare’s The Tempest and leads 
the actors towards worlds that far better showcase Polish reality. 
Our next premiere is scheduled for spring. We’ll also provide our 
resources to Dominika Knapik – a choreographer and director. 
We are very curious, how will her artistic worlds resonate with 
the audience, merging brutal abstraction with the narration of 
our Pantomime. We’ll also strive for the activation of our actor 
scene. If I could hope for another transformation, I’d wish for 
the theatre of mimes, a team theatre. Only then we would be-
come a truly unique spot on the theatrical landscape of Poland.

Interviewer: Nina Paśniewska
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Czy ulice miasta muszą być 
wiecznym polem bitwy, na 
którym kaseton staje na- 
przeciw ekranu ledowego,  
wyklejka walczy z pulsującym 
neonem, a przegranymi są  
zawsze architektura i miesz-
kańcy? Twórcy projektu  
„Dobry Widok” starają się  
znaleźć balans pomiędzy  
wyróżnieniem lokalu a har- 
monią w przestrzeni pub- 
licznej. Oto spacer po miej-
scach, które robią to dobrze.

Zanurzenie w kontekście
Deep dive into the context 
ul. Bolesława Prusa 5

Secesyjna kamienica z 1902 roku z fasadą zapro-
jektowaną przez Wilhelma Hellera to prawdziwa 
perełka architektury: polichromia ze wschodzącym 
słońcem, gzyms okapowy, parter przeznaczony  
na lokale usługowe, boniowanie i piękna stolarka 
okienna. Fryzjer, który ulokował się w tym budynku, 
umiał podejść do niego z szacunkiem, świadom,  
że witryna nigdy nie funkcjonuje w próżni. 
Ciągłość pierzei, styl architektoniczny kamie-  
nicy, sąsiedztwo innych lokali – to czynniki, które 
należy brać pod uwagę, kiedy oceniamy projekt 
witryny. Nie jesteśmy sami w mieście, a miasto nie 
powstało wczoraj. Co prawda osobiście stwa-
rzamy je na nowo każdego dnia, ale robimy to na 
zastanym gruncie, który warto zauważyć, zbadać, 
uwzględnić. 

Coś starego, coś nowego
Something old, something new
ul. Świdnicka 8b

Legendarny bar Barbara (powstały w 1962 roku, 
działający do lat 90.) zamienił się w Barbarę – otwartą 
przestrzeń kulturalną, kawiarnię i infopunkt. Choć 
nie zobaczymy już wyjątkowych obrazów Arkadiusza 
Włodarczyka na elewacji ani nie zjemy „wyrobów 
garmażeryjnych”, to autorka logotypu, Marta Przeci-
szewska, postarała się o nawiązanie do PRL-owskiej 
historii miejsca poprzez zastosowanie neonu złożo-
nego ze stylizowanych liter w krojach charaktery-
stycznych dla tamtego okresu.
Dobry projekt to taki, który jednocześnie nie odcina 
się od przeszłości, odważnie wybiega w przyszłość  
i twardo stąpa po teraźniejszości. Warto nawiązywać 
do historii lokalu czy miejsca i być dumnym z dzie-
dzictwa: np. zachować stary neon czy odrestaurować 
starty przez czas napis na elewacji, ale można też iść  
o krok dalej i osadzić projekt we współczesności. 
Umiejętnie wybudowany pomost między starym i no-
wym to spore wyzwanie, ale efekt wart jest zachodu.

Zebrała / Collected by: Zuza Wollny

FIGHTING 
OVER THE 
STREETS

Do city streets must be an 
eternal battlefield, where light 
boxes face off against LED 
displays, and window dressing 
competes against pulsating 
neon lights? Where the 
architecture and city residents 
are always the victims of this 
war? The people behind the 
Dobry Widok [eng. A Good 
Look] project wish to find 
balance between advertising 
a venue, and the harmony of 
public space. Join us for a walk 
around places, where this goal 
is successfully achieved.

An Art Nouveau tenement house from 1902 with 
a façade designed by Wilhelm Heller is a real gem of 
architecture. Polychrome featuring rising sun, eaves 
cornice, ground floor dedicated to commercial venues, 
bossage, and lovely wooden window frames. The 
owner of the barber shop located on the premises was 
aware, that the shop window is a part of a larger whole, 
so he adopted appropriate decorations. 
The uniformity of frontage, the architectural style of the 
tenement, and the presentation of the neighbouring 
venues – they are all factors that must be considered, 
when assessing the window shop design. We’re not 
alone in this city, and it wasn’t built yesterday. While 
it is true, that we change it every day, we do so using 
the existing foundations, which must be considered, 
researched, and involved in the process. 

The legendary bar Barbara (built in 1962, in operation 
until 1990s) was transformed into the new Barbara  
– an open cultural space, a café, and an information 
centre. Although we won’t be able to see the unique 
paintings of Arkadiusz Włodarczyk on the façade or eat 
“delicatessen products”, the logo designer, Marta Prze-
ciszewska, attempted to preserve a piece of PRL history 
of the venue by using a neon sign featuring stylised 
letters in the font that was characteristic for that period.
A proper design is one that does not forfeit its past, 
boldly looks to the future, all the while keeping a steady 
footing in the present. It is worth referring to the 
history of the venue or location and being proud of its 
heritage, for example by keeping the old neon sign or 
restoring the inscription on the façade damaged by the 
passage of time. You may also go a step further and use 
the design in a more modern fashion. A well thought-
out concept bridging the old with the new is quite the 
challenge, but it is well worth it.

Po więcej dobrych praktyk zajrzyjcie na...: 
For more good practices visit...: 

www.dobrywidok.com 

dobry.widok.wro 

...lub napiszcie: / ...or send an e-mail to: 

kontakt@dobrywidok.pl

WALKA 
O ULICE

m
at

. S
tr

ef
y 

Ku
ltu

ry
 W

ro
cł

aw

m
at

. F
un

da
cj

i D
om

 P
ok

oj
u



19

Wszystko jasne
Everything is clear
ul. św. Wincentego 14 

Pierogi, tanio, naleśniki, kopytka, na 
wynos, krokiety, jajecznica, 10:00–17:00, 
pulpety, ziemniaki, bar – każdy z nas koja-
rzy ten oszałamiający miks komunikatów 
charakterystyczny dla barów mlecznych. 
Ślinka sama napływa do ust, wracają wspo-
mnienia z dzieciństwa. Czy da się przywo-
łać je inaczej? Projekt autorstwa Macieja 
Kułakowskiego (MNMS Studio) pokazuje, 
jak zachować klimat epoki i charakter 
miejsca przy jednoczesnym uproszczeniu 
komunikatu i nadaniu mu struktury. 
To kwestia nie tylko dobrego projektowa-
nia, ale też szacunku do odbiorcy – myśl 
o witrynie jak o wizytówce. Nazwa sklepu 
i branża – to w zupełności wystarczy jako 
informacja zawarta w szyldzie. Witrynę 
wykorzystaj do przedstawienia prze-
chodniom najważniejszego produktu lub 
ograniczonej grupy produktów. Spraw, 
żeby każdy od razu i bez trudu odczytał, 
jakie usługi proponujesz lub jakie produkty 
sprzedajesz.

Warto inaczej
It’s worth doing it differently
ul. Jedności Narodowej 68a i 86

Szara ulica, zabetonowane podwórko, 
ciemna brama... a tu bach! Twój lokal 
odmienia przestrzeń wokół siebie.  
Nie za pomocą setnego wyświetlacza, 
większej wyklejki na szybie, flagi czy 
potykacza tarasującego przejście.  
Da się? Te dwa lokale udowadniają 
to na różne sposoby. Pierwszy z nich 
to kolorowa bomba rzucona w ciasną 
przestrzeń ponurego podwórka, świa-
tełko w tunelu mrocznego pasażu. 
Drugi to ożywiające zaproszenie do 
wejścia, puszczenie oka do przechod-
nia za pomocą drobnej ingerencji 
w witrynę. 
Chcielibyśmy, żeby nasze miasta 
były spójne wizualnie, harmonijne 
i miłe dla oka przechodnia. Jednak 
rolą witryny jest wyeksponowanie 
biznesu na tle ulicy. Jak to zrobić? 
Przede wszystkim elegancko i ze 
smakiem! Pulsujące reklamy ledowe 
czy żółto-czerwone gigantyczne litery 
nie są dobrym rozwiązaniem. Warto 
spróbować czegoś subtelniejszego. 

Mniej, a dobrze
Less is more
ul. Bolesława Drobnera 4

Są takie miejsca, które wrosły 
w przestrzeń i naszą świadomość. 
Niezależnie od wyglądu przyciągają 
nas jak magnes... Do baru mlecznego 
idziemy po to, żeby tanio zjeść, ale 
czy nie byłoby dobrze jeść w este- 
tycznej przestrzeni? Wystarczy 
zadbać o ściany bez tagów, widocz-
ną nazwę lokalu i czytelną tablicę 
z menu. Nie zawsze trzeba nawet re-
zygnować z kasetonu (odchodzą już 
do lamusa), skoro wrósł w krajobraz 
i jest symbolem miejsca – wystarczy 
czyszczenie, drobna korekta liternic-
twa i znaku. Projekt Ewy Głowackiej 
i Magdy Wiśniewskiej to delikatna 
ingerencja, która zmienia wiele. 
Czasami najlepszym sposobem,  
żeby coś powiedzieć jest… nie mówić  
za dużo. Pozwól swoim wyjątkowym 
produktom opowiadać własną histo-
rię. To w końcu one są najważniejsze. 
Nie przytłaczaj ich wielkimi hasłami 
w witrynie, mnogością dekoracji, 
kolejnym szyldem i tablicą reklamo-
wą – zrób miejsce dla światła, wy-
obraźni i podstawowych informacji 
w oszczędnej formie. 

Pierogi, cheap, pancakes, dumplings, take-
away, croquettes, scrambled eggs, 10 am to 
5 pm, meatballs, potatoes, bar – each of us 
remembers this stunning mix of messages 
as the hallmark of milk bars. You can actually 
feel your mouth watering, as the memories 
from childhood come rushing back. Can you 
elicit these memories in a different way? The 
design by Maciej Kułakowski (MNMS Studio) 
shows how to maintain the atmosphere of 
this specific period and the character of the 
venue while simplifying the message and 
giving it more structure. 
It’s not just proper design practice, it’s also 
a means of respecting the reader – after all 
the shop’s window is its calling card. Name 
of the shop and its function – that’s all you 
really need to advertise on your signboard. 
The window shop should present the main 
offering or a selected group of products to 
the people walking by. Make sure that any-
one can quickly and effortlessly understand 
what is that you do or sell.

A grey street, a concrete yard, a dark 
gate... and then BAM! Your venue  
transforms the surrounding area. Not 
by the means of a display, or huge  
window dressing, a flag pole or some 
cardboard stand blocking the entran- 
ce. How then? These two venues  
have their own solutions. The first  
one resembles a colourful bomb 
thrown into a narrow space of a gloo- 
my yard – a light at the end of a dark 
tunnel. The second one features 
a lively invitation to enter, winking at 
the people passing by, using a slight 
manipulation of the window dressing.
We wish our cities were visually 
consistent, harmonious, and pleasant 
to the eye. However the purpose of the 
shop window is to make your business 
stand out. So how do you do it? First of 
all you need elegance and good taste! 
Pulsating LED advertisements and 
huge red and yellow letters are a poor 
choice. You may want to try something 
more subtle. 

Some venues are very well entrenched 
in their surroundings and our conscious-
ness. No matter what they look like, 
they draw us in like magnets... You go 
to a milk bar for an affordable meal. But 
wouldn’t the food taste better in a more 
aesthetically pleasing surroundings?  
All you really need is walls without gra³iti, 
a well presented name of the venue, and 
a clear display presenting the menu. You 
may even keep the light box (although 
these are fast becoming a thing of the 
past), since it was part of the look for so 
long it became its symbol. Just make sure 
it’s clean, and letters and signage are pre-
sentable. The design by Ewa Głowacka 
and Magda Wiśniewska is a slight modifi-
cation that changes a great deal. 
Sometimes the best way to say some-
thing... is by saying very little. Let your 
unique products speak for themselves. 
After all they are what’s important. No 
huge slogans in the window, no piles of 
decorations, or an additional signboard 
or advertising display. Instead make 
some room for the light, imagination, 
and key information provided in a simple 
fashion. 
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Filharmonia Wrocławska – protoplasta dzisiejszego 
Narodowego Forum Muzyki – powstała dosłownie 
niczym feniks, tyle że nie z popiołów, a z gruzów. 
Pierwszy koncert jej orkiestry odbył się na zglisz-
czach zniszczonego działaniami wojennymi miasta 
w czerwcu 1945 roku. Anegdota głosi, że występem 
tym skromny zespół na tyle przypadł do gustu ra-
dzieckiemu komendantowi, że w ramach uznania 
przesłał on do ówczesnej siedziby Teatru Miejskie-
go… sto litrów wina. Pomimo politycznych zawie-
ruch w kraju założyciel i dyrygent orkiestry, Stefan 
Syryłło, stawiał muzykę ponad podziałami świato-
poglądowymi: w tym samym roku przy wsparciu 
Armii Czerwonej udało mu się wystawić jeszcze 
„Halkę” Moniuszki, a do pierwszego składu zespołu 
zaprosił zarówno Polaków, jak i Niemców. Oficjal-
ną działalność Wrocławska Orkiestra Symfoniczna 
rozpoczęła w 1954 roku, i to z przytupem – w ciągu 
czterech lat wypełniła sale stutysięczną publiczno-
ścią podczas prawie trzystu koncertów. Sukces ten 
zwieńczyło nadanie orkiestrze w 1958 roku tytułu 
Państwowej Filharmonii we Wrocławiu.

Muzykę grano z pasją i bezwarunkowo, nawet 
w niesprzyjających warunkach politycznych (m.in. 
w czasie cenzurowania nut artystów występujących 
na Zachodzie z okazji obchodów stulecia urodzin 
Lenina). Filharmonia na stałe dorzuciła też swoją 
cegiełkę w budowę wrocławskiej kultury, tworząc 
Wratislavia Cantans – festiwal oratoryjno-kanta-
towy. Z początku skromny obecnie jest ważnym 
świętem muzyki dla melomanów z całego świata. 
Filharmonia przetrwała też powódź tysiąclecia, 
choć ta zabrała z sobą jej ówczesny budynek z ulicy 
Piłsudskiego. Szczęśliwie w krótkim czasie po ka-
tastrofie udało się go nie tylko wyremontować, ale 
i rozbudować. 

Narodowe Forum Muzyki, powstałe w 2014 roku 
w wyniku fuzji filharmonii i festiwalu Wratislavia 
Cantans, 4 października zainaugurowało tegorocz-
ny – szczególny, bo jubileuszowy – sezon symfo-
niczny. 75-lecie działalności powitano wykonaniem 
kompozycji Mozarta, po raz kolejny otwierając 
drzwi dla publiczności głośno i szeroko. Muzykom 
towarzyszył Chór NFM oraz solistów pod batutą 
maestra oraz dyrektora NFM Andrzeja Kosendia-
ka. Uroczystość zwieńczył gest wdzięczności i do-
cenienia ze strony miasta – w ramach jubileuszu 
członkowie zespołu NFM Filharmonia Wrocławska 
otrzymali medal pamiątkowy „Zasłużony dla Wro-
cławia”, a jej dyrektor – Złotą Odznakę Honorową 
Wrocławia. Jednak największym wyróżnieniem dla 
wrocławskich filharmoników będą zawsze wypeł-
nione po brzegi sale koncertowe. 

Wrocław Philharmonic – the progenitor of the Na-
tional Forum of Music – rose like a phoenix from the 
ashes. Or rubble, to be precise. The first concert per-
formed by the orchestra took place amidst the war 
devastated Wrocław in 1945. The story goes, that  
a Russian commandant was so impressed with the 
performance of a rather small group of musicians, 
that he sent City Theatre a gift – a hundred litres of 
wine. Despite the turbulent political situation in the 
country, the founder and conductor of the orchestra, 
Stefan Syryłło, placed the music above the socio-po-
litical divisions. On that same year, with the support 
from the Red Army, he organised the performance 
of Halka by Stanisław Moniuszko. The first group 
of performers included both Polish and German 
artists. The Wrocław Symphonic Orchestra was offi-
cially founded in 1954 – and with a bang. Over four 
years the orchestra played nearly three hundred 
concerts for an audience of up to a hundred thou-
sand. Its success was punctuated by being bestowed 
the title of National Wrocław Philharmonic in 1958.

The music was played with passion and without 
compromise – even in the face of political conflicts 
(for example the censorship of Western artists dur-
ing the celebrations of the 100th birthday of Lenin). 
The philharmonic made its mark on the Wrocław 
history itself, by organising the Wratislavia Cantans 
– the oratory-cantata festival. Despite its modest 
beginnings it is now an important event for music 
enthusiasts around the world. The philharmonic 
also survived the flood of the millennium, despite 
the damage to its – at the time – headquarters on 
Piłsudskiego street. Thankfully the building was not 
only renovated shortly after the disaster, but also  
expanded. 

The National Forum of Music, created in 2014 by 
merging the Wrocław Philharmonic and the Wra-
tislavia Cantans festival, on 4th of October inaugu-
rated this year’s special – since it is an anniversary 
– symphonic season. The 75th birthday celebration 
featured works of Mozart, once again inviting guests 
from far and wide. The musicians were accom-
panied by the NFM Choir under the guidance of 
maestro and NFM director – Andrzej Kosendiak. 
The ceremony ended with a gesture of gratitude 
and appreciation from the city officials. As part of 
the celebrations the musicians of the NFM Wrocław 
Philharmonic received commemorative “Merit 
for City of Wrocław” medals, and its director – the 
Wrocław Golden Badge of Honour. However the 
greatest honour for the Wrocław musicians is – and 
always will be – the absolute lack of empty seats in 
the concert hall. 

„Obyś miał ciekawe życie”  
– życzenie to urzeczywist-
niło się w przewrotnej hi-
storii orkiestry Filharmonii 
Wrocławskiej, która zaczę-
ła się od pasji, nadziei i… 
wina. I trwa nieprzerwanie 
od 75 lat, które świętowano 
w tym roku podczas paź-
dziernikowego koncertu 
jubileuszowego w Narodo-
wym Forum Muzyki.

“I wish you an interesting 
life”. That wish came true 
considering the eventful 
history of the Wrocław Phil-
harmonic orchestra, which 
began with passion, hope... 
and wine. And now it cele-
brates its 75th birthday  
– this year with the October 
jubilee concert at the  
National Forum of Music.

Nina Paśniewska

POD BATUTĄ  
JUBILEUSZU

CONDUCTED  
BY THE JUBILEE

N
ar

od
ow

e 
Fo

ru
m

 M
uz

yk
i, 

fo
t. 

Łu
ka

sz
 R

aj
ch

er
t



22

POPOWICE
– MODERNISM THAT 

BEGINS WITH AN E
Morze nudnych wieżowców 
z wielkiej płyty? Niekonie- 
cznie. Zostań turystą we 
własnym mieście i wybierz 
się na spacer (także w cza-
sie) po osiedlu z charaktery-
styczną, uskokowo falującą 
zabudową modernistyczną 
projektu Witolda Molickie-
go. Oprowadza historyk 
sztuki, a właściwie architek- 
tury i baczny obserwator 
bloków – Krzysztof Ziental.

CZYLI MODERNIZM NA E

Modernizm egalitarny
Chociaż miasto zawitało na Popowice dopiero w la-
tach 20. XX wieku, to odbyło się to z wielkim przy-
tupem. Zaprojektowane przez Theo Effenbergera 
osiedle odpowiadało na najważniejsze wyzwania 
ówczesności. Powstała tu zarówno zabudowa wie-
lorodzinna dla mniej zamożnych, jak i szeregowa, 
jedno- lub kilkurodzinna, dla klasy średniej. Osie-
dle oparto na modernistycznych postulatach dostę-
pu każdego do światła, świeżego powietrza, prze-
strzeni, podstawowych wygód, wreszcie: zieleni. 
Budynki zaprojektowane w zabudowie kwartałowej 
(obrzeżnej) otaczały zazielenione podwórka. Blisko 

osiem tysięcy lokatorów tysiąca ośmiuset mieszkań 
osiedla po jego środku – wzdłuż dzisiejszej ulicy 
Kłodnickiej – miało dostęp do trawiastego dzie-
dzińca, przy którym usytuowano zarówno kościół, 
jak i szkołę ludową. Bliskość między innymi takich 
„usług” również wpisywała się w modernistyczną 
ideę kompletnej jednostki mieszkaniowej. 

Modernizm elegancki
Swoistym salonem przedwojennych Popowic był za-
zieleniony skwer zwany dziś placem Wiślanym. Ten 
pierwotnie niewielki teren wytyczony na rogu dzi-
siejszej ulicy Legnickiej i Kwiskiej powstał w wyniku 
konkursu. Wygrana przypadła modernistycznemu 
architektowi Ludwigowi Moshamerowi, współpra-
cownikowi Maxa Berga. Chociaż dziś króluje tu 
przyroda, pierwotny zamysł zakładał podporządko-
wanie jej geometrii. Moshamer zaplanował bowiem 
dwa podwójne szpalery drzew otaczające całe zało-
żenie z trzech stron, w kształcie litery C. Pośrodku 
położony był trawiasty wgłębnik (obniżony teren) 
otoczony zielonymi ścianami z krzewów, które 
stanowiły otulinę dla ławek. Znamienne, że skwer 
otwarty był z jednej strony, właśnie na dzisiejszą 
ulicę Legnicką. Wielopasmowa arteria w latach 20., 
gdy projektowano skwer, nie była jednak tak szeroka 
i ruchliwa. Auta pojawiające się na niej budziły ra-
czej podziw, a nie – jak dziś – poirytowanie. 

Modernizm ekonomiczny
Wielkie morze budowania, jak określił w latach 60. 
przestrzeń Wrocławia Edward Stachura, stanowiło 
doskonałe pole do działania architektów po 1945 
roku. Po wojennej traumie, napełnieni moder-
nistycznymi ideałami przez swoich profesorów, 
z powojennym entuzjazmem budowania nowego 
wspaniałego świata, zapełniali stachurowe morze 

flotyllami budynków. Jednym z takich twórców 
był Witold Jerzy Molicki. Po zaprojektowaniu po-
bliskiego Szczepina w latach 70. XX wieku został 
głównym projektantem nowych Popowic. Zapropo-
nowane przez niego uskokowo falujące bloki o zróż-
nicowanej wysokości meandrowały niczym dwie 
ulice ujmujące osiedle, czyli Legnicka i Popowicka. 
A być może były dalekim echem nurtu pobliskiej 
Odry? Wytworzone w ten sposób, dziś już bardzo 
zazielenione, podwórka wypełnione są potrzeb-
ną do życia na osiedlu treścią. Niemal w kapciach 
można tu pójść zarówno do sklepu, jak i żłobka, 
szkoły, przychodni, a dawniej nawet i kina.

Modernizm ekspresyjny
Elementem wyróżniającym popowickie bloki są 
balkony. Witold Molicki wiele miejsca w swojej 
twórczości poświęcił wykorzystaniu plastycznych 
możliwości tego elementu architektonicznego. Po-
powickie zaprojektował na planie wąskiego trapezu, 
ułożone uskokowo na kolejnych piętrach. Składają 
się z płyty wspartej na kostkowych wspornikach 
oraz balustrady złożonej z szerokiej belki opartej na 
ażurowej kratce z pionowych prętów. Ich plastycz-
ność spotęgowano zaprojektowaną pieczołowicie 
kolorystyką, którą niestety w ostatnich latach zmie-
niono. Pierwotne odcienie pomarańczu, brązów, 
żółci, na tle bieli i gołębiej szarości rozbijało mono-
tonię elewacji. Ściany południowe, te z balkonami, 
silnie kontrastują z gładkimi, północnymi, które są 
ich pozbawione. Nie był to jednak wynik tylko de-
cyzji plastycznych, ale praktycznych – balkon miał 
sens od strony słonecznej, czyli południowej.

Postmodernizm emocjonalny
Osiedle Popowice powstałe w latach 70. dopiero 
na przełomie lat 80. i 90. dopełniło się obiektem 
sakralnym. Kościół Najświętszej Marii Panny Kró-
lowej Pokoju to zamysł trójcy architektonicznej: 
Wojciecha Jarząbka, Wacława Hryniewicza i Jana 
Matkowskiego. Kształt swojej bryły wywodzą oni 
z maryjnego, drapowanego płaszcza, który w iko-
nografii chrześcijańskiej oznacza matczyną opiekę. 
Ponad nim góruje wieża, która przypominać ma 
złożone do modlitwy ręce. Projekt od piwnicy po 
dach oparto na jednej figurze geometrycznej – kwa-
dracie. Plan świątyni to złączone ze sobą dwa kwa-
draty o zróżnicowanych wielkościach, ze ściętym 
jednym z narożników. W kwadrat w popowickim 
kościele wpisać można niemal wszystko – otwory 
okienne, kamienny portal głównego wejścia, pła-
skorzeźbione dekoracje ławek czy elementy żyran-
doli. Zrealizowane zgodnie z projektem wnętrze 
o złotawo-ciepławym wyrazie stanowi kontrast do 
zewnętrza blokowego osiedla.

Krzysztof Ziental

01. Przełom lat 30. i 40. Manfred von Richthofen Platz (obecnie plac Wiślany).
/ The turn of 1930s and 1940s. Manfred von Richthofen Platz (today’s Wiślany Square).
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A sea of boring high-rise 
buildings featuring panel 
construction? Not neces-
sarily. Become the tourist 
in your own city, and go on 
a journey (through both 
space and time) around the 
neighbourhood featuring 
a characteristic modern 
“wavy” architecture de-
signed by Witold Molicki. 
Krzysztof Ziental, historian 
of art – or rather architec-
ture – and an enthusiast of 
civil engineering, will be 
our guide on this trip.

Egalitarian modernism
It was only until the 1920s when Popowice village 
became part of the city. But it did so in a spectacu-
lar fashion. The neighbourhood designed by Theo 
Effenberger had to address all challenges of modern 
living. It would include both the cheap multi-family 
housing, as well as typical apartments for single or 
several families for the middle class residents. The 
buildings had to accommodate modern demands 
for plenty of light, clean air, space, basic ameni-
ties, and finally: greenery. Buildings featuring un-
interrupted blocks of flats surrounded yards with 
vegetation. Nearly eight thousand residents across 
1800 apartments – along what is today known as 
Kłodnicka Street – would have access to yards with 
lawns, as well as a church and a community school. 
The accessibility of such “services” was a part of the 
modern idea of a “comprehensive” housing. 

Elegant modernism
A square with vegetation, known today as Wiślany 
Square, was a kind a public gathering spot of pre-
war Popowice. Initially a small area near the inter-
section of today’s Legnicka and Kwiska Streets was 
created as result of a tender. The design of Ludwig 
Moshamer – a modernist architect and a colleague 
of Max Berg – was ultimately selected. While today 
the area is dominated by nature, the original con-

cept was based on geometry. Moshamer planned 
for two double rows of trees surrounding the en-
tire complex on three sides – in the shape of the 
letter C. A grassy depression (a lowered area) was 
surrounded by green walls of shrubbery, conceal-
ing the benches. Characteristically, the area had 
an opening on one side, towards today’s Legnic-
ka Street. When the square was being designed in 
1920s the nearby multi-lane street wasn’t as wide 
and didn’t see as much traffic. The cars driving by 
would elicit wonder, rather than – what is common 
today – annoyance. 

Economical modernism
“The great sea of construction” – that’s how Ed-
ward Stachura described Wrocław in 1960s. It was 
the ideal playground for architects after 1945. After 
the trauma of war, empowered through modernist 
ideals by their professors and the post-war enthu-
siasm for building a brave new world, the archi-
tects would fill this “sea” with fleets of buildings. 
One such creator was Witold Jerzy Molicki. After 
designing the nearby Szczepin neighbourhood in 
1970s, he became the chief architect of new Po-
powice. The “wavy” blocks of various heights he 
proposed meandered just like the two streets sur-
rounding the area, that is Legnicka and Popowicka 
Streets. Or perhaps it was meant as a distant echo 
of the nearby Odra River? The yards formed as a re-
sult, featuring a great deal of greenery nowadays, 
were filled with necessities typical to modern liv-
ing. You could go to the nearby grocery store, day 
care, school, clinic, and back in the day even local 
cinema, in your slippers.

Expressive modernism
A distinctive feature of blocks in Popowice are the 
balconies. Witold Molicki put in a great deal of ef-
fort to use the artistic potential of that particular 
element of architecture. His balconies were based 
on a narrow trapezoid, arranged in a sort of wave 
across the floors. The balconies consist of a slab 
supported by cube-shaped brackets and a balus-
trade composed of a wide beam based on an open-
work series of vertical bars. Their form was further 
enhanced by carefully selected colour scheme – 
which unfortunately was changed in recent years. 
The original shades of orange, brown, and yellow 
on a white and grey background helped break the 
monotony of the façade. The southern walls featur-
ing such balconies would significantly contrast the 
smooth, northern walls lacking such decoration. 
It wasn’t really a choice of aesthetics – but rather 
a practical concern. The balconies would serve 
their purpose only on the sunny side – that is the 
south section of the building.

Emotional post-modernism
The Popowice neighbourhood was built in the 
1970s. It was only until 80s and 90s that the area 
was complemented by a temple. The Church of 
Blessed Viring Mary, Queen of Peace was designed 
by three architects: Wojciech Jarząbek, Wacław 
Hryniewicz, and Jan Matkowski. The shape of the 
building is derived from the draped coat of St. Mary, 
which in Christian iconography means maternal 
protection. There is a tower at its top, resembling 
hands folded in prayer. The design – from the base-
ment all the way up to the roof – is based on a single 
geometric figure – a square. The layout of the tem-
ple consists of two squares of different sizes joined 
together, with one of the corners shaved off. Almost 
every element of the church in Popowice fits into 
a square – window openings, the stone portal at the 
main entrance, bas-relief decorations of benches or 
sections of the chandeliers. Following this design 
the warm, golden coloured altar creates contrast 
with the neighbourhood blocks on the outside.

Krzysztof Ziental

03. Lata 90. Kościół Najświętjszej Marii Panny Królowej Pokoju.
/ 1990s. The Church of Blessed Virgin Mary Queen of Peace.

02. Lata 70. Fragment osiedla mieszkaniowego Spółdzielni Energetyk.
/ 1970s. Part of the housing estate of Spółdzielnia Energetyk.
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25Sun. The dryness of desert-like mountains 
clashing with the green of lemon trees grow-
ing in the river valley. The sky featuring a dif-

ferent shade of blue every evening. And blue ele-
ments of architecture as well as pieces of pottery 
found in the dirt during the walks around the area. 
Mañana, no pasa nada. If not today then tomorrow; 
it’s all good.

That’s how I remember my stay in Blanca and I miss 
it a great deal. I still can’t find myself after coming 
back to Poland. Going from a small town of six 
thousand to a city a hundred times larger made me 
re-evaluate my needs. The material is now less im-
portant me, but my spiritual needs have increased 
– I need to surround myself with silence and beauty 
– just because. Instead of looking through orders on 
a computer screen, I’d rather go for a walk and pick 
fruit in the sun. Peel them. Cut them. With increas-
ing precision. I’d do something, but in an entirely 
different manner, without pressure.

Initially the plan was to make just a few jars of pre-
serves. Forced quarantine, plenty of time – and 
these jars would make ideal trip souvenirs for fami-
ly and friends. However I was unable to stop myself. 
And the people I’ve met over there kept inviting 
me to their gardens to pick fruit. Nisperos, apri-
cots, plums, pears, peaches... A couple of oranges 
left on the trees after the winter. And obviously the 
lemons, which grow in Murcia all year long. Elena 
even gave me a bag of frozen mandarin orange pulp 
sitting in her freezer since December. This activity 
helped me in a natural fashion put the finishing 
touch on the Mio blu project exploring chronic fa-
tigue – and how bad I am at relaxing. But you can 
relax, even while doing something.

Thanks to cyanotype technique, which I’ve used 
to produce a series of oniric self-portraits, I’ve also 
made blue labels for about 60 jars of preserves. 
These pieces were a part of the installation at the 
exhibition recapping my residency. They were 
made available to the audience – for voluntary 
contributions. I’ve brought 30 jars back to Poland. 
If possible, I intend to go back to Blanca and contin-
ue my work there. I mean relaxation.

S łońce. Suchość jakby pustynnych gór złama-
na zielenią cytrynowych drzew rosnących 
w dolinie rzeki. Błękit nieba, każdego wieczoru 

w innym odcieniu. I błękitne elementy architektury 
czy odłamków potłuczonej ceramiki znajdowanej 
w ziemi podczas spacerów po okolicy. Mañana, no 
pasa nada. Jak nie dzisiaj, to jutro; nic się nie stało.

Tak wspominam mój pobyt w Blance i tęsknię, 
cały czas nie mogąc się odnaleźć po powrocie do 
Polski. Przeskok z miasteczka o populacji zaledwie 
6 tys. mieszkańców do stukrotnie większego miasta 
spowodował przewartościowanie moich potrzeb: 
zmniejszając materialne, a zwiększając te wewnętrz-
ne, duchowe; wskazując na istotę przebywania w ci-
szy i pięknie, tak po prostu. Zamiast siedzieć przed 
ekranem przy zleceniach, wolałam chodzić po tam-
tejszej okolicy i w słońcu zrywać owoce. Obierać 
owoce. Kroić owoce. Coraz dokładniej. Robić coś, ale 
w zupełnie innym wymiarze, bez presji.

Pierwotny plan zakładał przygotowanie tylko kilku 
słoików przetworów – trwała przymusowa kwa-
rantanna, czasu było sporo, a taki słoik to w końcu 
idealny prezent z wyjazdu dla rodziny i znajomych. 
Okazało się jednak, że nie mogę przestać, a poznani 
na miejscu przyjaciele ciągle zapraszają, by wpadać 
do ich ogrodów i zbierać, co jest. Nisperos, morele, 
śliwki, gruszki, brzoskwinie... Trochę pomarańczy, 
które uchowały się na drzewach po zimowym se-
zonie. I oczywiście cytryny, które w Murcii są przez 
cały rok. Elena dorzuciła jeszcze pakę mrożonej 
pulpy z mandarynek zalegającej w jej zamrażarce od 
grudnia. W naturalny sposób ta aktywność dopełniła 
mój niebieski, artystyczny projekt „Mio blu” mówią-
cy o chronicznym zmęczeniu; o tym, jak nie umiem 
odpoczywać. A można, i to nawet coś robiąc.

Za pomocą techniki cyjanotypii, w której przygo-
towałam serię onirycznych autoportretów, stwo-
rzyłam także błękitne etykiety na około 60 słoików 
z przetworami. Na wystawie podsumowującej rezy-
dencję stanowiły one część instalacji i udostępnio-
ne zostały publiczności za dobrowolną opłatą. Do 
Polski przywiozłam 30 słoików. Jeśli tylko pojawi 
się taka możliwość, zamierzam wrócić do Blanki  
i kontynuować pracę. Wróć: odpoczynek.

Maria Łuc
projektantka graficzna i artystka wizualna. W 2019 roku ukończyła 
grafikę na wrocławskiej ASP. Wcześniej studiowała także w École 
supérieure d’Art et Design w Orleanie we Francji oraz w Narodo-
wej Akademii Sztuki we Lwowie. Jej dyplom obroniony w Pracowni 
Książki oraz w Pracowni Druku Cyfrowego i Technik Eksperymen-
talnych został zaprezentowany podczas Wystawy Najlepszych 
Dyplomów w galerii BWA Wrocław Główny w październiku  
2019 roku. Stale rozszerza swoje zainteresowania formalne zapo-
czątkowane przez malarstwo i fotografię, rozszerzając je o ekspe-
rymenty z kolażem, animacją i filmem. Za pomocą tych mediów 
tworzy niekonwencjonalne realizacje poruszające współczesne 
zagadnienia ekologiczne, kulturowe i społeczne. Od września 
2019 realizowała praktyki Erasmus+ w AADK Spain jako pracownik 
rezydencji artystycznej. W czerwcu 2020 zrealizowała tam własny 
projekt rezydencyjny dzięki wsparciu Strefy Kultury Wrocław  
w ramach programu Kultura Mobilna.

graphic designer and visual artist. Graduated from graphic design 
at the Academy of Fine Arts in Wrocław in 2019. Earlier she also 
studied at the École supérieure d’Art et Design in Orleans, France, 
and at the National Academy of Art in Lviv. The diploma she de-
fended at the Book Studio and the Digital Printing and Experimen-
tal Techniques Studio was presented during the Best Diploma 
Exhibition at the BWA Wrocław Główny gallery in October of 2019.

She continues to develop her talents, which initially meant paint-
ings and photography, but included experiments with collages, 
animation, and film later down the line. Using such media she 
creates unconventional realisations discussing ecology, culture, 
and social issues. Since September of 2019 she participated  
in the Erasmus+ programme at AADK Spain as an art resident.  
In June of 2020 she organised her own residency project with  
the help from Culture Zone Wrocław as part of the Culture  
of Mobility programme.ar
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         All the shades  
         of blue 

Wszystkie  
    odcienie błękitu 
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NON OMNIS
MORIAR

W chwili, gdy wyjście na cmentarze 
nie jest wskazane z powodu szalejącej 
pandemii, redakcja „Niezbędnika” 
postanowiła przywrócić pamięć pew-
nym miejscom, osobom lub skiero-
wać światło na historie schowane za 
murami wrocławskich nekropolii.

Kiedy w 1948 roku Ministerstwo Ziem Odzyskanych ogłosiło akcję 
powojennego „odniemczania” Wrocławia, nie oszczędzano także 
niemieckich nekropolii. „Oczyszczone” obszerne tereny niejedno-
krotnie zmieniano w… parki. Tym sposobem Kommunal Friedhof in 
Graebschen to obecny Park Grabiszyński. Jest to przypadek o tyle 
ciekawy, że pomimo bezwzględnego usuwania śladów przeszło-
ści, spacerując jego alejkami, można dostrzec wrośnięte w ziemię 
stare płyty nagrobne. Szczególnie tajemniczy wydaje się niewielki 
cmentarzyk dziecięcy znajdujący się niedaleko pętli tramwajowej. 
Kiedy przyjrzymy się bliżej, dostrzeżemy nagrobki zarówno polskich, 
jak i niemieckich dzieci. Podobno te niemieckie ocalały dzięki 
sąsiedztwu z powojennymi grobami tzw. „dzieci niewybuchów”, 
które, buszując po gruzach Breslau, padały ofiarami znajdujących się 
tam licznych niewypałów. Choć teren jest dość zaniedbany, czasem 
można dostrzec kwiaty i znicze pozostawione na maleńkich nagrob-
kach. Jak informuje tablica przy wejściu, opiekują się nimi uczniowie 
z pobliskiej szkoły podstawowej.

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

Since visiting the cemetery is unwise 
during the outbreak, the team of the 
“Cultural Guide” decided to prepare 
a small reminder of certain locations, 
individuals, and shed a bit of light on 
the stories hiding behind the walls of 
Wrocław necropoli.

When the Ministry of Reclaimed Territories announced in 1948 the initia-
tive to “de-Germanise” Wrocław, that also meant the liquidation of Ger-
man necropoli. The vast “cleared” areas were often transformed into... 
parks. That’s how the Kommunal Friedhof in Graebschen became what 
is now the Grabiszyński Park. This is a rather interesting case. Despite 
the eff orts to remove all traces of the past, you may still encounter old 
tombstones embedded in the ground while strolling the alleys. A small 
children’s cemetery located near the tram turning loop is particularly 
mysterious. Upon closer inspection you may notice, that it contains 
graves of both Polish and German children. The story goes, that the 
German graves survived by sheer proximity to the graves of Polish kids, 
who were killed by unexploded ordinance hidden amidst the ruins of 
Breslau. While the area is now poorly maintained, you can still spot on 
occasion fresh flowers and grave candles left on tiny graves. According 
to the plaque placed near the entrance, the students of the nearby 
elementary school help maintain the cemetery. 

Park tajemnic
The secret park

czyli wrocławskie 
nekro-historie
or Wrocław 
necro-stories
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03b
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243 lata temu między ulicami Legnicką, Braniborską, Dobrą i Trze-
meską założono Grosser Friedhof – wielki cmentarz luterański. 
Była to nekropolia przeznaczona dla elity miasta: chowano tam 
zasłużonych wrocławian; swoje grobowce rodzinne miał na jej te-
renie m.in. ród Kornów – prominentna rodzina księgarzy i drukarzy 
czy ród Eichbornów – bankierów, słynnych wówczas właścicieli 
banku Eichborn & Co. Choć cmentarz wraz z nagrobkami zlikwi-
dowano w 1957 roku, jeszcze do niedawna można było natknąć 
się na ich ślady: fragmenty płyt cmentarnych stały się budulcem 
podstawy ogrodzenia Przedszkola nr 41. By „kłopotliwa spuścizna” 
nie kłuła w oczy, w 2018 roku został on otynkowany.
Wrocław usiany jest pozostałościami po płytach cmentarnych. 
PRL-owscy budowniczy i likwidatorzy cmentarzy kamieniarkę 
wywozili z reguły na trzy miejskie gruzowiska: wzgórze Gomułki 
(obecnie Andersa), Słowiańskie oraz dziś nieistniejące Mikołajskie. 
Gregor Thum w swojej książce „Obce miasto. Wrocław 1945 i po-
tem” wskazuje, że zgromadzony tam materiał budowlany wykorzy-
stywano do umocnienia fosy miejskiej, renowacji stadionu oraz do 
budowy nowych wybiegów dla zwierząt we wrocławskim zoo.

Dzień Zmarłych nie musi być smutny. By tego doświadczyć, nie trzeba je-
chać na meksykańskie obchody Día de Muertos, a wystarczy zaobserwo-
wać wrocławskich Romów na Cmentarzu Osobowickim (groby cygańskie 
grupują się tam wzdłuż głównej alei prowadzącej od wejścia przy ul. Oso-
bowickiej do kaplicy cmentarnej i na wschód od wejścia). Wciąż żywa jest 
u nich tradycja żałoby oraz świętowania przy grobach – Romowie wierzą, 
że zmarli są w grobie obecni i mogą razem z żyjącymi potomkami pić oraz 
palić, dlatego polewają nagrobki wódką i zapalają na nich papierosy. 
Jak wiemy, rodziny cygańskie są liczne, a do wspólnego biesiadowania 
potrzebne jest miejsce, stąd kaplice i nagrobki – można powiedzieć: 
mauzolea – olbrzymich rozmiarów. Dodatkowo epatujące przepychem, 
często wykonane z czarnego marmuru, z ornamentami nawiązującymi 
do dóbr materialnych (np. wizerunek zmarłego trzymającego w rękach 
telefon komórkowy, opartego o samochód). Jest to związane z symboliką 
drogi, wędrówki, kontaktu z rodziną, władzy i szacunku – tak ważnych 
wartości w kulturze romskiej.

Dwudziestowieczne zawieruchy dziejowe – jak wiadomo – Wrocła-
wia nie omijały. Nic więc dziwnego, że na rozsianych po mieście 
nekropoliach znajdziemy nagrobki żołnierzy, którzy polegli setki 
czy nawet tysiące kilometrów od domu. Czasy I wojny światowej 
pamięta Cmentarz Żołnierzy Włoskich – pochowani są na nim 
jeńcy z Italii, którzy do niemieckiej niewoli trafili po przegranej 
w październiku 1917 roku bitwie pod Caporetto. Wypisane na 
nagrobkach imiona młodych włoskich wojaków (tj. Nazzareno czy 
Anello) brzmią dziś staromodnie i obco nawet dla mieszkających 
we Wrocławiu ekspatów z Półwyspu Apenińskiego.
Nekropoliami wojskowymi o znacznie większej skali są te, na 
których spoczęli po 1945 roku czerwonoarmiści biorący udział 
w Festung Breslau. Na partynickim Cmentarzu Oficerów Radziec-
kich, do którego wstępu strzegą charakterystyczne czołgi i armaty, 
pochowanych jest ponad 750 wojskowych wyższej rangi; prawie 
dziesięć razy tyle szeregowych żołnierzy ze Wschodu miejsce 
ostatniego spoczynku znalazło na Skowroniej Górze. Niewielu 
pamięta, że krótko po wojnie swoje mogiły we Wrocławiu miało 
także wojsko i cywilni jeńcy z Francji. Po kilku latach poszukiwa-
nia dla nekropolii reprezentatywnej lokalizacji władze francuskie 
zdecydowały się jednak w 1951 roku na ekshumację i przewiezienie 
doczesnych szczątków poległych do ojczyzny.

Do tworzenia przedwojennych nekropolii Breslau nierzadko rękę przykła-
dali najzdolniejsi miejscy architekci – także ci, których nazwiska do dziś 
kojarzone są z awangardowym osiedlem WuWA. Ze względu jednak na 
to, że po II wojnie światowej poniemieckie cmentarze dziczały bądź były 
niszczone, po wielu znakomitych dziełach modernistycznej architektury 
cmentarnej nie został kamień na kamieniu. W proch obróciły się realizacje 
współorganizatora wystawy WuWa, Richarda Konwiarza: nie zobaczymy 
już ani wybudowanego w połowie lat 20. na Cmentarzu Grabiszyńskim 
krematorium, ani minimalistycznej kaplicy z 1934 roku zaprojektowanej 
dla nekropolii na Kozanowie (dziś park Zachodni). Szczęścia nie miał też 
oddany do użytku pod koniec lat 20. kościółek na Cmentarzu Świętego 
Ducha – do dziś, spacerując Bardzką między nagrobkami, kroczymy 
ścieżkami wytyczonymi przez jego autora (i projektanta całego założenia) 
Theo Eff enbergera. Cegły z dawnej kaplicy są też podobno wbudowa-
ne w nową, zaprojektowaną na przełomie lat 70. i 80. przez Tadeusza 
Zipsera. Najlepiej zachowany przykład przedwojennego modernizmu 
cmentarnego znajdziemy na największej wrocławskiej nekropolii. W 1921 
roku na Osobowicach wybudowano kaplicę według projektu Maxa Berga, 
która w zbliżonym do pierwotnego kształcie stoi tu do dziś.

243 years ago, between Legnicka, Braniborska, Dobra, and Trze-
meska Streets the Grosser Friedhof – a large Lutheran cemetery – 
was founded. This necropolis was dedicated to the city’s elite – that 
is well respected Wrocław residents. Thus it was the burial place for 
such families as the Korns – a prominent family of booksellers and 
printers, or the Eichborn family of bankers, owners of the famous 
Eichborn & Co. bank. While the cemetery and the graves were liqui-
dated in 1957, even recently you could still spot traces of it: pieces 
of gravestones were used in the construction of the fence around 
Kindergarten n° 41. To ensure this “uneasy legacy” does not stand 
out, the fence walls were covered with plaster in 2018.
Wrocław bears many such reminders. Constructors and liquidator 
teams during the PRL era would transport the material from graves 
to three municipal landfills: Gomułka Hill (currently the Anders Hill), 
Słowiańskie Hill, and the now demolished Mikołajskie Hill. Gregor 
Thum in his book An alien city. Wrocław in 1945 and later says, that 
the material obtained from gravestones was used to “fortify the 
banks of the city moat, renovate the stadium, and build new enclo-
sures for the animals at the Wrocław zoo.”

All Saints’ Day does not have to be a sad occasion. You don’t need to travel 
to experience the joy of Mexican Día de Muertos. Simply observe, how the 
Romani people celebrate the day at the Osobowicki Cemetery (graves of 
the Romani are grouped along the main alley leading from the entrance 
near Osobowicka Street all the way to the cemetery chapel, towards 
East). They still follow the tradition of mourning and celebrating at the 
graves. The Romani believe, that the deceased are still with them in their 
graves, and that they can drink and smoke in the company of their living 
descendants. That is why they pour vodka on the gravestones and place lit 
cigarettes on them. 
Romani families are often large, thus you need a lot of room for the festiv-
ities. As such the chapels and graves – you might say mausoleums – are 
massive. They’re also lavishly decorated, often made from black marble, 
with ornaments resembling material goods (for example with an image of 
a deceased holding a cell phone, leaning against a car). This is a reference 
to being on the road, journey, staying together as a family, power, and 
respect – matters important in the Romani culture.

As we all know, the turmoil of the 20th century did not spare 
Wrocław. Thus it is unsurprising, that the necropoli scattered 
around the city include graves of soldiers, who died often thou-
sands of kilometres away from home. The Cemetery of Italian 
Soldiers is a memento of WWI. The Italian prisoners of war, cap-
tured after the defeat at the hands of Germans during the Battle 
of Caporetto in 1917, are buried here. The names of young soldiers 
written on the tombstones (such as Nazzareno or Anello) sound 
very archaic and foreign – even to the expatriates from the Italian 
Peninsula now living in Wrocław.
The soldiers of the Red Army, who took part in Festung Breslau, 
were buried after 1945 in significantly larger necropoli. The Soviet 
O³ icer Cemetery in Partynice, decorated with tanks and artillery at 
the entrance, features the graves of over 750 high ranking o³ icers. 
Nearly ten times more foot soldiers from the East now rest at the 
Skowronia Góra cemetery. Few people still remember, that shortly 
after the war many French soldiers and prisoners of war were also 
buried in Wrocław. After a few years of searching for an appropriate 
location for a French necropolis, the French government ultimately 
decided in 1951 to exhume the remains of their people and bring 
them home.

Often some of the finest city architects were involved in designing the 
pre-war necropoli – their names are today associated with the avant-garde 
WuWA district (Wohnung und Werkraum – Home and Workplace). Howev-
er, since after WWII the former German cemeteries were either falling into 
disrepair or being demolished, many of the modernist pieces of cemetery 
architecture have been entirely obliterated. The creations of Richard 
Konwiarz, the co-organiser of the WuWa building exhibition, have been re-
duced to dust. The crematorium built in the mid 1920s at the Grabiszyński 
Cemetery, as well as the minimalist chapel built in 1934, designed for the 
Kozanów necropolis (now Zachodni Park) no longer exist. The church at 
the Holy Spirit Cemetery opened in the late 1920s also suff ered the same 
fate. Today, as you walk the alleys between the graves near Bardzka street, 
you’re following the routes designed by the originator (and the architect 
for the entire project) – Theo Eff enberger. The bricks of the old chapel 
were apparently used in the construction of the new chapel built in the 
late 1970s and early 1980s, designed by Tadeusz Zipser. The pre-war ceme-
tery modernist architecture was however well-preserved at the largest 
necropolis in Wrocław. A chapel designed by Max Berg was constructed in 
1921 at the Osobowicki Cemetery, which survives to this day – unchanged 
for the most part.

Nagrobek sięgnął bruku
Graves on the pavement

Przepych za życia i śmierci
Splendour in life and death

Na obcej ziemi
On the foreign soil

Nekro-modernizm
Necro-modernism

01 a, 01b fot. Neo[EZN], ze zbiorów fotopolska.eu; 
02 fot. Virzzz, ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl; 
03 a fot. Dawid Galus, ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl; 
03 b fot. Stefan Arczyński, ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl; 
04 a, fot. Bard, ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl; 
04 b, fot. bonczek/hydroforgroup/, ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl;
05 nieistniejące już krematroium na Cmentarzu Grabiszyńskim, 
fot. ze zbiorów fotopolska.eu

02

03

04

05

01b

04b

05

02



28

T
aj

em
n

ic
zy

  
W

ro
cł

aw
 

Today’s Zwierzyckiego Boulevard is an unu-
sually charming place – ideal for an autumn 
stroll amongst the plane trees. Even at the 
beginning of the 20th century this area near 
the river bank was rather wild, suffering from 
large and small flooding. It also used to be the 
site of the Sternberg brewery. After the North-
ern Pomeranian Bridge was constructed in 
1930, the city authorities decided to reinvent 
the industrial theme of this place. In 1935 the 
brewery was demolished, and the construc-
tion of a new massive building designed by 
Rudolf Kühn began. It would become home to 
the Neue Arbeitsamt – that is the New Labour 
Office. It would be modern and in line with the 
grandeur of the Nazi authority. The result was 
the raw, characteristic façade adjacent to the 
boulevard.
After 1945 the only slightly damaged building 
would make a fine headquarters for a number 
of important institutions. Only days after the 
war the wing of the building towards Pomor-
ska Street would serve as the State Archives 
tasked with securing and cataloguing doc-
uments that survived the fighting. In 1949 
the long wing right next to the Zwierzyckie-
go Boulevard became home to the Institute 
of Geological Sciences of the University of 
Wrocław. The work performed by prof. Kazimi-
erz Maślankiewicz was little short of a miracle, 
when he managed to organise a Mineralogical 
Museum from the specimens recovered after 
the war. The remaining sections of the build-
ing would then house the Voivodeship Com-
mittee of the Polish United Workers’ Party. 
The adjacent Max Born square would serve the 
communist activists as one of the locations for 
organising pro-government manifestations. 
After the regime has changed, the venue was 
given to the Faculty of Physics and Astronomy 
of the University of Wrocław.
All in all this area has had a turbulent past, 
and yet it remains a place of serenity amongst 
the piles of autumn leaves. I do recommend 
going on stroll here, starting at the Odra hy-
droelectric power plant, walking along the riv-
er bank, and going through the quiet Cybulsk-
iego street on your way back. While the sights 
are hardly glamorous, those seeking unusual 
environments will surely find the undeniable 
charm of Wrocław right here.

Dzisiejszy Bulwar Zwierzyckiego to miejsce 
niezwykle malownicze, idealnie nadające się 
na jesienny spacer pośród wysokich plata-
nów. Jeszcze na początku XX w. był to nieco 
zdziczały fragment miejskiego wybrzeża, tar-
gany większymi i mniejszymi powodziami, 
goszczący zabudowania gorzelni Sternberga. 
Po wzniesieniu w 1930 r. Mostu Pomorskiego 
Północnego władze miasta postanowiły zmie-
nić industrialny obraz tej okolicy. W 1935 r. 
rozebrano gorzelnię i rozpoczęto budowę oka-
załego gmachu według projektu Rudolfa Küh-
na dla Neue Arbeitsamt, czyli Nowego Urzędu 
Pracy. Miało być nowocześnie i z zachowa-
niem powagi nazistowskiej władzy. Tak oto 
powstała surowa, charakterystyczna fasada, 
połączona ze spacerowym bulwarem.
Po 1945 r. uszkodzony w bardzo niewielkim 
stopniu budynek stał się łakomym kąskiem 
dla ważniejszych instytucji. Już od pierwszych 
dni po wojnie skrzydło od ulicy Pomorskiej 
posłużyło za siedzibę Archiwum Państwo-
wego, zabezpieczającego i katalogującego tu 
ocalałe z pożogi miasta dokumenty. Długie 
skrzydło przy Bulwarze Zwierzyckiego zajął 
wiosną 1949 r. Instytut Nauk Geologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. Kazimierz 
Maślankiewicz dokonał tu niemal cudu, or-
ganizując z odnalezionych po wojnie zbiorów 
Muzeum Mineralogiczne. W pozostałej czę-
ści gmachu swoją siedzibę ulokował Komitet 
Wojewódzki PZPR – przyległy plac Maxa Bor-
na posłużył komunistom jako jedno z miejsc 
służących do prorządowych manifestacji. Po 
przemianach ustrojowych wprowadził się tu 
Wydział Fizyki i Astronomii UWr.
Jest to więc miejsce o burzliwej historii, a jed-
nak niezwykle spokojne i tonące w morzu je-
siennych liści. Polecam spacer od spieniającej 
fale na Odrze elektrowni wodnej wzdłuż wy-
brzeża, i z powrotem kameralną ulicą Cybul-
skiego. Nie są to może miejskie salony, ale 
poszukiwacze niezwykłych klimatów z pewno-
ścią dostrzegą tu nieodparty urok Wrocławia.
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ANDRZEJOWA WYKREŚLANKA

ZNAJDŹ PARY

HASŁO:
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Spośród rozrzuconych rękawiczek znajdź 5 par oraz jedną sztukę, która swojej pary nie ma.

Których Andrzejów mają za patronów wrocławskie ulice? Ich nazwiska zostały ukryte  
w poniższym diagramie – należy je tylko odszukać i wykreślić (dla ułatwienia podano ich 
krótkie charakterystyki oraz osiedla, na których można znaleźć tabliczki z ich personaliami). 
Odpowiedzi nie przecinają się, a kratki z kolejnymi literami nazwiska sąsiadują ze sobą  
bokami (nie na ukos). 

Niewykreślone litery czytane rzędami utworzą hasło – miejsce, z którym zawodowo  
związany był jeden z nich.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

– twórca polskiej odmiany skautingu, czyli harcerstwa [Wojszyce]

_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
– pisarz polityczny w dobie renesansu, sekretarz królewski [Stare Miasto]

_ _ _ _ _ _ 
– postać fikcyjna, główny bohater sienkiewiczowskiego „Potopu” [Żerniki]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
– poeta, satyryk (związany z kabaretem Elita), dziennikarz (m.in. kierownik  
wrocławskiego radiowego magazynu „Studio 202”) [Borek] 

_ _ _ _ _ 

– reżyser filmowy i teatralny; cztery jego produkcje otrzymały nominację  
do Oscara [Zalesie] 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

– ukraiński rewolucjonista, oficer armii rosyjskiej walczący w powstaniu  
styczniowym po stronie polskiej [Sępolno]

_ _ _ _ _ 
– pisarz i publicysta, współzałożyciel Związku Zawodowego Literatów  
Polskich, jego prawdziwe personalia to Tadeusz Gałecki [Kleczków]

_ _ _ _ _ _ _ _ 
– folklorysta, etnograf, twórca m.in. „Słownika dialektologicznego  
Śląska Cieszyńskiego” [Ołbin]

_ _ _ _ _ _ _ _ 
– architekt i wykładowca (twórca projektu przebudowy Teatru Polskiego  
we Wrocławiu czy gmachu Wydziału Mechanicznego PWr) [Żerniki]

Na 7 osób, które prześlą poprawne rozwiązanie wykreślanki mailowo  
na adres niezbednik@strefakultury.pl, będą czekać nagrody:

• 1 podwójne zaproszenia na koncert zespołu Älskar do Impartu

• 1 podwójne zaproszenia na koncert „Thanks Jimi Symphonic”  
w wykonaniu Leszka Cichońskiego i Orkiestry Filharmonii Sudeckiej

• 3 najnowsze płyty zespołu Prawda ( → więcej na str. 38)

• 2 podwójne zaproszenia na spektakl Teatru Polskiego w podziemiu  
„Aktorzy prowincjonalni. Autobiografie”.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:  
www.strefakultury.pl/niezbednik-listopad2020-konkurs.

W R O C Ł A W S K I E J





OGŁOSZENIE WYDAWCY

REKLAMA













37

O autorce / About the author:
Wybitna prozaiczka i eseistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
za 2018 rok i The Man Booker International Prize 2018 za powieść „Biegu-
ni”. Wielbicielka Junga, znawczyni filozofii i wiedzy tajemnej, studiowała 
psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Głośnym sukcesem pisarki była 
jej trzecia powieść – „Prawiek i inne czasy” (1996). W 2014 roku ukazały się 
„Księgi Jakubowe”, za które otrzymała Nagrodę Literacką Nike (po raz drugi, 
po „Biegunach” w 2008 roku). 3 lata temu roku Agnieszka Holland przeniosła 
jej inną powieść „Prowadź swój pług przez kości umarłych” (2009) na srebrny 
ekran. Film zatytułowany „Pokot” miał swoją premierę na Berlinale i został 
nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem.
Fantastic writer of prose and essays, winner of the 2018 Nobel Prize in literature 
as well as The Man Booker International Prize 2018 for the Flights novel. A great 
admirer of Jung, expert in philosophy and mysticism, she studied psychology at 
the Warsaw University. Her third book – Primeval and Other Times (1996) – was 
the writer’s massive success. In 2014 she published The Books of Jacob, which 
won her the Nike Literary Award (for the second time – she won one in 2008 for 
the Flights). Three years ago Agnieszka Holland adapted one of her other books 
– Drive Your Plow Over the Bones of the Dead (2009) – for the big screen. The 
movie titled Spoor had its premiere at the Berlinale festival, and won the Silver 
Bear award.

O autorze / About the author:
Mieszka i pracuje we Wrocławiu, w którym to mieście – jak sam mówi – jest
zakochany. Do tego stopnia, że jego kolejna książka, nad którą pracuje, rów-
nież opowiadać będzie o naszym mieście, lecz akcja toczyć się będzie wcześ-
niej niż w debiutanckiej „Chodź ze mną”. Konrad Możdżeń – oprócz tego, że
pisze – jest członkiem dwóch wrocławskich zespołów, w których gra na perku-
sjonaliach: w wykonującym muzykę reggae z elementami dub i ska Bethelu 
oraz w mieszającej elektronikę raz z jazzem, raz z disco grupie Fox in the Box.

He lives and works in Wrocław, the city – as he says – is in love with. His passion 
for the city is so great, that his second book, which he is now working on, will 
also be about our city. This time however it will describe events from before the 
story of „Chodź ze mną”. You may experience the artistry of Konrad Możdżeń 
not only by reading, but listening as well. He plays drums in two Wrocław music 
bands: Bethel, which is focused on reggae music with dub and ska elements, 
and the Fox in the Box group mixing electronic music sometimes with jazz and 
sometimes with disco.
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O książce / About the book:
To pierwsza książka Olgi Tokarczuk po przyznaniu jej przez Akademię Szwedz-
ką Literackiej Nagrody Nobla, która składa się z dwunastu tekstów: sześciu 
esejów i sześciu wykładów (w tym: szeroko komentowanej mowy noblowskiej 
wygłoszonej w Sztokholmie 7 grudnia 2019 roku). To książka eseistyczna, 
w której autorka zaprosi nas za kulisy swojej twórczości, opowie o laboratorium 
swoich idei – zapowiadał Waldemar Popek z Wydawnictwa Literackiego. Wraz 
z Tokarczuk podążamy za logiką rodzącej się fabuły i za wewnętrznym światem 
bohaterów; odkrywamy ich motywację i poznajemy światopogląd.
This is the first book written by Olga Tokarczuk after being awarded the Nobel 
Prize in Literature by the Swedish Academy. The book consists of twelve pieces: 
six essays and six lectures (including the widely discussed Nobel Prize award 
speech she delivered in Stockholm on 7th of December 2019). “The books is an 
essay in nature. The author takes us behind the scenes of her own work, present-
ing the creative process behind her concepts”, said Waldemar Popek form the 
Wydawnictwo Literackie publishing house. We follow Tokarczuk on the trail 
of logic of the unfolding story as well as the environment of the protagonists 
– we discover their motivations and world view.

O książce / About the book:
To mroczna powieść grozy, której akcja dzieje się we współczesnym Wrocła-
wiu, choć jest powiązana z Breslau początku lat 20. XX wieku i grasującym 
wówczas kanibalem, Karlem Denke. Dariusz Drzewiecki, wrocławski restaura-
tor, decyduje się na otwarcie knajpy w jednym z przedwojennych budynków. 
Nie spodziewa się jednak, że ponad stuletnie, podziemne pomieszczenia 
wypełnione są czymś więcej niż tylko chłodem i wilgocią. To wielkie miasto, 
wielkich zbrodni i wielkich nieszczęść. Olśniewające i piękne, ale jednocześnie 
ponure i cuchnące śmiercią – mówi w jednym z wywiadów o umieszczeniu 
fabuły we Wrocławiu sam autor. 
The story of this horror novel takes place in modern Wrocław, however the 
events refer to Breslau in the early 1920s and the infamous cannibal – Karl 
Denke. Dariusz Drzewiecki, an owner of a restaurant in Wrocław, decides to 
open a venue in one of pre-war buildings. To his surprise the over 100-year-old 
basement hides more than just cold air and damp surfaces. “A major urban 
centre means terrible crimes and great tragedies. It’s glamorous and beautiful, 
and yet filled with dread and stench of death” – that’s how author described 
Wrocław in one of the interviews.
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O płycie / About the album:
To szósty krążek grupy istniejącej od ponad ćwierćwiecza. Ostatni album 
„Chaos In Poland” to 90% polityki i 10% tematów z nią niezwiązanych. Tym ra-
zem jest zupełnie odwrotnie. Pomimo tego, że polityka wdziera się z buciorami 
w nasze życie, uznaliśmy, iż mamy też kilka innych kwestii do przekazania i kilka 
innych historii do opowiedzenia – mówią o płycie jej twórcy. Materiał nagrany 
został w Perlazza Studio, masteringiem zajął się najlepszy duet punkowo-du-
bowy w kraju, czyli Mario i Smok ze studia As One. 

This is the sixth album of the group existing for over a 25 years. “Our last album 
was 90% politics and 10% of other matters. This time it’s the other way around. 
While politics invade our lives at every turn, we have a couple of other things to 
discuss and stories to tell”, said the musicians. The material was recorded by 
Perlazza Studio. The finest punk-dub duo – Mario and Smok from As One studio 
– handled the audio mastering. 

O płycie / About the album:
Na płycie spotkały się trzy bezdyskusyjne talenty-osobowości: teksty Agniesz-
ki Osieckiej z muzyką Jerzego Satanowskiego w niezwykłej interpretacji 
Justyny Szafran. Zawiera czternaście piosenek, a jedną z nich jest zupeł-
nie premierowy utwór „Umrzeć z miłości”, czyli nieznany wiersz Agnieszki 
Osieckiej, do którego muzykę napisał Kuba Olejnik. Tytuł jest nieprzypadkowy 
– całość zbieżna jest z programem recitalu Justyny Szafran, prezentowanym 
w Teatrze Muzycznym Capitol. Autorką oprawy graficznej płyty jest również 
znana z desek Capitolu – Emose Uhunmwangho.

The album features three undisputed talents/personalities: lyrics of Agnieszka 
Osiecka with music of Jerzy Satanowski in a fascinating interpretation by Justy-
na Szafran. There’s fourteen songs in total, and one of them is the brand new 
To die from love, which is based on an unknown poem by Agnieszka Osiecka, 
with the music of Kuba Olejnik. The title is not a mere coincidence – the album 
accompanies the recital of Justyna Szafran presented at the Capitol Musical 
Theatre. The album’s graphic cover was designed by another Capitol performer 
– Emose Uhunmwangho.

O zespole / About the band:
Wrocławska punk-rockowa formacja założona latem 1994 roku przez Skutera 
i Melona jako kontynuacja legendarnego na Dolnym Śląsku zespołu Zwłoki 
(1980–1983). Swój debiutancki materiał – „Biologię z drugiej strony” – Prawda 
zarejestrowała w grudniu 1994 roku. Przez kilkanaście lat funkcjonowania 
nagrała cztery regularne albumy, kilka EP-ek, album kompilacyjny i wiele skła-
danek. W czerwcu 2016 r. w zupełnie nowym składzie zespół wyjechał w trasę 
koncertową i rozpoczął pracę nad nowym materiałem. Ostatnie cztery lata 
od owej reanimacji zaowocowały wydaniem dwóch EP-ek i dwóch albumów, 
z których pierwszy („Chaos in Poland”) został wydany jedenaście miesięcy po 
zagraniu pierwszego koncertu.

Wrocław punk-rock formation founded in the summer of 1994 by Skuter and 
Melon as a continuation of the band Zwłoki (1980–1983) renowned across 
Lower Silesia. They’ve recorded their debut material – Biology from the other 
side – in December of 1994. Over several years the band recorded four regular 
albums, several EPs, a compilation album, and many selections. In June of 2016 
the band went on a concert tour featuring all new members, and began work-
ing on their new material. The last four years since the reanimation resulted in 
the release of two EPs and two albums, the first of which (Chaos in Poland) was 
released eleven months after the first concert.

O autorach / About authors:
Justyna Szafran to aktorka i piosenkarka, która zasila zespół Teatru Muzycz-
nego Capitol od 2007 roku. Z piosenkami Agnieszki Osieckiej spotkała się już 
po śmierci poetki dzięki udziałowi w spektaklu „Nie żałuję” w reżyserii Jerzego 
Satanowskiego w Teatrze Atelier w Sopocie. Od jego premiery minęły 22 lata 
i teraz, bogatsza o wiele doświadczeń życiowych, wraca do tych kompozycji, 
a towarzyszą jej Rafał Karasiewicz (pianista, aranżer, kompozytor i producent) 
oraz Kuba Olejnik (kontrabasista, gitarzysta basowy, pedagog i animator życia 
muzycznego).

Justyna Szafran is an actress and a singer, who’s been with the Capitol Musical 
Theatre since 2007. She discovered songs by Agnieszka Osiecka – only after 
the poet has passed away – during preparations for the I don’t regret play 
directed by Jerzy Satanowski at the Atelier Theatre in Sopot. It’s been 22 since 
the premiere of the spectacle. Now, after many life experiences, she returns 
to these compositions in the company of Rafał Karasiewicz (pianist, arranger, 
composer, and producer) and Kuba Olejnik (double bass player, bass guitarist, 
educator, and animator of musical scene).
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