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Zima i wiosna  

PRL-u 

z kultura 

koordynatorka 

Karolina Dzimira 

cykl wykładów  

2013/2014  



"Zima i wiosna z kulturą PRL-u"  

to cykl kilkunastu  

otwartych wykładów 

popularnonaukowych, które 

przygotowywali głównie 

pracownicy naukowi oraz 

doktoranci. Organizatorem 

była Wrocławska Fundacja 

Studentów Historii Sztuki, 

współorganizatorem zaś Koło 

Naukowe Studentów Historii 

Sztuki UWr. Cały cykl 

koordynowała Karolina Dzimira,  

a w koordynację 

poszczególnych spotkań 

włączały się Katarzyna Bomba, 

Karolina Jara oraz Małgorzata 

Woźniak.  



Cykle "Zima i wiosna ze sztuką..." 

Fundacja przygotowuje od kilku 

lat; cieszą się one 

popularnością zarówno wśród 

studentów, jak i uczniów szkół 

licealnych oraz seniorów. Po raz 

pierwszy jednak poświęciliśmy 

cykl nie określonemu państwu, 

a specyficznej epoce w historii 

Polski. Ponadto przedsięwzięcie 

miało charakter 

interdyscyplinarny − wykłady 

były poświęcone 

np. malarstwu, teatrowi, poezji, 

ilustracji książkowej czy 

ceramice, a wśród 

zaproszonych prelegentów 

znajdowali się m.in. historycy 

sztuki, poloniści czy 

kulturoznawcy. Każdy wykład 

odbywał się we wtorek o godz. 

18:00, zawsze w innym miejscu: 

od klubokawiarni po instytucje 

kultury.  

 



17 XII 2013 | Café Sztuczki 
prof. Stefan Bednarek Życie codzienne w PRL-u 
 

14 I 2014 | BWA Szkło i Ceramika 
dr Barbara Banaś W krainie pikasów, czyli  
o polskiej ceramice lat 50. i 60. XX w. 
  
21 I 2014 |CRZ Krzywy Komin 
dr Anita Wincencjusz-Patyna PRL w ilustracji 
książkowej 
 

28 I 2014 | Infopunkt Łokietka 5 
dr hab. Marian Bielecki Jerzy Andrzejewski – 
między polityką a erotyką 
 

25 II 2014 | Kino Nowe Horyzonty 
mgr Przemysław Dudzioski, lic. Robert 
Dudzioski Kino popularne na miarę naszych 
możliwości. Janusza Majewskiego próby  
w filmie gatunkowym  
 

4 III 2014 | Mieszkanie Gepperta 
dr Tomasz Mikołajczak Akty socrealizmu, czyli  
o nagości robotniczo-chłopskiej 
 

11 III 2014 | Mediateka 
mgr Karolina Jara  Mozaiki, murale i sgraffita  
w PRL-u 

18 III 2014 | Tutti Frutti 
dr Agata Gabiś „Niechaj nikt nie lęka się 
nowatorstwa!” - odwilż w architekturze  
i co z tego wynikło 
 

25 III 2014 | Muzeum Architektury 
dr Andrzej Kostołowski Wrocław – 1948. 
Wystawa Ziem Odzyskanych 
 

1 IV 2014 | PANATO Cafe  
dr Małgorzata Możdżyoska-Nawotka Moda  
i wojna światów 
 

 15 IV 2014 | Galeria Miejska 
dr hab. Joanna Orska „Poemat dla dorosłych” 
Adama Ważyka –  poetycka polityka w PRL-u 
 

13 V 2014 | Audytorium Chemii 
mgr Krzysztof Ziental Czterdziestolatek, czyli 
młodzieniec wśród zabytków. Audytorium 
Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

20 V 2014 | CafeTHEA 
dr Piotr Rudzki Witkacy na scenach PRL-u 
 



PATRONI CYKLU 



17 XII 2013 
 

prof. Stefan Bednarek  
Życie codzienne w PRL-u 

 

Café Sztuczki  
ul. Szewska 36 



STEFAN BEDNAREK (1944) – dr hab., teoretyk i historyk kultury, prof. 

Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa.  

W latach 2004-2007 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN, 

2009-2013 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. 

 

Autor książek: Charakter narodowy w koncepcjach i badaniach 

współczesnej humanistyki, 1980; Pojmowanie kultury i jej historii we 

współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, 1995; W kręgu 

małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne, 1996;  Encyklopedia Nowej 

Ery. New Age od A-Z (współautorzy: W. Bockenheim, J. Jastrzębski), 

1996;  Encyklopedyczny przewodnik po świecie idei. Od Absolutu do 

Żeromszczyzny (współautor: J. Jastrzębski), 1966; Jak żyć? Leksykon 

literatury sapiencjalnej (współautorzy: J. Jastrzębski, M. Kocur), 1999. 

 

Redaktor prac zbiorowych: Nim będzie zapomniana. Szkice o 

kulturze PRL-u, 1997; Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku, 

2000;  Kongres Kultury Polskiej 2000, (współredakcja), 2002; O kulturze 

i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi 

Pietraszce (współredakcja), 2009; Chopin w kulturze polskiej 

(współredakcja), 2009. 

 



Przedmiotem opowieści będzie codzienność polska lat 1945-1989  

i jej obecność w pamięci zbiorowej w niemal ćwierć wieku po 

upadku rządów komunistycznych. Pamięć ta przechowuje bardzo 

zróżnicowane obrazy życia Polaków budujących socjalizm  

i – w zależności od przekonań ideowych, intencji perswazyjnych  

i indywidualnych doświadczeń – obrazy te straszą ponurą szarością 

głodnego i sterroryzowanego społeczeństwa lub wabią 

romantyzmem malowniczych protestów wywoływanych przez 

mieszkańców „najweselszego baraku w obozie socjalistycznym”. 

 

Ponadto widoczna jest skłonność do ogarniania jednym, grubą 

kreską rysowanym, obrazem całości tego okresu, podczas  

gdy – przy wszystkich oczywistych podobieństwach – na okres  

PRL-u składa się kilka bardzo odmiennych epok. Mamy też 

skłonność do zapominania, że rozkład socjalizmu dokonywał się 

na różnych poziomach życia społecznego, przy czym nie najmniej 

ważne były codzienne małe strategie przystosowania, adaptacji, 

ale i oporu oraz obrony wszystkiego tego, co uważano za wartości 

zagrożone przez totalitarną władzę. 

 



fot. Katarzyna Bomba 



14 I 2014 
 

dr Barbara Banaś 
W krainie pikasów, 

czyli o polskiej ceramice  
lat 50. i 60. XX w. 

 

BWA Wrocław – Galeria 
Szkła i Ceramiki 

(pl. gen. T. Kościuszki 9/10) 

 



BARBARA BANAŚ – dr historii sztuki, kustosz Działu  

Ceramiki i Szkła Współczesnego Muzeum Narodowego 

we Wrocławiu, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa 

Uniwersytetu Wrocławskiego; zajmuje się zagadnieniami 

rzemiosła artystycznego XX wieku i współczesnego 

designu. 

Współautorka publikacji poświęconych historii polskiego 

wzornictwa m.in. Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-

1999(2001), Out of the Ordinary. Polish designers of the 

20th century (2011). Autorka monografii: Krystyna 

Cybińska (2008), Zbigniew Horbowy (2009), Secesja 

wrocławska (wspólnie z fotografem L. Szurkowskim, 

2009), Polski New Look. Ceramika użytkowa lat 50.  

i 60. (2011), Ludwik Kiczura (2013). 

Kolekcjonuje polską porcelanę z lat 50. i 60. XX w. 



Porcelanowe figurki i serwisy odkrywane dziś w babcinych 

kredensach okazać się mogą cennymi i na nowo modnymi 

przedmiotami użytkowymi. Polski ceramiczny design z przełomu 

lat 50. i 60. minionego stulecia, potocznie przez wielu nazywany 

„pikasami”, odkrywany jest przez młode pokolenie. 

Biomorficzne formy, asymetrie, niebanalne desenie, żywa 

kolorystyka projektowanych wówczas przedmiotów doskonale 

wpisuje się we współczesne nowoczesne wnętrze. 

O tym, jak po wojnie rozprawiano się z mieszczańską brzydotą, 

jak w ramach centralnego sterowania starano się realizować 

hasło „piękno na co dzień”, jak ręcznie dekorowano 

nowoczesne serwisy, ile kosztował porcelanowy kot z Ćmielowa, 

czy polskie wzory wytrzymują konkurencję z czechosłowackimi 

projektami z tego okresu, a także jak wyglądały 

najpopularniejsze kawiarnie i  z czego szyto spódnice  

w Warszawie lat 50. i 60., opowie Barbara Banaś, kuratorka 

polskiej kolekcji porcelany prezentowanej w ramach wystawy 

„Wojna i pokój” we wrocławskich galeriach BWA . 

 



fot. Karolina Dzimira 



21 I 2014 
 

dr Anita Wincencjusz-Patyna 
PRL w ilustracji książkowej 

 

CRZ Krzywy Komin 
(ul. Dubois 33-35a) 

 



ANITA WINCENCJUSZ-PATYNA – adiunkt w Akademii Sztuk 

Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu 

historii sztuki i kultury, historii malarstwa, teorii sztuki.  

W Instytucie Historii Sztuki UWr prowadzi przedmiot Polska 

sztuka użytkowa XX i XXI wieku. Zainteresowania 

badawcze skupiają się na historii grafiki książkowej, 

zwłaszcza na polskiej ilustracji XX i XXI wieku, teorii ilustracji, 

a także na sztuce użytkowej XX wieku. Śledzi zjawiska  

w sztuce najnowszej zachodzące w Polsce i na świecie. 

 

Najważniejsze publikacje to Stacja Ilustracja: Polska 

ilustracja książkowa 1950-1980. Artystyczne kreacje  

i realizacje(Wrocław 2008), będąca obronioną w 2007 

roku dysertacją doktorską oraz Michał Jędrzejewski  

(Wrocław 2011). Ma na koncie serię artykułów 

poświęconych europejskiej ilustracji książkowej  

w czasopiśmie „Quart”; publikuje w „Formacie”  

i „Dyskursie”. Stypendystka Trinity Room Hub w Trinity 

College, Dublin (2011). 

  

 



Prezentacja przede wszystkim przypomni 

polską ilustrację książkową powstającą  

w latach PRL pod kątem charakterystycznych 

dla tego okresu pejzażów, motywów, 

bohaterów, pewnej próby zapisu otaczającej 

rzeczywistości. Autorka przyjrzy się także 

echom świata znanego z drugiej połowy 

poprzedniego stulecia we współczesnej 

polskiej ilustracji. 



fot. Katarzyna Bomba, 

Karolina Dzimira 



28 I 2014 
 

dr hab. Marian Bielecki 
Jerzy Andrzejewski – między 

polityką a erotyką  
 

Infopunkt Łokietka 5 
(ul. Łokietka 5/1) 

 



MARIAN BIELECKI – ur. 1975; dr hab., pracuje  

w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Autor książek: Literatura i lektura. O metaliterackich  

i metakrytycznych poglądach Witolda 

Gombrowicza (2004),Interpretacja i płeć. Szkice  

o twórczości Witolda Gombrowicza (2005), Historia – 

Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu 

historycznoliterackiego (2010; nagroda „Literatury 

na Świecie”), Kłopoty z Innością (2012); 

współredaktor tomów: (z E. Rychter) Po(granicza) 

teorii (2010), (z W. Browarnym i J. Orską)  

Po Miłoszu (2011). 

  

 



Dla twórczości Jerzego Andrzejewskiego 

charakterystyczny jest osobliwy splot literatury  

i biografii, tekstu i ciała, tego co polityczne i tego co 

erotyczne. Ta szczególna właściwość jego 

pisarskiego projektu w sposób najciekawszy 

dochodzi do głosu w utworach Ciemności kryją 

ziemię i Bramy raju – i one będą zasadniczym 

tematem wykładu. W tej perspektywie są to 

opowieści o pragnieniu władzy i seksu,  

o nieuchronności niespełnienia, a także – i przede 

wszystkim – o udręce sublimacji. Dlatego inspiracja 

psychoanalizą i teorią queer pozwala na lepsze 

objaśnienie fantazmatów Andrzejewskiego niż 

tradycyjna, alegoryczno-polityczna ich wykładnia. 



fot. Karolina Dzimira 



25 II 2014 
 

mgr Przemysław Dudziński 

lic. Robert Dudziński 
 

Kino popularne na miarę 

naszych możliwości 
Janusza Majewskiego 

próby w filmie gatunkowym 
 
 

Kino Nowe Horyzonty 
(ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) 

 



PRZEMYSŁAW DUDZIŃSKI – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, 

sekretarz redakcji interdyscyplinarnego czasopisma naukowego 

„Tematy z Szewskiej”. Jego zainteresowania badawcze obejmują 

historię kina popularnego w kontekstach historii kultury i życia 

codziennego, w tym szczególnie: kino japońskie i amerykańskie, 

kino doby PRL-u,  refleksję nad kinem gatunków, historię kina grozy, 

problematykę adaptacji filmowej, metodologie badania filmu jako 

artefaktu kultury i propedeutykę historii filmu. Doktorant Studiów 

Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotowuje pracę 

pt. „Reżimy wyobraźni – wokół fantastyki filmowej w dobie PRL-u”. 

 

ROBERT DUDZIŃSKI – student ostatniego roku studiów magisterskich 

w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego 

zainteresowania badawcze oscylują wokół różnych aspektów 

kultury popularnej, w szczególności zaś zagadnień dotyczących 

literatury, kinematografii i gier. Obecnie przygotowuje pracę 

magisterską poświęconą porównaniu literackich i filmowych  

(a w szczególności telewizyjnych) kryminałów PRL-u. 

  

 



Pomimo czynionych od kilku lat wysiłków badawczych mapa 

popularnej kultury audiowizualnej doby PRL-u posiada wciąż 

wiele białych plam. Jednym z istotnych nierozstrzygniętych 

problemów jest kształt, w jakim funkcjonowało w tym czasie 

kino gatunkowe. Od momentu pojawienia się przyzwolenia,  

a nawet zamówienia władz na tę instytucję kultury popularnej, 

twórczość filmowa weszła w fazę eksperymentów z formułami, 

które miały z jednej strony zaspokajać potrzeby masowego 

odbiorcy, a z drugiej wpasowywać zmieniające się ramy 

narzucane kinematografii odgórnie. 

Jednym z twórców eksperymentujących w swej twórczości  

– z różnym zresztą powodzeniem – był Janusz Majewski, reżyser 

takich filmów jak Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię, Lokis. 

Rękopis profesora Wittembacha, Sprawa Gorgonowej, 

Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, C.K. Dezerterzy, którym 

przyglądać się będziemy jako świadectwom zmagań o kształt 

kina gatunkowego w PRL-u. 



fot. Karolina Dzimira 



4 III 2014 
 

dr Tomasz Mikołajczak 

 
Akty socrealizmu,  

czyli o nagości  

robotniczo-chłopskiej  
 

Mieszkanie Gepperta 
(ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2) 

 



TOMASZ MIKOŁAJCZAK – pracownik Akademii Sztuk 

Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia  

z zakresu historii sztuki i kultury oraz problemów sztuki 

współczesnej. Zajmuje się śledzeniem relacji 

pomiędzy sztuką a polityką w różnych okresach 

historycznych oraz zagadnieniem dziedzictwa 

kulturowego mniejszości wyznaniowych, interesuje 

się także historią wnętrz i historią sztuki użytkowej, 

szczególnie okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. 



Długa tradycja aktu w historii sztuki europejskiej cieszy 

się niewzruszonym autorytetem oraz ponadczasową siłą 

przyciągania. Istnieje przekonanie, że arcydzieła tego 

rodzaju twórczości wykraczają poza historię, 

wyznaczają uniwersalny paradygmat wyobrażeniowy. 

Często jednak nagie ciało ukazywane w sztuce traciło 

swą estetyczną autonomię, wpadając w kleszcze 

różnorakich konstrukcji ideologicznych. Funkcja 

propagandowa aktu wykorzystywana była m.in. przez 

reżimy totalitarne do urzeczywistniania utopijnych idei 

kreowania „nowego człowieka”. Celem wykładu 

będzie prześledzenie obecności aktu w sztuce 

porewolucyjnej Rosji oraz stopnia jego recepcji przez 

sztukę polską doby realizmu socjalistycznego. 



fot. Mateusz Polański/Agencja DOKiS.PL 

 



11 III 2014 
 

mgr Karolina Jara 

 
Mozaiki, murale i sgraffita  

w PRL-u 

 
Mediateka 

(pl. Teatralny 5) 

 



KAROLINA JARA – absolwentka historii sztuki na 

UWr, autorka pracy magisterskiej na temat historii  

i architektury wrocławskiej Synagogi na Wygonie 

oraz jej twórcy, Edwina Opplera. Współpracuje  

z Wrocławską Fundacją Studentów Historii Sztuki  

i jest redaktorką „Dzieł i Interpretacji”. Jej 

zainteresowania badawcze koncentrują się na 

architekturze i urbanistyce  XIX i XX wieku. Zajmuje 

się też dokumentacją dolnośląskiej plastyki  

z czasów PRL-u. 



Mozaiki, murale i sgraffita, a także formy rzeźbiarskie często 
umieszczane na ścianach budynków w czasach PRL-u 
stanowią niezwykle ciekawą i zróżnicowaną grupę dzieł 
plastyki monumentalnej. Wiele z nich znamy już tylko dzięki 
archiwalnym fotografiom, gdyż jako elementy związane 
fizycznie z architekturą i często niedoceniane, zostały trwale 
usunięte lub przykryte podczas modernizacji budynków.  
W ostatnich latach pojawia się jednak coraz więcej 
pozytywnych przykładów ochrony i renowacji plastyki 
monumentalnej. Podczas wykładu podjęta zostanie próba 
klasyfikacji i charakteryzacji naściennych dzieł sztuki z czasów 
PRL-u, zarówno w zakresie tematycznym, jak i stylistycznym,  
w tym próba ukazania wpływu XX-wiecznej awangardy 
artystycznej na formy dekoracyjne związane z architekturą. 

 



fot. Karolina Dzimira 



18 III 2014 
 

dr Agata Gabiś 

 
„Niechaj nikt nie lęka się 
nowatorstwa!” − odwilż  

w architekturze i co z tego 
wynikło  

 
Tutti Frutti 

(pl. gen. T. Kościuszki 1) 

 



AGATA GABIŚ – dr historii sztuki, 

zajmuje się powojenną architekturą 

we Wrocławiu, pracuje w Instytucie 

Historycznym UWr i współpracuje 

z Fundacją Promocji Sztuki 

„Transformator”. 



Przełom 1956 roku i zmiana nastrojów politycznych błyskawicznie 

znalazły odzwierciedlenie w działalności polskich, w tym również 

wrocławskich, środowisk artystycznych. Oficjalne zerwanie ze 

starym porządkiem politycznym oznaczało całkowite zerwanie  

z dyktatem socrealizmu, a także otwarcie na świat oraz na nowe 

kierunki w architekturze, sztuce użytkowej, malarstwie, literaturze  

i filmie. Lata 1956-1960 były „okresem prób, eksperymentów, 

działalności żywiołowej”: w pracowniach architektów 

zainicjowano prace nad projektami mogącymi śmiało 

konkurować z realizacjami zachodnimi. Jednak tylko niektóre  

z tych wizjonerskich budynków i osiedli udało się zbudować 

zgodnie z oryginalnymi koncepcjami – część została  

w mniejszym lub większym stopniu zmodyfikowana i uproszczona, 

a części nigdy nie zrealizowano. A pogawędka o tym, jak  

w Polsce i we Wrocławiu kwestionowano socrealizm i co z tego 

wynikło, odbędzie się w dawnej kawiarni „Stylowa”, w samym 

sercu KDM, czyli najważniejszego wrocławskiego osiedla  

z pierwszej połowy lat 50. 



fot. Karolina Dzimira 



25 III 2014 
 

dr Andrzej Kostołowski 

 
Wrocław – 1948 

Wystawa Ziem Odzyskanych  

 
Muzeum Architektury 

(ul. Bernardyńska 5) 

 



ANDRZEJ KOSTOŁOWSKI – Urodzony w 1940, absolwent 

poznańskich uczelni: Wydziału Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej 

oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu  

im. A. Mickiewicza, obronił doktorat na wrocławskiej Akademii 

Sztuk Pięknych. Był współorganizatorem Muzeum  

im. A. Mickiewicza w Śmiełowie, a potem do 2000 r. jego 

kustoszem. Od lat 70. czynny jako niezależny krytyk i teoretyk sztuki. 

Jest autorem ponad 30 większych tekstów naukowych o sztuce 

dawnej i współczesnej (m.in. o ogrodach krajobrazowych, 

Witkacym, Andrzeju Wróblewskim, Jerzym Nowosielskim, Wystawie 

Ziem Odzyskanych, sztuce konceptualnej). Napisał ponad 350 

esejów w katalogach i czasopismach o sztuce (m. in. w takich 

periodykach jak „Obieg”, „Arteon”, „Artluk”, „Rita Baum”, 

„Format”, „Dyskurs”). Poza wykładami na ASP we Wrocławiu  

(a do 2011 także i na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu), 

prezentuje od lat swe teksty i wykresy podczas wystąpień  

w galeriach i uczelniach. Jest autorem książki Sztuka i jej 

meta (Kraków 2005). 



Wystawa Ziem Odzyskanych zasługuje na uwagę z kilku 

względów. Po pierwsze, mimo zamysłu propagandowego, 

poprzez wykorzystanie twórczych idei tamtego czasu, 

zaistniała jako oryginalne wydarzenie artystyczne.  

Po drugie, mimo narzucanych w trakcie jej organizacji 

ciągłych kasacji i zmian zmierzających do uczynienia z tej 

wystawy deklaracji stalinowskich dogmatów, poprzez siłę 

profesjonalnych rozwiązań  wystawienniczych nie 

pozwoliła zniweczyć części swej artystyczności. Po trzecie, 

do pewnego przynajmniej stopnia stała się ta wystawa 

zaczynem tego, co określono później jako „polską szkołę 

wystawiennictwa”. I wraz z I Wystawą Sztuki Nowoczesnej 

w Krakowie, zaprezentowała charakterystyczną rolę 

użycia tzw. „przedmiotów gotowych”.    

  

 



fot. Karolina Dzimira 



1 IV 2014 
 
 dr Małgorzata Możdżyńska-

Nawotka  
 

Moda i wojna światów 
 

PANATO  
(ul. Jedności Narodowej 68a) 

 



MAŁGORZATA MOŻDŻYŃSKA-NAWOTKA – historyk 

sztuki i kostiumolog, prowadzi Dział Tkanin  

i Ubiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

Jest autorką książek: Ubiory kobiece 1840-1939;  

O modach i strojach (seria „A to Polska...”);  

Od zmierzchu do świtu. Historia mody 

balowej; Świat w zwierciadle mody; Dawna moda 

dziecięca. 



Z perspektywy socjalistycznej ideologii podejście do zjawiska 

mody cechowała ambiwalencja. Rola mody w napędzaniu 

konsumpcji i stymulowaniu rozwoju gospodarczego, pozytywna  

w warunkach gospodarki kapitalistycznej, w sytuacji 

„powszechnej dostępności wszelkich braków” rodziła frustracje 

decydentów. Niezależna od partyjnych dyrektyw, siła 

kulturowego oddziaływania mody wydawała się w najwyższym 

stopniu podejrzana. 

Krytykowano „niewłaściwą” modę jako sprytnie i bezwzględnie 

wykorzystywany przez kapitalistów instrument wyzysku i ucisku 

społecznego, manifestację burżuazyjnych wartości i stylu życia,  

a nawet coś przeciwnego naturze – tzn. zacierającego naturalne 

kształty ciała. Przeciwstawiano „modę burżuazyjną” – „modzie 

socjalistycznej”, której zadaniem miało być zaspokojenie 

„estetycznych i praktycznych potrzeb każdej kobiety”, a także – 

uwzględnienie elementów rodzimych, w myśl obowiązującego  

i w innych dziedzinach artystycznych hasła „socjalistyczne  

w treści, narodowe w formie”. Inne potrzeby indywidualne  

i zbiorowe zaspokajane przez modę, zwłaszcza te związane  

z demonstracją statusu społecznego i seksualności, nie 

znajdowały miejsca w socjalistycznej ideologii. 

  

 



fot. Katarzyna Bomba 



15 IV 2014 
 

 dr hab. Joanna Orska 

 
 „Poemat dla dorosłych” 

Adama Ważyka – poetycka 
polityka w PRL-u  

 
Galeria Miejska  
(ul. Kiełbaśnicza 28) 

 



JOANNA ORSKA – krytyczka, literaturoznawca. Pracuje  

w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego  

w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi 

warsztaty krytycznoliterackie na specjalności Krytyka 

Literacka i Artystyczna oraz na kierunku Kultura i Praktyka 

Tekstu (Twórcze pisanie i edytorstwo). Zajmuje się przede 

wszystkim najnowszą poezją. Autorka książek: Przełom 

awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie  

w Polsce (2004), Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji 

polskiej 1989-2006 (2006) i Republika poetów. Poetyckość  

i polityczność w krytycznej praktyce (2013). Publikowała  

w „Tekstach Drugich”, „Odrze”, „Twórczości”, „Dekadzie 

Literackiej”, „FA-arcie”, „LITERZE”. 



Jak wyjaśnić fenomen jednego z największych awangardowych 

poetów, doskonałego tłumacza, autorytetu w dziedzinie 

wersologii, posługującego się w lekturze rygorystycznym 

systemem sformalizowanych przesłanek – w pierwszym 

dziesięcioleciu PRL-u zarazem zagorzałego propagatora 

komunistycznej doktryny i prominenta reżimu? Adam Ważyk do 

historii literatury miał okazję przejść nie tylko jako 

twórca Poematu dla dorosłych, ale także jako autor najbardziej 

brutalnego i groteskowego zarazem ataku na Gałczyńskiego  

w czasie słynnego zjazdu ZLP w 1950 roku, na którym większość 

liczących się wówczas pisarzy składała samokrytyki. Poemat dla 

dorosłych to jednak nie tylko jeden z kolejnych,  „odwilżowych”, 

publicystycznych w gruncie rzeczy rozrachunków z przeszłością. 

Jeżeli warto go dzisiaj przypominać, to kwestionując granice, 

jakie w poetyckim świecie autora przebiegałyby pomiędzy tym, 

co polityczne, biograficzne i wersologiczne czy wierszowe. 

  

 



fot. Karolina Dzimira 



13 V 2014 
 

 mgr Krzysztof Ziental 

 
Czterdziestolatek, czyli 

młodzieniec wśród zabytków. 
Audytorium Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Audytorium Chemii  

(ul. Fryderyka Joliot-Curie 13) 

 



KRZYSZTOF ZIENTAL – rocznik 1985, historyk sztuki, 

niezależny, doktorant na Uniwersytecie 

Wrocławskim, przygotowujący rozprawę na 

temat twórczości wrocławskich architektów, 

Krystyny i Mariana Barskich; zainteresowania 

badawcze sytuują się wokół zagadnień 

powojennego modernizmu w Polsce oraz 

modernizmu w ogóle, a także renowacji  

i adaptacji zabytków. 



Z bogatego planu dzielnicy naukowej w rejonie placu 

Grunwaldzkiego autorstwa Krystyny i Mariana Barskich 

zrealizowanych zostało siedem budynków bądź zespołów 

architektonicznych. Warto zwrócić uwagę na jeden z nich  

z przełomu l. 60. i 70. XX w. – Audytorium Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, która dziś jest swoistym znakiem czasu. 

Najbardziej interesujące jest funkcjonalne i starannie 

wykończone wnętrze audytorium, które zachowało się niemal 

w całości. Cechą szczególną jest wykorzystanie  

w przemyślany sposób różnorodnych materiałów, tj. kamienia, 

terakoty, drewna czy aluminium. Sale audytoryjne stanowią 

bodaj jedyne zachowane w pełni wnętrza z przełomu l. 60.  

i 70. XX w. we Wrocławiu. Każda część wystroju i wyposażenia 

tych sal została zaprojektowana przez twórców budynku. To 

dobrze zachowana, a przez to unikalna, przestrzeń  

o jednorodnym charakterze kolorystycznym, estetycznym  

i stylistycznym. Stan zachowania oraz wartości artystyczne  

i historyczne stanowiły podstawę do wpisania tego 

stosunkowo młodego budynku do rejestru zabytków. 

 



fot. Kamil Gągała 
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 dr Piotr Rudzki 

 
Witkacy na scenach PRL-u 

 
CaféTHEA 

(Przejście Żelaźnicze 4) 

 



PIOTR RUDZKI – teatrolog, adiunkt w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk 

Widowiskowych Uniwersytetu Wrocławskiego, od roku 2004 redaktor  

w kwartalniku „Notatnik Teatralny”. W okresie 1995–2000 wykładowca  

w Uniwersytecie Delhijskim w New Delhi, współautor pierwszego podręcznika 

nauki języka polskiego dla Hindusów Rozmówki hindi-polskie (New Delhi 

2003). Przez rok doradzał ambasadorowi Polski w Indiach Krzysztofowi 

Mroziewiczowi w sprawach nauki i kultury, plonem tej współpracy była 

pierwsza od lat prezentacja naszej kultury na subkontynencie „Polish Autumn 

India 2000”. Będąc w Indiach, przepowiadał popularność kina z Bollywood  

i muzyki bhangra (są świadkowie). Od roku 2006 kierownik literacki Teatru 

Polskiego we Wrocławiu. Jako dramaturg współpracował z Wiktorem 

Rubinem (Cząstki elementarne i Lalka), Janem Klatą (Titus 

Andronicus, Termopile polskie), Wiesławem Cichym (Stand_up Witkacy)  

i Barbarą Wysocką (Szapocznikow. Stan nieważkości/No gravity), natomiast 

jako aktor debiutował w teatrze zawodowym rolą nazwaną Głos 

Grotowskiego w spektaklu Cząstki elementarne. 

Swoje zainteresowania Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i teatrem 

współczesnym połączył w książce Witkacy na scenach PRL-u (Wrocław 

2013). Jego artykuły ukazywały się m.in. w „Gońcu Teatralnym”, 

„Warsztatach Polonistycznych”, „Pracach Literackich”, „Studiach 

Filmoznawczych”, „Dolnym Śląsku”, „Odrze”, „Didaskaliach”, „Polityce”, 

„Slavic and East European Performance” (USA) i „The Telegraph” (Nepal). 

 



W dwudziestoleciu międzywojennym sztuki Stanisława Ignacego 

Witkiewicza wystawiane były jako ciekawostki, tak różniące się od 

dominującego repertuaru, iż ich realizacjom często towarzyszyły 

restrykcje dotyczące widowni. Największy sukces odniosła 

inscenizacja Jana Macieja Karola Wścieklicy w reżyserii Jana 

Pawłowskiego, ale z powodów dalekich od oczekiwań pisarza, gdyż 

politycznych – powszechnie interpretowano ją jako satyrę na premiera 

Wincentego Witosa. W tamtym okresie przedstawienia Witkiewiczowskie 

nie wywołały rewolucji w polskim teatrze, zbyt silny był opór krytyków  

i publiczności. 

Dramatopisarstwo Witkiewicza przywrócone po wojnie teatrowi przez 

Tadeusza Kantora niewątpliwie przyczyniło się do odnowienia polskiej 

sceny. Struktura jego sztuk oraz teoria Czystej Formy – często 

interpretowana jako przyzwolenie na każdy, najbardziej nawet „szalony” 

eksperyment – umożliwiały realizatorom poszukiwania nowych stylów 

inscenizacyjnych. A wpisana w dramaty wizja rozwoju kultury 

zachodnioeuropejskiej łatwo dawała się aktualizować jako krytyka 

panującego w Polsce po roku 1945 systemu społeczno-politycznego. 

Czy udało się znaleźć „styl Witkiewiczowski”? Co to znaczy, że Witkacy 

został „przeszajnowany”? Kiedy koń zamawiający whisky w barze jest 

śmieszny? Jak zostaje się klasykiem? W jaki sposób cenzura kształtowała 

repertuary teatrów w Polsce? Co się musi zdarzyć, aby awangardowe 

dzieło stało się „przebojem” stanu wojennego? Czy Witkacy odniósł 

sukces w PRL-u, czy jedynie był modny? Nie tylko na te pytania 

odpowiedzi podsunie wykład. 



fot. Karolina Dzimira 
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