
Sprawozdanie roczne pracy instytucji kultury za rok 2020

Szanowni Państwo,
wprowadzamy niniejszy wzór Sprawozdania rocznego, aby lepiej rozpoznać działalność instytucji kultury w roku, który 
obejmuje sprawozdanie. Jest to kolejny etap podjętych przez nas wspólnie działań, których celem jest lepsze 
pokazanie roli instytucji kultury w tworzeniu oferty kulturalnej miasta oraz warunków rozwoju wrocławskiego pola 
kultury.

Instrukcja wypełniania
Kwestionariusz sprawozdania składa się z dwóch części: profilowej   ጀ  ujmującej podstawowe informacje o 
charakterystyce instytucji – oraz kolejnych modułów opisujących merytoryczne wątki działalności instytucji.
Część merytoryczna składa się głównie z pytań otwartych. Prosimy sprawozdawców, aby treść wypowiedzi miała 
charakter refleksyjny, autoewaluacyjny oraz nie była wypełniona opisami zdarzeń, które można z łatwością odnaleźć 
na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych instytucji. Do opisu kluczowych działań służy konkretna 
część formularza (Opis działań). Proszę szczególnie zwrócić uwagę na najważniejsze w danym roku obszary rozwoju 
oraz kamienie milowe instytucji.
Pytania opatrzone są instrukcją wypełnienia w nawiasach [ ]. Może ona nie wyczerpywać wątpliwości, dlatego w razie 
pytań prosimy o kontakt z panią Dorotą Ciastek (dorota.ciastek@um.wroc.pl). W większości pytań otwartych nie 
przewidujemy limitu znaków, ale odpowiedzi powinny być zwięzłe i w syntetyczny sposób odpowiadać na zagadnienia. 
Żadnego z pytań nie zostawiamy bez odpowiedzi. Jeśli pytanie dotyczy wydarzeń lub faktów, które nie miały miejsca, 
proszę wpisać   Ḁ渀椀攀  dotyczy  ᴀ  lub wybrać odpowiednią odpowiedź z listy. Dłuższe wypowiedzi tekstowe mogą być 
wklejane z dowolnego edytora tekstu wprost do pola odpowiedzi na pytanie otwarte, poprzez funkcję schowka.
Wypełnienie sprawozdania możliwe jest wyłącznie w trybie elektronicznym online. Bezpieczny link do sprawozdania 
(token) zostanie udostępniony instytucji po uzgodnieniu   ጀ  wskazanej osobie oraz na wskazany adres mailowy. Dla 
celów weryfikacji i bezpieczeństwa proszę zapisać i zachować kod numeryczny, który zostanie wygenerowany po 
wypełnieniu przez Państwa sprawozdania. Token umożliwia wypełnienie sprawozdania w kilku sesjach (przycisk 
„odłóż na później”). Uwaga: Token jest ważny do dnia 1.02.2021 r.
Bardzo dziękujemy za współpracę w zakresie nowej sprawozdawczości.
(-) Jerzy Pietraszek
Dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia

PROFIL INSTYTUCJI 
Na początku proszę o podanie kilku informacji opisujących podstawową charakterystykę Państwa instytucji.

1. NAZWA INSTYTUCJI

OŚRODEK DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH FIRLEJ

2. Proszę wskazać formalny profil działalności Instytucji - zgodnie z art. 2 Ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej.
dom kultury



3. Proszę wskazać główny profil działalności Instytucji
instytucja hybrydowa o szerokim spektrum tematycznym

4. W jakich obszarach tematycznych Instytucja prowadziła działalność?
3. edukacja kulturalna

4. animacja kultury

6. impresariat i produkcja wydarzeń

7. działalność repertuarowa/artystyczna

8. inicjowanie aktywności społecznej

10. współpraca międzynarodowa

11. organizacja rezydencji i wizyt studyjnych

12. działalność wystawiennicza i ekspozycyjna

5. Spośród wskazanych wyżej obszarów działalności proszę wpisać numery maks. 3 wiodących obszarów 
tematycznych w 2020 roku.
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6. Proszę wskazać stałe miejsca realizacji działalności Instytucji we Wrocławiu.

1. Nazwa głównej siedziby/adres lokalowy: OŚRODEK DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH FIRLEJ, ul. Grabiszyńska 56, 53-504 
Wrocław

2. Nazwa miejsca działalności/adres lokalowy: PIWNICA- SALA PRÓB ZESPOŁU KARBIDO, ul. Ruska abc, 50-079 
Wrocław

3. Nazwa miejsca działalności/adres lokalowy:

4. Nazwa miejsca działalności/adres lokalowy:

5. Nazwa miejsca działalności/adres lokalowy:

6. Pozostałe miejsca realizacji działalności [opisać kategorialnie charakter wraz z liczbą placówek typu filia]:

7. Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty oraz liczba osób współpracujących z Instytucją na podstawie 
umów cywilnoprawnych – ponawianych min. 2 krotnie lub trwających dłużej niż 3 m-ce.

a. Pracownicy etatowi - liczba osób: 5



b. Pracownicy etatowi - liczba etatów: 4 1/4

c. Współpracownicy pozaetatowi w tym prowadzący działalność gospodarczą w instytucji (w okresie min. 3 m-cy w 
tym umowy ponawiane - chodzi o osoby stanowiące część potencjału organizacyjnego instytucji) - liczba osób: 16

8. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w pracę Instytucji

liczba wolontariuszy: 3

9. Struktura budżetu Instytucji w roku 2020 ze względu na źródła finansowania (wg stanu na 31.12.2020):

70 - a. dotacja podstawowa instytucji (w tym miejska)

5 - b. dotacje celowe

15 - c. środki z krajowych programów grantowych

0 - d. środki z programów europejskich

0 - e. środki spoza sektora finansów publicznych (niezależni sponsorzy, donatorzy)

10 - f. przychody z działalności (z biletów, wynajmów, inne)

0 - g. pozostałe

10. Całkowity budżet Instytucji.

w zł: 749 972,00

11. Zgromadzone środki własne Instytucji do swobodnej dyspozycji (nadwyżka pozostająca na koncie instytucji)

kwota w zł : 40000

12. Wysokość funduszu rezerwowego w dyspozycji Instytucji.

0

13. Jakimi kanałami komunikacji posługuje się Instytucja?

1a Nazwa komunikatora/tytułu: strona internetowa

1b Adres strony WWW [jeśli dotyczy]: http://www.firlej.wroc.pl/

1c Liczba subskrybentów/nakład: 11 783/48 855

2a Nazwa komunikatora/tytułu: profil na portalu Facebook - Firlej - Ośrodek Działań Artystycznych

2b Adres strony WWW [jeśli dotyczy]: https://www.facebook.com/FirlejODA

2c Liczba subskrybentów/nakład: 10 263 użytkowników



3a Nazwa komunikatora/tytułu: profil na portalu Facebook Kawiarnia Sąsiedzka

3b Adres strony WWW [jeśli dotyczy]: https://www.facebook.com/Firlejkawiarnia

3c Liczba subskrybentów/nakład: 1 742 użytkowników

4a Nazwa komunikatora/tytułu: Profil na Instagramie „firlej_wro”

4b Adres strony WWW [jeśli dotyczy]: https://www.instagram.com/firlej_wro/

4c Liczba subskrybentów/nakład: 234 obserwujących

5. Pozostałe komunikatory - opisać w sposób zbiorczy: Profil na stronie Facebook „Polish Jazz 1918-2018” 
https://www.facebook.com/polishjazz19182018 652 użytkowników, Profil na Instagramie „kawiarnia_w_firleju” 
https://www.instagram.com/kawiarnia_w_firleju/ 282 obserwujących Kanał na stronie YouTube „firlejclub” 
https://www.youtube.com/user/firlejclub/featured 288 subskrybentów Kanał na stronie YouTube „Kawiarnia 
Sąsiedzka w Firleju” https://www.youtube.com/channel/UCPBp-qXVOlo2a1SwBv5lzqQ/featured 16 subskrybentów 
Profil na stronie Facebook „Asymmetry Festival” https://www.facebook.com/Asymmetry.Fest 6 128 użytkowników

OPIS DZIAŁAŃ 
Pytania w tej części sprawozdania służą charakterystyce działań istotnych/wiodących/nowych w profilu działalności 
Instytucji. Nie oznacza to, że pytamy o wszystkie działania z kalendarza, ale przede wszystkim o te, które są istotne dla 
marki Instytucji, jej pozycji w polu kultury, jak też wyrażają specyfikę jej funkcjonowania.

14. Proszę opisać zrealizowane cele strategiczne Instytucji w 2020 roku.

1. Edukacja kulturowa- Kontynuacja programu Bardzo Młoda Kultura, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. 
Firlej jest operatorem programu Bardzo Młoda Kultury 2019-2021 – Dolny Śląsk, organizuje m.in. nabór inicjatyw z 
zakresu edukacji kulturowej. Najlepsze inicjatywy mogą liczyć na wsparcie w kwocie 10 tys. zł. W ramach programu na 
wsparcie mogą liczyć inicjatywy tworzone wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-
edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz kadry oświatowej, rodziców i opiekunów. Pomysły 
muszą się wyróżniać oryginalnością, wysokim potencjałem kulturotwórczym i edukacyjnym, mieć lokalny i oddolny 
charakter, a także angażować lokalną społeczność i partnerów.   
2. Promocja polskiej kultury za granicą- Trzeci rok z rzędu  pozyskaliśmy  grant na realizację projektu muzycznego 
realizowanego za granicą. Od lat we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza jesteśmy promotorem polskiej 
muzyki aktualnej. W 2020 roku prezentowaliśmy polskich. w tym wrocławskich, muzyków sceny improwizowanej w 
Czechach, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech, w artystycznych kolaboracjach z ich wybitnymi kolegami z tamtych krajów 
i we współpracy z partnerami z Pragi, Budapesztu, Bratysławy i Lwowa.
Wszystkie wydarzenia dostępne są w wersji online na stronach Firleja. 
3. Upowszechnianie kultury muzycznej- W 2020 roku była to realizacja cyklu koncertów zespołów transmitowanych w 
internecie w ramach akcji "firlej online". Nasza praca spotka się z uznaniem publiczności i mediów ogólnopolskich. 
4. Likwidacja barier architektonicznych- udało nam się zakończyć przez inwestycję w  postaci windy dla osób z 
niepełnosprawnościami. Otwiera nam to nowe możliwości rozwoju oferty kulturalnej zakładającej  udział wszystkich 
grup obiorców bez wykluczania i stwarza to nowe możliwości działań repertuarowych. 
5. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działalność " Kawiarni Sąsiedzkiej online"



15. Proszę opisać kluczowe dla Instytucji działania, wydarzenia, projekty w 2020 r.

Cykl koncertów Firlej online -  w marcu pandemia zmusiła nas do zmiany sposobu życia. Firlej, podejmując się zadania 
utrzymywania stałego kontaktu z widzami koncertów oraz wsparcia artystów, którzy zostali bez środków do życia, 
przeniósł koncerty ze sceny do Internetu. Widownia zapełniła fotele we własnych domach, a plakaty „na mieście” 
zastąpiła reklama w sieci. Muzycy stali się swoją własną ekipą techniczną, a strony internetowe Firleja z tablicy 
ogłoszeń zmieniły się w internetową telewizję. Od 27 marca do 03 lipca 2020 roku na stronie YouTube „firlejclub” 
odbyło się 18 premier koncertowych, które obejrzeli 11 316 widzów. Dla publiczności zagrało 27 artystów, którzy 
przedstawili nagrane specjalnie dla Firleja projekty. 

Bardzo Młoda Kultura -  II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej odbyło się w tym roku online a gościliśmy w 
wałbrzyskiej Starej Kopalni - Centrum Sztuki i nauki -  spotkanie służyło m.in. podsumowaniu tegorocznych działań w 
ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2020 - Dolny Śląsk. Oprócz tego było okazją do dyskusji na temat roli edukacji 
kulturowej w regionie i poznania inspirujących przykładów jej wspierania w innych województwach - rozmowy w 
kuluarach, zrealizowane projekty, działania medialne oraz wymiana doświadczeń grały tu  kluczową rolę.  
Zaprezentowaliśmy 3 z 8 inicjatyw, które były realizowane w tej edycji i zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych do 
udziału w ostatniej trzeciej odsłonie, która będzie miała miejsce w 2021 r. 

Sąsiedzi 2 - to trasa koncertowa promująca polską kulturę za granicą i prezentująca polskich muzyków sceny 
improwizowanej. Wydarzenia odbyły się na Węgrzech, w Ukrainie i w Czechach. W ramach projektu miały miejsce 
kolaboracje z wybitnymi kolegami z tamtych krajów. Wśród najbliższych sąsiadów, w przyjacielskiej atmosferze, 
powstały jedyne w swoim rodzaju dzieła sztuki muzyki improwizowanej, w tegorocznej edycji także w formie 
streamingu LIVE. Na scenie jednego z najlepszych klubów jazzowych w Europie - budapesztańskiego Opus Jazz Club - 
odbył się wspólny koncert Mikołaja Trzaski, Marka Tokara, Petra Vrby oraz  Balázsa Pándi. Mikołaj Trzaska, Mark 
Tokar zagrali brawurowy duet w legendarnej lwowskiej Dzydze. W praskim klubie Punctum Krasovka wrocławski 
zespół Ślina wystąpił ze swoim solowym projektem oraz dzień później wspólnie z czeskim multiinstrumentalistą 
Petrem Vrbą. Wszystkie koncerty były transmitowane na żywo na stronie Facebook „Firlej – Ośrodek Działań 
Artystycznych”.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci - mimo pandemicznego czasu, z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności, udało 
nam się zebrać grupę kilkunastu dzieci z osiedla i dla nich przygotować dwutygodniowe warsztaty artystyczne. To 
działanie sprawiło nam wiele radości i pozwoliło przypomnieć sobie jaką przyjemność sprawia nam obecność dzieci w 
naszych wnętrzach.  

Rezydencja artystyczna - wrocławska grupa młodych ludzi z zespołu Ślina nagrywała u nas swoją nową płytę. 
Codzienne próby zakończone zostały finałem w postaci koncertu, który odbył się online i był transmitowany na żywo - 
w formie live streamingu.

16. Które z działań były najbardziej znaczące?

Firlej online - cykl koncertów specjalnych

Sąsiedzi 2 - trasa muzyczna promująca polską kulturę za granicą



Bardzo Młoda Kultura - Forum Edukacji Kulturowej

17. Czy w danym roku zrealizowane zostały jakieś nowe działania lub projekty, które wykroczyły poza 
dotychczasową działalność Instytucji?
1. Nie

18. Proszę podać tytuły premierowych wydarzeń repertuarowych/ tytuły wydawnictw płytowych/publikacji, które 
Instytucja zrealizowała w 2020 roku
2. Tak (jakie): - Firlej online, Biblioteczka Sąsiedzka, Ławeczka Sąsiedzka, Spotkania autorskie w Kawiarni Sąsiedzkiej 
online. Każdy koncert sceny improwizowanej jest premierą.

19. Proszę opisać zbiory pozyskane do Instytucji w 2020 roku.
1. Nie dotyczy

20. Proszę opisać działania (w tym kontynuowane), i/lub podjęte plany na rzecz przeciwdziałania skutkom 
katastrofy klimatycznej (w filozofii zielonej instytucji kultury, less waste, zeroemisyjnosci, itp.).
2. Podjęto (jakie) - Działania: segregacja odpadów, rezygnacja z zakupu wody w plastikowych butelkach, wprowadzenie 
do picia dla pracowników i gości Ośrodka wody z kranu, po uprzednim, zbadaniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku, 
zadbanie o otoczenie Ośrodka: zielone skwerki - posianie łąki kwietnej, zamówienie hotelu dla owadów (stanie na 
wiosnę 2021)

21. Jakie były najważniejsze bariery i przeszkody w działalności Instytucji w bieżącym roku?
Proszę wskazać 3 kluczowe.

Pandemia

Brak wpływów z działalności

Zakaz działania i pracy z publicznością

22. W jakich przestrzeniach lub miejscach we Wrocławiu, poza stałymi miejscami lokalowymi wskazanymi w 
pkt. 6, instytucja prowadziła swoje działania?

a1 Działanie /nazwa projektu/ wydarzenia: Bardzo Młoda Kultura, spotkania informacyjne

a2 Miejsce /kwartał ulic/adres: Strefa Kultury Wrocław - Barbara, Wrocław

b1 Działanie /nazwa projektu wydarzenia: Bardzo Młoda Kultura, spotkanie informacyjne

b2 Miejsce /kwartał ulic/adres: Kobierzycki Ośrodek Kultury, Kobierzyce

c1 Działanie /nazwa projektu wydarzenia: Bardzo Młoda Kultura, szkolenia dla uczestników

c2 Miejsce /kwartał ulic/adres: Hotel Srebrna Góra, Srebrna Góra

d1 Działanie /nazwa projektu wydarzenia: Sąsiedzi2- Punktum- Krasovka, Praga



d2 Miejsce /kwartał ulic/adres: Sąsiedzi2- Club Opus, Budapeszt

e. Pozostałe fizyczne miejsca aktywności [opisać zbiorczo]: Sąsiedzi2- Dzyga, Lwów

23. Czy w 2020 roku Instytucja* otrzymała jakieś nagrody i wyróżnienia?
2. Tak (jakie): - Srebrny Medal od "Nowe Idzie Od Morza" za cykl koncertów "FIRLEJ ONLINE". Współpracownik - 
prowadząca zajęcia w Kawiarni Sąsiedzkiej - Olga Szelc otrzymała stypendium Prezydenta miasta Wrocławia w 
dziedzinie: literatura.

ODBIORCY INSTYTUCJI

24. Proszę wskazać typową grupę/ typowe grupy odbiorców Instytucji w danym roku.
1. Artyści

2. Amatorzy

3. Praktycy kultury (branża)

4. Dzieci

6. Dorośli

7. Seniorzy/ seniorzy zależni

8. Rodziny z dziećmi

9. Mieszkańcy dzielnicy

10. Mieszkańcy Wrocławia

25. Która/e z nich są traktowane priorytetowo?

I grupa nr: 7

II grupa nr: 9

III grupa nr: 1

26. Proszę wskazać grupę docelową instytucji przy pomocy kategorii z segmentacji wrocławskich uczestników 
kultury użytych w badaniu Smartscope.
Młodzi uciekinierzy

27. Odbiorcy w liczbach wg stanu na 31.12.2020.

Uczestnicy czynni działań edukacyjnych/artystycznych/warsztatowych [liczba]: 682

Czytelnicy (wypożyczający/kupujący książki) [liczba]: 0

Uczestnicy wydarzeń (spektakle, koncerty, spotkania, itp.) [liczba]: 1590



Uczestnicy wydarzeń w sieci (liczba odwiedzających) [liczba]: 90 670

Zwiedzający [liczba]: 160

Korzystający z zasobów na miejscu [liczba]: 0

28. Pozostałe kategorie odbiorców w liczbach wg stanu na 31.12.2020

Odbiorcy działań społecznych - 610

Próby artystyczne - 290

29. Nota metodologiczna – liczba odbiorców.

Sposób liczenia odbiorców działań społecznych jak i prób polegał na zsumowaniu wcześniej przygotowanych danych - 
po każdym wydarzeniu zliczamy uczestników naszych działań, wpisując wyniki w tabele w Excelu.

WYDARZENIA

30. Wydarzenia w liczbach wg stanu na 31.12.2020.

Działania edukacyjne/artystyczne/warsztaty [liczba=suma wydarzeń]: 69

Festiwale [liczba=suma wydarzeń]: 00

Spektakle, koncerty: 13

Wydarzenia w sieci [liczba wyświetleń dla wszystkich kanałów wydarzenia]: 196

Wystawy [liczba=suma wydarzeń]: 3

Publikacje [podać tytuł i nakład. W przypadku wydawnictw periodycznych liczba wydań/średni nakład wydania]: 
Foldery Sąsiedzi 2 - 250 sztuk

31. Pozostałe wydarzenia w liczbach wg stanu na 31.12.2020.

Spotkania - 8 (100 osób)

Działania społeczne - 49 (610 osób)

Próby - 42 (290 osób)

32. Nota metodologiczna

Wymienione wydarzenia tj.: spotkania, działania społeczne i próby zostały policzone zgodnie z prowadzonymi w 
Ośrodku statystykami (karty imprez).

33. Jak Instytucja podtrzymuje zainteresowanie odbiorców własną ofertą?

- aktualizacja strony internetowej



- publikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube)

- newsletter gromadzący informacje o wydarzeniach i aktywnościach do odbiorców oraz mediów lokalnych i 
ogólnopolskich

- reklama w gazetach

- wywiady w mediach

- udostępnienie informacji na stronach dotyczących wydarzeń we Wrocławiu

- udostępnienie informacji w grupach tematycznych na stronie Facebook

DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI

34. W jakich obszarach Instytucja rozwija swoją dostępność?
dostępność ekonomiczna

dostępność architektonicznej

dostępność informacyjno-komunikacyjna

dostępność cyfrowa

35. Jakie konkretne działania zostały podjęte w celu zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami?

W grudniu 2020 roku po kilku latach starań udało się zlikwidować najpoważniejszą barierę architektoniczną w obiekcie 
Ośrodka poprzez zamontowanie windy - platformy dźwigowej dla osób z niepełnosprawnościami. Staramy się również 
o środki zewnętrze (z MKiDN z programu infrastruktura)  na budowę specjalistycznej łazienki i wymianę drzwi na salę 
widowiskową.

ZASOBY MATERIALNE I LUDZKIE

36. Czy w roku sprawozdawczym prowadzone lub zlecone zostały szkolenia dla kadry Instytucji, a jeżeli tak, to 
w jakich tematach? Czy kadra uzyskała jakieś unikatowe/nowe kompetencje?
2. Tak (jakie?) - Udział w Konferencji Marketing w kulturze online i warsztaty: Lejek sprzedażowy w Kulturze oraz Dobrze 
Powiedziane

37. Czy w roku, który obejmuje sprawozdanie Instytucja poszerzyła posiadane zasoby materialne:
objęła nowe lokale, przeprowadziła remonty, poczyniła inwestycje lub zdobyła zgody na działania ujmowane w 
planach remontowo-inwestycyjnych?
2. Tak (jakie?) - Przeprowadziliśmy remont - prace budowalne pod montaż platformy dźwigowej dla osób z 
niepełnosprawnościami, pomalowaliśmy salę kameralną, w której położono nową podłogę. Zakupiliśmy stoły i krzesła 
na salę widowiskową i kameralną.



38. Jakie granty (na realizację jakich projektów) pozyskała Instytucja w roku 2020?
1. Tak (jakie?) - 1. Promocja polskiej kultury za granicą - dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza w ramach 
programu Kulturalne Pomosty - projekt Sąsiedzi 2 . 2. Bardzo Młoda Kultura realizowana na zlecenie narodowego 
Centrum Kultury

2. Na sumę ogółem [kwota w zł] - 197 206,00

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWA

39. Z jakimi instytucjami kultury podjęto współpracę w ciągu ostatniego roku?
1. Współpracowała z instytucjami [jakimi?] - Wrocławskie Centrum Integracji

40. W jakim zakresie współpracowano?

WCI - porozumienie w zakresie współpracy polegającej na realizacji prac na cele społeczne w ramach zadania 
"Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej".

41. Z jakimi organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, radami osiedli, CAL-ami etc. Instytucja 
współpracowała w ciągu ostatniego roku?

Rada Osiedla Stare Miasto
Rada Osiedla Przedmieście Świdnickie 
CSAL - wrocławska sieć CAL 
MOPS - Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1

42. Z jakimi partnerami pozainstytucjonalnymi i nieformalnymi (grupami, amatorami, twórcami indywidualnymi/ 
niezrzeszonymi) Instytucja współpracowała w ciągu ostatniego roku?

Artyści - Mikołaj Trzaska, Balazs Pandi, Petr Vrba, Marek Kocot, Wiesław Cichy, Mark Tokar, Wacław Zimpel, i wielu 
wielu innych oraz najlepszy w mieście- wrocławska Ślina - z rezydencją artystyczną w Firleju,

43. Proszę opisać ważnych partnerów, których Instytucja pozyskała w 2020 roku

Nawiązaliśmy współpracę z aktualnie bezdomnym Centrum Inicjatyw Artystycznych, prowadzonym przez Niezależną 
Manufakturę Taneczną,  której liderką jest Ewa Staroń, oferując schronienie dla ich artystycznej twórczości. Od 
września prowadzą u nas próby do swoich nowych inicjatyw, proponując również program artystyczny  online 
wzbogacający naszą ofertę.       Powstały u nas min.:  warsztaty Babki w Ruchu i spektakl Senne Kołysanki Kobiet 
Teatru.

WIZERUNEK I OCENA POZYCJI W POLU KULTURY

44. Czy ogólnie rzecz biorąc, w praktyce działalności Instytucji są takie działania, których rezultaty umocniły jej 
pozycję w polu kultury? Jeśli tak, to jakie i w jaki sposób?
3. Tak (jakie?) - Cykl koncertów " firlej online" przypomniał ogólnopolskiej publiczności i mediom znaczenie Firleja jako 
"klubu muzycznego". Kolejny rok realizacji projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 umocnił naszą pozycję lidera 
edukacji kulturowej na Dolnym Śląsku i pozwolił na zdobycie nowych doświadczeń i znajomości branżowych. Trzeci rok 
z rzędu, wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza w ramach programu Kulturalne Pomosty, realizujemy projekt 



zagraniczny, systematycznie promując polską kulturę w Europie (Ukraina, Czechy, Węgry, Słowacja). Jest to rodzaj trasy 
koncertowej łączącej muzykę i twórców z krajów sąsiedzkich.

SYTUACJA INSTYTUCJI W KONTEKŚCIE COVID-19

45. Rok 2020 to rok szczególnych warunków funkcjonowania w kontekście pandemii COVID-19. Jakie były 
najważniejsze działania podjęte przez Instytucję, aby realizować jej cele?

Mimo ogromnego zaskoczenia sytuacją pandemii  i chwilowym zatrzymaniem spowodowanym koniecznością 
zastanowienia się nad tym  co dalej, już w marcu byliśmy gotowi do nowego działania. Niemal wszystkie aktywności 
realizowane na co dzień w Ośrodku przeniosły się do rzeczywistości wirtualnej. Powstały także całkiem  nowe  takiej 
jak: 
- artystyczne:  cykl koncertów Firlej online, wirtualne wernisaże i wystawy
- kulturalne: warsztaty, spotkania autorskie, 
- społeczne: ławeczka i biblioteczka sąsiedzka

46. Jakimi innymi uwagami i spostrzeżeniami w kontekście swojej działalności chcielibyście się Państwo 
podzielić?

Niezależnie od sytuacji, posiadanych środków,  możliwości lokalowych i wielu innych czynników, jako instytucja kultury 
jesteśmy po to żeby działać dla mieszkańców Wrocławia i odbiorców kultury w Polsce i Europie, proponując nowe i 
kreatywne pomysły na wspieranie ich  w zakresie edukacji kulturalnej  i społecznej. Nowa rzeczywistość jaka objawiła 
się nam wszystkim w 2020 roku, pokazała że środowisko kultury szybko odnajduje się w w trudnych sytuacjach i umie  
skutecznie dostosować swoje propozycje do panujących okoliczności, pozostając nieustanie w twóczym dialogu z 
rzeczywistością.

47. Oświadczam, że podane w kwestionariuszu informacje są zgodne z faktami i najlepszą wiedzą dostępną w 
Instytucji. Wszystkie informacje zostały zebrane i przedstawione za wiedzą i zgodą dyrekcji Instytucji

Dyrektor Robert Chmielewski - adres mailowy: robert.chmielewski@firlej.wroc.pl

48. Dane osobowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GMINA WROCŁAW, z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1 - 
8, kod pocztowy 50-141 w Wrocław dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych 
badań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona przeze 
mnie zgoda może być wycofana w każdej chwili.


