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Domki Kultury 
na Karłowicach

Domki Kultury  na Karłowicach
Karłowice to piękne i urokliwe osiedle, z zadbanymi poniemieckimi wil-
lami i zabytkowymi kamieniczkami. Kiedyś chodziło się tu na filmy do 
Kina „Ognisko” przy skwerze Obrońców Helu albo na koncerty i wyda-
rzenia do Centrum Kultury Agora na pl. Piłsudskiego. Niestety kilka lat 
temu kino zostało zlikwidowane, a centrum kultury przeprowadziło 
sie do większej siedziby na Różance. Mieszkańcy stracili w sąsiedz-
twie miejsca, które nie tylko animowały aktywność kulturotwórczą 
i dostarczały rozrywki, ale były przede wszystkim przestrzeniami, w 
których można było razem spędzić czas i poczuć wspólnotę.

Chociaż obecnie nie ma na Karłowicach dużego centrum czy domu 
kultury, są tu miejsca, których gospodarze organizują dla mieszkań-
ców i we współpracy z nimi warsztaty, pokazy, koncerty. Swoje siedzi-
by mają często w willach lub innych mniejszych budynkach. Dlatego 
właśnie nazwaliśmy je domkami. 

Poznajcie Salonik Trzech Muz, Przedszkole „Mali Zdobywcy”, Studio 
Domek, Studio Fotograficzne Strop, Fundację Tobiaszki, Muzułmańskie 
Centrum Kulturalno-Oświatowe… W roku Europejskiej Stolicy Kultury 
nagłaśniamy działania tych miejsc i wspieramy gospodarzy, aby za-
proponowali mieszkańcom dodatkowe, bezpłatne wydarzenia.

Zapraszamy do Domków Kultury na przedsięwzięcia związane z lite-
raturą, filmem, fotografią, teatrem, muzyką, sztuką i działania arty-
styczno-społeczne.

ul. Berenta 45, Wrocław
604 584 435
joanna.gala1@gmail.com

www.mali-zdobywcy.pl
www.facebook.com/malizdobywcy

gospodyni: Joanna Gala

Mali Zdobywcy to kulturalne miejsce dla dzieci i rodziców na 
mapie Karłowic. Na co dzień działamy jako kameralne przed-
szkole z indywidualnym podejściem do dziecka. W Małych 
Zdobywcach dzieci uczą się poprzez zabawę i działanie, a ich 
pomysły i zdanie są zawsze brane pod uwagę.  Jesteśmy pla-
cówką alternatywną, nie stosujemy kar ani tablic motywacyj-
nych. Stawiamy na dobrą komunikację. Dla nas każde dziecko 
jest wyjątkowe. 

Naszą misją jest pokazanie rodzicom, że można dogadać się z 
dziećmi,  okazując jednocześnie szacunek do dziecięcej indywi-
dualności. Chcemy być miejscem, w którym dzieci będą się do-
brze bawić, doświadczać różnych rzeczy i kreatywnie rozwijać 
swoje zainteresowania.  

Po godzinach pracy organizujemy warsztaty dla rodziców i 
dzieci. Zapraszamy do naszego kolorowego świata na warszta-
ty edukacyjne z najnowszymi książkami polskich wydawnictw 
oraz warsztaty sensoplastyczne.

Przedszkole Mali Zdobywcy

ul. Sołtysowicka 19c
530 377 071
studio.strop@gmail.com

www.stropstudio.pl
www.facebook.com/StropStudio

gospodarze: Magdalena Lasota i Sławomir Okrzesik

Nasze atelier działa na Karłowicach od przeszło trzech lat. Pro-
ponujemy szeroki zakres usług fotograficznych. Wykonujemy 
portrety, fotografie okolicznościowe, reportaże. Zajmujemy się 
fotografią produktową, w tym również kreacyjną. Realizujemy 
także  projekty artystyczne, w których wiążemy naszą foto-
grafię z Dolnym Śląskiem, Wrocławiem, naszą najbliższą oko-
licą, skupiając się na człowieku, mieszkańcu, sąsiedzie, który 
staje się najwaniejszym tematem naszych prac.

W „Nocnych karykaturach” otworzyliśmy atelier na całą noc i 
zaprosiliśmy wszystkich, którzy mieli ochotę dać się sfotogra-
fować  w dziwnym przebraniu. 

„ODDycham WROCławiem” to projekt, w którym chcieliśmy 
pokazać mieszkańców Wrocławia, dowiedzieć się, kim są, jakie 
mają zainteresowania, oddać im na chwilę głos. 

W reportażach  „Most ponad czasem” pokazaliśmy ludzi, któ-
rzy mimo różnicy wieku działają wspólnie, mają sobie coś do 
zaoferowania i pozostają w bliskich relacjach. 

Zapraszamy mieszkańców do udziału w naszych projektach i 
warsztatach fotograficznych.

Strop Studio Fotograficzne

al. Kasprowicza 26, Wrocław
71 327 34 70
tobiaszki@interia.pl

www.tobiaszki.pl
www.facebook.com/fundacja.tobiaszki

gospodyni: Joanna Kunicka

Niektórzy, starsi mieszkańcy Karłowic znają budynki przy ko-
ściele na Kasprowicza, jako dawną siedzibę X LO. Spora grupa 
młodszych osób myśli, że to dom parafialny lub klasztor. Tym-
czasem jest to siedziba Fundacji Tobiaszki, która już od ponad 
dwudziestu trzech lat działa na Karłowicach,.

Nasza Fundacja prowadzi akcje i projekty, tworząc przestrzeń 
sprzyjającą harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych i starszych. Prowadzimy Centrum Rozwoju i Aktyw-
ności Dzieci i Młodzieży  oraz Klubu seniora „Nazaret”. Poza tym 
animujemy lokalną społeczność, budujemy współpracę mię-
dzypokoleniową, wspieramy lokalne instytucje działające na 
rzecz rodziny, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów. 

W zajęciach Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 
biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Uczestnicy 
zajęć podzieleni są na 3 grupy wiekowe: młodszą, średnią oraz 
młodzież. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, a zapisy od-
bywają się w czasie pracy Centrum.

Fundacja Tobiaszki

al. Kasprowicza 24, Wrocław
71 325 53 20
sekretariat@islam.net.pl

www.islam.net.pl
www.facebook.com/muslimwroc

gospodarz: Ali Abi Issa

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu 
rozwija i krzewi wiedzę na temat islamu jako systemu religij-
nego i normatywnego, udziela pomoc dolnośląskiej wspólno-
cie muzułmańskiej oraz podejmuje dialog międzykulturowy w 
społeczności, która zaoferowała swoją gościnność wyznaw-
com islamu.

W budynku znajduje się meczet, w którym odbywają się obrzę-
dy religijne. Centrum prowadzi także szkołę muzułmańską, w 
której dzieci uczą się religii oraz pisma arabskiego.

Co roku na przełomie czerwca i lipca Centrum organizuje Dni 
Kultury Muzułmańskiej, stwarzając wszystkim wrocławianom 
okazję do zapoznania się z kulturą szeroko pojętego świata 
arabsko-muzułmańskiego, zgłębienia jego materialnego, jak i 
niematerialnego dziedzictwa. 

Przy Centrum działa Wydawnictwo Awerroes, które posiada 
najbogatszy w Polsce wybór publikacji o tematyce muzułmań-
skiej. Mieści się tu równie siedziba redakcji kwartalnika społecz-
no-kulturalnego „As-Salam”.

Centrum organizuje profesjonalne kursy języka arabskiego, 
współpracuje też z wrocławskimi szkołami, prowadząc lekcje 
o muzułmańskiej religii i kulturze dla dzieci i młodzieży.

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-
-Oświatowe

ul. Berenta 29/1 a, Wrocław
506 218 853
imaciej@wp.pl

www.facebook.com/SzczypkaRAKU

gospodarz: Maciej Szczypka

Studio Domek to autorska pracownia form. Jestem absolwen-
tem wzornictwa przemysłowego, ceramikiem, rzeźbiarzem, 
fotografem, malarzem i edukatorem. Specjalizuję się w raku, 
czyli tradycyjnej japońskiej technice wypału ceramiki. 

Moje Studio znajduje się w jednej z willi przy ul. Berenta. Pra-
cownia mieści się w piwnicy, a piec do wypału ceramiki znajduje 
się w ogrodzie. Tutaj z gliny ceglarskiej i szamotu można wy-
czarować rzeźby, naczynia, dekoracje, a wykonane prace po-
szkliwić i wypalić.

Zapraszam osoby w każdym wieku, które chciałyby wziąć 
udział w zajęcia ceramiczno-rzeźbiarskich i plastycznych.

Studio Domek

ul. Zawalna 7, Wrocław
(wejście od podwórza)
513 448 920
boleslawlang@wp.pl

www.salonik3muz.republika.pl

gospodarze: Alicja i Bolesław Langowie

Salonik Trzech Muz jest osiedlową placówką kulturalną, od 
1998 roku działającą pod opiekuńczymi skrzydłami  Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Wrocławski Dom”.  Trzy muzy nie znalazły się 
w jej nazwie przypadkowo — oznaczają trzy dziedziny sztuki: 
plastykę, poezję i muzykę, które Salonik stara się promować. 

W pierwszy poniedziałek miesiąca ma miejsce zwykle uroczy-
ste otwarcie wystawy, którą można potem oglądać do końca 
miesiąca. Wernisażom często towarzyszą koncerty, podczas 
których staramy się promować m.in. uzdolnioną młodzież 
wrocławskich szkół muzycznych. W trzeci poniedziałek mie-
siąca zapraszamy na wieczory literackie, będące przeważnie 
spotkaniami autorskimi twórców  promujących swoje książki, 
głównie tomiki wierszy. Często wieczorom takim towarzyszy 
muzyka i różne inne atrakcje przewidziane przez bohaterów 
tych uroczystych spotkań. W pozostałe (drugi i czwarty) ponie-
działki odbywają się tzw. robocze spotkania w ramach  warsz-
tatów literackich.

Do Saloniku można również wstąpić tak po prostu, żeby poroz-
mawiać czy posiedzieć przy kawie w miłym otoczeniu i przyja-
znej atmosferze.

Salonik Trzech Muz

Brodzik
ul. Berenta, Wrocław

Teren zielony z pozostałościami dawnego brodzika. Przed laty 
istniało tu boisko i plac zabaw. Mieszkańcy Karłowic podejmują 
wspólne działania, aby doprowadzić do rewitalizacji tego miej-
sca, składając projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatel-
skiego i organizując tu społeczne pikniki.

MAPA + PRZEWODNIK




