
at the Depot History Centre
Meeting with history

Meetings will take place in our permanent exhibition,
“Wrocław 1945–2016”, at the Depot History Centre.
On the final Tuesday of each month, you can spend time
chatting with us in a relaxed atmosphere with cookies and tea. 

Each meeting will be focused on different parts of the main
exhibit, which is divided into periods of the city’s history.
Meetings will take place in English.

NEXT MEETINGS:

Participation is free, but you must 
reserve a place by phone:
            (71) 715 96 82
            (71) 715 96 83

Are you new in town?
Do you want to learn about the city you’re living in? 
Are you curious about how it used to look?
Come join us, and let’s talk about Wrocław!

October 29th at 17:30
November 26th at 17:30
January 28th at 17:30
February 25th at 17:30
March 31st at 17:30



The Depot History Centre
Meeting with history

We Wrocławiu od zawsze mieszały 
się różne narodowości. Papież 
Jan Paweł II nazwał je nawet kie-
dyś „Miastem spotkań”. Ta myśl 
stała się podstawą „Spotkań  
z historią”, które skierowane są do 
wszystkich nowych mieszkańców 
naszego miasta: zagranicznych 
turystów, uczestników programu 
„Erasmus” oraz anglojęzycznych 
mieszkańców Wrocławia, którzy 
chcą poznać historię miasta i jego 
mieszkańców.

Spotkania prowadzone w luźnej 
atmosferze podzielone są na dwie 
części. W pierwszej, przewodnik 

Jesteś tu nowy? Chcesz 
poznać historię miasta  
w którym mieszkasz?  
Ciekawi Cię, jak wyglądało 
kiedyś? Odwiedź nas, po-
rozmawiajmy o Wrocławiu!

przeprowadzi gości przez tajemnice 
wybranego fragmentu wystawy 
głównej „Wrocław 1945–2016”, 
co stanie się punktem wyjścia dys-
kusji o historii, prowadzonej przy 
kawie i słodkim poczęstunku.

Tematyka każdego spotkania 
odpowiada innej części wystawy, 
a więc i innemu okresowi historii. 
Jednocześnie każde oprowadza-
nie będzie stanowić zamkniętą 
część, co oznacza, że do „Spotkań 
z historią” można dołączyć  
w dowolnie wybranym momencie, 
nawet bez obecności na poprzed-
nich odsłonach wydarzenia.

Najbliższe spotkania:
Wstęp na spotkania darmowy. Obowią-
zkowa wczesniejsza rezerwacja tel:
            (71) 715 96 82
            (71) 715 96 83

29 października, wtorek 17:30
26 listopada, wtorek 17:30
28 stycznia, wtorek 17:30
25 lutego, wtorek 17:30
31 marca, wtorek 17:30


