
Dowód Tożsamości - to cykl kameralnych spotkań poświęcony mieszkańcom Wrocławia i Dolnego

Śląska,  a  także tym,  którzy choć przez krótki  czas związali  swoje losy z naszym miastem czy

regionem. Miejscem spotkań jest Klub Muzyki i Literatury przy placu gen. Tadeusza Kościuszki 10

-  kultowe  miejsce  Wrocławia,  gdzie  przez  lata  formuła  ''tete  -  a  -  tete''  nabrała  wyjątkowego

znaczenia. To projekt, którego celem jest przywołanie korzeni współczesnych Dolnoślązaków. Ewa

Gil-Kołakowska  -  autorka  książki  ''Dowód  Tożsamości''  na  podstawie  której  powstał  pomysł

spotkań o tym samym tytule, podjęła próbę dotarcia do źródeł oryginalności kulturowej Dolnego

Śląska poprzez opis indywidualnych losów jego najbardziej znanych mieszkańców, przedstawicieli

różnych środowisk. Dla jednych to miejsce repatriacji i przymusowych wysiedleni przodków, dla

drugich  miejsce  urodzenia,  a  jeszcze  dla  innych  pracy,  zaś  dla  wszystkich  miejsce  budowania

własnej, współczesnej tożsamości. Do tej pory w Klubie Muzyki i Literatury gościli: językoznawca

- prof. Jan Miodek, historyk - dr Maciej Łagiewski, judoka - dr Rafał Kubacki,  aktor - Robert

Gonera, a także poetka -  Ewa Sonnenberg, kulturoznawca - prof. Ilias Wrazas, reżyserka - Julia

Popkiewicz,  pieśniarz  -  Przemysław  Paśko,  wrocławska  dziennikarka  i  społeczniczka  -  Wanda

Ziembicka - Has, autor i scenarzysta Cezary Harasimowicz, wieloletni gospodarze wrocławskiego

zoo i kultowego programu  ''Z kamerą wśród zwierząt'' - Hanna i Antoni Gucwińscy, rzeźbiarka -

Bożenna Biskupska, alpinista i himalaista - Aleksander Lwow, satyryk, autor i aktor - Stanisław

Szelc, pisarka - Barbara Sadurska, aktorka wrocławskiego Teatru Capitol - Emose Uhunmwangho,

dziennikarka,  podróżniczka  i  pisarka  Joanna  Lamparska  oraz  znakomity  muzyk,  wirtuoz

instrumentów perkusyjnych -  Jose Torres.  Gościem spotkania w dniu 27 kwietnia  będzie aktor,

wokalista, reżyser i scenarzysta, dyrektor artystyczny Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu

- Cezary Studniak.  W części muzycznej  wieczoru posłuchamy piosenek w wykonaniu Tomasza

Krajewskiego,  któremu  akompaniować  będzie  na  fortepianie  Bartłomiej  Ziętara.  Spotkanie

poprowadzi dziennikarka - Ewa Gil-Kołakowska. Cykl wieczorów  w Klubie Muzyki i Literatury -

Dowód Tożsamości, to jej kolejne dziennikarskie spotkania z ludźmi których, lubi, ceni i szanuje. 


