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Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty  

Sztuk Pięknych 

Kim jesteśmy?  

 

Jesteśmy organizacją pozarządową.  

Działamy we Wrocławiu od roku 2004. 

  

 

Czym się zajmujemy? 

Kupujemy i zbieramy dzieła sztuki. 

Organizujemy wystawy w kraju i zagranicą. 

Promujemy kulturę i sztukę. 

Organizujemy konferencje. 

Współpracujemy z partnerami  

którzy zajmują się kulturą: 

• Organizacjami społecznymi 

• Instytucjami kultury 

• Mediami 

• Urzędami. 

Współpracujemy z partnerami  

z innych krajów. 

Wspieramy badania i dokumentowanie 

sztuki współczesnej. 

Wspieramy artystów. 
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  Jak znajdziesz informacje o naszych wydarzeniach? 

Informacje o naszych wydarzeniach 

znajdziesz w internecie.  

Kliknij w ten link:  

http://www.zacheta.wroclaw.pl/artykuly/1-

aktualnosci/  

 

albo znajdź nasz profil na Faceooku.  

Kliknij tutaj:   

 

https://www.facebook.com/people/Dolno%C

5%9Bl%C4%85skie-Towarzystwo-

Zach%C4%99ty-Sztuk-

Pi%C4%99knych/100085441612352/ 

 

Gdzie się znajdujemy? 

Możesz nas znaleźć w budynku  

Muzeum Współczesnego Wrocławia,  

przy placu Strzegomskim 2a.  

Nasze wydarzenia organizujemy  

w budynku historycznym  

Muzeum Współczesnego Wrocławia. 

Znajdziesz go  

w dawnym schronie przeciwlotniczym  

przy placu Strzegomskim 2. 

 

http://www.zacheta.wroclaw.pl/artykuly/1-aktualnosci/
http://www.zacheta.wroclaw.pl/artykuly/1-aktualnosci/
https://www.facebook.com/people/Dolno%C5%9Bl%C4%85skie-Towarzystwo-Zach%C4%99ty-Sztuk-Pi%C4%99knych/100085441612352/
https://www.facebook.com/people/Dolno%C5%9Bl%C4%85skie-Towarzystwo-Zach%C4%99ty-Sztuk-Pi%C4%99knych/100085441612352/
https://www.facebook.com/people/Dolno%C5%9Bl%C4%85skie-Towarzystwo-Zach%C4%99ty-Sztuk-Pi%C4%99knych/100085441612352/
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Dostępność naszego budynku 

Budynek Muzeum Współczesnego 

jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Możesz do nas przyjechać  

jeśli jeździsz na wózku.  

Wejście do budynku nie ma barier. 

Mamy też windę.  

Mamy toaletę dostępną dla osób na 

wózkach. 

Blisko wejścia znajdziesz 

wygodne tablice informacyjne. 

Na tablicach znajdziesz informacje o tym 

gdzie nas znaleźć. 

Blisko wejścia jest też kasa i informacja. 

Budynek jest dostępny  

dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Możesz do nas przyjść z psem asystującym. 

Jeśli przyjedziesz do nas samochodem, 

możesz zostawić samochód  

na naszym parkingu. 

Wjazd na parking jest od strony  

ulicy Strzegomskiej. 

Jeśli chcesz skorzystać  

z pochylni przy parkingu  

musisz do nas zadzwonić na numer …   
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Mamy pokój z przewijakiem.  

Rodzice mogą tam przewinąć swoje dzieci. 

Jak się z nami skontaktować? 

Możesz do nas napisać na adres: 

Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty 

Sztuk Pięknych 

plac Strzegomski 2A 

53-681 Wrocław

Możesz do nas napisać e-mail na adres: 

biuro@zacheta.wroclaw.pl 

Możesz do nas zadzwonić na numer 

telefonu: 600 070 309. 

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 

godziny 10.00 do godziny 14.00. 

Wykorzystane symbole graficzne są własnością rządu Aragonii i zostały stworzone przez 

Sergio Palao dla ARASAAC (http://www.arasaac.org)  

a rozpowszechniane są na licencji Licencja Creative Commons BY-NC-SA 

mailto:biuro@zacheta.wroclaw.pl
http://www.arasaac.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.undefined
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