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Arena Jerzego Beresia z burakiem i malinami? 
A może Cokół samowystarczalny Andrzeja Wojcie-
chowskiego jako stos talerzy, jabłek, grzanek czy 
naleśników? Pomyślcie o porannym posiłku jak 
o Dialogu Włodzimierza Borowskiego lub zjedzcie 
go w pojedynkę dając sobie przestrzeń na rozmowę 
Waszych myśli przy spożywaniu sezonowych 
pyszności!

Zapraszamy Was, mieszkańcy i mieszkanki Ołbina 
i Placu Grunwaldzkiego oraz Szczepina i Popowic 
do wspólnego śniadaniowania! Nie przy wymarzo-
nym przez nas wielkim stole na środku Parku Sta-
nisława Tołpy czy Skweru św. Damiana de Veuster, 
lecz w najwygodniejszych, najbardziej ulubionych 
czy najmniej adekwatnych do tej czynności prze-
strzeniach Waszych mieszkań, domów, balkonów czy 
ogrodów. Potraktujcie ten niezwykły czas przeżywa-
nia wielu aktywności „razem, a jednak osobno” jako 
potencjał do poznania Waszych kulinarnych możli-
wości. 

Wierzymy, że wspólny stół i spotkania przy nim mogą 
stać się pretekstem do poważnej rozmowy. Dlatego 
akcją Śniadania z Sympozjum, którą realizujemy 
w ramach programu Sympozjum Wrocław 70/20, 
postaramy się przełożyć temat sztuki konceptualnej 
na proste i smakowite przepisy, zapraszając Was do 
zjedzenia wyjątkowego posiłku. 

Do stworzenia specjalnego śniadaniowego menu 
zaprosiliśmy Dominikę Józalę i Izę Wiśniewską, 
które tak piszą o sobie: jesteśmy roślinnymi kuchar-
kami, samoukami. Przez prawie 4 lata prowadziłyśmy 
wegańskie bistro Żyzna. W gotowaniu podążamy za 
sezonem. Czasem jest lokalnie – w ramach kulinarnej 
klasyki i domowych, sentymentalnych smaków, innym 
razem wkrada się egzotyka, niezwykłość i ekspery-
ment. Bez względu na to, jaką drogą pójdzie nasza 
kulinarna myśl – zawsze musi być pysznie i sycąco.  

To specjalne menu – pełne kulinarno-artystycznych 
wariacji – to baza do pracy z wyobraźnią. Zaprasza-
my Was także do zastanowienia się nad codziennymi 
rytuałami związanymi ze spożywaniem posiłków, 
utartymi sposobami jedzenia, które możemy przeła-
mywać. Gdyby stół postawić w innym niż dotychczas 
miejscu? A może zjeść siedząc na podłodze? Użyć 
nietypowych dla śniadania naczyń lub zjeść śniada-
nie na kolację? Zapraszamy do wspólnego ekspery-
mentowania!
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Jak przygotować się do śniadania?

● Przejrzyjcie przygotowane przez Dominikę i Izę 
przepisy. Wybierzcie te dla Was najpyszniejsze, za-
stanówcie się nad kolejnością ich spożywania oraz 
oczywiście sprawdźcie niezbędne do nich składniki, 
by przygotować się do osiedlowych zakupów!

● W produkty najlepiej zaopatrzyć się w lokalnych 
sklepikach, warzywniakach. Składniki nie są skompli-
kowane czy trudno dostępne, dlatego polecamy Wam 
wyruszyć na osiedlowe poszukiwania sezonowych 
warzyw i owoców, które wspaniale zapełniają teraz 
sklepowe skrzynki i półki. 

Listę miejsc do robienia zakupów polecanych przez 
nas na każdym z czterech osiedli przygotowaliśmy 
na naszej stronie.

UWAGA! Dominika i Iza przygotowały dla Was słod-
ką niespodziankę oraz specjalny przepis śniadanio-
wo-deserowy! Odwiedzając rekomendowane przez 
nas miejsca, wspomnijcie koniecznie, że produkty 
nabywacie do Śniadań z Sympozjum, a otrzymacie 
coś wyjątkowego. 

● Więcej o pracach, które powstały lub były zaplano-
wane do realizacji w ramach Sympozjum Plastycz-
nego Wrocław ‘70 dowiecie się z Pigułki wiedzy oraz 
Mapy. To właśnie one stały się inspiracją do śniada-
niowego posiłku!

Koniecznie udokumentujcie swoje śniadanie! Po na-
pełnieniu brzuchów rozłóżcie się wygodnie w fotelach 
i wyślijcie do nas na maila (sympozjum@ladnehisto-
rie.pl) lub przez profil na FB (Fundacja Ładne Historie) 
zdjęcia i/lub filmy z Waszego śniadaniowania.

Jak zjeść śniadanie konceptualnie?

● Nawet jeśli planujesz zjeść śniadanie w pojedyn-
kę, możesz zacząć od tego, by „wyznaczyć miejsce, 
w którym ustawisz stół”, inspirując się pracą Punkt 
Jerzego Fedorowicza (⟼ zobacz na Mapie nr 14). 
Artysta chciał, by w dowolnym punkcie na mapie 
Wrocławia wyznaczyć tytułowy punkt. Zdecyduj o ta-
kim konkretnym punkcie na planie Twojego miesz-
kania. Tam stanie Twój „stół” – możliwe, że trafisz 
w niespodziewane miejsce, w którym nigdy jeszcze 
nie jadłeś/jadłaś. Następnie wyobraź sobie, że w tym 
samym czasie dokładnie po drugiej stronie kuli ziem-
skiej, na osi przebiegającej przez środek planety zo-
staje wyznaczony bliźniaczy punkt. Prawdopodobnie 
ktoś tam jeszcze śpi, ale gdyby wiedział o naszym 
śniadaniu na pewno wstałby z łóżka, żeby też je zjeść! 

● Dla śniadaniowych duetów, jako inspiracja, świet-
nie sprawdzi się Dialog Włodzimierza Borowskiego 
(zobacz na Mapie). Koncepcja tej pracy zakładała 
ustawienie gigantycznych, zwróconych ku sobie 
krzeseł – jednego w Elblągu, a drugiego we Wrocła-
wiu. Zapomnijcie, więc o stole czy blacie przy którym 
zazwyczaj zasiadacie, zjedzcie to śniadanie korzysta-
jąc wyłącznie z krzeseł. I oczywiście – w czasie posił-
ku pamiętajcie o dialogu! 

● Większym grupom śniadaniowym sugerujemy 
inspirację pracą Henryka Stażewskiego Kompozy-
cja pionowa nieograniczona. 9 strumieni koloru na 
niebie (⟼ zobacz na Mapie nr 5). To świetlne wi-
dowisko zrealizowano w maju 1970 roku. Oglądało 
je jednocześnie wiele osób, kolorowe promienie 
widoczne były z odległych zakątków Wrocławia, 
a nawet sąsiednich miast – dzięki czemu sztuka 
stała się dostępna, wręcz nieograniczona. Równie 
spektakularne może okazać się nasze śniadanie, gdy 
uświadomimy sobie, że jednocześnie wiele innych osób 
za ścianą, w sąsiednim budynku czy po drugiej stro-
nie miasta zabiera się za pichcenie i zjadanie wyjątko-
wych sympozjalnych smakołyków.
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Sałatka z warzywnych 
kostek z pomidorowo-
-truskawkowym sosem 
z ziołami
 
zainspirowana kompozycją przestrzenną 
bez tytułu Adama Styki

⟼ zobacz na Mapie nr 13
 
Koncepcja Styki zakładała ustawienie 25 sześcianów 
w przestrzeni miasta, do których co roku miała być 
dokładana kolejna sześcienna forma. Jeśli pozbawi-
my składniki sałatki ich pierwotnej formy i przygotu-
jemy je tak, żeby każdy z nich był sześcianem, mo-
żemy składać sałatkę na wiele sposobów. Warzywny 
zestaw klocków niech stanie się punktem wyjścia 
do zabawy – talerz niech będzie otwartą na Waszą 
fantazję przestrzenią, do której dokładacie dowolnie 
kostki z warzyw.

SKŁADNIKI (dla 4 osób)
sos vierge

● — 1 duży mięsisty pomidory 
● — 100 g truskawek
● — 1 mała lub ½ dużej szalotki
● — 1 ząbek czosnku
● — ½ szklanki posiekanej bazylii (1 drzewko)
● — ½ szklanki oliwy z oliwek
● — 25 ml soku z cytryny (czyli ok. połówki cytryny)
● — sól i świeżo mielony pieprz do smaku
● szczypta utartych w moździerzu ziaren kolendry
● 

sałatka
● — ulubione pieczywo
● — 2 średniej wielkości buraki
● — skórki z pomarańczy
● — kilka liści laurowych
● — 2 ogórki 
● — 2 kostki tofu naturalnego (2 x 180 g) 
● — olej do usmażenia grzanek

PRZYGOTOWANIE
Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Buraczki umyj 
i zawiń w folię aluminiową razem ze skórkami z po-
marańczy i liściem laurowym, skrapiając je wcze-
śniej oliwą. Piecz do miękkości. Wystygnięte obierz. 
Wszystkie składniki – pieczywo, upieczone buraki, 
obrane ogórki i kalarepę oraz tofu pokrój w taką 
samą kostkę, sześciany o boku ok. 2 cm. Pokrojone 
tofu zalej na ok. 30 minut solanką (0,5 litra wody + 2 
łyżki soli). Po wyciągnięciu z roztworu – skrop sokiem 
z cytryny. 
 
Rozgrzaną patelnię skrop olejem. Ułóż na niej kostki 
pieczywa i rumień delikatnie z każdej strony.
Pomidory sparz wrzątkiem i obierz ze skórki.  Po-
krój na ćwiartki i wytnij część z pestkami tak, żeby 
powstały pomidorowe plastry/fileciki. Pomidorowe 
fileciki i truskawki pokrój w drobną kostkę, podob-
nie szalotkę. Połącz wszystkie składniki i wymieszaj, 
tworząc sos vierge. 

Przygotowane w ten sposób produkty podziel po-
między uczestników śniadania tak, aby każdy miał 
zróżnicowany zestaw do układania sześcianów na 
swoim talerzu. Po zakończeniu śniadaniowej kompo-
zycji całość polej sosem vierge nabierając wszystkich 
składników sosu, a nie tylko oliwy.
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Szpinakowy naleśnik 
z burakiem i słodkimi 
dodatkami 

zainspirowany pracą Jerzego Beresia, Żywy pomnik 
pt. „Arena”

⟼ zobacz na Mapie nr 1

Talerz to przestrzeń, na której możemy kreować 
i tworzyć, czasem łączyć ze sobą nieoczywiste czy 
kontrastujące ze sobą składniki i smaki. Na naszej 
zielonej, szpinakowej arenie łączymy to, co rośnie 
i nabiera smaku pod ziemią, z tym, co rodzi się nad 
ziemią. 

SKŁADNIKI (dla 4 osób)
naleśniki

● — 100 g szpinaku 
● — ⅔ szklanki mąki pszennej
● — 2 jajka
● — 340 ml mleka roślinnego
● — ½ łyżeczki soli
● — 1 łyżka oleju
● — 2 łyżki cukru
● — szczypta proszku do pieczenia

śmietanka z nerkowców
● — 80 g nerkowców namoczonych na noc lub 

ugotowanych przez 15 min
● — 150 ml mleka kokosowego
● — sok z ½ cytryny
● — 1 łyżka miodu lub syropu klonowego

karmelizowane buraki
● — sok z 2 cytryn - 100 ml
● — 100g cukru trzcinowego
● — 2 średniej wielkości buraczki

zielony marcepan 
● — 2 łyżki miodu lub syropu z agawy (20 g)
● — garść szpinaku (ok. 30 g)
● — 70 g zmielonych migdałów 
● — 2 łyżki wiórków kokosowych
● — szczypta soli

oraz maliny

PRZYGOTOWANIE  
Buraki upiecz do miękkości zawinięte w folię alumi-
niową w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Kiedy 
ostygną, obierz i pokrój w półksiężyce. Na patelni 
podgrzej cukier z sokiem z cytryny. Kiedy płyn za-
cznie gęstnieć, wrzuć pokrojone buraczki i zredukuj 
tak, aby karmel pokrył buraczki. 

W pojemniku blendera z ostrzem w kształcie litery  
„S” umieść szpinak oraz miód i zmiksuj. Dodaj zmielo-
ne migdały, wiórki kokosowe i sól – miksuj dalej.  
Całość uformuj w kulę, zawiń w folię aluminiową 
i wstaw do lodówki, żeby marcepan troszkę stwardniał. 

Wszystkie składniki do przygotowania naleśnikowe-
go ciasta wymieszaj i odstaw na pół godziny. Po tym 
czasie smaż naleśniki na dobrze rozgrzanej patelni.  

Nerkowce gotować przez 15 minut. Zblenduj na gład-
ko z resztą składników do przygotowania śmietanki. 

W szpinakowe naleśniki zawiń buraczki, świeże ma-
liny, doprawiając śmietanką i marcepanem według 
własnych standardów słodkości. 
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Wiosenne tabbouleh 
z ogórkiem małosolnym
zainspirowane pracą Barbary Kozłowskiej, Interpre-
tacja przestrzenna poezji strukturalnej Stanisława 
Dróżdża „Samotność”

⟼ zobacz na Mapie nr 12

Samotny posiłek to nic złego. Śniadaniowa izolacja 
nie musi przygnębiać czy być objawem słabości. Nie 
rozprasza cię rozmowa, Twoja uwaga skupia się na 
starannym przygotowaniu składników i zastawy, a fi-
nalnie na niespiesznym smakowaniu. Jedna miska, 
jedna osoba. Pamiętaj po tym posiłku szczególnie, 
że zanim wyjdziesz z domu – na świat, do ludzi – 
sprawdź czy nic nie utknęło „między jedynkami”! 

SKŁADNIKI (dla 1 osoby)
● — 50 g suchej kaszy bulgur (można zastąpić    

    kaszą jaglaną, będzie bardziej lokalnie)
● — 1 spory dojrzały pomidor
● — 2 duże ogórki małosolne
● —  ½ niedużej szalotki
● — 2 łyżki soku z cytryny
● — 1 duży pęczek natki pietruszki
● — 1 duży pęczek mięty
● — po ¼ łyżeczki mielonej kolendry, kuminu   

    i ziela angielskiego
● — po szczypcie mielonego kardamonu, 
●     goździków i cynamonu
● — 2 łyżki oliwy
● — sól i pieprz wg uznania 

PRZYGOTOWANIE
Bulgur zalej zimną, osoloną wodą (1 część kaszy na  
3 części wody), najlepiej poprzedniego wieczoru i zo-
staw na noc.  

Pomidora i ogórki pokrój w drobną na ok. 0,5 cm 
kostkę. Natkę pietruszki posiekaj bardzo drobno, po-
dobnie miętę, ale nie rób tego zbyt długo, bo mięta 
straci kolor. 

Kaszę, pomidory i posiekane zioła wrzuć do miski, 
dodaj przyprawy, sok z cytryny, oliwę. Dokładnie wy-
mieszaj i dopraw, jeśli czujesz, że czegoś brakuje. 
Możesz przed podaniem skropić jeszcze dodatkowo 
całość sokiem z cytryny.
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Kanapka z hummusem 
i pomidorami 
koktajlowymi
zainspirowana koncepcją Wandy Gołkowskiej 
Kompozycja z elementów ruchomych

⟼ zobacz na Mapie nr 9

Potraktuj kromkę chleba jak drewnianą ramkę, po-
myśl o geometrii gałązki z pomidorami, rozrzuć 
dowolnie szczypiorkowy pęczek i zamaszystym 
ruchem po łuku wysmaruj całość sosem. Kolor, ma-
teria, struktura, zapach, kieruj się bodźcami. Działaj 
według koncepcji „układu otwartego” Gołkowskiej, 
w który dzieło sztuki to podlegający wielu czynnikom 
twór, nie zadany raz na zawsze, idealny i skończony. 

SKŁADNIKI (dla 2 osób)
● — ulubione pieczywo (potrzebne będą duże,   

    grube kromki)
● — 2 szklanki ugotowanej ciecierzycy
● — 8 łyżek tahiny
● — ½ szklanki oliwy
● — mały ząbek czosnku
● — sok i skórka z połówki cytryny
● — 2 spore gałązki pomidorów cherry 
●     (w całości!)
● — drzewko świeżej bazylii
● — 1 słoik koncentratu pomidorowego 
●     (około 200 g)
● — ½ szklanki octu balsamicznego
● — ¼ szklanki dowolnego słodzika 
●      (cukier trzcinowy lub kokosowy, 
●      syrop z agawy, syrop klonowy)
● — ½ łyżeczki drobno posiekanego, 
●      świeżego chilli
● — sól, świeżo mielony pieprz

PRZYGOTOWANIE
Piekarnik rozgrzej do temperatury 200 stopni – jeśli 
masz taką możliwość użyj funkcji grillowania. 

Cieciorkę, tahinę, czosnek, sok z cytryny i połowę 
przygotowanej oliwy zblenduj na gładką pastę, doda-
jąc stopniowo około 1/4 szklanki zimnej wody.

Koncentrat pomidorowy połącz w misce z octem 
balsamicznym, cukrem trzcinowym (albo innym sło-
dzidłem), chilli, łyżeczką soli i mieszaj do momentu 
rozpuszczenia się cukru. Możesz też użyć robota ku-
chennego. 

Przygotuj pół szklanki liści bazylii, posiekaj ja drobno, 
połącz z pozostałą oliwą, szczyptą skórki cytrynowej 
i soli, wymieszaj dokładnie.

Pomidorki cherry delikatnie umyj, nie odrywając ich 
z gałązki, przełóż na blaszkę lub do naczynia żarood-
pornego, ostrożnie posmaruj oliwą, posyp solą i pie-
przem. Wstaw do nagrzanego piekarnika na około 20 
minut. Możesz użyć funkcji grillowania. Pomidorki 
mają się lekko upiec, ale nie rozpaść, skórka powinna 
się zrumienić, może pęknąć w kilku miejscach – waż-
ne, by zachowały kształt i formę.  

Grubą (około 1,5-2 cm) kromkę pieczywa delikatnie 
zrumień z obu stron na mocno rozgrzanej, lekko skro-
pionej olejem patelni. 

Rumiane pieczywo przesmaruj hojnie humusem, ułóż 
na niej zgrilowaną gałązkę z pomidorami. Zamaszy-
stym, poziomym ruchem polej wszystko odrobiną 
bazyliowego dressingu i balsamicznego keczupu. Ca-
łość możesz dodatkowo doprawić świeżo zmielonym 
pieprzem, ozdobić gałązka bazylii.
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Sałatka  
z warzywnych wstążek 
z miodowo-imbirowym  
dressingiem
zainspirowana formą przestrzenną stworzoną przez 
tzw. Grupę Bogusza, Linią falistą długości 285 m. 
Ludmiły Popiel i Kinepentasferą Kajetana Sosnow-
skiego

⟼ zobacz na Mapie nr 16

Forma ponad wszystko! Chyba każdy z Was ma 
w domu jakieś proste narzędzie, dzięki któremu 
można zamienić warzywa we wstążki, fale i linie. 
Wystarczy obieraczka do warzyw, a nawet dobrze 
zaostrzony nóż! Z tak przygotowanych składników 
stwórzcie na swoim talerzu własną, wijącą się kom-
pozycję przestrzenną. 

SKŁADNIKI (dla 3-4 osób) 
sałatka

● — 2 marchewki
● — 1 cukinia
● — 2 ogórki
● — pęczek zielonych szparagów
● — ulubiony miks sałat

dressing (dla 4 osób)
● — 1 ząbek czosnku 
● — szczypta soli morskiej 
● — 2 łyżki miodu 
● — 2 łyżki soku z cytryny 
● — 2 łyżeczki musztardy
● — 60 ml oliwy z pierwszego tłoczenia 
●     mały kawałek imbiru starty na małych     

    oczkach 

posypka słonecznikowa 
● — 200 g słonecznika 
● — 1 ½ łyżeczki soli  
● — ½ t kuminu
● — szczypta chilli
● — ¼ łyżeczki cynamonu
● — 1 łyżeczka cukru pudru

PRZYGOTOWANIE
Marchew i ogórki obierz, odetnij zdrewniałe końce 
szparagów. Za pomocą obieraczki do warzyw ści-
naj produkty na paski. Możesz uzyskać różne szero-
kości wstążek cukinii i marchwi trzymając warzywo 
cały czas w jednej pozycji (wtedy będą coraz szersze) 
lub obracając warzywo (wtedy utrzymamy stosun-
kowo wąskie wstążki). Pokrojone warzywa dobrze 
na chwilę wrzucić do bardzo zimnej wody, może być 
nawet z lodem.  

Czosnek przeciśnij przez praskę lub drobno posiekaj 
i rozetrzyj końcem noża na desce albo w moździerzu 
z odrobiną soli. Wszystkie składniki, za wyjątkiem 
oliwy zmiksuj blenderem na wysokich obrotach. Na-
stępnie dolej oliwę i dalej miksuj wszystko na najniż-
szych obrotach. 

Słonecznik wrzuć do wrzątku i gotuj przez 15 minut. 
Po tym czasie odcedź i rozłóż na blaszce na ok. 30 
minut -  tak, aby mógł lekko wyschnąć. W tym czasie 
rozgrzej piekarnik do 160 stopni. Słonecznik wymie-
szaj z solą i przyprawami, a następnie wsuń do pie-
karnika i praż jeszcze około 30 minut, co jakiś czas 
mieszając. 

Na talerzu rozłóż ulubioną sałatę, a na sałacie wstąż-
ki warzyw. Polej sałatkę dressingiem i posyp słonecz-
nikiem. 
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Śniadania z Sympozjum to działanie w ramach projektu 
Miasto, sztuka, ludzie! Sympozjum 70/20 lat później, orga-
nizowanego przez Fundację Ładne Historię przy wsparciu 
Gminy Wrocław. Inicjatywę realizujemy w gronie tzw.  
komitetu ds. edukacji grupy roboczej Sympozjum 
70/20, w skład którego wchodzą niezależne edukatorki 
i edukatorzy, a także animatorki i animatorzy związani 
z Fundacją Ładne Historie oraz MWW Muzeum  
Współczesne Wrocław, a także Muzeum Pana Tadeusza.

organizator: 
Fundacja Ładne Historie 
ul. Długa 33 
58-100 Świdnica

teksty: Dominika Józala, Iza Wiśniewska
redakcja: Anna Bieliz, Magdalena Kreis
partnerzy: Stowarzyszenie Żółty Parasol, Stowarzyszenie 
Serce Szczepina, Stowarzyszenie Moje Popo, Fundacja 
Sztuki Współczesnej ART Transparent, Wrocławska  
Fundacja Filmowa, Strefa Kultury Wrocław

● 

Śniadania z Sympozjum to dopiero początek tego co dla 
Was przygotowaliśmy! Zaglądajcie do naszym materiałów 
edukacyjnych (Pigułka wiedzy, Mapa i Scenariusze działań) 
oraz na nasze strony, na których znajdziecie bieżące infor-
macje na temat programu Sympozjum 70/20.

Śniadania z Sympozjum    

Organizator: 
Fundacja Ładne Historie

Wsparcie:

Dofinansowano ze środków 
Gminy Wrocław
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