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W MAJOWYM miesięczniku ODRAODRA: · Rok Miłosza: Citati, Kraszewski, Helbig, Sterna-Wachowiak
· Listy Miłosz – Gömöri · Nagroda ODRY dla Jerzego Pomianowskiego · Spóźnione epitafium Flasze-
na dla Kijowskiego · Hume · Giełżyński o wydarzeniach w Libii · Laxness · Talent na przemiał
Oraz ZESZYT SPECJALNY: 50 tekstów na 50-lecie „Odry” + Kalendarium 50-lecia

Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
tel.: 71 344 28 64
fax: 71 344 28 65

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: Igor Wójcik
www.okis.pl, okis@okis.pl

OŚRODEK
KULTURY i SZTUKI

we Wrocławiu
MMAAJJ  22001111

zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

TO MASZ WO LAK
MA RIAN NA ORAŃ SKA

W MO NO CHRO MIE
Cen trum Kul tu ry i Pro mo cji – Zło ty Stok

ul. 3-go ma ja 10, do 26 ma ja 2011;
Ka mie niec Ząb ko wic ki

Od 26 ma ja  do 27 czerw ca 2011 

AN DRZEJ KRA MARZ I WE RO NI KA ŁO DZIŃ SKA
WY STA WA FO TO GRA FII pt. DOM

Wy sta wa to wie lo let ni za pis do ku -
men tal ny zdjęć, któ re lu dzie na zy wa -
ją do ma mi. I cho ciaż na fo to gra fiach
nie ma lu dzi, to mó wią one o ich
miesz kań cach wię cej niż nie je den
por tret. Eks po zy cja za pre zen tu je fo -
to gra fie z róż nych cy kli. Naj star szy
z nich zre ali zo wa ny w 2003 ro ku no -
si ty tuł „1,62 m2 do mu” – co jest od -
nie sie niem do po wierzch ni pry czy, któ re by ła swo istym do mem dla
pod opiecz nych schro ni ska dla bez dom nych w No wej Hu cie. Wspól ny pro jekt
An drze ja Kra ma rza i We ro ni ki Ło dziń skiej DOM/HO ME zo stał uho no ro wa ny
wie lo ma pre sti żo wy mi na gro da mi w kra ju i za gra ni cą. Był pre zen to wa ny
na wy sta wach we Fran cji, Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii, Cze chach, Sło wa cji,
Gre cji, Pol sce i na Wę grzech.
Eks po zy cję moż na bę dzie obej rzeć we Wro cła wiu dzię ki uprzej mo ści Mu zeum
Et no gra ficz ne go im. Se we ry na Udzie li w Kra ko wie.

Wer ni saż 6 ma ja, godz. 17.00. Wy sta wa po trwa do 25 ma ja 2011
DCF „Do mek Ro mań ski”, pl. bp Nan kie ra 8

FI LIp NE RE USZ I pA LE STRI NA
WY KŁAD MAR KA DY ŻEW SKIE GO z cy klu: COL LE GIUM MU SI CUM

Szcze gól ną war to ścią wy kła dów Mar ka Dy żew skie go jest ich sze ro ka per spek ty -
wa hu ma ni stycz na: uka zy wa nie związ ków mu zy ki z in ny mi dzie dzi na mi sztu ki.
Ma rek Dy żew ski od wielu lat jest au to rem cie ka wych, wie lo krot nie na gra dza nych
au dy cji ra dio wych, ko men tatorem znaczacych im pre z mu zycz nych.

15 ma ja, godz. 16.00. Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 9

WOJ CIECH WIL CZYK
WY STA WA FO TO GRA FII pt. NIE WIN NE OKO NIE IST NIE JE

Wy sta wa bę dzie pre zen to wa na w ra mach Fe sti wa lu Kul tu ry Ży dow skiej SIM -
CHA. Au tor, przez po nad dwa la ta, od wie dzał za kąt ki ca łe go kra ju i fo to gra fo -
wał bu dyn ki re li gij ne go kul tu Ży dów – sy na go gi i pry wat ne do my mo dli twy.
Wie le z nich jest dziś w sta nie ru iny, ca łą ma sę za adap to wa no do zu peł nie in -
nych ce lów. Po wstał ob szer ny do ku ment o tych miej scach.
Pra cę nad pro jek tem Woj ciech Wil czyk roz po czął we wrze śniu 2006 ro ku.
Na wro cław skiej wy sta wie moż na bę dzie zo ba czyć 20 prac wy bra nych z 307
fo to gra fii. Zdję ciom to wa rzy szył bę dzie po kaz mul ti me dial ny do po wia da ją cy
hi sto rię uwiecz nio nych miejsc i uka zu ją cy ku li sy ich po wsta wa nia. 
Or ga ni za tor: Atlas Sztu ki w Ło dzi, Fun da cja PRO AR TE, DCF „Do mek Ro -
mań ski” – Ga le ria Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu 

Wer ni saż 30 ma ja, godz. 17.00. Wy sta wa po trwa do 4 czerw ca 2011
DCF „Do mek Ro mań ski”, pl. bp Nan kie ra 8

XIII FE STI WAL KUL TU RY
ŻY DOW SKIEJ SIM CHA

Fe sti wal przy bli ża  kul tu rę ży dow ską
spo łe czeń stwu Wrocławia i Dol ne go
Ślą ska od 12 lat. Rów nież w tym ro ku,
w ser cu Dziel ni cy Wza jem ne go Sza -
cun ku zor ga ni zo wa ne zo sta ną wy da -
rze nia gro ma dzą ce oso by spra gnio ne
sztu ki, wie dzy i kon tak tu z tra dy cją ży -
dow ską, otwar te na dia log, po trze bę
wza jem nej to le ran cji i sza cun ku.

Od 29 ma ja do 3 czerw ca 2011

EKOGLASS FESTIWAL
POPLENEROWA WYSTAWA
SZKŁA ARTYSTYCZNEGO 

Artyści: Z Polski: Beata Damian-
Speruda, Rafał Kaufhold, Marzena
Krzemińska, dr Mariusz Łabiński, 
dr Marta Sienkiewicz, Igor Wójcik. 
Z Czech: Jakub Berdych, Andrej
Németh, Oldřich Plíva, Jíří Šuhájek.
Ze Słowacji: Peter Ďuriš, Martina
Paljesková Pišková.
Kuratorzy festiwalu:
dr Mariusz Łabiński, Igor Wójcik.

Wernisaż 26 maja, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 9 czerwca. Galeria

Gambit Photo, ul. Malé náměstí 12,
Praga – Nowe Miasto, Czechy

Beata Damian-Speruda
Chmury i obłoki



XX FESTIWAL

Dźwięki Europy

14 – 23, 28 MAJA 2011  WROCŁAW, KŁODZKO, KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Dyrektor organizacyjny  Robert Chmielarczyk
Dyrektor artystyczny Maciej Kieres
Dyrektor OKiS we Wrocławiu Piotr Borkowski

14 maja 2011 r., sobota godz. 19.00
kościół śś. Piotra i Pawła
ul. Katedralna 4

MENESTRELI (Ukraina)
w projekcie międzynarodowym

Muzyka czasów dynastii Habsburgów

15 maja 2011 r., niedziela, godz. 16.00
Klub Muzyki i Literatury
pl. Kościuszki 9

MAREK DYŻEWSKI
wykład Filip Nereusz i Palestrina

15 maja 2011 r., niedziela, godz. 19.00
kościół św. Krzysztofa
ul. Kazimierza Wielkiego/Wierzbowa

MARTA PERONI (Włochy)
skrzypce barokowe

FRANCESCA BACHETTA 
(Włochy) klawesyn 

Muzyka niemieckiego 
i włoskiego baroku

16 maja 2011 r., poniedziałek, godz. 19.00
kościół Uniwersytecki
p.w. Najświętszego Imienia Jezus
pl. Uniwersytecki 1
ENSEMBLE BAROCCO DELLA 

MITTELEUROPA (Włochy)

Alessandro Scarlatti 
Responsoria Hebdomadae Sanctae

prapremiera światowa

17 maja 2011 r., wtorek, godz. 19.00
Sala Wielka Ratusza, Rynek – Ratusz

AIRA MARIA LEHTIPUU 
(Finlandia) skrzypce

MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ
klawesyn

Virtuosi della Regina 

18 maja 2011 r., środa, godz. 16.00
kościół św. Ignacego Loyoli
ul. Stysia 16

BARTOSZ RZYMAN
Recital organowy

18 maja 2011 r., środa, godz. 19.00
Sala Wielka Ratusza, Rynek – Ratusz

SIROCCO (Belgia)
Koncert barokowy 

w pałacu chińskiego cesarza

19 maja 2011 r., czwartek, godz. 19.00
kościół św. Krzysztofa
ul. Kazimierza Wielkiego/Wierzbowa

SONORITA
Fiołki i róże

20 maja 2011 r., piątek, godz. 19.00
kościół śś. Piotra i Pawła
ul. Katedralna 4

EPITHALAMION
Muzyka europejskiego renesansu

21 maja 2011 r., sobota, godz. 19.00
kościół śś. Piotra i Pawła
ul. Katedralna 4

TOMASZ DOBRZAŃSKI
I SEMIBREVIS 
Estampie nouviele 

22 maja 2011 r., niedziela, godz. 19.00
Sala Wielka Ratusza, Rynek – Ratusz
23 maja 2011 r., poniedziałek, godz. 19.00
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
ul. Łukasiewicza 4, Kłodzko

JACEK KOWALSKI 
HENRYK KASPERCZAK

ROBERT REKIEL
Dumy staropolskie 

28 maja 2011 r., sobota, godz. 13.00
Sala koncertowo – wystawiennicza
dawny kościół Trójcy Świętej
ul. Zamkowa, Kamieniec Ząbkowicki

CORTE MENOR
Muzyka włoskiego renesansu

Bilety do nabycia w miejscach koncertów i w DCIK, Rynek – Ratusz 24. 
Koncerty: 14, 15, 16, 17, 18 (godz. 19.00), 19, 20, 21 maja – normalny 10 zł, ulgowy (seniorzy) 5 zł; 

22 maja – normalny 15 zł, ulgowy (seniorzy) 10 zł; 18 (godz. 16.00), 23, 28 maja – wstęp wolny. 
 Studenci i uczniowie na podstawie ważnej legitymacji – wstęp wolny na cały Festiwal.

Festiwal zrzeszony w Europejskim 
Związku Muzyki Dawnej

Akademickie Stowarzyszenie Kultury „WAGANT”

Patronat honorowy

Współorganizatorzy festiwalu Projekt finansowany przez

Sponsor 
festiwalu

Patroni medialni

Samorząd 
Województwa DolnośląskiegoMUZEUM 

MIEJSKIE
WROCŁAWIA
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Ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny Ope ry Wro cław skiej

iinnffoorrmmaaCCjjaa  ii   rreezzeerrWWaaCCjjaa  bbiilleettóóWW
dział promocji i organizacji widzów: 

tel: 71 370 88 80, 71 370 89 48 tel/fax: 71 370 88 81

sspprrzzeeddaażż  bbiilleettóóWW
kasa opery, ul. świdnicka 35:  pn-so: 12.00-19.00, nd: 11.00-17.00

oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 71 370 88 18

MAJ 2011

EWA MICh NIK ZA PRA SZA

Naj waż niej szym wy da rze niem
mie sią ca w Ope rze Wro cław -
skiej bę dzie pre mie ra 
„Don Gio van nie go” Wol fgan ga
Ama deusza Mo zar ta.
To wspa nia łe dzie ło za pre zen to wa ne zo sta nie wro cław -
skiej pu blicz no ści po 42 la tach od po wo jen nej pre mie -
ry na na szej sce nie („Don Ju an” w pol skiej wer sji
ję zy ko wej – lu ty 1969). Bę dzie to ada pta cja spek ta klu
Te atru Wiel kie go – Ope ry Na ro do wej w War sza wie. Kie -
row nic two mu zycz ne spra wu je Fin Ja ri Hämäläin en, ce -
nio ny na świe cie dy ry gent, dy rek tor ar ty stycz ny
Sa von lin na Fe sti val. Re ży se ru je Ma riusz Tre liń ski, au to -
rem sce no gra fii jest Bo ris Ku dlička, a cho re ogra fię
przy go to wał Emil We so łow ski. Ko stiu my za pro jek to wał
zna ny kre ator mo dy Ar ka dius.

W par tii ty tu ło wej usły szy my Ma riu sza Go dlew skie go
i Jac ka Ja sku łę, a ich sce nicz ny mi part ne ra mi (Le po -
rel lo) bę dą: Bar tosz Urba no wicz, Adam Pal ka i Ma rek
Paś ko. Po nad to w ob sa dzie są: Ana sta zja Li pert i Mar -
ta Wy ło mań ska (Don na An na), An na Ber nac ka i Ka ta -
rzy na Ha ras (Don na El wi ra), Jo an na Mo sko wicz 
i Iry na Zhy tyn ska (Ze rli na), Ra fał Bart miń ski, Sang -Jun
Lee i Łu kasz Gaj (Don Ot ta vio), Da mian Ko nie czek, 
Re mi giusz Łu kom ski i Mar cel lo San Mar tin (Ma set to),
Wik tor Go re li kow i Ra do sław Żu kow ski (Ko man dor).

W ma ju za pra sza my rów nież na pre mie rę „Ogro du 
Mar ty”, któ re go kom po zy to rem jest wro cła wia nin Ce za -
ry Duch now ski. Dzie ło w for mie stu dyj nej mia ło swo je
pra wy ko na nie w 2006 ro ku w Lip sku, na stęp nie by ło
pre zen to wa ne pod czas 52 Mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu Mu zy ki Współ cze snej „War szaw ska Je sień” (2009).
Te raz obej rzy my sce nicz ną re ali za cję ope ry z Aga tą 
Zu bel w ro li głów nej. Wy ko na nie od bę dzie się w ra -
mach Fe sti wa lu Mu si ca Elec tro ni ca No va.

Po nad to za pra szam pu blicz ność do Ope ry Wro cław -
skiej na spek ta kle: „Na buc co” G. Ver die go, „Na pój 
mi ło sny” G. Do ni zet tie go, „Car men” G. Bi ze ta, „Opo -
wie ści Hof f man na” J. Of fen ba cha, „Bo ry sa Go du no wa”
M. Mu sorg skie go. Naj młod szych wi dzów za chę cam
do obej rze nia przy gód „Ali cji w kra inie cza rów” 
R. Chaul sa, „Czer wo ne go kap tur ka” J. Pau era oraz 
„Si da, wę ża, któ ry chciał śpie wać” M. Fo xa. 

4 śr 1100 aalliiCCjjaa  WW  kkrraaiinniiee  CCzzaarróóWW    robert Chauls

4 śr 1900 nnaabbuuCCCCoo    giu sep pe ver di

5 cz 1900 nnaappóójj  mmiiłłoossnnyy    gaetano donizetti

6 pt 1900 nnaappóójj  mmiiłłoossnnyy    gaetano donizetti

7 so 1100 ssiidd,,  WWąążż,,  kkttóórryy  CChhCCiiaałł  śśppiieeWWaaćć    malColm fox

7 so 1900 CCaarrmmeenn    georges bizet

8 nd 1200 kkuu  llii  ssyy  ooppee  rryy  Ce za ry duCh noW ski – kom po zy tor
kie roW nik ar ty styCz ny pre mie ry ogród mar ty

8 nd 1700 bboorryyss  ggoodduunnooWW    modest musorgski

13 pt 1900 ooppooWWiieeśśCCii  hhooffffmmaannnnaa    jaques offenbaCh

15 nd 1900

ooggrróódd  mmaarrttyy    Cezary duChnoWski
kkllaanngg..  rraauumm..  ffrraauu    dieter kaufmann 
w ramach festiwalu musiCa eleCtroniCa nova 

28 so 1900 ddoonn  ggiioovvaannnnii    Wolfgang amadeusz mozart   pprreemmiieerraa
adaptacja spektaklu teatru Wielkiego – opery narodoWej

29 nd 1900 ddoonn  ggiioovvaannnnii    Wolfgang amadeusz mozart   pprreemmiieerraa
adaptacja spektaklu teatru Wielkiego – opery narodoWej

31 wt 1100 CCzzeerrWWoonnyy  kkaappttuurreekk    jiří pauer

31 wt 1900 ddoonn  ggiioovvaannnnii    Wolfgang amadeusz mozart
adaptacja spektaklu teatru Wielkiego – opery narodoWej

pprreemmiieerraa
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956-960 Wie czo ry lisz tow skie

Re ci ta le for te pia no we – ALEK SIEJ OR łO WIEC KI (Sankt Pe ters burg)
12. V g. 18.00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 9
13. V g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik 4 Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
14. V g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
15. V g. 12.00 – Ka to wi ce, Mu zeum Ar chi die ce zjal ne, ul. Wi ta Stwo sza 16
Kon cert re ali zo wa ny wspól nie z In sty tu cją Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki SI LE SIA
Pro gram: Bach -Bu so ni – Cha con ne; L. v. Beetho ven – So na ta C -dur op. 53; 
F. Liszt – II Po lo nez E -Dur; Mi se re re z ope ry „Tru ba dur” Ver die go; trans kryp cje
pie śni Beetho ve na i Schu ber ta. Pro wa dze nie kon cer tów – Ju liusz Ada mow ski.

Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Władz Sa mo rzą do wych 
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Brze gu, Obor nik Ślą skich i Wro cła wia. 

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFLTOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA

pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www. liszt.art.pl

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL

ALEK SIEJ OR łO WIEC KI – wy bit ny pia -
ni sta, pe da gog, kom po zy tor i dy ry gent,
lau re at mię dzy na ro do wych kon kur sów
pia ni stycz nych. Czło nek ho no ro wy TiFL.
Ab sol went (1984 r) i wy kła dow ca Kon -
ser wa to rium Pe ters burg skie go (do
1996r). Stu dia pia ni stycz ne od był
pod kie run kiem Gri go ri ja So ko ło wa
(któ re go na stęp nie zo stał asy sten tem).
Kom po zy cję stu dio wał u Ju ri ja Fa li ka,
a dy ry gen tu rę ope ro wą i sym fo nicz ną
u Il ji Mus si na. Pro wa dzi oży wio ną dzia -
łal ność ar ty stycz ną i pe da go gicz ną. Je -
go ob szer ny re per tu ar obej mu je utwo ry
od okre su ba ro ku do współ cze sno ści.
Oprócz kon cer tów w ro dzin nym kra ju
wy stę po wał w Hisz pa nii, Ho lan dii, Ju -
go sła wii, Niem czech, Szwaj ca rii i wie -
lo krot nie w Pol sce (po nad 70 re ci ta li
oraz kon cer ty sym fo nicz ne). W ostat -
nich la tach co raz czę ściej wy stę pu je
rów nież ja ko dy ry gent i ka me ra li sta. Je -
go do ro bek kom po zy tor ski obej mu je
po nad 50 kom po zy cji – są to utwo ry
ka me ral ne, for te pia no we, sym fo nicz ne.

NAD ZWY CZAJ NY WIE CZÓR LISZ TOW SKI 
EU GE NE IN DJIC – for te pian

LU TO SŁAW SKI QU AR TET WRO CŁAW
25. V g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
Kon cert pod pa tro na tem Sta ro sty Brze skie go Ma cie ja Ste fań skie go

W pro gra mie: Kwin te ty for te pia no we J. Za ręb skie go i A. Dwo rza ka
Sło wo o mu zy ce i pro wa dze nie kon cer tu – Ju liusz Ada mow ski.

EU GE NE IN DJIC – zna ko mi ty ame ry -
kań ski pia ni sta po cho dze nia ro syj sko -
-serb skie go. Uro dził się w Bel gra dzie
w ro dzi nie Ro sjan ki (pia nist ki -ama tor -
ki) i Ser ba (wy so kie go ofi ce ra). Kie dy
miał 4 la ta wraz z mat ką wy emi gro wał
do USA. Gry na for te pia nie uczył się
pod kie run kiem Gru zin ki Lu bow Ste -
pha ni, a na stęp nie (1969- 1964) wy -
bit ne go ro syj skie go pia ni sty Alek san-
dra Bo row skie go. Stu dia pia ni stycz ne
od był w Ju il liard Scho ol of Mu sic
w No wym Jor ku u asy stent ki Ro si ny
Lhe vin ne Lee Thomp son i Mie czy sła -
wa Münza (1965-1968) oraz rów no le -
gle w Ha rvard Uni ver si ty (1965-1969)
u Lo ri na Ber ma na i Le ona Kirch ne ra
(teo ria, kom po zy cja). W 1968 ro ku na -

wią zał kon takt z Ar tu rem Ru bin ste inem, u któ re go po bie rał kon sul ta cje pry wat ne
w No wym Jor ku lub Pa ry żu przez po nad dzie sięć lat. W la tach 1965-1972 In djić
urlo py spę dzał na lek cjach u Nad ii Bo ulan ger w Pa ry żu oraz u Clif for da Cur zo -
na w Fon ta ine ble au. Przed wy jaz dem na Kon kurs Cho pi now ski w War sza wie
w 1970 ro ku, pra co wał przez kil ka mie się cy pod kie run kiem Wi tol da Mał cu żyń skie -
go na Ma jor ce i Kon stan te go Schma elin ga w Pa ry żu. 
Lau re at trzech mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych: w War sza wie
w 1970, w Le eds w 1972 oraz kon kur su im. Ru bin ste ina w Tel Awi wie (1974).
Po raz pierw szy wy stą pił pu blicz nie w wie ku nie speł na dzie się ciu lat – z or kie -
strą szkol ną w Spring fild wy ko nał Kon cert for te pia no wy d -moll W. A. Mo zar ta.
W wie ku 14 lat, z Wa shing ton Sym pho ny Or che stra pierw szy raz w ży ciu za -
grał II Kon cert for te pia no wy B -dur J. Brahm sa.

LU TO SłAW SKI QU AR TET WRO CłAW
Ze spół two rzą mło dzi, kre atyw ni i uta -
len to wa ni ar ty ści, li de rzy or kie stry
Sym fo nicz nej Fil har mo nii wro cław -
skiej: Mar cin Mar ko wicz – II skrzyp ce,
Ar tur Roz my sło wicz – al tów ka, Ma ciej
Mło daw ski – wio lon cze la, a I skrzyp -
kiem Kwar te tu jest wir tu oz wio li ni sty ki
mło de go po ko le nia – Ja kub Ja ko wicz.
W naj bliż szych pla nach tych ar ty stów,
jest wy da nie ko lej nych płyt pro mu ją -
cych mu zy kę pol ską, tak że z ta ki mi
gwiaz da mi, jak Eu gen In djic.

fot. Ł. Raj chert

fot. M. Grotowski
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WA RIAT KA NAD IEŻ DA PTUSZ KI NA
Re ży se ria: Grze gorz Chrap kie wicz
Wy stę pu ją: EDY TA OL SZóW KA
LE SŁAW ŻU REK
Spek takl Te atru BAJ KA z War sza wy.
40-let nia ONA i 30-let ni ON. Przy pad -
ko wa zna jo mość sa mot nej czter dzie -
sto let niej Ma ri ny i żo na te go Alek sie ja
za ska ku je sze re giem ko micz nych sy -
tu acji, eks plo zją na mięt no ści i wza -
jem ną fa scy na cją. Czy ich spo tka nie
rze czy wi ście jest wy ni kiem splo tu
przy pad ko wych zda rzeń? 
Spek takl po wstał na pod sta wie tra gi -
far sy au tor stwa współ cze snej ro syj -
skiej dra ma turg, sce na rzyst ki,
re ży ser ki te atral nej i fil mo wej – Nad -
ież dy Ptusz ki ny. Jest au tor ką po -
nad 60 sztuk, kil ku na stu zre ali zo-
wa nych sce na riu szy fil mo wych i kil ku
wy re ży se ro wa nych przez sie bie peł -
no me tra żo wych fil mów.
Bi le ty: p. 100zł, I balk. 80zł, II bal 50zł

31 ma ja, godz. 19.00, Te atr Pol ski
ul. G. Za pol skiej 3

W KOŚCIELE GARNIZONOWYM
wystapią:
JA CEK KO WAL SKI
TA DE USZ SI KO RA
oraz  lau re aci kon kur su
Pio�sen�ka�o�Pol�sce

GODZ. 19.00

MAJ 2011 
1. 05, godz. 19.00
Ka te dra św. St. i W. – Świd ni ca
KON CERT NA BE ATY FI KA CJę
PA PIE ŻA JA NA PAW ŁA II
OR KIE STRA Sym fo nicz na FS
CHóR RE SO NANS CON TUT TI 
Dy ry gent: Jó zef Wił ko mir ski 
So li ści: Iwo na So cha (so pran); Jo -
an na Do bra kow ska (alt); Adam So -
bie raj ski (te nor); Cze sław Gał ka (bas) 
13.05., godz. 19.00 – FS
KON CERT JU BI LE USZO WY
Jó ZE FA WIŁ KO MIR SKIE GO
Or kie stra Sym fo nicz na FS
Dy ry gent: Jó zef Wił ko mir ski
20.05., godz. 19.00 – FS
Or kie stra Sym fo nicz na FS
Dy ry gent: Ja cek Kra szew ski
Solista: KRZYSZ TOF ME ISIN GER (gi t.)
22.05., godz. 19.00
Ko ściół św. Anioł. Stró żów – Wał brzych
OR KIE STRA Sym fo nicz na FS
CHóR RE SO NANS CON TUT TI 
Dy ry gent: Je rzy Ko sek. So li ści: Iwo -
na So cha; Jo an na Do bra kow ska;
Adam So bie raj ski; Adam Szer szeń
27 ma ja, godz. 19.00 – FS
KON CERT NA DZIEŃ MAT KI
OR KIE STRA Sym fo nicz na FS
Dy ry gent: Ma ciej Nie sio łow ski
So li ści: ANI TA MASZ CZYK (so pran)
Mi chał Mu sioł (te nor)

WAŁBRZYCH ul. Słowackiego 4
tel. 74 8422893

Dy rek tor  – JE RZY KO SEK

OpIUM KWAR TE T SMYCZ KO WY
KON CERT Z OKAZJI

ŚWIĘ TA KON STY TU CJI 3 MA JA
Kwar tet OPiUM po wstał w 2004 ro ku
z ini cja ty wy czte rech ka me ra li stów,
ab sol wen tów AM im. Fry de ry ka Cho -
pi na w War sza wie: Da wid Lu bo wicz
– I skrzyp ce; An na Sza liń ska
– II skrzyp ce; Mag da le na Ma łec ka
– al tów ka; Ol ga Ło sa kie wicz -Mar cy -
niak – wio lon cze la.
Pod czas kon cer tu w Po lko wi cach ze -
spół za pre zen tu je swój au tor ski pro -
gram „Mu si ca à la Po lac ca” (we dług
sce na riu sza Mag da le ny Ma łec kiej),
in spi ro wa ny twór czo ścią naj wy bit -
niej szych pol skich kom po zy to rów.
Usły szy my utwo ry m.in. Fry de ry ka
Cho pi na, Woj cie cha Ki la ra, Sła wo mi -
ra Czar nec kie go i Ma cie ja Ma łec kie -
go. Wstęp wol ny!

3 ma ja, g. 19.00 – Ko ściół pw. Mat ki
Bo żej Kró lo wej Pol ski – PO LKO WI CE

KON CERT UCZNIóW pSM
Za pra sza my do KMiL na kon cert,
w wy ko na niu ucznów kla sy for te pia nu
prof. Ol gi Ru si ny, Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej II st. we Wro cła wiu .

16 ma ja, godz. 17.00
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Ko ściu ski 9

DLA JA NA pAW ŁA II
Uro czy sty kon cert chó ru „Vo ce An ge -
li” pod dy rek cją Pio tra Pał ki wraz
z in stru men ta li sta mi kra kow ski mi,
przy współ pra cy ze śro do wi skiem ar -
ty stów Wro cła wia, ko or dy no wa ny
przez wro cław ska Fun da cję „Stu -
dium Cul tu rae Ec c le siae”.
Koncert de dy ko wa ny zo stał Ja no wi
Paw ło wi II w czas ma jo wej be aty fi ka -
cji ja ko hymn dzięk czy nie nia za wy bit -
ną po stać Pol skie go Pa pie ża.
Kon cer to wi to wa rzy szyć bę dzie re cy -
ta cja tek stów Ro ma na Ko ła kow skie go
oraz pro jek cja fil mo wa. 
Za pra sza ją or ga ni za to rzy: Die ce zjal ny
Mo de ra tor Bi blij ny oraz Fun da cja „Stu -
dium Cul tu rae Ec c le siae” przy współ -
pra cy z Wy dzia łem Pro gra mów
Ka to lic kich PO LEST. Wstęp wol ny!

15 ma ja, godz. 17.30
Ko ściół p.w. Św. Krzy ża, Ostrów Tum ski 

ANA MO URA
Ucho dzi obec nie za jed ną z naj waż -
niej szych przed sta wi cie lek mło de go
po ko le nia fa do.
Bi le ty: 120/100/80/50zł

12 ma ja, godz. 20.00
Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem

ul. Włod ko wi ca 7



Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10

ERIC CHAPPELL

ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU
reż. Wojciech Dąbrowski / Paweł Okoński
Czas trwania: 100 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbeta Woźniak
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Opracowanie muzyczne: Szymon Straburzyński
Kostiumy: Bajka Tworek

Obsada
Christine: Netta Naas, Jane: Dorota Wierzbicka-Matarrelli,
Palmer: Marek Feliksiak, Gary: Jakub Giel,
Gibbs: Edward Kalisz, Higgins: Stanisław Melski MAJ 2011

www.teatrkomedia.com
01.05 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
02.05 PN STOSUNKI NA SZCZYCIE godz. 19.00
06.05 PT PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
07.05 SO PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
08.05 ND PSYCHOTERAPIA godz. 17.00
11.05 ŚR BOEING BOEING godz. 20.00
12.05 CZ BOEING BOEING godz. 20.00
13.05 PT BOEING BOEING godz. 20.00
14.05 SO BOEING BOEING godz. 20.00
15.05 ND BOEING BOEING godz. 17.00
20.05 PT BOEING BOEING godz. 20.00
21.05 SO BOEING BOEING godz. 20.00
22.05 ND BOEING BOEING godz. 17.00
27.05 PT ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 20.00
28.05 SO ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 20.00
29.05 ND ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 17.00

WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA
Plac Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek - piątek, godz. 9.00-19.00

oraz na 2 godziny przed spektaklami
tel.: 071 335 49 10, 071 344 12 16

JACEK CHMIELNIK

PSYCHOTERAPIA
CZYLI SEX W ŻYCIU
CZŁOWIEKA
reż. Wojciech Dąbrowski /
Paweł Okoński

MARC CAMOLETTI

BOEING BOEING
PREMIERA: 15 maja, godz. 17.00
reż. Wojciech Dąbrowski / Paweł Okoński

207_KOMEDIA:- 23-04-11 11:47 Strona 1
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TE ATR AR KA UL. MEN NI CZA 3
NIE OD WRA CAL NE – LEK CJA hI STO RII 6, 26 godz. 19.00
OSKAR I PA NI RÓ ŻA – 12, 19 godz. 19.00 
KA MIE NIE NA SZA NIEC – 13 godz. 19.00 
PRZY GO DY MA łE GO M. – 21, g. 12.00; 25, 31 g. 10.00 
ŚWIĄ TY NIA. DY BUK Le gen dy ży dow skie – 27 godz. 19.00

pCHŁA SZA CHRAJ KA
PRE MIE RA DZIE CIę CE GO TE ATRU ENE DUE RA BE

Uczen ni ce klas 1-4 two rzą 15-os. ze spół te atral ny. Stwo rzy -
ły spek takl, sta ra jąc się by wy ra żał w peł ni ich tem pe ra ment
i po czu cie hu mo ru ale tak że by po wie dzieć: na szym zda niem
nie wol no „sza chra ić” czy li osią gać ko rzy ści cu dzym kosz -
tem, a przed sta wia na przez nas hi sto ria Pchły sza chraj ki
prze strze ga przed kon se kwen cja mi ta kie go po stę po wa nia!
11 ma ja, g. 16.00 ODT ŚWIA TO WID, ul. Sem po łow skiej 54a

KRó LO WA śNIE GU wg J. CH. An der se na
Spek takl dy plo mo wy IV r. Wy dzia łu Lal kar skie go
Udział bio rą: An na Du dziak, Ga brie la Ja skó ła, Mal wi na
Ka je tań czyk, An na Ra kow ska, Aga ta Skór ska, Ja ro sław
Pa czyń ski, Ma te usz Sku li mow ski,
„Kró lo wa śnie gu” to wspa nia ła baśń, któ ra na sta łe wpi -
sa ła się w ka non li te ra tu ry świa to wej. Opo wia da o kon se -
kwent nym dą że niu do ce lu, któ re da je w fi na le szczę śli we
za koń cze nie. Jej głę bia i ta jem ni czość wciąż od no wa in -
spi ru ją twór ców te atru. Bilety: ulg 10 zł, nor m. 15zł

17, 18, 19, 20 maja, godz. 10.00
Sce na PWST Plac Te atral ny 6/7 (I pię tro, sa la 107)

TEATR LALEK PL. TEATRALNY 4

NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI ŚWIATA:
ŚPIą CA KRó LEW NA. KOP CIU SZEK – 1,3 g. 11.00; 4,5 g. 9

WRO NIEC – 5,6,7 godz. 19.00; 8 godz. 17.00

CA LI NECZ KA – 7,8 godz. 11.00; 10, 11, 12 godz. 9.00

JAŚ I MAł GO SIA – 7 godz. 15.00 i 17.00 – PRE MIE RA
8 godz. 12.00; 10,11 godz. 10.00; 12, 13, 14 godz. 17.00;
15 godz. 12.00; 17, 18 godz. 10.00; 19, 20 godz. 17.00
21, 22 godz. 12.00; 24, 25 godz. 10.00
26, 27, 28 godz. 17.00; 31 godz. 10.00

CO W TRA WIE PISZ CZY? – 11, 13, 18, 19, 20 godz. 9.00

NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI ŚWIATA:
CZERWONY KAPTUREK. KOT W BUTACH 
14 godz. 11.00 i 14.00; 15 godz. 11.00; 17, 18, 18, 20
godz. 9.00; 21, 22 godz. 11.00; 24, 25, 26, 27 godz. 9.00;
28, 29 godz. 11.00; 31 godz. 9.00

OCh, EMIL! – 21 godz. 15.00; 22 godz. 12.00
24, 25, 26, 27 godz. 9.00; 28 godz. 15.00
29 godz. 12.00; 31 godz. 11.00

AD SpEC TA TO RES
BRO WAR MIESZ CZAŃ SKI, UL. HUB SKA 44-48

DAW NO TE MU NA KAU KA ZIE – 1, 2, 3 godz. 20.00
ANIOł ZA GłA DY – 6, 7, 8 godz. 20.00
3 ŻE LA ZNE ZA SA DY MĘŻ CZY ZNY SE NIO RA - 14, 15 g. 20
ZA BÓJ STWO PRZY RUE MOR GUE – 20, 21, 22 godz. 20
SEX, PRO ChY I ROCK'N ROLL – 28, 29 godz. 20.00
Re zer wa cja: tel. 502 210 735; re zer wa cja@ad spec ta to res.art.pl

IN STY TUT GRO TOW SKIE GO
5-7 ma ja, godz. 20.00 La bo ra to rium, Ry nek -Ra tusz 27
CE SA R SKIE CIę CIE. PRó BY O SA MO BóJ STWIE
6-7 ma ja w ra mach Ma king To mor row’s The atre
Część Tryp ty ku Ewan ge lie dzie ciń stwa uho no ro wa ne go
Wro cław ską Na gro dą Te atral ną 2010. (www.te atrzar.art.pl)
6-11 ma ja – Stu dio Na Gro bli, ul. Na Gro bli 30/32
MA KING TO MOR ROW’S THE ATRE 2011
Mię dzy na ro do we Spo tka nia Szkół Te atral nych

KI NO TE ATRAL NE – Pi na BausCh (Wstęp wol ny!)
5 ma ja (czwar tek) godz. 18.00
PEW NE GO DNIA PI NA ZA PY TA ŁA... 
reż. Chan tal Aker mann. Fran cja/Bel gia 1983, Czas: 57'
19 ma ja (czwar tek) godz. 18.00
PI NA BAUSCH – reż. An ne Lin sel, Niem cy 2006, Czas 43'
26 ma ja (czwar tek) godz. 18.00
OR FE USZ I EU RY DY KA – dy rek cja i cho re ogr. P. Bausch.
Mu zy ka: Ch. W. Gluck (1714-1787) Fran cja 2008,104' 

Sa la Ki no wa In sty tu tu Gro tow skie go, Ry nek -Ra tusz 27

fot. F. Lupa

SCE NA ANI MA CJI
TE ATRU JE LE NIO GóR SKIE GO

ACh TA MY SIA JE FIM CZE PO WIEC KI
1 ma ja, godz. 16.00 – PA ŁAC WO JA NóW

2 ma ja, godz. 16.00 – HO TEL SKAL NY, KAR PACZ
BRZYD KIE KA CZĄT KO H. CH. AN DER SEN
5, 6 ma ja, godz. 9.00 i 11.00; 8 ma ja, godz. 16.00
TE ATR IM. H. MO DRZE JEW SKIEJ, LE GNI CA
11 ma ja, godz. 9.30 i 11.00 – CK WRO CŁAW ZA CHóD
12 ma ja, godz. 9.00 i 11.00 – TE ATR, LE GNI CA
18 ma ja, godz. 10.00 – BOK, BO LE SŁA WIEC
19 ma ja, godz. 9.00 – OŚRO DEK KUL TU RY, KO WA RY
EN TLI CZEK PEN TLI CZEK JAN BRZE CHWA
10 ma ja, godz. 9.00 i 10.30 – DK, GRY FóW Ślą ski
LE GEN DY ZAM KU ChOJ NIK
14 ma ja, godz. 11.30 – SZKO ŁA POD ST., SIE KIER CZYN
TY MO TE USZ RYM CIM CI JAN WIL KOW SKI
15 ma ja, 16.00 – PA ŁAC PAU LI NUM, JE LE NIA Gó RA
O ÓSMEJ NA AR CE ULRICH HUB
20 ma ja, godz. 9.00 – OŚRO DEK KUL TU RY, KO WA RY
TÄNZER FÜR TÄNZER IV Spek takl ba le to wy
GO ŚCIN NIE TE ATR GOR LITZ w ra mach PRO JEK TU
„Le gen dar ne po szu ki wa nie śla dów” 
22 ma ja, godz. 19.00 – TE ATR C. NOR WI DA, JE LE NIA G.



WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

STAZIONE
TERMINI
Marek Oleksy

28, 29 maja godz.19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c
Sprzedaż i rezerwacja biletów:
Kasy Teatru Polskiego, tel:71/316-07-80
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MAC bETH RE ŻY SE RIA: Grze gorz Bral
ak to rzy są ni czym or kie stra (...), spra wia ją wra że nie jed -
ne go or ga ni zmu, któ re go po szcze gól ne or ga ny po ru sza -
ne są w pul su ją cym ryt mie ser ca. Moc ne, ory gi nal ne
po dej ście do szek spi row skiej tra ge dii.
Hen ry Hit chings, Lon don Eve ning Stan dard, li sto pad 2010
To zu peł nie no wy spo sób roz ko szo wa nia się li rycz no ścią
szek spi ra. Omi ja za wi ło ści tek stu, a kon cen tru je się na po -
szu ki wa niu sa mej esen cji ma gicz no ści. urze ka ją cy te atr.
Gi les Bro ad bent, The Wharf, paź dzier nik 2010
Ene ge ty zu ją ca pro duk cja, gdzie każ dy ruch wy stę pu je
w prze pięk nej cho re ogra fii – mu zycz ność, ryt micz ność,
ry tu ał. (...) Wy bit ne dzie ło.
Char lot te Star key, Man che ster Sa lon, paź dzier nik 2010

27-28 ma ja, godz. 20.00; 17-18 czerw ca, godz. 20.00
Te atr Pieśń Ko zła, ul. Pur ky nie go 1 

MIę DZY NA RO DO WY FE STI WAL TE ATRU RU CHU
SSTTRREE  AAMM  FFEE  SSTTII  vvAALL  26-29 ma ja 2011 Wro cław

Fe sti val jest kon ty nu acją cy klu fe sti wa li KI NE MA. Tym ra -
zem Te atr For ma po sta no wił wyjść ze swo ją im pre zą po -
mię dzy lu dzi tak, aby po tknę li się w wol nym cza sie o ka wał
do brej sztu ki. Pre zen ta cje 13 spek ta kli z Pol ski, Czech, Gru -
zji i Ja po nii, od bę dą się na wro cław skim ryn ku oraz na Wy -
spie Sło do wej. Wstęp WOL NY!
26 maja (czwar tek) – g. 19.00 „Caf fe Lat te” Te atr Da da
von Bzdu low /Gdańsk, Pol ska (na miot/Wy spa Sło do wa);
g. 20.15 „De li ca tes sen” Klan Grus /Wro cław, Pol ska (Ry -
nek, pl. Go łę bi); g. 21.30 „Fe mi na v. 2” Te atr A Part / Ka -
to wi ce, Pol ska (Wy spa Sło do wa)
27 maja (pią tek) – g. 18.00 „Zmy sły” Te atr A3 /War sza -
wa, Pol ska (Ry nek, pl. Go łę bi); g. 20.00 „Kri man chu li”
Na ro do wy Te atr Pan to mi my /Tbi li si, Gru zja (na miot/Wy -
spa Sło do wa); g. 21.00 „Pan do ra” Te atr For my /Wro cław,
Pol ska (PRE MIE RA) (Wy spa Sło do wa)
28 ma ja (so bo ta) – g. 18.00 „Przed wczo raj sze hi sto rie”
Te atr MI MO/War sza wa, Pol ska (Ry nek, pl. Go łę bi);
g. 19.30 „Lor ca” Tan te hor se /Pra ga, Cze chy (na miot/Wy -
spa Sło do wa); g. 20.30 „Szcze li na” Te atr For my/Wro cław,
Pol ska (Wy spa Sło do wa); g. 21.30 „Fi nis Ter rae” Te atr
Con ti nuo/Ne to li ce, Cze chy (Wy spa Sło do wa)
29 ma ja, g. 18.00 „Fon tan na Mło do ści” Te atr For -
my/Wro cław, (Ry nek); g. 20.00 „Po wder Blue” Yuri Na -
ga oka/Ja po nia (na miot/Wy spa Sło do wa); g. 21.00 „Sal to
Mor ta le” Te atr Stre fa Ci szy/Po znań, (Wy spa Sło do wa)



20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK...

www.teatrpolski.wroc.pl

EWA SKIBIŃSKA najlepsza rola 2010 roku!

 najlepszy spektakl 2010 roku!                 

www

 

.ploci.wrtrpolskea.tw

 



KULISY SMAKU
www.teatralna.wroclaw.pl

Majówka w Teatralnej!
WPIĄTKI I SOBOTYDANCINGI ZMUZYKĄNA ŻYWO

ORAZ KONKURSY Z NAGRODAMI
pl. Teatralny 4 - budynek Teatru Lalek
rezerwacje: 502 725 813, 608 63 15 83

Pożegnanie, litogra9a - Georges Barbiera - 1920
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MAJ 2011

MEBLOWY SALON GIER
4 grudnia 2010 – 26 czerwca 2011

EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

SZTUKA ŚLĄSKA XII - XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI - XIXw.

SZTUKA POLSKA XVII - XIXw.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

  
METAL - MAZUR - METAL
7 maja – 31 lipca 2011

  
100 LAT ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW  
17 maja – 12 czerwca 2011

  
NIEZNANE OBLICZA HINDUIZMU
14 maja – 14 sierpnia 2011

  
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

100 LAT ZWIĄZKU POLSKICH 
ARTYSTÓW PLASTYKÓW 

 17 maja – 12 czerwca 2011 

                                 MUZEUM NARODOWE 
WE WROCŁAWIU              

www.mn.wroclaw.pl

zaprasza:
środa-piątek, niedziela: 10.00-17.00

   sobota: 10.00-18.00
Ostatni wtorek miesiąca: 10.00-17.00

pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

JAPOŃSKIE WYROBY Z METALU 
29 marca - 28 sierpnia 2011

SZLACHETNE ZDROWIE...
4 kwietnia - 12 czerwca 2011

WRO 2011 - ALTERNATIVE NOW 
10 maja - 19 czerwca 2011

MERECZOWSZCZYZNA NA KRESACH. MIEJSCE URODZIN 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Fotografie Ryszarda Sławczyńskiego.
7 lutego – 15 maja 2011
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MU ZEUM ET NO GRA FICZ NE
Ilu graj ków – ty le mu zy ki w Mu zeum
Et no gra ficz nym. Noc wy peł nią dźwię -
ki znad Gan ge su, z Kau ka zu i Dol ne go
Ślą ska; pie śni pol skie, ukra iń skie i ro -
syj skie. Dzie ci po zna ją świat za ba wek,
a pierw szych kro ków tra dy cyj nych
tań ców lu do wych na uczą ich cho re -
ogra fo wie Ze spo łu „Wro cław”.
Wie lo kul tu ro wy Dol ny Śląsk – śla dy
po wo jen nej wę drów ki dzi siej szych
miesz kań ców re gio nu, ich pie śni i ma -
rzeń – bę dzie moż na od na leźć w spek -
ta klu -kon cer cie au tor stwa gi ta rzy sty
Mi cha ła Zyg mun ta. Mul ti me dial ny
spek takl pre zen tu je tra dy cyj ne utwo ry
lu do we zin ter pre to wa ne w gi ta ro wej
kon wen cji współ cze snej mu zy ki et no -
-jaz zo wej. Do peł nie nie sta no wi opo -
wieść utka na z ar chi wal nych zdjęć
do ku men tu ją cych co dzien ność daw -
nej Pol ski. Ko ro wo dy ta necz ne po pro -
wa dzi Ol ga Cho jak z Cen tra li Mu zy ki
Tra dy cyj nej, a CK Mu zuł mań skiej za -
pre zen tu je m.in. tań ce Waj na hów
i utwo ry wy ko na ne na lut ni oud.
16.00 – Pierw sze kro ki z folk lo rem
– warsz ta ty ta necz ne, dla dzie ci od 7
do 15lat, pro wa dzo ne przez cho re -
ogra fo ów Re pre zen ta cyj ne go Ze spo -
łu Pie śni i Tań ca „Wro cław
16.00 – Świat za ba wek – pre lek cja
po łą czo na z warsz ta tem dla dzie ci
od 5 do 10lat, pro wa dzi Han na Nasz
18.00 – otwar cie wy sta wy Nie zna ne
ob li cza hin du izmu po łą czo ne z pre -
zen ta cją Mu zy ka znad Gan ge su
19.00 – 23.00 – pre zen ta cja kul tu ry
mu zuł mań skiej, w tym tań ce Waj na -
hów i utwo ry na lut nię oud
21.00 – pra pre mie ra spek ta klu -kon -
cer tu Mi cha ła Zyg mun ta 
23.00 – Ko ro wo dy ta necz ne
na za ję cia dla dzie ci obo wią zu ją za pi -
sy tel. 71 344 33 13, 34 2 12 67,
Pierw sze kro ki z folk lo rem - Agniesz -
ka Sze pe tiu –Ba rań ska; Świat za ba -
wek – Han na Nasz

MU ZEUM NA RO DO WE
WY KłA DY

sa la au dio wi zu al na, I pię tro
16.00 – Świę ci pa tro ni i dzie wi ca
z bro dą – cho ro wa nie i le cze nie
w dzie łach z ko lek cji Mu zeum Na ro -
do we go we Wro cła wiu – Iwo na Go -
łaj, moż na wziąć udział w kon kur sie*
18.00 – Jak daw niej le czo no? – po -
moc me dycz na, ja ko te mat w sztu ce
eu ro pej skiej – Ja dwi ga Ja siń ska
20.00 – Zdzi sław Jur kie wicz – ar ty -
sta to tal ny – Mag da le na Szaf kow ska
– za po wiedź wy sta wy 

ZA BA WY DLA DZIE CI
16.30 – Gry i za ba wy pra dziad ków –
Sła wo mir Or tyl
sa la Pom pe jań ska, II pię tro
17.30 – Wi dzia ne ina czej – za ba wy
dla dzie ci z op -ar tem w tle
Grze gorz Woj tur ski
ga le ria współ cze sna, II pię tro 
18.30 – Dla cze go z ob ra zu coś wy -
sta je? – Bar ba ra Prze rwa
ga le ria współ cze sna, II pię tro

IM PRE ZY
22.00 – Al ter na ti ve Ni ght Per for man ce
– dzia ła nia w ra mach XIV Mię dzy na ro -
do we go Bien na le Sztu ki Me diów WRO
na za ję cia dla dzie ci obo wią zu ją za pi -
sy tel.: 71 372 51 48
Książ ki wy da ne przez Mu zeum Na ro -
do we we Wro cła wiu ce ny pro mo cyj ne.
*Kon�Kurs�z na�gro�da�mi
Po wy kła dzie chęt ni otrzy ma ją te sty
z py ta nia mi. Uczest ni cy za ba wy, któ -
rym uda się pra wi dło wo wy peł nić
mu ze al ne za da nia, zo sta ną na gro dze -
ni książ ka mi. Zapraszamy!

MU ZEUM AR ChI TEK TU RY
Te go rocz na Noc Mu ze ów to spo tka -
nie z ar chi tek tu rą przy szło ści. Mi -
strzem fu tu ry stycz nej wi zji był Jan
Głu szak, po eta i ma rzy ciel, twór ca fi -
lo zo fii ar chi tek tu ry – Da ga ra my. Zo -
ba czy my fan ta stycz ne pro jek ty
Głu sza ka oraz film o au to rze: Da ga -
ra mę Bo gu sła wa Hyn ka. 
Bę dzie to rów nież ostat nia oka zja, by
przyj rzeć się twór czo ści jed ne go
z naj waż niej szych ar chi tek tów współ -
cze snych na świe cie, Da nie la Li be -
skin da. Wy sta wie przed sta wia ją cej
fo to gra fie, wi zu ali za cje i fil my, w Noc
Mu ze ów to wa rzy szyć bę dzie wy kład
Ar tu ra Kam czyc kie go o naj zna ko mit -
szym dzie le Li be skin da – Mu zeum
Ży dow skim w Ber li nie. 
Za pra sza my rów nież na wspól ną pre -
zen ta cję szwedz kich i wro cław skich
ar ty stów Śla dy cza su oraz do Bo xu,
czy li na dru gą od sło nę ko lek cji two -
rzo nej przez Dol no ślą ską Za chę tę dla
Mu zeum Współ cze sne go Wro cław.
Prze strzeń ko ścio ła za mie ni się
na chwi lę w te atr eks pre sji, ru chu
i tań ca, a to za spra wą mło dych ak to -
rów wro cław skiej Sce ny 37 i ich au -
tor skiej in sce ni za cji Pie kła Dan te go.
Nie za brak nie tak że atrak cji dla naj -
młod szych – na dzie ci cze ka ją wy -
pra wa do ar chi tek to nicz ne go sa fa ri
oraz sa mo ob słu go wy warsz tat sztu -
ki przy go to wa ny przez Dol no ślą ską
Za chę tę. Zapraszamy!
18.00 – 24.00 – zwie dza nie wy staw
18.00 – 21.30 – Ar chi tek to nicz ne
Sa fa ri – gra te re no wa dla dzie ci
18.00 – 21.30 – Sa mo ob słu go wy
Warsz tat Sztu ki – za ba wa dla dzie ci 
18.30 – 19.30 – Mu zeum Ży dow skie
w Ber li nie – wy kład
21.00 – Pie kło Dan te go spek takl
mło dzie żo we go te atru Sce na 37
20.00 – 24.00 – Da ga ra ma
pro jek cja fil mu o Ja nie Głu sza ku
w reż. Bo gu sła wa Hyn ka

NOC MU ZE óW 2011 – 14 MA JA, godz. 16.00-24.00

W STA RYM KI NIE – CK ZA MEK, pl. Świę to jań ski 1, godz. 17.00-22.00 
Zaj rzy my do pro jek tor ni, w któ rej do dziś sto ją pro jek to ry ki no we ma ją ce bli -
sko pół wie ku te mu, stół mon ta żo wy, ory gi nal ne po jem ni ki na ta śmy, sza fa
na fil my oraz po żół kłe bi le ty sprzed kil ku dzie się ciu lat. Ta jem ni ce wy świe tla nia
fil mu na ekra nie zdra dzać bę dzie Ad rian Ba naś, ope ra tor ki no wy. Kli mat ki na mi -
nio nej epo ki odda mi ni -se ans filmu – Pro pa gan da PRL -u: zie mie od zy ska ne.

Dziewica z brodą
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FE STUNG bRE SLAU 1945
NIE ZNA NY Ob RAZ

Na fo to gra fiach uka za no dra ma tycz ną
sy tu ację mia sta, któ re wsku tek bez sen -
so wych, fa na tycz nych de cy zji o bez na -
dziej nej obro nie zo sta ło nie mal
cał ko wi cie zruj no wa ne. W ob rę bie eks -
po zy cji znaj du ją się m.in. ma te ria ły
pro pa gan do we, wzy wa ją ce do obro ny
bez wzglę du na stra ty oraz wy ro ki
śmier ci na opor nych. Po ka za no też fo -
to gra fie ob le ga ją cej Wro cław Ar mii
Czer wo nej oraz prze marsz zwy cięz ców
po wro cław skim ryn ku, na któ rym stoi
jesz cze po mnik nie miec kie go ce sa rza
Fry de ry ka Wil hel ma III.
Wy sta wie to wa rzy szy KON FE REN CJA
NA UKO WA – 6 ma ja w In sty tu cie Hi -
sto rycz nym UWr., ul. Szew ska 49. 
Po jej za koń cze niu w Cen trum Stu diów
Nie miec kich i Eu ro pej skich im. Wil -
ly'ego Brand ta od bę dzie się PO KAZ
FIL MóW DO KU MEN TAL NYCH do ty -
czą cych Fe stung Bre slau wraz z ko -
men ta rzem. Bę dzie to pro jek cja do ku
men tów nie miec kich i pol skich, uka zu -
ją cych sy tu ację we Wro cła wiu przed
ogło sze niem go twier dzą, zma ga nia
wojsk oraz znisz cze nia i ich skut ki.
6 ma ja, godz. 18.00, ul. Straż ni cza 1-3 

Org: Ośro dek „Pa mięć i Przy szłość”
Wystawa do 13 ma ja, pół. pie rze ja Ryn ku

pOL SKIE pAŃ STWO
pOD ZIEM NE

Wy sta wa uka zu je w spo sób chro no lo -
gicz no -te ma tycz ny taj ne struk tu ry
pań stwo we, ist nie ją ce w Pol sce w la -
tach 1939-1945. W skład eks po zy cji
wcho dzi ory gi nal na broń, wy daw nic -
twa pod ziem ne, fo to gra fie z po wsta -
nia war szaw skie go, szy fro wa ne
de pe sze, ory gi nal ne afi sze i dru ki kon -
spi ra cyj ne, oku pa cyj ne pie nią dze czy
ory gi nal na ra dio sta cja po wstań cza.

Wy sta wa czyn na do 10 czerw ca
wt -nd, godz. 10-18.00

Ka mie ni ca pod Zło tym Słoń cem, Ry nek 6

AR TU R KO RZE NIOW SKI 
Czar no -bia łe fo to gra fie ar ty sty wpi su ją
się w nurt fo to gra fii ulicz nej. Bli ska jest
mu es te ty ka „de cy du ją ce go mo men -
tu”. Każ de ze zdjęć jest sa mo wy star -
czal ne, sta no wi osob ną opo wieść
o lu dziach i ich re la cjach z oto cze niem.
Ar tur Ko rze niow ski – ab sol went Ar -
chi tek tu ry Wnętrz w Wyż szej Szko le
Hu ma ni stycz nej we Wro cła wiu. Ukoń -
czył rów nież Stu dium Fo to gra ficz ne
Pho -Bos. Jest człon kiem gru py ar ty -
stycz nej „For ma li na”. Wstęp wol ny!

Wer ni saż 24 maja, godz. 18.00
Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

bAR TOSZ TYL KO FO TO GRA FIE 
Re al ne, lecz nie ak tu al ne, ide al ne,

lecz nie abs trak cyj ne
Pre zen to wa ny na wy sta wie cykl, to
zbu do wa na w opar ciu o gly pho gra fię
Mo ni ki Alek san dro wicz mo no gra fia
zna ku bę dą ce go przed mio tem po zna -
nia w cza sie. Świat jest sys te mem zna -
ków, któ rych źró dłem je ste śmy my.
W re la cji mię dzy na mi, a po szcze gól -
ny mi zna ka mi ujaw nia się ge ne alo gia
praw dy. Zna ki przy własz cza jąc so bie
pra wo do przy pusz czal ne go sen su nie
od sy ła ją do ni cze go po za ni mi sa my -
mi, nie od sy ła ją do tre ści ide al nych, czy
ukła dów zna czeń o cha rak te rze trans -
cen den tal nym. Znak jest sa mo wy star -
czal ny w przy zna wa niu so bie zna cze-
nia. Unie waż nia jąc my śle nie ja ko dzia -
ła nie oraz uprze dza jąc dzia ła nie ja ko
my śle nie sta je się ste reo ty po wy i pu sty.

14 ma ja, godz. 19.00. Wstęp wol ny!
Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5

14 Bien na le Sztu ki Me diów
WRO 2011 – Al ter na ti ve Now

TI SCh GEFLÜSTER
WHI SPE RING TA BLE

In sta la cja opo wia da o sym bo licz nych
związ kach po ży wie nia i re li gii. Okrą gły
stół na kry ty jest por ce la no wą za sta wą.
Każ da z czę ści od po wia da o in nej ry tu -
al nej uczcie: Pe sach, ży dow skim Se -
de rem i Mi mo uną, mu zuł mań skim
Na wruz i chiń skim Fe sti wa lem Głod -
nych Du chów. Wi dzo wie od kry ją, że
wy star czy pod nieść do ucha wy bra ne
na czy nie, by usły szeć opo wie ści o tra -
dy cjach, spi sa nych na pod sta wie licz -
nych do ku men ta cji i wy wia dów.
In sta la cja po wsta ła na za mó wie nie
Mu zeum Ży dow skie go w Ber li nie.
The Gre enEyl zaj mu je się in ter dy scy -
pli nar ny mi po szu ki wa nia mi w dzie dzi -
nie de si gnu, ba da jąc es te tycz ny
po ten cjał tech no lo gii. Re ali za cje gru -
py (Wil ly Sen ge wald, Do mi nik Schu -
ma cher, Frédéric Eyl, Ri chard The
i Gun nar Gre en) by ły no mi no wa ne
przez De sign Mu seum w Lon dy nie
do na gro dy De si gns of the Year 2009
i zdo by ły wy róż nie nie ho no ro we fe sti -
wa lu Ars Elec tro ni ca 2008-2010.
Or ga ni za cja wy sta wy: WRO Art Cen ter

Wy sta wa czyn na 10-27 ma ja br.
Entropia ul. Rzeź ni cza 4 (en tro pia.art.pl)

WY STA WA pO KON KUR SO WA
STWO RY MI TYCZ NE, ISTO TY 

Z LE GEND, BA ŚNI I SNóW
Zna jo mość mi to lo gii to pod sta wa na -
szej eu ro pej skiej kul tu ry: lo sy Ika ra,
Mi no tau ra czy Gor go ny są nam bli -
skie i dziw nie ak tu al ne… Au to rzy
pre zen to wa nych na wy sta wie prac
zmie rzy li się z ty mi za gad nie nia mi,
pró bu jąc ubrać sen ne ma rze nia, fan -
ta zje, a na wet kosz ma ry w for mę pla -
stycz ną tak, jak czy ni li to ar ty ści
zwa ni sur re ali sta mi.

Wy sta wa czyn na 28.04.-28.05. br.
Ga le ria MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5



Cz
yn

ne
:P

on
ie

dz
ia

łe
k 

ni
ec

zy
nn

e.
 W

to
re

k 
11

.0
0-

17
.0

0.
 Ś

ro
da

 1
0.

00
-1

6.
00

.C
zw

ar
te

k 
12

.0
0-

19
.0

0.
Pi

ąt
ek

, S
ob

ot
a,

 N
ie

dz
ie

la
 1

1.
00

-1
7.

00

www.ma.wroc.pl

GA LE RIA JED NE GO PRO JEK TU
GMACH NA RO DO WEJ OR KIE STRY SYM FO NICZ NEJ 

PR W KA TO WI CACH (To masz M. Ko nior, Ko nior Stu dio)
Wy sta wa czyn na do 21 ma ja 2011 r. 

śLA DY CZA SU 1990-2011 Wy sta wa czyn na do 22 ma ja 2011 r.

AR CHI TEK TU RA JA KO Ję ZYK
DA NIEL LI bE SKIND 

Mu zeum Ży dow skie w Ber li nie, Fun da men ty Pa mię ci, czy li pro jekt
za go spo da ro wa nia te re nu po World Tra de Cen ter, dra pacz chmur
Zło ta 44 w War sza wie – te i wie le in nych re ali za cji au tor stwa Da -
nie la Li be skin da, jed ne go z naj słyn niej szych współ cze snych ar -
chi tek tów, przed sta wia wy sta wa w Mu zeum Ar chi tek tu ry.
Eks po zy cja przed sta wia fo to gra fie ist nie ją cych bu dyn ków, wi zu -
ali za cje po wsta ją cych obiek tów, szki ce, ry sun ki, a tak że pro jek ty
sce no gra fii te atral nych i sprzę ty do mo we.

Wy sta wa czyn na do 16 ma ja 2011 r.

DA GA RA MA. pO WRóT DO pRZY SZŁO śCI
FU TU RY STYCZ NE PRO JEK TY JA NA GŁU SZA KA

Jan Głu szak, po eta i fi lo zof, wi zjo ner ar chi tek tu ry, ma rzy ciel
i ide ali sta. Po po nad 40 la tach od pierw szej mo no gra ficz nej wy -
sta wy pro jek tów Ja na Głu sza ka we wro cław skim Mu zeum 
Ar chi tek tu ry (1968) po wra ca my do ów cze snych wi zji ge niu sza
z Tar no wa. Obok ry sun ków po cho dzą cych z ko lek cji MA, 
eks po zy cja przed sta wia rów nież pra ce prze cho wy wa ne przez
Mu zeum Okrę go we w Tar no wie. 

Wy sta wa czyn na do 22 ma ja 2011 r.

Zespół jednostek wysokich na morzu, 1964

Złota 44-Warsaw, Poland, Skyline

JE RZE GO WO ŁO SZY NO WI CZA
NIE IST NIE Ją CE

MU ZEUM WY ObRAź NI
Je rzy Wo ło szy no wicz – ma larz, ry sow nik,
pro jek tant form prze my sło wych zna ny
jest wro cła wia nom przede wszyst kim
z mo nu men tal ne go ma lo wi dła przed sta -
wia ją ce go dzi kie zwie rzę ta na ogro dze niu
wro cław skie go ZOO. Na wy sta wie moż -
na bę dzie zo ba czyć pra ce do ku men tu ją ce
ru iny tuż po wo jen ne go Wro cła wia, a tak -
że po wsta łe w póź niej szych la tach wi do ki
naj bar dziej uro kli wych za kąt ków mia sta.

Wer ni saż 26 ma ja, go dz. 17.00
Wy sta wa czyn na do 28 sierp nia 2011 r.

GRU pO ARA NEA
To mul ti dy scy pli nar ne biu ro mło dych ar -
chi tek tów, in ży nie rów, ar chi tek tów kra jo -
bra zu, ar ty stów, bio lo gów, so cjo lo gów
i hi sto ry ków, stwo rzo ne w ce lu kre acji sze -
ro ko po ję tej prze strze ni ar chi tek to nicz nej
i urba ni stycz nej oraz kra jo bra zu. Od kil ku
lat pra ce biu ra two rzą frag ment sta łej eks -
po zy cji po świę co nej ar chi tek tu rze współ -
cze snej w mu zeum Mo Ma w No wym
Jor ku. Kry ty cy i teo re ty cy ar chi tek tu ry
uzna li Gru po Ara nea za jed ną z naj bar dziej
obie cu ją cych i naj cie kaw szych mło dych
pra cow ni ar chi tek to nicz nych na świe cie.

Spotkanie 5 ma ja, go dzi na 17.30
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OLI vER SCHOL LEN bER GER
AR CHE TY PY ŻY WOT NO ŚCI 

Do 17 maja, Ga le ria 
Kry sty ny Ko wal skiej, ul. Jat ki 14-15

AN NA bOD NAR FA CE OFF
Wer ni saż 27 kwiet nia 18.00, (do 22.05)

Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

VLA DI MIR MA LA KHOV
KO LEK CJA 

Wy sta wa ob ra zów z ko lek cji Vla di mi -
ra Ma la kho va jed ne go z naj wy bit niej -
szych tan ce rzy ba le to wych na świe cie.
Te ma tem więk szo ści zgro ma dzo nych
przez nie go prac jest wła śnie ta niec
i to wszyst ko co się z nim wią że.
Na wy sta wie  pre zen to wa nych jest
oko ło 100 prac wy ko na nych w róż -
nych tech ni kach pla stycz nych.

Do 29 ma ja br.
Pa łac Kró lew ski, ul. K. Wiel kie go 35

KIEJ STUT bE REź NIC KI
RE KON STRUK CJE 

Pro fe sor gdań skiej ASP, je den z naj bar -
dziej in te re su ją cych współ cze snych
ma la rzy pol skich, kla syk pol skiej sztu -
ki współ cze snej, na zy wa ny „ar ty stą
osob nym, za wie szo nym mię dzy tra dy -
cją, a no wo cze sno ścią”. Au tor ko rzy -
sta w spo sób prze my śla ny i za ra zem
swo bod ny z do rob ku iko no gra ficz ne go
prze szło ści, two rząc wła sne wer sje od -
wiecz nych te ma tów sztu ki. W prze peł -
nio nych sym bo li ką, peł nych po etyc kich
me ta for dzie łach do ko nu je się nie -
ustan ne prze ni ka nie ży cia i śmier ci, co -
dzien no ści ze sfe rą sa crum.

Wy sta wa czyn na – 13.05-14.06 

pIOTR KMI TA PRE VIEW
do 11.05 br.

Ga le ria ART TRAKT, (wt -so 12-19.00)
ul. Ofiar Oświę cim skich 1/1

Carl Ambrust, ORFEUSZ

LU CY NA LET KI MA LAR STWO
Jest w ob ra zach Lu cy ny Let ki coś nie -
uchwyt ne go, co wy my ka się sło wom.
Jak co up de fo udre, mgnie nie bar dziej
niż za pa mię ta nie. (...) Są te ob ra zy jak
nie ostra fo to gra fia, po spiesz ny szkic,
roz wia ne wia trem de tal i do tyk, eks -
pre sja i za trzy ma nie. To świat, w któ -
rym gu bi się czas i po czu cie cza su,

w któ rym trwa świę to spo ty kań i spo tkań, rytm tań ca, spa ce ru, uno sze nia
kie lisz ka z wi nem, in ten syw no ści roz mów od czu wa nych w na pię ciu mię dzy
po sta cia mi i uno szą cych się w mgle, opa rach, roz ma rze niach barw. Nie my
film o tym, że ży cie jest pięk ne.   Zo fia Ge bhard
Wer ni saż 13 ma ja, g. 19.00, (do 4.06), CK Zamek, pl. Świętojański 1. Wstęp wol ny!

uwodzenie

STE FAN MA ŁEC KI GRA FI KA
Re tro spek ty wa twór czo ści war szaw -
skie go gra fi ka, wy bit ne go pro jek tan -
ta pol skich zna ków pocz to wych.
Zna ko mi tą część jego re ali za cji,
w tym wie lo znacz ko we emi sje: Stat ki
ża glo we, Pol skie stro je lu do we, Hi -
sto ria lo ko mo ty wy, Por ty pol skie, Ar -
cy dzie ła dra ma tur gii pol skiej,
Z tra dy cji szkol nic twa mor skie go oraz
Do wód cy Ar mii Kra jo wej bę dzie moż -
na zo ba czyć na wy sta wie.
Zo ba czy my też przy kła dy gra fi ki wy -
daw ni czej i re kla mo wej, jak rów nież
zna ki fir mo we. Do peł nie niem wy sta -
wy bę dzie po kaz pla ka tów, tak że tych,
za któ re ar ty sta otrzy my wał na gro dy
i wy róż nie nia w kon kur sach kra jo -
wych i za gra nicz nych. Uzu peł nie niem
prac gra ficz nych bę dą cy kle ry sun -
ków: Bia ło wie ża, Zie mia Kłodz ka, Zie -
mia Opol ska i Afry ka, któ re świad czą
o ta len cie ry sow ni czym i bie gło ści
warsz ta to wej ar ty sty. 

Wystawa trwa do 31 maja br.
Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji

ul. Krasińskiego 1

KA RO LI NA FRE INO
JAK SIę MASZ?

Ty tuł „Jak się masz?” prze ję ty zo stał
z naj now sze go pro jek tu Ka ro li ny zre -
ali zo wa ne go w Ke nii, na wy sta wę
„Co nver sa tions in Si len ce”. Po za no -
wy mi pra ca mi zo ba czy cie rów nież jej
wcze śniej sze pra ce, zre ali zo wa ne
do wie lu miejsc na ca łym świe cie.
Karo li na Fre ino (1978, Szcze cin) jest
jed ną z naj bar dziej in te re su ją cych
i ak tyw nych mło dych pol skich ar ty -
stek. Kil ka krot nie wy sta wia ła z mię -
dzy na ro do wą gru pą „usu al ly4”,
z któ rą zwią za na jest od cza su stu -
diów w Uni wer sy te cie Bau hau su
w We ima rze. Wstęp wol ny!

Wer ni saż 7 maja, godz. 18.00
(do 21.05: od wt do pt, g. 16.00-19.00)

Stu dio BWA, ul. Ru ska 46 a, II p.

KA MIL SZER SZEŃ SKI ZDJęCIA

AN NA KO TAR SKA ŚPIEW
Ko lej ne spo tka nie z cy klu „Bar wą
i dźwię kiem”. Choć Ka mil ma do pie -
ro 16 lat, pa sjo nu je się fo to gra fią
i ma na kon cie wie le cie ka wych prac. 
Bę dzie to je go pierw sza wy sta wa.
Wstęp wol ny!
Wernisaż 20 maja, g. 18.00 (do 30.06)

MDK Fa brycz na, ul. Ze mska 16 a

MDK W KLU bIE
CE RA MI KA, GRA FI KA, RY SU NEK

MA LAR STWO
Za pre zen tu ją się dzie ci i mło dzież
z pra cow ni pla stycz nych Mło dzie żo -
we go Do mu Kul tu ry „Fa brycz na”.
Otwar cie wy sta wy uświet ni wy stęp
trio jaz zo we go. Wstęp wol ny!

Wernisaż12 maja, godz. 18.00, Klub
Pod Ko lum na mi, pl. Św. Ma cie ja 21
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WOJ CIECH GI LE WICZ
WY PRZE DAŻ

Fi ni saż 15 ma ja godz. 18-24.00
(No c Mu ze ów)

BWA Awan gar da, ul. Wi ta Stwo sza 32

LO KA TO RZY
MA LAR STWO-IN STA LA CJA-FO TO GRA FIA

Na ta lia Kraw czyk,
Mar ta Po ko jow czyk, Bar ba ra Szym czak

do16.05, CK Agora, ul. Serbska 5A

MO TY LA NO GA 
MA LAR STWO OLEJ NE

AN NA GUTT
Czte ry po ry ro ku

JOhN WIN NIC KI
Kwia ty pol skie

MA REK ŻAR CZYń SKI
Ka plicz ki

MO TY LA NO GA, to gru pa ar ty stów ama to rów za ko cha nych w ma lo wa niu far ba mi olejny mi. Po wsta ła z głę bo kiej po trze -
by ser ca, by móc po przez ko lor i fak tu rę wy ra zić swo je uczu cia i emo cje. Ar ty ści za in spi ro wa ni ota cza ją cą prze strze nią na -
no szą na pa pier lub płót no ob ra zy oso bi stej in ter pre ta cji rze czy wi sto ści lub wy obraź ni, każ dy w swój su biek tyw ny spo sób.
Uda ło im się stwo rzyć wła sne warsz ta ty ma lar skie, na któ rych spo ty ka ją się raz w ty go dniu na wspól nym ma lo wa niu
ale tak że by dzie lić się uwa ga mi, wspie rać ra dą i cie szyć z efek tów pra cy, któ ra da je im wie le sa tys fak cji i ra do ści. Każ -
dy z tej trój ki to in ny styl, któr ego abs trak cyj na ja kość za ska ku je i przy cią ga uwa gę. Ko lo ry stycz na wraż li wość i umie -
jęt ność bu do wa nia ze sta wień to je den z atu tów ich prac. Fa cho wą po mo cą dla Gru py jest kon sul ta cja me ry to rycz na, ja kiej
udzie la im wro cław ska ar tyst ka Pa ni Ka ta rzy na Kul pa. 
Po dwóch la tach wspól nej pra cy Gru pa Mo ty la No ga za pra sza ser decz nie na swoją pierwszą wystawę, a po wer ni sa żu
na kon cert ama tor skiej gru py mu zycz nej z Wro cła wia o in spi ru ją cej na zwie „Gru pa ró żo wa przy szłość”.

Wer ni saż 31 ma ja, godz. 18.00. Wy sta wa czyn na od 21 ma ja do koń ca czerw ca br.
Mjej ska Bi blio te ka Pu blicz na, ul. Cho cie bu ska 8-10, Wro cław – No wy Dwór

TRO CHę MO RZA WE WRO CŁA WIU
MO RZE – od wiecz na fa scy na cja. Dla
ar ty stów jest źró dłem po szu ki wań
twór czych i nie usta ją cą in spi ra cją. Pre -
zen to wa na wy sta wa tyl ko po twier dza tę
praw dę. Szes na stu twór ców da je te mu
wy raz po przez swo je dzie ła bo ga te
emo cjo nal nym prze ka zem, nie ogra ni -
czo ną wy obraź nią, zre za li zo wa ne
w róż nych tech ni kach, lecz ujarz mio ne
jed ną wspól ną ideą – MO RZE.

AR TY ŚCI: Te re sa Bu czyń ska, Ewa Gra now ska, Bar ba ra Fi li piuk, Mi ko łaj Fi li -
piuk, Mi ko łaj Jac kie wicz, Bar ba ra Ko wal czyk -Fu ochet ti, Kry sty na Ku biak -Wój -
cik, Wi told Lu bi niec ki, Ja nusz Ło zow ski, Da nu ta Pałka-Szysz ka, Zdzi sław
Szysz ka, Bo gu sław Uk le ja, Ewa Wal czak -Jac kie wicz, Bro ni sław Wo la nin, Igor
Wój cik, Zo fia Wy soc ka -Do wgird.
Ku ro tor wystawy: Ewa Gra now ska Ko or dy na tor: Ka ro li na Zdro jew ska

Wer ni saż 29 kwiet nia, godz. 17.00, (do 13 ma ja br.)
Ga le ria Fun da cji Ce pe lia – „Na Nan kie ra”, ul. bp Nan kie ra 5

Witold Lubiniecki. Pod słońce

ŁU KASZ pA LUCH BEST
Ty tuł BEST, po dob nie jak sa ma wy sta -
wa, za chę ca do za ba wy w dwu znacz -
ność. Z jed nej stro ny pre zen tu je my
wy bór naj lep szych (ty tu ło we „the best
of”) prac Łu ka sza Pa lu cha, z dru giej
– od sła nia my es te tycz ne za in te re so -
wa nia wro cław skie go pro jek tan ta,
w tym fe blik wy jąt ko wy – wło skie gial -
lo, czy li fil mo we thril le ry kla sy B.
Na wystawie zo ba czy my za rów no pra -
ce no we, przy go to wa ne spe cjal nie
na po trze by wy sta wy, jak rów nież pro -
jek ty do tych czas zre ali zo wa ne. W pra -
cy pro jek to wej Pa luch kon cen tru je się
na ide ogra mie, on też bę dzie głów nym
bo ha te rem pre zen ta cji.
Za ska ku ją ca sce no gra fia wy sta wy
po raz ko lej ny w ga le rii De sign, te sto -
wać bę dzie for mat wy sta wy gra ficz nej.
ku ra tor ka: Ka ta rzy na Roj
produkcja: Marta Kubik
(design@bwa.wroc.pl)
Wernisaż 6 ma ja, godz. 19.00 (do 11.06)

BWA De sign, ul. Świd nic ka 2-4
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TIFF – Tro chę In ny Fe sti wal Fo to gra fii
TIFF to cykl ośmiu spo tkań z uzna ny mi fo to gra fa mi z Pol -
ski i Nie miec, któ rzy nie tyl ko za pre zen tu ją swo je pra ce
na wy sta wach, ale m.in. pod czas spo tkań au tor skich po -
dzie lą się do świad cze nia mi w dzie dzi nie fo to gra fii.

W MA JU – GRZE GORZ PRZY BO REK – uTo�PiE
Pol ski fo to gra fik, pe da gog. Ab sol went PWSSP im. Wła dy -
sła wa Strze miń skie go w Ło dzi (Wy dział Gra fi ki, 1974);
od 1976 pra cow nik na uko wo -dy dak tycz ny tej uczel ni. Pro -
fe sor ty tu lar ny, kie row nik Pra cow ni Fo to gra fii Użyt ko wej;
wy kła dow ca ASP w Po zna niu; War szaw skiej Szko ły Fo to -
gra fii; czło nek ZPAF. Twór czość: fo to gra fia, ry su nek, gra fi ka
oraz in ne dys cy pli ny sztu ki. (www.przy bo rek.toya.net.pl)
UTO PIE – cykl skła da się z pię ciu zdjęć o nie co dzien nych,
gi gan tycz nych for ma tach. Pra ce sta no wią wi zje ko smo sów
stwo rzo nych przy po mo cy pa tycz ków, ni tek i dziw nych me -
cha ni zmów, na któ rych osta tecz nie za wie szo ne są pla ne ty.
Po wy sta wie za pra sza my do klu bu fe sti wa lo we go (Mle czar -
nia, ul. Włod ko wi ca 5). (www.fun da cja blik.pl)
20 ma ja, godz. 18.00, Dom Edy ty Ste in, ul. No wo wiej ska 38

Trwa ją przy go to wa nia do V
edy cji pro jek tu, któ re go ce -

lem jest pro mo wa nie praw czło wie ka i za po bie ga nie prze -
ja wom dys kry mi na cji wo bec mniej szo ści. Po raz pierw szy
or ga ni za to rzy stwa rza ją moż li wość wy ty po wa nia ocze ki -
wa nych Ży wych Ksią żek, a tak że zgło sze nia wła snych pro -
po zy cji. Za pra sza my do wy peł nie nia an kie ty:
www.zy wa bi blio te ka.pl; www.me dia te ka.bi blio te ka.wroc.pl

vIII OGóL NO pOL SKI TY DZIEŃ bI bLIO TEK
Po wia to wa i Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na im. M. Re ja
w Ole śni cy za pra sza na im pre zy od by wa ją ce się w ra mach
ogól no pol skie go Ty go dnia Bi blio tek. Tym ra zem bi blio te -
ka rzom w ca łej Pol sce przy świe ca ha sło BI BLIO TE KA ZA -
WSZE PO DRO DZE – NIE MI JAM, WCHO DZę, a ich ce lem
jest prze ko na nie miesz kań ców miej sco wo ści, w któ rych
dzia ła ją do od wie dza nia ich nie tyl ko w ce lu wy po ży cze -
nia ksią żek. Ole śnic ka bi blio te ka za pra sza na spo tka nie
au tor skie z JA RO SŁA WEM KRE TEM – zna nym pre zen te -
rem po go dy, ale też au to rem ksią żek po dróż ni czych.

Spo tka nie – 10 ma ja, godz. 18.00
Bi blio te ka POD PE GA ZEM – Ole śni ca, ul. Kle eber ga 4

Na to miast 13 ma ja – TAR GI KSIąŻ KI. Bę dzie moż na ku -
pić po atrak cyj nych ce nach li te ra tu rę dzie cię cą, mło dzie -
żo wą, li te ra tu rę pięk ną i po pu lar no nau ko wą.

Targi – 13 ma ja, w godz. 12.00-18-00
Bi blio te ka Cen tral na, Ole śni ca – ul. Re ja 10

GRA ŻY NA ADAM CZYK-LIDT KE
PIA SEK HISZ PA NII – wie czór au tor ski

Gra ży na Adam czyk Lidt ke za pra sza nas do da le kiej, lecz
dziw nie zna jo mej Hisz pa nii, a głów nie do jej od le głej pro -
win cji – „świe tli stej i nie wia do mej” An da lu zji. To wła śnie
tu, od naj du je my wszyst ko to, co ko ja rzy się z tym kra jem
fie sty, kor ri dy, fla men co, ma low ni cze gór skie wio ski
i mia stecz ka, piasz czy ste pla że i naj wspa nial sze za byt ki
sztu ki is la mu. To wła śnie tu bar dzo wy raź nie sły szy my
„go rą co bi ją ce ser ce an da lu zyj skiej pro win cji” i po zna je -
my jej dziel nych, nie ule ga ją cych żad nym wpły wom
miesz kań ców, któ rych „du ma bu dzi re spekt, a pra co wi te
cia ła dum nie uno szą gło wy z god no ścią i do sto jeń stwem,
zaś rę ce mó wią po ezją ge stów i ara be sek”.
10 ma ja, godz. 18.00, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry pl. Ko ściusz ki 9

TAR GI KSIąŻ KI DLA DZIE CI I MŁO DZIE ŻY 
DO BRE STRO NY – 26-29 ma ja 2011 r. (www.wpdk.pl)
Dru ga edy cja im pre zy upły nie pod zna kiem li te ra tu ry, spo -
tkań au tor skich, spek ta kli i roz ma itych warsz ta tów. Książ ki
z gli ny, fi gur ki z cze ko la dy, wer ni sa że czy Ko zio łek Ma to łek
pro sto z Pa ca no wa to tyl ko nie któ re atrak cje tar gów.

26-29 ma ja br. Wro cław, Ry nek

MARCIN WILKOWSKI MONGOLIA
Spo tak nie w ra mach cy klu Kul tu ry świa ta. Wstęp wol ny!

28 maja, godz. 17.00. CK Zamek, pl. Świętojański 1

SA LO NI KO WE WARSZ TA TY LI TE RAC KIE
16, 30 ma ja, godz. 18.00, ul. Zawalna 7

IRE NA bRO JEK WRO CŁAW SKICH ULIC STO
Wro cław w ko la żach i opo wia da niach.

W pro gra mie wer ni sa żu: wy stęp ze spo łu wo kal ne go SO -
UNDS GRA PE oraz pa rę in nych nie spo dzia nek!
IRE NA BRO JEK Wro cła wian ka od za wsze. Mi ło śnicz ka
ksią żek, ki na, ko tów. Au tor ka blo ga http://kot na ga le -
zi1.blox.pl. W swo jej twór czo ści sto su je za sa dę:
„Śmiech od ku rza znu żo ne pół ki na szych dni” (J. Car roll)

Wer ni saż 9 ma ja, godz. 18.00, w godz. 16-20.00 (pn -cz)
Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7
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WWIIOO  LLEETT  TTAA  VVEE  SSEE  LLYY
MMaa  llaarr  ssttwwoo
do 12 ma ja, Ga le ria pod Pla fo nem
„Uro dzi łam się we Wro cła wiu. Ma -
lu ję od za wsze. Nie usta ją co po szu ku -
ję” – mó wi o so bie ma lar ka.
– „Do brze się czu ję w du żym for ma -
cie. Mo ja twór czość co raz bar dziej
sta je się bli ska abs trak cji. Ko lor jest
dla mnie bar dzo waż ny, choć czę sto
po ru szam się w pra wie mo no chro -
ma tycz nej ga mie. Pra ce ma ją du ży ła -
du nek emo cjo nal ny – są in dy wi du-
al nym dia lo giem z rze czy wi sto ścią
i z mo im wła snym wnę trzem”.

WWYY  PPRRAA  WWAA  NNIIEE  SSŁŁYY  CCHHAA  --
NNAA  BBEE  NNEE  DDYYKK  TTAA II JJAA  NNAA
WWrroo  ccłłaaww  sskkaa  pprree  mmiiee  rraa  kkssiiąążż  kkii
ŁŁuu  kkaa  sszzaa  WWiieerrzz  bbiicc  kkiiee  ggoo
28 ma ja, godz. 11.00
„Wy pra wa...” to książ ka dla mło dych
czy tel ni ków. Prze no si nas w cza sy
śre dnio wie cza, kie dy to dwaj fran -
cisz ka nie – Jan z Gra bo wej Doli ny
i Be ne dykt Po lak uda li się kon no
w po dróż na ko niec świa ta. Mie li
spo tkać się z wład cą ta jem ni cze go
Im pe rium Mon gol skie go i od czy tać
mu list pa pie ski. A ca ła wy pra wa roz -
po czę ła się we Wro cła wiu... Na pre -
mie rę z udzia łem au to ra za pra sza my
nie tyl ko dzie ci i mło dzież!
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

ZZ KKSSIIĄĄŻŻ  KKĄĄ  
NNAA  WWAA  LLIIZZ  KKAACCHH
31 ma ja – 3 czerw ca
Naj więk sza na Dol nym Ślą sku im pre za
pro mu ją ca czy tel nic two dzie ci i mło -
dzie ży. W 44 miej sco wo ściach od bę dą
się spo tka nia 10 wy bit nych i lu bia nych
pi sa rzy z mło dy mi czy tel ni ka mi. Za -
pra sza my wro cław skie dzie ci i ich ro -
dzi ców na in au gu ra cję – kier ma sze,
spo tka nia, au to gra fy – 31 ma ja w DBP.
In for ma cje – tel. 71 33-52-216.

XXXXII GGIIEEŁŁ  DDAA
KKSSIIĄĄŻŻ  KKII  BBII  BBLLIIOO  TTEECCZZ  NNEEJJ
16-20 ma ja, hol głów ny
Od wie lu lat du żą po pu lar no ścią
nie odmien nie cie szy się Gieł da
Książ ki Bi blio tecz nej, urzą dza -
na w ma ju przez DBP. Ow szem –
jest to gieł da książ ki uży wa nej. Ale
ja kie ra ry ta sy da się wy grze bać spo -
śród ty się cy ofe ro wa nych do sprze -
da ży ksią żek! I jak ta ni jest ten
to war! A ja ka róż no rod ność!
Sprze daż bę dzie się od by wać w go -
dzi nach od 10.00 do 18.00, na par -
te rze, w ho lu bi blio tecz nym.

SSPPOOTTKKAANNIIEE  ZZ  JJAACCKKIIEEMM
BBOOCCHHEEŃŃSSKKIIMM
24 maja, godz. 17.15
Spo tka nie jest or ga ni zo wa ne w ra -
mach pro gra mu Stu dium Ge ne ra -
le Uni ver si ta tis Wra ti sla vien sis.
Bę dzie prze bie ga ło wo kół na stę pu -
ją cych te ma tów: hi sto ria sta ro żyt -
na dziś (try lo gia rzym ska: „Bo ski
Ju liusz”, „Na zo po eta”, „Ty be riusz

Ce zar”); kul tu ra
wo bec gó ry, do -
łu i de mo kra cji
(„Ka pry sy star -
sze go pa na”);
sy tu acja psy cho -
lo gicz na czło -
wie ka wo bec

co raz szyb sze go tem pa ży cia – pa -
mięć się nie opła ca („An tyk po an -
ty ku”). Wpro wa dze nie do dys ku sji
wy gło si prof. dr hab. Sta ni sław Be -
reś. Wstęp wol ny!

LLII  TTEE  RRAACC  KKII  SSPPAA  CCEERR  
PPOO  WWRROO  CCŁŁAA  WWIIUU
OOdd „„PPaa  nnaa  TTaa  ddee  uusszzaa””  
ddoo EEbbeerr  hhaarr  ddaa  MMoocc  kkaa
27 ma ja, godz. 16.00
Wy ciecz ka z prze wod ni kiem śla da -
mi pi sa rzy i bo ha te rów li te rac kich
po Ryn ku i je go oko li cach. Li te rac -
ki spa cer in au gu ru je cykl wy cie czek
z prze wod ni kiem or ga ni zo wa nych
przez DBP. Uczest ni cy wy ciecz ki
spo ty ka ją się o godz. 16.00 w Ga le -
rii pod Pla fo nem. Za pra sza my
wszyst kich chęt nych!

207_BIBLIOTEKA  21-04-11  17:55  Strona 1
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NA LAN DA WY BRA NE ZDA RZE NIA W MA JU
4, 11,18,25 ma ja, godz. 18-20.00 Koszt: 20 zł
ZA Ję CIA ROZ WO JO WO -RU CHO WE, łą czą ce im pro wi za cje
ta necz ne Li ving Dan ce Form z sys te mem ko mu ni ka cyj nym
Po ro zu mie nie Bez Prze mo cy Mar shal la Ro sen ber ga – za -
pra sza Pra cow nia Roz wo jo wa Kiosk Ru chu EWY ŚWI TOŃ.
Za pi sy: ewa@kio skru chu.com.pl; tel.: 693 603 643
5 ma ja, czwar tek, godz. 18.30 Koszt: 10 zł
(od 17.30 sza mań skie da nia i zaj mo wa nie miejsc)
SPO TKA NIE Z CHI LIJ SKą SZA MAN Ką i pro wa dzą cą ce -
re mo nie uzdro wi ciel ką – LUZC LA Rą.
5 ma ja, czwar tek, godz 20.30-21.30 Koszt: 30 zł
KON CERT MIS TY BE TAŃ SKICH I GON GóW i lecz ni cza
ką piel w dźwię kach w wy ko na niu Aga ty Bia ło szew skiej.
War to zabrać ka ri ma tę al bo śpi wór. Przed i po kon cer cie
de gu sta cja chle ba na za kwa sie z we gań ski mi pa sta mi.
6 ma ja, pią tek, godz 16.00-20.00
FI NI SAŻ WY STA WY RY SUN KóW AN NY PIE TRASZ KO
oraz przy ja zne ce no wo li cy ta cje z udzia łem Ar tyst ki.
6 ma ja, pią tek, godz 20.00
PO MA GA MY ZWIE RZę TOM Film Ro ber ta Ba liń skie go
i spo tka nie z tym wro cław skim re ży se rem i wy kła dow cą
7 ma ja, godz. 10.00-13.00 Koszt: 60 zł
KUN DA LI NI – JO GA wy wo dzi się z mi stycz nej tra dy cji sta -
ro żyt nych In dii, bę dąc jed ną z naj bar dziej ta jem ni czych i naj -
dłu żej skry wa nych form jo gi. Jej ce lem jest ure gu lo wa nie
prze pły wu ener gii ży cia w na szych cia łach. Re gu lar na prak -
ty ka umoż li wia po zna nie i okieł zna nie nie świa do me go umy -
słu, uwol nie nie się od sta rych, szko dli wych wzor ców oraz
cier pień z prze szło ści, blo ku ją cych nas przed by ciem „tu taj
i te raz”. Pro wa dzi Aj na – wg sys te mu Yogi Bha ja na (Cer ty -
fi kat Kun da li ni Re se arch In sti tu te USA). Za pi sy: kun da li ni jo -
ga.tk@gma il.com; tel. 788 975 009; http://kun da li ni jo ga.tk
10 ma ja, po nie dzia łek, godz. 20.00
CZY TAN KI DLA DO RO SŁYCH – spo ty ka my się wie czo ro -
wą po rą, by wspól nie czy tać, po zna wać książ ki i sie bie. 
14, 21, 28 ma ja co so bo tę i w śro dę 1 czerw ca
CZY TAN KO -RY SO WAN KI in te rak tyw ne za ję cia wo kół naj -
lep szych ksią żek dzie cię cych. Pro wa dzi: Mo ni ka i Ania.
28-29 ma ja, godz. 12.30-18.00
BI ŻU TE RIA DA RO BER TA BO ROW SKIE GO
Spo tka nie z ma gią sta rej wa liz ki z rze cza mi za krę co ny mi.

Księ gar nio -Ka wiar nia -Ve ge daj nia 
NA LAN DA – Plac Ko ściusz ki 12

In fo: tel. 696 350 815; www.na lan da.pl
na lan dak sie gar nio ve ge ka wiar nia@gma il.com
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FE STYN Z OKA ZJI DNIA DZIEC KA
MNó STWO ATRAK CJI DLA CA ŁEJ RO DZI NY

28 maja, g. 14-21.00, No wy Dwór, SP nr 113, ul. Ze mska

LUZC LA RA
SESJA WARSZTATOWA Z CHILIJSKą SZAMANKą

Luzcla ra – zdo by wa ła wie dzę u wie lu in diań skich sza ma -
nów na ca łym świe cie, m.in. u Ma chi An to nii Lin co laf, sza -
man ki z ple mie nia Ma pu che z Chi le, u sza ma nów Qu ero
w Pe ru oraz u sza ma nów Qu ichua z ama zoń skiej dżun gli
w Ekwa do rze. Pod czas licz nych po dró ży zgłę bi ła wie dzę
o le cze niu dźwię kiem. Zaj muje się ujed no li ca niem tra dy cji
In dian ame ry kań skich, pro wa dze niem ce re mo nii oraz warsz -
ta tów sza mań skich. Warsz tat od bę dzie się w Sa dach ko ło
So bót ki, w agro tu ry stycz nym ośrod ku po ło żo nym u pod nó -
ża gó ry Ślę ży. Noc le gi w po ko jach 1-2- os. z ła zien ka mi.
Koszt: 700 zł – za ję cia, noc le gi, po sił ki we ge ta riań skie.
Za pi sy: A.Pa pis: tel. 603 754 979, agnes.pa pis@gma -
il.com, I. Mły narz: tel. 694 646 582, iza be lam ly narz@op.pl

6-8 ma ja, pią tek –nie dzie la, SA DY koło SO BÓT KI

II FESTIWAL DObREGO pIWA Wstęp wolny!
7 maja, godz. 12.00-23.00; 8 maja, godz. 12.00-22.00 

CK Zamek, pl. Świętojański 1

MA RIA SY SKA I bAR TOSZ RZY MAN
WIE CZóR PO ETYC KO -MU ZYCZ NY

Ma ria Ewa Sy ska – mgr. inż, pe da gog, po et ka, pi sar ka.
Wy da ła 6 ksią żek po etyc kich oraz 6 ksią że czek dla dzie ci.
Pro wa dzi ła kon cer ty or ga no we B. Rzy ma na w Pol sce
i za gra ni cą, a tak że mię dzy na ro do we fe sti wa le mu zycz ne.
Bar tosz Pa tryk Rzy man – ab sol went AM we Wro cła wiu
w kla sie or ga nów, kon cer tu ją cy or ga ni sta. Wy stę pu je z kon -
cer ta mi i re ci ta la mi w Pol sce i za gra ni cą tak że na Mię dzy -
na ro do wych Fe sti wa lach Mu zy ki Or ga no wej. W do rob ku
po sia da 3 pły ty so lo we oraz na gra nia ra dio we i te le wi zyj ne.
Wy dał zbiór wier szy, pt.”Esqu is se”. 
Wy sta pią tak że: Ka ro li na Wojt ko – śpiew; Ze spół 1 z 12:
Ta de usz Po żniak, Ma rek Świerk, Ma riusz Ja niak;
Akom pa nia ment – Ali cja Siej ka.
25 ma ja, godz. 18.00, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry pl. Ko ściusz ki 9

SA LO NIK TRZECH MUZ UL. ZA WAL NA 7
DRO GA DO WOL NO ŚCI – 3 ma ja, godz. 18.00
Wie czor ni ca po świę co na Świę tu Kon sty tu cji 3 Ma ja. W pro -
gra mie: wy sta wa Wro cław skie go Klu bu Ko lek cjo ne rów (eks -
po na ty zwią za ne m.in. z T. Ko ściusz ką, po wsta nia mi
na ro do wy mi, gu ła giem) oraz  kon cert ze spo łu „1 z 12”

PRZEZ ChAT TE RIE – 23 ma ja, godz. 18.00
Spek takl Gru py Po etyc kiej HUR TOW NIA działającej
przy LO nr III we Wro cła wiu. Pro wa dzi ją Ju sty na Pa luch,
na uczy ciel -bi blio te karz i po et ka, współ pro wa dzą ca Sa lo ni -
ko we Warsz ta ty Li te rac kie. Wy stą pią: Ewa Ja ni szew ska,
Mag da le na Ku sy, Ju sty na Ko cur, Jo an na Su li kow ska, Jo an -
na Za jąc, Ta de usz Ma łu szyś ki, Mar cin Sło wik, Ga brie la Wil -
czew ska, Ma ciej Kry smann oraz go ścin nie na kla wi szach
Mi ko łaj Twar dow ski. Spek takl skła da się wy łącz nie z au tor -
skich wier szy i pio se nek.



Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400

TAŃCZ NIE ŻA ŁUJ pOD ŁO GI. TCHNIE NIE AN DA LU ZJI
SPO TKA NIE Z KUL TU Rą I SZTU Ką FLA MEN CO

W pro gra mie wy stę py wro cław skich
grup fla men co: Pa sa la Vi da – MDK
Wro cław Śród mie ście; Ca si Fla men -
co – MDK Wro cław Koł łą ta ja; Las
Chi cas – MDK Wro cław Krzy ki; Tres
Fla men kos: Ur szu la Że brow ska, Al -
bert Stę pień, Mar tin Złot nic ki; Su eno
An da luz – Gru pa Aga ty Ma kow skiej.
Po kaz tań ca uświet ni wer ni saż prac
olej nych zna ko mi tych ar ty stek:
Re na ty Brzo zow skiej
http://www.brzo zow ska -art.pl/
i Re na ty Do ma gal skiej
http://www.re na ta do ma gal ska.pl/ga -
le ria_fla men co.html

6 ma ja, godz. 18.00
Sa la wi do wi sko wa MDK Śród mie ście

ul. Du bo is 5

MI CHAŁ bA JOR RE CI TAL
Koncert pro mu ją cy naj now szy, dwu pły to wy al bum „Mi chał Ba jor – pio sen ki
Mar ka Gre chu ty i Jo na sza Ko fty”. To już szes na sty krą żek w do rob ku Ar ty sty.
Znaj dzie my tu aż 26 utwo rów Mar ka Gre chu ty i Jo na sza Ko fty w je go in ter -
pre ta cji; wśród nich są mię dzy in ny mi: „Tan go Ana wa”, „Bę dziesz mo ją pa -
nią”, „Nie do ka zuj”, „Wio sna, ach to ty”, a tak że: „Sam ba przed roz sta niem”,
„Wa ka cje z blon dyn ką”, czy „Jej por tret”. Bi le ty: 60zł

22 ma ja, godz. 18.00, CK Wro cław ZA ChÓD, ul. Cho cie bu ska 4-4 

GO -bE TWE ENS TRI bU TE
WRO CŁAW SCY MU ZY CY W HOŁ DZIE

GRAN TO WI McLEN NA NO WI
Za gra ją: Ja nek Sa mo łyk, Piotr Za łę -
ski, Piotr Iwasz ko, To masz Po tocz ny,
Ka ro li na Iwasz ko

6 ma ja, godz. 21.00

EDITT I KNOW PóŁ FI NA ŁY 
FE STI WA LU ROCK NO Cą

9 ma ja, godz. 20.00
Gu mo wa Ró ża, ul. Wi ta Stwo sza 32

CS IM pART W MA JU
UL. MA ZO WIEC KA 17

SłA WEK WOJ NA ROW SKI kon cert
4 godz. 19.00 – wstęp wol ny!
MAR CIN FIC QU IN TET kon cert
J. Śmie ta na po le ca – De biu ty jaz zo we
10 godz. 19.00 – wstęp wol ny!
PRZED PRE MIE RĄ
JU LIA MI KO ŁAJ CZAK – Jan Po pra wa
i Bo gu sław Sob czuk re ko men du ją
12 godz. 19.00 – wstęp wol ny!
hON ZAT KO ROZ MON TO WA NA
spek takl; 13 godz. 19.00
ThE KRA SNALS 
Po�lKa� Pod�no�szą�ca� mE�TE�oryT
z Pa�PiE�ża. 21: 37
14 godz. 19.00-00.30 – Noc Mu ze ów
PIO TRUŚ PAN I PI RA CI
15 godz. 7.00; 16 godz. 9.30 i 12.00
hO ODOO UNPLUG GED kon cert
17 godz. 20.00
MAN DA LA PER FOR MAN CE FE STI -
VAL – sa la te atral na; 20-22 ma ja
UŻY WA NE PIO SEN KI kon cert
Piotr Ma cha li ca i Ma rek Dy jak 
20 godz. 19.00
GRA ŻY NA BRO DZIń SKA kon cert
27 godz. 18.00

NIE bEZ pIECZ NA GRA
PRE MIE RA Ri chard Stoc kwell

re ż.: Gio van ny Ca stel la nos Ca ba ri que
Ob sa da: Mał go rza ta Ka łu ziń ska,
Grze gorz Woj don
Przy pad ko we spo tka nie Ric ka i Ja ne.
On za pła cił za jej za ku py, bo nie wzię -
ła z do mu port mo net ki. A po tem za -
pro sił do sie bie. Po cząt ko wo to czy się
mię dzy ni mi nie win na roz mo wa, któ ra
co raz bar dziej ro bi się mrocz na i za -
gad ko wa. Jak w każ dym do brym kry -
mi na le – wie le zwro tów ak cji, aż
do za ska ku ją ce go za koń cze nia.
28 ma ja, godz. 20.00; 29, 30, 31 ma ja,

godz. 19.00, CS Im part



8-15.08.2011 BU DA PEST, WY SPA OBU DAI
Wą ski, że la zny most roz cią ga ją cy się na rze ce Du naj pro -
wa dzi do jed ne go z naj lep szych wy da rzeń ar ty stycz nych
w Eu ro pie – Szi get Fe sti wa lu – gwa ran tu ją ce go nie za po -
mnia ne do zna nia zwo len ni ko wi każ de go ro dza ju mu zy ki,
bez wzglę du na to, czy jest ko bie tą czy męż czy zną, na sto -
lat kiem czy czło wie kiem w kwie cie wie ku – każ dy, kto raz
od wie dził to miej sce z pew no ścią wró ci tu za rok.
Wy spa Obu dai, to 76 hek ta rów pięk ne go par ku, w któ rym
or ga ni za to rzy co ro ku na ty dzień bu du ją mia stecz ko fe -
sti wa lo we mo gą ce po mie ścić po nad 400 ty się cy go ści
z pla ców ka mi mo gą cy mi za spo ko ić wszyst kie wy ma ga -
nia, a wszyst ko to znaj du je się w sa mym ser cu Bu da pesz -
tu. Ide al ne po łą cze nia trans por to we z jed nej stro ny,
z dru giej zaś peł na izo la cja od śro do wi ska zur ba ni zo wa -
ne go. Po nad ty siąc pro gra mów ar ty stycz nych ofe ro wa -
nych w 55 miej scach. Na fe sti wa lu wy jąt ko we jest tak że
za ple cze ga stro no micz ne – oprócz spe cjal no ści wę gier -
skich, uczest ni cy fe sti wa lu mo gą rów nież skosz to wać wę -
gier skie go wi na oraz zna ko mi tych owo ców. Wszyst ko
zor ga ni zo wa ne jest, jak przy no szą ce ma sę wspo mnień ty -
go dnio we wa ka cje ze zróż ni co wa nym pro gra mem ar ty -
stycz nym, za wie ra ją cym tak że atrak cje tu ry stycz ne. 
Szi get Fe sti wal ofe ru je naj bar dziej zróż ni co wa ną li stę wy -
ko naw ców skła da ją cą się z naj więk szych gwiazd świa to -
wej mu zy ki, ze wszyst kich eu ro pej skich fe sti wa li
mu zycz nych. W tym ro ku jak do tąd, swój udział w fe sti -
wa lu po twier dzi ły na stę pu ją ce gwiaz dy:
POP ROCK MA IN STA GE: Amy Wi ne ho use, Di zee Ra scal,
Flog ging Mol ly, Go gol Bor del lo, Go od Char lot te, Ha do -
uken!, In ter pol, Ka sa bian, Pulp, Ri se Aga inst, Skunk Anan -
sie, Smash Mo uth, The Che mi cal Bro thers, The,
Mac ca be es, The Na tio nal. EU RO PE AN STA GE: Go back to
the zoo, Söhne Man n he ims, Trig ger fin ger, Ver de na.
WORLD MU SIC MA IN STA GE: Afro Cu bism, Bas se kou Ko -
uy até, Che ikh Lo, Choc Qu ib Town, De bo ut Sur Le Zinc,
Dje li ma dy, To un ka ra, Elia des Ochoa, Go ran Bre go vic Wed -
ding And Fu ne ral Band, Go tan Pro ject, Kas se Ma dy, Dia -
baté, Les Hur le ments d’Léo, Ojos de Bru jo, Rot front,
So cal led. A38 -WA N2 STA GE: Cry stal Ca stles, Hurts, Ma ri -
na and the Dia monds, Pe ter Bjorn and John. PAR TY ARE -
NA: Blo ody Be etro ots De ath Crew 77, Kid Cu di. ROCK AND
ME TAL MA IN STA GE: De fto nes, Ju das Priest, Lo st pro -
phets, Motörhe ad, So na ta Arc ti ca, Wi thin Temp ta tion
BI LE TY: kem pin go wy: 200Û; nie -kem pin go wy: 170Û;
kem pin go wy dla po jaz dów: 130Û; jed no dnio wy: 45Û
WY ŻY WIE NIE: Za kres cen: Piz za ~ 2 EUR +; Ke bab ~ 3,4
EUR +; Da nie na ta le rzu ~ 3,4-5,7 EUR +
Pi wo (0.5 li tra) ~ 1,5 EUR +; Wi no (100ml) ~1 EUR +
Szo ty (40ml) ~2,65 EUR +

Bi le ty do stęp ne na te re nie Pol ski tyl ko w sie ci
EVEN TIM.PL – WWW.SZI GET.PL 

IMA GI NA TION QU AR TET
Swo bod ny, prze strzen ny i pe łen wy obraź ni styl, w któ rym
do strzec moż na ele men ty za rów no mo dern i free jaz zu, jak
i mu zy ki im pro wi zo wa nej i eks pe ry men tal nej. In spi ra cją jest
wszyst ko, co mo że wpły nąć na wy obraź nię. 
Skład: Mi chał Soł tan – gi ta ra; Da mian Piń kow ski – sak so -
fon te no ro wy; Da riusz Świ tal ski – gi ta ra ba so wa; Ma ciej
Dzie dzic – per ku sja. (my spa ce.com/ima gi na tio nqu ar tet). 

14 ma ja, godz. 19.00. Wstęp wolny!
Wro cław ski Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3- 5

WOJ TEK pI LI CHOW SKI JAM SES SION 
Woj tek Pi li chow ski ja ko mu zyk se syj ny na grał po nad 120
płyt. Współ pra co wał z wie lo ma ar ty sta mi, mię dzy in ny mi z:
Edy tą Gór niak, Zbi gnie wem Hoł dy sem, Na ta lią Ku kul ską, Ja -
nem Bo ry se wi czem, An ną Ma ria Jo pek i Ka sią Ko wal ską.
Dla uczest ni ków Gi ta ro we go Re kor du Gu ines sa 2011 wstęp
wol ny, po zo sta li chęt ni mo gą na być bi le ty w ce nie 10zł. 

1 ma ja, godz. 20.00, Klub ły kend, Pod wa le 37/38

WE FUNK RA DIO DJ STA TIC & PROF FE SOR GRO OVE
Ka na dyj ski du et DJ’ski z Mont re alu, jest to ich czwar ta eu ro -
pej ska tra sa. Swo je ra dio we au dy cje wy peł nio ne kla sycz nym
ra pem, fun kiem, bre aka mi, so ulem, la ti no, jaz zem oraz di sco
pro wa dzą od po nad 15 lat na CKUT 90.3 fm Mont re al.

11 ma ja, godz. 21.00, Plan B, ul. Ru ska 51, Wjazd 20 zł

GU ITAR DAY
Nie zwy kłe wy da rze nie mu zycz -
ne, bę dą ce pod su mo wa niem
dzie się ciu lat ist nie nia Wro -
cław skie go To wa rzy stwa Gi ta -
ro we go. Udział w kon cer cie
za po wie dzie li naj wy bit niej si
wro cław scy gi ta rzy ści, któ rzy
od lat zwią za ni są ze Sto wa rzy -
sze niem. Wśród nich znaj du ją
się: An na Pie trzak, Le szek Ci -
choń ski, Ka mil Bart nik, Sła wek
Do la ta, Ja re ma Klich i Krzysz -
tof Pe łech. Ar ty ści za pre zen tu ją sze reg kom po zy cji z krę gu
mu zy ki kla sycz nej, hisz pań skiej, la ty no ame ry kań skiej, blu -
eso wej oraz jaz zo wej. 
Gwiaz dą wie czo ru bę dzie nie kwe stio no wa ny mistrz gi ta ry
„Gyp sy Swing” – Jo scho Ste phan, któ ry wy stą pi wraz ze swo -
im kwar te tem. Jo scho to nie zwy kły wir tu oz gi ta ry z Nie miec.
Swo ją gi ta ro wą edu ka cję roz po czy nał od na uki gry na gi ta rze
kla sycz nej i, jak sam pod kre śla w licz nych wy wia dach, to kla -
sycz na tech ni ka jest głów nym fun da men tem je go dzi siej szych
umie jęt no ści. Obec nie Jo scho Ste phan re pre zen tu je styl okre -
śla ny mia nem gyp sy jazz lub gyp sy swin ging gu itar, któ re go
zo stał okrzyk nię ty nie zrów na nym mi strzem. Gu itar Day to im -
pre za o wy jąt ko wym cha rak te rze. Za pro sze ni mu zy cy nie tyl -
ko świę to wać bę dą ju bi le usz Wro cław skie go To wa rzy stwa
Gi ta ro we go, ale tak że uczczą pa mięć Mar ka Dłu go sza
– współ za ło ży cie la i wie lo let nie go pre ze sa WTG. Kon cert od -
bę dzie się w ra mach stwo rzo ne go przez Mar ka cy klu „Po dró -
że po Stru nach”. Bi le ty: 60/45/35 PLN (gi ta ra.wroc law. pl)

22 maja, godz. 16.00, Fil har mo nia, ul. Pił sud skie go 19

Jo scho Ste phan
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MA JóW KA 2011
W MU ZEUM PA PIER NIC TWA
W tych dniach dusz nic kie Mu -
zeum udo stęp ni zwie dza ją cym
dwie wy sta wy cza so we: eks -
po zy cję ze zbio rów Mu zeum
Okrę go we go w Lesz nie „Por -
tre ty Kró lów Kur ko wych” oraz
„Iwan i Iri na Ma liń scy. Ar ty ści
ku dow skiej Cy ga ne rii”. 
Pierw sza pre zen tu je 29 olej -
nych ob ra zów lesz czyń skich
kró lów kur ko wych. Te go ty pu
brac twa słu ży ły obron no ści
miast, ich człon ka mi by li
miesz cza nie, do sko na lą cy
swo je umie jęt no ści strze lec kie. 
Na dru gą wy sta wę skła da ją się
olej ne ob ra zy oraz ilu stra cje
książ ko we wy ko na ne na pa pie -
rze, tak że czer pa nym w dusz -
nic kim mły nie pa pier ni czym.
Sta łym punk tem ma jów ko we -
go dłu gie go week en du jest
sa mo dziel na, ręcz na pro duk -
cja kar tek pa pie ru pod okiem
fa chow ców z dusz nic kie go
mły na pa pier ni cze go. Uczest -
ni cy warsz ta tów wy ko nu ją kil -
ka kar tek pa pie ru, w tym jed ną
z od ci skiem swo jej dło ni.

30.04-3.05 br. godz. 9-17.00
Dusz ni ki Zdrój

Wę DRUJ I ZWIE DZAJ Z NA MI
Za pra sza ją prze wod ni cy z Klu bu Tu ry stów Mi ło śni ków

Wro cła wia przy TMW oraz Klu bu Prze wod ni ków „Oskar”
5 ma ja, g. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie
przy po mni ku hr. A. Fre dry; 5-8 ma ja, g. 7.00 – *Po mo -
rze Śr.: Łe ba – Ko sza lin; 12 ma ja., g. 15.30 – Spo tka nie
klu bo we w ka mie nicz ce „Mał go sia” – Od rzań ska 39; 15
ma ja, g. 7.00 – *Ślę ża; 21 ma ja, g. 7.00 *Woj sła wi ce
– Prze rze czyn Zdrój; 25-29 ma ja, g. 7.00 – Biesz cza dy.
Zgło sze nia na wy ciecz ki: na spa ce rze, spo tka niu klu bo -
wym lub tel. 661-701-176; 71 357-01-19 wie czo rem. Wy -
jaz dy z Pla cu So li dar no ści. *Prze wod nik cze ka

MU ZEUM MIE DZI W LEGNICY
LE GNI CA ul. Par ty zan tów 3

MAł GO RZA TA SłO NIOW SKA KO STIU ME RIA (do 29.05)
SZKłO SE CE SYJ NE (do 4.09)

ZE ZBIO RóW MU ZEUM KAR KO NO SKIE GO
Szkła z wy twór ni cze skich, fran cu skich i ślą skich.

BRACIA łOPIEńSCY (do 19.06)
POLSKA SZTUKA DEKORACYJNA XIX-XX w

Po nad 100 eks po na tów ze zbio rów pań stwo wych i pry wat -
nych, w tym ze zbio rów ro dzin nych spad ko bier ców. 

KSIĄ ŻĘ CA KO LEK CJA (do 3.07)
ZE ZBIORóW FUNDACJI  XX CZARTORYSKICH W KRAKOWIE



Dyrektor Andrzej Białas

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy telefonicznie
w kasach kin oraz na stronie internetowej www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin
Wrocław
WARSZAWA sala NOT
tel. (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 78

LALKA tel. (071) 79 244 05

Wałbrzych
APOLLO tel. (074) 847 89 71
ZORZA tel. (074) 847 84 72

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

WSPANIAŁA I KOCHANA PRZEZ WSZYSTKICH

SEZON NA KACZKI

MAMAS & PAPAS

MAJ 2011

· 29.04-5.05 Lato Filmów w Drodze
· 2.05 DKF: Perły krótkiego metrażu
· 6-8.05 Weekend z Cyfrowym Planete Doc
· 9.05 DKF: „Sekrety i kłamstwa” (Leigh)
· 13-18.05 Tydzień Kina Niemieckiego
· 16.05 DKF: „Bagdad Cafe” (Adlon)
· 23.05 DKF: „Biegnij Lola, biegnij” (Tykwer)
· 30.05 DKF: „Czarny kot, biały kot” (Kusturica)

· 4-8.05 Festiwal KAN
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NIE DZIEL NE pO RAN KI FIL MO WE
EDY CJA WIO SNA do 5 czerw ca 2011

Pre zen ta cje fil mów ani mo wa nych w cy klu Przed szko le Me -
diów. Wszyst kie nie dzie le, za wsze o 12.30, wstęp wol ny!

CS WRO, ul. Widok 7 (www.wro cen ter.pl)

LA TO FIL MÓW W DRO DZE
Do 5 ma ja bę dzie moż na zo ba czyć naj now sze pro duk cje
świa to wej ki ne ma to gra fii oraz in te re su ją ce de biu ty fil mo -
we. To pierw sza ob jaz do wa edy cja Fe sti wa lu Fil mo we go
i Ar ty stycz ne go La to Fil mów, któ ry 1-7 kwiet nia br. od był
się już po raz sie dem na sty w War sza wie. Bi le ty: 13 i 15 zł.
Wszyst kie se an se godz. 20.00, po nie dzia łek 2 maja – 18.00

Ki no War sza wa – sa la NOT, ul Pił sud skie go 74
XII Fe sti wal KAN

W dniach 4-8 ma ja odbędzie się XII Fe sti wal Ki na Ama -
tor skie go i Nie za leż ne go KAN. To je den z cie szą cych się
naj więk szym pre sti żem fe sti wa li te go ty pu w na szym kra -
ju. Jak co ro ku, w pro gra mie fil my pol skie i za gra nicz ne,
ale też wie le wy da rzeń spe cjal nych, po ka zów fil mów ani -
mo wa nych, warsz ta tów. Fe sti wal or ga ni zuje Zrze sze nie
Stu den tów Pol skich, współ or ga ni za tor – Od ra -Film.

4-8 ma ja – Ki no Lwów, ul. hal le ra 15
WEEK END Z CY FRO WYM PLA NE TE DOC

W dniach 6-8 ma ja od bę dą się pro jek cje 5 wy bra nych fil -
mów fe sti wa lo wych, któ re tra dy cyj nie już wy świe tla ne bę -
dą rów no cze śnie w kil ku na stu ki nach w Pol sce.
W nie dzie lę (8 ma ja o godz. 17.30), po fil mie „Czwar ta re -
wo lu cja” w re ży se rii Car la -A. Fech ne ra, za pra sza my na de -
ba tę Gre en pe ace i Fun da cji im. He in ri cha Bölla: Czy ko niec
ro py to ko niec cy wi li za cji? Ener gia w stu pro cen tach od -
na wial na – uto pij na wi zja czy re al na przy szłość?
Pod czas Week en du z Cy fro wym Pla ne te Doc wi dzo wie
zde cy du ją, któ ry z wy świe tla nych fil mów otrzy ma Na gro -
dę Sie ci Kin Stu dyj nych i Lo kal nych. 

6-8 ma ja – Ki no War sza wa – sa la NOT, ul Pił sud skie go 74

pO MA GA MY ZWIE RZę TOM
Na lan da za pra sza na pro jek cję fil mu Ro ber ta Ba liń skie go
i spo tka nie z tym wro cław skim re ży se rem i wy kła dow cą.
Film zre ali zo wa ny zo stał na zle ce nie Sto wa rzy sze nia Eko -
lo gicz ne go KLUB GA JA. Czas: 20 mi nut; 2009.

6 ma ja, godz 20.00 – NA LAN DA
Księ gar nio -Ka wiar nia -Ve ge daj nia Plac Ko ściusz ki 12

MA ŁA MA TU RA 1947
DRA MAT HI STO RYCZ NY, POL SKA 2010, 108MIN

Pro jek cja fil mu z au dio de skryp cją, oraz spo tka nie z re ży -
se rem Ja nu szem Ma jew skim, po łą czo ne z pro mo cją je go
naj now szej książ ki „Ma ła ma tu ra”.
Cie pła i peł na hu mo ru opo wieść o doj rze wa niu w pierw -
szych burz li wych la tach po wo jen nej Pol ski. 
Zdję cia: Adam Ba jer ski, mu zy ka: To masz Stań ko.
Ob sa da: Adam Wró blew ski, An to ni Kró li kow ski, Ma rek
Kon drat, Ar tur Żmi jew ski, Woj ciech Pszo niak, Wik tor Zbo -
row ski, Ma rian Opa nia, So nia Bo ho sie wicz.
Na gro da Spe cjal na Ju ry za Naj lep szy Film na 35. Fe sti -
walu Pol skich Fil mów Fa bu lar nych.
Bi le ty: 7 i 12 zł; 7 zł – osóby nie wi do me i ich prze wod ni cy.
15 ma ja, godz. 18.00, CK Wro cław Za chód, ul. Cho cie bu ska 4-4 




