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I N F O R M A T O R K U L T U R A L N Y

RADA STARSZYZNY
OKRĄŻA ŚWIAT
WYBIERZ SIĘ I TY

w swoją wakacyjną Podróż Duchową:

10 lipca – NALANDA, pl. Kościuszki12, Wrocław
NADZIEJA DLA ZIEMII – WYKŁAD
12 lipca – szczyt góry Ślęży k. Sobótki

CEREMONIA OGNIA
www.radastarszyznyokrazaswiat.blogspot.com
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cO JesT gRaNe » lipiec 2011

ceremoNIa oGNIa wg starszyzny majów
prowadzona przez Babcię maRshĘ FORResT

wraz z Babcią sUsaN sTaNTON, gaIl WhITlOW
oraz dziadkiem keyĄ WRIghT

celem ceremonii jest modlitwa za matkę ziemię,
żywioły oraz wszystkie nasze związki.

12 lipca, godz. 19.30 – Góra Ślęża koło sobótki
Według kalendarza majów 12 lipca to 9 e czyli narodziny lub
tworzenie ścieżki, którą podążamy w życiu. czasem oznacza
to uwalnianie starych przekonań, by pozwolić na narodziny
nowych idei i pomysłów na życie. Ogień jest niesamowitym
narzędziem, który nam w tym pomoże. e to żywioł ziemi.
Wibracja numer 9 reprezentuje okres tworzenia; zakończe-
nie/początek życia. Jest symbolem przeznaczenia i drogi.
To prosta i duchowa ścieżka.
ceremonialny Ogień zapłonie o zachodzie słońca i będzie pło-
nął przez około 60 minut. Będziemy składać w darze modlitwy
oraz ofiary, głównie z suszonych ziół. Jeśli nie jesteś w stanie
przybyć, możesz w czasie ceremonii zapalić świecę lub inne
zioła, ofiarowując modlitwę lub intencję. przynieś ze sobą je-
śli możesz: suszone, ceremonialne zioła – tytoń, szałwia, cedr,
piołun, etc. Użyjemy świeżych kwiatów do dekoracji ołtarza,
a po ceremonii miejsca w którym płonął ogień. Jeżeli chcesz,
możesz przynieść bęben, grzechotkę i święte przedmioty.
Babcia marsha prowadzi ceremonie Ognia od 22 lat, zwykle
w trakcie pełni księżyca, przesileń i równownocy, ale także ja-
ko sposób uzdrawainia jednostek, rodzin, społeczności, ży-
wiołów i świata. marsha prowadzi ceremonie w trakcie
wyjątkowych dni według kalendarza majów, więc ceremo-
nia będzie skupiona na uzdrawianiu tego, co w danej chwili
wymaga uzdrowienia. przed ceremonią marsha wprowadzi
nas w jej tajniki. zapraszamy. moc błogosławieństw
www.radastarszyznyokrazaswiat.blogspot.com
Babcia marsha Forrest urodziła się i wychowała w rezerwacie
sześciu Narodów (six Nations) w Ontario w kanadzie. pocho-
dzi z plemienia mohawk. Wsparcie dużej rodziny pozwoliło jej
spełnić marzenie i została dyplomowaną pielęgniarką. przez
trzydzieści trzy lata pracowała w zawodzie i mieszkała na archi-
pelagu haida gwaii Wysp królowej charlotty w kanadzie, gdzie
została zaadoptowana przez Ts’aalth, klan Orła plemienia
haidów. marsha jest wiceprezeską Fundacji Tinamit Junan
Uleu-earth peoples United, której praca opiera się o nauki
majów (www. earthpeoplesunited. org).
Wraz z erickiem gonzalezem należy do Rady starszyzny i mło-
dzieży (Traditional elders and youth council).

wykłady i warsztaty w Polsce:

wrocław – księgarnio-kawiarnia-Vegedajnia
NalaNda – plac kościuszki 12. www.nalanda.pl
10 lipca, w godzinach od 18-21.00 koszt 20 zł
NadzIeJa W OkResIe zmIaN Na zIemI – wykład

Babcie susan stanton, gail Whitlow i keya Wright omówą
m.in. Wielkie prawo pokoju Narodu Irokezów w świetle roli
matek klanowych oraz 13 Babć, które istniały od początku i
pozostaną do końca. przedstawimy przepowiednie, które
wskazują na czas Bez czasu, a także Wewnętrzną Trans-
cendencję, która prowadzi nas do piątego świata.

11 lipca, od godz. 9.00
sesje indywidualne z Babcią susan i Babcią gail i leanne
edwards. cena: 160 zł. zapisy: beata@virtu.com.pl)

kIkÓw, GÓry ŚwIĘtokrzyskIe – 13-16 lipca
zapisy: chrostekhelena@gmail.com; tel: 785-934-510

sIaNIe WIzJI dla pRzyszłych pOkOleń
międzynarodowe zgromadzenie z Babciami i dziadkiem keyą
Wright w kikowie w górach świętokrzyskich, blisko dawne-
go miejsca mocy i spotkań – łysej góry. W trakcie zgroma-
dzenia będziemy się dzielić swoimi spostrzeżeniami
i troskami na temat życia, Rodziny oraz społeczności, w któ-
rej żyjemy i poprzez święty krąg oraz dynamikę zbiorowego
Umysłu i serca będziemy znajdować rozwiązania.

Nowe kawkowo – 21-24 lipca
Ośrodek TU I TeRaz, cena: 530 zł z wyżywieniem (wege),
nocleg na materacach na wspólnej sali.
zapisy: siostrzenstwo@op.pl tel.: 0502 729 317
3-dniowy warsztat z uzdrawianiem i sianiem wizji świata dla
przyszłych pokoleń z Babcią susan stanton i Babcią caren
Trujillo. Wybrane tematy: równoważenie czakr; narzędzia roz-
wijające poziom świadomości; sposoby wzmacniania siebi
uzdrawiające ciało, umysł, emocje i duszę, tak by móc służyć
światu w okresie przemiany; praca ze snami.

warszawa – 27 lipca, godz. 10-17.00
mikroklimat, ul. Tarczyńska 9. koszt: 170 zł
5 RyTUałóW TyBeTańskIch I Oddech eNeRgeTyczNy
z leanne edwards z Nowej zelandii, która poprowadzi
8-godzinne warsztaty, poznasz wyjątkowo skuteczne me-
tody, które w 10 minut dziennie przywracają pełnię życia.

Bajkowa zagroda, k. radzymINa – 28-31 lipca
http://www.bajkowazagroda.pl/ koszt: 550 zł + koszt noclegu
45-65 zł/doba/os i wyżywienia wege 65 zł/doba/os
zapisy: little.sacred@gmail.com, tel. 603941369
warsztaty munay-ki, energii i świadomego życia podróż ku
wolności i mocy z leanne edwards (www.munay-ki.org).

Rada StaRSzyzny OkRąża Świat Nadszedł szczególNy czas. Rady BaBĆ I dzIadkOWIe
pOdRóżUJĄ NIOsĄc daRy RdzeNNeJ mĄdROścI sWOIch pRzOdkIń I pRzOdkóW

po raz pierwszy w polsce wspaniałe zgromadzenie prowadzone przez przedstawicielki Rady Babć Wyspy żółwiej: gail Whi-
tlow z plemienia mohawk - klan Niedźwiedzia, susan ka'iulani stanton, haudenausonee - lud długiego domu, klan Wil-
ka, caren Trujillo z plemienia yaqui oraz marsha Forrest z plemienia mohawk a także leanne edwards z Nowej zelandii
z kręgu Babć aotearoa. Babciom będzie towarzyszył keya Wright, czirokez należący do Rady 28 dziadków ameryki pół-
nocnej. zgromadzenie Babć, które jest odpowiedzią na przepowiednię: „gdy Babcie przemówią...”, oferuje możliwość
spotkania podobnie myślących i czujących ludzi i podzielenia się niesionym przez Babcie przesłaniem mądrości. zanu-
rzeni w ceremoniach i pieśniach, będziemy podróżować poprzez przeszłość, Teraźniejszość i przyszłość, a ścieżkę wy-
znaczą nam przepowiednie, Opowieści i Nauki starszyzny.



RAFAEl CORTéS – gitara,
Juanfe luengo – gitara,
Rafaela Escoz – taniec,
Miguel Sotelo – śpiew, gitara,
David Huertas – perkusja

C. Czerny – Uwertura h-moll op. 54
W. A. Mozart – Sonata D-dur KV 381
W. A. Mozart – Sonata C-dur KV 521
F. Schubert – Fantazja f-moll D. 940
F. Schubert – Grand Rondeau A-dur D. 951
F. Schubert – Marsz D-dur D. 733 nr 1
F. Schubert – Marsz charakterystyczny C-dur D. 968b nr 1

Wieczór z muzyką flamenco. Gitara, śpiew i taniec…

WIECZÓR HIsZPAńskI – 3 lipca (nd) godz. 20.00. Bilety: 60/45

PASCAl ROGé – fortepian
Jan Stanienda – skrzypce
Bartosz Bober – skrzypce
Piotr Reichert – altówka
lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela

Bartosz Bober – skrzypce
Orkiestra Kameralna Wratislavia
Jan Stanienda – kierownictwo artystyczne

Germaine Tailleferre – Kwartet smyczkowy
Gabriel Fauré – I Kwintet fortepianowy d-moll op. 89
César Franck – Kwintet fortepianowy f-moll FWV 7

Heino Eller – Pięć utworów na orkiestrę kameralną
Arvo Pärt – Fratres na skrzypce, smyczki i perkusję
Eduard Tubin – Muzyka na smyczki
Jaan Rääts – Koncert na orkiestrę kameralną

WIECZÓR FRAnCuskI – 6 lipca (Śr) godz. 20.00. Bilety: 30/24

WIECZÓR EstońskI – 10 lipca (nd) godz. 20.00. Bilety: 30/24

Zespół RAZ, DWA, TRZy…

W programie m.in.: „Jutro możemy być szczęśliwi”,
„Trudno nie wierzyć w nic”, „Już”,
„W wielkim mieście”,
„Pod niebem pełnym cudów”...

WIECZÓR PolskI – 8 lipca (Pt) godz. 20.00. Bilety: 60/45

BIlEty: 30/24 zł; 60/45 zł | kARnEty: 210/170 zł – do nabycia: DCIK OKiS – Rynek Ratusz 24, tel. 71 342 22 91;
Godzinę przed koncertami w Arsenale · PROMOCJA!! Na wszystkie bilety oraz karnety kupowane przez internet zniżka 5%!!

W programie Jubileuszowego w tym roku
festiwalu znalazły się zarówno klasyczne
przeboje słynnych kompozytorów (Cztery
pory roku Vivaldiego, III Koncert branden-
burski Bacha), jak też utwory rzadziej wy-
konywane, wybrane z dorobku twórców
m.in. szwedzkich i estońskich. Festiwal
nie ograniczy się wyłącznie do repertuaru
klasycznego, muzykę polską reprezento-
wać będzie zespół Raz, Dwa, Trzy, a w ra-
mach Wieczoru Hiszpańskiego wystąpi
Rafael Cortés, mistrz flamenco. Gwiazdą
Wieczoru Francuskiego jest bez wątpie-
nia znakomity pianista Pascal Rogé, który
wraz z innymi wykonawcami zaprezentuje
się w kameralistyce znad Sekwany (Fauré,
Franck, Tailleferre). Podczas kończącego
festiwal Wieczoru Estońskiego 10 lipca
zabrzmi muzyka m.in. cieszącego się
światową sławą współczesnego estoń-
skiego kompozytora Arvo Pärta.
Występy jak zwykle odbywają sie na pięk-
nym dziedzińcu wrocławskiego Arsenału,
pośród zabytków, zieleni i śpiewu ptaków.
Specjalnie rozstawiony namiot ochroni
publiczność i artystów przed deszczem,
w przypadku chłodnej aury koncerty prze-
niesione będą do jednej z sal.

WIECZORY W ARSENALEWIECZORY W ARSENALE
Festiwal Muzyki Kameralnej
Wrocław, dziedziniec Arsenału, ul. Cieszyńskiego 9
24.06-10.07.2011r.

www.wieczorywarsenale.pl

WIECZÓR AustRIACkI – 1 lipca (Pt) godz. 20.00. Bilety: 30/24

DUO GRANAT – Tamara Granat – fortepian, Daniel Propper – fortepian

JAN STANIENDA dyrektor artystyczny
TOMASZ KWIECIŃSKI dyrektor organizacyjny

WWIIEECCZZOORRYY  NNAARROODDÓÓWW
Pod pa tro na tem Pre zy den ta Wro cła wia, Ra fa ła Dut kie wi cza
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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

LLIIPPIIEECC  22001111
zaprasza�pon.-pt.,�w�godz.10.00-18.00

tel.�71�342�22�91
www.dcik.pl;�cik@okis.pl

SztU�ka�na�JE�ziO�RzE
mię�dzy�na�ro�do�wa� wy�sta�wa� rzeź�by
współ�cze�snej�–�sztu�ka�na je�zio�rze�jest
pro�jek�tem� mu�zeum� sztuk� pięk�nych
w Bu�da�pesz�cie�naWę�grzech.�Na wy�sta�-
wie� swo�je� pra�ce� za�pre�zen�tu�je� po�-
nad dwu�dzie�stu� współ�cze�snych
ar�ty�stów�z kra�jów�Ue.�Wśród�za�pro�szo�-
nych� twór�ców� zna�leź�li� się� świa�to�wej
sła�wy�pol�scy�ar�ty�ści:�mag�da�le�na aba�-
kan�wicz�oraz krzysz�tof�Bed�nar�ski.

wy�sta�wa�potrwa�do 4�wrze�śnia�br.
XIV.�olof�Pal�me�sétány 5,�Bu�da�peszt, wę�gry

w nu�me�rze�wa�ka�cyj�nym�(li�piec�-sier�pień)�mie�sięcz�ni�ka�od�raod�ra:�skal�ski�o po�li�tycz�nym�przed�nów�-
ku�·�ko�zie�lec�ki�o prze�wod�ni�kach�du�cho�wych�·�roz�mo�wy�z mar�ki�ja�nem�tro�fi�mia�kiem,�mir�ko�de�-
mi�ciem�i wie�sła�wem�sa�niew�skim�·�wier�sze:�se�xton,�Vu�ka�no�vić�i mi�ko�ła�jew�ski�·�re�la�cja
z fe�sti�wa�lu�w can�nes�·�ma�rai�i es�ter�ha�zy�·�Urba�nek�o Bro�niew�skim,�ta�ran�czew�ski�o No�wo�siel�-
skim,�ko�ron�kie�wicz�o wa�ży�ku

HE�LiO�GRa�wiURy
sTa�NI�sła�W�JU�lIa�N�IgNa�cy�OsTRO�Róg�(1863-1935)
Wystawa�prezentuje�ak�ty�z lat 20. XX w.�ze�zbio�rów�ko�lek�-
cjo�ne�ra�fo�to�gra�fii�–�zyg�mun�ta�Wie�lo�wiej�skie�go.�Na wer�-
ni�sa�żu�bę�dzie�obec�ny�wła�ści�ciel�ko�lek�cji,�któ�ry�po�dzie�li
się�swo�ją�wie�dzą�nie�tyl�ko�o twór�czo�ści�Wa�le�re�go,�ale
o sztu�ce XIX�-wiecz�nej�fo�to�gra�fii,�któ�rej�jest�wiel�bi�cie�lem.
słynna� seria� fotografii� powstała� w� latach� 20.,� kiedy
Ostroróg�pracował�jako�fotograf�w�teatrze�Folies�Bergere,
któ�re�go�gwiaz�dą�by�ła�Jo�se�phi�ne�Be�ker.�

wer�ni�saż 8�lip�ca,�godz. 17.00.
wy�sta�wa�po�trwa�do 30�lip�ca�br.

dcF�„do�mek�ro�mań�ski”,�pl.�bp�Nan�kie�ra 8

OPE�Ra�Sta�ni�SŁa�wa�MO�niUSz�ki�–�HRa�Bi�na
Ośro�dek�kul�tu�ry�i sztu�ki�we�Wro�cła�wiu�za�pra�sza�do skan�se�nu�w pstrąż�nej
na wy�jąt�ko�we�ple�ne�ro�we�przed�sta�wie�nie�ope�ry�sta�ni�sła�wa�mo�niusz�ki�pt.�hra�-
bi�na.�Wy�ko�na�ją�pol�ska�Ope�ra�ka�me�ral�na�kie�ro�wa�na�przez�ma�estro�ka�zi�mie�-
rza� ko�wal�skie�go.� Współ�or�ga�ni�za�to�ra�mi� wy�da�rze�nia� są� Urząd� miej�ski
w ku�do�wie�-zdro�ju�i mu�zeum�kul�tu�ry�lu�do�wej�po�gó�rza�su�dec�kie�go.�kon�cert
do�fi�nan�so�wa�ny�ze�środ�ków�sa�mo�rzą�du�Wo�je�wódz�twa�dol�no�ślą�skie�go.

22�lip�ca�br.,�godz. 20.30.�Pstrąż�na.�wej�ściów�ka�–�2 zł

kOn�CERt�OPE�RO�wO�-OPE�REt�kO�wy
Okis�we�Wro�cła�wiu�za�pra�sza�na ple�ne�ro�wy�kon�cert�ope�ro�wo�-ope�ret�ko�wy�w wy�-
ko�na�niu�so�li�stów,�m.in.�To�ma�sza�Tra�cza�i In�gri�dy�ga�po�vej.�ar�ty�stom�bę�dzie�to�-
wa�rzy�szyć�Or�kie�stra�Fil�har�mo�nii�dol�no�ślą�skiej�w Je�le�niej�gó�rze�pod ba�tu�tą
le�sła�wa�sa�łac�kie�go.�W nie�zwy�kłej�sce�ne�rii�par�ku�przy zam�ku�na ska�le�w Trze�-
bie�szo�wi�cach�k.�ląd�ka�-zdro�ju�po�pro�wa�dzą�go�Ju�sty�na�Ja�nus�-ko�nar�ska�z TVp
Wro�cław�i ka�zi�mierz�ko�wal�ski�z pol�skiej�Ope�ry�ka�me�ral�nej.�(wej�ściów�ka�–�2 zł)
23�lip�ca�br.,�godz. 20.30.�zamek�na ska�le�w trze�bie�szo�wi�cach�k.�ląd�ka�-zdro�ju.�

PLE�nER i SyM�PO�zJUM
SzkŁa�aR�ty�StyCz�nE�GO
„EkO�GLaSS�FE�Sti�waL”
–�Edy�CJa�CzwaR�ta

W pro�gra�mie�m.in.�po�ka�zy�ar�ty�stycz�-
ne�szkła�hut�ni�cze�go,�po�ka�zy�tech�nik
pal�ni�ko�wych�i wi�tra�żo�wych,�sym�po�-
zjum�po�świę�co�ne�sztu�ce�i tech�no�lo�gii
szkła,� po�ka�zy� ple�ne�ro�we�go� pie�ca
szklar�skie�go,�uro�czy�ste�za�koń�cze�nie
fe�sti�wa�lu� na most�ku� gra�nicz�nym
na Ji�zer�ce,�a tak�że�wie�le�in�nych.
pro�jekt�jest�współ�fi�nan�so�wa�ny�przez
mi�ni�stra� spraw� za�gra�nicz�nych� Rp
w ra�mach�kon�kur�su�„Fo�rum�pol�sko�-
-cze�skie�–�wspie�ra�nie�roz�wo�ju�sto�sun�-
ków�pol�sko�-cze�skich 2011”.
wy�sta�wa�po�trwa�od 1�do 6�lip�ca�br.
szklar�ska�Po�rę�ba�(Pl)�i de�sna�(cz).

zBi�GniEw�Pa�LU�Szak�
„Re�QU�Iem�dla�dRze�Wa”

zbi�gniew�pa�lu�szak�ostro�wia�nin,� ab�-
sol�went�pWssp�we�Wro�cła�wiu�(dy�-
plom 1957)� i czło�nek� ar�ty�stycz�nej
„gru�py�Wro�cław�skiej”,�od 1959�r.�re�-
dak�tor� gra�ficz�ny� mie�sięcz�ni�ka� Od�ra.
Wy�sta�wa��to�wa�rzy�szy ob�cho�dom�ju�bi�-
le�uszu 50-le�cia�mie�sięcz�ni�ka�Od�Ra.
wy�sta�wa�po�trwa�do 10�lip�ca�br.�Ga�le�ria
Pa�tio,�mu�zeum�miej�skie�wro�cła�wia,

sta�ry�ra�tusz,�ry�nek 1

PRE�zEn�ta�CJa�tE�atRÓw�JEd�nE�GO�ak�tO�Ra�w ES�tO�nii
1-2.07.2011

Or�ga�ni�za�to�rzy�WRO�sTJa�we�współ�pra�cy�z am�-
ba�sa�dą�Rp�w es�to�nii�za�pra�sza�ją�na pol�ską�pre�-
zen�ta�cję� te�atrów� jed�ne�go� ak�to�ra� pt.
mO�NO�Ta�lIN�or�ga�ni�zo�wa�ną�w eu�ro�pej�skiej�sto�-
li�cy�kul�tu�ry 2011�–�Tal�li�nie.�W Fe�sti�wa�lu�we�zmą
udział�wy�bit�ni�ak�to�rzy�upra�wia�ją�cy�te�atr�jed�ne�-
go�ak�to�ra�zwią�za�ni�z Wro�cła�wiem�i dol�nym�ślą�-
skiem,� lau�re�aci�WRO�sTJa� (Bo�gu�sław� kierc,
krzysz�tof�gra�bow�ski,� Ja�nusz�sto�lar�ski,�piotr
kon�drat).�www.tal�lin.po�lemb.net





4 str.��»� cO�JesT�gRaNe » lipiec�2011 www.cojestgrane.pl�

kOn�CERt�MU�zy�ki�CHÓ�RaL�nEJ
chóR�Te�aTRU�Na�RO�dO�We�gO�cOT�T�BUs

me�ike�Fun�ken�–�so�pran;�clau�dia�Ja�eger�–�or�ga�ny
chRI�sTIaN�möBIUs –�dy�ry�gent
w pro�gra�mie:��h.�schuẗz;�F.�m.�Bar�thol�dy;�J.�Brahms;�B.�Brit�-
ten;�J.p.�Na�gel;�F.�po�ulenc;�k.�Jo�han�n�son;�a.�se�ifert;�J.s.�Bach.
chór�sin�ga�ka�de�mie�cot�t�bus,�po�wstał�w ro�ku 1977�ja�ko�„chór
mia�sta�cot�t�bus”�i miał�na ce�lu�pie�lę�gno�wa�nie�sym�fo�nicz�nej
mu�zy�ki�chó�ral�nej.�Od po�cząt�ku�po�wsta�nia�jest�pod pie�czą�i kie�-
row�nic�twem�ar�ty�stycz�nym�za�wo�do�wych�mu�zy�ków�Te�atru�mia�-
sta�cot�t�bus�–�obec�nie�Te�atru�Na�ro�do�we�go.�chór�sin�ga�ka�de�mie
jest�człon�kiem�związ�ku�Nie�miec�kich�chó�rów�kon�cer�to�wych/
Ver�band�deut�scher�kon�zertchöre�Vdkc.�kon�cer�ty�we�Wro�-
cła�wiu�i świd�ni�cy�od�bę�dą�się�w ra�mach�ob�cho�dów 25-le�cia
ist�nie�nia�chó�ru�ka�me�ral�ne�go�oraz� z ini�cja�ty�wy�dy�rek�to�ra
i dy�ry�gen�ta�chó�ru,�chri�stia�na möbiu�sa,�któ�ry�od 2010�ro�ku
jest�pre�ze�sem�związ�ku�Nie�miec�kich�chó�rów�kon�cer�to�wych/
Ver�band�deut�scher�kon�zertchöre�Vdkc�kra�jo�we�go�związ�-
ku� me�klem�bur�gii�-po�mo�rza� przed�nie�go/� lan�de�sver�band
mec�klen�burg�-Vor�pom�mern�oraz�Ber�li�na i Bran�den�bur�gii.

1�lip�ca,�godz. 19.00
wro�cław�–�ewan�ge�lic�ki�ko�ściół�opatrz�no�ści�Bo�żej

ul.�ka�zi�mie�rza�wiel�kie�go 29
ŚwId�NI�ca�–�2�lip�ca,�godz. 19.00�–�ko�ściół�Po�ko�ju�Św.�trój�cy

wiE�CzO�Ry�OR�Ga�nO�wE�
U BO�żEJ�OPatRz�nO�ŚCi

UlrIk�sPaNG�-haNs�seN,
duń�ski�or�gan�ista�i pe�da�gog,�je�-
den�z naj�zna�mie�nit�szych�wy�ko�-
naw�ców� mu�zy�ki� or�ga�no�wej
na�szych�cza�sów.�Jest�pro�fe�so�-
rem� kla�sy� or�ga�nów� w Roy�al
aca�de�my�of�mu�sic�w aar�hus,
peł�ni�tak�że�funk�cję�ty�tu�lar�ne�go
or�ga�ni�sty�Vor�Frue�kir�ke�w as�-
sens.�ar�ty�sta�wy�stę�po�wał�na ca�łym�świe�cie,�do�ko�nał�licz�-
nych� na�grań cd� m.in.� kom�ple�tu� dzieł� Ba�cha,
men�dels�soh�na i Bu�xte�hu�de�go.�artysta�jest�tak�że�zna�ko�-
mi�tym�mu�zy�kiem�jaz�zo�wym.�Wstęp�wol�ny!

31�lip�ca,�godz. 19.00�–�ewan�ge�lic�ki�ko�ściół�
Bo�żej�opatrz�no�ści,�ul.�ka�zie�mie�rza�wielkiego 29

8.�mIĘ�dzy�Na�ro�do�wy�Fe�stI�wal�tań�ca�daw�Ne�Go�
Pa�wa�na�– 3-9�lIPca�2011�wrocław

w tym�ro�ku�or�ga�ni�za�to�rzy�chcą�„prze�nieść”�wro�cła�wian
i tu�ry�stów�w cza�sy�re�ne�san�su,�czy�li�do XVI w.�
„pod�czas�im�pre�zy�in�au�gu�ra�cyj�nej�na wro�cław�skim�ryn�ku�bę�-
dzie�my�pró�bo�wa�li�od�two�rzyć�at�mos�fe�rę,�ja�ka�mo�gła�pa�no�wać
w dniu�świą�tecz�nym�w tym�miej�scu�pra�wie 500�lat�te�mu�–�wy�-
ja�śnia�agniesz�ka�ka�dłu�bow�ska�sze�fo�wa�fe�sti�wa�lu.�pu�blicz�ność
zo�ba�czy�tan�ce�rzy�ubra�nych�w ko�stiu�my�z epo�ki�(szy�te�m.in.
na pod�sta�wie�daw�nych�ry�cin�i ob�ra�zów),�ar�ty�stów�ulicz�nych
wcie�la�ją�cych�się�w ro�le�daw�nych�graj�ków,�ku�gla�rzy�i sztuk�mi�-
strzów.�atrak�cją�bę�dą�kon�kur�sy:�pa�nie�bę�dą�mo�gły�wal�czyć
o ty�tuł�„pa�ni�Re�ne�san�su”,�pa�no�wie�wziąć�udział�w tur�nie�ju
skocz�ne�go�tań�ca�ga�jar�da,�a dzie�ci�w kon�kur�sie�na naj�cie�kaw�-
sze�prze�bra�nie�re�ne�san�so�we”.�Wśród�na�gród�dla�do�ro�słych
znaj�dą�się�m.in.�za�pro�sze�nia�na hi�sto�rycz�ny�Bal�ko�stiu�mo�wy,
któ�ry�od�bę�dzie�się 8�lip�ca�w pa�ła�cu�ale�xan�drów.�
Naj�waż�niej�szą�czę�ścią�im�pre�zy�w Ryn�ku,�oraz�ca�łe�go�fe�sti�wa�-
lu,�bę�dzie�prze�gląd�ze�spo�łów�tań�ca�daw�ne�go,�któ�ry�jak�co�ro�-
ku�przyj�mie�for�mę�kon�kur�so�wą.

iCHi�GO�-iCHiE:�spO�Tka�NIe��z kUl�TU�RĄ�Ja�pO�NII
godz. 15.00 –�Uro�czy�ste�otwar�cie�
godz. 15.15 –�Wy�kład�am�ba�sa�do�ra�ku�su�mo�to
pt.�Ja�poń�czy�cy�i przy�ro�da;�godz. 16.30 –�Wy�kład�i po�kaz
ce�re�mo�nii�pa�rze�nia�her�ba�ty�w wy�ko�na�niu�sto�wa�rzy�sze�nia
dro�gi�her�ba�ty�Ura�sen�ke�sun�shin�kai;�godz. 15.00 –�Wy�-
sta�wa�pt.�hi�sto�ria�sto�sun�ków�ja�poń�sko�-pol�skich
godz. 19.00 –�koN�cert�For�te�PIa�No�wy�
Tem�pe�Ia�Na�ka�mU�Ra

10�lip�ca,�godz. 15.00-21.00
cs�Im�part,�ul.�ma�zo�wiec�ka 17.�wstęp�wol�ny!

IN�aU�GU�ra�cja -�3�lip�ca,�godz. 15.00-21.00�–�Ry�nek
Wy�stą�pią:� se�re�nis�si�ma� Wra�ti�sla�via,� ze�spo�ły� bio�rą�ce
udział�w warsz�ta�tach,�Open�Folk.
kUrs�tań�ca�daw�Ne�Go�dla�Po�cząt�kU�ją�cych
4-6� lip�ca�–�Un.�przy�rod�ni�czy,� ul.�cheł�moń�skie�go 43.
koszt: 5 zł 1.�dzień�pro�wa�dzi:�se�re�nis�si�ma�Wra�ti�sla�via
re�Ne�saN�so�wy�dzIeń�otwar�ty
9�lip�ca,�godz. 10.00-18.00�–�mu�zeum�Na�ro�do�we
W pro�gra�mie�wy�kła�dy�na te�mat�re�ne�san�so�we�go�Wro�cła�-
wia�i je�go�miesz�kań�ców,�stro�jów XV i XVI w.,�opro�wa�-
dza�nie� po re�ne�san�so�wej� czę�ści� wy�sta�wy� „sztu�ka
ślą�ska XVI-�XIX w.”,�mi�ni�-kurs�tań�ca�daw�ne�go�i za�ba�wy
dla�dzie�ci.�Wstęp�wol�ny!

foto�archiwum�pawana
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16 lipca godzina 1900
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WSTĘP NA WSZYSTKIE KONCERTY WOLNY

Festiwal 
Muzyki 

Sakralnej 
Wrocław 2011

Miejsce koncertów:
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki 

przy ul. Hubskiej 91 we Wrocławiu
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Na ce�re�mo�nię�otwar�cia�Bra�ve�Fe�sti�val
w tym�ro�ku�or�ga�ni�za�to�rzy�przy�go�to�-
wa�li�in�do�ne�zyj�ski�spek�takl 10�wcie�leń,
czy�li�To�peng�pa�je�gan.�Jest�to�ro�dzaj
mo�no�dra�mu,� w któ�rym� ak�tor
przy uży�ciu�kil�ku�róż�nych�ma�sek�sa�-
mo�dziel�nie�opo�wia�da�wie�lo�wąt�ko�wą
hi�sto�rię.�W dru�gi�dzień�fe�sti�wa�lo�wy
przez� most� Tum�ski� ru�szy� pro�ce�sja
czar�nych�ma�sek�ma�mu�tho�nes.�zo�ba�-
czy�my�w niej�przed�sta�wi�cie�li�sar�dyń�-
skie�go� kar�na�wa�łu� w ta�jem�ni�czych
ma�skach� wy�ko�na�nych� z twar�de�go
drew�na oraz�stro�jach�wa�żą�cych�nie�-
mal 30�ki�lo�gra�mów.�
W tym�ro�ku�od�bę�dzie�się�tak�że�wy�da�-
rze�nie�spe�cjal�ne�–�kon�cert�Blind�No�te.�ze�spół�ten,�po�za wy�jąt�ko�wym�brzmie�-
niem�wy�róż�nia�fakt,�że�kon�cer�tu�je�on�w cał�ko�wi�tej�ciem�no�ści,�chcąc�w ten
spo�sób�zwró�cić�uwa�gę�na pro�ble�my�nie�wi�do�mych�w kra�jach�Trze�cie�go�świa�ta.
Ich�wy�stęp�pod�czas�Bra�ve�Fe�sti�val�tak�że�obę�dzie�się�w mro�ku.�ko�lej�nym�cie�ka�-
wym�wy�da�rze�niem�bę�dzie�ka�tha�ka�li,�czy�li�tra�dy�cja�te�atral�na po�cho�dzą�ca�z In�dii,
w któ�rej�głów�nym�środ�kiem�eks�pre�sji�są�ru�chy�ga�łek�ocznych,�ka�no�nicz�ne�ge�-
sty�dło�ni�oraz�ma�ki�jaż,�przyj�mu�ją�cy�swo�istą�for�mę�ma�ski.�W przed�ostat�ni�dzień
fe�sti�wa�lo�wych�emo�cji�od�bę�dzie�się�wy�jąt�ko�wy�kon�cert.�W cen�trum�sztu�ki�Im�-
part�wy�stą�pi�mul�ti�kul�tu�ro�wy�du�et.�ma�lij�ski�mu�zyk�gra�ją�cy�na ko�rze�–�Bal�laké
sis�so�ko�wy�stą�pi�z fran�cu�skim�wio�lon�cze�li�stą�–�Vin�cen�tem�se�gal.
cen�trum�fe�sti�wa�lo�wym�bę�dą�Taj�ne�kom�ple�ty�w sa�mym�ser�cu�wro�cław�skie�go
Ryn�ku,�w przej�ściu�garn�car�skim.�Tu�taj�znaj�du�je�się�punkt�in�for�ma�cyj�ny,�w któ�-
rym�do�wie�dzieć�się�bę�dzie�moż�na wszyst�kie�go�na te�mat�fe�sti�wa�lu,�spo�tkać�ar�-
ty�stów,��ku�pić�bi�le�ty�i kar�ne�ty�na wy�da�rze�nia�oraz�fe�sti�wa�lo�we�ga�dże�ty�–�tor�by,
ka�ta�lo�gi�i ko�szul�ki,�a tak�że�ręcz�nie�ro�bio�ne�za�baw�ki,�bi�żu�te�rię�i ubra�nia�przy�-
wie�zio�ne�przez�ar�ty�stów�z naj�dal�szych�za�kąt�ków�świa�ta.
klu�bem�fe�sti�wa�lo�wym�pod�czas�te�go�rocz�nej�edy�cji�Bra�ve�Fe�sti�val�bę�dzie�na�-
to�miast�prze�strzeń�mu�zycz�na pUz�zle.�To�tam�w trak�cie�fe�sti�wa�lu�od�by�wać
bę�dą�się�kon�cer�ty�ta�kich�ar�ty�stów,�jak�choć�by�ze�spół�cze�skie�go�Ro�ma�–�gip�-
sy.cz,�pol�skie�go�dJ�-a men�tal�cut�i wie�lu�in�nych.�W puz�zlach�od�bę�dą�się�tak�że
spo�tka�nia�z ar�ty�sta�mi,�a tak�że�et�no�Jam�ses�sions,�pod�czas�któ�rych�wro�cław�-
scy�mu�zy�cy�bę�dą�dże�mo�wać�ra�zem�z mu�zy�ka�mi�bio�rą�cy�mi�udział�w wy�stę�-
pach�w ra�mach�fe�sti�wa�lu.�Na fe�sti�wa�lo�wi�czów�cze�kać�bę�dzie�tak�że�pra�sa,
do�mo�we�cia�sta�czy�wło�ska�ka�wa.�
To�tyl�ko�kil�ka�przy�kła�dów�te�go,�cze�go�mo�że�my�spo�dzie�wać�się�w cią�gu�sied�-
miu�fe�sti�wa�lo�wych�dni�we�Wro�cła�wiu.�Re�zer�wuj�my�so�bie�czas�już�te�raz,�bo
od 2�do 8�lip�ca�cze�ka�nas�wie�le�kon�cer�tów,�spek�ta�kli,�po�ka�zów�fil�mo�wych,
wy�staw,�spo�tkań�z ar�ty�sta�mi�oraz�warsz�ta�tów.

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

BRa�vE�FE�Sti�vaL –�Prze�cIw�wy�PĘ�dze�NIom�z kUl�tU�ry
2-8�lip�ca 2011Ą�–�kON�ceR�Ty,�spek�Ta�kle,�pO�ka�zy�FIl�mO�We

Wy�sTa�Wy,�spO�Tka�NIa,�WaRsz�Ta�Ty�

spek�takl 10�wcie�leń�–�To�peng�pa�je�gan grupa�Blind�Note

pro�ce�sja�ma�sek�ma�mu�tho�nes





Repertuar na lipiec 2011

SCENA KAMERALNA – ul. Świdnicka 28

ZAPOWIEDZI NA SEZON 2011/2012

SCENA NA ŚWIEBODZKIM – pl. Orląt Lwowskich 20c

MAYDAY reż. Wojciech Pokora
1-03.07 godz. 19:00

FARINELLI reż. Łukasz Twarkowski
06-07.07 godz. 19:00

LATO W TEATRZE
już po raz trzeci w Teatrze Polskim we Wrocławiu
18-31.07

Przed nami kolejna edycja kultowego już projektu Instytutu Teatralnego im. Zbignie-
wa Raszewskiego w Warszawie pod nazwą Lato w teatrze – projektu, który zaraża te-
atrem na lata, wychowuje nowe pokolenia fanów teatru i daje największe możliwości
rozwoju artystycznych predyspozycji. Zapraszamy do udziału w nim licealistów z Dol-
nego Śląska. Warsztaty odbędą się między 18 a 31 lipca 2011. Młodzież pracująca
w grupach: aktorskiej, scenograficznej, muzycznej i dziennikarsko-promocyjnej w dwa
tygodnie przygotuje spektakl – pomagać im będą profesjonaliści. Efekt pracy liceali-
stów będzie można oglądać na Scenie Kameralnej w sobotę 30 i niedzielę 31 lip-
ca 2011 o godzinie 19: 00. Na to wyjątkowe przedstawienie, które wyreżyseruje
Agnieszka Olsten, wstęp będzie wolny!

UTWÓR O MATCE I OJCZYŹNIE reż. Jan Klata
IV festiwal Wybrzeże Sztuki w Gdańsku
02-03.07 godz. 19:00

1. Krystian Lupa – POCZEKALNIA (kreacja zbiorowa) współpraca literacka – Dorota Masłowska, reżyseria i sce-
nografia – Krystian Lupa, kostiumy – Piotr Skiba, muzyka – Jacek Ostaszewski. Obsada: Sylwia Boroń (gościnnie),
Krzesisława Dubielówna, Anna Ilczuk, Dagmara Mrowiec, Halina Rasiakówna, Ewa Skibińska, Marta Zięba, Marcin
Czarnik, Mirosław Haniszewski, Rafał Kronenberger, Marcin Pempuś, Adam Szczyszczaj, Wojciech Ziemiański.
Prapremiera światowa – 8 września 2011, Scena na Świebodzkim

2. Per Olov Enquist – BLANCHE I MARIE
według powieści Opowieść o Blanche i Marie oraz dramatu Blanche i Marie
przekład – Andrzej B. Krajewski-Bola i Iwona Jędrzejewska, opracowanie tekstu i reżyseria – Cezary Iber, sceno-
grafia – Paula Jaszczyk. Obsada: Anna Ilczuk, Halina Rasiakówna, Marta Zięba, Wiesław Cichy, Michał Opaliński
Prapremiera polska – 25 listopada 2011, Scena Kameralna

3. HANS, DORA I WILK – wg Sigmunda Freuda
reżyseria – Michał Borczuch
prapremiera polska – 3 marca 2012, Scena na Świebodzkim

4. NOWE PRZEDSTAWIENIE [szczegóły wkrótce] reżyseria – Jan Klata
prapremiera polska – 28 kwietnia 2012

5. Paweł Demirski – COURTNEY LOVE
[sztuka powstająca na zamówienie Teatru Polskiego we Wrocławiu]
reżyseria – Monika Strzępka
Prapremiera światowa – 16 czerwca 2012

6. Lars Norén – KLINIKEN
reżyseria – Łukasz Twarkowski
Prapremiera polska – 2012, Scena na Świebodzkim

FARINELLI

UTWÓR O MATCE I OJCZYŹNIE

MAYDAY
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wRO�CŁaw�Ski�tE�atR�kO�ME�dia

1, 2�lip�ca,�godz. 20.00; 3�lip�ca,�godz. 17.00
BO�eINg,�BO�eINg�–�marc�ca�mo�let�ti
ko�me�dia�sy�tu�acyj�na au�tor�stwa�fran�cu�skie�go�dra�ma�tur�ga
mar�ca�ca�mo�let�tie�go�w 1991�r.�wpi�sa�na do księ�gi�gu�ines�-
sa�za re�kor�do�wą�ilość�wy�sta�wień�–�17.500�w 55�kra�jach
świa�ta.�W 2008�ro�ku�spek�takl�otrzy�mał�pre�sti�żo�wą�To�ny
awards�–�Oscar�w świe�cie�te�atru.
sztu�ka� opo�wia�da� hi�sto�rię� mak�sa� i je�go� na�rze�czo�nych,
wszyst�kie�są�ste�war�de�sa�mi.�każ�da�z nich�są�dzi�oczy�wi�ście,
że�to�ona�jest�tą�je�dy�ną.�dzię�ki�pre�cy�zyj�nej�or�ga�ni�za�cji�i po�-
mo�cy�nie�za�wod�nej�choć�nie�stro�nią�cej�od sar�ka�stycz�nych
uwag�słu�żą�cej,�mak�so�wi�za�wsze�uda�je�się�sko�or�dy�no�wać
wi�zy�ty�ko�lej�nych�na�rze�czo�nych.�co�sta�nie�się�jed�nak,�gdy
z po�wo�du�nie�wiel�kich�zmian�w ru�chu�lot�ni�czym,�wszyst�kie
one�zja�wią�się�u mak�sa�nie�mal�w tej�sa�mej�chwi�li?�
Bi�le�ty�w ka�sie�Te�atru:�tel. 71 344 12 16�lub 71 335 49 10
wt�-pt,�g. 9-19.00�oraz�dwie�go�dzi�ny�przed spek�ta�kla�mi

Plac�te�atral�ny 4�(bu�dy�nek�te�atru�la�lek)

Pan�dO�Ra�
No�wy�spek�takl�Te�atru�For�my�Jó�ze�fa�mar�koc�ki�go�jest�te�-
atral�nym�pro�jek�tem�pol�sko�-nie�miec�ko�-bia�ło�ru�skim,�któ�-
ry�po�wstał�na kan�wie�utwo�ru�Wa�riat�i za�kon�ni�ca�wg�s. I.
Wit�kie�wi�cza.�Jest�to�współ�cze�sna�wi�zja�czło�wie�ka�uwię�-
zio�ne�go�i uwi�kła�ne�go�w sła�bo�ści�ludz�kiej�na�tu�ry.�mi�tycz�-
na pusz�ka�pan�do�ry�jest�za�tem�nie�tyl�ko�sym�bo�lem�nie�do�li
ludz�kiej,� ale�peł�ni� tutaj� ro�lę�mi�kro�ko�smo�su,�w któ�rym
przy�szło�nam�żyć.�Bo�ha�te�ro�wie�do�świad�cza�ją�sie�bie�rów�-
nież�przez�pry�zmat�in�dy�wi�du�al�ne�go�spoj�rze�nia�i sta�ją�się
moc�ni�w swej�sła�bo�ści,�któ�ra�też�sta�je�się�for�mą�nie�wo�li.
Re�ży�se�ria,�sce�na�riusz:�Jó�zef�mar�koc�ki.�mu�zy�ka:�Job�kar�-
ma.�Ob�sa�da:�ze�spół�Te�atru�For�my.
12�lip�ca,�godz. 21.00,�Plac�Go�łę�bi�–�ry�nek,�ko�ło�fon�tan�ny�
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taM�dO�kąd�Ja�dą�in�ni...�–�Pre�mIe�ra
na mo�ty�wach:�„or�kie�stra�ti�ta�nic”�chri�sto�Boj�cze�wa
Re�ży�se�ria:�Ola�pejcz;�Ob�sa�da:�Jo�an�na so�bań�ska� /�an�-
na ślip�ko�/�Ire�na Wy�pych�/�aga�ta�Fi�lar�ska�/�łu�kasz�ma�jor
spek�takl�przy�go�to�wa�ny�przez�ama�tor�ską�gru�pę�te�atral�ną,
któ�ra�uczest�ni�czy�ła�w za�ję�ciach�te�atral�nych�dla�do�ro�słych
w cen�trum�Ini�cja�tyw�ar�ty�stycz�nych.
Jest�to�opo�wieść�o pię�ciu�bo�ha�te�rach,�któ�rym�nie�uda�ło
się�ży�cie.�każ�dy�z nich�ma�swo�ją�smut�ną�hi�sto�rię�–�prze�-
szłość,�z któ�rą�nie�po�tra�fi�so�bie�po�ra�dzić.�Ich�lo�sy�po�łą�czył
mo�ment,�w któ�rym�się�zna�leź�li.�punkt,�z któ�re�go�nie�po�-
tra�fią�już�wró�cić�do „nor�mal�ne�go”�ży�cia,�a je�dy�nym�roz�-
wią�za�niem�sta�je�się�uciecz�ka�w świat�ilu�zji,�w sza�leń�stwo,
dzię�ki�któ�re�mu�znów�mo�gą�być�szczę�śli�wi.�że�by�to�osią�-
gnąć�„mu�szą�się�tyl�ko�od�wa�żyć...
Bi�le�ty: 10 zł�(U)�/ 15 zł�(N).�pro�si�my�o wcze�śniej�szą�re�zer�-
wa�cję�miejsc:�+48 666 533 665�lub�cia@cia.wroc�law.pl

6�lip�ca,�godz. 21.00
cen�trum�Ini�cja�tyw�ar�ty�stycz�nych�–�cIa

ul.�sien�kie�wi�cza 8a,�(wjazd�w po�dwó�rze�od.�Świę�to�krzy�skiej)

www.te�atr�ko�me�dia.com

Xv MiĘ�dzy�na�RO�dO�wy
FE�Sti�waL�SztU�ki�ULiCz�nEJ�

BrzeG 23-24.08
wro�cław 26-28.08

zIe�lo�Na�GÓ�ra 30-31.08
Na fe�sti�wal�przy�ja�dą�ar�ty�ści�z Ja�po�nii,
mek�sy�ku,� ar�gen�ty�ny,� mek�sy�ku,� au�-
stra�lii�i z ca�łej�eu�ro�py.�zapraszamy!
klub�fe�sti�wa�lo�wy�we�Wro�cła�wiu:

lU�lU�Bel�le�ca�Fe�–�ul.�pur�ky�nie�go�
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EU�RO�Pa�na znaCz�kaCH�WysTaWa�ple�Ne�RO�Wa
char�lie�cha�plin,�Wi�sła�wa�szym�bor�ska.�Wie�ża�eif�fla,�mur
Ber�liń�ski�czy�ko�lo�seum.�To�wszyst�ko�i wie�le�in�nych�po�sta�-
ci,�bu�dow�li�i przed�mio�tów�cha�rak�te�ry�zu�ją�cych�pań�stwa
Unii�eu�ro�pej�skiej�na ma�łym�dzie�le�sztu�ki�ja�kim�jest�zna�-
czek�pocztowy.�Wy�sta�wa�zo�sta�ła�przy�go�to�wa�na�przez�mu�-
zeum�pocz�ty� i Te�le�ko�mu�ni�ka�cji� w związ�ku� z ob�ję�ciem
przez�pol�skę�prze�wod�nic�twa�w Ra�dzie�Unii�eu�ro�pej�skiej.
z ogrom�nej� ilo�ści�znacz�ków�two�rzą�cych�za�sób�fi�la�te�li�-
stycz�ny�mu�zeum�pocz�ty�i Te�le�ko�mu�ni�ka�cji�(w su�mie�po�-
nad 11�mi�lio�nów!)�zo�sta�ły�wy�bra�ne�te,�któ�re�za�ska�ku�ją
po�my�słem,�warsz�ta�tem�gra�ficz�nym,�ale�przede�wszyst�-
kim�przed�sta�wia�ją�ce�chy�cha�rak�te�ry�stycz�ne�państw�eU.�

wer�ni�saż�1�lip�ca,�go�dz. 18.00
Ga�le�ria�ulicz�na�szew�ska�Pa�sja,�ul.�szew�ska�

OJ�CiEC�i Syn
tHE�OdOR�i MaR�CUS�vOn�GO�SEn

mu�zeum�hi�sto�rycz�ne�(od�dział�mu�zeum�miej�skie�go�Wro�-
cła�wia)�za�pra�sza�na re�tro�spek�tyw�ną�wy�sta�wę�wro�cław�skich
ar�ty�stów�The�odo�ra�i mar�ku�sa�von�go�sen.�po raz�pierw�szy
w pa�ła�cu�kró�lew�skim�za�pre�zen�to�wa�na zo�sta�nie�ca�ła�twór�-
czość�dwóch�po�ko�leń�ar�ty�stycz�nej�ro�dzi�ny�von�go�sen,�któ�-
ra�przez�wie�le�lat�zwią�za�na by�ła�z Wro�cła�wiem.�
pra�wie�wszy�scy�wro�cła�wia�nie�zna�ją�„amo�ra�na pe�ga�zie”,
ro�man�tycz�ną�rzeź�bę�w par�ku�nad fo�są�miej�ską.�pod tym
uro�kli�wym�po�mni�kiem�wy�zna�cza�ło�so�bie�rand�ki�kil�ka�po�-
ko�leń� miesz�kań�ców� Wro�cła�wia.� Rzeź�bę� za�pro�jek�to�wał
w 1913�r.�pro�fe�sor�pań�stwo�wej�aka�de�mii�sztu�ki�i prze�my�-
słu�ar�ty�stycz�ne�go�we�Wro�cła�wiu,�The�odor�von�go�sen.�
Na wy�sta�wie�po�ka�za�nych�zo�sta�nie�po�nad 50�prac�The�odo�-
ra�von�go�se�na:�rzeźb,�me�da�li,�mo�de�li�z gip�su�i wo�sku�oraz
rze�mio�sło�ar�ty�stycz�ne.�eks�po�zy�cje�uzu�peł�ni�oko�ło 85�prac,
głow�nie�gra�fik�i ry�sun�ków,�mar�ku�sa�von�go�se�na�i 6�go�be�-
li�nów�wy�ko�na�nych�przez�je�go�żo�nę,�he�dwig�von�go�sen.
pra�ce�po�cho�dzą�z ko�lek�cji�mu�ze�al�nych�(m.�in.�mu�zeum
miej�skie� Wro�cła�wia,� mu�zeum� Na�ro�do�we� w War�sza�wie
i Wro�cła�wiu)�oraz�pry�wat�nych,�w tym�z pry�wat�ne�go�zbio�-
ru�ro�dzi�ny�von�go�sen.�Wy�sta�wie�towarzyszy�ka�ta�log�uzu�-
peł�nio�ny�o ar�chi�wal�ne�zdję�cia�i pro�jek�ty.

wystawa�czynna�od�2�lipca�do 31�sierpnia�br.
mu�zeum�hi�sto�rycz�ne,�Pa�łac�kró�lew�ski,�ul.�kazimierza�wlk�35

PO�Mnik�PO�MOR�dO�wa�nyCH�PRO�FE�SO�RÓw
LwOw�SkiCH

W dniu 3�lip�ca 2011�ro�ku�o godz. 12.00�na Wzgó�rzach
Wu�lec�kich�we�lwo�wie�zo�sta�nie�od�sło�nię�ty�po�mnik�po�-
mor�do�wa�nych�pro�fe�so�rów�lwow�skich.
Uro�czy�sto�ści�od�sło�nię�cia�do�ko�na�ją�mer�lwo�wa�an�drij�sa�-
do�wy�i pre�zy�dent�Wro�cła�wia�Ra�fał�dut�kie�wicz.
po�świę�ce�nia�po�mni�ka�do�ko�na Je�mie�czy�sław�mo�krzyc�ki,
ar�cy�bi�skup�lwo�wa�ob�rząd�ku�ła�ciń�skie�go�i bp�Ihor�Woź�-
niak,�bi�skup�die�ce�zji�lwow�skiej�ob�rząd�ku�gre�ko�ka�to�lic�kie�go.
po�mnik�zbu�do�wa�ny�został�z ini�cja�ty�wy�pre�zy�den�ta�Wro�-
cła�wia�Ra�fa�ła�dut�kie�wi�cza�i me�ra�lwo�wa�an�dri�ja�sa�do�-
we�go�–�ze�skła�dek�spo�łecz�nych.
Wstęp�na uro�czy�sto�ści�jest�wol�ny!

3�lip�ca,�godz. 12.00�–�wzgó�rza�wu�lec�kie�–�lwów

14.�BIeN�Na�le�sztU�kI�me�dIÓw�wro 2011�
na�GRO�da�PU�BLiCz�nO�ŚCi�al�ter�Na�tI�Ve�Now
Wwy�da�rze�niach�WRO 2011�al�ter�na�ti�ve�Now�–�wy�sta�wach,
per�for�man�sach,�kon�cer�tach�i dzia�ła�niach�w prze�strze�ni�pu�-
blicz�nej�–�uczest�ni�czy�ło�po�nad 40�ty�się�cy�wi�dzów.
pu�blicz�ność�Bien�na�le�mia�ła�moż�li�wość�wzię�cia�udzia�łu
w or�ga�ni�zo�wa�nym�po raz�pierw�szy�przez�WRO�ple�bi�scy�-
cie�i od�da�nia�gło�su�na swo�ją�ulu�bio�ną�pra�cę.
ma�my�przy�jem�ność�ogło�sić,�że�rów�no�rzęd�ną�licz�bę�gło�-
sów�zdo�by�ły�dwie�in�sta�la�cje�–�cyc�les�gru�py 7^2�(da�niel
Bi�sig�i Tat�suo�Une�mi)�oraz�Re:�au�tor�stwa�ca�ro�lien�Teu�-
nis�se�i Bra�ma�snij�der�sa.�ar�ty�stom,�zdo�byw�com�Na�gro�dy
pu�blicz�no�ści�WRO 2011,�ser�decz�nie�gra�tu�lu�je�my!
WRO 2011� trwa� –� do po�ło�wy� wrze�śnia� za�pra�sza�my
do od�wie�dza�nia� wy�sta�wy� mo�ving� sto�ries� w cen�trum
sztu�ki�WRO,�a tak�że�uczest�ni�cze�nia�w per�for�man�sach
paw�ła�Ja�nic�kie�go�eU_tra�cer,�re�ali�zo�wa�nych�do koń�ca�ro�-
ku�w ra�mach�pol�skiej�pre�zy�den�cji�w Ue.

cen�trum�sztu�ki�wro,�ul.�wi�dok 7

fe�Bus.�„Gwóźdź”
ma�laR�sTWO

ma�lu�je�od za�wsze.�ale�in�te�re�su�je�się
też� sztu�ką� uży�tecz�ną,� tech�no�lo�gią
bar�wie�nia,�ar�chi�tek�tu�rą,�pro�jek�to�wa�-
niem�wnętrz,�m.in.�ada�pta�cją�ogrom�-
nych� prze�strze�ni� pod da�cha�mi
sta�re�go�mia�sta�w war�sza�wie.�Wmło�-
do�ści� two�rzył� i na�le�żał� do gru�py

„Trzech”�(Rao,�Na�zię�bło,�fe�Bus).�Je�go�na�uczy�cie�lem�i opie�-
ku�nem�był�prof.�śli�wiń�ski�–�wal�czą�cy�o nie�za�leż�ność�sztu�ki
pe�da�gog.�zna�czą�cy�wpływ�na twór�czość�fe�Bu�sa�ma�ją�ma�la�-
rze�z gru�py�„Bar�ba�kan”.�ma�lar�stwo�to�kunszt�czy�li�tech�ni�ka,
tech�no�lo�gia�ko�lo�ru�i no�we�wi�dze�nie�przed�mio�tu.�fe�Bus�jed�-
no�znacz�nie�od�rzu�ca�wszel�kie�neo� i post,�po�nie�waż�–� jak
twier�dzi�–�„na�sza�współ�cze�sność�jest�bar�dzo�pre�cy�zyj�na,�ko�-
lo�ro�wa�i ste�ryl�na.�Współ�cze�sna�tech�ni�ka�ma�lar�ska�i szcze�-
gól�ny�spo�sób�po�strze�ga�nia�przed�mio�tów�i po�sta�ci�po�win�ny
od�zwier�cie�dlać�te�wszyst�kie�ce�chy.�czu�cie�ma�te�rii�i for�my
kon�struk�cyj�nej�ota�cza�ją�cych�nas�przed�mio�tów�wy�ma�ga�pre�-
cy�zji.�Im�pre�sjo�ni�ści,�ku�bi�ści,�abs�trak�cjo�ni�ści�zna�leź�li�zna�ko�-
mi�ty�spo�sób�na wy�ra�że�nie�swo�ich�dni.�mój�na�no�re�alizm�jest
pró�bą�przed�sta�wie�nia�na�szej�współ�cze�sno�ści�i mo�ich�dni”.

wernisaż�16�lipca�godz.�19.00,�(do�30.07)
Galeria�Impart,�ul.�mazowiecka�17

Wrocław
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Ga�le�rIa�jed�Ne�Go�Pro�jek�tU�Pra�cow�nia�wXca
mU�zeUm�WOJ�ska�pOl�skIe�gO�W OB�RĘ�BIe�cy�Ta�de�lI�WaR�szaW�skIeJ

wystawa�czynna�do�11�września�2011�r.

JE�RzE�GO�wO�ŁO�Szy�nO�wi�Cza�niE�iSt�niE�Ją�CE
MU�zEUM�wy�OBRaź�ni

Na wy�sta�wie�moż�na bę�dzie�zo�ba�czyć�efek�ty�roz�le�głych�za�in�-
te�re�so�wań�i róż�no�rod�nych�fa�scy�na�cji�twór�cy.�Obok�wi�do�ków
Wro�cła�wia,�pro�jek�tów�form�prze�my�sło�wych�i kon�cep�cji�ar�-
chi�tek�to�nicz�nych,�ry�sun�ków�zwie�rząt�i stu�diów�po�sta�ci�ludz�-
kich�znaj�dą�się�ob�ra�zy�łą�czą�ce�te�ele�men�ty�w sur�re�ali�sty-
cz�nych�kom�po�zy�cjach,�a tak�że�ob�ra�zy� i ry�sun�ki�po�wsta�łe
pod�czas�wie�lo�let�nich�stu�diów�J.�Wo�ło�szy�no�wi�cza�nad re�kon�-
struk�cją�nie�ist�nie�ją�cych�przed�sta�wień�Bi�twy�pod an�ghia�ri�
le�onar�da�da�Vin�ci�i Bi�twy�pod ca�sci�ną�mi�cha�ła�anio�ła.�

wy�sta�wa�czyn�na do 28�sierp�nia 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
po�eta�i fi�lo�zof,�wi�zjo�ner�ar�chi�tek�tu�ry,�ma�rzy�ciel
i ide�ali�sta.�Na swo�ich�ry�sun�kach�„wy�cza�ro�wy�-
wał”�fu�tu�ry�stycz�ne�wy�obra�że�nia�miast�przy�szło�-
ści,�in�spi�ro�wa�ne�kształ�ta�mi�za�ob�ser�wo�wa�ny�mi
w na�tu�rze�i wy�na�laz�ka�mi�tech�no�lo�gicz�ny�mi�po�-
cząt�ku�lat�60. XXw.�po po�nad 40�la�tach�od jego
pierw�szej�mo�no�gra�ficz�nej�wy�sta�wy�pro�jek�tów,
wro�cław�skie� mu�zeum� ar�chi�tek�tu�ry� po�wra�ca
do ów�cze�snych�wi�zji�ge�niu�sza�z Tar�no�wa.

wy�sta�wa�czyn�na do 11�września 2011�r.

BO�żE�MŁy�ny�krzy�że�i ka�plicz�ki�przydrożne
na po�gra�ni�czu�ku�dow�sko�-na�chodz�kim.
wy�sta�wa�czyn�na�do 11�wrze�śnia 2011�r.

ze�spół�bu�dyn�ków�in�sty�tu�tów�i kli�nik�daw�ne�go
Wy�dzia�łu�me�dycz�ne�go�we�Wro�cła�wiu�to�wy�jąt�-
ko�wa�re�ali�za�cja�ar�chi�tek�to�nicz�na�i urba�ni�stycz�-
na.� pla�no�wa�na� na du�żą� ska�lę,� ja�ko� swe�go
ro�dza�ju�po�mnik�po�stę�pu�me�dy�cy�ny,�po�wsta�ła
w ostat�nim�ćwierć�wie�czu XIX i pierw�szym�dzie�-
się�cio�le�ciu XX w.�przez�na�stęp�nych�sto�lat�peł�-
ni�ła� tę� sa�mą� funk�cję,� mi�mo� hi�sto�rycz�nych
i po�li�tycz�nych�zmian.�Wy�sta�wa,�zor�ga�ni�zo�wa�na
w ro�ku�ju�bi�le�uszu�aka�de�mii�me�dycz�nej,�pre�zen�-
tu�je�eu�ro�pej�ską�ran�gę�te�go�ze�spo�łu,�za�cho�wa�-
ne�go�wła�ści�wie�w nie�zmie�nio�nym�sta�nie.

aR�CHi�tEk�tU�Ra�in�Sty�tU�tÓw i kLi�nik�ME�dyCz�nyCH
dwU�stU�le�cIe�me�dy�cy�Ny�UNI�wer�sy�tec�kIej�we�wro�cła�wIU 1811-2011

wy�sta�wa�czyn�na�do 27�li�sto�pa�da 2011�r.

klinika�patologii�w�zespole�dawnego�Wydziału�medycznego�Uniwersytetu
Wrocławskiego�przy�dzisiejszej�ul.�T.�chałubińskiego.

zespół�jednostek�wysokich
1964�r.

PiĘk�ny�wRO�CŁaw
Wy�sTa�Wa�pO�kON�kUR�sO�Wa

wy�sta�wa�czyn�na�do 28�sierp�nia 2011�r.

Fotografia�eduarda�van�deldena
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Li�LiE�MO�JE�HOB�By�XXVI�Wy�sTa�Wa�lI�lII
dol�no�ślą�skie�To�wa�rzy�stwo�mi�ło�śni�ków�li�lii�za�pra�sza�na wy�-
sta�wę�li�lii�do mu�zeum�mi�li�ta�riów.�dla�od�wie�dza�ją�cych�przy�-
go�to�wa�no�kon�kur�sy�i lo�te�rię�ro�ślin.�Wstęp�wol�ny!

9�i�10�lip�ca,�w�godz.�10.00-18.00
mu�zeum�mi�li�ta�riów�w ar�se�na�le,�ul.�cie�szyń�skie�go 9

Ma�tyL�da�LEM�PEL�-CHa�RĘ�za�FO�TO�gRa�FIa
Fo�to�gra�fu�je�od lat 70-tych XX wie�ku.�Jest�człon�kiem�pol�-
skie�go�związ�ku�Fo�to�gra�fów�przy�ro�dy.�W fo�to�gra�fii�pró�bu�-
je� uka�zać� in�ną� stro�nę� rze�czy� zna�nych.� Nie� in�ge�ru�je
w przy�ro�dę,�utrwa�la�tyl�ko�to�co�zo�ba�czy.�główne�jej�cechy,
to�pa�sja�i kre�atyw�ność�we�wszyst�kich�dzie�dzi�nach�ży�cia.

da�nU�ta�PaŁ�ka�-SzySz�ka�ma�laR�sTWO
ar�ty�sta�pla�styk,�dy�plom�z wy�róż�nie�niem�uzy�ska�ła�na wy�-
dzia�le�ma�lar�stwa�mo�nu�men�tal�ne�go�dla�ar�chi�tek�tu�ry�w 1968
r.�Upra�wia�ma�lar�stwo�szta�lu�go�we,�ma�lar�stwo�mo�nu�men�-
tal�ne�w ar�chi�tek�tu�rze,�ce�ra�mi�kę,�rzeź�bę,�szkło�ar�ty�stycz�ne,
pro�jek�to�wa�nie� gra�ficz�ne. artystka� brała� udział� w po�-
nad 300�wy�sta�wach�w kra�ju�i za gra�ni�cą.�lau�re�at�ka�wie�-
lu�na�gród�i wy�róż�nień�jej�pra�ce�znaj�du�ją�się�w zbio�rach
mu�ze�al�nych�i pry�wat�nych.�Obec�na�wy�sta�wa�jest�ukło�nem
w sto�nę�ulot�nej�przy�ro�dy.

BŁa�żEJ�dziE�dU�SzyC�ki�FO�TO�gRa�FIe
UśmIech�O Ty�sIĄcU�TWa�Rzy�

Fo�to�gra�fie�z azji�po�łu�dnio�wo�-Wschod�niej.
Bła�żej�dzie�du�szyc�ki�–�po�cho�dzą�cy�z Wro�cła�wia�pro�du�cent
i re�ży�ser�te�le�wi�zyj�ny�z za�wo�du,�fo�to�graf�z za�mi�ło�wa�nia
i po�dróż�nik�z wy�bo�ru�za�pra�sza�na wy�sta�wę�zdjęć,�któ�re
zro�bił�pod�czas�kil�ku�ostat�nich�po�dró�ży�po kra�jach�azji�po�-
łu�dnio�wo�Wschod�niej.�au�tor�w la�tach 2009-2011�od�wie�-
dził� kil�ka�krot�nie� Taj�lan�dię,� kam�bo�dżę,� la�os� i Bir�mę,
sta�wia�jąc�so�bie�za cel�do�tar�cie�do naj�star�szych�bud�dyj�-
skich�świą�tyń�i miejsc�zwią�za�nych�z lo�kal�ny�mi�wie�rze�nia�-
mi�czy�prak�ty�ka�mi�ma�gicz�ny�mi.
Wy�bór�zdjęć�pre�zen�to�wa�ny�na wy�sta�wie�w klu�bo�ka�wiar�-
ni�Na�lan�da�uka�zu�je�ob�li�cza�wy�bra�nych�po�sta�ci�zwią�za�nych
z bud�dyj�ską�mi�to�lo�gią,� sztu�ką,� re�li�gią� i hi�sto�rią.�mo�ża
wśród�nich�od�na�leźć�za�rów�no�kla�sycz�ne�wi�ze�run�ki�po�cho�-
dzą�ce�ze�sta�ro�żyt�nych�bud�dyj�skich�państw�–�taj�skiej�ajut�-
tha�ji� czy� khmer�skie�go� ang�kor� Wat� –� jak� i lu�do�we
wy�obra�że�nia�z ma�łych�ukry�tych�w dżun�gli�ta�jem�ni�czych
ja�skiń�oraz�la�oskich�i bir�mań�skich�wio�sek.�po�mi�mo�róż�-
nic�wy�ni�ka�ją�cych�z od�mien�nych�sty�lów,�et�nicz�ne�go�po�-
cho�dze�nia� każ�de�go� z przed�sta�wio�nych� wi�ze�run�ków
a tak�że�cza�sów,�w któ�rych�po�wsta�wa�ły,� łą�czy� je� je�den
wspól�ny� ele�ment� –� po�nad�cza�so�wy� uśmiech� Bud�dy
–�„Uśmiech�o ty�siącu�twa�rzy”.�za�pra�sza�my�na po�dróż
do bud�dyj�skie�go�świa�ta,�peł�ne�go�ma�gii,�sta�ro�żyt�nych�ru�-
in,�ta�jem�ni�czych�świą�tyń�i ukry�tych�sym�bo�li.

wer�ni�saż 1�lip�ca,�godz. 19.00
księ�gar�nio�-ka�wiar�nia�-Ve�ge�daj�nia�
Na�laN�da�–�Plac�ko�ściusz�ki 12

dy�PLO�My�aSP 2011�wE�wRO�CŁa�wiU
Jesz�cze�w lip�cu�za�pra�sza�my�do ga�le�rii�BWa�na za�po�zna�-
nie�się�z naj�now�szy�mi�do�ko�na�nia�mi�ab�sol�wen�tów�wro�-
cław�skiej�aka�de�mii�sztuk�pięk�nych.�po�ka�zy�dy�plo�mo�we
to�tak�że�oka�zja�wszyst�kich�wy�dzia�łów�asp�do za�pre�zen�to�-
wa�nia� efek�tów� kil�ku�let�niej�wspól�nej� pra�cy� pro�fe�so�rów
i stu�den�tów.�mło�dzi�twór�cy,�pre�zen�tu�jąc�dy�plo�my�w jed�-
nej�z naj�waż�niej�szych�ga�le�rii�sztu�ki�współ�cze�snej�w kra�ju,
po raz�pierw�szy�skon�fron�tu�ją�swo�je�do�ko�na�nia�z pu�blicz�-
nym�od�bio�rem.�pra�ce�bę�dzie�moż�na oglą�dać�w ga�le�riach:�
awan�gar�da,�ul.�Wi�ta�stwo�sza 32: do�12�lipca�br.
stu�dio�Bwa,�ul.�Ru�ska 46�a:�do 15�lipca�br.
szkło�i ce�ra�mi�ka,�pl.�ko�ściusz�ki 9/10: do 14�lipca�br.�

wstęp�na wy�sta�wy�dy�plo�mo�we�jest�wol�ny!

wyStawy�w�kLUBiE�ŚLą�SkiE�GO�OkRĘ�GU�wOJ�SkO�wE�GO

PiOtR�Ski�Ba�heU�Te�BIN�Ich�deR�gRössTe
no�we�pra�ce�|�ma�lar�stwo

wy�sta�wa�czyn�na�do 8�lip�ca�br.�–�eN�tro�PIa,�ul.�rzeź�ni�cza 4

wy�sta�wy�czyn�ne�do 31�lip�ca�br.�–�klub�Ślą�skie�go�okrę�gu�
woj�sko�we�go,�Ga�le�ria 7�ddc,�ul.�Pret�fi�cza 24
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wSPÓŁ�CzE�Sna�wO�JOw�niCz�ka
lI�lIaN�Na BO�ROW�ska,�alek�saN�dRa�gIs�ges�-da�lec�ka�I�aN�Na dĘ�BIc�ka
Wy�sta�wa�ab�sol�wen�tek�stu�diów�po�dy�plo�mo�wych�asp�we�Wro�cła�wiu.�de�li�kat�-
ność�ma�lo�wa�ne�go�ręcz�nie�je�dwa�biu,�twar�dość�a jed�no�cze�śnie�kru�chość�szkła,
szla�chet�ność�i ka�lej�do�skop�barw�ma�lar�stwa�zo�sta�ły�uję�te�w ca�łość�ja�ko�ma�te�-
ria�za�go�spo�da�ro�wa�na w prze�strze�ni�ulicz�nej.

wystawa�czynna�do 10�sierpnia�br.,�Ga�le�ria�tkac�ka,�ul.�sta�re�jat�ki 19-23

Xi wO�JE�wÓdz�kiE�BiEn�na�LE�
GRa�Fi�ki i Ry�SUn�kU�&�Mi�nia�tU�Ry 8X8

zgro�ma�dzo�na�przez�ga�le�rię�uni�ka�to�-
wa�ko�lek�cja�prac�dzie�ci�i mło�dzie�ży,
w któ�rych�tech�ni�ki�gra�ficz�ne�i ry�sun�-
ko�we�oraz�umie�jęt�ność�ich�wy�ko�rzy�-
sta�nia� ma�ją� zna�cze�nie� od�kryw�cze,
za�ska�ku�ją�wraż�li�wo�ścią�kre�ski,�duk�-
tem�li�nii,�nie�ba�nal�ny�mi�roz�wią�za�nia�-
mi� kom�po�zy�cyj�ny�mi� i in�tu�icyj�nym
wy�czu�ciem�for�my,�co�zwia�stu�je�cie�ka�-
we�ta�len�ty�pla�stycz�ne.�

wy�sta�wa�czyn�na�do 10�wrze�śnia�–�Ga�le�ria�mdk�Śród�mie�ście�ul.�du�bo�is 5

lU�BIĘ�to ma�lar�stwo�|�gra�fi�ka
TO�masz�BIe�lak,�se�We�RyN�chWa�ła

mI�chał�mROcz�ka,�kO�sma
OsTROW�skI,�sła�Wek�TO�maN

mar�ta�grze�sik, 14�lat

wy�sta�wa�cz�yn�na�do 11�lip�ca br.
ck�agora,�ul.�serbska�5a

MU�zEUM�PO�wO�zÓw�Ga�LO�wi�CE
29�ma�ja, 10 km�od wro�cła�wia�zo�sta�ło�otwar�te,�uni�kal�ne�w ska�li�kra�ju�mu�-
zeum�Po�wo�zów.�W XVIII wiecz�nym�spi�chle�rzu�w ga�lo�wi�cach�zna�la�zła�miej�-
sce� im�po�nu�ją�ca� ko�lek�cja, 50� hi�sto�rycz�nych� po�jaz�dów� za�przę�go�wych,
zgro�ma�dzo�nych�przez�wro�cław�skie�go�ko�lek�cjo�ne�ra�Ta�de�usza�ko�ła�cza.
eks�po�zy�cja�zo�sta�ła�za�pro�jek�to�wa�na�tak�by�sta�ła�się�ro�dza�jem�cie�ka�wej�opo�wie�-
ści�po hi�sto�rii�po�dró�ży�i po�dró�żo�wa�nia.�prócz�cie�ka�wych�bry�czek,�po�wo�zów
i sań�w mu�zeum�znaj�du�je�się�bo�ga�ty�zbiór�sio�deł�i ak�ce�so�riów�hip�picz�nych.
Tak�sfor�mu�ło�wa�na�wy�sta�wa�po�zwa�la�na pro�wa�dze�nie�zaj�mu�ją�cych�lek�cji�hi�sto�-
rii�i kon�fe�ren�cji�te�ma�tycz�nych.�Te�ren�mu�zeum,�w za�mie�rze�niu�or�ga�ni�za�to�rów,
sta�nie�się�rów�nież�miej�scem�spo�tkań�ko�lek�cjo�ne�rów�i lu�dzi�sztu�ki.�Or�ga�ni�zo�-
wa�ne�bę�dą�tutaj�wy�sta�wy�sztu�ki�współ�cze�snej�i dys�ku�sje�o kul�tu�rze.�Nie�za�-
brak�nie�kon�cer�tów�i wy�da�rzeń�ar�ty�stycz�nych.�(www.mu�zeum�ga�lo�wi�ce.pl)

mu�zeum�czyn�ne�jest�od wtor�ku�do nie�dzie�li�w�godz. 10.00-16.00
w�sobotę�i�niedzielę�w�godz.�11.00-�17.00

PiĘk�nO
ka�MiEn�nyCH�Świa�tÓw

Jest�to�wy�sta�wa,�któ�ra�zo�sta�ła�zbu�do�-
wa�na w opar�ciu�o ko�lek�cję�znacz�ków
i blo�ków� fi�la�te�li�stycz�nych� znaj�du�ją�-
cych�się�w zbio�rach�mu�zeum�pocz�ty
oraz�ka�mie�nie�i mi�ne�ra�ły�udo�stęp�nio�-
ne� przez� mu�zeum� mi�ne�ra�lo�gicz�ne.
Od�wie�dza�ją�cy� obej�rzą� róż�no�rod�ne
znacz�ki�przed�sta�wia�ją�ce�mi�ne�ra�ły�i do�-
bra�z nich�wy�two�rzo�ne�oraz�ob�ra�zu�ją�-
ce� spo�sób� w ja�ki� świat� ka�mie�ni
wpły�wał�na roz�wój�cy�wi�li�za�cji.�Wy�sta�-
wę�ubo�ga�cą�du�że�fo�to�gra�fie�pre�zen�tu�-
ją�ce�pięk�no�i wie�lość�barw�mi�ne�ra�łów
oraz� ka�mie�ni� szla�chet�nych.� au�to�rzy
wy�sta�wy� przy�go�to�wa�li� rów�nież� pre�-
zen�ta�cję� mul�ti�me�dial�ną.� Naj�bar�dziej
do�cie�kli�wi� bę�dą�mo�gli� za�po�znać� się
z in�for�ma�cja�mi� o pre�zen�to�wa�nych
eks�po�na�tach�oraz�zo�ba�czyć�praw�dzi�-
wy�mi�ne�rał�pod mi�kro�sko�pem.�
Wy�sta�wa�w�mu�zeum�pocz�ty�i Te�le�ko�-
mu�ni�ka�cji�zo�sta�ła�przy�go�to�wa�na we
współ�pra�cy�z mu�zeum�mi�ne�ra�lo�gicz�-
nym�we�Wro�cła�wiu� i dol�no�ślą�skim
Od�dzia�łem� pol�skie�go� To�wa�rzy�stwa
przy�ja�ciół�Na�uk�o zie�mi.

wy�sta�wa�czyn�na�od 1�lip�ca
mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji

ul.�kra�siń�skie�go 1
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8�lIPca

1�lIPca

15�lIPca

22�lIPca

29�lIPca

GRin�dER�Man�–�Ga�Ra�GE�ROCk�
pod ko�niec�lip�ca�wy�stą�pi�świa�to�wej�sła�-
wy�ar�ty�sta�NIck�ca�Ve.�pio�sen�karz�przy�-
je�dzie�wraz�z ze�spo�łem�grin�der�man.�
pro�gram�kon�cer�tów�T�-mo�bi�le�mu�sic�
21�lip�ca, 22.00: Bug�kli�nik;
Bi�le�ty: 15 zł;�kar�ne�ty:�wstęp�wol�ny!
22�lip�ca, 22.00: Ja�ga�Jaz�zist; 23.30:
Next�li�fe;�Bi�le�ty: 40 zł;�kar�ne�ty: 20 zł
23�lip�ca, 22.00: T�-mo�bi�le�mu�sic;�
Bi�le�ty: 15 zł,�kar�ne�ty:�wstęp�wol�ny!
24�lip�ca, 22.00: pin�ku�eiga�sztu�ka�oso�-
bi�sta; 23.30:�Bo�ris;�B: 40;�kar�ne�ty: 20zł
25�lip�ca, 22.00: su�san�sundfør; 23.30:
su�per�si�lent;�Bi�le�ty: 45 zł;�kar�ne�ty: 25 zł
26�lip�ca, 22.00:me�tam�ki�ne; 23.30:�Ba�-
aba�i N.�przy�bysz;�B: 40,�kar�ne�ty: 20 zł
27�lip�ca, 22.00: Bio�sphe�re; 23.30:�de�-
ath�crush;�Bi�le�ty: 30 zł;�kar�ne�ty: 15 zł
28�lip�ca, 22.00:Wil�ka�noc; 23.30:�pau�-
la�i ka�rol;�Bi�le�ty: 30 zł;�kar�ne�ty: 15 zł
29�lip�ca, 23.30: kick�be�at�au�dio�Vi�su�al
show;�Bi�le�ty: 15;�kar�ne�ty:�wstęp�wol�ny!
30� lip�ca, 22.00: T�-mo�bi�le� mu�-
sic; 23.30:�an�ti�pop�con�sor�tium;�Bi�le�-
ty: 40 zł,�kar�ne�ty: 20 zł
31� lip�ca, 22.00: hans� pe�ter
lindstrøm; Bi�le�ty: 45 zł,�kar�ne�ty: 25 zł

arsenał,�ul.�cieszyńskiego�9
www.no�we�ho�ry�zon�ty.pl.�

an�tHO�ny�B�&�The�Born�Fi�re�Band;
Ras�lU�Ta;�hORN�smaN�cOy�OTe�&
hO�Use�OF�RId�dIm;�zl�se�lec�ta

aN�ThO�Ny�B�–�owi�nię�ty�bo�ga�tą�w ko�lo�ry
afry�kań�ską� sza�tą,� z nie�od�łącz�ną� la�ską
w rę�ku�i dre�da�mi�ma�je�sta�tycz�nie�owi�nię�-
ty�mi�wo�kół�gło�wy�jest�ucie�le�śnie�niem�du�-
cho�wej�stro�ny�mu�zy�ki�reg�gae.�Nie�po�wta-
rzal�ny�wo�kal�i zu�chwa�łe�tek�sty�nio�są�głę�-
bo�kie�prze�sła�nie�co�raz�rzad�sze�w dzi�siej�-
szej�mu�zy�ce.�Uni�wer�sal�ny�prze�kaz�i tro�ska
o spra�wy�spo�łecz�ne�spo�wo�do�wa�ły�wzrost
licz�by�fa�nów�na ca�łym�świe�cie.�„Naj�wspa�-
nial�sze�w mu�zy�ce�reg�gae�jest�to,�że�mó�wi
ona�o ide�ach”�–�mó�wi�ar�ty�sta�–�„mo�żesz
mó�wić�lu�dziom�o pro�ble�mach,�któ�re�zna�-
ją�i do któ�rych�mo�gą�się�od�nieść”.
5�lip�ca�–�gdy�nia;�6�lip�ca�–�War�sza�wa
Bilety:�4o�zł�psp,�50�zł�w�dk
7�lipca,�otwarcie�bram�godz.�19.00
ali�bi�club,�ul.�Grun�waldz�ka 67

www.ali�bi.com.pl

NNoo  wwoo  hhoo  rryy  zzoonn  ttoo  wwaa  mmuu  zzyy  kkaa::





wa�ka�CJE�z Uni�vER�Sy�tE�tEM�Świa�ta
mU�zeUm�Na�ro�do�we,�pl.�Po�wstań�ców�war�sza�wy 5
2�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
mU�ze�al�Ne�sa�Fa�RI
2�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 12.30�(6-12�lat)
pły�Wa�JĄ�ce�Ja�JO�czy�lI�WOd�Ne�eks�pe�Ry�meN�Ty
9�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
pRzy�gO�dy�Ja�sIa I mał�gO�sI
9�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 12.30�(6-12�lat)
Ta�Jem�NI�cza�mU�mIa I hI�sTO�RIa�peW�NeJ�egIp�cJaN�kI
16�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
pO�dRóż�dO�da�le�kIeJ�Ja�pO�NII
16�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 12.30�(6-12�lat)
mU�ze�al�Ne�pOd�chO�dy�czy�lI�Na�TRO�pIe�seN�sa�cJI
mU�zeUm�et�No�Gra�FIcz�Ne,�ul.�trau�gut�ta 111/113
23�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
W gO�ścI�NIe�U Ba�BU�NI I dzIa�dU�NIa
23�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 12.30�(6-12�lat)
dO�my�mal�WĄ�ma�lO�Wa�Ne
mU�zeUm�ar�chI�tek�tU�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5
30�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
leT�NIe�hI�sTO�RIe�WOd�NI�ka�szU�WaR�ka
30�lip�ca�(so�bo�ta),�godz. 12.30�(6-12�lat)
O daW�Nym�WRO�cła�WIU�z pRzy�mRU�że�NIem�Oka
Re�zer�wa�cja:�tel. 511 132 287.�Ro�dzi�ce�–�wstęp�wol�ny!
1�godz.�–�10�zł/dziec�ko�+ 5 zł�bi�let�wstę�pu�do�muzeum�

kre�atyw�ne�dzia�ła�nia�dla�mło�dzie�ży�w wie�ku 12-16�lat
25.07.11-29.07.11,�godz. 10.00-18.00�/�gru�pa�a
01.08.11-05.08.11,�godz. 10.00-18.00�/�gru�pa�B
08.08.11-12.08.11,�godz. 10.00-18.00�/�gru�pa c
w pro�gra�mie: ca�po�eira,�warsz�ta�ty�pla�stycz�ny�i cha�rak�te�-
ry�za�tor�ski,�im�pro�wi�za�cja�te�atral�na,�li�ga�la�se�ro�we�go�pa�int�-
bal�la,�gry�plan�szo�we,�fa�bu�lar�ne...�za�ję�cia�pro�wa�dzo�ne�bę�dą
przez� nie�za�leż�nych� ar�ty�stów,� in�struk�to�rów,� pe�da�go�gów
i ani�ma�to�rów�sztu�ki.�gwa�ran�tu�je�my�wszech�stron�ny�roz�wój
oraz�do�brą�za�ba�wę.�koszt: 450 zł�+�obiad: 15 zł/dzień),�lub
za�pew�nie�nie�su�che�go�pro�wian�tu�i na�po�ju.
Organizatorzy:�cIa�-�www.cia.wroc�law.pl,�48 666 533 665
kwa�te�ra�głów�na:�www.kwa�te�ra�glow�na.pl,
Wie�los�fer:�www.wie�los�fer.pl�

cen�trum�Ini�cja�tyw�ar�ty�stycz�nych�–�cIa�
ul.�sien�kie�wi�cza 8a�/�wjazd�od ul.�Świę�to�krzy�skiej

wa�ka�CJE�w Świa�tO�wi�dziE
lI�pIec�z gRa�FI�kĄ�aR�Ty�sTycz�NĄ

pod�czas�ty�go�dnio�wych�warsz�-
ta�tów� uczest�ni�cy� bę�dą� mie�li
oka�zję� po�znać� kil�ka� tech�nik
gra�fi�ki�ar�ty�stycz�nej�oraz�spró�-
bu�ją� wy�ko�nać� sa�mo�dziel�nie
pra�ce�pod okiem�za�wo�do�wych
ar�ty�stek�-gra�fi�czek.�pro�wa�dzą�ce:�mar�ta�lech�i mo�ni�ka�ci�-
choń;�tel. 71 322 13 55�w dni�po�wsze�dnie�po14.00
warsz�ta�ty�dla�do�ro�słych�i mło�dzie�ży�(po�wy�żej 14�lat):
po�nie�dzia�łek�i czwar�tek: 16-20.00;�wto�rek�i pią�tek: 11.00-
15.00;�śro�da: 14.00-18.00�–�opła�ta�ty�go�dnio�wa: 40 zł
warsz�ta�ty�dla�dzie�ci 8-14�lat:�dwu�go�dzin�ne�za�ję�cia:�po�-
nie�dzia�łek�i czwar�tek: 16.00-20.00;�wto�rek�i pią�tek: 11.00-
15.00;�śro�da: 14.00-18.00�–�opła�ta�ty�go�dnio�wa: 30 zł

4-29�lip�ca,�Pra�cow�nia�Gra�fi�ki�ar�ty�stycz�nej
odt�Świa�to�wid,�ul.�szczyt�nic�ka 51�(wej�ście�od ul.�Po�la�ka)

wa�ka�cyj�Ne�za�jĘ�cIa�Ba�le�to�we�(4-12�lat)
dzie�ci�po�zna�ją�pod�sta�wy�tań�ca�kla�sycz�ne�go,�oraz�bę�dą�uczyć
się�pro�stych�ukła�dów�cho�re�ogra�ficz�nych.�Bę�dą�mieć�też�oka�-
zję,�by�roz�wi�jać�ko�or�dy�na�cję�ru�cho�wą�i gra�cję,�roz�bu�dzać
wraż�li�wość�mu�zycz�no�-ry�t�micz�ną�oraz�kształ�to�wać�pra�wi�-
dło�wą�syl�wet�kę. pra�ca�w dwóch�gru�pach: 4-6�lat,�oraz 7-
12� lat,� I tur�nus 11-15.07; II tur�nus 18-22.07;
III tur�nus 25-29. 07;�koszt: 100 zł�za tur�nus.
każ�dy�tur�nus�za�koń�czo�ny�zo�sta�nie�po�ka�zem�na sce�nie.
pro�wa�dzą�ca:�ka�ta�rzy�na szcze�pa�nik�–�ab�sol�went�ka�pań�-
stwo�wej� szko�ły� Ba�le�to�we� w ło�dzi.� Współ�pra�co�wa�ła
z Ope�rą�Wro�cław�ską�i Te�atrem�mu�zycz�nym�ca�pI�TOl.

11-29�lip�ca,�odt�Świa�to�wid,�ul.�sem�po�łow�skiej 54a

za�jĘ�cIa�re�kre�acyj�Ne
pię�cio�dnio�we�tur�nu�sy�re�kre�acyj�ne�dla�dzie�ci�w�wieku�od
7�do10� lat.�W pro�gra�mie� są� za�rów�no�gry,� za�ba�wy� jak
i warsz�ta�ty�oraz�wy�ciecz�ki.�Wśród�atrak�cji�znaj�du�ją�się
m.in.�wyj�ścia�do ki�na,�mu�zeum,�krę�giel�ni,�zOO,�cze�ko�la�-
dziar�ni,�czy�na ba�sen.�
ter�mI�Ny: 4-08�lip�ca; 11- 15�lip�ca; 18-22�lip�ca; 25-30�lip�-
ca; 1-05�sierp�nia; 8-12�sierp�nia..
za�ję�cia�pro�wa�dzą�in�struk�to�rzy�OdT;�ce�naza jed�no�dziec�ko
to 250 zł�(wli�czo�ne�są�tu�kosz�ty�za�jęć,�wy�cie�czek,�prze�-
jaz�dów,�bi�le�tów�na wyj�ścia�oraz�obia�dów�i na�po�jów).�
za�pi�sy:�p. 203 I pię�tro,�świa�to�wid;�tel. 71 348 30 10�w. 37

od 4�lip�ca�do 12�sierp�nia
odt�Świa�to�wid,�ul.�sem�po�łow�skiej 54a

wa�ka�CJE�z Mdk�Fa�BRyCz�na
W lip�cu�i w sierp�niu�bę�dą�od�by�wa�ły�się�Bez�płaT�Ne�za�ję�-
cia� pla�stycz�ne,� mu�zycz�ne,� te�atral�ne� i spor�to�we� dla
wszyst�kich�chęt�nych.�Bę�dzie�moż�na po�znać�spe�cy�fi�kę�po�-
szcze�gól�nych�kół,�spró�bo�wać�cze�goś�no�we�go,�po�roz�ma�-
wiać� z in�struk�to�ra�mi� i po pro�stu� mi�ło� spę�dzić� czas.
Od�bę�dą�się�tak�że�wy�ciecz�ki�(m.�in.�na ką�pie�li�sko,�do mu�-
ze�ów,�do par�ków�wro�cław�skich).�Nie�ma�po�trze�by�wcze�-
śniej�szych� za�pi�sów� na za�ję�cia,� a� koszt� bi�le�tów� mpk
i wstę�pów�na obiek�ty�po�no�szą�opie�ku�no�wie�dzie�ci.
har�mo�no�gram:�www.mdk.wroc.pl,�oraz te�l.�71�78�50�920�

mdk�Fa�brycz�na�,�osie�dle�No�wy�dwór,�ul.�ze�mska 16�a

Świat�w dżUn�GLi�taR�za�na
wa�ka�cyj�ne�warsz�ta�ty�ar�ty�stycz�ne�dla�dzie�ci

zam�ko�wy�park�cen�trum�kul�tu�ry�za�mek�w le�śni�cy,�sta�nie
się�afry�kań�ską�dżun�glą.�la�tar�nie�za�mie�nią�się�w pal�my
z ko�ko�sa�mi,�a po�mię�dzy�drze�wa�mi�bę�dą�cho�wać�się�„dzi�-
kie”�zwie�rzę�ta.�Uczest�ni�cy�warsz�ta�tów�bę�dą�m.in.�roz�wi�-
jać�swo�je�ce�chy�mo�to�rycz�ne:�si�łę�(prze�cią�ga�nie� lia�ny),
zręcz�no�ści�(po�lo�wa�nie�na dzi�kie�zwie�rzę�ta),�do�sko�na�le�nie
ma�nu�al�nych�ta�len�tów�(wy�rób�bi�żu�te�rii,�ubrań,�łu�ków,�in�-
stru�men�tów�mu�zycz�nych).�koszt 140 zł�za oso�bę�(ty�dzień)
w tym�dru�gie�śnia�da�nie.�zapisy:�tel.: 71 349 32 81

4.-11.07; 11-15.07,�ck�za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1
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wakaCJE�kLU�BiE�POd�kO�LUM�na�Mi
sPo�tka�NIa�z ko�lo�rem�–�5-7�lip�ca�br.

Roz�wo�jo�we� warsz�ta�ty� art�stycz�no�-pla�stycz�ne� dla� dzie�ci
w wie�ku 6-13�lat.�za�pi�sy�do 2�lip�ca�w klu�bie.
w 180�dNI�do�oko�ła�ce�BU�lI 25�lip�ca,�godz. 17-20.00

WaRsz�Ta�Ty�kU�lI�NaR�Ne�dla�se�NIO�RóW
spotkanie�rozpocznie�wykład�pro�fe�sjo�nal�ne�go�die�te�ty�ka,�któ�-
ry�opo�wie�o wpły�wie�ży�wie�nia�na zdro�wie�oraz�od�po�wie�na py�-
ta�nia�uczest�ni�ków.�W to�wa�rzy�stwie�mu�zy�ki�świa�ta�po�wsta�n
potrawy�świata.�gru�pa: 16�osób,�koszt: 10zł/os.

wa�ka�cyj�Ny�kUrs�tań�cÓw�Ir�laNdz�kIch
od 4�lip�ca dzia�ła�ją�ce�przy klu�bie�pod ko�lum�na�mi�sto�wa�-
rzy�sze�nie�mi�ło�śni�ków�kul�tu�ry�Ir�landz�kiej�„pro�gue�may”,�roz�-
pocz�nie�bez�płat�ny,�wa�ka�cyj�ny�kurs�tań�ców�ir�landz�kich.�Na
kur�sie�bę�dzie�moż�na do�sko�na�le�za�ba�wić�się,�za�po�znać�z kul�-
tu�rą�ir�landz�ką�oraz�przy�go�to�wać�do dnia�św.�pa�try�ka!�kon�-
takt:�sza�Ra�kI�tel.�+48 783 154 224

klu�b�Pod ko�lum�na�mi,�Plac�św.�ma�cie�ja 21
tel. 71 322 95 38;�www.ko�lum�ny.art.pl

Uni�wER�Sy�tEt�La�ta�Ją�Cy�Na Nad�OdRzU
W ra�mach�spo�łecz�nej�re�wi�ta�li�za�cji�Nad�odrza�ru�szył�pro�jekt�kul�-
tu�ral�ny�sto�wa�rzy�sze�nia�ak�tyw�nych�spo�łecz�nie�Tram�po�li�na.��yo
19�mie�się�cy�kre�atyw�nych�za�jęć,�naj�młod�si�bę�dą�mo�gli�ko�rzy�-
stać�z bo�ga�tej�ofer�ty�edu�ka�cyj�no�-roz�wo�jo�wych�warsz�ta�tów�or�-
ga�ni�zo�wa�nych�w ra�mach 10�aka�de�mii�Te�ma�tycz�nych.
Nad�odrze,�za�tęt�ni�ży�ciem�rów�nież�dzię�ki�Ulicz�nym�Wy�kła�-
dom�zna�ny�ch�oso�bi�sto�ści�ze�świa�ta�kul�tu�ry,�spor�tu�czy�po�-
li�ty�ki.� Wszyst�kie� dzia�ła�nia� od�bę�dą� się� w prze�strze�niach
nad�odrzań�skich�po�dwó�rek�i pla�ców,�na któ�rych�po�ja�wią�się
stre�etwor�ke�rzy�z Tram�po�li�ny.

In�fo�punk��Nad�odrze,�ło�kiet�ka 5

5�lipca –�Osso�liń�skie�aBc�–�dzie�ci 7-12�lat�;�7�lipca –�za�-
nim�za�miesz�ka�ły�książ�ki�–�zwie�dza�nie�daw�ne�go�klasz�to�ru
szpi�tal�ni�ków�z czer�wo�ną�gwiaz�dą;�12�lipca –�daw�ny�klasz�-
tor�szpi�tal�ni�ków�z czer�wo�ną�gwiaz�dą�–�zwie�dza�nie�Osso�li�-
neum�–�mło�dzież�i do�ro�śli;�14�lipca –�Rzut�kost�ką�przez
pol�skie�dzie�je�–�hi�sto�rycz�na�gra�plan�szo�wa�piast�(dzie�ci 7-
12�lat);�19�lipca –�mu�zeum�ksią�żąt�lu�bo�mir�skich�–�hi�sto�ria
i cha�rak�te�ry�sty�ka� zbio�rów�–�mło�dzież� i do�ro�śli;�21� lipca
–�No�we�miesz�ka�nie�„pa�na�Ta�de�usza”�–�zwie�dza�nie�ka�mie�ni�-
cy�i krót�ka�hi�sto�ria�rę�ko�pi�su�(dzie�ci 7-12�lat)�–�ka�mie�ni�ca
pod zło�tym�słoń�cem:�Ry�nek 6�
26�lipca –�pol�scy�no�bli�ści�w zbio�rach�Osso�li�neum�–�mło�-
dzież�i do�ro�śli;�28�lipca –�Brzęk�sta�rych�mo�net�–�osso�liń�skie
nu�mi�zma�ty�(dzie�ci 7-12�lat)
miej�sce�spo�tka�nia:�dzie�dzi�niec�we�wnętrz�ny�Osso�li�neum�(ul.
szew�ska 37)�–�wej�ście�od stro�ny�za�uł�ka�Osso�liń�skich.�
UWa�ga:�za�ję�cia�21�lip�ca�–�od�bę�dą�się�w ka�mie�ni�cy�pod zło�-
tym�słoń�cem�–�zbiór�ka�w ka�mie�ni�cy�(Ry�nek 6)�
za�ję�cia�i zwie�dza�nie�są�bez�płat�ne.�
Rezerwacja�na za�ję�cia�dla�dzie�ci,�te�l.: 71 33 564 83

waRSz�ta�ty�CyR�kO�wO�-FiL�MO�wE (10-16�laT)
WaRsz�Ta�Ty�cyR�kO�We�m.in:�klau�na�da�i ele�men�ty�pan�to�mi�-
my�/�żon�glo�wa�nie�chu�s�ta�mi�i pi�łecz�ka�mi�/�ele�men�ty�ekwi�li�-
bry�sty�ki� /� ro�la� bo�la,� flo�wer�stick,� ta�le�rze,� szczu�dła.
WaRsz�Ta�Ty�FIl�mO�We: tech�ni�ka�ani�ma�cji�po�klat�ko�wej�i na�-
uka,�jak�tym�spo�so�bem�wy�ko�nać�film.
27�czerw�ca, na�za�koń�cze�nie�uczest�ni�cy�przed�sta�wią�po�kaz
przy�go�to�wa�ny�na warsz�ta�tach�cyr�ko�wych�i�filmowych.
koszt: 300 zł�w�tym�zim�ne�i cie�płe�na�po�je.�zapisy:�WcTd�ul.
kuź�ni�cza 29� a,� (II p),� tel. 71 341 71 02, 662 034 338;
www.wctd.wroc�law.pl

22-26�sierp�nia,�w godz.�od 10-13.30�
wro�cław�skie�cen�trum�twór�czo�ści�dziec�ka,�ul.�kuź�ni�cza 29�a

każ�dy�MO�żE�Być�kO�LUM�BEM
WaRsz�TaT�O pRze�kRa�cza�NIU�sche�ma�TóW

krót�ki�warsz�tat�roz�wo�ju�oso�bi�ste�go,�w trak�cie�któ�re�go�do�-
wiesz�się�jak�psy�cho�lo�gia�pro�ce�su�ar�nol�da�min�del�la�po�ma�ga
od�kry�wać�kie�run�ki�dla�sie�bie�i swo�ich�pro�jek�tów,�oraz�na�wią�-
zy�wać�kon�takt�ze�swo�ją�głęb�szą�i swo�bod�ną�na�tu�rą.
pRO�Wa�dzĄ�cy:�grze�gorz�zie�liń�ski�–�psy�cho�te�ra�peu�ta�i tre�ner
pra�cu�ją�cy�w ośrod�ku�po�za cen�trum�w War�sza�wie.�Jest�au�to�-
rem�pro�jek�tu�warsz�ta�to�we�go�psy�cho�lo�gia�ka�rie�ry�oraz�współ�-
pro�wa�dzą�cym�cyklu�prze�pływ�w re�la�cjach.
zapisy:�501 409 481;�gzie�lin�ski@po�za�cen�trum.pl.�koszt: 60zł.
2�lip�ca,�g.�11.00, 15.00,�Bu�dy�nek�Pro�xi�ma,�ul.�wierz�bo�wa 15

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”

3�lip�ca,�g. 10.00 –�spa�cer�po Wro�cła�wiu;�spo�tka�nie�przy po�-
mni�ku�hr.�a.�Fre�dry;�10�lipca,�g. 7.40 –�*ślę�ża�;�7�sierpnia,
g. 10.00 –�spa�cer�po Wro�cła�wiu;�10�sierpnia,�g. 7.00 –�*kar�-
pacz�–�śnież�ka� (św.�Waw�rzy�niec);�26-28�sierpnia,�g. 7.00
–�*Ber�lin�–�Noc�mu�ze�al�na
zgłoszenia�na�wycieczki�„przewodnik�czeka”�(*)na�spacerze,
spotkaniu�klubowym�lub�telefonicznie�661�70�11�76;�71�357�01
19�wieczorem;��wyjazdy�z�placu�solidarności.
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tVP�wro�cław�–�każ�da NIe�dzIe�la�o godz. 17.00
pO�WTóR�kI�W śRO�dy�O 18.00

tVP�kra�ków,�tVP�opo�le:�śro�da,�godz. 19.30
Čt24:�nie�dzie�la,�godz. 11.05

For�mu�ła�pro�gra�mu�to:�„pol�ska�ocza�mi�cze�chów,�cze�chy
ocza�mi�po�la�ków”.�każ�dy�od�ci�nek�pro�gra�mu,�utrzy�ma�ny�jest
w for�mie�ma�ga�zy�nu�i po�świę�co�ny�in�ne�mu�za�gad�nie�niu.
Wspól�ny�pol�sko�-cze�ski�pro�gram�te�le�wi�zyj�ny�„hra�ni�ce�do�-
kořan�–�Roz�mów�ki�pol�sko�-cze�skie”,�re�ali�zo�wa�ny�przez�re�-
gio�nal�ne� ośrod�ki� ČT�w Ostra�wie� i TVp�we�Wro�cła�wiu,
osią�gnął�wła�śnie�pół�me�tek.�Na czas�wa�ka�cji�au�to�rzy�pro�-
gra�mu�pro�po�nu�ją�nie�co�lżej�szą�for�mu�łę,�za�kła�da�ją�cą�pre�-
zen�ta�cję�i za�chę�tę�do od�wie�dza�nia�naj�cie�kaw�szych�miejsc
pol�sko�-cze�skie�go�po�gra�ni�cza.�Oczy�wi�ście�na py�ta�nie,�jak
naj�le�piej�zwie�dzać�cze�chy,�od�po�wie�dzi�bę�dzie�ty�le,�ilu�od�po�-
wia�da�ją�cych.�Nie�ule�ga�jed�nak�żad�nej�wąt�pli�wo�ści,�że�kraj
na�szych�po�łu�dnio�wych�są�sia�dów�jest�zna�ko�mi�cie�przy�go�-
to�wa�ny�do przy�ję�cia�go�ści�pre�fe�ru�ją�cych�naj�róż�niej�sze�for�-
my�tu�ry�sty�ki�–�od sa�mo�cho�do�wej,�przez�ro�we�ro�wą,�kon�ną,
pie�szą,�aż�po kwa�li�fi�ko�wa�ną�tu�ry�sty�kę�gór�ską.�
Wa�ka�cyj�ny�cykl�otwie�ra�od�ci�nek�o pol�skich�i cze�skich�ko�-
le�jach.�Jak�wy�pa�dło�to�po�rów�na�nie,�każ�dy�po�dróż�ny�mo�że
się�ła�two�do�my�ślić.�Wy�nik�moż�na�spraw�dzić�na stro�nie�in�-
ter�ne�to�wej�pro�gra�mu,�gdzie�do�stęp�ne�są�wszyst�kie�emi�to�-
wa�ne�do�tąd�od�cin�ki�i po�szcze�gól�ne�fe�lie�to�ny.�Oka�zu�je�się
jed�nak,�że�na�wet�tak�tech�nicz�no�-go�spo�dar�czy�te�mat,�jak
trans�port�pu�blicz�ny,�mo�że�być�in�te�re�su�ją�cy�dla�osób�wy�-
bie�ra�ją�cych�się�na wa�ka�cje.�War�to�za�in�te�re�so�wać�się�roz�bu�-
do�wa�nym�sys�te�mem�zni�żek�ofe�ro�wa�nych�przez�cze�skie
ko�le�je�i po�dró�żo�wać�do�słow�nie�za gro�sze.�War�to�też�cza�-
sem�od�wie�dzić…�cze�skie�knaj�py�dwor�co�we,�gdzie�wśród
rzę�dów�ku�fli,�w smu�gach�dy�mu�ty�to�nio�we�go,�nie�cze�ka�jąc
na ża�den�po�ciąg,�spę�dza�ją�ca�łe�dnie�oso�by�żyw�cem�wy�ję�te
z opo�wia�dań�hra�ba�la.�U nas�ta�kie�wi�do�ki�to�już�pre�hi�sto�ria;
w cze�chach�–�sta�ły�ele�ment�mia�stecz�ko�we�go�folk�lo�ru.
Od�ci�nek�o spor�tach�eks�tre�mal�nych�pa�ra�dok�sal�nie�war�to�po�-
le�cić�oso�bom,�któ�re�uwa�ża�ją,�że�to�za�ję�cie�nie�dla�nich.�mo�-
że�przy�kład�cze�skie�go�pa�ra�lot�nia�rza,�któ�ry�przy�go�dę�z tym
spor�tem�za�czął�w wie�ku 65�lat,�prze�ko�na�ich,�że�w ży�ciu�ni�-
gdy�na nic�nie�jest�za póź�no.�W od�cin�ku�o lot�nic�twie�zo�ba�-
czy�my�nie�tyl�ko�sa�mo�lo�ty�i szy�bow�ce,�ale�też�ba�lo�ny,�ra�kie�ty
oraz�praw�dzi�wy�hit�ostat�nich�lat�–�mi�kro�sa�mo�lo�ty,�czy�li�la�ta�-
nie�dla�każ�de�go.�W in�nym�od�cin�ku�zaj�rzy�my�pod zie�mię,
do naj�pięk�niej�szych�ja�skiń,�do for�tecz�nych�lo�chów,�za�byt�ko�-
wej�ko�pal�ni�i ta�jem�ni�cze�go�kom�plek�su�„Rie�se”.
Naj�wię�cej�wa�ka�cyj�nych�od�cin�ków�po�świę�co�nych�bę�dzie
jed�nak�pre�zen�ta�cji�naj�pięk�niej�szych�re�gio�nów�po obu�stro�-
nach�gra�ni�cy.�zapraszamy!

roz�mow�ki�-pol�sko�-cze�skie.pl;�ceskatelevize.cz/hranicedokoran

na�Lan�da�Wy�BRa�Ne�zda�Rze�NIa�W lIpcU
1�lip�ca,�pią�tek, 19.00�-�UśmIech�O Ty�sIĄcU�TWa�Rzy
wernisaż�wystawy�fo�to�gra�fii�z azji�po�lu�dnio�wo�Wschod�-
niej�Bła�że�ja�dzie�du�szyc�kie�go.�pre�zen�ta�cja�współ�cze�snej
sce�ny�mu�zycz�nej�Bang�ko�ku.
2�lip�ca�–�9�lip�ca (i w cza�sie�festiwalu�No�we�ho�ry�zon�ty)
Fe�sti�wal�kuch�ni�wg 5-ciu�prze�mian�z ener�ge�tycz�ny�mi�da�-
nia�mi�ze�świa�ta�z oka�zji�Bra�ve�fe�sti�wa�lu�i No�wych�ho�ry�-
zon�tów.�co�dzien�nie�no�we�lek�kie�po�tra�wy,�na�po�je�i de�se�ry
przy�go�to�wa�ne�przez�ku�cha�rzy�prak�ty�ku�ją�cych�mul�ti�kul�tu�-
ro�wą�we�ge�kuch�nię�w sta�nach,�hisz�pa�nii�i am�ster�da�mie.
14� lip�ca,� czwar�tek, 18.30-20.00� –� kON�ceRT� mis
tybetańskich�i�gongów�oraz�lecznicza�kąpiel�w�dźwiękach
w�wykonaniu�agaty�Białoszewskiej +�de�gu�sta�cja�chle�ba
na za�kwa�sie�z we�gań�ski�mi�pa�sta�mi.
18�lip�ca,�po�nie�dzia�łek,�godz 18-20�-�Ry�TU�ały�Ty�Be�-
Tań�skIe –�ćwi�cze�nia�któ�re�od�mło�dzą�w To�bie�ciało�i du�-
cha.�pro�wa�dzą�cy:�ar�ka�diusz�ko�ściuch�od kil�ku�na�stu�lat
in�te�re�su�je�się�me�dy�cy�ną�na�tu�ral�ną,�a od 6�lat��sys�te�ma�-
tycz�nie�me�dy�tu�je�po�dą�ża�jąc�ścież�ką�bud�dyj�ską�i pro�wa�-
dzi�warsz�ta�ty��Jest�dy�plo�mo�wa�nym�bio�ener�go�te�ra�peu�tą.
(www.ry�tu�aly�ty�be�tan�skie.pl)
21�lip�ca,�czwar�tek, 19.00-21.00�-�TaN�TRa�W FIl�mIe�
spe�cjal�na pro�jek�cja�fil�mu�Bliss�z oka�zji�fe�sti�wa�lu�No�we
ho�ry�zon�ty�–�tyl�ko�w Na�lan�dii�wer�sja�ory�gi�nal�na bez�cen�-
zu�ry�z pol�ski�mi�na�pi�sa�mi�przy�go�to�wa�ny�mi�przez�ab�sol�-
wen�tów� szko�ły� Tan�try� :)� przed pro�jek�cją� pre�zen�ta�cja
naj�waż�niej�szych�wy�daw�nictw�w ję�zy�ku�pol�skim�o Tan�trze
ser�ca�i mi�ni�wy�kład�dla�za�in�te�re�so�wa�nych.
27-31�lip�ca�-�Je�dze�NIe�dla�ży�cIa -�warsz�ta�ty.
In�ten�syw�ny�warsz�tat�wy�jaz�do�wy�w Wo�liń�skim�par�ku�Na�ro�-
do�wym�w żół�wi�nie�ko�ło�Wi�seł�ki�nad Bał�ty�kiem.�prak�tycz�na
na�uka�świa�do�me�go�go�to�wa�nia�i ży�wie�nia�z po�zna�wa�niem�lo�-
kal�nych� ziół� i ro�ślin� ja�dal�nych� po�mo�rza.� Nocleg� w
kilkuosobowych��pokojach�domu�Nalandy�w�żółwinie�albo
pod�własnym�namiotem�w�dzikim�ogrodzie.�dzika�bałtycka
plaża�15�minut�jazdy�rowerem�przez�morenowy�las.�Jezioro
kąpalne�sto�metrów�od��domu�przez�sympatyczną�łąkę.
za�pi�sy:�pod 519 103 202�oraz�w Na�lan�dzie.
Warsz�tat�po�pro�wa�dzi�ka�ta�rzy�na Rącz�ka,�tel. 691 95 85 70

księ�gar�nio�-ka�wiar�nia�-Ve�ge�daj�nia�Na�laN�da
Plac�ko�ściusz�ki 12In�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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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

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

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

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

KIEŁ

NAD MORZEM

DRZEWO ŻYCIA

LIPIEC 2011

· 1.07 Premiera: „Kieł”
· 3-7.07 6. Przegląd Filmowy Brave
· 8.07 Premiera: „Nad morzem”

· 15.07 Premiera: „Drzewo życia”
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Bez�kom�pro�mi�so�we�ki�no�au�tor�skie,�po�szu�ku�ją�ce�no�we�go�ję�zy�-
ka�i świe�żej�for�my,�wy�kra�cza�ją�ce�po�za�gra�ni�ce�kon�wen�cjo�nal�ne�-
go�ki�na.�zo�sta�nie�po�ka�za�nych�oko�ło 430�fil�mów�z po�nad 50
kra�jów.�Na wi�dzów�cze�ka�ją�licz�ne�sek�cje�kon�kur�so�we,�pa�no�ra�-
ma�ki�na�świa�to�we�go,�prze�glą�dy�(ja�poń�skie�ki�no�ró�żo�we,�czer�-
wo�ne� we�ster�ny,� kul�to�we� mid�ni�ght� mo�vies),� re�tro�spek�ty�wy
(Ter�ry�gil�liam,�an�drzej�munk,�ma�riusz�Wil�czyń�ski,�Bru�no�du�-
mont),�wy�sta�wy�i licz�ne�kon�cer�ty�w ra�mach�sce�ny�T�-mo�bi�le
mu�sic,�na cze�le�z wy�stę�pem�ze�spo�łu�Nic�ka�ca�ve’a, grin�der�man.

www.no�we�ho�ry�zon�ty.pl

wRO�CŁaw�Ska�PRE�MiE�Ra:�kiEŁ
Film�grec�kie�go�twór�cy�yor�go�sa�lan�thi�mo�sa�pt.�kieł�wie�lo�krot�-
nie�na�gra�dza�no�na świa�to�wych�fe�sti�wa�lach�fil�mo�wych.�zdo�był
m.in.�głów�ną�na�gro�dę�pre�sti�żo�wej�sek�cji�Un�cer�ta�in�Re�gard�fe�-
sti�wa�lu�w can�nes;�był�też�no�mi�no�wa�ny�do Osca�ra�w ka�te�go�rii
„Naj�lep�szy�film�nie�an�glo�je�zycz�ny”.�Jest�to�film�opo�wia�da�ją�cy
hi�sto�rię�ro�dzi�ny,�w któ�rej�ro�dzi�ce�od�ci�na�ją�swym�dzie�ciom�do�-
stęp�do świa�ta�ze�wnętrz�ne�go�i wpa�ja�ją�im�je�go�fał�szy�wy�ob�raz.
od 1�lip�ca, ki�no�war�sza�wa�–�sa�la�Not,�ul.�Piłsudskiego�74

PRzE�GLąd�FiL�MO�wy�BRa�vE 2011
Od 3�do 7�lip�ca�od�bę�dzie�się�fil�mo�wa�część�te�go�rocz�ne�go
Bra�ve�Fe�sti�va�lu.�zo�sta�nie�po�ka�za�nych 15�fil�mów�w trzech
blo�kach�te�ma�tycz�nych:�BRa�Ve�cON�TeXT;�BRa�Ve�pe�Ople
dOc;�BRa�Ve�FO�cUs.�Bi�le�ty�10 zł.�kar�net�na 1.�dzień 25 zł.

ki�no�war�sza�wa�–�sa�la�Not,�ul.�Piłsudskiego�74




