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Muzeum Archeologiczno-Historyczne
ul. Brama Brzostowska 1, Głogów

www.muzeum.glogow.pl, godz. 17-24.00
nA DWORZE KSIęCIA ZyGMunTA

Życie i obyczaje na dworze ostatnich Jagiellonów: plac za-
baw, pokazy i warsztaty haftu i tkactwa, prezentacja kuch-
ni i uzbrojenia; Inscenizacja teatralno-taneczna o księciu
Zygmuncie i pięknej Katarzynie: pokazy tańców i mody re-
nesansowej, nauka tańca i zabawy dla publiczności; Zyg-
munt Jagiellończyk w Głogowie – spektakl uczniów z SP12
– 2x20min. Zwiedzanie wystaw muzealnych: 45 – lecie
Muzeum w Głogowie; Archeologiczna autostrada; Obrona
Głogowa w 1109; wystawa: Aliquantulum; Jak to z garn-
kiem było; Tamara Sass – Grafika Rzeźba; Blask złota i sre-
bra, czyli pieniądz w baroku + wybijanie monety
okolicznościowej; Woda w życiu miasta.
Wieża zamkowa i ratuszowa czynne do godz. 22.00

Galeria Sztuki Socato ul. Oławska 21/7
godz. 18-22.00 alchemia obrazy Bartka Otockiego

Galeria Miejska, ul. Kiełbaśnicza
godz. 17-22.00 olśnienia i Powroty obrazy Kasi Banaś

Galeria ImpArt ul. Mazowiecka 17
godz. 18.00 finisaż wystawy Marcina Kozierkiewicza

Galeria Arttrakt
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
godz. 19.00 finisaż wystawy
artura Przebindowskiego „10
nowych obrazów“. Prezentacja kreacji, młodej, polskiej projek-
tantki mieszkającej i tworzącej w Londynie – Pauliny Palian.

Muzeum Miedzi
ul. Partyzantów 3, Legnica
www.muzeum-miedzi.art.pl

godz. 18-1.00

ŚWiadectWo Życia Jan Pa-
weł II w medalierstwIe śwIa-
towym z kolekcji Bernarda
Marka Adamowicza; Krzysztof
Skórczeski Kolekcja Miedzio-
rytów; dzielna Straż Pożarna
Ludziom Pomoc Niesie...

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
www.muzeum.boleslawiec.net
godz. 10-24.00, wstęp wolny

Dział Ceramiki, ul. Mickiewicza 13 otwarcie wystawy
Białe złoto – fabryki porcelany z Parowej; prezentacja mul-
timedialna oraz wykład; sprzedaż wyrobów porcelanowych
Dział Historii Miasta, ul. Kutuzowa 14 otwarcie wysta-
wy poświęconej powojennej działalności żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego i antykomunistycznego oraz
ekspozycji przybliżającej sylwetki bolesławian, byłych
żołnierzy AK. Wykład historyka, Leszka Żebrowskiego
pt.Wyklinanie Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie z Włady-
sławem Dłużniewskim, walczącym do 1947r. żołnierzem
Narodowych Sił Zbrojnych.
Publikacje w sklepie muzealnym z 50% upustem.

Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5, www.ma.wroc.pl

godz. 18.00 – 24.00, wstęp wolny
Zwiedzanie wystawy Ernsta Maya Nowe miasta na trzech
kontynentach – jednego z najwybitniejszych przedstawi-
cieli klasycznego modernizmu na świecie. To pierwsza
okazja, by zobaczyć w Polsce bogaty dorobek Maya, po-
cząwszy od realizacji w Europie po działalność w Związ-
ku Radzieckim i Afryce Zachodniej.
Projekt Moje miejsce oraz zabawa dla dzieci.

Muzeum Papiernictwa
ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój

www.muzpap.pl, godz. 19.00 – 23.00

20.00 wernisaż wystawy Bogdan Wieczorek. Panorama
Ziemi Kłodzkiej. 20.30 koncert „Abi & Roho Konar” Aga-
ty Bilińskiej i Roho Konara. 21.30 nOCnE CZERPAnIE
PAPIERu, ze specjalnie na ten wieczór przygotowanej
masy z dodatkiem gwiezdnego pyłu.

B.Wieczorek Panorama Ziemi Kłodzkiej

fot. D. Zielińska-Pytlowany

noc muze

Centrum Sztuki WRO
ul. Widok 7, www.wrocenter.pl

12.30 Niedzielny Poranek Fil-
mowy. 18.00 Oprowadzanie
kuratorskie po wystawie Krótka
historia instalacji wideo
godz. 20.00 – Feedback! Inte-
raktywny performans wideo 1.
godz. 22.00 – Feedback! Inte-
raktywny Performans wideo 2 I ATELIER WRO – Kuźni-
cza 29a: 15.00 Jaś Domicz zaprasza na Wakacje
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DnI KuLTuRy MuZuŁMAŃSKIEJ
al. Jana Kasprowicza 24, www.dni-kultury.pl
godz. 16-24.00 Kaligrafia
arabskaWaleeda Majeeda Od-
haira; Sztuka Islamu z kolekcji
kpt. J.Gawłowicza; Złota era
islamu; Ekspresowy kurs j.arabskiego; Henna Nocą – pokaz.

CS Impart ul. Mazowiecka 17, wstęp wolny
prezentacja KATECHEZA, godz. 21.30 koncert Romana
Kołakowskiego Sprzedawca piosenek, pokaz brytyjskich
filmów animowanych

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1, www.muzeum.wroclaw.pl

godz. 17.00 – 22.00, wstęp wolny
17.00 Mateusz Dworski Figury „dworskie” – rysunek,
plakieta, rzeźba oraz spotkanie z artystą. 17.30 Konstru-
owanie dawnych pojazdów konnych – dla najmłodszych.
18.00 Kącik modystki: kapelusze, cylindry i wachlarze
inspirowane wiekiem XIX. 19.00 Romantyczna podróż
z listem – gra planszowa w rozmiarze XXL. 19.00 Histo-
ria i architektura pierwszego wrocławskiego wieżowca
19.30 Koncert kwartetu smyczkowego. 20.00 – 22.00
Historie listami pisane Teatr KORBA. Zapraszamy rów-
nież do odwiedzenia stoiska pocztowego (od godz. 17-
20.00) i korzystania z pamiątkowego stempla.

Muzeum Historyczne
ul. Kazimierza Wielkiego 35, www.mmw.pl

Śląskie malarstwo pejzażowe II poł. XIX i I poł. XX wie-
ku, z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego; Bronisław
Krzysztof. Rzeźby i medale; Johann Christoh Kimpfel
(1750-1805). Rysunki między realnością a karykaturą
DLA DZIECI: Konkurs na najpiękniejszy papier pakunko-
wy. LOTERIA: każdy los wygrywa upominek związany
z Muzeum Miejskim Wrocławia.

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
Rynek, Stary Ratusz, www.mmw.pl

Prezentów Moc; Miejskie abstrakcje Young-Kyoung Youn
23.00 Sala Wielka Ratusza, koncert Wrocławskich Ka-
meralistów Cantores Minores Wratislavienses
DLA DZIECI: warsztaty dla dzieci z pakowania prezentów.

Muzeum Archeologiczne
ul. Cieszyńskiego 9, www.mmw.pl

Zapomniane oblicza; 18.00 – Turniej rycerski w Arsenale.
Walkom rycerzy towarzyszyć będą pokazy rzemiosł dawnych.
Obejrzeć będzie można unikatowy warsztat powrożnika.
Przy pracy zobaczymy witrażownika, szewca oraz jubilera.

Jedyny w polskich zbiorach obraz Wassilego Kandinskie-
go, prace najsłynniejszych niemieckich impresjonistów
oraz wiele innych niezwykłych dzieł sztuki. Udostępnio-
na będzie między innymi wystawa czasowa Malarstwo
niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu, wokół której
została zbudowana główna część programu Nocy. Wy-
kłady odbywać się będą w sali 116 i transmitowane na
telebim w holu głównym. 17.00 Sławni artyści niemiec-
kiego modernizmu, I.Gołaj. 18.00 Biedermeier – zacna
sztuka dla mieszczan, J. Jasińska-Sadura. 19.00 Duch
romantyzmu w XIX-wiecznym malarstwie niemieckim,
G. Wojturski. 22.30 Wrocławskie obiekty architektonicz-
ną inspiracją dla strojów – pokaz mody studentów Wyż-
szej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu. DLA
DZIECI: 16.30 Wielka podróż po Europie, S.Ortyl. 17.30
Motywy baśniowe w malarstwie niemieckim, G.Wojtur-
ski. 18.30 Stroje z nietypowych tworzyw – projektowa-
nie ze studentami WSH. Dstępne są wystawy stałe
i czasowe: Śląska rzeźba kamienna XII-XVI w.; Sztuka ślą-
ska XVI-XIX w.; Sztuka polska XVII-XIX w.; Polska Sztu-
ka Współczesna; Wystawy czasowe: Malarstwo
niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu; Polski New
Look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60.; Antyk w meblar-
stwie. Publikacje Muzeum Narodowego będą sprzedawa-
ne po promocyjnych cenach

Muzeum Etnograficzne
ul. Traugutta 111/113, www.muzeumetnograficzne.pl

godz. 16.00-24.00, wstęp wolny
Nocne spotkanie z duchami Karkonoszy. 17.00 koncert
zespołu „Wójtowianie” z Krasnobrodu. 18-23.00 – pre-
zentacje, warsztaty: wyroby z filcu Agaty Kowal-Ruschil,
anioły Barbary Makutynowicz, ozdoby piernikowe Marci-
na Goetza, wyroby z lnu Jagody Czudiak, szkło artystycz-
ne i witraże Beaty Grzesiak, Do degustacji karkonoskich
produktów regionalnych zachęcą lokalni producenci.
DLA DZIECI: 18-18.45 spotkanie z Duchem Gór, legen-
dy i podania czytać będzie dzieciom ich autor Janusz Mę-
drykiewicz. 18.45 -19.30 zabawa plastyczna „Liściaki”,
prowadzą: Barbara Sokołowska i Alina Pawłowska – obo-
wiązują zapisy: tel. 71 344 33 13

eów 2012
Muzeum narodowe

pl. Powstańców Warszawy 5, www.mnwr.art.pl
godz. 16.00 - 24.00, wstęp wolny

Wassily Kandinsky, Wieczorem
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1004-1008 Wieczory lisztowskie

Recitale fortepianowe
ALEKSIEJ ORŁOWIECKI (Sankt Petersburg)

Słowo o muzyce – Juliusz Adamowski

10 maja – Trzebnica, Starostwo Powiatowe, ul Leśna 1
g. 12.30 – 136. koncert dla młodzieży Jak słuchać muzyki
oraz koncert wieczorny godz. 18.00. Koncerty pod patro-
natem Starosty Trzebnickiego Roberta Adacha.
11 maja – Wrocław, Klub Muz. i Lit., pl. T. Kościuszki 9,
g. 12.30 – 137. koncert dla młodzieży Jak słuchać muzyki
11 maja – Oborniki Śląskie, Salonik Czterech Muz,
ul. J. Piłsudskiego 13, g. 18.30
12 maja – Wrocław, Klub MiL, pl. T. Kościuszki 9, g.17.00

W programie utwory: C. Debussy`ego, W. A. Mozarta,
A.Orłowieckiego i S.Rachmaninowa. Wstęp wolny!

Aleksiej Orłowiecki – wybitny pia-
nista, pedagog, kompozytor i dyry-
gent, laureat międzynarodowych
konkursów pianistycznych, od 1990
roku corocznie uczestniczący w róż-
nych formach działalności TiFL,
Członek honorowy Towarzystwa.

Absolwent (1984 r.) i wykładowca Konserwatorium Peters-
burgskiego (do 1996 r.). Studia pianistyczne odbył pod kie-
runkiem Grigorija Sokołowa (którego następnie został asys-
-tentem). Kompozycję studiował u Jurija Falika, a dyrygentu-
rę operową i symfoniczną u Ilji Mussina. Laureat międzyna-
rodowych konkursów pianistycznych (I nagroda na Konkursie
im. J. Iturbiego w Walencji w Hiszpanii w 1990 r., II nagroda
na Konkursie im. F. Liszta w Utrechcie w Holandii w 1989 r.).
Prowadzi ożywioną działalność artystyczną i pedagogiczną.
Jego obszerny repertuar obejmuje utwory od okresu baroku
do współczesności, najchętniej gra jednak dzieła Chopina,
Liszta, Rachmaninowa i Beethovena, w r. 1991 nagrał w Ho-
landii na fortepianie Erard z epoki Liszta dwie płyty kompakto-
we z utworami tego kompozytora. Oprócz koncertów
w rodzinnym kraju występował w Hiszpanii, Holandii, Jugo-
sławii, Niemczech, Szwajcarii i wielokrotnie w Polsce (pra-
wie 80 recitali oraz kilka koncertów symfonicznych).
W ostatnich latach coraz częściej występuje również jako dy-
rygent i kameralista. W Polsce prowadził ponad 20 ogólno-
polskich kursów pianistycznych (dla ok. 1300 pedagogów
i uczniów z ponad 70 szkół muzycznych) i był profesorem
wszystkich 18 międzynarodowych mistrzowskich kursów
oraz jurorem wszystkich krajowych i miedzynarodowych kon-
kursów pianistycznych zorganizowanych przez TiFL. Jego do-
robek kompozytorski to utwory kameralne, fortepianowe,
symfoniczne (m. in. Wariacje na fortepian i orkiestrę oraz „Ba-
chanalie na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową”).

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
pl. T. Kościuszki 9, Wrocław

tel.: 600 39 36 34; www.liszt.art.pl TiFL

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Władz Samorządowych
Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Trzebnickiego, Obornik Śląskich
i Wrocławia oraz Związku Artystów wykonawców STOART.

WAŁBRZYCH ul. SŁOWACKIEGO 4, tel. 74 842 28 93
Dyrektor Naczelny i Artystyczny – JERZY KOSEK

3.5, godz. 19.00 Teatr Zdrojowy – Szczawno Zdrój
KONCERT Z OKAZJI 3 – MAJA
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Jerzy Maksymiuk
Program: L. van Beethoven: IV Symfonia B – dur op. 60; M. Kar-
łowicz: Walc i Finał z „Serenady na smyczki”
4.05, godz. 19.00 A
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: JERZY MAKSYMIUK
solista: ELŻBIETA KARAŚ – Krasztel (fortepian)
Program: J. Maksymiuk: „Liście gdzieniegdzie spadające” na or-
kiestrę kameralną i fortepian (partię solową wykona kompozy-
tor); W. A. Mozart: Koncert fortepianowy C – dur KV 467; L. van
Beethoven: IV Symfonia B – dur op. 60
11.05, godz. 19. 00 A
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: JóZEF WIŁKOMIRSKI
solista: ATSUKO SETA (fortepian)
Program: S. Rachmaninow: II Koncert fortepianowy c – moll
op. 18; A. Chaczaturian: II Symfonia „Z dzwonem”
18.05, godz. 19.00 A
Koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Skrzyp-
cowego „Młody Paganini” w Legnicy
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: JERZY KOSEK
soliści – skrzypkowie: MATEUSZ MAKUCH, SARA DRA-
GAN, JOANNA KASPERCZYK, MAGDALENA HEINZ, CE-
LINA KOTZ, MARTA GIDASZEWSKA
Program: H. Wieniawski: Wariacje na temat własny
C. Saint – Saens: Introdukcja i rondo capriccioso; H. Wieniawski:
Polonez A – dur; A. Chaczaturian: Koncert skrzypcowy cz. I; J.
Brahms: Koncert skrzypcowy D – dur op. 77 cz. I; H. Wieniaw-
ski: Koncert skrzypcowy d – moll op. 22 cz. I

styPendyści samorządu wrocławia
miastu

Zapraszamy na 122 koncert z cyklu: „Stypendyści Samo-
rządu Wrocławia – miastu”. Koncert przygotowuje i pro-
wadzi Nina Domaszewicz-Czajka.

21 maja, godz. 18.00 – KMiL, pl. T. Kościuszki 9

Pieśni z filmów i musicali
Koncert w wykonaniu artystów:
ELZBIETA MAŁGORZATA MACH – SOPRAN
Andrzej Kalinin – tenor; Wiktor Szymajda – fortepian
Koncert poprowadzi Janusz Luboiński.

27 maja, godz. 17.00. Bilety: 15-22 zł
CK Zamek, pl. Świętojański 1
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EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

Ser�decz�nie�za�pra�szam 2�ma�ja�mi�ło�-
śni�ków�sztu�ki�ba�le�to�wej�na spek�takl
„Je�zio�ro�ła�bę�dzie”�P.�Czaj�kow�skie�go.
Przed�sta�wie�nie�od lat�cie�szy�się�du�-
żym� za�in�te�re�so�wa�niem� na�szej� pu�-
blicz�no�ści,� ale� w tym� dniu� bę�dzie
mia�ło�szcze�gól�ny�cha�rak�ter.�Ju�bi�le�usz 25-le�cia�pra�cy�ar�-
ty�stycz�nej�bę�dą�ob�cho�dzić�so�li�ści�ba�le�tu:�bra�cia�Piotr
i Pa�weł�Olek�sia�ko�wie,�któ�rzy�od po�cząt�ku�swo�jej�ka�rie�ry
zwią�za�ni�są�z Ope�rą�Wro�cław�ską.�Bę�dzie�to�za�tem�oka�-
zja�do zło�że�nia�ar�ty�stom�ser�decz�nych�ży�czeń�i gra�tu�la�cji.

W ma�ju� ju�bi�le�usz 20-le�cia� pra�cy� ar�ty�stycz�nej� ob�cho�dzi�
Mi�chał�Zna�niec�ki,�re�ży�ser�ma�ją�cy�na swo�im�kon�cie�wie�le�zna�-
czą�cych�inscenizacji�na eu�ro�pej�skich�i pol�skich�sce�nach�ope�-
ro�wych.�Ostat�nią�je�go�re�ali�za�cją�na na�szej�sce�nie�jest�„Otel�lo”
G.�Ver�die�go,�któ�re�go�pre�mie�ra�od�by�ła�się�w mi�nio�nym�mie�-
sią�cu.�Ju�bi�le�usz�jest�oka�zją�do za�pre�zen�to�wa�nia�w dniach�od
8do13ma�ja�spek�ta�kli�re�ży�se�ro�wa�nych�przez�ar�ty�stę�na na�szej
sce�nie.� Za�pra�szam� pu�blicz�ność� do Ope�ry� Wro�cław�skiej
już 6ma�ja�na spo�tka�nie�z Mi�cha�łem�Zna�niec�kim�w cy�klu�Ku�li�-
sy�ope�ry.�Dzień�póź�niej�w Ora�to�rium�Ma�ria�num�Uni�wer�sy�te�tu
Wro�cław�skie�go�od�bę�dzie�się�go�ścin�ny�wy�stęp�ze�spo�łu�Te�atru
Wiel�kie�go�w Po�zna�niu,�któ�ry�za�pre�zen�tu�je�spek�takl�„Cze�ka�-
jąc�na Cho�pi�na”�w re�ży�se�rii�Ju�bi�la�ta.�W ko�lej�nych�dniach�za�-
chę�cam� do obej�rze�nia� w na�szym� te�atrze� przed�sta�wień
w in�sce�ni�za�cji M.�Zna�niec�kie�go:�„Sam�son�i Da�li�la” C.�Sa�int�-
-Saënsa,�„Ri�go�let�to”�G.�Ver�die�go,�„Es�ter”�Pra�squ�ala�i „Ha�gith”
K.�Szy�ma�now�skie�go,�„Otel�lo”�G.�Ver�die�go,�„Co�si�fan�tut�te”
W.�A.�Mo�zar�ta�oraz�„Na�pój�mi�ło�sny”�G.�Do�ni�zet�tie�go.

Ope�ra�Wro�cław�ska�w�majowym� repertuarze� umie�ści�ła
aż 25�ty�tu�łów.�Mam�na�dzie�ję,�że�spo�tka�ją�się�one�z za�in�te�-
re�so�wa�niem�pu�blicz�no�ści.�Ser�decz�nie�za�pra�szam.

2 śr 1900
JJeezziioorroo  łłaabbęęDDzziiee  piotr czaJkoWski
Jubileusz 25-lecia pracy artystyczneJ
ppiioottrraa  ii  ppaaWWłłaa  oolleekkssiiaakkÓÓWW

4 pt 1900 rraaJJ  uuttrraaccoonnyy  krzysztoF penDerecki

5 so 1100 cczzeerrWWoonnyy  kkaappttuurreekk  Jiří pauer

5 so 1900 cczzaarrooDDzziieeJJsskkii  FFlleett  WolFgang aMaDeusz Mozart

6 nd 1200 kkuulliissyy  ooppeerryy  Michał znaniecki

6 nd 1700 ssttrraasszznnyy  DDWWÓÓrr  stanisłaW Moniuszko

7 pn 1900 cczzeekkaaJJąącc  nnaa  cchhooppiinnaa    ssaallaa::  oorraattoorriiuuMM  MMaarriiaannuuMM
goŚcinnie: teatr Wielki iM. s. Moniuszki W poznaniu

8 wt 1900 ssaaMMssoonn  ii  DDaalliillaa  c. saint-saËns

9 śr 1900 rriiggoolleettttoo  giuseppe verDi

10 cz 1900
hhaaggiitthh  karol szyManoWski

eesstteerr prasqual

11 pt 1900 ootteelllloo  giuseppe verDi

12 so 1900 ccoossii  FFaann  ttuuttttee  WolFgang a. Mozart

13 nd 1700 nnaappÓÓJJ  MMiiłłoossnnyy  gaetano Donizetti

15 wt 1900 ccyyrruulliikk  sseeWWiillsskkii  gioacchino rossini

16 śr 1900 ccaarrMMeenn  georges bizet

17 cz 1100 ssiiDD  --  WWąąŻŻ,,  kkttÓÓrryy  cchhcciiaałł  ŚŚppiieeWWaaćć  MalcolM Fox

17 cz 1900 kkoobbiieettaa  bbeezz  cciieenniiaa  richarD strauss

18 pt 1900 ooppooWWiieeŚŚccii  hhooFFFFMMaannnnaa  Jacques oFFenbach

19 so 1100 cczzeerrWWoonnyy  kkaappttuurreekk  Jiří pauer

19 so 1900 ccyyggaanneerriiaa    giacoMo puccini

20 nd 1700 JJooaannnnaa  DD’’aarrcc    giuseppe verDi

22 wt 1100 cczzeerrWWoonnyy  kkaappttuurreekk  Jiří pauer

22 wt 1900 hhaallkkaa stanisłaW Moniuszko

25 pt 1900 DDoonn  ggiioovvaannnnii  WolFgang aMaDeusz Mozart

26 so 1900 ccÓÓrrkkaa  źźllee  ssttrrzzeeŻŻoonnaa  louis Joseph FerDinanD herolD

27 nd 1700 ttrraavviiaattaa  giuseppe verDi

29 wt 1100 cczzeerrWWoonnyy  kkaappttuurreekk  Jiří pauer

29 wt 1900 ccaarrMMeenn  georges bizet

30 śr 1900 kkrrÓÓll  rrooggeerr  karol szyManoWski

31 cz 1900 lleeggeennDDyy  oo  MMaarryyii  bohuslav MartinŮ

dyrekcja�zastrzega�sobie�możliwość�zmian�w�repertuarze.

iinn  FFoorr  MMaa  ccJJaa ii rree  zzeerr  WWaa  ccJJaa  bbii  llee  ttÓÓWW  –– Dział pro mo cji i ob słu gi Wi dzów:
tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81

sspprrzzee  DDaaŻŻ  bbii  llee  ttÓÓWW  –– ka sa ope ry, ul. Świd nic ka 35: 
pn -pt: 10.00-19.00; so: 12.00-19.00; nd: 11.00-17.00

go dzi nę przed spek ta klem tel.: 71 370 88 18 (prze rwa 15.15-15.30)

Ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny

Ope ry Wro cław skiej

Jubileusz
20-lecia

pracy
artystyczneJ

MMiicchhaałłaa
zznnaanniieecckkiieeggoo
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trze�ci�ma�Ja�na�trzy�akor�de�ony
Te go rocz ne ob cho dy Świę ta Kon sty tu cji Trze cie go Ma ja
w Po lko wi cach uświet ni kon cert tria akor de ono we go
Free Ac cor dions, któ ry od bę dzie się 3 ma ja o godz. 19.00
w Ko ście le pw. Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski.
Trio Akor de ono we FREE AC COR DIONS po wsta ło z ini -
cja ty wy trój ki przy ja ciół, stu den tów Aka de mii Mu zycz nej
im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie. Ze spół two rzą:
Piotr To ma la, Mar ty na Choj nac ka i Mi ko łaj Sto lar ski, któ -
rzy są jed ny mi z naj wy bit niej szych akor de oni stów mło -
de go po ko le nia w Pol sce.
W ten wy jąt ko wy dzień mu zy cy wy ko na ją pro gram zło żo ny
z utwo rów pol skich kom po zy to rów, m.in. An drze ja Krza -
now skie go i Paw ła Ba ran ka – akor de oni sty z ze spo łu Mo -
tion Trio, któ ry wie lo krot nie kon cer to wał w Po lko wi cach.
Za brzmią tak że dzie ła Ri char da Gal lia no, Mau ri ce'a Ra ve la,
Die tri cha Bu xte hu de oraz tra dy cyj ne me lo die bał kań skie.

3 ma ja, godz. 19.00 – PO LKO WI CE
Ko ściół pw. Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski.  Wstęp wol ny!

kon�cert�trzech�chó�rów
Cen trum Kul tu ry Za mek za pra sza na nie zwy kły kon cert,
pod czas któ re go swój zróżnicowany re per tu ar za pre zen -
tu ją trzy chó ry – Chór Bal la da z CK Zamek, duń ski chór
Se ven Sharp oraz wrocławski chór Ba si li ca Can tans.
Chór Bal la da – chór zrze sza  ak tyw nych i uta len to wa nych
se nio rów pod akom pa nia men tem Ja na Cho wań ca.
Se ven Sharp – duń ski chór pod ba tu tą Eri ka An der se -
na łą czy wie le ga tun ków mu zycz nych od roc ka po jazz.
Pod czas kon cer tu usły szy my rów nież pio sen ki mu si ca lo -
wych oraz utwo ry z re per tu aru Be atle sów, Co he na, Qu -
een. Prócz mu zy ki współ cze snej chór lu bi pre zen to wać
ro do wi te, duń skie pie śni i bal la dy w cie ka wej aran ża cji.
W Pol sce Chór wy stą pi po raz pierw szy.
Ba si li ca Can tans – wro cław ski chór li tur gicz ny pod ba tu -
tą Mi ro sła wy Ju ra -Że gleń. Po za pie śnia mi re li gij ny mi,
pa syj ny mi i ko lę da mi Chór wy ko nu je utwo ry pa trio tycz -
ne, lu do we oraz mu zy ki cer kiew nej.

19 ma ja, godz. 16.00. Wstęp wol ny!
Am fi te atr CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1

PO ZNAń SKI CHóR KA ME RAL NY 
caP�Pel�la�mu�si�cae�an�ti�qu�ae�orien�ta�lis

Dy ry gent: Le on Za bo row ski
Chór po wstał w 1984 ro ku z ini cja ty wy ab sol wen ta Kon -
ser wa to rium im. P. Czaj kow skie go w Mo skwie – dr Le ona
Za bo row skie go – obec nie pro fe so ra Aka de mii Mu zycz nej
w Po zna niu. Sku pia jąc przed sta wi cie li róż nych śro do wisk
i po ko leń, ten po znań ski ze spół spe cja li zu je się w mu zy ce
cer kiew nej mi strzów ro syj skich XVIII -XX wie ku. Chór jest
wie lo krot nym zdo byw cą na gród i wy róż nień na kon kur -
sach i fe sti wa lach chó ral nych (m. in. dwa ra zy zo stał lau -
re atem I Na gro dy na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Mu zy ki
Cer kiew nej w Haj nów ce). W cią gu 27 lat dzia łal no ści CAP -
PEL LA da ła po nad 440 kon cer tów w kra ju i za gra ni cą.
W do rob ku ar ty stycz nym ze spo łu są na gra nia ra dio we, vi -
deo, te le wi zyj ne oraz trzy pły ty kom pak to we.

6 ma ja, godz. 18.30 – Katedra Prawosławna p.w.
narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, ul Św. Mi ko ła ja 40

X wie�czór�fla�men�co�W MDK ŚRóD MIE ŚCIE
Jed na z im prez MDK -u,
na któ rą cze ka się z nie -
cier pli wo ścią. Or ga ni zo -
wa na co ro ku wio sną
przez do sko na łą tan cer kę
i na uczy ciel kę fla men co
– Ju sty nę Ja rek – sku pia
lu dzi, dla któ rych ta niec
jest waż ną i pięk ną czę -
ścią ży cia. Wy jąt ko wa at -
mos fe ra tej im pre zy
przy cią ga za rów no wspa -
nia łych wy ko naw ców, jak
i wy tra- w ną pu blicz ność.
Wie czór Fla men co to za -
wsze świę to tań ca, któ re
wszyst kim za chwy ca
– cho re ogra fią, mu zy ką,
stro ja mi i uro dą tan ce rzy.

W tym ro ku na sce nie zo ba czy my przed sta wi cie li wro -
cław skich szkół fla men co: Pa sa La Vi da – Ju sty ny Ja rek,
Su enos Fla men co – Aga ty Ma kow skiej, uczen ni ce z Cen -
trum Fla men co – Ka ta rzy ny Ra du ło wicz, Ar te Fla men co
– Ka ta rzy ny Ma łec kiej, Ma nos y Ta co nes – An ny
Pat kie wicz oraz so li stów.

11 ma ja, godz. 18.00 – MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5



  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
maj w Aka de mii Mu zycz nej to tra -
dy cyj nie czas kon cer tów dy plo mo -
wych – so lo wych, ka me ral nych oraz
z udzia łem or kiestr, czas kon cer tów
chó ral nych i po ka zów sce nicz nych.
Z ra do ścią za chę cam Pań stwa do
uczest nic twa w im pre zach ar ty stycz -
nych or ga ni zo wa nych przez na szą Uczel nię. Pro po nu je my
mię dzy in ny mi pre mie ro we spek ta kle ope ro we dzie ła
Clau dio Mon te ver die go Ko ro na cja Pop pei oraz Kon cer ty
Dy plo man tów Wy dzia łu In stru men tal ne go, któ re tra dy cyj nie
za pre zen tu je my m. in. w Sa li Fil har mo nii Wro cław skiej
oraz w Ora to rium Ma ria num Uni wer sy te tu Wrocław-
skie go. W ra mach pro gra mu Vi si ting Pro fes sors go ścić bę -
dzie my wy bit ne go ho len der skie go sak so fo ni stę, kom po zy -
to ra, aran że ra i pe da go ga prof. Jo ha na van der Lin de na,
któ ry po pro wa dzi wy kła dy, kurs mi strzow ski oraz wy stą pi
z re ci ta lem sak so fo no wym w na szej Uczel ni. 
Mi ło śni ków mu zy ki chó ral nej za pra sza my na tra dy cyj ne
już Kon cer ty Dy plo man tów Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej,
pod czas któ rych naj lep si stu den ci te goż Wy dzia łu wy stą pią
wraz z chó ra mi Aka de mii Mu zycz nej oraz Or kie strą
Smycz ko wą Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, pre zen tu jąc
sze ro ki re per tu ar mu zycz ny, od mu zy ki daw nej po cząw szy, 
a na mu zy ce współ cze snej skoń czyw szy. 
Już dzi siaj pra gnę ser decz nie za pro sić wszyst kich za in te re -
so wa nych uczniów szkół mu zycz nych i stu den tów do czyn -
ne go udzia łu w ko lej nej edy cji Let niej Aka de mii Mu zycz nej,
któ ra od bę dzie się w lip cu w sie dzi bie na szej Uczel ni. 
W te go rocz nej edy cji Let niej Aka de mii Mu zycz nej pro po -
nu je my za ję cia w za kre sie in stru men ta li sty ki, w kil ku na stu
spe cjal no ściach in stru men tal nych, po nad to w za kre sie
kom po zy cji oraz – po raz pierw szy – za ję cia w za kre sie
śpie wu so lo we go. 
Wszyst kich Pań stwa pra gnę ser decz nie za pro sić do udzia łu
w im pre zach or ga ni zo wa nych przez na szą Uczel nię.

Kry stian Kiełb
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu

AKADEMIA MUZYCZNA 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2

MAJ W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

8 V godz. 18.30 Sala Kameralna Akademii Muzycznej
RECITAL SAKSOFONOWY
prof. Johana van der Lindena
w ramach programu Visiting Professors

14 V godz. 19.00 Fil har mo nia Wro cław ska
KON CERT DY PLO MAN TÓW
Aka de mic ka Or kie stra Sym fo nicz na 
dy ry gent: Jan Mi łosz Za rzyc ki
so li ści: Mo ni ka Koź luk – obój,
Mi chał Le oniak – for te pian

17 V godz. 19.00 i 18 V godz. 16.00
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
SPEK TAKL OPE RO WY 
Ko ro na cja Pop pei C.Mon te ver di
so li ści: stu den ci Wy dzia łu Wo kal ne go,
Mię dzy wy dzia ło wy Ze spół In stru men tal ny
dy ry gent: Ta de usz Za they
re ży se ria: Elż bie ta Lej man -Krzysz ty niak

20 V godz. 19.00 Sa la Ora to rium Ma ria num UW
KON CERT DY PLO MAN TÓW
Aka de mic ka Or kie stra Ka me ral na
so li ści: Ar ka diusz Kąt ny – per ku sja,
Sta ni sław Lesz czyń ski – kon tra bas
dy ry gen ci: Mi chał Ju ra szek, Mi łosz Ku la

22 V godz. 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT STU DEN TÓW 
kla sy śpie wu prof. Pio tra Ły kow skie go

23 V godz. 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT w ra mach dy plo mów li cen cjac kich
Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej

24 V godz. 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT STU DEN TÓW 
kla sy śpie wu ad. dr hab. Ta de usza Pszon ki

25 V godz. 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT STU DEN TÓW
kla sy śpie wu prof. Ewy Czer mak

27 V godz. 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT STU DEN TÓW 
kla sy śpie wu prof. Eu ge niu sza Są siad ka

www.amuz.wroc.pl
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WY BIT NA AK TOR KA
ewa�ka�sPrzyk

JA KO GWIAZ DA POR NO WE WRO CŁA WIU!
Ewa Ka sprzyk po raz ko lej ny wcie li się w po stać Pat ty
Di phu sa, gwiaz dy por no, sym bo lu sek su, po sta ci au tor -
stwa Pe dro Al mo do va ra. Spek takl gra ny z ogrom nym
po wo dze niem w War sza wie te raz bę dą mie li oka zję zo -
ba czyć miesz kań cy Wro cła wia. Nie wąt pli wie wiel ka grat -
ka dla mi ło śni ków te atru, twór czo ści Pe dro Al mo do va ra
oraz ta len tu i kunsz tu ak tor skie go Pa ni Ewy Ka sprzyk,
zna nej szer szej pu blicz no ści ze swo ich licz nych ról fil -
mo wych i se ria lo wych, m. in.: Ko gel -Mo gel, Ga li ma tias
czy li Ko gel -Mo gel II, Ko me dia mał żeń ska, Och Ka rol II,
a tak że Zło to pol scy, Mag da M., Na do bre i na złe.
Bi le ty: 45/55/65zł www.ebi let.pl; www.even tim.pl.

12 ma ja, godz. 18.00
Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław ul. Kar ko no ska 10

wro�cław�ski�te�atr�ko�me�dia
PL. TE ATRAL NY 4A www.te atr ko me dia.com

1, 3 ma ja, godz. 17.00, 6 ma ja, godz. 16.30
ŻY CIE SZKO DZI ZDRO WIU
10 ma ja, godz. 20.00 – TA NA SZA KLA SA
11, 12, 13 ma ja, godz. 20.00 – MAY DAY 2
17 ma ja, godz. 20.00; 20 ma ja, godz. 17.00
BO EING BO EING
18, 19 ma ja, godz. 20.00 – Z RĄCZ KI DO RĄCZ KI
24 ma ja, godz. 18.00, 20.00 
25 ma ja, godz. 18.00, 20.30 – PRE MIE RA
26 ma ja, godz. 18.00 – TRZY RA ZY ŁóŻ KO
31 ma ja, godz. 20.30 – SZA LO NE NO ŻYCZ KI

Em me rich Kalmán księż�nicz�ka�czar�da�sza
SPEK TAKL OPE RET KO WY

To kla sycz na ope ret ka – ba wi, śmie szy i wzru sza. Peł -
na zgrab nych, ła two wpa da ją cych w ucho me lo dii w ryt -
mie czar da sza i dow cip nych dia lo gów. W va rie te Or feum,
po zna je my uro czą Sy lvę i przy stoj ne go księ cia Edwi na.
Ich sza lo na mi łość zo sta je pod da na wie lu pró bom. Do -
bo ro wa ob sa da so li stów scen pol skich, pa ra ba le to wa,
ka me ral na or kie stra zło żo na z wro cław skich mu zy ków
gwa ran tu ją Pań stwu wie le nie za po mnia nych prze żyć!
W ty tu ło wej ro li Mo ni ka GRUSZ CZYN SKA – so list ka ope -
ret ki – so pran, a także: Ewa Szy dło – Sta zja; Ry szard Kla -
niec ki – Edwin; To masz Szto nyk – Bo ni; Ma rek Szy dło
– Fe ri; An na Sta szew ska – ba let; Piotr Zgon dek – ba let
oraz Or kie stra pod dyr. Ma riu sza Dziub ka.

11 ma ja, godz. 18.00 i 20.30. Bi le ty: 50 zł
Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław, ul. Kar ko no ska 10

te�atr�mu�zycz�ny ca�Pi�tol�www.te atr -ca pi tol.pl

5 ma ja, g. 17.00 i 20.00 – TVP, ul. Kar ko no ska 8 – DŻOB 
8 i 9 ma ja, godz. 20.00 – Ma ła Sce na, ul. Pił sud skie go 72
RZE CZE BUD DA CHI NA SA KI
9 ma ja, g. 9 i 11.30; 10 ma ja, g. 10.30 – CS Im part
PE WIEN MA ŁY DZIEń
11 ma ja, g. 20.00; 12 ma ja, g. 18.00; 13 ma ja,
g. 17.00 – CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17 – HA IR 
17 i 18 ma ja, godz. 19.00; 19 i 20 ma ja, godz. 17.00
Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław, ul. Kar ko no ska 10
JER RY SPRIN GER – THE OPE RA
25 ma ja, godz. 20.00 – PRE MIE RA
26 i 27 ma ja, godz. 20.00 – MS ul. Pił sud skie go 72
SEX MA CHI NE

wie�czór�Po�etyc�ko�-mu�zycz�ny
MA RII EWY SY SKI I BAR TO SZA PA TRY KA RZY MA NA

Wy sta pią: Ilo na Ka liń ska – flet; Bar tosz Pa tryk Rzy man
– for te pian; Mi ro sław Owcza rek – ba ry ton oraz pro wa -
dze nie wie czo ru.
W pro gra mie m.in: wier sze z to mu „Do ve vai?” M. E.
Sy ski oraz z to mu „Esqu is se” B. P. Rzy ma na, a tak że
„Du et” na flet i for te pian oraz Trzy Ele gie M. Sa wy.

16 ma ja, godz. 18.00 – Klub MiL, pl. Ko ściusz ki 9
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te�atr�Pwst
ul. BRA nI BOR SKA 59 www.pwst.wroc.pl

8, 9, 10 maja, godz. 18.00 - Sala Czarna PWST
POPER- WYBRANE SCENY. PAVOR NOCTURNUS
Hanoch Levin
14, 15, 16 i 17 maja, godz. 18.00 - Sala Studio PWST
BALLADYNY I ROMANSE-SZKIC 
na podstawie powieści Ignacego Karpowicza
23 maja, godz. 19.00 - Sala Studio PWST
BREAD & PUPPET - INSURRECTION MASS
próba spektaklu z udziałem publiczności

na wszystkie spektakle wstęp wolny,
po wcześniejszej rezerwacji tel.: 71.358.34.06

Ma ry sia/Ma ria Stu art: Ewe li na Ci szew ska
Głos mat ki z of fu: Mi ro sła wa Lom bar do
Sce na riusz i re ży se ria: Ewe li na Ci szew ska, mu zy ka: Wło -
dzi mierz Knior ski, re ży se ria świa teł: Ro bert Ba liń ski, ani -
ma cje: Ja kub Lech, sce no gra fia: Ewe li na Ci szew ska.
Jed na sie dzi w mu zeum i pil nu je, dru ga jest pil no wa na,
a trze cia pil nu je tej, któ ra pil nu je. Tym spo so bem... jed -
na ist nie je dzię ki dru giej, wy klu cza ją się i uzu peł nia ją, bo
ta re la cja ist nie je bez wzglę du na wiek i oko licz no ści...
puch nie lub kur czy się, na wet je śli prze strzeń po zo sta je
nie na ru szo na...

10 PO DWóJ nyCH ZA PRO SZEŃ
nA HA SŁO CO JE ST GRA NE

Za pro sze nia cze ka ją na na szych czy tel ni ków, w dzia le
pro mo cji PWST przy ul. Bra ni bor skiej 59, w dzia le pro -
mo cji – to jest przy wej ściu głów nym. De cy du je ko lej -
ność zgło szeń. Za pra sza my!

18 ma ja, godz. 19.00
PWST Wro cław, ul. Bra ni bor ska 49 – Du ża sce na

fot. Robert Baliński

ma�ria�s.
MO NO DRAM

wro�cław�ski�te�atr�wsPół�cze�sny
UL. RZEź NI CZA 12 www.wte atrw.pl

5, 6, 8, 9 ma ja, godz. 19.00
TRANS -ATLAN TYK
Wi told Gom bro wicz, reż. Ja ro sław Tu mi daj ski
10, 11, 12, 13 ma ja, godz. 19.15
WE DŁUG BOB CZYń SKIE GO
reż. Aga ta Du da -gracz
15, 16 ma ja, godz. 19.00
CHWI LA – Wi sła wa Szym bor ska
mo no dram po etyc ki Elż bie ty Go liń skiej
17, 18, 20, 22 ma ja, godz. 19.00 – KA SPAR
Pe ter Hand ke, reż. Bar ba ra Wy soc ka
23, 24, 25 ma ja, godz. 19.15
SZTAN DAR ZE SPóD NI CY
wg Ga brie li Za pol skiej, reż. Ula Ki jak

26, 27, 29, 30 ma ja, godz. 19.00
PO ŻE GNA NIE JE SIE NI 
Wit ka cy, reż. Piotr Sie kluc ki
31 ma ja, 1,2 czerw ca, godz. 19.15
KRóL LE AR 
Wil liam Sha ke spe are, reż. Ce za ri jus Graužin is

te�atr�ar�ka�UL. MEN NI CZA 3 www.te atrar ka.pl

5 ma ja, godz. 19.00 – SEN NO CY LET NIEJ
11 i 12 ma ja, godz. 19.00 – BAL U HAW KIN GA
18 ma ja, godz. 19.00
EDY TA STE IN. W PO ŚPIE CHU DO NIE BA
25 ma ja, godz. 19.00 – OSKAR I PA NI Ró ŻA
26 ma ja, godz. 19.00
ŚWIĄ TY NIA. DY BUK – LE GEN DY ŻY DOW SKIE
Bi le ty: 20/25/30zł

cs�im�Part�ul. Ma zo wiec ka 17
KA LEn DA RIuM – MAJ 2012

7 V godz. 20.00 JAZZ JAM SES SION.
Wstęp wol ny!
10 V godz. 19.00 SPO TKA NIE – spek takl
11 V godz. 18.00 IWO NA LO RANC – kon cert
14 V godz. 9.30, 11.30 ZA CZA RO WA NA KO LO MO TY WA
Spektakl dla dzieci
15 V godz. 19.00 PIOTR PAW LAK JAZ Z TET
15 V godz. 20.00 BLU ES JAM SES SION. Wstęp wol ny!
16 i 17 V godz. 19.00 LE NIN GRAD – spek takl
22 V godz. 19.00 MóJ BO SKI ROZ WóD – mo no dram
Kry sty ny Pod lew skiej (wer sja pol ska)
23 V godz. 19.00 MóJ BO SKI ROZ WóD (w. an giel ska)
24 V godz. 19.00 UCISZ SER CE – re ci tal Be aty Le rach

Po IFF przed IFF – PRZE GLąD In TER Dy SCy PLI nAR ny
25 V godz. 17.00 OPO WIE ŚCI Z SZA FY – Gru pa Wi ne -
gret – spek takl; godz. 19.00 ZŁA MA NE PA ZNOK CIE
– An na Sku bik – mo no dram; godz. 20.00 PO PKUL TU RA
– kon cert; godz. 21.00 STRE ET DUST – per for man ce;
od godz. 18.00 PO KA ZY FIL MóW: Oile an Tho ra igh (ir -
landz ki) i bry tyj skich ani ma cji. SPO TKA NIE Z UR SZU LĄ
KU LE TĄ – Kul tu ra ję zy ka w prak ty ce
26 V godz. 17.00 M – AN NA BIER NAC KA – mo no dram;
godz. 18.30 CIA ŁO – Ewa Sta roń – te atr tań ca;
godz. 20.00 ŚLUB – Ro mu ald Krę żel – spek takl;
godz. 16.00 PO KA ZY FIL MóW
ir landz kich i bry tyj skiej ani ma cji 
27 V godz 20.00 MAR CIN FIC QU IN TET – kon cert
31 V godz. 10.00 KRóL MA CIUŚ – PRE MIE RA
Spektakl dla dzieci



www.pantomima.wroc.pl
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

W programie pokazów premierowych grany będzie również spektakl:

POŁAWIACZE PAPIERU Scenariusz, reżyseria i oprac. mu-
zyczne: Zbigniew Szymczyk; Scenografia i kostiumy: Marek Tybur;

Obsada: Artur Borkowski, Mateusz Kowalski, Radomir Piorun,
Mariusz Sikorski, Zbigniew Szymczyk, Robert Wieczorek

W przedstawieniu wykorzystano muzykę Wojciecha Kilara z filmów: Sal-
to i Perła w koronie, tradycyjną muzykę klezmerską i utwór Time Lapse
Michaela Nymana.

TEATR POLSKI Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, bilety: 30/20zł, tel.: 71 316-07-77/78

PREMIERA: 4 maja, godz. 19.00; 5,6 maja, godz. 19.00 bilety@teatrpolski.wroc.pl

Aliudque cupido, mens aliud suadet. (łac.)
Co innego radzi namiętność, co innego rozum.

Owidiusz

Sztuka Lorki odczytana została jako historia wyznacza-
nia granic dozwolonych form seksualności oraz definio-
wania tego, co jest normalne, moralne i naturalne.
Źródłem egzystencjalnego dramatu staje się swoista
szczelina pomiędzy ciałem, pragnącym rozkoszy i blisko-
ści, a jego reprezentacją, która – będąc pod ciągłą re-
strykcją matczynych nakazów – pisze ciała córek
w sytuacjach granicznych: pożądania, miłości, śmierci.
Matka, starająca się wyobcować córki wobec popędowej
natury ciała, wprowadza do porządku domowego dyscy-
plinę – efektywny instrument władzy nad tożsamością
każdej z nich. W tym domu nie okazuje się rodzicielskiej
miłości, nie ma pobłażania wybrykom młodości. Każda
oznaka emancypacji zostaje brutalnie obalona. Niebez-
pieczna gra pomiędzy budzącym się pożądaniem, a znie-
walającym wpływem matki rozpoczyna się, kiedy
w domu pojawia się mężczyzna.
Reżyseria i choreografia: Zbigniew Szymczyk; Scenografia:
Marek Tybur; Kostiumy: Wanda Kowalska; Opracowanie mu-
zyczne: Jacek Aumüller, Piotr Salaber, Zbigniew Szymczyk;
Asystent reżysera: Magdalena Górnicka

Obsada:
Bernarda Alba – Ewa Czekalska; Maria Josefa – Katarzyna
Sobiszewska; Angustias – Agnieszka Kulińska; Magdalena –
Agnieszka Dziewa; Amelia – Agnieszka Charkot; Martirio –
Paulina Jóźwin; Adela – Monika Rostecka-Komorowska.

Magdalena – Agnieszka Dziewa, fot. Mariusz Sikorski

Martirio – Paulina Jóźwin, Bernarda Alba – Ewa Czekalska
fot. Mariusz Sikorski
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wro�cław�ski�te�atr�la�lek
PL. TE ATRAL NY 4A www.te atr la lek.wroc law.pl

4 ma ja, godz. 17.30; 5 ma ja, godz. 15.00
6 ma ja, godz. 13.00 – POD ŁO GO WO – PRE MIE RA

SPEKTAKL DLA DZIE CI W WIE KU 1-5 LAT
Spek takl po wstał w ra mach Sce ny Ini cja tyw Ak tor skich ja -
ko au tor ski pro jekt Jan ki Jan kie wicz -Ma ślą kow skiej i To ma -
sza Ma ślą kow skie go, two rzą cych nie for mal ną gru pę
te atral ną LA LE. Te atr. Twór cy o swo im spek ta klu:
Pod�ło�ga�to�miej�sce�szcze�gól�nie�bli�skie�naj�młod�szym�dzie�ciom
–�prze�strzeń�pierw�szych�kro�ków,�pierw�szych�za�baw,�pierw�-
szych�prze�ja�wów�dzie�cię�cej�sa�mo�dziel�no�ści�i pierw�szych�kon�-
tak�tów�ze�świa�tem.�dla�te�go�wła�śnie�po�sta�no�wi�li�śmy�zmie�rzyć
się�z tym�waż�nym,�pier�wot�nym�te�ma�tem�i stwo�rzy�li�śmy�spek�-
takl�Pod�ło�go�wo.�Na�sze�przed�sta�wie�nie�za�bie�ra�ma�łe�go�wi�dza
w abs�trak�cyj�ny�świat�pla�sty�ki� i mu�zy�ki,�od�kry�wa�jąc�no�we
prze�strze�nie�dla�wy�obraź�ni�i kre�atyw�no�ści.

6 ma ja, g. 11.00; 8, 9, 10, 11 ma ja, g. 10.00; 12 ma ja,
g. 15.00; 13 ma ja, g. 11.00; 17, 18 ma ja, g. 10.00
AMEL KA, BóBR I KRóL nA DA CHu – WZnO WIE nIE

10,11 ma ja, g. 17.30; 12 ma ja, g. 11; 13 ma ja,
g. 14.00; 19, 20, 24 maja, godz. 11.00; 25 maja, godz.
17.30; 26, 27 ma ja, g. 11.00; 1 czerw ca, g. 13.00
– AFRY KAń SKA PRZY GO DA

11, 12 ma ja, g. 19.00 – ŚMIESZ NY STA RU SZEK

16, 17, 18 ma ja, g. 10.00; 19 ma ja, g. 15.00; 20 ma -
ja, g. 12.00; 22, 23, 24 ma ja, g. 10.00 – CA LI NECZ KA

26 ma ja, g. 19.00 – PRE MIE RA
27, 29, 30 ma ja, g. 19.00 – AnTy ZWIA STO WA nIE

29, 30, 31 ma ja, g. 10.00; 1 czerw ca, g. 10.00 dzień
dziec ka - CZER WO NY KAP TU REK KI CHAW KA I GBU REK

tan�cerz�ama�tor�w Pi�guł�ce
SPEK TAKL TA NECZ NO -AU DIO WI ZU AL NY

Ju bi le usz 25-le cia pra cy na uczy cie la tań ca i 10-le cie gru py
che er le ade rek przy MDK Śród mie ście stał się in spi ra cją
do przy go to wa nia ra do sne go spek ta klu o pa sji ży cia z tań -
cem. W przed sta wie niu we zmą udział dzie ci i mło dzież.

19 ma ja, godz. 16.00. Wstęp wol ny!
Au la Gim na zjum nr 15, ul. Jed no ści na ro do wej 117

www.cia.wroc law.pl

ul. SIEN KIE WI CZA 8a

wtor�ki�z Va�rie�te's�ta niec/ka ba ret/pio sen ka
8 ma ja, godz. 19.30 – CY GA NE RIA
Za dy mio ny ka ba ret. Przy sto li kach sie dzą i sto ją róż nej
ma ści po sta cie: gir la sy, szan so nist ki, ko bie ty lek kich oby -
cza jów, żon gle rzy, akro ba ci. Każ dy z nich (po przez ję zyk
tań ca i pio sen ki) opo wia da wła sna hi sto rię. At mos fe ra
prze nie sio na z Mo ulin Ro uge z po cząt ków XX -go wie ku.
W każ dy pią tek o 20.30 – spo tka nie z te atrem tań ca
15 ma ja, godz. 19.30 – BA BĘ ZE SŁAŁ BóG?
Mu si cal do ty czy róż nych ko bie cych przy mio tów i wad.
Ak to rzy bę dą w żar to bli wy (pe łen, tań ca, śpie wu i hu mo -
ry stycz nych sy tu acji) spo sób sta ra ją się od po wie dzieć
na py ta nie, czy ko bie ty to anio ły? A mo że dia bły?
22 ma ja, godz. 19.30 – NOC NE SPRA WY
Gru pa ta necz na DUB Ber'sTe am w hu mo ry stycz ny spo sób
przed sta wi to co się dzie je w no cy a cze go nie po tra fi my
za pa mię tać i od two rzyć na dru gi dzień.
Piąt�ki�z taŃ�cem�w cia�
11 ma ja, godz. 20.30 z cy klu: ŻY WO TY MUZ:
SZEP TY o Vir gi nii Wo olf; ZŁU DZE NIA o Ma ry lin Mon roe
18 ma ja, godz. 20.30 
CY MES – mu si cal in spi ro wa ny kul tu rą ży dow ską
25 ma ja, godz. 20.30 – P R E M I E R A:
MI MO_ZA – czy li pro fil da my cykl: Wro cław Tań czą cy
Mo no dram in spi ro wa ny bio gra fią i twór czo scią Ma rii
Paw li kow skiej -Ja sno rzew skiej 
Mi mo za to ro śli na, któ ra wy róż nia się nie zwy kłą czu ło ścią
na do tyk. Mi mo za to sym bol de li kat no ści. Mi mo za to oso -
ba bar dzo sub tel na, wraż li wa, ła god na, nie pew na sie bie,
swo ich ocze ki wań i pra gnień. Sta le po trze bu ją ca opie ki,
czu ło ści. Wiecz nie spra gnio na mi ło sci i uwa gi.
Tak jak Lil ka: ko bie ta – kwiat 
Mu zy ka: Ar ni ki Do bras i Eli So ko łow skiej
Re ży se ria i wy ko na nie: Ewa Sta roń
12 ma ja, godz. 20.30 – RE WIND – spek takl gru py The
Fresz mej kers. Po mysł i re ży se ria: Ra fał Urbac ki
Gru pa THE FRESZ MEJ KERS jest ko lek ty wem ar ty stów re -
pre zen tu ją cych róż no rod ne me dia wy po wie dzi re ali zu ją -
cych pro jek ty in ter dy scy pli nar ne na po gra ni czu
per for man su, tań ca, te atru, kon cer tu.
19 ma ja, godz. 19.00 – w ra mach: Wro cław Tań czą cy
DOM WA RIA TóW oraz I AM THAT
I am THAT – „Tyl ko nie uda waj ko goś, kim nie je steś!,
– Do brze, bę dę uda wać ko goś, kim je stem”. (Z dia lo gu
Me slie ra i Dan for da – po wieść „Na bra ni na los”)
Kon cep cja, cho re ogra fia i wy ko na nie: Ja kub Gon tar ski
Mu zy ka: be at box – Sam Al ty, vo ice: Agniesz ka Ry bak, so -
unds – Ja kub Gon tar ski
27 ma ja, godz. 11.30 i 13.00 DLA DZIE CI OD LAT 5
SPEK TAKL TA NECZ NY O ŚPIĄ CEJ KRó LEW NIE' czy li
opo wieść o ma rze niach ma łych ko bie tek. Ob sa dę sta no -
wi gru pa 6 dziew cząt w wie ku 12-15 lat.

Bi le ty: 10/15/20zł re zer wa cja: 666 533 665;
szpie gu je my dla kul tu ry@gma il.com



XI Ogól no pol ski Prze gląd Mło dych Wo ka li stów de�biu�ty 2012
„De biu ty” to im pre za cy klicz na, or ga ni zo wa na co ro ku na prze ło mie ma ja i czerw ca, ad re so wa na do uzdol nio nej wo -
kal nie mło dzie ży z krę gu tzw. pio sen ki ar ty stycz nej. Ce lem Prze glą du nie są na gro dy – bo nie ma on cha rak te ru kon -
kur su – lecz warsz ta ty pod okiem spe cja li stów oraz pro mo cja uta len to wa nej mu zycz nie mło dzie ży. Prze gląd po zo sta je
w opo zy cji do tzw. ma so we go pro duk tu show -biz ne su; pod kre śla war tość wy ko ny wa ne go tek stu pio sen ki oraz wraż -
li wość mło de go wy ko naw cy. 
Ini cja to rem „De biu tów” jest Gru pa Po ezji Śpie wa nej Im Pre sja, dzia ła ją ca od 1996 ro ku pod kie run kiem Ha li ny 
Bed na rek i Krzysz to fa Słu pian ka przy Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry „Śród mie ście” we Wro cła wiu.
Do udzia łu w „De biu tach” za pra sza ni są lau re aci ogól no pol skich fe sti wa li z róż nych stron Pol ski. Wszy scy spo ty ka -
ją się we Wro cła wiu, gdzie przez 2 dni, pod okiem spe cja li stów, pra cu ją nad utwo ra mi, któ re póź niej wy ko na ją pod -
czas kon cer tu ga lo we go, wień czą ce go kil ka dni prób.
Kon cert ga lo wy – otwar ty dla pu blicz no ści – od bę dzie się w nie dzie lę 27 ma ja. Go spo da rzem wie czo ru bę dzie Zbi -
gniew Za ma chow ski, któ ry naj pierw bę dzie wspie rał mło dych wo ka li stów, a na stęp nie wy stą pi z wła snym re ci ta lem.
Dar mo we wej ściów ki cze ka ją do ode bra nia w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry „Śród mie ście” przy ul. Du bo is 5.

25-27 ma ja, Wro cław – MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5
Te go rocz ne warsz ta ty pro wa dzą: Zbi gniew Za ma chow ski, Je rzy Sa ta now ski.

27 ma ja, godz. 18.00 – KON CERT FI NA ŁO WY z re ci ta lem Zbi gnie wa Za ma chow skie go, CK Ago ra ul. Serb ska 5a

25 ma ja 2012
we Wro cła wiu ru szy
XI Ogól no pol ski Prze gląd
Mło dych Wo ka li stów
DE BIu Ty 2012. 

Im pre za po trwa trzy dni
i za koń czy się
kon cer tem ga lo wym
który poprowadzi
ZBI GnIEW
ZA MA CHOW SKI

Uczest ni cy:
Ja go da Po tocz na
Ali cja Py ziak 
Fi lip Ma łek 
Jo an na Kacz ma rek
An na Cie lec ka 
Klau dia Go łę biow ska
Mag da Za wart ko
Ku ba Paw lak
Be ata Ba na sik
Ma te usz Bie ryt
Aga ta Ro żan kow ska
Piotr Tłu sto cho wicz 

www.mdk srod mie scie.wroc.pl



W majowym mie sięcz ni ku OD ROD RAA: nagroda Odry dla Janusza Tazbira · Rozmowy z Bogdanem
Zdrojewskim i Karlem Dedeciusem · Eurogeddon według Lejdy · Kozielecki o edukacji · Adam
Krzemiński · Bukowski nieznany · Virginia Woolf – opowiadania · wiersze Karaska i Sonneberg ·
Klimko-Dobrzaniecki: Szafa · Berlinale · nowosielski · 8 arkusz – młoda proza

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

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: Arkadiusz Sikora
www.okis.pl, okis@okis.pl

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

www.dcik.pl; cik@okis.pl

mit i me�lan�cho�lia
Wy sta wa na ko�niec
świa�ta. To wa rzy -
szą cy jej na strój
wy pły wa z po ru sza -
nych te ma tów
prze mi ja nia, upa-
-d ku wia ry, kry zy -
sów toż sa mo ści.
Od czu cia me ta fi -
zycz ne ar ty stów
mie sza ją się tu taj z hi sto rią, na da jąc wy -
bra nym przez ar ty stów aspek tom do dat -
ko we go zna cze nia. 

Wystaw czynna do 10 czerwca br.
Galeria Bielska BWA

ul. 3-go Maja 11, Bielsko-Biała

zdzi�sław�bek�siŃ�ski
FO TO GRA FIE

Zdzi sław Bek siń ski (1929 – 2005)
uwa ża ny obec nie za jed ne go z naj wy -
bit niej szych i naj bar dziej ory gi nal -
nych współ cze snych twór ców
– ma la rza, rzeź bia rza, fo to gra fi ka
i gra fi ka kom pu te ro we go. Ar ty stycz -
ny do ro bek prze ka zał te sta men tem
Mu zeum Hi sto rycz ne mu w Sa no ku,
któ re w ostat nich la tach zor ga ni zo -
wa ło kil ka dzie siąt wy staw w więk -
szych ośrod kach Pol ski oraz
w Par la men cie Eu ro pej skim w Bruk -
se li. Pra ce Bek siń skie go znaj du ją się
w naj waż niej szych mu ze ach w Pol -
sce. Ja ko je dy ny Eu ro pej czyk po sia da
sta łą eks po zy cję prac w ja poń skiej
Osa ce. W dniu 11 ma ja o godz. 17.00
od bę dzie się pre zen ta cja fil mów o ar -
ty ście. Wy sta wie to wa rzy szy kon kurs
„Od wiedź Bek siń skie go”. 
Wię cej na www.dcik.pl.

Wy sta wa po trwa do 31 ma ja br.
DCF „Do mek Ro mań ski”

pl. bpa nan kie ra 8

na�gro�da�„od�ry”
Ra da Re dak cyj na i Re dak cja mie -
sięcz ni ka „Od ra” po sta no wi ły przy -
znać Na gro dę „Od ry” za rok 2011
Pro fe so ro wi Ja nu szo wi Ta zbi ro wi
za zbiór na pi sach z wiel ką pa sją i ta -
len tem li te rac kim ese jów hi sto rycz -
nych od sa�sa�do la�sa oraz dzie siąt ki
wcze śniej szych ksią żek, bę dą cych
mą dry mi prze wod ni ka mi po prze -
szło ści Pol ski, uczą cych to le ran cji
i prze ko nu ją cych, że ro mans z Klio
nie po wi nien koń czyć się ni gdy.

na gro da zo sta nie wrę czo na 18 ma ja
br., o godz. 15.00. Re fek tarz Za kła du

na ro do we go im. Osso liń skich,
ul.Szew ska 37. Wstęp wol ny. 

to�masz�wo�lak�FO TO GRA FIE
Wy sta wa po trwa do 25 ma ja br.

Miej sko Gmin ny Ośro dek Kul tu ry,
ul.Woj ska Pol skie go 20, By strzy ca Kłodz ka

XXi mię�dzy�na�ro�do�wy
fe�sti�wal

maJ�z mu�zy�ką�daw�ną
16�– 21�ma�ja

WRO CŁAW, GA LO WI CE, KŁODZ KO

16 ma ja, godz. 19.00 15/10zł*
Mu zeum Miej skie Wro cła wia – Sta ry
Ra tusz – en�sem�ble�Stra�va�gan�za

17 ma ja, godz. 19.00
18 ma ja, godz. 16.00
sa la te atral na Aka de mii Mu zycz nej 
Ze spół ope ro wy Aka de mii Mu zycz nej
we Wro cła wiu. clau�dio�Mon�te�ver�di
KO RO nA CJA POP PEI Re ży se ria, in -
sce ni za cja, ruch sce nicz ny: Elż bie ta
Lej man -Krzysz ty niak, Kie row nic two
mu zycz ne: Ta de usz Za they oraz Mię -
dzy wy dzia ło wy Ze spół In stru men tal ny

18 ma ja, godz. 19.00 10/5zł*
Ko ściół ŚŚ. Ap. Pio tra i Paw ła
Ja cek Ko wal ski i Klub św. Lu dwi ka 
Pie�śni�tru�we�rów,�tru�ba�du�rów�i wy�-
praw�krzy�żo�wych – no wy pro gram

19 ma ja, godz. 16.00
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry
prof. Ma rek Dy żew ski – wy kład Praw�-
da�ta�sa�ma,�lecz�brzmi�ina�czej

19 ma ja, godz. 17.00
Mu zeum w Ga lo wi cach
Ja cek Ko wal ski i Klub Św. Lu dwi ka 
Pie�śni�tru�we�rów,�tru�ba�du�rów�i wy�-
praw�krzy�żo�wych – no wy pro gram

20 ma ja, godz. 19.00 10/5zł*
Ko ściół św. Krzysz to fa. Kon cert clo�se
thi�ne�ey�es – dzie ła H. Pur cel la. Utwo -
ry wy ko nu ją m.in. Jo an na Kli sow ska –
so pran i Tho mas Kral – ba ry ton

21 ma ja, godz. 19.00 
Mu zeum Zie mi Kłodz kiej
Ja cek Ko wal ski i Klub Św. Lu dwi ka 
Pie�śni�tru�we�rów,�tru�ba�du�rów�i wy�-
praw�krzy�żo�wych – no wy pro gram

*Ka sy bi le to we: w miej scach kon cer -
tów – na go dzi nę przed wy da rze niem
oraz w DCIK OKiS – po zo sta łe kon -
cer ty – wstęp wol ny. Bi let ulgo wy
na kar tę openW�roc�law za ku pio ną
w DCIK. Stu den ci i ucznio wie z waż -
na le gi ty ma cją wstęp wol ny.

me�da�lie�rzy i ich�dzie�ła
ZNAD DU NA JU, WE ŁTA WY I WI SŁY 
Wy sta wa w ra mach Spo tkań Wy szeh -
radz kich. Bio rą w niej udział ar ty ści
z Pol ski, Czech, Wę gier i Sło wa cji.

Wy sta wa potrwa do 30 ma ja 
Mu zeum Mo net i Me da li, Štefáni ko vo

nám. 11/21 Krem ni ca, Sło wa cja

Kr
zy

k

Ko
nc

en
tr

at
or

 p
eł

ni
. P

. S
zm

itk
e



www.cojestgrane.pl

Dol no ślą skie Sto wa rzy sze nie Ar ty -
stów Fo to gra fi ków i Twór ców Au dio -
wi zu al nych po wsta ło 21 ma ja 1947
r., je go pierw szym pre ze sem, a tak że
jed nym z za ło ży cie li był zna ny fo to -
gra fik, od kryw ca tech ni ki zwa nej IZO -
HE LIA, pro fe sor WI TOLD RO MER.
Pod czas Mię dzy na ro do we go Ple ne ru
Fo to gra ficz ne go – Do bczy ce 2012
(28.04-1.05), or ga ni zo wa ne go
w związku z Ju bi le uszem, w ostat nim
dniu ple ne ru zo sta nie uro czy ście
otwar ta zbio ro wa wy sta wa fo to gra -
ficz na człon ków Sto wa rzy sze nia pt.
„65-lat DSA Fi TA – Fo to gra fia Ar ty -
stycz na 1947-2012”
Na wy sta wie eks po no wa ne bę dą pra -
ce na gra dza ne w licz nych kon kur -
sach oraz eks po no wa ne na kra jo
wych i mię dzy na ro do wych wy sta -
wach fo to gra ficz nych, w któ rych
człon ko wie Sto wa rzy sze nia bra li
udział na prze strze ni 65-le cia je go
nie prze rwa nej dzia łal no ści.

Wernisaż 1 maja, godz. 14.00
Regionalne Centrum

Oświatowo-Sportowe DOBCZyCE

Ju�bi�le�usz 65-le�cia dsa�fita

Ewa WIE JAK – Z cy klu: SCHO DY
WRO CŁAW SKICH KA MIE NIC

Ja nusz WO JE WO DA – Lost pho to

Ja cek GU GUL SKI – Za ba wa...

waldemar�grzelak�OBRAZY  MALOWANE  FOTOGRAFIĄ
Fotografią zajmuję się 45 lat. Jestem członkiem Związku Polskich Artystów
Fotografików związanym z Jeleniogórskim Towarzystwem Fotograficznym.
Przez 20 lat zajmowałem się zawodowo fotografią studyjną, reklamową
i wydawnictwem reklamowym. W moich obrazach��malowanych��fotografią
przedstawiam   realizm  i  nastrój  tkwiący w naturze i we mnie, lecz nie
kopiuję tego co widzę a tym bardziej spojrzenia już wcześniej stosowanego.
Moje fotografie nie udają malarstwa chociaż świadomie wybrałem formę
pastiszu  malarskiego,  gdyż  jest  najbliższa  mojej  estetyce. Lubię  patrzeć
na  świat  po  malarsku  a moje odczucia malować fotografią.

Wernisaż 11 maja, godz. 18.00 (do 3 czerwca br.)
Galera ZA SZAFą, ul. Św. Marcina 4



ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Posiadamy jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji sztuki średniowiecznej. Jedną z dwóch czę-
ści wystawy jest prezentacją śląskiej rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemiany dokonujące się 
w gotyckiej rzeźbie drewnianej i malarstwie tablicowym. Większość zabytków pochodzi z retabulów 
(nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego regionu, poczynając od renesansu, 
a kończąc na czasach kształtowania się nowych tendencji stylowych na początku XX w. Poka-
zywane są zabytki malarstwa, rzeźby, gra�ki i rzemiosła artystycznego. Prezentowana w nowo-
czesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana została przez 
ścierające się na Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandzkie. 
Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wystawie należą dzieła Michaela Willmanna.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonarodowym charakterze ze szczególnym uwzględ-
nieniem najbardziej spektakularnych przykładów kultury terenów kresowych, środowisk 
artystycznych Wilna, Lwowa oraz innych ośrodków południowo-wschodniej przedwo-
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych na tej wystawie znajdują się m.in. obrazy 
Gierymskiego, Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to miejsce prezentacji największej w kraju ko-
lekcji polskiej sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczyna Witkacy, a kończą prace Kozyry, Bałki 
i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy 
losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfrontację kultur tych terenów 
przed II wojną i po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotogra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, 
wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, 
pozostającej w bliskich związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. 
Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty 
przywiezione przez powojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we 
Wrocławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło 
w formie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna per-
spektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

www.mn.wroclaw.pl

MALARSTWO NIEMIECKIE 
Od klasycyzmu do symbolizmu
4 kwietnia – 20 maja 2012
Około 130 obrazów powstałych 
od 2. połowy XVIII w. do począt-
ku XX w. pokazanych zostanie na 
tej wystawie. Wśród nich są dzieła 
tak wybitnych malarzy jak: Was-
sily Kandinsky, Ludwig Richter, 
Ferdinand von Rayski i Joseph 
Anton Koch.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

WYSTAWY CZASOWEEKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKA
URODZINY NACZELNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza „Ikonogra�a kościuszkowska”
2 października 2011 – 30 czerwca 2012

NA BLASZE MALOWANY – fotogra�e Maiki Kosińskiej
4 kwietnia – 27 maja 2012
Ponad 150 fotogra�i przedstawiających przydrożne krzyże z malowanymi na blasze 
wizerunkami ukrzyżowanego Chrystusa. Większość zdjęć powstała na Dolnym Śląsku.

VII Miedzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich 
– wystawa pokonkursowa
2 października 2011 – 30 czerwca 2012

środa–piątek: 10.00–17.00
sobota:  10.00–18.00

niedziela: 10.00–17.00
ostatni wtorek miesiąca: 10.00–17.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

POLSKI NEW LOOK
Ceramika użytkowa lat 50. i 60.
27 lutego – 27 maja 2012
To pierwsza prezentacja kła-
dąca nacisk na dokonania 
artystów tworzących w pol-
skich wytwórniach porcelany. 
Zwiedzający dowiedzą się 
m.in., co się kryje pod określe-
niem „pikasy” i jak wyglądał 
najsłynniejszy w tym czasie 
serwis do kawy.

ANTYK W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011
– 30 czerwca 2012
Jaki wpływ miał antyk na for-
mę i dekorację dawnych me-
bli, jakie postacie mitologicz-
ne je zdobiły i  jak wyglądają 
krzesła „klismos” – tego m. in. 
można się będzie dowiedzieć, 
oglądając tę wystawę. 

MARKA BIAŁEGO ZŁOTA 
Królewska Manufaktura 
Porcelany w Miśni
17 stycznia – 6 maja 2012
Dwa naczynia z najsłynniejszej za-
stawy europejskiej, czyli Serwisu 
Łabędziego, są ozdobą tej kame-
ralnej wystawy. Pokazane zostały 
przykłady miśnieńskich wyrobów 
z najważniejszych okresów działal-
ności manufaktury.

MAJ 2012 

poniedziałek– niedziela 09.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

Słowackie „kucharki” i inne makatki europejskie
28 kwietnia – 17 czerwca 2012
Pokazanych zostanie kilkadziesiąt makatek z Polski, Słowacji, Czech, Bułgarii, 
Niemiec i Węgier pochodzących z prywatnych zbiorów trzech kolekcjonerek.

OD RENESANSU DO KLASYCYZMU
Medale śląskie ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu
9 maja – 23 września 2012
Pokazane zostaną medale upamiętniające śląskich 
książąt, cesarzy i królów pruskich, a także różne wy-
darzenia związane z miastem, np. słynny lot balonem 
nad Wrocławiem w 1789 r.

EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
19.05.2012, godz. 16.00–24.00
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na Zam ku Książ w dniach 23-25 wrze śnia 2011 ro ku. 
Idea ple ne ru za ini cjo wa na przez An drze ja Dud ka -Düre ra to
stwo rze nie plat for my dla twór ców o róż nych po sta wach
i orien ta cjach ar ty stycz nych, wy mia na do świad czeń, kon -
fron ta cja fi lo zo fii ży cia i twór czo ści, kon fron ta cja róż nych
po dejść do tech ni ki i tech no lo gii, me tod pra cy i dzia łań.
Wo�bec�Miej�sca�i cza�su... iii -toż�sa�mość�Su�biek�tyw�na to�ha�-
sło�prze�wod�nie�ple�ne�ru,�in�te�re�su�ją�nas�za�gad�nie�nia�prze�mi�-
ja�nia� i upły�wu�cza�su,� re�la�cji� czło�wiek�–�na�tu�ra,� twór�ca� �-
na�tu�ra;�świa�do�mo�ści�i kon�se�kwen�cji�wy�ni�ka�ją�cych�z roz�wo�-
ju�cy�wi�li�za�cji;�Pod�ty�tuł�ple�ne�ru�toż�sa�mość�Su�biek�tyw�na to
idea�zwią�za�na ze�świa�do�mo�ścią�fo�to�gra�fii,�su�biek�tyw�no�ścią
do�świad�cze�nia�miej�sca�i cza�su,�ana�li�zą�per�cep�cji�i in�dy�wi�-
du�al�nej�wi�zu�ali�za�cji.�toż�sa�mość�miej�sca�i cza�su,�ich�re�la�cji
i kon�se�kwen�cje�wy�ni�ka�ją�ce�z tych�do�świad�czeń,�re�la�cji�z kre�-
ato�rem�i kre�acją.

An drzej DU DEK -DÜRER 
Wer ni saż 17 ma ja, godz. 18.00 (do 1.06)

Mu zeum Miej skie Ar se nał, ul. Cie szyń skie go 9

Barbara Górniak
POWRóT DAISY

Jacek Lalak
NAŚWIETLENIA

Janusz Moniatowicz
SEN2

Iwona Wojtycza
FOTOAQATINTA Impresja

wo�bec�mieJ�sca�i cza�su... iii
TOŻ SA MOŚć SU BIEK TYW NA

li�dia�gła�zik RZEź BA OR GA NICZ NO –LI RYCZ NA
Stu dia ma gi ster skie ukoń czy ła w 1998 r. w In sty tu cie Pe -
da go gicz no -Ar ty stycz nym Uni wer sy te tu A. Mic kie wi cza
w Ka li szu. W 2010 r. uzy ska ła ty tuł dok to ra sztu ki na Wy -
dzia le Rzeź by Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie. Pro -
mo to rem pra cy dok tor skiej był prof. An drzej Jocz.
Wpi�su�ję�się�w nurt�sztu�ki�ra�cjo�na�li�stycz�nej,�dla�któ�rej�waż�-
na�jest�lo�gi�ka�for�my�i jej�dys�cy�pli�na,�świa�do�mość,�że�pa�-
no�wa�nie�nad kom�po�zy�cją�pla�stycz�ną�po�zwa�la�wy�ra�żać
na�wet�naj�bar�dziej�sym�bo�licz�ne�tre�ści.�Wzru�sze�nia�po�cho�-
dzą�ce�z ob�co�wa�nia�z na�tu�rą,�do�ty�ka�nie�wzro�kiem�i dło�nią
rzeź�by�skał�–�żło�bień,�rys,�szcze�lin,�wgłę�bień�i wy�pu�kło�ści
sta�ły�się�in�spi�ra�cją�po�szu�ki�wań�for�mal�nych.

Wer ni saż 10 ma ja, godz. 18.00 (do 21 ma ja)
Ga le ria Tkac ka na Jat kach, ul. Sta re Jat ki 19/23

za�Po�mnia�ne�ob�li�cza�MO TYW TWA RZY
NA ZA BYT KACH AR CHE OLO GICZ NYCH

Wystawa uka zu je ludz kie ob li cza utrwa lo ne na ar che olo -
gicz nych za byt kach. Pre zen to wa ne 53 za byt ki da to wa ne
od IV ty siąc le cia p.n.e. do XVIIw. n.e przed sta wia ją ludz kie
twa rze, za rów no zwy kłych śmier tel ni ków jak i ce sa rzy,
świę tych lub bóstw. Na wy sta wie pre zen to wa ne są przed -
mio ty o róż nym prze zna cze niu po wsta łe w okre sie od neo -
li tu (5500-2300 r. p.n.e.) do XVII wie ku. Eks po na ty
po cho dzą ze zbio rów je de na stu pol skich mu ze ów. Wro -
cław skie Mu zeum Ar che olo gicz ne  pre zen tu je ka błąk wia -
dra brą zo we go po cho dzą cy z okre su wpły wów rzym skich.

Wy sta wa czyn na do 29 ma ja
Mu zeum Ar che olo gicz ne, ul. Cie szyń skie go 9

ślą�skie�ma�lar�stwo�PeJzażowe
ii�poł�XiX�i�i�poł.�XX�w.

Z KO LEK CJI PROF. CZE SŁA WA OSĘ KOW SKIE GO.
Na pra wie 80 pra cach pre zen to wa nych na wy sta wie po -
dzi wiać moż na ślą skie ma sy wy gór skie, do li ny rzek i wi -
do ki miast m.in.: Świe bo dzi na, Szklar skiej Po rę by,
Je le niej Gó ry i in nych. Wy sta wa to prze gląd twór czo ści
naj wy bit niej szych ślą skich pej za ży stów. Na eks po zy cji
zna la zły się dzie ła 45 ar ty stów two rzą cych od dru giej po -
ło wy XIX wie ku do po ło wy XX stu le cia, wśród któ rych
pej za ży ści, a tak że przed sta wi cie le in nych ga tun ków, któ -
rzy tyl ko oka zjo nal nie ma lo wa li kra jo bra zy.
Eks po zy cja ślą skie go ma lar stwa pej za żo we go ma szcze -
gól ny cha rak ter. Jest to pierw sza pu blicz na pre zen ta cja
two rzo ne go od po nad 30 lat zbio ru ma lar stwa, bę dą ce go
wy ra zem pa sji ko lek cjo ner skiej pro fe so ra Cze sła wa Osę -
kow skie go, rek to ra Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go. 

Wy sta wa czyn na do 3 czerw ca br. – Pa łac Kró lew ski

A.Dressler, Tartak w okolicy Jagniątkowa

euro�2012�POLSKA - UKRAINA
Na kartkach pocztowych wrocławskiego filokartysty

Stanisława Chmury.
Wystawa czynna maj-czerwiec br.

Filia 22 MBP im. Marianny Bocian, ul.Chociebuska 8-10
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muzeum�miedzi�w�legnicy
www.muzeum-miedzi.art.pl

świa�dec�two�ży�cia
JAn PA WEŁ II

W ME DA LIER STWIE ŚWIA TO WyM
Z KO LEK CJI BER NAR DA MAR KA

ADA MO WI CZA 
W 15 rocz ni cę pa mięt nej wi zy ty 
Ja na Paw ła II w Le gni cy w 1997r.
Mu zeum Mie dzi pre zen tu je wy sta wę me da li uka zu ją cych nie zwy -
kły pon ty fi kat na sze go pa pie ża. Po nad 600 me da li zgro ma dzo -
nych na wy sta wie za pro jek to wa li ar ty ści z ca łe go świa ta,
do mi nu ją jed nak twór cy eu ro pej scy. Rów nież zmie rzy ła się z tym
te ma tem ple ja da pol skich zna ko mi tych me da lie rów, wpi su jąc się
tym sa mym w naj now sze dzie je me da lier stwa pol skie go.

Wy sta wa czyn na do 1 lip ca br. 
Aka de mia Ry cer ska

krzysz�tof�skór�czew�ski
KO LEK CJA MIE DZIO RY TóW 

Za le d wie kil ku pol skich gra fi -
ków upra wia tzw. czy sty mie -
dzio ryt, naj wy bit niej szym z nich
jest Krzysz tof Skór czew ski.
Od trzy dzie stu pię ciu lat kon -
cen tru je się wy łącz nie na tej
dzie dzi nie. Wy sta wa pre zen tu je
oko ło 250 mie dzio ry tów, ca ły do ro bek kra kow skie go ar ty -
sty. W swo jej twór czo ści Krzysz tof Skór czew ski po wra ca
do pew nych te ma tów, tak po wsta ły Je go zna ne cy kle gra -
ficz ne: Wie że, Pa no ra my, Ogro dy czy Po dró że. Mu zeum Mie -
dzi po sia da w swych zbio rach kom plet mie dzio ry tów twór cy,
a do kil ku z nich tak że szki ce i od bit ki prób ne.
Wy sta wą tą Mu zeum Mie dzi w Le gni cy za in au gu ro wa ło

ob cho dy pięć dzie się cio le cia swe go ist nie nia.
Wy sta wa czyn na do 26 ma ja br.

dziel�na straż
Po�żar�na lu�dziom
Po�moc�nie�sie...

W tym ro ku ob cho dzi my 20.
rocz ni cę utwo rze nia struk tur
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Le gni cy, a tak że 160 rocz ni cę
po wsta nia w na szym mie ście pierw sze go od dzia łu ochot ni czej
stra ży po żar nej. Z tej oka zji Mu zeum Mie dzi w Le gni cy or ga -
ni zu je wy sta wę pt. dziel�na Straż�Po�żar�na lu�dziom�po�moc�nie�-
sie..., na któ rej bę dzie moż na zo ba czyć wi ze run ki św. Flo ria na,
pa tro na stra ża ków w ma lar stwie i rzeź bie, za po znać się z tech -
ni ką stra żac ką, a tak że z hi sto rią po żar nic twa w Le gni cy. 
Wer ni saż: 18 ma ja, godz. 17.00, wy sta wa czyn na do 1 lip ca br.

 Muzeum Miedzi5
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Zapraszamy na noc Muzealną 19 maja, w godz. 18-1.00

Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3
Muzeum czyn ne: od wt. do so. w godz. 11-17.00

Bi le ty: norm. 6,5 zł; ulg. 3,5 zł
W pierw szą śro dę mie sią ca oraz w so bo ty wstęp wolny!

snę�Po�wi�na�IN STA LA CJA FIL MO WA | RY SU NEK
Snę po wi na to ty tuł ry sun ko we go fil mu ani mo wa ne go,
de biu tu pro fe sjo nal ne go Mar ty Pa jek (prod. SE -MA -
-FOR). Pre zen to wa ny w pę tli w prze strze ni ga le rii jest on
ele men tem in sta la cji o tym sa mym ty tu le za wie ra ją cej
m.in. tak że ry sun ki wy ko na ne bez po śred nio na ścia nie.
Na gro dy m.in.: Zło ta Kre ska na OFA FA 2012, Tric ky Wo -
men Award of the Ci ty of Vien na, 2012, Na gro da SFP dla
Naj lep szej Pol skiej Ani ma cji, SE -MA -FOR Film Fe sti -
val, 2011, Grand Prix MFF Etiu da&Ani ma, 2011.
[...] Wie lo znacz ny, za chę ca ją cy do kil ku krot nej lek tu ry
film, w któ rym głów ną ro lę od gry wa sen. Na ry so wa ny
cha rak te ry stycz ną kre ską i ro ze gra ny w trzech prze -
strze niach – abs trak cyj nej, sen nej i re ali stycz nej – film
Mar ty Pa jek zwo dzi wi dza i nie ustan nie pro wo ku je
do szu ka nia od po wie dzi na py ta nie o wza jem ne związ ki
przed sta wio nych rze czy wi sto ści. Na rzu ca ją cy sko ja rze -
nia z pę po wi ną ty tuł fil mu mo że su ge ro wać, że to sen
jest na szym je dy nym łącz ni kiem z nie do stęp ną na szym
oczom re al no ścią. [Ma riusz Fru kacz]
[...] Sen dzie je się w nas, ale jed no cze śnie po za na mi
i dla te go bu dzi nasz nie po kój. We śnie prze by wa my
w świe cie, któ re go re gu ły są zmien ne, na to miast bu dzi -
my się w miej scu, któ re po zor nie mo że my kon tro lo wać
i któ re wy da je się prze wi dy wal ne.
MAR TA PA JEK – jest ab sol went ką ASP w Kra ko wie, dy -
plom w 2005 w prac. fil mu ani mo wa ne go pod kier. Je rze -
go Ku ci. W ra mach stu diów od by ła staż w Tur ku Arts
Aca de my w Fin lan dii, na wy dzia le Fil mu Ani mo wa ne go,
pod kie run kiem Prii ta Pärna. Pra cu je ja ko nie za leż ny
twór ca w dzie dzi nie fil mu ani mo wa ne go, współ pra cu je
z au to ra mi spek ta kli te atral nych oraz pro wa dzi warsz ta ty
dla dzie ci. W ani ma cjach Pa jek znaj du ją od bi cie nie tyl ko
jej za in te re so wa nia sztu ka mi pla stycz ny mi, gra fi ką, ale
rów nież tań cem, te atrem, psy cho lo gią, du cho wym, in -
tym nym kra jo bra zem prze żyć czło wie ka. Bar dzo waż ną
ro lę w jej fil mach od gry wa mu zy ka.
In sta la cja SNĘ PO WI NA jest częścią szer sze go pro jek tu
ci ne_t r o p y. Ku ra to rzy: Ali cja i Ma riusz Jod ko

Otwar cie 11 ma ja, godz. 18.00 (do 29.05)
Spo tka nie au tor skie godz. 19.00

Ga le ria En TRO PIA, ul. Rzeź ni cza 4
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ar�tur�Prze�bin�dow�ski
10 NO WYCH OB RA ZóW

Ob ra zy przed sta wia ją ce ka dry z wie lo -
mi lio no wych miast, bę dą ce spe cy ficz -
nym la bi ryn tem, ana li tycz na prze strzeń
miej ska za pi sa na ja ko spój ny układ
zna ków pla stycz nych, a tak że pik to gra -
my współ cze snej iko nos fe ry mia sta, to
naj now sze ob ra zy Ar tu ra Prze bin dow -
skie go, ab sol wen ta kra kow skiej ASP,
zdo byw cy Grand Prix 23. Fe sti wa lu
Pol skie go Ma lar stwa Współ cze sne go
i wy róż nie nia oraz na gro dy pu blicz no -
ści na 40. Bien na le Ma lar stwa Biel ska
Je sień. Fa scy nu ją ce swym ogro mem,
jed no cze śnie wy lud nio ne aglo me ra cje,
mó wią o tych aspek tach kon dy cji
współ cze sne go czło wie ka, któ re od no -
szą się do je go kon fron ta cji z prze strze -
nią, w któ rej ży je, ja kiej do świad cza,
i któ rą mo de lu je i oswa ja. Ar ty stę in te -
re su je mia sto, któ re jak sam mó wi,
w swo jej struk tu rze ma te rial nej jest
śla dem obec no ści czło wie ka, a w war -
stwie emo cjo nal nej, śla dem ogra ni czo -
nej kon dy cji czło wie ka.

Fi ni saż 19 ma ja, godz. 19.00
nOC Mu ZE óW

Art trakt, ul. Ofiar Oświę cim skich 1/1

mał�go�rza�ta�JoJ�no�wicz
Ukoń czy ła ASP we Wro cła wiu, dy plom
w 2000r. Ar chi tek tu ra Wnętrz. Ma lar -
stwo stu dio wa ła w pra cow ni prof.
Wan dy Goł kow skiej i prof. Pio tra Bła -
że jew skie go. Na le ży do ZPAP.
Wy róż nio na w kil ku kon kur sach ma -
lar skich i fo to gra ficz nych. Jej ob ra zy
znaj du ją się w pry wat nych ko lek cjach
m.in. w Pol sce, Fran cji, Niem czech,
USA, Ho lan dii.
„W mo ich ob ra zach naj waż niej szy jest
ko lor, a wła ści wie ener gia, któ rą on ze
so bą nie sie. Są to kom po zy cje abs -
trak cyj ne, kom po zy cje ko lo ru  - cał ko -
wi cie uwol nio ne od ja kich kol wiek
sko ja rzeń z przed mio tem. Po ka zu ję
emo cje prze two rzo ne na ję zyk abs -
trak cji, nie do po wie dze nia. Emo cje
prze ska lo wa ne na wy miar blejt ra mu”.

Wer ni saż 16 ma ja, godz. 17.00
(do 31.05 br.)

mo�ni�ka�worsz�ty�no�wicz
IN STA TU NA SCEN DI Ma lar stwo

do 3.05 br.
PRZE MIA NY Gra fi ka – do 15.05 br.

Ga le ra Kry sty ny Ko wal skiej
na Jat kach 15

on�ly�a ga�me?
Wy sta wa po świę co na hi sto rii eu ro -
pej skiej pił ki noż nej. Eks po zy cja jest
wła sno ścią UEFA i obej mu je za rów no
sze reg rze czo wych pa mią tek i eks po -
na tów, jak rów nież hi sto rycz nych na -
grań wi deo i pre zen ta cji. Ca łość
przed sta wia na jest w no wo cze snej,
mul ti me dial nej for mie. Eks po zy cja
we Wro cła wiu bę dzie obej mo wać po -
nad 100 przed mio tów zwią za nych
z pił ką noż ną w Eu ro pie, w tym m.in.
ko szul ki wraz z cie ka wost ka mi.

Wy sta wa czyn na do 2 lip ca br
Mu zeum Współ cze sne we Wro cła wiu

pl. Strze gom ski 2a

ka�mi�la�szczę�sna�PRO CES
Pro ces, ro zu mia ny ja ko sze reg na stę -
pu ją cych po so bie czyn no ści i zda -
rzeń, już z sa mej de fi ni cji jest
zmien ny i zło żo ny. Każ dy je go etap
po wsta je na pod wa li nie wcze śniej -
szych faz, bę dąc jed no cze śnie prze -
kaź ni kiem idei i czyn ni kiem bu du
ją cym ko lej ne ogni wa łań cu cha wcze -
śniej wy zna czo ne go po rząd ku.
Po dob nie zło żo ny i róż no rod ny jest
wa chlarz form wy po wie dzi, któ ry mi
po słu gu je się Ka mi la Szczę sna, ar -
tyst ka na wskroś in ter dy scy pli nar na,
zaj mu ją ca się na co dzień ry sun kiem,
ma lar stwem, wi deo i ce ra mi ką.
Ka mi la jest ab sol went ką wro cław -
skiej ASP im. E. Gep per ta, ale już
od po nad dzie sę i ciu lat miesz ka i pra -
cu je w ame ry kań skim Ga lve ston
(TX). „PRO CES” to jej naj now sza wy -
sta wa, któ ra – przy go to wy wa na i or -
ga ni zo wa na w Pol sce „przez oce an”
– sa ma w so bie oka za ła się nie tyl ko
nie la da wy zwa niem, ale i skom pli ko -
wa nym... pro ce sem. Wziąw szy
pod uwa gę sze reg róż no rod nych me -
diów obec nych w pra cach Ka mi li,
nie od par te wra że nie wie lo wy mia ro -
wo ści i wie lo wąt ko wo ści tej eks po zy -
cji na su wa się sa mo ist nie.... 
(frag men tu tek stu ku ra tor skie go
Krzysz to fa Ku char czy ka)

Wy sta wa czyn na do 12 ma ja
Ga le ria Szkła i Ce ra mi ki

Plac Ko ściusz ki 9/10

ernst�may�(1886–1970)
NO WE MIA STA

NA TRZECH KON TY NEN TACH
Ar chi tekt i urba ni sta, je den z naj wy bit -
niej szych przed sta wi cie li kla sycz ne go
mo der ni zmu na świe cie. 

Wy sta wa czyn na do 17 czerw ca br
Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

marcin�kozierkiewicz
WYSTAWA PRAC

Finisaż 19 maja godz. 18.00
nOn MuZEóW

Ga le ria CS Impart, ul. Mazowiecka 17
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out�of�sth�Vol. 3
Ko lej na od sło na gło śnych i na gra dza -
nych pro jek tów „Ar ty ści ze wnętrz ni. Out
of sth” (2008) i „OUT OF STH pre zen tu -
je” (2010) re ali zo wa nych w BWA Wro -
cław i prze strze ni mia sta. Tym ra zem
pro jekt obej mu je wy sta wy, re ali za cje
i dzia ła nia w prze strze ni sku pia ją ce się
na za gad nie niu Mia sta w spo łecz nym
i po li tycz nym wy mia rze, Mia sta, któ re
jest źró dłem kontr kul tu ro wych i al ter na -
tyw nych dzia łań ulicz ne go ak ty wi zmu,
a któ re go idea anek tu je no we ob sza ry
funk cjo no wa nia kul tu ry.
OUT OF STH vol. 3 to wie lo po zio mo we
wy da rze nie o cha rak te rze in te rak tyw -
nym, ma ją ce na ce lu zmia nę po strze ga -
nia i współ ist nie nia sztu ki w prze strze ni
miej skiej w ob rę bie nur tów współ cze snej
twór czo ści wi zu al nej po przez pre zen ta -
cję sze ro kie go spek trum es te tyk, tech nik
i no śni ków oraz jej prze ni ka nia do wzor -
nic twa ma so we go. To sze ro ka pre zen ta -
cja do ko nań kil ku dzie się ciu ar ty stów
po dej mu ją cych te mat mia sta, je go no wej
de fi ni cji i funk cji, wspól nej prze strze ni
pu blicz nej, miej skie go di zaj nu, uzu peł -
nio na wy da rze nia mi mu zycz ny mi, per -
for men sa mi, spo tka nia mi, warsz ta ta mi
i wy kła da mi, pod czas któ rych ar ty ści
dzie lić bę dą się z uczest ni ka mi swo ją wi -
zją mia sta i wy jąt ko wą es te ty ką, dzię ki
któ rym sztu ka w prze strze ni po za -ga le -
ryj nej od lat przy cią ga uwa gę nie tyl ko
miej skich re be lian tów.
KWIA Ty ZŁA no wa sztu ka z Lon dy nu.
FREE RI DE ART SPA CE
do 13.06 – Awan gar da, ul. W. Stwosza 32
EX: MIA STO in ter wen cje i re ali za cje
miej skie, per for man sy, hap pe ning,
spo tka nia w prze strze ni Wro cła wia
RE: DI ZAJn dzia ła nia gra ficz ne i di zaj -
ner skie, wy kła dy, spo tka nia
Są SIE DZI ak cje spo łecz ne, per for man sy

25.05-24.06 – prze strzeń Wro cła wia

mar�ta�sze�le�wa
MA LI / WIEL CY

Cykl 22 czar no – bia łych fo to gra fii. Po -
etyc kie, cza sa mi wręcz sur re ali stycz ne,
zdję cia to opo wie ści o lu dziach, ich re -
la cjach z oto cze niem. Od no si się wra -
że nie, że zo sta ła w nich za tar ta gra ni ca
mię dzy re al no ścią a nad re al no ścią,
mię dzy ja wą a snem. Ta ki efekt ar tyst -
ka uzy sku je dzię ki pro gra mom gra ficz -
nym, któ re wy ko rzy stu je do ob rób ki
swo ich prac. Ten wy kre owa ny przez
Sze le wę, nie co od re al nio ny, świat
oscy lu je wo kół za gad nie nia eg zy sten -
cji czło wie ka i ob da rzo ny jest sil nym ła -
dun kiem eks pre sji. Zro dzo ne z wy o
braź ni fo to gra fie są ni czym efe me rycz -
ne za pi ski, do któ rych każ dy mo że do -
pi sać wła sne hi sto rie.
Jak mó wi sa ma au tor ka: „W mo jej fo -
to gra fii od za wsze li czy ły się przede
wszyst kim emo cje. Fun da men tem
wszyst kich zdjęć jest mo ja wraż li wość,
wspo mnie nia i lu dzie, któ rych fo to gra -
fu ję i któ rzy, czę sto nie świa do mie, sta -
ją się głów ny mi bo ha te ra mi mo ich
ba jek. Ten nie re al ny świat po zwa la
na zdro wą i czę sto po trzeb ną uciecz kę
od cho dze nia po twar dej i zmar z nię tej
zie mi. Ni gdy nie wiem, gdzie za pro wa -
dzi mnie da na baj ka, gdy ją two rzę, ale
jed no wiem na pew no – do każ dej
wkła dam cząst kę sie bie, w każ dej je -
stem obec na i do ce niam, kie dy in ni do -
strze ga ją w nich tak że sie bie sa mych,
swo je ma łe i więk sze hi sto rie”.
Mar ta Sze le wa, uro dzi ła się 1990. Jest
fo to gra fem – sa mo ukiem. Swo je zdję -
cia pre zen to wa ła m.in. na fe sti wa lu
Wszel kie Prze ja wy Ar ty zmu w Dusz ni -
kach Zdro ju w 2011 ro ku.

Wernisaż 11 maja, godz. 18.00
(do 13.06)

ODA Firlej, ul. Grabiszyńska 56

Walking Bike. Max Knight 2007

ka�sia�ba�naś
OLŚNIE NIA I PO WRO TY

Mo�je�ma�lar�stwo�ma�dwa�źró�dła�in�spi�-
ra�cji,�pierw�szym�jest�pej�zaż,�dru�gim
po�ezja� –� czę�sto� oba� prze�ni�ka�ją� się
pod�czas�pra�cy�nad róż�ny�mi�pro�jek�ta�-
mi�ar�ty�stycz�ny�mi.�Po�słu�gu�ję�się�ję�zy�-
kiem� abs�trak�cji,� jed�nak� u pod�staw
mo�ich�ob�ra�zów�le�ży�za�wsze�głę�bo�kie
prze�ży�cie�na�tu�ry.�Ży�wa�tkan�ka�pej�za�-
żu,�nie�ustan�nie�zmie�nia�ją�ce�się�świa�-
tło,� ko�lor,� prze�strzeń� są� dla� mnie
za�wsze�wiel�kim�wy�zwa�niem.�
Naj�now�sze�ob�ra�zy,�któ�re�za�pre�zen�tję
w Ga�le�rii�Miej�skiej�w ma�ju�są�efek�tem
współ�pra�cy�z duń�skim�po�etą�Jen�sem
Fink�-Jen�se�nem,�któ�ry�pod�czas�wer�-
ni�sa�żu�za�pre�zen�tu�je�swo�je�wier�sze.�
W swo jej twór czo ści Fink -Jen sen
krą ży wo kół te ma tów po dró ży, od da -
le nia i po wro tu, po szu ki wa nia wła -
sne go miej sca i naj waż niej szych
ludz kich prze żyć – mi ło ści, śmier ci,
tę sk no ty. Utwo ry Fink -Jen se na sta ły
się punk tem wyj ścio wym dla ob ra -
zów ar tyst ki a ob ra zy są ma lar ską od -
po wie dzią, lu strem, do peł nie niem dla
wier szy. Wy sta wa pod pa tro na tem
ho no ro wym Kon su la tu Kró le stwa Da -
nii i Duń skie go In sty tu tu Kul tu ry. 

Wer ni saż 10 ma ja, godz. 17.00
(do 21 ma ja br.)

19 ma ja nOC Mu ZE óW godz. 17-22.00
Ga le ria Miej ska, ul. Kieł ba śni cza 28 
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droga�światła
PAMIĘCI BŁOGOSŁAWIONEGO

PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
W 7. ROCZNICĘ 

ODEJŚCIA DO DOMU OJCA
Wy sta wa czyn na do 15 maja
Galeria Tkacka na Jatkach

ul. Stare Jatki 19/23
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le�śni�ca�i oko�li�ce
NA DAW NEJ KAR CIE POCZ TO WEJ

Pre zen to wa ne pocz tów ki po cho dzą
z ko lek cji Ka ro la By kow skie go.
Na wy sta wie pre zen to wa ne są pocz -
tó wki z wi do ka mi Le śni cy i oko licz -
nych osie dli: Ga ło wa, Jar noł to wa,
Jerz ma no wa, Mar szo wic, Pracz Od -
rzań skich, Ra ty nia, Sta bło wic, Złot nik
i Ża ru. Zo ba czy my na pocz tów kach
wie le bu dow li już nie ist nie ją cych. 
(do 23.05) CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1

wy�obraź�nia�bez�gra�nic
Pre zen ta cja pra cow ni pla stycz nych

MDK Śród mie ście
Wy sta wa dzie cię cej twór czo ści, dla
któ rej w pra cow niach MDK Śród mie -
ście stwo rzo no do sko na łe wa run ki,
de dy ko wa na jest do ro słym, aby śmy
mo gli przej rzeć się w oczach dzie ci,
za sta no wić się jak po strze ga ją świat,
co jest dla nich waż ne.
Pra ca nad kształ ce niem wy obraź ni
twór czej, któ rej pod ję li się in struk to -
rzy pla sty ki, zmie rza w jed nym kie -
run ku, aby dzie ciom po ka zać ra dość
od kry wa nia świa ta. Dzia łal ność pra -
cow ni pla stycz nych re ali zu je waż ne
za da nie wy cho waw cze, przy czy nia jąc
się do roz wo ju ar ty stycz nej oso bo -
wo ści dzie ci. Wszyst ko po to, by rze -
czy wi stość, w któ rej ży ją dzie ci, sta ła
się dla nich zro zu mia ła i przy ja zna, by
na by te umie jęt no ści kre acyj ne owo -
co wa ły w przy szłym do ro słym ży ciu
twór czą po sta wą w każ dej z dzie dzin,
w ja kiej przyj dzie im dzia łać.
Wer ni saż 8 maja, godz. 17.30(do 3.06)

Ga le ria MDK Śród mie ście
ul. Du bo is 5

ul. Skoczylasa

ga�le�ria�Jed�ne�go�Pro�Jek�tu
Za pra sza my na ostat nie przed wa ka cja mi spo tka nie Ga le rii Jed ne go Pro jek -
tu. Wro cław ski ar chi tekt Le sław Ru bik /R2 Biu ro Pro jek tów/ przed sta wi pro -
jekt no wej sie dzi by Są du Re jo no we go w Ząb ko wi cach Ślą skich. W czerw cu
zaś bę dzie my te sto wać – już in dy wi du al nie – na sze no we are ny spor to we.

10 ma ja, godz. 17.30 – Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

uni�Ver�sy�tet�świa�ta
ZA PRA SZA DZIE CI 3-12 LAT
nA PRZy GO Dy ZE SZTu Ką!

Re zer wa cja: tel. 511 132 287
lub: sla wo mi ror tyl@in te ria.pl

1 godz. – 10 zł/dziec ko
+ 5 zł bi let wstę pu do mu zeum

Ro dzi ce – wstęp wol ny!

ur�szu�la�mo�raw�ska�i adam�an�toŃ�czak�OŚ OD RE AL NIE NIA
ur szu la Mo raw ska ma lu je ob ra zy
w tech ni kach: akry lu, tem pe rze i akwa -
re li. Zaj mu je się rów nież ry sun kiem.
W ma lar stwie wy ra ża sie bie, swo je
uczu cia i emo cje za po mo cą ko lo ru.
Adam An toń czak naj chęt niej się zaj -
mu je pi sar stwem i kry ty ką. In te re su -
je się też fo to gra fią. W twór czo ści nie
uzna je ogra ni czeń. Lu bi zgłę biać isto -
tę czło wie czeń stwa.

Wer ni saż 8 ma ja, godz. 18.00
(do 30.05 br.)
Galeria 7 DDC

Śląskiego Okręgu Wojskowego
ul. Pret fi cza 24Ur szu la Mo raw ska. Miasto

tro�chę�mo�rza
we�wro�cła�wiu

Na wystawie bę dą pre zen to wa ne pra -
ce po wsta łe na ple ne rze w Ust ce
w 2011r. Au to ra mi prac są ar ty ści
sku pie ni wo kół wro cław skie go od -
dzia łu Związ ku Ma ry ni stów Pol skich
i za pro sze ni go ście. 

Wernisaż 8 maja, godz. 16.00
Galeria Cepelia na nankiera

ul. bp nankiera 5/6/7

Janusz Łozowski. Morska impresja
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klubowa
maJówka�

z�city�sounds
13 maja, godz. 20.00
THE HERBALISER
23 maja, godz. 20.00
PAROV STELAR BAND 
30 maja, godz. 20.00
DUB FX + Flower Fairy& Cade 

Klub ETER, ul. Kazimierza
Wielkiego 19

3�-�maJówka�2012�
Łąki Łan, Strachy na Lachy, Nosowska, Perfect, Illusion,
Jelonek, Acid Drinkers, Myslovitz, KULT, Natural Dread
Killaz, Grubson, Brodka, Lao Che, Coma, KNŻ

3-5 maja, start godz.13.00, Wyspa Słodowa 

mu�zy�ka�ze�sPo�łu�qu�een�sym�fo�nicz�nie
Ża den wo ka li sta na świe cie nie jest w sta nie za stą pić Fred -
die go Mer cu ry’ego, ale ze spół fil har mo ni ków,
19 chó rzy stów i świet ny ak tor mo gą już pró bo wać…
„Qu een sym fo nicz nie” to wy da rze nie z po gra ni cza ga tun -
ków, łą czą ce sym fo nicz ne pier wiast ki mu zy ki ze spo łu Qu -
een z roc ko wym po ten cja łem or kie stry sa lo no wej
i ma je sta tycz ne go, 19-oso bo we go chó ru. „innuendo"
wcale�nie�okazało�się�aż�takie�trudne.�inne�utwory�Queen
tak�jak�np.�"Bohemian�Rhapsody"�dłużej�w�nas�dojrzewały,
wymagały� większego� zaangażowania� i� przygotowania.
Naszą� wersję� opracowywaliśmy� blisko� rok.� Koncerty
krakowskie�dowiodły�muzycznej�wartości�i�artystycznego
bogactwa�utworów�brytyjskiej�grupy.�[...]" – dodał Dawid
Ber, dyrygent chóru Vivid Singers. "Wszystkich�zaskoczył
Mariusz� ostrowski.� Jego� kreacja� i� ekspresja� oraz� siła
wyrazu� dodała� dodatkowej� energii� nam�wszystkim� na
scenie.��Projekt�Queen�Symfonicznie�to�moje�„ukochane”
dziecko,� łączy� w� sobie� elementy� muzyki� klasycznej� i
rozrywkowej.� � ta�muzyka� towarzyszy�mi� od�wielu� lat,
udane�koncerty�potwierdzają,�że�nie�jestem�w�tej�fascynacji
osamotniony" - skomentował Jan Niedźwiecki, kierownik
orkiestry Alla Vienna oraz dyrektor artystyczny projektu

13 ma ja, godz. 20.00
Re gio nal ne Cen trum Tu ry sty ki Biz ne so wej

Sa la Au dy to ryj na, ul. Wy sta wo wa 1

bez�cen�zu�ry
STAND -UP

wspól ny pro jekt trój ki do -
brych kum pli: Abe lar da Gi -
zy, Ka ta rzy ny Pia sec kiej
i Kac pra Ru ciń skie go.

Stand�-up�co�me�dy to zna na na ca łym świe cie, w Pol sce
co raz bar dziej po pu lar na i roz po zna wal na. Za sa da stand -
-upu jest pro sta: brak te ma tów ta bu. Moż na mó wić
o wszyst kich, nie rzad ko po ru sza jąc te ma ty ostre, czy
waż ne. Do gru py naj lep szych przed sta wi cie li pol skiej sce -
ny stand -upu z pew no ścią na le ży ta trój ka ko mi ków. Każ -
dy jest in ny, każ dy po ru sza in ne te ma ty na swój spo sób,
ale łą czy ich jed no - for ma stand -upo wa. Na sce nie są so -
bą i opo wia da ją o tym, co ich do ty czy, de ner wu je, cie szy.
Nie po trze bu ją do te go re kwi zy tów. Wy star czy po czu cie
hu mo ru, cha ry zma i bez po śred ni kon takt z pu blicz no ścią.

8 ma ja, godz. 20.00
Klu bo ka wiar nia Włod ko wi ca 21, ul. Włod ko wi ca 21

Brodka Nosowska

MyslovitzComa

na sce nie w Ryn ku za gra ją m.in.:
ENEJ, SYL WIA GRZESZ CZAK, VA RIUS MANX oraz
SŁA WEK WIERZ CHOL SKI i NOC NA ZMIA NA BLU ESA.

mi�chał�ba�Jor
OD PIAF DO GA ROU

Re ci tal pio se nek fran cu skich
w tłu ma cze niu W. Mły nar skie -
go, pro mu ją cy no wy po dwój -
ny al bum Mi cha ła Ba jo ra.
Ar ty ście to wa rzy szy kil ku oso -
bo wy ze spół mu zycz ny.

13 ma ja, godz. 18.00
CK Wro cław -Za chód
ul. Cho cie bu ska 4-6
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an�ne�ke�Van
giers�ber�gen�

HO LAN DIA
sup port: FRA MES (Niem -
cy) +KILL FE REL LI (Ho lan -
dia). Uwa ża na jest za jed ną
z naj lep szych współ cze -
snych wo ka li stek eu ro pej -
skich. By ła człon ki nią
słyn nej gru py The Ga the -
ring, z któ rą na gra ła 6 krąż -
ków. Współ pra co wa ła też
m.in. z Wi thin Temp ta tion,
Na palm De ath, Mo on spell
czy Ana the mą. Od 2007 ro -
ku wy stę pu je z gru pą Agua
De An ni que, któ rej jest za -
ło ży ciel ką. Agua De An ni -
que do ro bi li się już 4
płyt. 20 stycz nia do cze ka li -
śmy się pre mie ry pły ty
„Eve ry thing Is Chan ging”.
Kon cert pro mu je naj now -
szą pły tę An ne ke,

31 ma ja, godz. 20.00 Klub
Ali bi, ul. Grun waldz ka 67

thanks�Ji�mi�fe�sti�Val
Wro cław skie świę to gi ta ry i rock’n’rol lo we go brzmie nia.
Na ju bi le uszo wą 10. edy cję or ga ni za to rzy przy go to wa li
sze reg nie spo dzia nek po sze rza ją cych for mu łę Fe sti wa lu.
W tym ro ku zo sta nie on wy dłu żo ny i po trwa 2 dni – 1. i 2.
ma ja, a w kon cer tach, oprócz gwiazd roc ka, we zmą udział
rów nież wy bit ni jazz ma ni. 1 ma ja Ry nek za peł nią gi ta rzy -
ści, któ rzy za gra ją wspól nie m.in. Hey�Joe Ji mie go Hen -
drik sa i po dej mą pró bę po bi cia Gi ta ro we go Re kor du
Gu in nes sa. Gi ta ro wą or kie strę po pro wa dzi po my sło daw -
ca im pre zy Le szek Ci choń ski, a wspo mo gą go m.in. wy bit -
ni skrzyp ko wie – Mi chał Urba niak oraz Mi chał Je lo nek.
Dru gie go dnia Fe sti wa lu Wy spa Sło do wa na le żeć bę dzie
do gi gan tów fun ky oraz jaz zu. Wy stą pi Ma rek Na piór kow -
ski wraz ze swo im trio oraz z go ścin nym udzia łem Ar tu ra
Le sic kie go. Te go wie czo ru bę dzie moż na zo ba czyć tak że
ZDENĔK BÍNA Aco ustic Pro ject. Na sce nie Thanks Ji mi
Fe sti val po ja wi się je den z naj lep szych i naj bar dziej roz po -
zna wal nych pol skich ba si stów Woj tek Pi li chow ski ze swo -
im naj now szym pro jek tem Pi -Elec tro Step z go ścin nym
udzia łem pol skie go pia ni sty jaz zo we go Lesz ka Moż dże ra.
Fe sti wal zwień czy kon cert wir tu oza gi ta ry ba so wej – Mar -
cu sa Mil le ra, kil ku krot ne go zdo byw cy na gro dy Gram my. 

1,2 maja, Rynek & Wyspa Słodowa

Pink�martini
mistrzowie dobrego smaku, gwiazdy downtempo, łączący
w sobie lekkość De Phazz i elegancję Thievery
Corporation! Z łatwością łączą w jedno muzykę klasyczną,
latynoską i jazz, sięgając po klimaty retro, rodem z
francuskiego music-hallu czy żywiołowej brazylijskiej
samby i wykonując je jak rodowita latynoska orkiestra! I
to porównanie chyba najlepiej oddaje niezwykłość i
fenomen Pink Martini, jedynej w swoim rodzaju 14-
osobowej orkiestry! Bilety: 110/130zł,

24 maja, godz. 20.00
Klub ETER, ul. Kazimierza Wielkiego 19

mor�kar�ba�si
Dzię ki Mor mu zy ka se far -
dyj ska zdo by wa no wych fa -
nów – w swo im sze ro kim
re per tu arze wy ko nu je tra -
dy cyj ne pie śni, któ re po -
cho dzą lub są za in -
spi ro wa ne kul tu rą ży dow -
ską XV wiecz nej Hisz pa nii,
jak rów nież po ry wa ją ce
kom po zy cje wła sne, któ re
czer pią z La di no. 

13 ma ja, godz. 20.00
Sy na go ga Pod Bia łym 

Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7

red�ba�ra�at�
(IN DIE/USA) – BHAN GRA
FUNK/DHOL 'N' BRASS

Hin du ska od po wiedź na
bał kań skie or kie stry dę te –
roz tań czo ny Bol ly wood
na sza lo nym bał kańskim
we se lu! W skła dzie: Sun ny
Ja in, Ro hin Khe ma ni To -
mas Fu ji wa ra, Alex Ham lin,
Mi ke Bom well, Son ny
Singh, Mi Wi La Lu pa, Er -
nest Stu art, John Al tie ri.
Po tę ga mu zy ki, ja ką two rzą
spra wi ła, iż jest on dziś
uzna wa ny za fe no men
swo je go ga tun ku dhol�and
brass. Łą cząc nie po wta -
rzal ny rytm bhan gra z wie -
lo ma świa to wy mi ga tun-
ka mi mu zycz ny mi, ta ki mi
jak: funk, go -go czy jazz,
two rzy nie po wta rzal ne, tęt -
nią ce ener gią dźwię ki. 
20 ma ja, godz. 20.00, ETER
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19

iVe�men�des
BRA ZY LIJ SKA SA DE

Bra zy lij ska wo ka list ka Ive
Men des przy szła na świat
w Ce res. Do ra sta ła śpie wa -
jąc w ko ściel nym chó rze
oraz uczy ła się gry na pia ni -
nie. W jej ży łach pły nie krew
por tu gal sko -hisz pań sko -
-fran cu sko -in diań ska. Sła -
wę przy nio sły Ive pio sen ki
ta kie jak: Na�tu�ral� High, if
you�Le�ave�Me�Now.

16 ma ja, godz. 20.00
Ha la Or bi ta, Wej he row ska 34
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w Pry�wat�nych�ar�chi�wach
wro�cła�wian

Ser decz nie za pra sza my wszyst kich, któ rzy są w po sia da -
niu pamiątek, zwią za ny ch z wro cław ską Ha lą Stu le cia
do po dzie le nia się z nim z Wrocławskim Centrum
Poznawczym. Interesują nas zdję cia, widokówki, i in. ga -
dże ty. Mi le wi dzia ne są rów nież ko pie i ska ny pa miąt ko -
wych pism i gra fik. Pro simy o dołączenie krót kie go opi su
oraz daty po wsta nia pamiątki.
Zgro ma dzo ne ma te ria ły wzbo ga cą zbiory Cen trum i bę dą
eks po no wa ne w spe cjal nie do te go przy go to wa nych ga -
blo tach. Każ dy z prze ka za nych eks po na tów zo sta nie od -
po wied nio opi sa ny i wzbo ga ci ar chi wum Ha li Stu le cia.
Pa miąt ki moż na przy no sić do skle pi ku Cen trum Po znaw -
czego w Ha li Stulecia, ul. Wy sta wo wa 1 lub prze sy łać dro -
gą ma ilo wą na ad res: in fo@cen trum po znaw cze.pl.

dni�kul�tu�ry�mu�zuł�maŃ�skieJ
WROCŁAW 2-10 CZERWCA 2012

Co rocz nie or ga ni zo wa ne Dni Kul tu ry Mu zuł mań skiej
od lat cie szą ogrom nym za in te re so wa niem wśród miesz -
kań ców Wro cła wia, a na wet ca łej Pol ski. Dla wie lu z nich
jest to je dy na moż li wość bez po śred nie go ze tknię cia z kul -
tu rą i sztu ką świa ta is la mu.
Pro gram fe sti wa lu skła da się z wie lu in te re su ją cych im -
prez m.in. 10. czerw ca – DZIEń OTWAR TE GO ME CZE TU
– wśród wie lu atrak cji m. in.: zwie dza nie me cze tu w to wa -
rzy stwie ima ma, dy rek to ra Cen trum, dr Ale go Abi Is sy
po łą czo ne z dys ku sją na te ma ty do ty czą ce wia ry, re li gii
i tra dy cji mu zuł mań skiej. 
Od bę dzie się tak że pokaz ka li gra fii arab skiej w wy ko na -
niu jed ne go z czo ło wych twór ców ka li gra fii w Ira ku – Wa -
le eda Ma je eda, a tak że sze reg wy kła dów na te mat sze ro ko
po ję tej kul tu ry mu zuł mań skiej i świa ta arab skie go pro -
wa dzo nych, m.in. przez prof. Ja na Miod ka, dr Ka ta rzy nę
Gó rak -So snow ską czy dr Kon ra da Pę dzi wia tra oraz spe -
cjal ny po kaz ma lo wa nia hen ną, pa rze nia ka wy i pie cze nia
chle ba arab skie go, lek cje ję zy ka arab skie go, de gu sta cje
po traw kuch ni arab skiej i wie le in nych.
Szcze gó ło wy pro gram: www.dni -kul tu ry.pl

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe
al. Jana Kasprowicza 24. Wstęp wolny!

wszech�ni�ca�wie�dzy�o wro�cła�wiu�
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Wro cła wia wraz z Dol no ślą ską
Bi blio te ką Pu blicz ną im. T. Mi kul skie go za pra sza na cy -
klicz ne spo tka nie w ra mach Wszech ni cy Wie dzy o Wro -
cła wiu z pułk. dr. Pio trem Fer te kiem za stęp cą ko men dan ta
Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej Wojsk Lą do wych pt. „6 ma ja
i 8 ma ja – 77 lat te mu” Wy kład od bę dzie się we wtorek 8
ma ja w sa li wy kła do wej DBP. Wstep wolny! 

8 maja, godz. 17.00 – Bi blio te ka, Ry nek 58, III p.

wykład�w�ossolineum
JóZEF MAKSYMILIAN HRABIA OSSOLIńSKI

JAKO MECENAS NAUKI I KOLEKCJONER
WYKŁAD TERESY SOKóŁ

Prelegentka, przy pomocy prezentacji komputerowej,
przybliży mecenasowską i kolekcjonerską działalność
hrabiego, której zwieńczeniem było utworzenie Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Ponadto
zostaną zaprezentowane zbiory gromadzone przez
Ossolińskiego w Wiedniu oraz sposoby ich zdobywania. 
Wstęp na wykład jest wolny!

8 maja, godz. 13.00. Miejsce zbiórki: ul. Szewska 37
dziedziniec wewnętrzny – wejście od Zaułka Ossolińskich

mo�Je�Prze�ży�cia�w twier�dzy�wro�cław
Cen trum Stu diów Nie miec -
kich i Eu ro pej skich im. Wil -
ly'ego Brand ta UWr i Ne is se
Ver lag Dres den za pra sza ją
na dys ku sję wo kół książ ki
Wal te ra Las sman na Mo je
prze ży cia w Twier dzy Wro -
cław. Dys ku sja od bę dzie się
z udzia łem: dr Jo an ny Hy -
trek -Hry ciuk, prof. Grze go -
rza Strau chol da, prof.
Mar ka Zy bu ry.
Mo de ra cja: prof. Krzysz tof
Ruch nie wicz. Wstęp wol ny!

9 ma ja, godz. 17.00 – CSnE, ul. Straż ni cza 1-3, sa la Lut za
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Ży wa Bi blio te ka to pro jekt edu ka cyj ny, 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.
Ży wa Bi blio te ka to miej sce -szan sa na spo tka nie tych,
któ rzy są sta wia ni z bo ku, ze wzglę du na swój za wód, po -
cho dze nie, ko lor skó ry, orien ta cję, wy zna nie. Wie rzy my,
że naj sku tecz niej szą for mą prze ciw dzia ła nia uprze dze -
niom jest bez po śred nie spo tka nie z in no ścią.
Ży wa Bi blio te ka jest miej scem, gdzie re pre zen tan tów
dys kry mi no wa nych grup  moż na za pro sić do in dy wi du al -
nej roz mo wy w ce lu zwe ry fi ko wa nia swo ich po glą dów
i po sze rze nia wie dzy. Czy tel ni cy, któ rzy de cy du ją się
na udział w pro jek cie, mo gą wy po ży czyć jed ną z Ksią żek
na 30-mi nu to wą roz mo wę.

6 LAT Ży wej Bi blio te ki we Wro cła wiu
Ży wa Bi blio te ka w tym ro ku zaprosiła na Pół kę ty tu ły:
Ame ry ka nin/Ame ry kan ka · Arab/Arab ka · Ate ista/Ate ist ka
· An ty fa cet · By ły Bez dom ny/By ła Bez dom na · By ły Wię -
zień · Ki bic · Oso ba Ho mo sek su al na · Oso ba na wóz ku ·
Fe mi nist ka · Oso ba Nie wi dzą ca · Oso ba Nie sły szą ca ·
Oso ba Ciem no skó ra · Mu zuł ma nin/Mu zuł man ka · Ksiądz
· Cy gan ka/Rom ka/Rom · Pro te stant/Pro te stant ka · Ro -
sja nin/Ro sjan ka · Ro dzic Dziec ka Nie peł no spraw ne go ·
Trzeź wie ją cy Al ko ho lik · Uchodź ca · Wy cho wan ka do mu
dziec ka · Za kon ni ca · Ży dów ka/Żyd.
Ży wą Bi blio te kę co roku od wie dza po nad 600 osób, re -
je stru je my po nad 400 wy po ży czeń Ży wych Ksią żek. Wro -
cław ska Ży wa Bi blio te ka jest naj więk szą i naj bar dziej
re gu lar nie od by wa ją cą się te go ty pu bi blio te ką w Pol sce.
Jak po ka zu ją ra por ty z Ży wej Bi blio te ki 1/4 osób po roz -
mo wie z Książ ką zmie nia po glą dy i po sta wy wo bec grup
mniej szo ścio wych. Ra por ty na: www.zy wa bi blio te ka.pl

· · ·
Ży wej Bi blio te ce bę dą to wa rzy szyć warsz ta ty na te mat
praw czło wie ka oraz lek cje ję zy ka mi go we go.

· · ·
Kontakt: Do ro ta Mo ło dyń ska -Kun̈tzel, tel. 668 17 80 90.
In fo Punkt o pro jek cie – Skwer ul. Szew ska 10

11-12 ma ja – Me dia te ka, pl. Te atral ny 5
Wy po ży cze nia w godz. 12.00-20.00

www.zy wa bi blio te ka.pl

!ywa Biblioteka to projekt edukacyjny, którego celem jest 
promowanie praw cz!owieka i zapobieganie przejawom dyskryminacji wobec 
mniejszo"ci. 

#ywa Biblioteka to miejsce-szansa na spotkanie tych, którzy s$ stawiani z 
boku, ze wzgl%du na swój zawód, pochodzenie, kolor skóry, orientacj%, 
wyznanie.

Wierzymy, &e najskuteczniejsz$ form$ przeciwdzia!ania uprzedzeniom jest 
bezpo"rednie spotkanie z inno"ci$.

#ywa Biblioteka jest miejscem, gdzie reprezentantów dyskryminowanych grup 
mo&na zaprosi' do  indywidualnej rozmowy w celu zweryfikowania swoich 
pogl$dów i poszerzenia wiedzy. Czytelnicy, którzy decyduj$ si% na udzia! w 
projekcie, mog$ wypo&yczy' jedn$ z Ksi$&ek na 30-minutow$ rozmow%.

6 LAT !ywej Biblioteki we Wroc"awiu

W tym roku na Pó!k% zaprosili"my tytu!y: Amerykanin/Amerykanka, Arab/Arabka, 
Ateista/Ateistka, Antyfacet,  By!y Bezdomny/By!a Bezdomna, By!y Wi%zie(,  
Kibic, Osoba Homoseksualna,  Osoba na wózku, Feministka, Osoba 
Niewidz$ca, Osoba Nies!ysz$ca, Osoba Ciemnoskóra, Muzu!manin/
Muzu!manka, Ksi$dz, Cyganka/Romka/Rom, Protestant/Protestantka, Rosjanin
\Rosjanka, Rodzic Dziecka Niepe!nosprawnego, Trze)wiej$cy Alkoholik, 
Uchod)ca, Wychowanka domu dziecka, Zakonnica, #ydówka/#yd.

Co roku #yw$ Bibliotek% odwiedza ponad 600 osób, rejestrujemy ponad 400 
wypo&ycze(  #ywych Ksi$&ek. Wroc!awska #ywa Biblioteka jest najwi%ksz$ i 
najbardziej regularnie odbywaj$c$ si% tego typu bibliotek$ w Polsce.

Jak pokazuj$ raporty z #ywej Biblioteki 1/4 osób po rozmowie z Ksi$&k$ zmienia 
pogl$dy i postawy wobec grup mniejszo"ciowych. Raporty dost%pne na 
www.zywabiblioteka.pl

***
#ywa Biblioteka odb%dzie si% w dniach 11-12/05/2012 w Mediatece pl. 
Teatralnym 5. Wypo&yczenia w godzinach 12.00 - 20.00. Planujemy równie& 
InfoPunkt o projekcie - Skwer ul. szewska 10

#ywej Bibliotece b%d$ towarzyszy' warsztaty na temat praw cz!owieka oraz 
lekcje j%zyka migowego. 

Organizatorzy:

Dom Spotka( im. Angelusa Silesiusa - www.silesius.org.pl
Miejska Biblioteka Publiczna - Mediateka www.mediateka.biblioteka.wroc.pl

Kontakt:

Dorota Mo!ody(ska-Küntzel – koordynatorka projektu
dorota@incontro-training.org
tel. 0 668 17 80 90

Strona internetowa projektu: www.zywabiblioteka.pl

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

!ywa Biblioteka to projekt edukacyjny, którego celem jest 
promowanie praw cz!owieka i zapobieganie przejawom dyskryminacji wobec 
mniejszo"ci. 

#ywa Biblioteka to miejsce-szansa na spotkanie tych, którzy s$ stawiani z 
boku, ze wzgl%du na swój zawód, pochodzenie, kolor skóry, orientacj%, 
wyznanie.

Wierzymy, &e najskuteczniejsz$ form$ przeciwdzia!ania uprzedzeniom jest 
bezpo"rednie spotkanie z inno"ci$.

#ywa Biblioteka jest miejscem, gdzie reprezentantów dyskryminowanych grup 
mo&na zaprosi' do  indywidualnej rozmowy w celu zweryfikowania swoich 
pogl$dów i poszerzenia wiedzy. Czytelnicy, którzy decyduj$ si% na udzia! w 
projekcie, mog$ wypo&yczy' jedn$ z Ksi$&ek na 30-minutow$ rozmow%.

6 LAT !ywej Biblioteki we Wroc"awiu

W tym roku na Pó!k% zaprosili"my tytu!y: Amerykanin/Amerykanka, Arab/Arabka, 
Ateista/Ateistka, Antyfacet,  By!y Bezdomny/By!a Bezdomna, By!y Wi%zie(,  
Kibic, Osoba Homoseksualna,  Osoba na wózku, Feministka, Osoba 
Niewidz$ca, Osoba Nies!ysz$ca, Osoba Ciemnoskóra, Muzu!manin/
Muzu!manka, Ksi$dz, Cyganka/Romka/Rom, Protestant/Protestantka, Rosjanin
\Rosjanka, Rodzic Dziecka Niepe!nosprawnego, Trze)wiej$cy Alkoholik, 
Uchod)ca, Wychowanka domu dziecka, Zakonnica, #ydówka/#yd.

Co roku #yw$ Bibliotek% odwiedza ponad 600 osób, rejestrujemy ponad 400 
wypo&ycze(  #ywych Ksi$&ek. Wroc!awska #ywa Biblioteka jest najwi%ksz$ i 
najbardziej regularnie odbywaj$c$ si% tego typu bibliotek$ w Polsce.

Jak pokazuj$ raporty z #ywej Biblioteki 1/4 osób po rozmowie z Ksi$&k$ zmienia 
pogl$dy i postawy wobec grup mniejszo"ciowych. Raporty dost%pne na 
www.zywabiblioteka.pl

***
#ywa Biblioteka odb%dzie si% w dniach 11-12/05/2012 w Mediatece pl. 
Teatralnym 5. Wypo&yczenia w godzinach 12.00 - 20.00. Planujemy równie& 
InfoPunkt o projekcie - Skwer ul. szewska 10

#ywej Bibliotece b%d$ towarzyszy' warsztaty na temat praw cz!owieka oraz 
lekcje j%zyka migowego. 

Organizatorzy:

Dom Spotka( im. Angelusa Silesiusa - www.silesius.org.pl
Miejska Biblioteka Publiczna - Mediateka www.mediateka.biblioteka.wroc.pl

Kontakt:

Dorota Mo!ody(ska-Küntzel – koordynatorka projektu
dorota@incontro-training.org
tel. 0 668 17 80 90

Strona internetowa projektu: www.zywabiblioteka.pl

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

       
       

          
         

      

       
         

          

        
        

        
     
    

      

          
        

            
        

        
          

         

!ywa Biblioteka to projekt edukacyjny, którego celem jest 
promowanie praw cz!owieka i zapobieganie przejawom dyskryminacji wobec 
mniejszo"ci. 

#ywa Biblioteka to miejsce-szansa na spotkanie tych, którzy s$ stawiani z 
boku, ze wzgl%du na swój zawód, pochodzenie, kolor skóry, orientacj%, 
wyznanie.

Wierzymy, &e najskuteczniejsz$ form$ przeciwdzia!ania uprzedzeniom jest 
bezpo"rednie spotkanie z inno"ci$.

#ywa Biblioteka jest miejscem, gdzie reprezentantów dyskryminowanych grup 
mo&na zaprosi' do  indywidualnej rozmowy w celu zweryfikowania swoich 
pogl$dów i poszerzenia wiedzy. Czytelnicy, którzy decyduj$ si% na udzia! w 
projekcie, mog$ wypo&yczy' jedn$ z Ksi$&ek na 30-minutow$ rozmow%.

6 LAT !ywej Biblioteki we Wroc"awiu

W tym roku na Pó!k% zaprosili"my tytu!y: Amerykanin/Amerykanka, Arab/Arabka, 
Ateista/Ateistka, Antyfacet,  By!y Bezdomny/By!a Bezdomna, By!y Wi%zie(,  
Kibic, Osoba Homoseksualna,  Osoba na wózku, Feministka, Osoba 
Niewidz$ca, Osoba Nies!ysz$ca, Osoba Ciemnoskóra, Muzu!manin/
Muzu!manka, Ksi$dz, Cyganka/Romka/Rom, Protestant/Protestantka, Rosjanin
\Rosjanka, Rodzic Dziecka Niepe!nosprawnego, Trze)wiej$cy Alkoholik, 
Uchod)ca, Wychowanka domu dziecka, Zakonnica, #ydówka/#yd.

Co roku #yw$ Bibliotek% odwiedza ponad 600 osób, rejestrujemy ponad 400 
wypo&ycze(  #ywych Ksi$&ek. Wroc!awska #ywa Biblioteka jest najwi%ksz$ i 
najbardziej regularnie odbywaj$c$ si% tego typu bibliotek$ w Polsce.

Jak pokazuj$ raporty z #ywej Biblioteki 1/4 osób po rozmowie z Ksi$&k$ zmienia 
pogl$dy i postawy wobec grup mniejszo"ciowych. Raporty dost%pne na 
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***
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Or ga ni za to rzy:

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Hi sto rycz ny
wiek XX.�anam�ne�ses

I EDY CJA – „SKRWA WIO NE ZIE MIE” 
Wro cław 12-16 ma ja 2012 ro ku

Ce lem Fe sti wa lu jest stwo rze nie prze strze ni dla wspól nej de -
ba ty hi sto ry ków, pi sa rzy, fil mow ców i ar ty stów, któ rych
twór czość na wią zu je do za gad nień zwią za nych z waż ny mi
mo men ta mi dwu dzie sto wiecz nej eu ro pej skiej hi sto rii. 
Pro ble ma ty ka I edy cji Fe sti wa lu zo gni sko wa na bę dzie na tra -
gicz nej hi sto rii Skrwa�wio�nych�ziem – zgod nie z ter mi no lo gią
za pro po no wa ną przez ame ry kań skie go hi sto ry ka Ti mo thy’ego
Sny de ra – wiel kie go ob sza ru Eu ro py Wschod niej, na któ rym
w la tach 1933–1945 oj co wie dwóch wiel kich to ta li ta ry -
zmów XXw, Hi tler i Sta lin, do ko na li ma so we go mor du na ok. 14
mi lio nach cy wi lów i jeń ców wo jen nych. Ty tu ło we od po mnie -
nia (gr. anam ne sis) to sło wo klucz do idei Fe sti wa lu, któ ry ma
być miej scem przy wra ca nia pa mię ci o tej mrocz nej epo ce
w dzie jach Eu ro py oraz o rze czy wi sto ści ją po prze dza ją cej.
Na Fe sti wal zło żą się licz ne wy da rze nia: de ba ty, fil my, warsz -
ta ty, spo tka nia, kon cer ty i spek ta kle. Prze wi du je my udział
w spo tka niach m.in. Ti mo thy Sny de ra, Ja na Oł da kow skie -
go, Agniesz ki Hol land, ks. Je rze go My szo ra i Ba laz sa Var gi.
Idea fe sti wa lu hi sto rycz ne go od lat z po wo dze niem spraw dza
się w kra jach za chod nich. Sta no wiąc po łą cze nie świę ta na -
uki z po pu lar nym hap pe nin giem, wy da rze nia ta kie gro ma -
dzą ty sią ce mi ło śni ków hi sto rii i kul tu ry da ne go re gio nu oraz
ba da czy zaj mu ją cych się tą te ma ty ką, da jąc rzad ką moż li -
wość spo tka nia obu tych grup pa sjo na tów.

Pierw szy w Pol sce
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Hi sto rycz ny

go ści we Wro cła wiu - Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 

MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL HISTORYCZNY
WROCŁAW 12–16.05.2012

WIEK XX 
ANAMNESES

W S P Ó Ł P R A C A :

P A T R O N I  M E D I A L N I :

P A R T N E R Z Y :O R G A N I Z A T O R Z Y :

W W W. ANAMNESES.PL

W PROGRAMIE:

DEBAT Y, PRZEGLĄD FILMÓW HISTORYCZNYCH,  

KONCERT Y, SPEKTAKLE I  SPOTKANIA.
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XXII GIEŁ DA KSIĄŻ KI
BI BLIO TECZ NEJ
21-25 ma ja, w godz. 10.00-18.00
Gieł da Książ ki Bi blio tecz nej to do -
rocz na im pre za, pod czas któ rej jed ni
po zby wa ją się nie po trzeb nych im już
ksią żek, a in ni ku pu ją je po ni skiej (na -
wet bar dzo!) ce nie. Co rok bi blio te ka -
rze ofe ru ją wro cła wia nom do ku pie nia
kil ka ty się cy pu bli ka cji – są wśród nich
książ ki wy co fa ne z bi blio tek oraz
przyj mo wa ne przez ca ły rok od tych,
któ rzy nie ma ją już na nie miej sca
w do mu. Ofer ta jest bar dzo róż no rod -
na, obej mu je za rów no pol ską li te ra tu -
rę po pu lar ną (kry mi na ły, ro man se,
sen sa cja) i po pu lar no nau ko wą, jak i li -
te ra tu rę wy da ną w ję zy kach ob cych –
an giel skim, nie miec kim, fran cu skim,

ro syj skim i in nych.

DY PLO MY 2012
ZSP im. Sta ni sła wa Ko py styń -
skie go we Wro cła wiu
7-19 ma ja, Ga le ria pod Pla fo nem
Prze gląd prac dy plo mo wych uczniów
wro cław skie go Ze spo łu Szkół Pla stycz -
nych, wy ko na nych w bie żą cym ro ku
szkol nym. Pra ce re pre zen tu ją róż ne
dys cy pli ny pla stycz ne: gra K kę użyt ko -
wą i wy daw ni czą, prze strzen ne for my
re kla mo we, ele men ty sce no gra Ki, pro -
jek ty i re ali za cje prze strzen nych form
me ta lo pla stycz nych i ju bi ler skich.
Wszyst kie po wsta ły w pra cow niach
szkol nych, pod pie czą na uczy cie li pla -
sty ków, w to ku kształ ce nia na ostat nim
– dy plo mo wym ro ku szkol nym. Do -
dat ko wo, ja ko aneks, ab sol wen ci wy ko -
nu ją pra ce z za kre su ry sun ku, ma lar-
- stwa, rzeź by i fo to gra Ki.

AME RY KAŃ SKIE PRO JEK TO WA NIE EKO LO GICZ NE 
Po kaz mul ti me dial ny w ję zy ku an giel skim
10 ma ja, godz. 13.00, Ame ri can Cor ner, II pię tro

O wy jąt ko wych przy kła dach ame -
ry kań skiej ar chi tek tu ry (jak przed -
sta wio ny na zdję ciu Jay Pritz ker
Pa vi lion w Chi ca go) opo wie Lau ren
Pe ter sen, sty pen dyst ka Pol sko -
-Ame ry kań skiej Fun da cji Ful bri gh -
ta, ab sol went ka urba ni sty ki, na gro-
- dzo na przez Ame ry kań ski In sty tut
Urba ni stów w 2011 r.

XI SPACER LITERACKI
Śladami Wrocławskich Żydów
24 maja, godz. 16.00, zbiórka w holu bibliotecznym
Spacer tropami wrocławskich Żydów, m.in. Frederike Kempner zwanej „śląskim
łabędziem”, skrzypaczki Anity Lasker i aktorki Idy Kamińskiej.

7 ma ja, godz. 17.30
DKK dla Ro dzi ców
JAK KO CHA JĄ MA MA I TA TA?
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
8 ma ja, godz. 11.00
ZRÓB SO BIE KSIĄŻ KĘ – kon kurs
Ame ri can Cor ner, II pię tro
9 ma ja, godz. 16.00
DKK dla Se nio rów
O KO RE SPON DEN CJI
M. SKŁO DOW SKIEJ -CU RIE 
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro
12 ma ja, godz. 11.00
Ar chi tek tu ra dla gim na zja li stów
W MO IM OGRO DZIE
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
16 ma ja, godz. 16.00
Aka de mia Ki no ma nia ka
„IBE RIA” C. SAU RY
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
17 ma ja, godz. 11.00
PO ZNAJ CIE HA WA JE!
Ame ri can Cor ner, II pię tro
18 ma ja, godz. 17.00
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
GDZIE MIESZ KA ZA PACH?
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
18 ma ja, godz. 18.30
Dys ku syj ny Klub Książ ki Po dróż ni czej
IZRA EL JUŻ NIE FRU NIE
Ame ri can Cor ner, II pię tro
19 ma ja, godz. 11.00
Z cy klu „Spo ko -Po ko”
SKA CZĄC PRZEZ GU MĘ
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
23 ma ja, godz. 16.00
Aka de mia Zdro we go Se nio ra
SPO TKA NIE Z RA TOW NI KIEM
ME DYCZ NYM Czy tel nia, II pię tro
24 ma ja, godz. 17.00
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
KWA -KWA DZIW NA KACZ KA TA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
24 ma ja, godz. 16.30
WARSZ TA TY DLA MAM
Ame ri can Cor ner, II pię tro
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE
27 V – NIEDZIELA
godz. 14.00
PPrroo  mmoo  ccjjaa  kkssiiąążż  kkii  ddllaa  ddzziiee  ccii  ddoo llaatt 44
KKrraa  ssnnoo  lluudd  kkii  zz WWrroo  ccłłaa  wwiiaa  nnaa ssttoo  iisskkuu
wwyy  ddaaww  nniicc  ttwwaa  eeMM  KKaa  ––  ddoo kkaażż  ddeejj  kkssiiąążż  --
kkii  kkoo  lloo  rroo  wwaann  kkaa  zz nnaa  kklleejj  kkaa  mmii  ggrraa  ttiiss..
godz. 14.30
SSppoo  ttkkaa  nniiee  aauu  ttoorr  sskkiiee
zz MMaarr  kkiieemm  PPeerrzzyyńń  sskkiimm  ppoo  łłąą  cczzoo  nnee
zz rroozz  ssttrrzzyy  ggnniięę  cciieemm  kkoonn  kkuurr  ssuu  MMoo  jjaa
ppiieerrww  sszzaa  pprraa  ccaa  zzaa  wwoo  ddoo  wwaa  ––  wwssppoo  --
mmnniiee  nniiaa  ddooll  nnoo  śślląą  sskkiicchh  ssee  nniioo  rróóww..
godz. 16.00
RRoozz  ssttrrzzyy  ggnniięę  cciiee  kkoonn  kkuurr  ssuu
MMłłoo  ddyy  PPoo  eettaa  DDooll  nnee  ggoo  ŚŚlląą  sskkaa..
godz. 17.00
PPrroo  mmoo  ccjjaa  kkssiiąążż  kkii
KKoo  śścciioo  łłyy  eewwaann  ggee  lliicc  kkiiee  nnaa DDooll  nnyymm
ŚŚlląą  sskkuu PPiioo  ttrraa  OOsszzcczzaa  nnooww  sskkiiee  ggoo
zz ffoo  ttoo  ggrraa  ffiiaa  mmii  RRoo  mmuu  aall  ddaa MM..  SSoołłdd  kkaa..

III EDY CJA TAR GÓW
KSIĄŻ KI RE GIO NAL NEJ

SI LE SIA NA – Dol no ślą ski Sa lon Wy daw ni czy to cy -
klicz na im pre za or ga ni zo wa na przez Dol no ślą ską Bi -
blio te kę Pu blicz ną od 2010 ro ku. Ma for mę tar gów
książ ki re gio nal nej po łą czo nych ze spo tka nia mi au -
tor ski mi, kon kur sa mi i wy sta wa mi, a jej ce lem jest za -
pre zen to wa nie do rob ku wy daw ni cze go Dol ne go
Ślą ska, szcze gól nie pu bli ka cji wy da wa nych przez ma -
łe, nie zna ne sze rzej wy daw nic twa. Na tar gach za pre -
zen tu je się 20 wy daw ców z Wro cła wia, Le gni cy,
Je le niej Gó ry, Gło go wa, No wej Ru dy i Ro goź ni cy.

Pu blicz ność bę dzie mo gła się za po znać z książ ka mi, cza so pi sma mi i in ny mi ma te ria ła mi do ty czą cy mi hi sto rii, kul -
tu ry, go spo dar ki i atrak cji tu ry stycz nych Dol ne go Ślą ska oraz z twór czo ścią miej sco wych pi sa rzy i dzien ni ka rzy.

WROCŁAW 27–30 MA JA 2012 r.
DOL NO ŚLĄ SKA BI BLIO TE KA PU BLICZ NA IM. T. MI KUL SKIE GO – WRO CŁAW, RY NEK 58

28 V – PONIEDZIAŁEK
godz. 10.00
WWrroo  ccłłaaww  sskkiicchh  kkrraa  ssnnaa  llii  hhii  ssttoo  rriiee  pprraaww  --
ddzzii  wwee ––  ssppoo  ttkkaa  nniiee  aauu  ttoorr  sskkiiee  zz MMaa  rriiuu  --
sszzeemm  UUrrbbaann  kkiieemm..
godz. 12.00
TTwwiieerr  ddzzaa  GGłłoo  ggóóww  ––  wwssppóółł  cczzee  ssnnoośśćć
ii hhii  ssttoo  rriiaa ––  wwyy  kkłłaadd  IIrree  nnee  uusszzaa  DDoo  mmii  nniiaa  --
kkaa  zz TToo  wwaa  rrzzyy  ssttwwaa  ZZiiee  mmii  GGłłoo  ggooww  sskkiieejj
godz. 16.00-17.00
KKrrzzyysszz  ttooff  GGłłuucchh  ppoodd  ppii  ssuu  jjee  kkssiiąążż  kkęę
SSzzllaa  kkiieemm  wwrroo  ccłłaaww  sskkiicchh  kkrraa  ssnnaa  llii
SSttoo  iisskkoo  wwyydd..  eeMM  KKaa  ––  ddoo kkaażż  ddeejj  kkssiiąążż  --
kkii  kkoo  lloo  rroo  wwaann  kkaa  zz nnaa  kklleejj  kkaa  mmii  ggrraa  ttiiss..
godz. 18.00
PPrroo  mmoo  ccjjaa  kkssiiąążż  kkii  MMaa  łłaa  MMoo  sskkwwaa::  rrzzeecczz
oo rraa  ddzziieecc  kkiieejj  LLee  ggnnii  ccyy  ––  WWoojj  cciieecchh  KKoonn  --
dduu  sszzaa  ooppoo  wwiiee  oo oodd  kkrryy  wwaa  nniiuu  ttaa  jjeemm  nniicc
ppoo  wwoo  jjeenn  nneejj  hhii  ssttoo  rriiii  PPooll  sskkii,,  aa ttaakk  żżee......
DDoo  wwóóddzz  ttwwaa  PPóółł  nnoocc  nneejj  GGrruu  ppyy  WWoojjsskk
AArr  mmiiii  RRaa  ddzziieecc  kkiieejj  ww LLee  ggnnii  ccyy..

29 V – WTOREK
godz. 10.00
SSppoo  ttkkaa  nniiee  zz JJuu  ssttyy  nnąą  RRaa  ppaacczz  ––  pprroo  --
mmoo  ccjjaa  kkssiiąążż  kkii  SSzzllaa  kkiieemm  wwrroo  ccłłaaww  sskkiicchh
llee  ggeenndd::  hhii  ssttoo  rriiee  wwiieerr  sszzeemm  ppii  ssaa  nnee..
godz. 11.00
PPoo  zznnaajj  ttoo  mmiieejj  ssccee  ––  oobbóózz  kkoonn  cceenn  ttrraa  --
ccyyjj  nnyy  GGrroossss  --RRoo  sseenn ––  pprree  lleekk  ccjjaa  ppoo  łłąą  --
cczzoo  nnaa zz ppoo  kkaa  zzeemm  mmuull  ttii  mmee  ddiiaall  nnyymm..
godz. 12.00
SSppoo  ttkkaa  nniiee  zz ffoo  ttoo  ggrraa  ffii  kkiieemm,,  aauu  ttoo  rreemm
zzddjjęęćć  ww aall  bbuu  mmiiee  RRóó  żżee  wwiicczz  ww oobbiieekk  ttyy  --
wwiiee  AAddaa  mmaa  HHaa  wwaa  łłee  jjaa..
godz. 17.00
MMiiee  ddzziiaann  kkaa::  hhii  ssttoo  rriiaa  zznnii  kkaa  nniiaa
ssppoo  ttkkaa  nniiee  zz FFii  llii  ppeemm  SSpprriinn  ggee  rreemm..
30 V – ŚRODA
godz. 17.00
PPrroo  mmoo  ccjjaa  kkssiiąążż  kkii  OOnn  nnaa  ggaa  ttaa ––MMaałł  ggoo  --
rrzzaa  ttaa  CCii  mmeekk  --GGuu  ttooww  sskkaa ooppoo  wwiiee  oo rroo  llii
kkoo  bbiieett  wwee  wwssppóółł  cczzee  ssnnyymm  śśwwiiee  cciiee..

STO ISKA TAR GO WE CZYN NE BĘ DĄ:
w nie dzie lę (27 V) w godz. 14.00–18.00, a od po nie dział ku do śro dy (28-30 V) w godz. 10.00–18.00

Wszyst kie spo tka nia od bę dą się
w sa li kon fe ren cyj nej (III pię tro) Dol no ślą skiej Bi blio te ki Pu blicz nej, Ry nek 58
Szcze gól nie po le ca my spo tka nia z F. Sprin ge rem oraz M. Ci mek -Gu tow ską!

WROCŁAW 27–30 MA JA 2012 r.
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XXXXIIII  GGIIEEŁŁ  DDAA  KKSSIIĄĄŻŻ  KKII
BBII  BBLLIIOO  TTEECCZZ  NNEEJJ
21-25 ma ja, w godz. 10.00-18.00
Gieł da Książ ki Bi blio tecz nej to do -
rocz na im pre za, pod czas któ rej jed ni
po zby wa ją się nie po trzeb nych im już
ksią żek, a in ni ku pu ją je po ni skiej (na -
wet bar dzo!) ce nie. Co rok bi blio te ka -
rze ofe ru ją wro cła wia nom do ku pie nia
kil ka ty się cy pu bli ka cji – są wśród nich
książ ki wy co fa ne z bi blio tek oraz
przyj mo wa ne przez ca ły rok od tych,
któ rzy nie ma ją już na nie miej sca
w do mu. Ofer ta jest bar dzo róż no rod -
na, obej mu je za rów no pol ską li te ra tu -
rę po pu lar ną (kry mi na ły, ro man se,
sen sa cja) i po pu lar no nau ko wą, jak i li -
te ra tu rę wy da ną w ję zy kach ob cych –
an giel skim, nie miec kim, fran cu skim,

ro syj skim i in nych.

DDYY  PPLLOO  MMYY 22001122
ZZSSPP  iimm..  SSttaa  nnii  ssłłaa  wwaa  KKoo  ppyy  ssttyyńń  --
sskkiiee  ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu
7-19 ma ja, Ga le ria pod Pla fo nem
Prze gląd prac dy plo mo wych uczniów
wro cław skie go Ze spo łu Szkół Pla stycz -
nych, wy ko na nych w bie żą cym ro ku
szkol nym. Pra ce re pre zen tu ją róż ne
dys cy pli ny pla stycz ne: gra K kę użyt ko -
wą i wy daw ni czą, prze strzen ne for my
re kla mo we, ele men ty sce no gra Ki, pro -
jek ty i re ali za cje prze strzen nych form
me ta lo pla stycz nych i ju bi ler skich.
Wszyst kie po wsta ły w pra cow niach
szkol nych, pod pie czą na uczy cie li pla -
sty ków, w to ku kształ ce nia na ostat nim
– dy plo mo wym ro ku szkol nym. Do -
dat ko wo, ja ko aneks, ab sol wen ci wy ko -
nu ją pra ce z za kre su ry sun ku, ma lar-
- stwa, rzeź by i fo to gra Ki.

AAMMEE  RRYY  KKAAŃŃ  SSKKIIEE  PPRROO  JJEEKK  TTOO  WWAA  NNIIEE  EEKKOO  LLOO  GGIICCZZ  NNEE  
PPoo  kkaazz  mmuull  ttii  mmee  ddiiaall  nnyy  ww jjęę  zzyy  kkuu  aann  ggiieell  sskkiimm
10 ma ja, godz. 13.00, Ame ri can Cor ner, II pię tro

O wy jąt ko wych przy kła dach ame -
ry kań skiej ar chi tek tu ry (jak przed -
sta wio ny na zdję ciu Jay Pritz ker
Pa vi lion w Chi ca go) opo wie Lau ren
Pe ter sen, sty pen dyst ka Pol sko -
-Ame ry kań skiej Fun da cji Ful bri gh -
ta, ab sol went ka urba ni sty ki, na gro-
- dzo na przez Ame ry kań ski In sty tut
Urba ni stów w 2011 r.

XXII  SSPPAACCEERR  LLIITTEERRAACCKKII
ŚŚllaaddaammii  WWrrooccłłaawwsskkiicchh  ŻŻyyddóóww
24 maja, godz. 16.00, zbiórka w holu bibliotecznym
Spacer tropami wrocławskich Żydów, m.in. Frederike Kempner zwanej „śląskim
łabędziem”, skrzypaczki Anity Lasker i aktorki Idy Kamińskiej.

77  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1177..3300
DKK dla Ro dzi ców
JAK KO CHA JĄ MA MA I TA TA?
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
88  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1111..0000
ZRÓB SO BIE KSIĄŻ KĘ – kon kurs
Ame ri can Cor ner, II pię tro
99  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1166..0000
DKK dla Se nio rów
O KO RE SPON DEN CJI
M. SKŁO DOW SKIEJ -CU RIE 
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro
1122  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1111..0000
Ar chi tek tu ra dla gim na zja li stów
W MO IM OGRO DZIE
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
1166  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1166..0000
Aka de mia Ki no ma nia ka
„IBE RIA” C. SAU RY
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
1177  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1111..0000
PO ZNAJ CIE HA WA JE!
Ame ri can Cor ner, II pię tro
1188  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1177..0000
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
GDZIE MIESZ KA ZA PACH?
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
1188  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1188..3300
Dys ku syj ny Klub Książ ki Po dróż ni czej
IZRA EL JUŻ NIE FRU NIE
Ame ri can Cor ner, II pię tro
1199  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1111..0000
Z cy klu „Spo ko -Po ko”
SKA CZĄC PRZEZ GU MĘ
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
2233  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1166..0000
Aka de mia Zdro we go Se nio ra
SPO TKA NIE Z RA TOW NI KIEM
ME DYCZ NYM Czy tel nia, II pię tro
2244  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1177..0000
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
KWA -KWA DZIW NA KACZ KA TA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
2244  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1166..3300
WARSZ TA TY DLA MAM
Ame ri can Cor ner, II pię tro
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE
27 V – NIEDZIELA
godz. 14.00
Pro  mo  cja  książ  ki  dla  dzie  ci  do lat 4
Kra  sno  lud  ki  z Wro  cła  wia  na sto  isku
wy  daw  nic  twa  eM  Ka  –  do każ  dej  książ  -
ki  ko  lo  ro  wan  ka  z na  klej  ka  mi  gra  tis.
godz. 14.30
Spo  tka  nie  au  tor  skie
z Mar  kiem  Perzyń  skim  po  łą  czo  ne
z roz  strzy  gnię  ciem  kon  kur  su  Mo  ja
pierw  sza  pra  ca  za  wo  do  wa  –  wspo  -
mnie  nia  dol  no  ślą  skich  se  nio  rów.
godz. 16.00
Roz  strzy  gnię  cie  kon  kur  su
Mło  dy  Po  eta  Dol  ne  go  Ślą  ska.
godz. 17.00
Pro  mo  cja  książ  ki
Ko  ścio  ły  ewan  ge  lic  kie  na Dol  nym
Ślą  sku Pio  tra  Oszcza  now  skie  go
z fo  to  gra  fia  mi  Ro  mu  al  da M.  Sołd  ka.

III EDY CJA TAR GÓW
KSIĄŻ KI RE GIO NAL NEJ

SI LE SIA NA – Dol no ślą ski Sa lon Wy daw ni czy to cy -
klicz na im pre za or ga ni zo wa na przez Dol no ślą ską Bi -
blio te kę Pu blicz ną od 2010 ro ku. Ma for mę tar gów
książ ki re gio nal nej po łą czo nych ze spo tka nia mi au -
tor ski mi, kon kur sa mi i wy sta wa mi, a jej ce lem jest za -
pre zen to wa nie do rob ku wy daw ni cze go Dol ne go
Ślą ska, szcze gól nie pu bli ka cji wy da wa nych przez ma -
łe, nie zna ne sze rzej wy daw nic twa. Na tar gach za pre -
zen tu je się 20 wy daw ców z Wro cła wia, Le gni cy,
Je le niej Gó ry, Gło go wa, No wej Ru dy i Ro goź ni cy.

Pu blicz ność bę dzie mo gła się za po znać z książ ka mi, cza so pi sma mi i in ny mi ma te ria ła mi do ty czą cy mi hi sto rii, kul -
tu ry, go spo dar ki i atrak cji tu ry stycz nych Dol ne go Ślą ska oraz z twór czo ścią miej sco wych pi sa rzy i dzien ni ka rzy.

WROCŁAW 27–30 MA JA 2012 r.
DOL NO ŚLĄ SKA BI BLIO TE KA PU BLICZ NA IM. T. MI KUL SKIE GO – WRO CŁAW, RY NEK 58

28 V – PONIEDZIAŁEK
godz. 10.00
Wro  cław  skich  kra  sna  li  hi  sto  rie  praw  -
dzi  we –  spo  tka  nie  au  tor  skie  z Ma  riu  -
szem  Urban  kiem.
godz. 12.00
Twier  dza  Gło  gów  –  współ  cze  sność
i hi  sto  ria –  wy  kład  Ire  ne  usza  Do  mi  nia  -
ka  z To  wa  rzy  stwa  Zie  mi  Gło  gow  skiej
godz. 16.00-17.00
Krzysz  tof  Głuch  pod  pi  su  je  książ  kę
Szla  kiem  wro  cław  skich  kra  sna  li
Sto  isko  wyd.  eM  Ka  –  do każ  dej  książ  -
ki  ko  lo  ro  wan  ka  z na  klej  ka  mi  gra  tis.
godz. 18.00
Pro  mo  cja  książ  ki  Ma  ła  Mo  skwa:  rzecz
o ra  dziec  kiej  Le  gni  cy  –  Woj  ciech  Kon  -
du  sza  opo  wie  o od  kry  wa  niu  ta  jem  nic
po  wo  jen  nej  hi  sto  rii  Pol  ski,  a tak  że...
Do  wódz  twa  Pół  noc  nej  Gru  py  Wojsk
Ar  mii  Ra  dziec  kiej  w Le  gni  cy.

29 V – WTOREK
godz. 10.00
Spo  tka  nie  z Ju  sty  ną  Ra  pacz  –  pro  -
mo  cja  książ  ki  Szla  kiem  wro  cław  skich
le  gend:  hi  sto  rie  wier  szem  pi  sa  ne.
godz. 11.00
Po  znaj  to  miej  sce  –  obóz  kon  cen  tra  -
cyj  ny  Gross  -Ro  sen –  pre  lek  cja  po  łą  -
czo  na z po  ka  zem  mul  ti  me  dial  nym.
godz. 12.00
Spo  tka  nie  z fo  to  gra  fi  kiem,  au  to  rem
zdjęć  w al  bu  mie  Ró  że  wicz  w obiek  ty  -
wie  Ada  ma  Ha  wa  łe  ja.
godz. 17.00
Mie  dzian  ka:  hi  sto  ria  zni  ka  nia
spo  tka  nie  z Fi  li  pem  Sprin  ge  rem.
30 V – ŚRODA
godz. 17.00
Pro  mo  cja  książ  ki  On  na  ga  ta –Mał  go  -
rza  ta  Ci  mek  -Gu  tow  ska opo  wie  o ro  li
ko  biet  we  współ  cze  snym  świe  cie.

STO ISKA TAR GO WE CZYN NE BĘ DĄ:
w nie dzie lę (27 V) w godz. 14.00–18.00, a od po nie dział ku do śro dy (28-30 V) w godz. 10.00–18.00

Wszyst kie spo tka nia od bę dą się
w sa li kon fe ren cyj nej (III pię tro) Dol no ślą skiej Bi blio te ki Pu blicz nej, Ry nek 58
Szcze gól nie po le ca my spo tka nia z F. Sprin ge rem oraz M. Ci mek -Gu tow ską!

WROCŁAW 27–30 MA JA 2012 r.
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® Nr 103265. Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa Gra ży na Mi gnie wicz. Ad res ko re spon den cyj ny: Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007, 50-
950 Wro cław 68. Re dak tor na czel ny: Gra ży na Mi gnie wicz, tel. 666 878 930, gra zy na.mi gnie wicz@cjg.pl In ter net: www.co je st gra ne.pl, re dak cja@co -
je st gra ne.pl. Druk – Print. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my
so bie pra wo skra ca nia i  ad iu sta cji tek stów oraz zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spor ne roz pa try wa ne są przez Sąd wła ści wy dla wy daw cy.

wę�druJ�i zwie�dzaJ�za na�mi
Za pra sza ją Klu by: Tu ry stów przy TMW, Prze wod ni ków

„Oskar” O/PTTK przy In sty tu tach PAn
6.05, g. 10.00 -Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie przy po -
mni ku hr. A. Fre dry; 9.05., g. 15.00 – Zdo by wa my od -
zna kę „Tu ry sty Mi ło śni ka W -wia” – przy pom. A. Fre dry
10.05., g. 15.30 – Spo tka nie klu bo we w ka mie nicz ce
„Mał go sia” (Od rzań ska 39); 19.05., g. 7.00 – * Woj sła -
wi ce – Zło ty Stok; 20.05., g. 7.00 (Dw. PKS) – * Ślę ża
23-26.05., g. 7.00 – * Biesz cza dy 
Zgło sze nia na wy ciecz ki (*) „Prze wod nik cze ka” na spa ce -
rze, spo tka niu klu bo wym lub tel. 661 701 176; 71 35 70 119
wie czo rem; wy jaz dy z Pla cu So li dar no ści.

LE ŚNIC KA AKA DE MIA ZAM KO WA
rzecz�o ki�bi�cach�i ki�bi�co�wa�niu

W czerw cu za wi ta ją do nas ki bi ce z ca łej Eu ro py, któ rzy
przy ja dą do pin go wać swo je dru ży ny pod czas Mi strzostw
Eu ro py w pił ce noż nej. Do udzia łu za pro si li śmy wy kła dow -
ców zaj mu ją cych się psy cho lo gią spor tu, przed sta wi cie li
kół na uko wych wro cław skich uczel ni, jak i śro do wi ska
zwią za ne ze Ślą skiem Wro cław. W pro gra mie wy kład, pa -
nel dys ku syj ny oraz dys ku sja z udzia łem pu blicz no ści.

26 ma ja, godz. 17.00. Wstęp wol ny!

zam�ko�wy�swaP
czy li wy mia na ubrań, bu tów, ksią żek, płyt, etc

Wy mień się – wka cje tuż, tuż...
26 ma ja, godz. 11.00-15.00. Wstęp 3 zł

CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1

ma�Jo�wa�wy�ciecz�ka�au�to�ka�ro�wa
Za pra sza my du żych i ma łych na wy ciecz kę z prze wod ni -
kiem. Po je dzie my au to ka re m 19. ma ja do Brze gu Opol -
skie go. Odkryjemy również wiele innych tajemnic, które
skrywa Zamek, Kościół i Starówka w Brzegu Opolskim.
Wycieczka zakończy się w Oazie Zieleni, gdzie przy
ognisku zjemy gorący posiłek. Za pi sy i in for ma cja
na stro nie www.wroc law ski prze wod nik.pl w za kład ce
ofer�ta oraz pod nu me rem te le fo nu 600 687 336.
Cena wycieczki: 45zł (dorośli), 30zł (dzieci)

Wyjazd z Wrocławia, godz. 8.30. Powrót ok. godz. 18.00

ma�Jów�ka
W MU ZEUM WSPóŁ CZE SNYM we WRO CŁAWIU

Ma jów ka od bę dzie się na dzie dziń -
cu schro nu przy Pla cu Strze gom -
skim. Otwar ciu se zo nu let nie go
Klu bu Mu zeum bę dą to wa rzy szyć
warsz ta ty prze zna czo ne  za rów no
dla dzie ci jak i do ro słych. Prze wi -
dzia ne są czte ry róż ne for my za -
baw obej mu ją ce dzia ła nia m.in.

z ko lo rem, świa tłem i prze strze nią. Stwo rzy my też ra zem
Wio sen ną In sta la cję Ple ne ro wą. Z oka zji pre zen to wa nej
w MWW wy sta wy zwią za nej z hi sto rią pił ki noż nej za ba wy
zo sta ną uzu peł nio ne ak tyw no ścia mi w ra mach spe cjal ne go
wy da nia Roz rusz ni ka Wy staw, pod czas któ re go za pro po nu -
je my no we spoj rze nie na sport, pił kę, grę i jej do ping.
Tych, któ rzy nie ma ją ocho ty na spor to we emo cje za pra sza -
my do przy nie sie nia wła snych skar bów, ma lut kich za ba wek,
drob nych pa mią tek. W trak cie warsz ta tów moż na bę dzie zo -
ba czyć je w zu peł nie no wym kon tek ście, oraz wy mie nić się
ze współ uczest ni ka mi.
Pod czas ma jów ki bę dzie ak tyw na sce na mu zycz na Klu bu
Mu zeum oraz ogró dek piw ny. Ar ty stycz ną opra wę dźwię ko -
wo -vi dżej ską pik ni ku po pro wa dzi Dj Sy sło.

Za ję cia edukacyjne są bez płat ne!
Wy da rze nia w prze strze ni wy sta wy w ce nie bi le tu do mu zeum

1-3 ma ja, godz. 12.00-20.00. W czwar tek wstęp wol ny!
pla c Strze gom ski 2a

ma�Jów�ka�z baJko�bu�sem
Wro cław ski Te atr La lek za pra sza ma lusz ków wraz z ro -
dzi cam na Per go lę ko ło Ha li Stu le cia gdzie na no wym Baj -
ko przy stan ku zatrzyma się BAJ KO BUS. Jego pierw szy
spek takl w tym roku to dzwon�grzesz�ni�ka.
Te atr na kół kach wy ru szy w to urnée po Dol nym Ślą sku
na rzecz Fun da cji Do li ny Pa ła ców i Ogro dów Ko tli ny Je -
le nio gór skiej. Za gra m.in. w Sta ni szo wie, Wo ja no wie, Pa -
ko szo wie, Bu kow cu i Je le niej Gó rze oraz w Mu zeum
Po wo zów w Ga lo wi cach.

6 maja, godz. 15.00 - Dzwon grzesz ni ka
27 maja, g. 12.00 - Dzwon grzesz ni ka, Cza row ni ca z most ka

Ha la Stu le cia – Per go la, ul. Wystawowa 1
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dol�no�ślą�skie�cen�trum�fil�mo�we�– dcf
UL. PIŁ SUD SKIE GO 64A, www.dcf.wroc law.pl

PRZE GLą Dy I FE STI WA LE: Po ka zy przed fe sti wa lo we Pla -
ne te+Doc czwart�ki,�godz. 20.00: 3 ma ja Od gło sy ro ba ków
– za pi ski mu mii (zwy cięz ca fe sti wa lu 2009; reż. Pe ter
Liech ti). 10 ma ja Po za cho dzie (zwy cięz ca fe sti wa lu 2011;
reż. Ni ko laus Geyr hal ter)
14-20 ma ja 9. Pla ne te+Doc Film Fe sti val.
24-27 ma ja VII Fe sti wal Fil mów Afry kań skich afry�Ka�me�ra

PO KAZ PRZED PRE MIE RO Wy:
10 ma ja Księ stwo – po kaz przed pre mie ro wy i spo tka nie
z reż. An drze jem Ba rań skim

DKF: ki no Ame ry ki Po łu dnio wej po�nie�dział�ki,�godz. 20.00:
7 maja Trzy Po grze by Me lqu ia de sa Es tra dy (reż. Tom my
Lee Jo nes, Mek syk/USA 2006, 115”) 21 maja Los Mu er -
tos (reż. Li san dro Alon so, Ar gen ty na 2004, 80”). 28 maja
Słu żą ca (reż. Se ba stian Si lva, Chi le 2009, 115”)

SPO TKA nIA PL -DE: 8 maja, godz. 20.00: Przy jaźń (Gren -
zland), reż. Nad ine Vol pert, 2009 oraz Wra ca jąc do Mar -
ka, reż. Wie sław Sa niew ski, 2002

Po lish Ci ne ma for Be gin ners (wtor�ki,�godz. 20.00): 
8 maja Bar wy ochron ne, reż. Krzysz tof Za nus si, 1976, 96”.
22 maja Sek smi sja, reż. Ju liusz Ma chul ski, 1983, 116”

MA JO WE Wy DA RZE nIE FIL MO WE W SA LI nOT -u:
12-16 maja Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Hi sto rii anam�ne�sis
– or ga ni za tor „Pa mięć i Przy szłość” (część fil mo wa)

of�Ver�ti�go�&�ru�ins
PO KAZ KA NA DYJ SKIE GO KI NA

EKS PE RY MEN TAL NE GO 1968-2010
ar�chi�tek�tu�ra�ciał�i ma�te�rii�eks�-
plo�du�je�na czę�ści�i czą�stecz�ki.
Stan�za�wro�tów�gło�wy�i eu�fo�-
rycz�nych�unie�sień.�Ki�no�zde�-
kon�stru�owa�ne,� ośle�pio�ne,
znisz�czo�ne...�Tak ku ra tor Pier -
re -Luc Va il lan co urt opi su je
opra co wa ny przez sie bie pro -
gram fil mów z lat 1968-2010,
pre zen tu ją cy istot ną część hi -
sto rii ka na dyj skie go ki na eks -
pe ry men tal ne go. W wy bo rze zna la zły się zre ali zo wa ne
na ta śmie optycz nej wi zu al ne eks pe ry men ty, wie lo war -
stwo we ko la że ob ra zów, zna czeń, prze strze ni cza so wych,
od waż ne in ge ren cje w struk tu rę ob ra zu i nar ra cji fil mo -
wej, ma te ria łów fo und fo ota ge, a tak że sub wer syw ne za -
pi sy ci ne ma of re si stan ce z ogar nię te go re wo lu cyj nym
wrze niem Pa ry ża 1968 ro ku. ICP CE w Mont re alu zaj mu -
je się pro mo cją i upo wszech nia niem róż no rod nych form
ki na awan gar do we go, wi deo ar tu i sztu ki cy fro wej. Opra -
co wa ne w In sty tu cie pro gra my fil mo we pre zen tu ją kie -
run ki roz wo ju ki na awan gar do we go oraz nie ty po we
dzia ła nia ki ne ma to gra ficz ne. In sty tut pro wa dzi rów nież
dzia łal no ścią wy daw ni czą, pu bli ku jąc pły ty DVD i książ ki
po świę co ne un der gro un do wej sztu ce fil mo wej. Opra co -
wa nie i pre zen ta cja pro gra mu: Pier re -Luc Va il lan co urt In -
sti tu te for the Co or di na tion and Pro pa ga tion of
Explo ra to ry Ci ne mas  (In sty tut ko or dy na cji i pro mo cji ki -
na po szu ku ją ce go), Mont re al Pro gram po ka zu:
Tra ins – Karl Le mieux
2010 / Ca na da / 5 min. / 16 mm
Vil le Ma rie – Ale xan dre La ro se
2006-2010 / Ca na da / 12 min. / 16 mm
per haps/We – So lo mon na gler
2003 / Po land -Ca na da / 11 min. / 16mm
Chro mo Sud – Étien ne O’Le ary
1968 / Fran ce–Ca na da / 21 min. / 16 mm
Es sai à la mil le – Je an -Clau de La bre cque
1970 / Ca na da / 7 min. / 16 mm
La prière géni ta le – Ser ge de Co tret
2009 / Ca na da / vi deo / 7 min
La nu it ob scu re – Pier re -Luc Va il lan co urt
2011 / Ca na da / 29 min. / su per -8 mm

11 ma ja, godz. 19.00 , WRO Art Cen ter, Wi dok 7

WRO CŁAW SKA EDY CJA
W dniach 14-20 ma ja,
w Dol no ślą skim Cen trum
Fil mo wym (DCF) po ka za -
nych zo sta nie 49 fil mów,
a pro jek cjom bę dą to wa -
rzy szyć de ba ty, spo tka nia
z twór ca mi, kon cer ty i wie -
le in nych atrak cji. 
Wśród po ka zy wa nych we
Wro cła wiu fe sti wa lo wych
hi tów fil mo wych znaj dą się
m. in.: Pro�jekt�Nim Ja me sa
Mar sha, chwa�ła� dziw�kom
Mi cha ela Gla wog ge ra, obu�-

rze�ni To ny’ego Ga tli fa, Niech�ży�ją�an�ty�po�dy!Wik to ra Kos -
sa kow skie go, am�ba�sa�dor Mad sa Brügge ra, char�lot�te
Ram�pling.�Spoj�rze�nie An ge li ny Mac ca ro ne. dług�we�dług
Mar�ga�ret�atwo�od Jen ni fer Ba ichwal, Pu�łap�ki�roz�wo�juMa -
thieu Roy’a i Ha rol da Cro ok sa, Gra Ru be na Östlun da, Bert
Stern.�Praw�dzi�wy�Mad�man Shan nah Lau me ister. De ba ty:
Sza�ra�stre�fa�dzien�ni�kar�stwa:�kie�dy�dzien�ni�karz�sta�je�się
prze�stęp�cą�po pro jek cji fil mu am�ba�sa�dor;�Quo�va�dis�Ro�-
sjo po pro jek cji fil mu Po�ca�łu�nek�Pu�ti�na; Zrów�no�wa�żo�ne
mia�sta�przy�szło�ści:�pla�ny�czy�ma�rze�nia? po pro jek cji fil -
mu Zur�ba�ni�zo�wa�ni; Roz�wój�–�mi�raż�wiecz�ne�go�po�stę�pu?
po pro jek cji fil mu Pu�łap�ki�Roz�wo�ju.

NAJ LEP SZE POL SKIE I ZA GRA NICZ NE FIL MY ANI MO WA NE
Wszyst kie nie dzie le, za wsze o 12.30. Wstęp wol ny!

9.�Pla�ne�te+�doc�film�fe�sti�Val
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