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28 CZERWCA, piątek, godz. 20.00 (bilety: 35/27)

Jan Stanienda – skrzypce
Orkiestra Kameralna Wratislavia

WW..  AA..  MMoo  zzaarrtt::
DDii  vveerr  ttii  mmeenn  ttoo DD  --dduurr  KKVV 113366;;  DDii  vveerr  ttii  mmeenn  ttoo  BB  --dduurr  KKVV 113377
DDii  vveerr  ttii  mmeenn  ttoo  FF  --dduurr  KKVV 113388;;  DDii  vveerr  ttii  mmeenn  ttoo DD  --dduurr  KKVV 220055
EEiinnee  kkllee  iinnee  NNaa  cchhtt  mmuu  ssiikk  GG  --dduurr  KKVV 552255

30 CZERW CA, nie dzie la, godz. 20.00 (bi le ty: 50/38)
Pa weł Gu snar – sak so fon
Jan Sta nien da – skrzyp ce
Or kie stra Ka me ral na Wra ti sla via
FF..  CChhoo  ppii  nn,,    AA..  PPiiaazz  zzooll  llaa,,  GG..  GGeerr  sshh  wwii  nn,,
EEnn  nniioo  ii AAnn  ddrree  aass  MMoorr  rrii  ccoo  nnee,,  NNii  nnoo  RRoo  ttaa

3 LIP CA, śro da, godz. 20.00 (bi le ty: 35/27)

Mar ta Ko wal czyk – skrzyp ce
Łu kasz Chrząsz czyk – for te pian

CC..  FFrraanncckk  –– SSoo  nnaa  ttaa  AA  --dduurr;;  OO..  MMeess  ssiiaa  eenn  –– FFaann  ttaa  zzjjaa
SS..  PPrroo  kkoo  fifieeww  –– PPiięęćć  mmee  lloo  ddiiii  oopp.. 3355  bbiiss
MM..  RRaa  vveell  –– IIII SSoo  nnaa  ttaa  GG  --dduurr;;  GG..  GGeerr  sshh  wwiinn  –– FFrraagg  mmeenn  ttyy
zz OOppee  rryy  „„PPoo  rrggyy  aanndd  BBeessss””  aarrrr..  JJ..  HHee  iiffeettzz

5 LIP CA, pią tek, godz. 20.00 (bi le ty: 50/38)

Adam Bał dych Qu ar tet

TThhee  RRoo  oomm  ooff  IImmaa  ggii  nnaa  ttiioonn

7 LIP CA, nie dzie la, godz. 20.00 (bi le ty: 50/38)

Atom String Qu ar tet
Ni ka Lu bo wicz – wo kal

AAttoomm  SSttrriinngg  QQuu  aarr  tteett  ffee  aatt..  NNii  kkaa  LLuu  bboo  wwiicczz

10 LIP CA, śro da, godz. 20.00 (bi le ty: 35/27)

Hin rich Al pers – for te pian (Niem cy)
Jan Sta nien da – skrzyp ce
Bar tosz Bo ber – skrzyp ce
Bo że na Na woj ska – al tów ka
Li dia Grzan ka -Urba niak – wio lon cze la

CC..  FFrraanncckk  –– KKwwiinn  tteett  ffoorr  ttee  ppiiaa  nnoo  wwyy  ff  --mmoollll  FFWWVV 77
AA..  DDvvoořřáákk  –– IIII KKwwiinn  tteett  ffoorr  ttee  ppiiaa  nnoo  wwyy  AA  --dduurr  oopp.. 8811
GG..  GGeerr  sshh  wwiinn  –– TTrrzzyy  PPrree  lluu  ddiiaa

12 LIP CA, pią tek, godz. 20.00 (bi le ty: 50/38)

Fi lip Woj cie chow ski Jazz Trio

OOdd BBaa  cchhaa  ddoo GGeerr  sshh  wwii  nnaa
uuttwwoo  rryy  BBaa  cchhaa,,  MMoo  zzaarr  ttaa,,  CChhoo  ppii  nnaa,,  GGeerr  sshh  wwii  nnaa  ii iinn  nnyycchh
ww ttrraannss  kkrryypp  ccjjii  FFii  llii  ppaa  WWoojj  cciiee  cchhooww  sskkiiee  ggoo

14 LIP CA, nie dzie la, godz. 20.00 (bi le ty: 35/27)

Wie sław Kwa śny – al tów ka
Jan Sta nien da – skrzyp ce, dy ry gent
Or kie stra Ka me ral na Wra ti sla via

WW..  AA..  MMoo  zzaarrtt::  SSyymm  ffoo  nniiaa  EEss  --dduurr  nnrr 11  KKVV 1166
SSyymm  ffoo  nniiaa  kkoonn  cceerr  ttuu  jjąą  ccaa  nnaa sskkrrzzyypp  ccee  ii aall  ttóóww  kkęę  EEss  --dduurr
KKVV 336644;;  SSyymm  ffoo  nniiaa  AA  --dduurr  nnrr 2299  KKVV 220011

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

XVII
Festiwal

Muzyki Kameralnej

WIECZORY
W ARSENALE

AA  mmoożżee  jjeeddnnaakk  jjaazzzz......

JAN STA NIEN DA
dy rek tor ar ty stycz ny

TO MASZ KWIE CIŃ SKI
dy rek tor or ga ni za cyj ny

Bilety oraz karnety (w�cenie�220�zł�-�normalne�i�170�zł�-�ulgowe)�do�nabycia�na�stronie�www.wieczorywarsenale.pl
oraz�na�godzinę�przed�koncertami.
PROMOCJA!!�Na�wszystkie�bilety�oraz�karnety�kupione�na�stronie�www.wieczorywarsenale.pl�-�zniżka 5%!!

Adam�Bał�dych�Qu�ar�tet

Or�kie�stra�Ka�me�ral�na�Wra�ti�sla�via



2 str.��» CO�Jest�GRANe » czerwiec�2013 www.cojestgrane.pl�

kon�cert�sym�Fo�nicz�ny
zA�KOŃ�Cze�Nie�se�zO�Nu 2012/2013�w�FiLhARMONii

BeN�JA�MiN�shWARtz –�dy�ry�gent
ALi�Ce�sA�RAh�Ott –�for�te�pian
OR�Kie�stRA�syM�FO�NiCz�NA Fil�har�mo�nii�Wro�cław�skiej
W�programie:�W.�Lu�to�sław�ski�–�uwer�tu�ra�smycz�ko�wa;�e.�Grieg�–�Kon�-
cert�for�te�pia�no�wy�a�-moll�op. 16;�J.�Brahms�/�A.�schönberg�–�Kwar�tet
for�te�pia�no�wy�g�-moll�op. 25�(opra�co�wa�nie�na or�kie�strę)

„Lu�bię�ten�utwór.�Jest�rzad�ko�gra�ny”�–�to�dwa�spo�śród�kil�ku
po�wo�dów,�dla�któ�rych�pio�nier�mu�zy�ki�do�de�ka�fo�nicz�nej,�je�den
z pierw�szych� mo�der�ni�stów� –� Ar�nold� schönberg� się�gnął
po dzie�ło�Jo�han�ne�sa�Brahm�sa,�skom�po�no�wa�ne�w 1861�ro�ku.
We�dług�schönberga�każ�dy�do�brze�gra�ją�cy�pia�ni�sta�był�w sta�-
nie�za�głu�szyć�par�tie�in�stru�men�tów�smycz�ko�wych.�Dla�te�go�wła�-
śnie�po�sta�no�wił�prze�in�stru�men�to�wać�utwór�na or�kie�strę.
Jed�no�z naj�słyn�niej�szych�dzieł�edvar�da�Grie�ga,�Kon�cert�for�te�-
pia�no�wy�a�-moll�z 1868�ro�ku�po�wstał,�gdy�twór�ca�miał�za�le�d�-
wie� dwa�dzie�ścia� pięć� lat.� Par�tia� for�te�pia�nu� ce�chu�je� się� tu
nie�zwy�kłą�me�lo�dyj�no�ścią�i bły�sko�tli�wo�ścią,�a to�głów�ne�czyn�-
ni�ki,�dzię�ki�któ�rym�do dziś�kon�cert�ten�cie�szy�się�du�żą�po�pu�lar�-
no�ścią�za�rów�no�wśród�wy�ko�naw�ców,�jak�i pu�blicz�no�ści.
uwer�tu�ra�smycz�ko�wa�Wi�tol�da�Lu�to�sław�skie�go�z 1949�ro�ku
trwa�za�le�d�wie�pięć�mi�nut.�Jest�to�dzie�ło�szcze�gól�ne,�gdyż�dla
kom�po�zy�to�ra�sta�no�wi�ło�pierw�szą�pró�bę�w po�szu�ki�wa�niach�no�-
we�go,�bar�dzo�ory�gi�nal�ne�go�ję�zy�ka�mu�zycz�ne�go.�Wie�le�z po�-
my�słów� za�war�tych� w uwer�tu�rze� twór�ca� wy�ko�rzy�stał
w póź�niej�szych�kom�po�zy�cjach.
Or�kie�strę�sym�fo�nicz�ną�po�pro�wa�dzi�Ben�ja�min�shwartz,�któ�ry
od no�we�go�se�zo�nu�ar�ty�stycz�ne�go�bę�dzie�dy�rek�to�rem�ar�ty�stycz�-
nym�ze�spo�łu.�Par�tię�for�te�pia�nu�wy�ko�na nie�zwy�kle�uta�len�to�wa�-
na mło�da�nie�miec�ka�ar�tyst�ka�–�Ali�ce�sa�rah�Ott.

21 czerw ca, godz. 19.00. bilety.nfm.wroclaw.pl
sa la kon cer to wa Fil har mo nii, ul. piłsudskiego 19

wia�ra�na�dzie�ją�świa�ta
KON�CeRt�GRze�GO�RzA�i Ju�Lii�KO�PA�LA

Ju�lia�i Grze�gorz�to�mał�żeń�stwo
od lat�zwią�za�ne�ze�sce�ną�mu�zy�-
ki�chrze�ści�jań�skiej.�W ra�mach
dzia�łal�no�ści� współ�two�rzą� ini�-
cja�ty�wę�Po�znań�skich�Mu�zy�ków
Bo�gu�Je�dy�ne�mu�Chwa�ła,�or�ga�-
ni�zu�jąc� po�pu�lar�ne� Wiel�bie�nie

Bo�ga�oraz�Po�znań�skie�za�dusz�ki�Jaz�zo�we.�Po�przez�kom�po�zy�cje
Grze�go�rza� zwią�za�ni� są� z Chrze�ści�jań�skim� te�atrem� Dro�ga�
im.�JPii.�W 2005�ro�ku�utwo�rem�pt.�Ja�nie�Paw�le ii san�to�sub�-
i�to�zwy�cię�ży�li�w Mię�dzy�na�ro�do�wym�Kon�kur�sie�Pio�sen�ki�o Oj�-
cu�Świę�tym�w to�ron�to�w Ka�na�dzie.�
Kon�cert�od�by�wa�się�w ra�mach�cy�klu�Ver�bum�cum�Mu�si�ca,
spo�tka�nie� po�łą�czo�ne� bę�dzie� z wy�kła�dem� na�wią�zu�ją�cym
do od�by�wa�ją�ce�go�się�w tym�cza�sie�w Ar�chi�die�ce�zji�Wro�cław�-
skiej,� Kon�gre�sem� No�wej� ewan�ge�li�za�cji� oraz� mo�dli�twą
i dzięk�czy�nie�nie�Bo�gu�za oso�bę�no�we�go�Me�tro�po�li�ty�Wro�-
cław�skie�go�Księ�dza�Ar�cy�bi�sku�pa�Jó�ze�fa�Kup�ne�go.

16 czerw ca, godz. 19.15 (stu dium -cul tu rae.com)
Ko ściół naj święt szej Ma rii pan ny na pia sku

Filharmonia�sudecka�w�wałbrzychu
CzeRWieC 2013

9 czerwca, godz. 19.00,�teatr�zdrojowy�szczawno�–�zdrój
MuzyCzNA�WiOsNA�z KsiężNą�DAisy
Orkiestra�symfoniczna�Filharmonii�sudeckiej
Jerzy�Kosek�–�dyrygent,�Dorota�Graca�–�skrzypce
14 czerwca, godz. 19.00,�Filharmonia�sudecka
MłODy�PAGANiNi�W LeGNiCy
Koncert�Dyplomantów�Akademii�Muzycznej�w Poznaniu
i Laureatów�Międzynarodowego�Konkursu�skrzypcowego
Orkiestra�symfoniczna�Filharmonii�sudeckiej
Ali�cja�her�ma�–�dy�ry�gent,�Adam�Do�mu�rat�–�dy�ry�gent�
Ro�bert�ła�gu�niak�–�skrzyp�ce,�Mag�da�le�na�he�inz�–�skrzyp�ce
21 czerwca, godz.19.00,�Filharmonia�sudecka
KON�CeRt�syM�FO�NiCz�Ny za�koń�cze�nie�se�zo�nu 2012/2013
Or�kie�stra�sym�fo�nicz�na�Fil�har�mo�nii�su�dec�kiej
Je�rzy�Ko�sek�–�dy�ry�gent,�Be�ata�Bi�liń�ska�–�for�te�pian�
23 czerw ca, godz. 18.00,�ha�la�spa�ce�ro�wa�szczaw�no�-zdrój
Let�Nie�PeJ�zA�że –�Kon�cert�sym�fo�nicz�ny
Or�kie�stra�sym�fo�nicz�na�Fil�har�mo�nii�su�dec�kiej
Jerzy�Kosek�-�dyrygent�K.�swoboda�-�prowadzenie�koncertu
28 czerwca, godz.18.00,�zamek�Książ
MuzyCzNA�WiOsNA�z�KsiężNą�DAisy
29 czerwca, godz.18.00,�Rynek�Wałbrzych
MuzyCzNA�WiOsNA�z�KsiężNą�DAisy

OR�Kie�stRA�KA�Me�RAL�NA
le�opol�di�num�za�pra�sza:�

Ga Ba Kul Ka – wo Kal
Kon stan ty an drzej Kul Ka – sKrzyp ce

Ga ba Kul ka śpie�wa,� pi�sze
pio�sen�ki�i gra�na for�te�pia�nie.�
Moż�na po�wie�dzieć,� że� jej
mu�zy�ka�to�pro�gre�syw�ny�pop:
pstro�ka�ta�mie�sza�ni�na ga�tun�-
ków,�od jaz�zu,�przez� for�te�-
pia�no�wy�rock,�po we�il�low�ski
ka�ba�ret.� Jest� chwa�lo�na� za
mu�zycz�ną�wy�obraź�nię�i swo�bo�dę�w prze�kra�cza�niu�gra�nic�ga�-
tun�ków�w�po�dej�mo�wa�nych�mu�zycz�nych�wy�zwa�niach.�Od ro�-
ku 2009,�Ga�ba�Kul�ka�za�gra�ła�kil�ka�set�kon�cer�tów�w ca�łej�Pol�sce.
Śpie�wa�ła�pio�sen�ki�Nie�me�na w so�po�cie,�ser�ge'a Ga�ins�bo�ur�ga
w Ope�rze�Na�ro�do�wej,�i Ma�don�ny�na Chłod�nej 25.
Kon stan ty an drzej Kul ka za�li�cza�ny�do gro�na naj�wy�bit�niej�szych
skrzyp�ków�swo�je�go�po�ko�le�nia.�Już�ja�ko 17-let�ni�stu�dent�uzy�-
skał�dy�plom�z wy�róż�nie�niem�na Mię�dzy�na�ro�do�wym�Kon�kur�sie
skrzyp�co�wym� im.� N.� Pa�ga�ni�nie�go� w Ge�nui,� jed�nak� dro�gę
do świa�to�wej�sła�wy�otwo�rzył�mu�Mię�dzy�na�ro�do�wy�Kon�kurs
w Mo�na�chium,�gdzie�zdo�był i na�gro�dę.�Ja�ko�so�li�sta�był�go�-
ściem�wie�lu�re�no�mo�wa�nych�or�kiestr,�ta�kich�jak:�Ber�li�ner�Phil�-
har�mo�ni�ker,�Chi�ca�go�sym�pho�ny,�Lon�don�sym�pho�ny,�en�glish
Cham�ber,�Fil�har�mo�nia�Le�nin�gradz�ka.�
Kon�cert�pro�wa�dzi�ChRi�stiAN�DA�NO�WiCz.
W pro�gra�mie�kom�po�zy�cje�K.�Li�piń�skie�go�i G.�Kul�ki.

8 czerw ca, godz. 18.00
sa la Fil har mo nii wrocławskiej, ul. pił sud skie go 19

Gaba�Kulka�fot.�A.�Lucid



CZERWIEC 2013

wwwwww.. OOppeeRRAA .. wwRROOccLLAAww..pp LL

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

GGOO��ddzzii��NNyy��ppRRAA��ccyy��kkAA��ssyy::��
ka�sa�ope�ry,�ul.�Świd�nic�ka 35,�tel. 71 370 88 18

po�nie�dzia�łek�–so�bo�ta 12.00-19.00;�nie�dzie�la 11.00-17.00;
oraz�na�godzinę�przed�spektaklem.�prze�rwa 15.15-15.30

1 so 1100 kkOOTT��ww��bbUUTTAAccHH bOGdAN�pAwłOwski

1 so 1900 ccAARRmmeeNN GeORGes�bizeT

2 nd 1900 HHAALLkkAA sTANisłAw�mONiUszkO

6 cz 1900 cczzAARROOddzziieejjsskkii��FFLLeeTT wOLFGANG�AmAdeUs�mOzART

8 so 1900 RRiiGGOOLLeeTTTTOO GiUseppe�VeRdi

9 nd 1900 GGAALLAA��bbAALLeeTTOOwwAA

14 pt 2000 TTOOssccAA GiAcOmO�pUcciNi ppRReemmiieeRRAA

15 so 2000 TTOOssccAA GiAcOmO�pUcciNi ppRReemmiieeRRAA

16 nd 2000 TTOOssccAA GiAcOmO�pUcciNi ppRReemmiieeRRAA

21 pt 2000 TTOOssccAA GiAcOmO�pUcciNi ppRReemmiieeRRAA

22 so 2000 TTOOssccAA GiAcOmO�pUcciNi ppRReemmiieeRRAA

23 nd 2000 TTOOssccAA GiAcOmO�pUcciNi ppRReemmiieeRRAA

28 pt 2000 TTOOssccAA GiAcOmO�pUcciNi ppRReemmiieeRRAA

29 so 2000 TTOOssccAA GiAcOmO�pUcciNi ppRReemmiieeRRAA

30 nd 2000 TTOOssccAA GiAcOmO�pUcciNi ppRReemmiieeRRAA

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

Sza�now�ni�Pań�stwo,�
wy�da�rze�niem,�na któ�re�szcze�gól�nie�za�pra�szam�wszyst�kich�na�szych
wi�dzów,�bę�dą�pre�mie�ro�we�spek�ta�kle�ope�ry�„To�sca”�G.�Puc�ci�nie�go,
jed�ne�go�z naj�bar�dziej�zna�nych�dzieł�te�go�kom�po�zy�to�ra,�któ�re�obec�-
ne�jest�w re�per�tu�arze�wie�lu�te�atrów�ope�ro�wych�na świe�cie.�Ope�ra
Wro�cław�ska�za�pre�zen�tu�je�Pań�stwu�ten�utwór�w nie�zwy�kłej�in�sce�-
ni�za�cji: I akt�od�by�wać�się�bę�dzie�w go�tyc�kiej�Ka�te�drze�św.�Ma�rii
Mag�da�le�ny�przy ul.�Szew�skiej, II akt�–�w Ope�rze�Wro�cław�skiej,�na�-
to�miast III akt�–�w ple�ne�rze,�na Wzgó�rzu�Par�ty�zan�tów�przy ul.�
P.�Skar�gi.�Kie�row�nic�two�mu�zycz�ne�nad spek�ta�klem�spra�wu�je�To�-
masz�Szre�der,�ko�stiu�my�opra�co�wał�Ry�szard�Ka�ja,�re�ży�se�rię�przy�-
go�to�wał�Pier�re�Je�an�Va�len�tin,�ada�pta�cji�do�ko�nał�Adam�Front�czak.
Spek�ta�kle�po�ka�że�my�Pań�stwu 9-krot�nie�pod�czas�week�en�do�wych
wie�czo�rów�od 14�do 30�czerw�ca�br.�w ra�mach�TAU�RON�Let�nie�go
Fe�sti�wa�lu�Ope�ro�we�go.
In�nym�przed�się�wzię�ciem,�do udzia�łu�w któ�rym�go�rą�co�za�pra�szam,
bę�dzie II Dol�no�ślą�ski�Kar�na�wał�Od�rzań�ski,�or�ga�ni�zo�wa�ny 16�czerw�-
ca�wspól�nie�z Dol�no�ślą�ską�Or�ga�ni�za�cją�Tu�ry�stycz�ną.�Po spek�ta�ku�-
lar�nym� suk�ce�sie� ubie�gło�rocz�ne�go� Kar�na�wa�łu,� po�now�nie
za�pra�sza�my�miesz�kań�ców�Wro�cła�wia,�Dol�ne�go�Ślą�ska�i tu�ry�stów
do wspól�nej�za�ba�wy�naOd�rze.�Roz�pocz�nie�my�spły�wem�roz�ma�itych
jed�no�stek�pły�wa�ją�cych:�ka�ja�ków,�ro�we�rów�wodnych,�sta�tecz�ków.
Start�na�stą�pi�o godz. 12.00�z przy�sta�ni�po�mię�dzy�Bul�wa�rem X.�Du�-
ni�kow�skie�go� a Ostro�wem�Tum�skim,� na�prze�ciw�Wy�spy�Pia�sek.
Spływ�za�koń�czy�my�ca�ło�dzien�nym�pik�ni�kiem�ar�ty�stycz�nym�na po�la�-
nie�przy ul.�Na Gro�bli�w po�bli�żu�Kład�ki�Zwie�rzy�niec�kiej�na�prze�ciw
ZOO.�Pod�czas�pik�ni�ku�wy�stą�pią�m.in.�ze�spo�ły�ta�necz�ne,�chó�ral�ne,
a tak�że�ar�ty�ści�Ope�ry�Wro�cław�skiej,�któ�rzy�wy�ko�na�ją�tra�dy�cyj�ne
hisz�pań�skie�utwo�ry�mu�zycz�ne�(tzw.�za�rzu�ela).
W na�szym�czerw�com�re�per�tu�arze�zna�la�zły�się�też�chęt�nie�oglą�da�ne
spek�ta�kle�„Car�men”�G.�Bi�ze�ta,�„Ri�go�let�to”�G.�Ver�die�go,�„Cza�ro�dziej�-
ski�flet”�W.�A.�Mo�zar�ta�oraz�„Hal�ka”�S.�Mo�niusz�ki.�Dzie�ciom�po�ka�że�-
my�„Ko�ta�w bu�tach”�B.�Paw�łow�skie�go,�a mi�ło�śni�ków�sztu�ki�ba�le�to�wej
za�paszamy�na Ga�lę,�pod�czas�któ�rej�ar�ty�ści�Ope�ry�Wro�cław�skiej�za�-
pre�zen�tu�ją�się�w po�pi�so�wych�ukła�dach�ta�necz�nych,�przy�go�to�wa�nych
pod cho�re�ogra�ficz�nym�kie�row�nic�twem�Bo�że�ny�Klim�czak.
Je�stem�prze�ko�na�na,�że�wśród�na�szych�pro�po�zy�cji�znaj�dziecie�
Pań�stwo�coś�in�te�re�su�ją�ce�go�dla�sie�bie.

Ży�czę�Pań�stwu�wspa�nia�łe�go�let�nie�go�wy�po�czyn�ku
i sło�necz�nych�wa�ka�cji!

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

TTAAUU��RROONN��––��LLeeTT��NNii��FFee��ssTTii��wwAALL��OOppee��RROO��wwyy
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koncert�jazzowy Volume�
tRzAsKA/FRiis/JORGeNseN

Vo�lu�me�two�rzą�ar�ty�ści�o świa�to�wej�re�no�mie�w dzie�dzi�nie
mu�zy�ki� im�pro�wi�zo�wa�nej:�Mi�ko�łaj�trza�ska�–�sak�so�fo�ny,
Pe�ter�Friis�Nie�lsen�–�bas�i Pe�ter�Ole�Jor�gen�sen�–�per�ku�-
sja.�Pod�czas�kon�cer�tu�za�pre�zen�tu�ją�pro�gram,�w któ�rym
pod�sta�wą�do im�pro�wi�za�cji�są�kom�po�zy�cje�au�tor�stwa�mu�-
zy�ków�ze�spo�łu.�Vo�lu�me�to�daw�ka�moc�ne�go�elek�tro�nicz�ne�-
go,�struk�tu�ral�ne�go�free�jaz�zu.�De�biu�tanc�ki�al�bum�„eather”,
wy�da�ny�na�kła�dem�duń�skie�go�wy�daw�nic�twa�Ninth�World
Mu�sic� oka�zał� się� suk�ce�sem� ar�ty�stycz�nym� ro�ku 2007,
otrzy�mu�jąc�zna�ko�mi�te�re�cen�zje�w kra�ju�i za�gra�ni�cą.

1 czerwca, godz. 20.00. Bilety: 30/20 zł
refektarz, ul. purkyniego 1

mło�dzi�mu�zy�cy�za�pra�szją�na 133 kon cert:
sty�PeN�Dy�ŚCi�sA�MO�Rzą�Du�WRO�CłA�WiA�–�MiA�stu

Wy�stą�pią:�Aram�Raj�ski�–�gi�ta�ra�–�kla�sa�mło�dzie�żo�wa�sM i st.
im.�G.�Ba�ce�wicz�we�Wro�cła�wiu,�oraz�ucznio�wie�OsM i i ii st.
im.�Ka�ro�la�szy�ma�now�skie�go�we�Wro�cła�wiu:�dwa�du�ety�for�-
te�pia�no�we�–�Lau�ra�schock�i Woj�ciech�Oli�szew�ski;�zu�zan�-
na Mo�ra�wek�i Le�na Fie�dor;�Mi�chał�Mi�chal�ski�–�for�te�pian.
Kon�cert�przy�go�to�wu�je�i pro�wa�dzi�Ni�na Do�ma�sze�wicz�-Czaj�ka.

17 czerw ca, godz. 18,00 – KMil, pl. t. Ko ściusz ki 9

ars�antiqua�de�paris
ze�spół�two�rzą:�Jo�seph�sa�ge,�kon�tra�te�nor,�ob�da�rzo�ny�szcze�-
gól�nym�po�nad�trzy�ok�ta�wo�wym�gło�sem,�fle�ci�sta�Ber�trand
Blon�det�oraz�thier�ry�Meu�nier,�któ�ry�po mi�strzow�sku�gra
na gi�ta�rze�re�ne�san�so�wej,�lut�ni�i vio�li�da�gam�ba.
w programie: Muzyka�z�czasów�Ludwika�iX�Świętego�(Xii�w.);
Muzyka�francuska�z�XiV�i�XV�.w;�Muzyka�elżbietańska�(XVi�w.);
Muzyka�francuska�z�XVi�i�XVii�w.

7 czerwca, godz. 20.00. wstęp wolny
Kościół sw. augustyna ul. sudecka 90

Viii su�per�kon�cert�Gi�ta�ro�wy

Czerw�co�wy�su�per�kon�cert�to�praw�dzi�wa grat�ka�dla�fa�nów
mu�zy�ki�gi�ta�ro�wej�–�mło�dzi�gi�ta�rzy�ści:�Do�mi�ni�ka�Bia�ło�stoc�-
ka�(gi�ta�ra),�Pau�li�na Mróz�(Miss�Wro�cła�wia 2012)�(gi�ta�ra)
i Adam�Ki�mak�(akor�de�on)�za�gra�ją�utwo�ry�kla�sycz�ne,�zaś
w dru�giej� czę�ści� wie�czo�ru� stan�dar�dy� mu�zy�ki� co�un�try
i rock'n'roll�za�gra�ją:�Ja�siu�Fi�fi�schne�ider�wraz�z au�tor�skim
pro�jek�tem�mu�zycz�nym�elvi�so�wa�nr�1�w skła�dzie:�irek�Pió�-
ro�No�wac�ki�(per�ku�sja),�Ola�Osiec�ka�(skrzyp�ce),�Ma�rek
Wasz�czyn�ski�(gi�ta�ra),�Ja�rek�Paw�lic�ki�(bas).
ja siu Fi fi schne ider ur.�w 1971r.�w Wied�niu.�in�stru�men�tu
uczył� się� w Mu�sik�schu�le� Wien� u dr.� Geo�r�ga� hup�p�man�-
na w kl.�gi�ta�ry�kla�sycz�nej.�Do Pol�ski�przy�je�chał�na stu�dia�ma�-
te�ma�ty�ki� teo�re�tycz�nej�na u.Wr.� �Po ich�ukoń�cze�niu� za�jął
się�sze�ro�ko�za�kro�jo�ną�dzia�łal�no�ścią�pro�pa�gu�ją�cą�gi�ta�rę�kla�-
sycz�ną.� Przez� swo�ją� fir�mę� Ro�set�ti� w la�tach 1995-2002
(współ)�or�ga�ni�zo�wał�kil�ka�set�kon�cer�tów�gi�ta�ro�wych�we�Wro�-
cła�wiu�i in�nych�mia�stach�Pol�ski.�(m.in.�ogól�no�pol�ski�cykl
Ma�gia�strun�oraz�su�per�kon�cer�ty�Gi�ta�ro�we,�łą�czą�ce�mu�zy�-
kę�kla�sycz�na,�fla�men�co�i jazz).�Był�współ�ini�cja�to�rem�i pod�-
sta�wo�wym� or�ga�ni�za�to�rem� Mię�dzy�na�ro�do�we�go� Fe�sti�wa�lu
Gi�ta�ra�+�(la�ta: 1998, 1999, 2000).�Wy�daw�ca�aka�de�mic�kie�go
kwar�tal�ni�ka�Gi�tA�RA�pod red.�Krzysz�to�fa�Nie�bo�ra�ka.��Jest�au�-
to�rem�róż�nych�mi�nia�tur�pi�sa�nych�na gi�ta�rę�kla�sycz�ną�któ�-
re�by�wa�ły�w la�tach 90-tych��ub.�wie�ku�wy�ko�ny�wa�ne�przez
zna�nych�gi�ta�rzy�stów.�sam�ja�ko�gi�ta�rzy�sta�wy�stę�po�wał�tyl�ko
oka�zjo�nal�nie.�Obec�nie�jest�dok�to�ran�tem�na wy�dzia�le�in�for�-
ma�ty�ki�i za�rzą�dza�nia�na Po�li�tech�ni�ce�Wr.�za�chę�co�ny�przez
zna�jo�mych�do�wzno�wie�nia�wła�sne�go�ar�ty�stycz�ne��go�ży�cia
w ro�ku 2013�wraz�z ko�le�gą�ir�kiem�Pió�ro�No�wac�kim�roz�po�-
czę�li�no�we�przed�się�wzię�cie�ar�ty�stycz�ne�pn.�elvi�so�wo�Nr 1.

2 czerw ca, godz. 19.00. Bi le ty: 15/10 zł
Klub pod Ko lum na mi, pl. Św. Ma cie ja 21

Adam Do�mi�ni�ka Pau�li�na

pokazy�oper�w mul�ti�ki�nie
Ba let Kop ciu szek (4�czerw�ca)�–�Pre�mie�ro�we�na�gra�nie
zre�ali�zo�wa�no 26�grud�nia 2012�w słyn�nym�te�atrze�Mu�-
zycz�nym�w Am�ster�da�mie.�za cho�re�ogra�fię�ho�len�der�skie�-
go� Ba�le�tu� Na�ro�do�we�go� od�po�wia�da� uzna�ny� na ca�łym
świe�cie�Chri�sto�pher�Whe�el�don.�Bi�le�ty: 30/40 zł
na buc co (18�czerw�ca)�ope�ra�w czte�rech�ak�tach,�jej�ak�cja
roz�gry�wa�się�w cza�sach�bi�blij�nych,�a jej�frag�men�tem,�któ�-
ry�nu�ci�do�słow�nie�ca�ły�świat�jest�słyn�ne�Va,�pen�sie�ro!

4 czerwca, godz. 18.00
Mul ti ki no w pa sa żu Grun waldz kim

kon�certy�ju�bi�le�uszo�we
15-Le�CiA�szKO�ły�Mu�zyCz�NeJ s�-ARt

w pro gra mie: J.�Brahms�–�tań�ce�wę�gier�skie;�F.�Cho�pin�–�Po�lo�ne�zy,
Wal�ce, Ma�zur�ki; M.�Ogiń�ski�–�Po�lo�nez�Po�że�gna�nie�Oj�czy�zny;�P.�Czaj�-
kow�ski�–�tań�ce�z�Je�zio�ro�ła�bę�dzie;�A.�Cha�cza�tu�rian�–�spar�ta�kus.
wy ko naw cy:�Alek�siej�su�słow�–�akor�de�on,�for�te�pian,
Pau�li�na (for�te�pian)�i Piotr�(akor�de�on,�per�ku�sja)�Wró�blew�-
scy,�Mar�ta�iwan�kie�wicz�(for�te�pian).
Mło�dzie�żo�wa�Or�kie�stra�har�mo�nia,�któ�ra�dzia�ła�przy szko�le
Mu�zycz�nej i i ii st.�s�-Art�we�Wro�cła�wiu�jest�lau�re�atem�ogól�-
no�pol�skich�i mię�dzy�na�ro�do�wych�kon�kur�sów�m.in: i na�gro�da
na mię�dzy�na�ro�do�wym�kon�kur�sie�Cit�ta�di�Lan�cia�no 2007�Wło�-
chy, ii na�gro�da�na mię�dzy�na�ro�do�wym�kon�kur�sie�Ascol�ta�-
te 2009�Li�twa.�Brała�udział:�w mię�dzy�na�ro�do�wym�fe�sti�wa�lu
Kul�tur�sło�wiań�skich�w Mo�skwie 2011�oraz�w pra�wy�ko�na�niu
Chri�st�mas�Ora�to�rio 2008�i�Ora�to�rium�Świę�ty�Pa�weł 2011.

1 czerw ca, godz. 17.00. 
Mu zeum pia stów Śl. Brzeg pl. zam ko wy 1

6 czerw ca, godz. 18.30
sa lo nik 4 Muz. obor ni ki Ślą skie ul. pił sud skie go 13
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boban�&�marko�markoVić�orchestra

ze�spół�Bo�ba�na i je�go�sy�na Mar�ko�Mar�ko�vi�ća�jest�kwin�te�-
sen�cją�bał�kań�skich�or�kiestr�dę�tych.�zdo�by�ła�już�wszyst�kie
pre�sti�żo�we�wy�róż�nie�nia�w ser�bii,�ich�mu�zy�ka�in�spi�ro�wa�-
na jest�utwo�ra�mi�cy�gań�ski�mi.�zna�na jest�na świe�cie�z fil�-
mów� emi�ra� Ku�stu�ri�cy� un�der�gro�und� i Ari�zo�na Dre�am.
Kon�cert�w ra�mach�eth�no�Jazz�Fe�sti�val.
6 czerw ca, g. 20.00 – eter, Ka zi mie rza wlk. 19. Bi le ty: 40-75zł

po�lu�zjan�ci�KON�CeRt�AKu�styCz�Ny

Kon�cer�tu�ją�rzad�ko.�Nie�mó�wi�się�o nich�w te�le�wi�zji.�Nie�pi�sze
się�o nich�w pra�sie.�A mi�mo�to�ze�spół�ma�sta�tus�kul�to�we�go,
a ich�pły�ty�roz�cho�dzą�się�szyb�ko�i osią�ga�ją�za�ska�ku�ją�co�wy�-
so�kie�ce�ny.�Po�lu�zjan�ci�to�praw�dzi�wy�fe�no�men�na pol�skim
ryn�ku�mu�zycz�nym.�Ku�ba�Ba�dach,�Prze�mek�Ma�cio�łek,�Mar�cin
Gór�ny,�Piotr�ża�czek,�Ro�bert�Lu�ty,�Grze�gorz�Ja�błoń�ski.�W tym
skła�dzie�ze�spół�gra�mniej�wię�cej�od dzie�się�ciu�lat.

2 czerw ca, godz. 19.00. Bi le ty od 70 zł
sa la Kon cer to wa ra dia wro cław, ul. Kar ko no ska 10

ti�to�pa�ris�
Gwiaz�da�z Wy�spa�zie�lo�ne�go
Przy�ląd�ka�ale�od lat�miesz�-
ka� w Li�zbo�nie.� Pro�wa�dził
tam� słyn�ny� Club� B.� Le�za,
w któ�rym�od�by�wa�ły�się�le�-
gen�dar�ne�kon�cer�ty�z udzia�-
łem� wie�lu� gwiazd� mu�zy�ki� ca�bo�ver�dyj�skiej,� któ�rą� sam
re�pre�zen�tu�je.�Kon�cert��w�ramach�eth�no�Jazz�Fe�sti�va�l.

12 czerwca, godz. 20.00. Bilety: 130/100/75/45 zł
sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, ul. włod ko wi ca 7

Ci�ty�sO�uNDs:�co�co�ro�sie +�NO�Mi�Ru�iz�
Koncert�promujący�ich�nowy�album!�Du�et�po�wstał�w Pa�ry�-
żu,�przy�cią�ga�uwa�gę�swo�im�sze�ro�kim�spek�trum�mu�zycz�nych
in�spi�ra�cji�(od hip�-ho�pu�i reg�gae,�po folk�i ope�rę).�Po�za��mu�-
zycz�nym�ta�len�tem,�sio�stry�Cas�sa�dy�gorz�ko�i cel�nie�punk�tu�ją
ab�sur�dy�i nie�spra�wie�dli�wość�współ�cze�sne�go�świa�ta.
NO�Mi�Ru�iz� by�ła�wo�ka�list�ka� no�wo�jor�skiej� for�ma�cji� her�cu�-
les&Lo�ve�Af�fa�ir�(sup�port�eu�ro�pej�skiej�tra�sy�Co�co�Ro�sie).

25 czerwca, godz. 20.00. Bi le ty: 95/110 zł
Klub eter, ul. Ka zi mie rza wiel kie go 19

XXVV ssiimm��cchhaa��––��kkoonn��cceerr��ttyy
Fe�sti�WAL�KuL�tu�Ry�ży�DOW�sKieJ�

1 czerw ca, godz. 22.00. Bi�le�ty: 40/25/15
KNO�BLAuCh�KLe�zMeR�BAND�/Ber�lin,�Niem�cy/
2 czerw ca, godz. 20.00. Bi�le�ty: 50/30/15 zł
KON�CeRt�iN�Au�Gu�RA�CyJ�Ny:�AVi�tALL�GeR�stet�teR�/Ber�lin,
Niem�cy/�–�kan�tor�ka,�PiOtR�RO�JeK�–�or�ga�ny,�Chór�synagogi
pod�Białym�Bocianem,�sta�ni�sław�Ry�BAR�CzyK�–�dy�ry�gent
3 czerw ca, godz. 20.00. Bi�le�ty: 50/30/15 zł
yiD�Dish�tWist�OR�Che�stRA�/Lon�dyn,�Wiel�ka�Bry�ta�nia/
5 czerw ca, godz. 20.00. Bi�le�ty: 40/25/15
KLe�zMA�FO�uR�/Lu�blin/
6 czerw ca, godz. 20.00. Bi�le�ty: 40/25/15
Dzie�Ci�hiO�BA�spek�takl�mu�zycz�ny, reż.�Ja�cek�Boń�czyk
Wy�sta�pią:�Ja�cek�Boń�czyk,�syl�wia�Najah,�Kle�men�ty�na�umer
8 czerw ca, godz. 20.00. Wstęp�wol�ny!
KON�CeRt�Fi�NA�łO�Wy:�NeO�KLez�/Lu�blin/
Ma�ana�Ca�fe,�ul.�Św.�Mi�ko�ła�ja 11

centrum Kultury i edukacji Żydowskiej
synagoga pod Białym Bocianem, ul. włodkowica 7

trio�tan�Ge�ros�+�Mi�LON�GA�z Mu�zy�Ką�NA ży�WO!
Naj�now�szy�pro�jekt�Wie�sła�wa�Prząd�ki�(ban�do�ne�on,�akor�de�on)
wraz�z mu�zy�ka�mi:�Ra�fał�Ka�ra�sie�wicz� (for�te�pian),�zbi�gniew
Wrom�bel�(kon�tra�bas)�swo�im�kunsz�tem�w do�sko�na�ły�spo�sób
po�ka�zu�je�róż�ne�ob�li�cza�tan�ga.�Fun�da�men�tem�re�per�tu�aru�tria
jest�mu�zy�ka�mi�strza�tan�ga�Asto�ra�Piaz�zol�li.�Oprócz�bra�wu�ro�-
wo�wy�ko�na�nych�tang�ar�gen�tyń�skich,�ze�spół�za�gra�kom�po�zy�-
cje�wy�bit�ne�go�fran�cu�skie�go�akor�de�oni�sty�Ri�char�da�Gal�lia�no.

6 czerw ca, godz. 19.00. Bi le ty: 25/30 zł
Klu bo ka wiar nia Mle czar nia, ul. włod ko wi ca 5

ste�Ve�Vai
&�eVo�lu�tion�tem�po

or�che�stra
Je�Dy�Ny�KON�CeRt�W POL�sCe�
Wir�tu�oz� gi�ta�ry,� wi�zjo�ner�ski
kom�po�zy�tor�i pro�du�cent�mu�-
zycz�ny,�uzna�wa�ny�za jed�ne�-
go�z naj�lep�szych�gi�ta�rzy�stów
wszech�cza�sów.�Gry�na gi�ta�-
rze�za�czął�się�uczyć�w wie�-

ku 12�lat�od sa�me�go�Joe�sa�tria�nie�go,�zaś�w wie�ku 18�za�czął
ka�rie�rę�u bo�ku�Fran�ka�zap�py!�Przez�te�wszyst�kie�la�ta�zdo�był
wie�le�na�gród�–�za�czy�na�jąc�od sta�tu�etek�Gram�my,�a na Les�Paul
Award� koń�cząc.�Na� kon�cie�ma�ok. 60�płyt,�m.in.� na�gra�ne
wspól�nie�z zap�pą,�Da�vi�dem�Lee�Ro�them�czy�Whi�te�sna�ke.

12 czerw ca, godz. 19.00 – Ha la stu le cia, ul. wy sta wo wa 1



Polskie Stowarzyszenie Estradowe „Polest”
zaprasza na jedyny i niepowtarzalny

Koncert Jubileuszowy pn. 

50 lat minê³o...
czyli

Benefis

Boles³awa
Gromnickiego

w którym wyst¹pi¹:

Halina 
Kunicka

Krystyna 
Gi¿owska

Krystyna 
Sienkiewicz

Stanis³aw
Szelc

Bohdan
£azukaStanis³aw

Mikulski

Alicja
Majewska

Krystyna 
Sienkiewicz

Krystyna 

Andrzej
Rosiewicz

Krystyna BohdanBohdan
£azuka

Krystyna 
Sienkiewicz

BohdanBohdan
£azuka W³odzimierz 

Korcz Sienkiewicz£azukaStanis³aw SienkiewiczSienkiewicz AndrzejSienkiewicz£azuka Sienkiewicz£azuka Sienkiewicz£azukaStanis³aw
MikulskiMikulski

SienkiewiczSienkiewicz AndrzejAndrzejAndrzejAndrzej
RosiewiczRosiewiczRosiewicz

Sienkiewicz£azuka Sienkiewicz£azuka KorczKorcz

oraz Orkiestra Aleksandra Mazura
Scenariusz: Boles³aw Gromnicki Re¿yseria: Stanis³aw Szelc

MajewskaMajewska Adam 
Zwierz

 Boles³aw Gromnicki  Boles³aw Gromnicki  Boles³aw Gromnicki : Stanis³aw SzelcScenariusz:Scenariusz: Boles³aw Gromnicki  Boles³aw Gromnicki Re¿yseria: Stanis³aw Szelc: Stanis³aw Szelc: Stanis³aw Szelc

28. czerwca 2013, godzina 19.00
Sala Koncertowo - Audytoryjna przy Hali Stulecia

bilety: cena: 120 zł/100 zł
kasy Hali Stulecia, zamówienia zbiorowe: tel 501 460 883
PSE „Polest” ul. Hauke Bosaka 11, 71 344 78 66, http://www.polest.eu/koncert.html
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cs im�part�ul.�MA�zO�WieC�KA 17

3 czerwca, godz. 19.00
WOKÓł�iMPARtu…�wernisaż�wystawy
6 czerwca, godz.19.00
MARiusz�LuBOMsKi�koncert
8 czerwca, godz. 19.00
DANutA�W.�monodram�Krystyny�Jandy
9 czerwca, godz. 16.00
LABORAtORiuM�RuChu:
Projekt�niemożliwy�Piny�Bausch:�
uobecnić wspomnienie –�wykład�
9 czerwca, godz.19.00
MężCzyŹNi�Nie�tAŃCzą
i��wOkOłO�–�spektakle�teatru�tańca
11 czerwca, godz.19.00
MORALNOŚĆ�PANi�DuLsKieJ
pokaz�warsztatów
15-16 czerwca
KAWALKADA�WęGieRsKA
18 czerwca, godz.19.30
BLues�JAM�sessiON�concert
20-23  czerwca
DNi�BAsKiJsKie��projekt�BAsK
21 i 22 czerwca, godz.  19.00
PROMeteusz�spektakl�akrob-taneczny

mi�chał�ba�jor�re ci tal
OD PiAF�DO GA�ROu

PO�że�GNA�Nie�z ty�tu�łeM
Od 25�lat�pi�szą�dla�nie�go�naj�lep�si�pol�-
scy�kom�po�zy�to�rzy�i au�to�rzy�tek�stów,
a pio�se�nek�tych�jest�już�kil�ka�set.

1 czerw ca, godz. 18.00. Bi le ty: 60 zł
cK za chód, ul. cho cie bu ska 4-6

Vi Fe�sti�wal�ka�lej�do�skop�kul�tur

Mi�ło�śni�cy�kul�tu�ry�lu�do�wej�bę�dą�mie�li�oka�zję�oprócz�tra�dy�cyj�nych�ze�spo�łów�mniej�-
szo�ści�na�ro�do�wych�i et�nicz�nych,�barw�nych�for�ma�cji�ta�necz�nych�i et�no�-fol�ko�wych
oraz�wy�śpie�wa�nych�wie�lo�gło�sem�za�po�mnia�nych�hi�sto�rii�usły�szeć��praw�dzi�wy�ko�zac�-
ki�rock�z ukra�iny�–�ze�spół�Kozak�system�(spad�ko�bier�cy�le�gen�dar�nych�hay�da�ma�-
ków)�oraz�Neozbiljni�Pesimisti�–�an�ti�glo�bal�-eth�no�-punk�z ser�bii.�Na go�ści�fe�sti�wa�lu
cze�ka�też�mnó�stwo�do�dat�ko�wych�atrak�cji:�eg�zo�tycz�na kuch�nia�–�ka�ra�im�skie�ky�by�ny,
grec�kie�sma�ko�ły�ki,�pi�wo�z cze�skiej�piw�nicz�ki,�a tak�że�warsz�ta�ty,�za�ba�wy�spor�to�we
i wie�le�in�nych�roz�ry�wek�dla�do�ro�słych�i dla�dzie�ci.�w pro gra mie m.in:
7 czerw ca, godz. 18.00 – Mu zeum et no gra ficz ne, ul. trau gut ta 111/113
Pie�ŚNi�Ju�GO�słO�WiAŃ�sKie�w wyk.�GO�ŚCi�szO�WiA�NeK
oraz�wy�sta�wa�PRze�-tWÓR�Cy�Lu�DO�Wi�
14 czerw ca, g. 20.00 – ły kend, ul. pod wa le 37
KON�CeRt�li�rycz�nych�pie�śni�grec�kich�w wy�ko�na�niu�KA�Ri�Ny�sKRze�szeW�sKieJ oraz
AN�Ge�LA�GA�BeL�tRiO�–�eks�pe�ry�men�tal�ny�pol�sko�-ka�zach�ski�pro�ces�mu�zycz�ny
15 czerw ca, godz. 15-22.00 – wy spa sło do wa
KON�CeRt�Fi�NA�łO�Wy:�godz. 20: 00�–�NeO�zBiLJ�Ni�Pe�si�Mi�sti�
godz. 21: 00�–�KO�zAK�sys�teM. na wszystkie imprezy festiwalu wstęp wolny!

wroc�lo�ve�Fest�–�Świę to wro cła wia 2013
Go�Gol�bor�del�lo�For�ma�cja�za�ło�żo�na w No�wym�Jor�ku�w póź�nych�la�tach 90.
skła�da�się�z ośmiu�imi�gran�tów�po�cho�dzą�cych�głów�nie�z eu�ro�py�Wsch.,�ale�tak�że
z izra�ela,�etio�pii,�i ekwa�do�ru.�ich�mu�zy�ka�to�płą�cze�nie�cy�gań�skie�go�punk�roc�ka,�reg�-
gae,�fol�ku�i orien�tu.�Na cze�le�tej�et�nicz�nej�skła�dan�ki�stoi�po�cho�dzą�cy�z ukra�iny�eu�ge�-
ne�hütz,�któ�ry�wraz�z ro�dzi�ną�wy�emi�gro�wał�do usA�po awa�rii�re�ak�to�ra�w Czar�no�by�lu.

19 czerw ca, godz. 20.00 – lub eter, ul. Ka zi mie rza wlk. 19. Bi le ty: 90-130 zł

ma�ri�za�Okrzyk�nię�ta�na�ro�do�wym�skar�bem�Por�tu�ga�lii,�naj�więk�sza�sła�wa�sty�lu
fa�do i gwiaz�da�naj�lep�szych�sal�kon�cer�to�wych�na ca�łym�świe�cie.

23 czerw ca, godz. 20.00 – Ha la or bi ta ul. wej he row ska 34

si�ne�ad�o’con�nor�nie�da�po�my�lić�się�z żad�ną�in�ną�po�sta�cią�na sce�nie
mu�zycz�nej.�to�wo�kal�ist�ka�ob�da�rzo�na nie�zwy�kle�wraż�li�wym,�ła�mią�cym�ludz�kie
ser�ca,�a jed�no�cze�śnie�psy�cho�de�licz�nym�i nie�po�ko�ją�cym�gło�sem.�to�rów�nież�nie�-
po�kor�na du�chem,�wo�jow�ni�cza�kró�lo�wa�mu�zy�ki.�Bę�dzie�to�jej�pierw�szy�kon�cert
w Pol�sce�po wy�da�niu�ostat�nie�go�al�bu�mu�how�Abo�ut i Be�Me�(And�you�Be�you)?

22 czerw ca, godz. 18.00 – wy spa sło do wa. Bi le ty: 80/90/100 zł

Kozak�system.�Kijów,�ukraina

no�wo�brz�mie�nia 2013
Wy�da�rze�nie�mu�zycz�ne��pro�mu�ją�ce��ar�ty�stów�am�bit�nej�mu�zy�ki�elek�tro�nicz�nej�oscy�lu�-
ją�cej�po�mię�dzy�trip�ho�pem�i jaz�zem�przez�bre�ak�be�at,�hip�hop,�dub�step�czy�do�wn�-
tem�po.�21 czerwca – pią tek iko�ni�ka/young�Mon�ta�na?/Kla�ves/Fi�scher�le/ebo�la
Ape�22 czerwca – so bo ta Ku�edo/Ga�tha�spar/the�Phan�tom/Mi�noo�/�Ran�dom�trip

21-22 czerw ca, godz. 21.30 - Klub puz zle, przejście Garncarskie. Bi le ty: 20/30
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Fo�li�ba

ze�spół�Fo�li�ba�to�gru�pa�od�naj�du�ją�ca�ko�-
rze�nie�w trans�owym�brzmie�niu�Afry�-
kańs�- kiej� mu�zy�ki� per�ku�syj�nej.� ich
nie�co�dzien�ne� in�stru�men�ta�rium� obej�-
mu�je�m.� in.:�djem�be�(dżem�be),�dun�-
dun'y,�ba�la�fon,�she�ke�re.�Po wzbo�ga�co-
nej�pięk�ną�fo�to�gra�fią�opo�wie�ści�o wo�ja�-
żach�po Afry�ce�za�chod�niej�mu�zy�cy�za�-
pro�szają� na kon�cert� gwa�ran�tu�ją�cy
pod�nie�sie�nie�tem�pe�ra�tu�ry�o 15�st. C.
spo�tka�nie�z cy�klu:�KuL�tu�Ry�ŚWiA�tA

spo tka nie 13 czerw ca, godz. 18.00. 
Kon cert godz. 19.30 – cK za mek
pl. Świę to jań ski 1. wstęp wol ny!
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te�atr�dra�ma�tycz�ny
im.�J.�sza�niaw�skie�go�WAł�BRzyCh

2 czerw ca, godz. 21.00 – pre Mi ra
8, 15, 22 czerw ca, godz. 21.00. Am�fi�te�atr.�Wstęp�wol�ny!
MiA�stO�Du�ChÓW�spek�takl�ple�ne�ro�wy
7 czerw ca, godz. 19.00 pre Mie ra Duża�sce�na
8, 14, 15 czerw ca, g. 19.00, 9, 16 czerw ca, g. 18.00
W sA�MO�PO�łu�DNie
21 czerw ca, godz. 19.00 pre Mie ra
22 czerw ca, godz. 19.00, 23 i 25 czerw ca, godz. 18.00
zNi�KA�Ją�Ce�szKO�ły
28 czerw ca, godz. 20.00 pre Mie ra
29 i 30 czerw ca, godz. 20.00 KA�BA�Ret�GRO�zy

te�atr�ko�me�dia�PL.�teAtRALNy�4
1 czerwca, godz. 20.00 tRzy�RA�zy�łÓż�KO
2 czerwca, godz. 17.00 szA�LO�Ne�NO�żyCz�Ki
6 i 8 czerwca, godz. 20.00, 9 czerwca, godz. 17.00
KO�LA�CJA�DLA�GłuP�CA
14,15 czerwca, g. 20, 16 czerwca, g. 17.00 MAy�DAy 2
20 i 21 czerwca, godz. 20.00 BO�eiNG�BO�eiNG
23 czerwca, godz. 19.00 eDu�KA�CJA�Ri�ty

te�atr�pwst�uL.�BRA�Ni�BOR�sKA 59
24 i 25 czerwca, godz. 20.00 (sa�la 235)
sy�tu�ACJA�CO�DzieN�NA�O.�reż.�Krzysz�tof�Bocz�kow�ski
spek�takl�po�wstał�w ra�mach�stu�denc�kie�go�ko�ła�na�uko�we�-
go�i in�te�gra�cji�mię�dzy�uczel�nia�nej�
25 i 26 czerwca, godz. 18.00 MA�ły�K.�reż.�P.�Pas�si�ni
26 czerwca, godz. 20.30, 27 czerwca, g. 19 (sa�la 028)
Cu�KieR�reż.�Jo�an�na�Ge�rigk
27 i 28 czerwca, godz. 18.00 (D.�sc.)
LO�Ve�&�iN�FOR�MA�tiON�reż.�Mo�ni�ka�strzęp�ka

portrety�wiśnioweGo�sadu
POKAzy�PRzeDPReMieROWe

26, 27, 28 czerwca 2013, godz. 19:00
teatr pieśń Kozła, ul. purkyniego 1

in�sty�tut�Gro�tow�skie�Go
PRzeJ�ŚCie�że�LAŹ�Ni�Cze –�Ry�nek

7–8 czerw ca. sa�la�te�atru�La�bo�ra�to�rium.�Wstęp�wolny!
WieL�KA?�Re�FOR�MA?�te�AtRu? Kon�fe�ren�cja�pod�su�mo�-
wu�ją�ca�kurs�wio�dą�cy�Otwar�te�go�uni�wer�sy�te�tu�Po�szu�ki�-
wań 2012/2013,�z udzia�łem�gru�py�ro�bo�czej�oraz�prof.
Kry�sty�ny�Du�niec�i prof.�Le�cha�so�ko�ła
17 czerw ca – 5 lip ca br. CafétheA�Wstęp�wol�ny!
APO�CA�LyP�sis�CuM�Fi�Gu�Ris.�Wy�sta�wa�fo�to�gra�fii�Mau�ri�-
zia�Bu�sca�ri�no.�Wystawa czynna pn -pt w godz. 16-20.00
17 czerw ca, godz. 18.00. sa�la�Ki�no�wa.�Wstęp�wol�ny!
igor�stok�fi�szew�ski:�sztu�KA�JA�KO�We�hi�Kuł�WsPÓL�NO�-
ty.�se�mi�na�rium�(5)�w ra�mach�se�me�stru�au�tor�skie�go�OuP�
17 czerw ca, godz. 20.00. sa�la�t.�La�bo�ra�to�rium.�Wstęp�w.!
AKRO�PO�Lis.�Po�kaz�za�pi�su�fil�mo�we�go�spek�ta�klu�te�atru
La�bo�ra�to�rium.�Wpro�wa�dze�nie:�Ja�ro�sław�Fret
18 czerw ca, godz. 20.00. sa�la�t.�La�bo�ra�to�rium.�Wstęp�w.!
Ksią�żę�Nie�złOM�Ny.�Po�kaz�za�pi�su�fil�mo�we�go�spek�ta�klu
te�atru�La�bo�ra�to�rium.�Wpro�wa�dze�nie:�Ja�ro�sław�Fret
19 czerw ca, godz. 20.00. sa�la�t.�La�bo�ra�to�rium.�Wstęp�w.!
AN�heL�Li.�WO�łA�Nie.�Po�kaz�frag�men�tów�za�pi�su�fil�mo�we�-
go�spek�ta�klu�te�atru�zAR
20 czerw ca, godz. 20.00. sa�la�t.�La�bo�ra�to�rium.�Wstęp�w.!
AR�Mi�Ne,�si�steR.�Pre�zen�ta�cja�naj�now�sze�go�pro�jek�tu�te�-
atru�zAR�wraz�z kon�cer�tem�or�miań�skiej�mu�zy�ki�li�tur�gicz�nej
29 czerw ca, godz. 19.00. sa�la�t.�La�bo�ra�to�rium.�Wstęp�w.!
Dy�NA�Mi�KA�Me�tA�MOR�FO�zy.�Po�kaz�pra�cy�w ra�mach�pro�-
jek�tu�ar�ty�stycz�no�-ba�daw�cze�go�Paw�ła�Pas�si�nie�go,�elż�bie�-
ty� Ro�jek,� Prze�my�sła�wa� Wa�sil�kow�skie�go� oraz� ze�spo�łu
net�the�atre�–�te�atr�w sie�ci�Po�wią�zań

Akro po lis Książę niezłomny

fot.�M.�Bral

zło�te�mie�dzia�ki�rozdane!
Pu�BLiCz�NOŚĆ XV Fe�sti�WA�Lu�OB LI CZA TE ATRU

PRzy�zNA�łA�sWO�Je�NA�GRO�Dy
Nie�kwe�stio�no�wa�ny�mi�lau�re�ata�mi�zo�sta�ły�dwa�te�atry�–�te�-
atr 6.�Pię�tro�z War�sza�wy�oraz�te�atr�Pol�ski�ze�szcze�ci�na,
któ�rym�przy�zna�no�po dwa�zło�te�Mie�dzia�ki.�uro�czy�ste�wrę�-
cze�nie�Mie�dzia�ków�na�stą�pi�pod�czas�Ga�li�Otwar�cia XVi edy�-
cji�Fe�sti�wa�lu�w mar�cu 2014�r.�w�Polkowicach.

cia cen�trum�ini�cja�tyw�ar�ty�stycz�nych
uL.�tę�CzO�WA 79/81,�(i p.)

4 czerwca, godz. 20.00 WDO�Wy�
7.06.13 godz. 20.00 MiA�steCz�KO�Musical
11 czerwca, godz. 20.00 szeP�ty�/złu�Dze�NiA�
14 czerwca, g. 20.00 Nie�DO�sKO�NA�łe
15 i 16 czerwca, godz. 19.00
RÓ�żO�WA�iN�WA�zJA�–�sPO�tKA�NiA�z PiNK�MA�MA�the�-
AtRe�„Ariel�al�bo�swin�gers�Pla�nets“.�spek�takl�w je�zy�ku
pol�skim,�tyl�ko�dla�wi�dzów�do�ro�słych!
18 czerwca, g. 20.00 CiA�łO�ma�ni�fest
21 czerwca, g. 20.00 że�GNAJ�KOt�Ku!
25 czerwca, godz. 20.00 BA�Bę�ze�słAł�BÓG?�Mu�si�cal
28 czerwca, godz. 20.00 PiO�seN�KA�też�Jest�KO�Bie�tą



9 czerwca, godz. 17.00
10 czerwca, godz. 10.00 i 12.00
11 czerwca, godz. 10.00
Teatr Polski – Duża Scena, ul. G. Zapolskiej 3

sprzedaż i rezerwacja biletów: Kasy Teatru Polskiego, tel. 71-316 07 77 – 78, bilety@teatrpolski.wroc.pl

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego
www.pantomima.wroc.pl al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

7, 8 czerwca, godz. 19.00
Teatr Polski – Duża Scena, ul. G. Zapolskiej 3

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski

SZATNIA
reż. Zbigniew Szymczyk

ZUZANNA I STARCY
reżyseria: Leszek Mądzik

21, 22, 23 czerwca, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl.Orląt Lwowskich 20c
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W czerwcowym miesięczniku Odra: · Zygmunt Bauman laureatem Nagrody Odry · Zygmunt
Bauman, David Lyon – Płynna inwigilacja · Tomasz Kunz · Polscy bitnicy · Rozmowy
z Piniorem i Świetlickim · Chmielewski – Postmodernizm i jego wrogowie · Kozłowski
o kulturze nowej irytacji · Nowa proza patrzy na wojnę · Ewa Stachniak · Nietypowe kolekcje sztuki

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

Dyrektor: Piotr Borkowski
www.okis.pl, okis@okis.pl

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

NAGRODA ODRY
ZA ROK 2012

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA
Redakcja i Rada Redakcyjna mie-
sięcznika „Odra” postanowiły przy-
znać nagrodę „Odry” za rok 2012
Profesorowi Zygmuntowi Baumano-
wi, twórcy pojęcia „płynnej nowocze-
sności”, jednego z najważniejszych
współczesnych socjologów na świe-
cie. Dwie wydane w ubiegłym roku
książki „To nie jest dziennik” i „Bau-
man/Bałka“ dowodzą szerokiego
spektrum jego zainteresowań obejmu-
jących socjologię, filozofię, politologię,
etykę, teologię, a także wrażliwości
na urodę i wagi literatury.
Laureat licznych doktoratów hono-
rowych w świecie i europejskich,
prestiżowych nagród, Zygmunt Bau-
man od lat zjednuje sobie rzesze
zwolenników jako ten, który do per-
fekcji doprowadził dar dialogu i któ-
ry potrafi stawiać istotne pytania
naszej epoce. Jest autorem ponad
pięćdziesięciu książek powstałych
w języku angielskim, ukazujących
się równocześnie w Polsce, którą
przyszło mu opuścić po roku 1968.
W ostatnich latach zamieszkał w Le-
eds (Wlk. Brytania), gdzie do nie-
dawna prowadził katedrę socjologii.
Więcej informacji na: www.facebo-
ok.com/MiesiecznikOdra.

24 czerwca, godz. 14.00
Refektarz Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

WYSTAWA DZIEŁ TOMASZA DOMAŃSKIEGO
W PAŁACU SZTUKI WE LWOWIE

Tomasz Domański jest artystą i per-
formerem, który brał udział w 50
wystawach indywidualnych i akcjach
artystycznych oraz w ponad 100 po-
kazach zbiorowych.
Artysta tworzy obrazy, kolaże i obiekty
z odpadów. Subtelne, pokazujące cień
koloru i przestrzenność struktury, geo-
metryczne obrazy są zrobione ze zwykłych ścierek do podłóg. Kolaż „Adam i Ewa”
wykorzystuje resztki różnokolorowej skóry, a instalacja przedstawiająca kwiaty ró-
ży – wysuszoną skórę zdjętą z wysuszonej makreli. Najbardziej kontrowersyjne
są umieszczone w przezroczystych półkulach wyschnięte szczątki kotów i myszy,
które nawiązują do tradycji wystawiania za szkłem relikwii zmarłych świętych. Po-
kazywane zwierzęta artysta zalazł na polach w pobliżu swojego domu. Tomasz
Domański skrupulatnie zachowując odpadki, nawet tak szokujące, wykorzystuje je
w swoich pracach. Wyrzucone, zwykłe rzeczy dzięki niemu nabierają nowego zna-
czenia i ożywają już jako obiekty artystyczne. Martwa natura jest dla niego tworzy-
wem, które dzięki sztuce nie będzie zapomniane.
Organizatorzy: OKiS we Wrocławiu, BWA w Kielcach oraz Konsulat Rzeczypo-
spolitej Polskiej we Lwowie.

Wernisaż 13 czerwiec, godz. 18.00. Wystawa trwa do 30 czerwca br.
Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17, Lwów

SCHLABS POSZUKUJĄCY. FOTOGRAFIA Z LAT 1952-1957
Twórczość poznańskiego fotografa
– Bronisława Schlabsa – zajmuje zna-
czące miejsce w historii polskiej foto-
grafii. Najbardziej znane są abstrakcyj-
ne prace artysty, które tworzył w la-
tach 1958-1961. Na ekspozycji zapre-
zentowane zostaną jego wcześniejsze
fotografie nawiązujące do stylistyki
socrealizmu, piktorializmu oraz bar-
dzo rzadko eksponowane prace inspi-
rowane międzywojenną awangardą. Prezentowane fotografie ukazują wachlarz
różnorakich poszukiwań Schlabsa, w których autor nawiązuje do tradycji awan-
gardowej, zwłaszcza zaś do niemieckiej szkoły Bauhausu i wywodzącego się
z niej nurtu Neue Sehen. Kurator: Cezary Pieczyński

Wernisaż 6 czerwca, godz. 17.00. Wystawa trwa do 24 lipca br.
Dolnśląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”

pl. bpa Nankiera 8. Galeria czynna od pn-sob w godz. 10.00-18.00
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de�siGn�udo�mo�wio�ny 13-30 czerw ca 2013 wro cław do Mar
NOC�z De�si�GNeM
13.06.2013, 20.00 – 24.00
iN�Au�Gu�RA�CJA.�Je�dy�na ta�ka�noc�w ro�-
ku,�w trak�cie�któ�rej�pro�jek�tan�ci�i wła�ści�-
cie�le� firm,� mo�gą� bez�po�śred�nio
po�roz�ma�wiać� ze� swo�imi� od�bior�ca�mi
i za�pre�zen�to�wać�no�wo�ści.�Po�nad to�pre�-
mie�ry�wy�staw,�spo�tka�nia�z pro�jek�tan�ta�-
mi,�pre�zen�ta�cje�i dys�ku�sje.
wy Bra ne wy sta wy:
KO�LeK�CJA�–�eks�po�zy�cja�jest�pre�zen�ta�cją�przed�mio�tów�wy�bra�nych�z pry�wat�nej
ko�lek�cji�Kry�sty�ny�łu�czak�–�su�rów�ki.�Dla�nie�któ�rych�bę�dzie�to�sen�ty�men�tal�na po�-
dróż�w prze�szłość,�dla�in�nych�lek�cja�hi�sto�rii.��zo�ba�czy�my�na niej�ar�chi�wal�ny�eg�-
zem�plarz�fo�te�la�RM58�Ro�ma�na Mo�dze�lew�skie�go,�po�pu�lar�ny�ze�staw�do ja�dal�ni
Raj�mun�da�ha�ła�sa,�ćmie�low�skie�fi�gur�ki�i.in.�Bę�dzie�to�nie�tyl�ko�po�ka�z�ze�bra�nych
w jed�nym�miej�scu�pol�skich�pro�jek�tów�z prze�szło�ści.�Ma�stać�się�do re�flek�sji
nad –�tak�czę�sto�w Pol�sce�nie�do�ce�nia�ną�–�kul�tu�rą�ma�te�rial�ną.
RzeCz�(PO�sPO�Li�tA)�–�wy�sta�wa�skła�da�się�z przed�mio�tów�co�dzien�ne�go�użyt�ku
m.�in.:�me�bli,�sprzę�tów�AGD,�na�czyń,�któ�re�współ�two�rzy�ły�na�sze�wnę�trza�kil�ka�de�-
kad�te�mu.��Czę�sto�nie�zda�je�my�so�bie�spra�wy,�że�ko�rzy�sta�jąc�z nich�każ�de�go�dnia
sty�ka�li�śmy�się�ze wzor�nic�twem�na naj�wyż�szym�po�zio�mie.��W ostat�nich�la�tach,
głów�nie�dzię�ki�wie�lu�wy�sta�wom�i pu�bli�ka�cjom�na no�wo�uczy�my�się�do�strze�gać
nie�od�par�ty�urok�rze�czy�po�spo�li�tych�sprzed�kil�ku�dzie�się�ciu�lat.�Me�ble�i do�dat�ki
z lat 60�i 70 XX sta�ły�się�mod�ne,�a ko�lej�ne�po�ko�le�nia�pro�jek�tan�tów�in�spi�ru�je�ich�wy�-
gląd�i funk�cjo�nal�ność.�Wy�sta�wa�Rzecz�(po�spo�li�ta)�stwo�rzo�na z przed�mio�tów�od�-
na�le�zio�nych� w do�mach� wro�cła�wian� ma� na ce�lu� po�ka�zać,� że� rze�czy� do�brze
za�pro�jek�to�wa�ne�są�dłu�go�wiecz�ne�i cza�sem�wy�star�czy�im�odro�bi�na od�świe�że�nia,
aby�na�bra�ły�zu�peł�nie�in�ne�go�wy�ra�zu.�(de�sign�-udo�mo�wio�ny.�pl)

Ga le ria wnętrz do Mar – ul. Bra ni bor ska 14, wro cław
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dy�plo�my�asp 2013
tra�dy�cyj�nie,�jak�co�ro�ku�na prze�ło�mie�czerw�ca�i lip�ca,�ga�le�rie�BWA�WRO�CłAW
za�pra�sza�ją�do za�po�zna�nia�się�z pra�ca�mi�dy�plo�mo�wy�mi�stu�den�tów�opusz�cza�ją�-
cych�mu�ry�wro�cław�skiej�Aka�de�mii�sztuk�Pięk�nych.�Dla�ob�ser�wa�to�rów�sce�ny�ar�-
ty�stycz�nej� jest� to� do�sko�na�ła� oka�zja� do przyj�rze�nia� się� pierw�szym� kro�kom
sta�wia�nym�przez�mło�dych�adep�tów�sztu�ki�na ich�twór�czej�dro�dze.�z ko�lei�dla�sa�-
mych�uczest�ni�ków�wy�sta�wy�jest�to�mo�ment�pierw�szej�po�waż�nej�kon�fron�ta�cji
swo�ich�dzieł�z szer�szą�pu�blicz�no�ścią.�War�to�spraw�dzić,�o czym�i w ja�ki�spo�sób
chcą�mó�wić�po�cząt�ku�ją�cy�ar�ty�ści.�W cią�gu�naj�bliż�szych�ty�go�dni,�w ga�le�riach�BWA
WRO�CłAW�pre�zen�to�wa�ne�bę�dzie�ma�lar�stwo,�gra�fi�ka,�rzeź�ba,�szkło,�ce�ra�mi�ka,
no�we�me�dia,�wzor�nic�two�prze�my�sło�we�oraz�ar�chi�tek�tu�ra�wnętrz.�
Ko�or�dy�na�cja:� Jo�an�na so�kal�ska.� Or�ga�ni�za�to�rzy:� BWA� Wro�cław� Ga�le�rie� sztu�ki
Współ�cze�snej,�Aka�de�mia�sztuk�Pięk�nych�im.�eu�ge�niu�sza�Gep�per�ta�we�Wro�cła�wiu

pra ce dy plo Mo we Bę dzie MoŻ na oGlą dać w Ga le riacH Bwa: 
Ga le ria awan gar da (ul.� Wi�ta� stwo�sza 32)� czyn�na:� od śro�dy� do nie�dzie�li
w godz. 11-18.00�dyploMy: 20.06-13.07.2013
Ga le ria di zajn (ul.�Świd�nic�ka 2-4)�czyn�na:�po�nie�dzia�łek 11.00-15.00,�wto�-
rek 11-18.00,�pią�tek 13-20.00,�so�bo�ta 11-18.00�dyploMy: 14.06-9.07.2013
stu dio Bwa (ul.�Ru�ska 46�a/13)�czyn�ne:�od�wtor�ku�do piąt�ku�w godzinach
16-19.00�dyploMy: 9.07-12.07.2013
Ga le ria szkła i ce ra mi ki (pl.�Ko�ściusz�ki 9/10)�czyn�na:�od wtor�ku�do piąt�ku
w godz. 11-18.00,�so�bo�ty�w godz. 11-15.00�dyploMy: 25.06.-14.07.2013

eks po zy cje zmie nia ją się co ty dzień. no we pre zen ta cje do obej rze nia od wtor ków
w ga le rii szkła i ce ra mi ki, od piąt ków w ga le rii di zajn, od śród w awan gar dzie.

wstęp na wy sta wy dy plo mo we jest bez płat ny!
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piotr�mło�do�że�niec
PłÓt�NA,�PÓł�tO�Ny

Gra�fik,�ma�larz,� ry�sow�nik,� pro�jek�tant,
au�tor�fil�mów�ani�mo�wa�nych,�ilu�stra�cji
książ�ko�wych� i pra�so�wych,� a na�wet
świetl�nych�kom�po�zy�cji�neo�no�wych.
Po�cho�dzi� z ar�ty�stycz�nej� ro�dzi�ny:� jest
sy�nem� Ja�na Mło�do�żeń�ca,� jed�ne�go
z naj�wy�bit�niej�szych�twór�ców�tzw.�pol�-
skiej�szko�ły�pla�ka�tu�i bra�tem�sta�ni�sła�-
wa� Mło�do�żeń�ca,� ma�la�rza� miesz�ka�ją�-
ce�go�w usA.�stu�dio�wał�na war�szaw�-
skiej� AsP,� dy�plom�w pra�cow�ni� prof.
h.�to�ma�szew�skie�go.�Miesz�ka�i pra�cu�je
w War�sza�wie.�/Cul�tu�re.pl/
Artysta�wy�pra�co�wał�wła�sny�roz�po�zna�-
wal�ny�styl,�ba�zu�ją�cy�na es�te�ty�ce�eks�pre�-
sjo�ni�stycz�nej�Mło�dych�Dzi�kich,�mi�ni�ma-
li�zo�wa�niu�i upra�sza�cza�niu�for�my,�ope�-
ro�wa�niu�moc�nym�zna�kiem� i skró�tem
my�ślo�wym�przy�pra�wio�nym�iro�nią�i hu�-
mo�rem.�Graf�fi�ti,�sza�blon,�si�to�druk�i pio�-
nier�skie�eks�pe�ry�men�ty�z pra�cą�na kom-
pu�te�rze�we�szły�na sta�łe�do re�per�tu�aru
środ�ków,�ja�ki�mi�po�słu�gu�je�się�w swo�jej
twór�czo�ści,�a któ�rą�sam�okre�śla� ja�ko
„sztu�kę�miej�ską”.
Naj�now�sza� se�ria� pre�zen�to�wa�nych� na
wy�sta�wie�ob�ra�zów�wi�zu�al�nie�na�wią�zu�je
do tech�ni�ki�ra�stra�sto�so�wa�nej�w dru�-
kach�ga�ze�to�wych.�Ob�ra�zy�-in�for�ma�cje,
ko�lum�ny�dzien�ni�ków,�zdję�cia�oraz�gest
ma�lar�ski� stwa�rza�ją� nie�zwy�kle� dy�na�-
micz�ną,�pul�su�ją�cą�kom�po�zy�cję.�Dy�na�-
mi�ka�mia�sta,�a w szcze�gól�no�ści�Wro-
cła�wia,�miasta�z tra�dy�cja�mi�nie�za�leż�-
nych�dzia�łań�ar�ty�stycz�nych,�jest�do�sko�-
na�łym�kon�tek�stem�dla�pre�zen�ta�cji.�

wer ni saż 28 czerw ca, godz. 18.00
Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4

ur�szu�la�wilk�MALARstWO
zdu�mie�wa�ją�ca� roz�rzut�ność� na�tu�ry
w po�słu�gi�wa�niu�się�błę�ki�tem,�to�naj�-
now�szy�cykl�prac�ur�szu�li�Wilk,�który
jest� kon�ty�nu�acją� pro�jek�tu� Mój� pry�-
wat�ny�ob�szar�chro�nio�ne�go�kra�jo�bra�-
zu�roz�po�czę�te�go�w 2010�ro�ku.
ur�szu�la�Wilk�re�pre�zen�tu�je�jed�ną�z naj�-
cie�kaw�szych�ge�ne�ra�cji�wro�cław�skich
ar�ty�stów�ma�la�rzy.�to�ar�ty�stycz�ne�po�-
ko�le�nie,� któ�re� swo�ją� dzia�łal�no�ścią
twór�czą� w la�tach 80� dwu�dzie�ste�go
wie�ku�zmie�ni�ło�ob�raz�nie�tyl�ko�wro�-
cław�skiej,� ale� też� pol�skiej� sztu�ki
współ�cze�snej�i na trwa�łe�wpi�sa�ło�się
w jej� hi�sto�rię.� stu�dio�wa�ła� na wro�-
cław�skiej�Aka�de�mii�sztuk�Pięk�nych,
na któ�rej�w 1986�ro�ku�obro�ni�ła�dy�-
plom� w pra�cow�ni� prof.� zbi�gnie�wa
Kar�piń�skie�go.� Od po�cząt�ku� swo�jej
dzia�łal�no�ści�ar�ty�stycz�nej�two�rzy�ma�-
lar�stwo�abs�trak�cyj�ne,�któ�re�z po�wo�-
dze�niem� pre�zen�tu�je� na wy�sta�wach
in�dy�wi�du�al�nych�i zbio�ro�wych.

wernisaż 7 czerwca, godz. 17.00 
Mu zeum Miej skie w-wia, sta ry ra tusz

mo�ni�ka�pa�tu�szyń�ska
BA�stARDs�&�OR�PhANs

„Jest�to�pro�jekt,�w któ�rym�spo�ty�ka�ją
się�dwie�hi�sto�rie�- mo�ja�wła�sna�hi�sto�-
ria�pro�jek�tan�ta�ce�ra�mi�ki�oraz�hi�sto�ria
zmian�i trans�for�ma�cji�prze�ta�cza�ją�cych
się�przez�świat�oraz�świa�to�wą�eko�no�-
mię.�Pro�ces�za�my�ka�nia�fa�bryk,�obiek�-
tów�nie�gdyś�waż�nych�i pre�sti�żo�wych
do�ty�czy�ca�łej�eu�ro�py.�era�fa�bryk�mi�ja
bez�pow�rot�nie.�„Ba�stards�&�Or�phans”
jest�za�pi�sem�te�go�prze�mi�ja�nia.”

Mo�ni�ka�Pa�tu�szyń�ska
wy sta wa trwa do 20 czerw ca br. Ga le ria

szkła i ce ra mi ki – pl. Ko ściusz ki 9/10

pra�ce maG�dy�wo�sik
i zbio�ry�jej�oj�ca

wie�sła�wa�wo�si�ka
No�wa�wy�sta�wa�cza�so�wa�w MPit�skła�-
da� się� z dwóch� czę�ści.� Pierw�sza� to
pra�ce�Mag�dy�Wo�sik�–�ad�iunk�ta�w Ka�-
te�drze�Pro�jek�to�wa�nia�Gra�ficz�ne�go�AsP
we�Wro�cła�wiu.�Au�tor�ka�za�pre�zen�tu�je
licz�ne� ilu�stra�cje� do ksią�żek� i cza�so�-
pism�dzie�cię�cych.�
Dru�ga�część�wy�sta�wy�to�pre�zen�ta�cja
zbio�ru�Wie�sła�wa�Wo�si�ka�–�pre�ze�sa�to�-
wa�rzy�stwa� sym�pa�ty�ków� Fi�la�te�li�sty�ki
oraz�człon�ka�za�rzą�du�Ko�ła 55�PzF�we
Wro�cła�wiu.�Jest�to�ze�staw�kart�pocz�to�-
wych� i zbiór� mo�net� wa�ty�kań�skich�
pt.�Po�mni�ki�Ja�na Paw�ła ii na pol�skich
bez�no�mi�na�ło�wych� kart�kach� pocz�to�-
wych�i Mo�ne�ty�Pon�ty�fi�ka�tu�Ja�na Paw�-
ła ii.� Wy�sta�wie� to�wa�rzy�szy� stem�pel
oraz�kart�ka�pocz�to�wa.

wer ni saż 7 czerw ca, godz. 12.00
Mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cji

ul. Kra siń skie go 1
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chto�de�lat?
zANeGOWAĆ�NeGACJę

wystawa trwa do 16 czerca br.
Bwa awan gar da, ul. wi ta stwo sza 32

Rosyjskie�lasy.�instalacja

Fa�bry�ka�pro�jek�to�wa�ar�c2
Pierw�sza�wy�sta�wa�mo�no�gra�ficz�na pre�-
zen�tu�ją�ca�do�świad�cze�nia�i osią�gnię�cia
jed�nej�z naj�bar�dziej�ak�tyw�nych�ar�chi�-
tek�to�nicz�nych�grup�we�Wro�cła�wiu.�

wystawa trwa do 30 sierpnia br.
Mu zeum ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

Orphans,�ceramika
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zaKład narodowy
im. ossoliŃsKicH

zaprasza

ka�mie�ni�ca�
pod zło�tym�słoń�cem
wy�kład�po�pu�la�ry�za�tor�ski

11 czerw ca, godz. 15.30

za�pra�sza�my�do od�kry�wa�nia�ta�jem�nic
Ka�mie�ni�cy�Pod zło�tym�słoń�cem.�
Po�zna�my�hi�sto�rię�tej�ka�mie�ni�cy,�a wła�-
ści�wie�pa�ła�cu�i obej�rzy�my�uni�ka�to�we
stro�py�zdo�bio�ne�ma�lo�wi�dła�mi,�wśród
któ�rych� nie�jed�na� sce�na� przy�pra�wia
o ru�mie�niec.
Pro�wa�dze�nie:�te�re�sa�so�kół
zbiór ka w pa sa żu Ka mie ni cy pod zło tym

słoń cem, ry nek 6 we wro cła wiu

www.oss.wroc.pl

11.�prze�Gląd�sztu�ki�su�rVi�Val:�pły�nie�my!
wro cław – 21-30 czerw ca 2013

ha�sło� te�go�rocz�nej� edy�cji�Prze�glą�du
sztu�ki�su�RVi�VAL�to�Pły�nie�my!,�z te�-
go�wzglę�du�pre�zen�to�wa�ne�pra�ce�ar�ty�-
stycz�ne� do�ty�czyć� bę�dą� wo�dy
–�a przede�wszyst�kim�rze�ki�i jej�związ�-
ków�z mia�stem.�Od�nie�sie�nia�do rze�ki
i wo�dy�bę�dzie�moż�na od�na�leźć�w po�-
zo�sta�łych� dzia�ła�niach� te�go�rocz�nej
edy�cji.�Wy�kła�dy�i de�ba�ty�rów�nież�po�-
wią�za�ne� bę�dą� z ha�słem 11.� edy�cji,
do te�go� część� z nich� wy�da�rzy� się
na rze�ce.�Roz�ma�wiać�bę�dzie�my�na te�-
ma�ty�po�waż�ne,�np.�pod�czas�dys�ku�sji
o po�wo�dzi:�Czy�po�wódź�nas�po�łą�czy�ła?
za�sta�no�wi�my�się,�Czy�Nad�odrze� le�ży
nad Od�rą?,�po�roz�ma�wia�my�o rze�ce�ja�-

ko�in�spi�ra�cji�dla�ar�ty�stów,�ale�rów�nież�pod�czas�przy�jem�ne�go�rej�su�po Od�rze�pod�-
da�my�się�te�ma�to�wi:�rze�ka.
sce�na dźwię�ko�wa�su�RVi�VA�Lu�od�no�sić�się�bę�dzie�tak�że�do rze�ki.�Bę�dzie�moż�-
na po�słu�chać�Od�ry�i do�wie�dzieć�się�co�to�jest�eko�lo�gia�dźwię�ko�wa,�wziąść�udział
w warsz�ta�tach�z field�re�cor�din�gu�i pre�zen�ta�cji�kom�po�zy�cji�oraz�dzia�łań�dźwię�ko�-
wych�po�dej�mu�ją�cych�dia�log�z au�dios�fe�rą�wro�cław�skich�wy�brze�ży�Od�ry.
Ku�ra�to�ra�mi 11.�Prze�glą�du�sztu�ki�su�RVi�VAL�są�Mi�chał�Bie�niek�i An�na Ko�ło�-
dziej�czyk.�Ku�ra�tor�pro�gra�mu�de�bat:�Bar�tek�Lis.�(www.su�rvi�val.art.pl)

wer ni saż: 21 czerw ca, godz. 19.00
Bul war im. Xa we re go du ni kow skie go, wro cław 

do�ro�ta�cze�rek�RzeŹ�BA��� ma�ciej�bu�ry�FO�tO�GRA�FiA

Fo�to�gra�fo�wać�za�czą�łem�na szkol�nych
wy�ciecz�kach,�a obec�nie�ro�bię�to�tak�że
za�wo�do�wo,�lecz�od sa�me�go�po�cząt�ku
naj�bar�dziej�fa�scy�nu�je�mnie�do�ku�men�-
to�wa�nie�praw�dzi�wej�(w sen�sie:�nie�za�-
aran�żo�wa�nej)�prze�strze�ni�wo�kół�mnie.
stu�dio�wa�nie�miejsc�po�cią�ga�mnie�bar�-
dziej�niż�twa�rze.�W nie�któ�re�miej�sca
wra�cam�wie�lo�krot�nie�i co�kil�ka�lat�ro�-
bię�o nich�ko�lej�ne�wy�sta�wy.�tak�by�ło
z wro�cław�ski�mi�cmen�ta�rza�mi�ży�dow�-
ski�mi,� Par�kiem� szczyt�nic�kim,� wie�żą
ci�śnień�(Na gro�bli)�oraz�przed�sion�ka�-
mi� i klat�ka�mi� scho�do�wy�mi� sta�rych
wro�cław�skich�ka�mie�nic.

Fa�scy�nu�je�mnie�głów�nie�pra�ca�z two�-
rzy�wem,�jak�gli�na,�drew�no,�me�tal.�Pro�-
jek�to�wa�nie,�ręcz�ne�wy�ko�na�nie,�a po�tem
ob�ser�wa�cja�jak�skoń�czo�ne�dzie�ło�za�czy�-
na żyć�wła�snym�ży�ciem,�na�bie�ra�no�we�-
go�zna�cze�nia,�cie�szy�in�nych�na ty�sią�ce
spo�so�bów,�to�mo�ja�ra�dość�ist�nie�nia.�co
pi�szą�o mnie�in�ni?�Do�ro�ta�Bu�ko�wa�-Cze�-
rek�–�ko�lo�ro�wa,�ba�wią�ca�się�for�ma�mi,
cha�gal�low�ska...�Fru�wa�ją�ce�nad wzgó�-
rza�mi�i ka�mie�nicz�ka�mi�po�sta�cie,�ko�nie,
lu�dzie,�pta�ki,�anio�ły...�Wszyst�ko�nie�sie
w so�bie�ruch,�po�wie�trze,�ra�dość.�Po�-
trze�bu�je�my�ta�kich�na�stro�jów,�po�trze�bu�-
je�my�ta�kich�kli�ma�tów�i ta�kich�no�stal�gii..

wer ni saż 7 czerw ca, godz. 18.00 – Ga le ria za sza fą, ul. św. Mar ci na 4
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ali�na ści�bor
iN�NA PRze�stRzeŃ�Rze�Czy

Do wła�snej� wy�ra�fi�no�wa�nej� gry� z wy�-
obraź�nią� prze�strzen�ną� za�pra�sza� Ali�-
na Ści�bor.�Jest� to�gra�mię�dzy�pła�skim
i prze�strzen�nym,�bli�skim�i od�le�głym,�pio�-
no�wym�i po�zio�mym,�ma�te�rial�nym�i abs�-
trak�cyj�nym.� Fo�to�gra�fo�wa�ne� przez� nią
obiek�ty�two�rzą�ar�chi�tek�tu�rę�nie�okre�ślo�-
nej,�fan�ta�zma�tycz�nej�prze�strze�ni,�sa�me
bę�dąc� rów�nież� nie�roz�po�zna�wal�ne.� ali -
na Ści bor jest�ab�sol�went�ką�Wy�dzia�łu�Ar�-
chi�tek�tu�ry� Po�li�tech�ni�ki� Wro�cław�skiej,
Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�Lą�do�we�go�Po�li�-
tech�ni�ki�Wro�cław�skiej�oraz�Pań�stwo�we�-
go� Li�ceum� sztuk� Pla�stycz�nych� we
Wro�cła�wiu.�W 2010�ro�ku�uzy�ska�ła�dy�-
plom�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Fo�rum�Fo�to�-
gra�fii� Kwa�drat.� zaj�mu�je� się� fo�to�gra�fią
kre�acyj�ną�i in�sce�ni�zo�wa�ną.�Jest�lau�re�at�-
ką�wie�lu�kon�kur�sów�fo�to�gra�ficz�nych�oraz
au�tor�ką�ese�jów:�Au�to�por�tre�ty�Mar�ka�Gar�-
dul�skie�go��- sym�bo�li�ka�lu�stra;�Kadr�fo�to�-
gra�ficz�ny�ja�ko�do�ku�ment�w psy�cho�lo�gii
nie�eu�kli�de�so�wej�s. i.�Wit�kie�wi�cza.

wer ni saż 28 czerw ca, godz. 17.00 
Mu zeum ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

X –�lat�śsa�Fita�
Świa�to�we� sto�wa�rzy�sze�nie� Ar�ty�stów
Fo�to�gra�fi�ków�i twór�ców�Au�dio�wi�zu�al�-
nych�za�pra�sza�na uro�czy�sty�wer�ni�saż
wy�sta�wy� ju�bi�le�uszo�wej,� pod�czas
którego�od�bę�dzie�się spo�tka�nie�z�za�-
ło�ży�cie�la�mi�sto�wa�rzy�szenia.�
ŚsA�Fi�tA� po�wołało� do� życia� 21.
fotografików 8�czerw�ca 2003�r.,�a�jego
po�my�sło�daw�cą�był�zbi�gniew�sto�kło�-
sa.�Wy�sta�wa�pre�zen�tu�je�fo�to�gra�fie�za�-
ło�ży�cie�li�oraz�człon�ków�ŚsA�Fi�tA.

22 czerw ca, godz. 17.00
art Gal le ry, ul. Gro cho wa 8

spoj�rze�nia
(...)�Nic�nie�jest�ta�kie�ja�kie�jest,�do�pó�-
ki�nie�jest,�tym�czym�jest,�a do�pó�ki
nie�jest,�jest�wszyst�kim�czym�mo�że
być.�Ca�ły�czas�szu�kam�spo�so�bu�by
od�two�rzyć�ten�za�pa�mię�ta�ny�efekt�do -
sko na ło ści.�Je�stem�jesz�cze�w dro dze,
a pra�ce,�któ�re�pre�zen�tu�ję�na tej�wy�-
sta�wie�do�ku�men�tu�ją�obec�ny�etap�mo�-
ich�po�szu�ki�wań.

Woj�ciech�Ko�wal�ski
wernisaż 5 czerwca, godz. 17.00

Galeria Krystyny Kowalskiej, ul. jatki 15

Usta

ali�cja�pie�tras
Au�tO�POR�tRet�PA�Mię�CiO�Wy

Cykl�fo�to�gra�fii,�to�ro�dzaj�fo�to�gra�ficz�ne�-
go� pa�mięt�ni�ka,� sta�no�wią�ce�go� za�pis
emo�cji�i we�wnętrz�nych�prze�żyć�au�tor�-
ki.�Na fo�to�gra�fiach�świat�rze�czy�wi�sty
mie�sza�się�z fik�cją.�Pie�tras�ba�da�gra�-
ni�ce�mię�dzy�tym,�co�re�al�ne�a tym,�co
wy�śnio�ne,�fan�ta�stycz�ne�i wy�obra�żo�ne.
ali cja pie tras jest�ab�sol�went�ką�War�-
szaw�skiej� szko�ły� Fo�to�gra�fii.� Współ�-
two�rzy�gru�pę�fo�to�gra�ficz�ną�sza�re�Dni.
Od 2008�współ�pra�cu�je�z mię�dzy�na�ro�-
do�wą�gru�pą�ar�ty�stycz�ną 3rd�tho�ught
en�ter�ta�in�ment.�(ali�cja�pie�tras.com)

wer ni saż 5 czerw ca, godz. 19.00
(do 31.08). wstęp wol ny!
Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

dzie�ci�z DO MÓW na�od�rze
Wy�sta�wa� fo�to�gra�ficz�na do�ku�men�tu�ją�ca
ży�cie� ro�dzin� na stat�kach� pły�wa�ją�cych
po Od�rze�w la�tach�50.�i�60. XX w.�

wy sta wa czyn na do 7 czerw ca br.
(pon -pt, godz. 10-18.00/so 12-18.00)

Klub Muzyki i literatury
pl. t. Ko ściusz ki 9 (www.klub mil.pl)

fot.�z.�Rynkiewicz

15�lat�Wystawa retrospektywna
zWiązKu�POLsKiCh�FOtOGRAFÓW

PRzyRODy�(Okręg Dolnośląski)
Wy�sta�wa� re�tro�spek�tyw�na.�Mi�nę�ło 15
lat�ist�nie�nia�związ�ku,�któ�ry�sku�pia�mi�-
ło�śni�ków� fo�to�gra�fii� przy�rod�ni�czej� jak
i sa�mej�przy�ro�dy.�Mi�mo�swo�jej�for�mal�-
nej�for�my�zwią�zek�stał�się�nie�for�mal�ną
gru�pą�przy�ja�ciół,�któ�ra�lu�bi�spę�dzać�ra�-
zem�czas�fo�to�gra�fu�jac�przy�ro�dę.
wystawa od 10 czerwca do 30 sierpnia br.
Klub 4 regionalnej Bazy logistycznej,

ul. pretficza 24 

fot.�Krzysztof�Bandarek.�Mazurki
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ma�ga�zyn lu�Xus
Lu�Xus� to� le�gen�dar�na gru�pa� ar�ty�-
stycz�na z Wro�cła�wia,�któ�ra�wy�ro�sła
na fa�li� fer�men�tu� sta�nu� wo�jen�ne�go.
Ar�ty�ści�w kpiar�ski�spo�sób�kon�te�sto�-
wa�li� sza�rą� rze�czy�wi�stość� schył�ku
PRL�-u.�W la�tach 90.,�gdy�pol�ski�ry�-
nek�za�lał�po�top�tan�det�nych�to�wa�rów,
gru�pa�Lu�Xus�ja�ko�pierw�sza�za�czę�ła
do�strze�gać�nie�bez�pie�czeń�stwa�ka�pi�-
ta�li�zmu� i swy�mi�ak�cja�mi�dow�cip�nie
ko�men�to�wa�ła�rze�czy�wi�stość�ro�dzą�cej
się�wol�no�ryn�ko�wej�go�spo�dar�ki.�te�raz
gru�pa�Lu�Xus�skła�da�w swym�ma�ga�-
zy�nie�wszyst�ko,�co�chcia�ła�by�uchro�-
nić� przed de�gren�go�la�dą,� a na te
po�trze�by�ada�ptu�je�schron�–�sie�dzi�bę
Mu�zeum�Współ�cze�sne�go�Wro�cław.

szcze�pin�w lu�krze�lu�Xu�su
4.�OD�słO�NA PRO�JeK�tu

sA�MO�OB�słu�GO�We�Mu�zeuM
Ko�lek�cja�wiel�ko�for�ma�to�wych�ma�gne�-
sów,�któ�re�two�rzą 32�me�tro�wą�pa�no�ra�-
mę� –� pej�zaż� są�sia�du�ją�ce�go� ze
schro�nem�osie�dla.�za po�mo�cą�ru�cho�-
mych�ele�men�tów�moż�li�we�jest�aran�żo�-
wa�nie�ulic�i po�dwó�rek oraz mie�sza�nia
ich�z ak�ce�so�ria�mi��wy�ko�rzy�sty�wa�ny�mi
przez�ar�ty�stów�gru�py�Lu�Xus.

wy sta wa czyn na do 2 wrze śnia br.
Mu zeum współ cze sne wro cław 

pl. strze gom ski 2a

lwów�i�wrocław
W�MALARstWie�i�FOtOGRAFii�

Wy�sta�wa�ma�lar�stwa�i fo�to�gra�fii�ar�ty�-
stów�lwow�skich�i wro�cław�skich.
Ku�ra�tor�Je�rzy�tan�dec�ki.
wystawa od 11 czerwca do 25 sierpnia br.
Klub Muzyki i literatury, pl. Kościuszki 9

ma�riusz�Go�sław�ski�
WRO�CłAW�KA�Wą�MA�LO�WA�Ny

Ma�gi�ster�teo�lo�gii�mo�ral�nej�(Pa�pie�ska
Aka�de�mia�teo�lo�gicz�na,�Kra�ków 2007).
ulu�bio�ny�mi�tech�ni�ka�mi�ma�lar�ski�mi�beł�-
cha�tow�skie�go� ar�ty�sty� są� akwa�re�le
i akryl,�two�rzy�rów�nież�pa�ste�lą�i ole�jem
a tak�że�KA�Wą.�Mó�wią�o nim�Cza�ro�dziej.
zaj�mu�je�się�ma�lar�stwem�szta�lu�go�wym
i ścien�nym,�gra�fi�ką,�fo�to�gra�fią,�rze�mio�-
słem�ar�ty�stycz�nym�–�two�rzy�ser�we�ty,
pi�sze� iko�ny.�Wy�dał� czte�ry� to�mi�ki� po�-
etyc�kie.�(cza�re�kart.blog�spot.com)

15 czerw ca, godz. 18.00
pod Ko lum na mi, pl. Św. Ma cie ja 21

iwona�suchańska-himik
KuRze�OPOWieŚCi ilustracje

ilu�stra�tor�ka�ksią�żek�dla�dzie�ci,�przed�-
sta�wia�Ku�rze�opo�wie�ści�–�hi�sto�rie�za�-
in�spi�ro�wa�ne� ar�ty�stycz�nym� blo�giem
il�lu�stra�tion� Fri�day.� Pra�ce� po�wsta�ją
spon�ta�nicz�nie�od 2005�r.,�a te�pre�zen�-
to�wa�ne� na wy�sta�wie� sta�no�wią� tyl�ko
nie�wiel�ki�frag�ment�z bo�ga�te�go�zbio�ru.
Więk�szość� z nich� moż�na� zo�ba�czyć
na stro�nie:� www.ilu�stra�cje�-is�si.blog�-
spot.com.� Wy�ko�na�ne� akwa�re�lą� i tu�-
szem,� po�sia�da�ją� cha�rak�te�ry�stycz�ny
styl,�nie�bra�ku�je�im�przy tym�lek�kiej�for�-
my�i spe�cy�ficz�ne�go�po�czu�cia�hu�mo�ru.
A dla�cze�go�wła�śnie�ku�ry?�Jak�prze�ko�-
nu�je�au�tor�ka:�No�cóż...�to�prze�cież�prze�-
sym�pa�tycz�ne,�cie�kaw�skie�stwo�rze�nia,
na któ�re�zwy�kle�nie�zwra�ca�my��uwa�gi.
W�programie:�koncert�w�wykonaniu
bluesmana�ROMuALDA�KuLi.

3 czerwca, godz. 18.00 (do 26.06)
Galeria czynna w poniedziałki, środy,

piątki w godz. 16-20.00
salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

kry�stian�TRUTH cza�plic�ki
edy�ta�je�zier�ska 60 Gb/s

Ar�ty�sta� zna�ny� przede� wszyst�kim
z dzia�łań�w prze�strze�niach�miej�skich
tym�ra�zem�re�ali�zu�je�stric�te�wy�sta�wien�-
ni�czy�pro�jekt�przy�go�to�wa�ny�spe�cjal�nie
dla�Ga�le�rii�en�tro�pia.�Dru�gą�część�wy�-
sta�wy�two�rzy�se�ria�ob�ra�zów�edy�ty�Je�-
zier�skiej,� ar�tyst�ki� współ�pra�cu�ją�cej
z Kry�stia�nem�Cza�plic�kim�od wie�lu�lat.

wystawa trwa do 17 czerwca br.
Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4
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spotkania�w�mu�zeum�współ�cze�snym
3 czerw ca, godz. 18.00 Be�Au�ti�FuL�tu�Be:�Jak�się�ży�je
w schro�nie?�Roz�mo�wa�z mło�dy�mi�opie�ku�na�mi�wy�staw.
13 czerw ca, godz. 15.30-20.00 (przej�ście�pod pl.�strze�gom�-
skim�i oko�li�ce).�ROz�MO�Wy�W PRzeJ�ŚCiu.�W pro�gra�mie
m.in.�dys�ku�sja�z Krzysz�to�fem�Czy�żew�skim,�warsz�ta�ty�edu�ka�-
cyj�ne�dla�dzie�ci�i do�ro�słych,�dzia�ła�nia�ar�ty�stycz�ne�w tu�ne�lu.
17 czerw ca, godz. 17.00 Be�Au�ti�FuL�tu�Be:�zi�ny, czy�li�ma�-
ga�zy�ny�(nie)�Lu�Xu�so�we�–�dys�ku�sja�z ku�ra�to�ra�mi�i ar�ty�sta�-
mi�gru�py�Lu�Xus.�Pod�czas�spo�tka�nia�ar�ty�ści�bę�dą�two�rzyć!
24 czerw ca, godz. 18.00 Be�Au�ti�FuL�tu�Be:�Prze�strze�nie
(pa�ra)�ar�chi�tek�to�nicz�ne�w sztu�ce,�wy�kład�R. Rut�kow�skie�go.�

Mu zeum współ cze sne wro cław – pl. strze gom ski 2a
wstęp na wszyst kie spo tka nia wolny!

de�siGn�udo�mo�wio�ny�Wy�KłA�Dy
14 czerw ca, godz. 18.00 – Pol�skie�wzor�nic�two�PRL�–�wy�-
kład�po�łą�czo�ny�z opo�wie�ścią�o wy�sta�wie�KO�LeK�CJA�–�Kry�-
sty�na łu�czak� –� su�rów�ka. 21 czerw ca, godz. 18.00
–�PRO�JeK�tAN�Ci�O PRO�JeK�tO�WA�Niu.�zrów�no�wa�żo�ne�pro�-
jek�to�wa�nie.�Ju�ra�Pro�jekt.�Pre�zen�ta�cja�prac�stu�den�tów�in�sty�-
tu�tu�Gra�fi�ki�po�łą�czo�na z oce�ną. 27 czerw ca, godz. 18.00
–�Wu�WA1�i Wu�WA 2�–�zbi�gniew�Mać�ków. 28 czerw ca,
godz. 18.00 –�szMA�tA�W De�si�GNie Mi�cha�el�Fle�ischer.

Ga le ria wnętrz do Mar, ul. Bra ni bor ska 14

ry�tu�ał X
KO�NieC�Cy�Wi�Li�zA�CJi�–�OstAt�NiA�NOC�szA�MA�NÓW

Blisko�40.�artystów�zaproszonych�za�pre�zen�tu�je�swo�je�wła�sne
spo�strze�że�nia�i prze�my�śle�nia�na te�mat�nie�po�ko�jów�jed�no�stek
i spo�łe�czeństw�do�ty�czą�cych�naj�bliż�szej,�nie�zna�nej�przy�szło�-
ści.�to�wła�śnie�oni,�sta�wia�jąc�się�w ro�li�współ�cze�snych�sza�-
ma�nów,� łącz�ni�ków� po�mię�dzy� tym� co� zna�ne� i nie�zna�ne,
po�mię�dzy�ra�cjo�nal�no�ścią�i du�cho�wo�ścią,�na�uką�i mi�sty�ką,�po�-
mię�dzy�ży�ciem�co�dzien�nym�a in�ny�mi�wy�mia�ra�mi,�wy�eg�zor�cy�-
zmu�ją�w swo�ich�pra�cach�fo�bie�współ�cze�sno�ści.�We�wręcz
post�-apo�ka�lip�tycz�nej� sce�ne�rii�wy�łą�czo�ne�go� z użyt�ko�wa�nia
wro�cław�skie�go�por�tu�miej�skie�go�za�pre�zen�tu�ją�swo�je�in�sta�la�-
cje,�rzeź�by�i in�ne�for�my,�któ�re�bę�dą�od�po�wie�dzią�na po�czu�cie
nad�cho�dzą�ce�go�koń�ca.�to�pró�ba�stwo�rze�nia�no�we�go,�ar�ty�-
stycz�ne�go�ry�tu�ału�–�wy�ra�zu�odej�ścia�od na�uko�we�go�po�strze�-
ga�nia� rze�czy�wi�sto�ści�na rzecz�mi�stycz�ne�go� i du�cho�we�go,
któ�re�tak�czę�sto�po�ja�wia�się�w cza�sach�po�czu�cia�zbli�ża�ją�cej
się�za�gła�dy.�sza�ma�ni�są�zno�wu�po�trzeb�ni.
Ku ra to rzy: Arek�Ba�giń�ski,�ewa�Gło�wac�ka,�Ka�ro�li�na Pie�trzyk,�Ma�ciek�Frett
Kon cer ty au dio wi zu al ne: Be�Ni�Ce�WiCz� /� iN�NeR�Vi�siON
LA�BO�RA�tO�Ry�/�JOB�KAR�MA�/�Ni�Bu�Ru�PRO�JeCt
wy kła dy / pre zen ta cje: An�drzej�Jóź�wik:�Ostat�nia�Noc�sza�-
ma�nów”;�Mi�chał�Du�da:�Cze�ka�jąc�na trzę�sie�nie�zie�mi.�Ar�chi�-
tek�tua�vs�koń�ce�świa�ta:�Ra�fał�Jęcz�myk:�Apo�ka�lip�sa�w fil�mie.

1 czerw ca, godz 20.00. wstęp -wol ny!
port Miej sKi – ul. Klecz kow ska 52

pod�wod�ny�wro�cław 2013
Pod�wod�ny�Wro�cław�za�pra�sza�na po�kła�dy 5�stat�ków�pły�wa�-
ją�cych�po OD�Rze,�na któ�rych�pod�czas 30�spe�cjal�nych�rej�-
sów�za�pre�zen�tu�je�to�co�we�wro�cław�skiej�sztu�ce�„pod�wod�nej”
ostat�nio�cie�ka�we�(mu�zy�ka,�te�atr,�film,�sztu�ki�wi�zu�al�ne,�li�te�ra�-
tu�ra,�mo�da).�Ca�łość�za�koń�czy�wspól�ne�ogni�sko.
29 czerw ca, godz 13.30 – przy stań zwie rzy niec ka i Kar dy nal ska

bar�ba�ra�pe�try�kat�Je�DWAB�Ne�OCzA�RO�WA�Nie
czy li ko lek cja dla każ dej z nas z nu tą sza leń stwa

Pre�zen�ta�cja�mo�dy.�Po�łą�cze�nie�pięk�nych�pro�jek�tów�i do�sko�-
na�łych�ma�te�ria�łów�to�naj�lep�szy�prze�pis�na to,�aby�za�chwy�cić
każ�dą�z nas.�Je�śli�do�da�my�do te�go�fan�ta�zję�pro�jek�tant�ki�uzy�-
ska�my� efekt� nie� po�zwa�la�ją�cy� nam� na ode�rwa�nie� wzro�ku
od ubrań�pre�zen�to�wa�nych�na wy�sta�wie.
22 czerw ca, g. 15.00 – Mu zeum po wo zów Ga lo wi ce. wstęp wol ny!

że�Glu�Ga�na od�rze
WszeCh�Ni�CA�Wie�Dzy�O WRO�CłA�Wiu

to�wa�rzy�stwo�Mi�ło�śni�ków�Wro�cła�wia�oraz�Dol�no�ślą�ska�Bi�-
blio�te�ka�Pu�blicz�na�im.�ta�de�usza�Mi�kul�skie�go�za�pra�sza�ją�na
spotkanie� pt.� że�glu�ga�na Od�rze.�Czy� kie�dyś�po�pły�nie�my
z Wro�cła�wia�do Wied�nia�czy�Bu�da�pesz�tu?�Na te�i in�ne�py�ta�-
nia�od�po�wie�oraz�wy�kład�wy�gło�si�dr.�Jan�Pyś�Dy�rek�tor�urzę�-
du�że�glu�gi�Śród�lą�do�wej�we�Wro�cła�wiu.
18 czerwca, g. 17.00 Bi blio te ka, ry nek 58 iiip. wstęp wol ny! 

XV�-le�cie�sa�lo�ni�ku�trzech�muz
w pro Gra Mie: Wy�stA�WA�PLe�Ne�RO�WA oraz�PRe�zeN�-
tA�CJe�PO�etyC�Kie pod�wspólnym� tytułem:� 15�po�etów
pod chmur�ką�na XV�-le�cie�sa�lo�ni�ku�trzech�Muz.
Pre�zen�ta�cje�i warsz�ta�ty�rę�ko�dzie�ła�ar�ty�stycz�ne�go�/�po�kaz
tań�ca�współ�cze�sne�go�w wy�k.�szko�ły�tań�ca�FLA�sh�DAN�Ce
Kon cer ty: –�akor�de�oni�ści�OsM i i ii st.�im.�K.�szy�ma�-
now�skie�go�we�Wro�cła�wiu�/�Big�Band�Po�li�tech�ni�ki�Wro�cław�-
skiej�/�Chór�Ba�si�li�ca�Can�tans�/�kon�cert�na in�stru�men�tach
ar�cha�icz�nych�/�pre�zen�ta�cje�mu�zycz�ne�MDK�Fa�brycz�na
im�pre�zę�wspie�ra�dru�ży�na har�cer�ska�Ślę�ża�nie

8 czerw ca, godz. 13.00 – po dwór ko w kwa dra cie ulic:
Żmi grodz ka, Ka spro wi cza, Boń czy ka, za wal na

przed wej ściem do sa lo ni ku trzech Muzweek�end�z rze�mio�słem
Każ�dy�zwie�dza�ją�cy�bę�dzie�mógł�przyj�rzeć�się�pra�cy�rze�mieśl�ni�-
ków:� stel�ma�cha,� ko�ło�dzie�ja,� ry�ma�rza,� garn�ca�rza� i ko�wa�la
oraz po�słu�chać��hi�sto�rii�o ta�jem�ni�cach�je�go�za�wo�du.�Ca�łość
do�peł�ni�pre�zen�ta�cja�mul�ti�me�dial�na o hi�sto�rii�po�jaz�dów�za�przę�-
go�wych�w eu�ro�pie�oraz�prze�jażdż�ki�za�byt�ko�wym�dy�li�żan�sem.

15 i 16 czerw ca – Mu zeum po wo zów Ga lo wi ce

ukwie�ca�my�wro�cław�58. KON�KuR�s
to�wa�rzy�stwo�Mi�ło�śni�ków�Wro�cła�wia�za�pra�sza�do udzia�łu
w kon�kur�sie,�któ�re�go�ce�lem�jest�tro�ska�o es�te�tycz�ny�wy�raz
mia�sta,�a tak�że�in�spi�ro�wa�nie�wro�cła�wian�do dzia�łań�bę�dą�-
cych�w za�się�gu�ich�in�dy�wi�du�al�nych�moż�li�wo�ści.
Kon�kurs�ma�cha�rak�ter�ogól�no-miej�ski�w sied�miu�ka�te�go�-
riach:�wnę�trze�mię�dzy�blo�ko�we/po�dwó�rze/bal�ko�ny/ogród�ki
przy�do�mo�we/skwe�ry/okna/dom�–�klatka�scho�do�wa.
Nad prze�bie�giem�kon�kur�su�czu�wa�ko�mi�sja,�któ�rej�prze�wod�-
ni�czy�ste�fan�Świ�goń.�Po do�ko�na�niu�oce�ny�naj�pięk�niej�sze
obiek�ty�zo�sta�ną�wy�róż�nio�ne�po�przez�na�gro�dy�i dy�plo�my.
obiek ty prosimy zgła szać w for mie pi sem nej do 10 lip ca br.

tMw, ka mie nicz ka Mał go sia ul. od rzań ska 39/40, i p., (pn-pt
w go. 9-16.00 oraz u zarządców i w ad mi ni stra cjach
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kier�masz�Fo�no�Gra�Ficz�ny
za wsze pierw sza so Bo ta Mie sią ca

1 czerwca, godz. 15.00
Klu b dru ga Fa la, ul. Św. an to nie go 23. wstęp wol ny!

al�Fred�kam�pa�Wie�CzÓR�Au�tOR�sKi
Wie�lo�let�ni�na�uczy�ciel� i pe�da�gog.�Do pi�sa�nia�po�wró�cił�na
eme�ry�tu�rze.�Pu�bli�ku�je�w in�ter�ne�cie�ja�ko�al�free.�Lau�re�at�kon�-
kur�sów�li�te�rac�kich.�Na�zy�wa�swo�ją�twór�czość�mia�nem�po�ezji
uści�ślo�nej�co�wy�ni�ka�z wy�kształ�ce�nia�po�ety�i je�go�za�in�te�re�-
so�wań�struk�tu�rą�prze�strze�ni.�De�biu�to�wał�to�mi�kiem�Czło�wiek:
wszyst�ko�i nic�(2011).�Je�go�kon�ty�nu�acją�by�ła�wy�da�na rok
póź�niej�ko�lej�na książ�ka�po�etyc�ka�za�ty�tu�ło�wa�na Czło�wiek:�za�-
wsze�i ni�gdy�(2012).�zwień�cze�niem�swo�iste�go�tryp�ty�ku�jest
naj�now�szy�to�mik�za�ty�tu�ło�wa�ny�Czło�wiek:�wszę�dzie�i ni�gdzie,
któ�ry�au�tor�bę�dzie�pro�mo�wał�pod�czas�wie�czo�ru.�W pro�gra�-
mie�wy�stę�py�uczniów�wro�cław�skich�szkół�mu�zycz�nych.

17 czerw ca, godz. 18.00 – sa lo nik trzech Muz

sa�lo�ni�ko�we�warsz�ta�ty�li�te�rac�kie
po nie dział ki – 10 i 24 czerw ca, godz. 18.00

sa lo nik trzech Muz, ul. za wal na 7

spo�tka�nie�dla�se�nio�rów�w mpit
za�pra�sza�my�se�nio�rów�na pre�lek�cję�pt.�Książ�ki�na�sze�go
dzie�ciń�stwa,�czy�li�o li�te�ra�tu�rze�w fi�la�te�li�sty�ce�i nie�tyl�ko.
spo�tka�nie�po�pro�wa�dzi�Ju�sty�na�Je�le�niew�ska�-Ja�nusz.

26 czerwca, godz. 14.00. wstęp wolny!
Mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. Krasińskiego 1

le�śnic�ka�noc�świę�to�jań�ska
zgod�nie�z tra�dy�cją�naj�waż�niej�szym�punk�tem�pro�gra�mu�jest
rzu�ca�nie�wian�ków�w nurt�rze�ki.�Wszy�scy�chęt�ni�bę�dą�mo�gli
upleść�wia�nek,�po czym�włą�czyć�się�do pa�ra�dy�świę�to�jań�-
skiej,�któ�ra�za�wie�dzie�nad brzeg�By�strzy�cy.�im�pre�zie�to�wa�-
rzy�szy� � jar�mark� świę�to�jań�ski�m.in:� sto�iska� z do�mo�wy�mi
wy�pie�ka�mi,�mio�da�mi�pit�ny�mi,�kieł�ba�są�re�gio�nal�ną�czy�bi�żu�-
te�rią�ar�ty�stycz�ną.�Dla�naj�młod�szych�od�bę�dą�się�warsz�ta�ty
pla�stycz�ne,�dla�ro�dzin�kon�kur�sy�świę�to�jań�skie.
W czę�ści�ar�ty�stycz�nej�No�cy�wy�stą�pią�ze�spo�ły�gra�ją�ce�mu�zy�-
kę�folk�i et�no�m.in.�ho�ver�la,�Fi�fi�dro�ki,�Ma�na�su�na i ze�bra.

22 czerw ca, godz. 12.00 – cK za mek, pl. Świę to jań ski 1

biuro�literackie�
Re�Mie�Ry�Wy�DAW�Ni�Cze

an na Kamieńska: Rze�Czy�MA�łe
Jest�to�au�tor�ski�wy�bór�wier�szy�An�ny�Ka�mień�skiej�do�ko�na�ny
przez�wro�cław�skie�go�po�etę�Bo�gu�sła�wa�Kier�ca.�trzon�wy�bo�ru
sta�no�wi�po�ezja�głę�bo�ko�re�li�gij�na,�jed�nak�czy�tel�nik�nie�znaj�dzie
tu�prze�sa�dy�czy�de�wo�cji,�lecz�ob�ser�wo�wa�nie�gorz�kiej�mą�dro�-
ści�rze�czy.�Ka�mień�ska�pi�sze�o grze�chach�aniel�stwa,�ła�sce�nie�-
wie�dzy�czy�ra�nach,�przez�któ�re�wdzie�ra�się�świa�tło.�

premiera 13 czerwca 2013

an na Świrsz czyń ska: KO�NA�OstAt�Ni�CzłO�WieK
Jed�ną�z naj�bar�dziej�nie�do�ce�nio�nych�au�to�rek�pol�skiej�li�te�ra�tu�ry.
W jej�twór�czo�ści�od�naj�dujemy�ciem�ny�i strasz�ny�świat�ka�ta�-
stro�fy�i śmier�ci.�Jej�wier�sze�to�tak�że�skan�da�li�zu�ją�ce,�w tam�tych
cza�sach,�uka�za�nie�ero�ty�ki.�Waż�ne�są�rów�nież�wier�sze�o po�wsta�-
niu�war�szaw�skim,�któ�re�sta�no�wią�po�etyc�ki�re�por�taż�z wy�da�-
rzeń 1944�ro�ku.�(w wy�bo�rze�Kon�ra�da�Gó�ry)

premiera 20 czerwca 2013
Książ ki do ku pie nia w księ gar ni po ezjem.pl
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dol�no�ślą�ski�kar�na�wał�od�rzań�ski
im�pre�za�uka�zująca�po�ten�cjał�tu�ry�sty�ki�wod�nej,�in�te�grująca
śro�do�wi�ska�zwią�za�ne�z dzia�łal�no�ścią�wod�ną,�a�także�po�-
zwalająca�le�piej�po�znać�Od�rę�i uka�zać�ją�ja�ko�rze�kę�przy�-
ja�zną�miesz�kań�com�Wro�cła�wia�i Dol�ne�go�Ślą�ska.
spływ�za�koń�czy�się�ca�ło�dzien�nym�pik�ni�kiem�na po�la�nie
przy ul.�Na Gro�bli�w po�bli�żu�Kład�ki�zwie�rzy�niec�kiej�vis�a vis
zOO�gdzie�odbędą�się�m.in:�wy�stę�py�dzie�ci� i mło�dzie�ży
z MDK�/�wy�stę�py�so�li�stów�Ope�ry�Wro�cław�skiej�/�po�ka�zy
sprzę�tu�Po�li�cji,�stra�ży�Miej�skiej�i�Po�żar�nej�oraz�WOPR�-u
/ zabawy�dla�dzieci�/�sprzedaż�masek�kar�na�wa�ło�wych,�zro�-
bio�nych�przez�dzie�ci�z ca�łej�Pol�ski.�(dolnyslask.info.pl.)

16 czerw ca - początek spływu godz. 12.00
mię dzy Bul wa rem X. du ni kow skie go a ostro wem tum skim.

udział w spły wie i pik ni ku jest bez płat ny!

wro�cław�cze�ka�na LET NIE KA WAŁ KI!
W pu�li�na�gród�jest 51�ty�się�cy�zł!�Każ�dy,�kto�ma�po�mysł�na mu�-
zycz�ną�ilu�stra�cję�na�sze�go�mia�sta�mo�że�wziąść�udział�w kon�kur�sie.

www.ka wa le kw roc la wia.pl
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3 czerwca, godz. 12.00
PPOOWW  --WWOOWW za ję cia dla dzie ci
Ame ri can Cor ner, II pię tro

5 czerw ca, godz. 16.00
DKK dla Se nio rów
MMAA  RREEKK  GGRREE  CCHHUU  TTAA  
WWEE  WWSSPPOO  MMNNIIEE  NNIIAACCHH
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro

8 czerw ca, godz. 11.00
Ar chi tek tu ra dla gim na zja li stów
GGRRAA  MMIIEEJJ  SSKKAA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów Za pi sy do 5.06

10 czerw ca, godz. 16.00
Dys ku syj ny Klub Au dio bo oka
SSŁŁUU  ŻŻĄĄ  CCEE KK..  SSTTOOCC  KKEETTTT
Od dział Książ ki Mó wio nej, par ter

11 czerw ca, godz. 18.30
DKK dla Do ro słych 
OO DDZZIIEENN  NNII  KKAACCHH  KKOO  ŁŁYYMM  SSKKIICCHH
Czy tel nia, II pię tro

13 czerw ca, godz. 17.30
DKK dla Ro dzi ców
ZZBBYYTT  WWCCZZEE  ŚŚNNIIEE  DDOO  RROO  ŚŚLLII
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

14 czerw ca, godz. 17.00
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
PPOO  DDRRÓÓŻŻ  NNAA  TTAA  JJEEMM  NNII  CCZZĄĄ  WWYY  SSPPĘĘ
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów Za pi sy od 10.06

14 czerw ca, godz. 16.00
XXVV SSPPAA  CCEERR  LLII  TTEE  RRAACC  KKII
Zbiór ka przed Bi blio te ką

15 czerw ca, godz. 11.00
Z cy klu Spo ko -Po ko
SSIIAA  NNOO  TTWWOO  RRYY
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów Za pi sy od 10.06

19 czerw ca, godz. 16.00
PPRRAA  WWAA  PPAA  CCJJEENN  TTAA wy kład z cy klu
„Oby wa tel w UE” – Czy tel nia, II pię tro 

19 czerw ca, godz. 16.30
Spo tka nie z pe da go gi ką za ba wy
KKLLAANN  ZZAA  RREE  CCYY  KKLLIINN  GGOO  WWAA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

20 czerw ca, godz. 17.00
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
TTOO  JJEE  SSTTEEMM  JJAA!!
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów Za pi sy od 17.06

Dar mo wy do stęp do 2000 e -bo oków
Dol no ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na we Wro cła wiu i 52 bi blio te ki pu blicz ne Dol -
ne go Ślą ska za pra sza ją do ko rzy sta nia z ba zy ksią żek elek tro nicz nych na plat -

for mie llii  bbrraa..iibbuukk..ppll. Pro po nu je my do stęp do pra wie 2000
pu bli ka cji ze wszyst kich dzie dzin wie dzy. Moż na z nich ko rzy stać
za rów no po przez sieć bi blio tecz ną, jak i na kom pu te rach do mo -
wych. Wy kaz ty tu łów, a tak że wszel kie in for ma cje do ty czą ce ko -
rzy sta nia z Ibuk Li bra do stęp ne są na stro nie www.wbp.wroc.pl,
pod za kład ką „Czy tel nia ibu ków”..

KKOO  BBIIEE  TT YY  RROOTT  BBAAUU  MMAA
7 czerw ca, godz. 18.30
Pre zen ta cja An ny Ka łuż nej „Ko bie ty Rot bau ma. Z dzie -
jów te atru we Wro cła wiu” za in au gu ru je no wy pro jekt,
two rzo ny przez Ame ri can Cor ner wspól nie ze Stu dium
Ję zy ków i Kul tu ry Ży dow skiej Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go, za ty tu ło wa ny Szla ka mi ży dow skich ko biet po Wro -
cła wiu. Ja kub Rot baum był ży dow skim re ży se rem
te atral nym i ma la rzem, któ ry miesz kał i two rzył we Wro -

cła wiu od ro ku 1949. Pre zen ta cja przy po mni po stać je go żo ny, tan cer ki i cho -
re ograf ki Sy lvii Swen (obok - na por tre cie ma lo wa nym przez mę ża) oraz sio stry
Lei, cho re ograf ki i re ży ser ki ope ro wej. Wstęp wol ny! Ame ri can Cor ner

OODD  CCZZYY TT  
OO PPSSYY  CCHHOO  AANNAA  LLII  ZZIIEE
6 czerw ca, godz. 18.30
„Przy pa dek An ny O. – na ro dzi ny
psy cho ana li zy w oczach współ cze -
snych psy cho ana li ty ków” – tak za ty -
tu ło wa ny od czyt o po cząt kach teo rii
Zyg mun ta Freu da przed sta wi Do ro ta
Ko mu da -Au gu styn, psy cho log i psy -
cho te ra peu ta z Pol skie go To wa rzy -
stwa Psy cho lo gicz ne go. 
Wstęp wol ny!  Czy tel nia, II pię tro.

WWRROO  CCŁŁAAWW  
PPRROO  JJEEKK  TTOO  WWOO
13–30 czerw ca 
Wy sta wa prac pro jek to wych wy kła -
dow ców i stu den tów Wyż szej Szko ły
Hu ma ni stycz nej. Te ma ty ka wy sta wy
jest zwią za na z pro jek ta mi wnętrz
w ist nie ją cych obiek tach zlo ka li zo wa -
nych na te re nie Wro cła wia lub w je go
naj bliż szych oko li cach. Ku ra to rem
wy sta wy jest Be ata Fer ta ła -Har len der. 
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter

NNAASSZZ  MMEEKK  SSYYKK  SSPPOO  TTKKAA  NNIIEE  ZZ CCYY  KKLLUU  OOBBYY  WWAA  TTEELL  ŚŚWWIIAA  TTAA
Zapra sza my na spo tka nie
z Lu cy ną i Wie sła wem 
Mu raw ski mi, któ rzy opo -
wie dzą nie tyl ko o tu ry -
stycz nych atrak cjach
Mek sy ku, ale i o ży ciu co -
dzien nym i zwy cza jach
pa nu ją cych w tym kra ju.
26 czerwca, godz. 16.00.
Czy tel nia, II piętro

Piramidy w Palenque. fot. B.T. 2013
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te�atr�lal�ki�i ak�to�ra�w wał�brzy�chu
ul. M.�BuCz�KA 16�www.te atr la lek.wal brzych.pl

2 czerwca (nd) godz. 12.30 CA�Li�NeCz�KA
Dzień�otwar�ty�–�po spek�ta�klu�zwie�dza�nie�kra�iny�te�atru

9 czerwca (nd) godz. 12.30 Księ�GA�DżuN�GLi
15 czerwca (so) godz. 17.00 OCh,�eMiL!
spek�takl�ro�dzin�ny:�do jed�ne�go�bi�le�tu�dla�oso�by�do�ro�słej�je�-
den�bi�let�dla�dziec�ka�GRA�tis!
16 czerwca (nd) godz. 12.30 CzeR�WO�Ny�KAP�tu�ReK
23 czerwca (nd) godz. 12.30 FeR�Dy�NAND�WsPA�NiA�ły
30 czerwca (nd) godz. 12.30 Księ�GA�DżuN�GLi
Te atr za strze ga so bie pra wo do zmian w re per tu arze.

re zer wa cja bi le tów: 74 666 73 40

ba�śnie�i le�Gen�dy�ze�spi�chle�rza
Aż�do 22�wrze�śnia�br.,�co�dwa�ty�go�dnie,�w Mu�zeum�Po�wo�zów
Ga�lo�wi�ce�naj�młod�si�bę�dą�mie�li�oka�zję�po�znać�ba�śnie�i le�gen�-
dy�z na�sze�go�re�gio�nu�i ze�świa�ta.�in�au�gu�ra�cja�spo�tkań�od�bę�-
dzie� się� w ra�mach� ob�cho�dów� Dnia� Dziec�ka� za�baw�nym
przed�sta�wie�niem�pt.� Ja�jo�w wy�ko�na�niu� stu�den�tów�PWst
z Wro�cła�wia.�Oprócz�czy�ta�nia�ba�jek�przez�wro�cław�skich�ak�to�-
rów,�na mło�dych�wi�dzów�cze�ka�ją�tak�że�warsz�ta�ty�te�atral�ne,
przed�sta�wie�nia�i ba�śnie�ilu�stro�wa�ne�róż�no�rod�ną�mu�zy�ką.

2 czerw ca, godz. 14.00. wstęp wol ny!
Mu zeum po wo zów Ga lo wi ce

dzieci,�do�muzeum!
Muzeum� Papiernictwa� w� Dusznikach� zdroju� � zaprasza
wszystkie�dzieci�podczas�ich�święta�do�zabytkowego�młyna
papierniczego.�Oprócz�łakoci,�które�dzieci�najbardziej�lubią,
będą�też�inne�atrakcje.�Można�będzie�zobaczyć�jak�powstają
kartki�lub�samemu�je�wykonać,�dowiedzieć�się�co�wspólnego
z�papierem�ma�słoń,�no�i�oczywiście�kto�wymyślił�papier.�

1 czerwca - Muzeum papiernictwa w dusznikach zdroju
dzieci do lat 7 wstęp wolny, a te trochę starsze za 4 zł

nie�dziel�ne�warsz�ta�ty�w mpit
Warsz�ta�ty�roz�pocz�ną�się�od opro�wa�dze�nia�po wy�sta�wie
pt.� Pra�ce� Mag�dy� Wo�sik� i jej� Oj�ca� Wie�sła�wa� Wo�si�ka,
a następnie�dzie�ci�za�gra�ją�w grę�plan�szo�wą�XXL�Po�dróż
z li�stem,� pod�czas� któ�rej� bę�dą� pion�ka�mi� i zmie�rzą� się
w wie�lo�ma�za�gad�ka�mi.�zapraszamy!

23 czerw ca, godz. 12.00. wstęp wol ny!
Mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1

wy sta wa sto wa rzy sze nia han�di�cap
Pod�su�mo�wa�nie�do�rob�ku�ar�ty�stycz�-
ne�go�uczniów�ze�spo�łu�spo�łecz�nych
szkół�spe�cjal�nych�hAN�Di�CAP�w ro�-
ku�szkol�nym 2012/2013.�Pre�zen�to�-
wa�ne� pra�ce� zo�sta�ły� wy�ko�na�ne
w pra�cow�niach�pla�stycz�nej,�tkac�kiej
i fo�to�gra�ficz�nej.�sto�wa�rzy�sze�nie�re�-
ali�zu�je�pro�gram�edu�ka�cyj�ny�i te�ra�-
peu�tycz�ny� dla� dzie�ci� i mło�dzie�ży
z nie�peł�no�spraw�no�ścią�umy�sło�wą.

wy sta wa od 29 ma ja do 10 czerw ca br. wstęp wol ny!
Mu zeum współ cze sne wro cław – pl. strze gom ski 2a

sło�necz�ne�in�spi�ra�cje�PLe�NeR�PLA�styCz�Ny�
Pod�czas�ko�lej�nej�edy�cji�ple�ne�ru�pod okiem�pro�fe�sjo�nal�nych
in�struk�to�rów� bę�dzie� moż�na wy�ko�nać� pra�ce� pla�stycz�ne,
z któ�rych�naj�cie�kaw�sze�zo�sta�ną�na�gro�dzo�ne�oko�licz�no�ścio�-
wy�mi�dy�plo�ma�mi.�Ple�ner�po�trwa�do go�dzi�ny 13.00.
Prosimy�przynieść�wła�sne�ma�te�ria�ły�pla�stycz�ne.
zbiór ka 8 czerw ca, go dz. 10.00 przy ka sie ogro du Bo ta nicz -

ne go od ul. sien kie wi cza. wstęp wolny!

„ta jem ni ce zie lo ne go kró le stwa” 2d i 3d
„thor ra tu je przy ja ciół” – po ka zy przed pre mie ro we

Bi le ty ro dzin ne w spe cjal nej ce nie na se an se do godz. 13.00
po ran ki dla naj młod szych (bi let 11 zł)
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Xii bien�na�le�Gra�Fi�ki�i ry�sun�ku
&�Mi�NiA�tu�Ry 8X8�–�NieCh�ży�Je�Li�NiA!

WO�Je�WÓDz�Kie�GO�KON�KuR�su�PLA�styCz�Ne�GO
DLA�Dzie�Ci�i MłO�Dzie�ży

Kon�kurs�jest�pre�tek�stem�do�po-
zy�ska�nia�pięk�nych�prac�gra�ficz�-
nych� i ry�sun�ko�wych,�bę�dą�cych
za�pi�sem�wraż�li�wo�ści�i wy�obraź�ni
mło�dych� twór�ców.� Do�wol�ność
te�ma�tyczna da�je�moż�li�wość�wy�-
po�wie�dzi�ar�ty�stycz�nej�o tre�ściach
waż�nych�dla�mło�dych,�przez�co
uka�zu�je� ich� pró�by� po�zna�wa�nia
świa�ta�i od�kry�wa�nia�wła�snej�toż�sa�mo�ści.
Ga le ria twór czo ści pla stycz nej Mło dych dzia�ła�ją�ca�w Mło�-
dzie�żo�wym�Do�mu�Kul�tu�ry�Śród�mie�ście�we�Wro�cła�wiu�ak�tyw�-
nie�uczest�ni�czy�w re�ali�za�cji�idei�wy�cho�wa�nia�przez�sztu�kę�i dla
sztu�ki�po�przez�or�ga�ni�za�cję�wy�staw,�pro�mo�cję�i ak�ty�wi�za�cję
twór�czą�dzie�ci�i mło�dzie�ży.�Ga�le�ria�za�pra�sza�do sta�łej�współ�-
pra�cy�tych�wszyst�kich,�dla�któ�rych�wy�cho�waw�cze�i po�znaw�cze
war�to�ści�sztu�ki�są�nie�pod�wa�żal�ne�a sztu�ka�dziec�ka�fa�scy�nu�ją�-
ca�i pięk�na�jak�dzie�ła�pro�fe�sjo�nal�nych�ar�ty�stów.�ideą�mo�ty�wu�-
ją�cą�dzia�łal�ność�Ga�le�rii�jest�wy�kształ�ce�nie�u dzie�ci�twór�czej
po�sta�wy�wo�bec�rze�czy�wi�sto�ści.�Czło�wiek�po�strze�ga�ny�jest�ja�-
ko�twór�ca,�gdy�sta�wia�so�bie�i in�nym�py�ta�nia�i pró�bu�je�zna�leźć
na nie�od�po�wiedz,�gdy�świa�do�mie�po�szu�ku�je�swo�je�go�miej�-
sca�na zie�mi.�Moż�li�wo�ści�twór�cze�są�ce�chą�każ�de�go�czło�wie�-
ka,�otwar�ty�po�zo�sta�je� tyl�ko�spo�sób� ich�wy�zwa�la�nia.�Pra�ca
nad kształ�ce�niem�wy�obraź�ni�twór�czej,�ja�kiej�pod�ję�ła�się�Ga�le�-
ria,�zmie�rza�w jed�nym�kie�run�ku:�po�ka�zać�dzie�ciom�ra�dość�od�-
kry�wa�nia�świa�ta.�Ga�le�ria�pra�gnie�oto�czyć�opie�ką�ak�tyw�ność
twór�czą�dzie�ci,�któ�re�dzię�ki�po�sta�wie�kre�atyw�nej�wi�dzą�i ro�zu�-
mie�ją�świat�le�piej,�ina�czej,�in�ten�syw�niej.

wer ni saż 5 czerw ca, godz. 12.00 (do 25.08). wstęp wol ny!
Ga le ria MdK Śród mie ście, ul. du bo is 5

Li�no�ryt.�Ka�mi�la�Oso�wicz,�lat 17

ar�ty�ści�z przed�szko�la�alis
sma�ko�sze�sztu�ki,�ko�ne�se�rzy
twór�czo�ści,�ro�dzi�ce,�przy�ja�-
cie�le�–�przyjdź�cie�i wejdź�cie
świat�ko�lo�rów�i fak�tur�–�nie
jak� w świat� ba�zgroł�ków
–�ale�świat�praw�dzi�wej�sztu�-
ki,� au�ten�tycz�nej� i nio�są�cej
prze�kaz.�Rze�ki�a na�wet�oce�-

anu�ni�czym�jesz�cze�nie�zmą�co�nej�wy�obraź�ni!�
Opie�ka�ar�ty�stycz�na Ka�ta�rzy�na ha�mer�ska�-Cie�ślak

wer ni saż 2 czerw ca, godz. 12.00 (do 15.06)
Ga le ria Mle czar nia – ul. włod ko wi ca 5 (od godz. 18.00)

Gra�Fi�ka�i sztu�ka��na pa�pie�rze
Mu zeum pa pier nic twa w dusz ni kach zdro ju

simcha�dzieciom
Godz. 10.00 JARMARK�żyDOWsKi
Godz. 12.00 WARsztAty�PiOseNKi�(prow.�łukasz�Gryś)
Godz. 13.00 WARsztAty�MALARsKie
prowadzą�Anita�szprych�i�Michał�Chabielski
Godz. 14.00 WARsztAty�tAŃCA�(Marta�Koronkiewicz)
Godz. 15.00 WiesłAW�heJNO�CzytA�DzieCiOM
sala�modlitw,�ul.�Włodkowica�9

2 czerwca br. wstęp wolny!
synagoga pod Białym Bocianem, ul. włodkowica 7

ka�lej�do�skop�kul�tur�dzieciom
KA�RA�-BA�tyR i Błę�Kit�Ny�KOŃ�–�czy�ta�nie�ba�jek�(czy�ta
Mu�sa�Cza�cho�row�ski)�oraz�spek�takl�NO�GAJ�sKie�BAJ�Ki
Lu�DO�We w wy�k.�te�atru�Ba�jek�No�gaj�skich�z Ra�dom�ska

1 czerwca, godz. 15.00. wstęp wolny!
cK za mek, pl. Świę to jań ski 1, wrocław-le śni ca
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wę�druj�i zwie�dzaj�z 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
2.06, godz. 10.00 –� spa�cer� po Wro�cła�wiu;� spo�tka�nie
przy po�mni�ku�hr.�A.�Fre�dry;�9.06, g. 7.40 –�Wy�ciecz�ka�(*):
Ślę�ża,�wy�jazd�z dwor�ca�PKs;�13.06, g. 15.30 –�spo�tka�nie
Klu�bo�we�w Ka�mie�nicz�ce�„Mał�go�sia”;�20.06, g. 13.00 –�Wy�-
ciecz�ka:�zdo�by�wa�my�od�zna�kę�tu�ry�sty�Mi�ło�śni�ka�Wro�cła�wia
(po�mnik�A.�Fre�dry);�22.06 –�udział�w Świę�cie�ul.�Od�rzań�-
skiej;�23.06, g. 10.00 –�udział�w „spły�wie�Pa�pie�skim”
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;�wy�jaz�dy�z Pla�cu�so�li�dar�no�ści.

w so�bo�tę�na wy�ciecz�ki�pie�sze!
PttK�Oddz./Fa�brycz�na Ko�ło�nr 6 PO�LAN�KA

1 czerw ca, godz. 10.00 (przyst.�tram.�przy ha�li�stu�le�cia).
WA�łeM�WzDłuż�OD�Ry�DO Wy�sPy�OPA�tO�WiC�KieJ.�
Wy�ciecz�kę�pro�wa�dzą�ewa�Wi�tek�i Gra�ży�na skow�roń�ska.
8 czerw ca, godz. 10.15 (Dw.�Gł,�ko�ło�kas).�sA�DO�Wi�Ce
WRO�CłAW�sKie�–�MAł�KO�Wi�Ce�DO sA�MO�tWO�Ru.�
Wy�ciecz�kę�pro�wa�dzi�Mi�ro�sła�wa�ha�lik.
15 czerw ca, godz. 8.50 (Dw.�PKP�Nad�odrze).�MAł�KO�Wi�Ce
–�tRzeB�Ni�CA.�Prow:�An�to�ni�zy�gner�ski, zo�fia�Wą�grow�ska.
22 czerw ca, godz. 9.20 (przyst.�aut.�przy ul. M. C.�skło�-
dow�skiej,�na�prze�ciw�Kli�nik) KA�Mie�NieC�WRO�CłAW�sKi�–�Je�-
ziO�RO�BAJ�KAł.�Pro�wa�dzą:�A.�zy�gner�ski�i z.�Wą�grow�ska.
29 czerw ca, godz. 9.10 (przyst.�aut.�obok�Ga�le�rii�Do�mi�ni�-
kań�skiej,�na�prze�ciw�ko�ścio�ła)�–�Dłu�GO�łę�KA�–�szCzO�DRe.
Pro�wa�dzą:�A.�zy�gner�ski�i z.�Wą�grow�ska.
Biu�ro� Od�dzia�łu,� ul.� Ko�ściusz�ki 13/5,� (czyn�ne� wt.� i cz.
w godz. 11-15.00),�tel: 71-344-79-80�i 608-253-770

ma�Gicz�ne�miej�sca�wro�cła�wia�spa cer
WieLKie�KLęsKi�i�MAłe�zWyCięstWA�200�LAt�PO�WOJNie

tra�sa:�pl.�Ko�ściusz�ki,�pl.�sol�ny,�pl.�uni�wer�sy�tec�ki.�Prze�-
wod�nik�–�Mar�cin�BAR.�zgło�sze�nia�Od�dział�Woj�sko�wy�PttK
przy Klu�bie 4RBLog.�tel. 7 653739; 500035134

1 czerwca, godz. 10.00. wstęp wolny!
spo tka nie przy pa no ra mie ra cła wic kiej

X spa�ce�ry�z prze�wod�ni�kiem
w so Bo ty i nie dzie le – czer wiec -wrze sieŃ 2013
KO�łO�PRze�WOD�Ni�KÓW�MieJ�sKiCh�PttK�O/WRO�CłAW

15 czerw ca. Pia sto wie wro cław scy twór ca mi po tę gi Wro -
cła wia – ne kro po lie Pia stów.�(pl.�uni�wer�sy�tec�ki,�pl.�Bpa
Nan�kie�ra,�Mu�zeum�Na�ro�do�we). 16 czerw ca. Szla kiem śre -
dnio wiecz nych ska zań ców – wy miar spra wie dli wo ści
w daw nym Wro cła wiu.�(oko�li�ce�Ryn�ku).
22 czerw ca. Pa mię ci Eu ge niu sza Ge ta -Stan kie wi cza – dzie -
ła ar ty sty w prze strze ni mia sta. (Plac�sol�ny,�Ry�nek,�ko�ściół
św.�elż�bie�ty,�sta�re�Jat�ki,�Ron�do Re�ga�na,�po�mnik�„so�li�dar�-
no�ści”�ko�ło�Po�li�tech�ni�ki). 23 czerw ca. Ży cie co dzien ne,
czer pa nie wo dy, ochro na prze ciw po ża ro wa, hi gie na i me dy -
cy na w daw nym Wro cła wiu. (Ku�rzy�targ�–�Mu�zeum�Far�ma�-
cji,�Ry�nek,�ko�ściół�św.�elż�bie�ty,�sta�re�Jat�ki,�szpi�tal�Bo�że�go
Gro�bu,�ko�ściół�św.�Bar�ba�ry).
29 czerw ca. Przed mie ście Od rzań skie od ra dza się. (Przed�-
mie�ście�Pia�sko�we�i Od�rzań�skie). 30 czerw ca. Tra dy cje ga -
stro no mii wro cław skiej – karcz my, pi wiar nie, ka wiar nie
i re stau ra cje oraz ich by wal cy.�(Ry�nek�i oko�li�ce).

spo tka nie z prze wod ni kiem za wsze o godz. 10.00
fon ta na przy ko ście le św. Ma rii Mag da le ny. wstęp wol ny!

cu�dze�chwa�li�cie,�swe�Go�nie�zna�cie
Wy�ciecz�ka�dla�du�żych�i ma�łych�w Gó�ry�sto�ło�we�od�bę�dzie
się 16�czerw�ca.�Koszt 50�zł�plus 17�zł�na bi�le�ty.

re zer wa cje ali na Fi li po wicz tel. 600 687 336

bajk�-pik�nik�ŚWię�tO�RO�We�Rzy�sty
Godz. 10.00 Msza�ka�to�lic�ka�w Par�ku�toł�py.�Godz. 12.00
zbiór�ka�na pl.�sol�nym�–�prze�jazd�ro�we�ro�wy�przez�mia�sto
(tra�sa 12�km).�Godz. 14.00 Park�im.�s.�toł�py�–�PiK�NiK:
wy�stę�py�ro�we�ro�wo�-ar�ty�stycz�ne,�gry�i kon�kur�sy,�za�ję�cia�dla
dzie�ci,�pre�zen�ta�cje�i zna�ko�wa�nie�ro�we�rów�i wie�le�in�nch.

do wy Gra nia wy ciecz Ka do al za cji!
Fot ki pro si my prze sy łać ma ilo wo do 3 czerw ca br.

wię cej in fo: ro we ro wy. wroc law.pl/swie to
W ra�mach�Świę�ta�Ro�we�rzy�sty�za�pra�sza�my�do udzia�łu�w kon�-
kur�sie�fo�to�gra�ficz�nym�na naj�cie�kaw�sze�zdję�cie�z po�dró�ży�ro�-
we�ro�wej� (wspo�mnie�nia� z wy�cie�czek,� wy�praw,� wy�pa�dów
ro�we�ro�wych,�wy�jąt�ko�wy�mo�ment,�za�baw�na sy�tu�acja,�po�ry�-
wa�ją�cy� wi�dok).� Na zwy�cięz�cę� cze�ka�ją 3� dni� pe�da�ło�wa�nia
(w wy�bra�nym�przez�sie�bie�ter�mi�nie�wraz�z oso�bą�to�wa�rzy�szą�-
cą)�po Al�za�cji,�wśród�ma�low�ni�czych�kra�jo�bra�zów�win�nic�oraz
mia�ste�czek.�Ogło�sze�nie�wy�ni�ków�na Bajk�-pik�ni�ku 9�czerw�ca.

9 czerw ca – park toł py, zbieg ul. pru sa, a no wo wiej ską

mo�to�Fran�ken�ste�in
5�PO�tWOR�Ny�zLOt�MO�tO�Cy�KLO�Wy

ząB Ko wi ce Ślą sKie: 7-9 czerw ca 2013
tra�dy�cyj�nie�zlot�roz�pocz�nie�się�od zjaz�du�mo�to�cy�kli�stów
na bi�wak�przy ru�inach�zam�ku.�W Pią�tek�na zam�ko�wej�sce�-
nie�wy�stą�pią:�Ma�son�Band,�Ace�Co�ver�Band,�Kis�si.�Ko�lej�-
ne�go� dnia� wy�ciecz�ka� mo�to�cy�klo�wa� uczest�ni�ków� zlo�tu
po Ko�tli�nie�Kłodz�kiej,�Wam�pi�ria�da�–�ho�no�ro�we�od�da�wa�nie
krwi�oraz�Pa�ra�da�Po�two�rów:�zja�wi�sko�wy�prze�marsz�upio�-
rów,�po�two�rów�i stra�szy�deł.�Naj�lep�sze�prze�bra�nie�Fran�ken�-
ste�ina�zo�sta�nie�na�gro�dzo�ne�nie�spo�dzian�ką.
Gwiaz�dą�so�bot�nie�go�wie�czo�ru�bę�dzie�An�drzej�No�wak�(tsA)
&�złe�Psy�w skła�dzie�z Paw�łem�Ba by Mą�ci�wo�da�(bass�gu�-
itar�sCOR�PiONs)�oraz�Cen�tra�la 57�i ze�spół M.A.M.�tRiO.
Nie�dziel�ny�pro�gram�w ca�ło�ści�po�świę�co�ny�bę�dzie�dzie�ciom:
gry,�kon�kur�sy�i za�ba�wy.

www.po twor ny zlot.pl
ząb ko wi ce Ślą skie, plan ty zam ko we






