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XX MIĘDZYNARODOWY

MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY
WROCŁAW, 18-30 SIERPNIA 2013

Kurs przeznaczony jest dla młodych, ale już profesjonalnie przygotowanych pianistów oraz dla pedagogów,
którzy chcą doskonalić swoje umiejętności pod kierunkiem najwybitniejszych mistrzów sztuki pianistycznej.
Profesorami kursu będą andrzej jasiński – pianista, profesor akademii Muzycznej w Katowicach, artysta uznawany za najwybitniejszego polskiego pedagoga fortepianu, profesor najbardziej liczących się w świecie kursów pianistycznych i juror
największych konkursów, wychowawca wielu znanych polskich pianistów (w tym Krystiana Zimermana) oraz aleksiej
orłowiecki, wybitny rosyjski pianista i pedagog z Sankt Petersburga, artysta mający również znaczny wkład w polską dydaktykę pianistyczną z racji poprowadzenia w naszym kraju już kilkudziesięciu różnych kursów dla uczniów i pedagogów
(w tym profesor wszystkich dotychczasowych kursów tifL od 1993 roku). wykłady teoretyczne wygłoszą prof. andrzej
jasiński (podobieństwa w twórczości w. a. Mozarta i f. chopina), dr Maurycy Kin (technika nagrań, akustyka sal koncertowych oraz percepcja dźwięku) oraz juliusz adamowski (gra a vista i funkcjonowanie fortepianu).
UCZESTNICY:

olga jorGENSEN
NorEwGia

Marta cZEcH
PoLSKa

Eugenia GrabiZNa
PoLSKa

tłumaczami kursu będą pianistka Maria Serafin, pedagog akademii Muzycznej w Katowicach, kierownik i wieloletni wykładowca letnich kursów metodycznych dla nauczycieli fortepianu, od 19 lat stała tłumaczka kursu oraz
dariusz adamowski mgr anglistyki, od kilkunastu lat tłumacz kursów, konkursów, publikacji i korespondencji tifL. opiekę stroicielską nad 19 fortepianami i 5 pianinami sprawować będą Stefan Pilcer i jakub Gorzkiewicz.
ilość zgłoszeń znacznie przekroczyła ilość miejsc.
do uczestnictwa w kursie zostało zakwalikowanych 35 pianistek i pianistów
z chin, Kanady, Kuwejtu, Polski, Norwegii i uSa. 29 osób uzyskało uczestnictwo czynne, 6 osób – uczestnictwo bierne; większość uczestników to laureaci różnych konkursów pianistycznych.
w maksymalnym stopniu zostały wykorzystane wszystkie możliwości organizacyjne. Zaplanowano ponad 110 otwartych lekcji i wykładów oraz 5 koncertów. uczestnicy mają zapewnione bardzo komfortowe warunki
do codziennej wielogodzinnej pracy. Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu
Savoy we wrocławiu (obiady w restauracji Galicja). Zajęcia odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury i w filharmonii wrocławskiej, indywidualne
ćwiczenia w Państwowej Szkole Muzycznej ii st. im. ryszarda bukowskiego
we wrocławiu. w Klubie Muzyki i Literatury eksponowana będzie wystawa
poświęcona XX-leciu międzynarodowych mistrzowskich kursów panistycznych tifL we wrocławiu (w których wzięło udział 542 pianistek i pianistów
z 29 krajów). Sale koncertów kursu wyróżniają się zarówno profesjonalnymi
warunkami w zakresie instrumentarium i akustyki jak i estetyką wnętrz.
Kurs organizowany jest przez towarzystwo im. f. Liszta we wrocławiu
przy współpracy organizacyjnej Państwowej Szkoły Muzycznej ii stopnia we wrocławiu, filharmonii wrocławskiej, Klubu Muzyki i Literatury we wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w brzegu i Miejskiego ośrodka Kultury i Sportu
w dusznikach Zdroju oraz przy pomocy wydziału Promocji urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego. Kurs odbywa się dzięki dofinansowaniom
Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, województwa dolnośląskiego
i Związku artystów wykonawców Stoart. Kierownictwo artystyczne i organizacyjne kursu, podobnie jak w poprzednich latach, sprawuje juliusz adamowski.

PROFESOROWIE:

andrzej jaSińSKi
PoLSKa

aleksiej orłowiEcKi
roSja

WYKŁADOWCY:

juliusz adaMowSKi
PoLSKa

KONCERTY UCZESTNIKÓW KURSU:

jason cHEN
KaNada

19 sierpnia, godz. 19.30 – wrocław, KMiL – MaGdaLENa błocH,
aNNa LiPiaK, wEroNiKa MaNiKowSKa, jaKub KaZiEcZKo
23 sierpnia, godz. 18.00 – brzeg, Zamek Piastów Śląskich
24 sierpnia, godz. 19.30 – duszniki Zdrój, dworek im. f. chopina
25 sierpnia, godz. 18.00 – wrocław, filharmonia
29 sierpnia, godz. 19.30 – wrocław, Klub Muzyki i Literatury
wręczenie dyplomów, koncert kończącym kurs.

Maurycy KiN
PoLSKa

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

II MIĘDZYNARODOWY
KONKURS WOKALNY
im. ANDRZEJA HIOLSKIEGO
KUDOWA-ZDRÓJ 2013

STEFAN ARCZYŃSKI
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
pt. CHINY
Stefan Arczyński urodził się 31 lipca 1916 roku w Essen. Jego rodzina wywodziła się z Wielkiego
Księstwa Poznańskiego, czyli polskojęzycznej prowincji państwa pruskiego. Z fotografią zetknął się w 1934
roku. Zrealizował setki wystaw, wydał dzie- siątki albumów. Jego twórczość charakteryzuje się perfekcją
warsztatową i rzemieślniczą dokładnością. Wystawa odbywa się z okazji 97 urodzin artysty.
Na ekspozycji zaprezentowane zostaną fotografie z wyprawy do Chin, którą Stefan Arczyński odbył w 1959
roku. Jest to swojego rodzaju podróż
– nie tylko w przestrzeni, ale także
w czasie. Artysta na swoich fotografiach uwiecznił tętniące życiem ulice
wielkich miast, ludzi zajętych codzienną pracą. W centrum jego zainteresowania był człowiek, ale z dużą
uwagą fotografował także detale architektoniczne i naturę. Niezależnie
od tego co było tematem fotografii,
za każdym razem uderza dokładnie
wycyzelowany kadr oraz doskonałość
techniczna prezentowanych prac.

Myślą przewodnią twórców Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Andrzeja Hiolskiego w Kudowie-Zdroju była i jest promocja młodych artystów oraz
propagowanie muzyki wokalnej, również Stanisława
Moniuszki. Patronem Konkursu został Andrzej Hiolski,
Andrzej Hiolski
wybitny polski baryton, legenda i znakomitość powojennych dziejów narodowej sceny operowej. Wdzięczność należy się Spadkobiercom Patrona, którzy
zgodzili się na takie uhonorowanie wielkiego polskiego śpiewaka. Ten wyjątkowy Człowiek może – i powinien – być wzorem do naśladowania dla wszystkich
artystów: pracowity, wszechstronny, skromny, kochający polską muzykę.
Konkurs jest trzyetapowy, przeznaczony zasadniczo dla wykształconych (lub
kształcących się) artystów do 35 roku życia. Niemniej, istniała możliwość aplikacji na podstawie nagrań dla innych zainteresowanych. Wobec braku podziału na jakiekolwiek kategorie wszyscy uczestnicy muszą przygotować
zróżnicowany repertuar: 5 arii, 2 pieśni oraz utwór dowolny. Konieczną jest
prezentacja co najmniej jednego utworu skomponowanego przez Stanisława
Moniuszkę. W trzecim – finałowym etapie, wokaliści występują z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Sudeckiej.
TERMINY PRZESŁUCHAŃ:
17/18 sierpnia – I ETAP: dowolna pieśń, aria, utwór kompozytora polskiego
19 sierpnia – II ETAP: pieśń Stanisława Moniuszki, dwie dowolne arie
20 sierpnia – FINAŁ: dwie arie operowe (szczegóły w informatorze)
z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, dyryguje Tadeusz Zathey
22 sierpnia – KONCERT LAUREATÓW
z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, dyryguje Jerzy Kosek
Inicjatywa powołania do życia konkursu dla młodych wokalistów wynikała bezpośrednio z chęci szczególnego uhonorowania faktu jubileuszu 50-lecia kudowskiego Festiwalu Moniuszkowskiego w roku 2012.
Dyrektor konkursu: prof. Piotr Łykowski
Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
JM prof. Krystian Kiełb
Współorganizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
dyrektor: Piotr Borkowski
17 – 22 sierpnia 2013r. Wstęp wolny!
Teatr Zdrojowy w Kudowie-Zdroju, ul. Stanisława Moniuszki 2

Wystwa trwa 1-30 sierpnia br.
Domek Romański DCF
Galeria OKiS, pl. bpa Nankiera 8
Czynna pn-pt w godz. 10.00-18.00

W wakacyjnym numerze ODRY: SKALSKI: Polityczny przednówek · KOZIELECKI: Przewodnicy
duchowi. Rozmowy z bp. łuckim TROFIMIAKIEM i SANIEWSKIM · SEXTON Nienaruszeni złem
ESTERHÁZY i MARAI · CZUCHNOWSKI DEMIĆ: Listy miłosne Schulza · VUKANOVIĆ · Historia
Yvana i Claire Goll TOPOLSKI z CANNES · TARANCZEWSKI o NOWOSIELSKIM · 8 Arkusz

Mediterranea
brzmienia śródziemnomorsKie
Średniowieczna muzyka dworu
francuskich władców cypru, pieśni
Żydów sefardyjskich, muzyczne
skarby ze spuścizny wojciecha bobowskiego (alego ufkîego), siedemnastowiecznego muzyka i erudyty żyjącego
na dworze tureckiego sułtana, to tylko niektóre atrakcje tegorocznego festiwalu forum Musicum, który odbędzie się
w dniach 18–28 sierpnia. usłyszymy wiele muzyki włoskiej
– śpiew i barokowa trąbka zabiorą nas na wycieczkę po dawnej wenecji, a polichóralne motety Monteverdiego ukażą
blask barokowego muzykowania kościelnego. wśród wykonawców – znany szwajcarski zespół La Morra, specjalizujący się w wykonywaniu muzyki późnego średniowiecza oraz
niemiecka grupa Sarband, łącząca muzyczne światy wschodu i Zachodu. wystąpią także zespoły barokowe alla polacca z Kolonii, consortium Sedinum ze Szczecina i cappella
Viridimontana z Zielonej Góry. wśród festiwalowych wykonawców znajdą się także najlepsze polskie zespoły młodzieżowe – capella all’antico z Zamościa i all’antico z chojnowa.
brzmienia bałkańskie towarzyszyć będą zabawie tanecznej
w klubokawiarni Mleczarnia.
Program:
18.08, godz. 20.00 | ratusz, Sala wielka
SarbaNd, VLadiMir iVaNoff (Niemcy, turcja, Polska)
władca horyzontów alî ufkî – wojciech bobowski
chrześcijańska i muzułmańska muzyka w Polsce i turcji w XVii w.

20.08, godz. 20.00 | aula Leopoldina
aLLa PoLacca (Kolonia)
Si suoni la tromba – włoskie arie sopranowe z trąbką

22.08, godz. 20.00 | Klubokawiarnia Mleczarnia
ČaČi Vorba (Lublin) wieczór bałkański
23.08, godz. 20.00 | ratusz, Sala wielka
caPELLa aLL’aNtico (Zamość) & aLL’aNtico (chojnów)
Koncert laureatów Konkursu „Schola cantorum” w Kaliszu
Muzyka rozkwitu baroku i barwy średniowiecza

24.08, godz. 20.00 | aula Leopoldina
caPELLa ViridiMoNtaNa (Zielona Góra),
jErZy MarKiEwicZ
claudio Monteverdi – motety, domenico Scarlatti – Stabat Mater

25.08, godz. 20.00 | ratusz, Sala wielka
MoNiKa wiEcZorKowSKa – sopran
SoNorita (Kraków, wrocław)
Pieśni sefardyjskie

26.08, godz. 20.00 | aula Leopoldina
coNSortiuM SEdiNuM, urSZuLa StawicKa (Szczecin)
Piotr oLEcH – kontratenor
antonio Vivaldi – il canto d’amore

28.08, godz. 20.00 | ratusz, Sala wielka
La Morra, coriNa Marti, MicHał GoNdKo
(Szwajcaria, Polska)
La flour de beaulté
Pieśni franko-cypryjskie późnego średniowiecza
www.cojestgrane.pl

68 MiĘdzYnarOdOWY FeStiWaL chOpinOWSki
duSZNiKi Zdrój 2-10 SiErPNia 2013
recitaLe FortePianowe:
2 sierpnia, godz. 20.00 – diNa yoffE
3 sierpnia, godz. 16.00 – Piotr baNaSiK
3 sierpnia, godz. 20.00 – fraNcESco PiEMoNtESi
4 sierpnia, godz. 16.00 – bEatricE raNa
4 sierpnia, godz. 20.00 – oLGa KErN
5 sierpnia, godz. 16.00 – carMEN KNoLL SHauN cHoo
5 sierpnia, godz. 20.00 – KiriL GErStEiN
6 sierpnia, godz. 16.00 – VitaLy PiSarENKo
6 sierpnia, godz. 19.00 – recital charytatywny: Laureaci ii-Vi nagrody konkursu Nifc-2012 Piotr Nowak łukasz Krupiński Piotr Kosiński andrzej Karałow Ewa danilewska
7 sierpnia, godz. 20.00 – fEdErico coLLi
8 sierpnia, godz. 16.00 – doNG-MiN LiM
8 sierpnia, godz. 20.00 – iLya raSHKoVSKiy
9 sierpnia, godz. 16.00 – ZbiGNiEw raubo
9 sierpnia, godz. 20.00 – boriS GiLdburG
10 sierpnia, godz. 16.00 – Mariya KiM
10 sierpnia, godz. 20.0 – VadyM KHoLodENKo
6 sierpnia, godz. 22.00 – NoKturN
7 sierpnia, godz. 16.00
KoNcErt skrzypcowo-organowy KrZySZtof jaKowicZ
– skrzypce; KrZySZtof MaroSEK – organy

dni OStraWY 12-31 sierpnia 2013
Vii. biennale instytutu
i Festiwalu muzyki nowej i eksperymentalnej
wielkie utwory instrumentalne/światowe premiery/współczesna opera/taniec/performance/trendy awangardy.
ticketportal.cz: karnet: 450 koron (75 zł
Philip glass: 1.300 koron (217 zł)

bilety: – 45,00 zł. Koncert charytatywny – cegiełki caritas

Gitara i taniec
Koncert Letniego Kursu gitary Krzyżowa 2013
Koncert finałowy poświęcony pamięci zmarłego w tym roku
jaremy Klicha, wrocławskiego gitarzysty klasycznego.
2 sierpnia, piątek godz. 19.30. bilety: 25/20 zł
międzynarodowy dom spotkań młodzieży Krzyżowa 7

Bach – pOWrót dO kOrzeni
XiV międzynarodowy FestiwaL bachowsKi
świdnica 19.07- 4.08.2013
1 sierpnia, godz. 13.00 – Kościół Pokoju w Świdnicy

johann Sebastian bacH – otwarta Próba KaNtat
1 sierpnia, godz. 19.30 – Kościół Pokoju w Świdnicy

bacH kantaty fEStiVaL ENSEMbLE fabio bonizzoni
2 sierpnia, godz. 19.30 – Kościół Pokoju w Świdnicy

Musica universalis – La MécaNiQuE dE La GéNéraLE
2 sierpnia, godz. 21.30 – Kościół św. Krzyża

johann Sebastian bacH – MarciN ŚwiątKiEwicZ
3 sierpnia, godz. 9.30 – Kościół Pokoju w Świdnicy

akademia festiwalowa – doLNoŚLąSKi SZLaK orGaNowy
3 sierpnia, g. 19.30 – Kościół pw. św. Katarzyny w Makowicach

johann S. bacH – bacH MotEty fabio boNiZZoNi
3 sierpnia, godz. 21.30 – Kościół zimowy

MoZart thamos, König in Ägypten
4 sierpnia, godz. 10.00 – Kościół Pokoju w Świdnicy

MuZyKa w LiturGii
4 sierpnia, godz. 12.30 – Katedra w Świdnicy

MuZyKa w LiturGii
bilety: karnet 200 zł; pt i so 25/20 zł; nd-czw 20/15 zł; w. 5 zł
muzyka w liturgii, akademia festiwalowa – wstęp wolny!
4 str. » co jESt GraNE » sierpień 2013

www.cojestgrane.pl

III LETNI FESTIWAL KULTURY

Patronat Honorowy:

Jego Ekscelencja Ks. Abp.

Józef Kupny

WROCŁAW 28.07-04.08.2013

Metropolita Wrocławski

Organizator Festiwalu
POLONIA CANTANS 2013
Fundacja POLSKIE GNIAZDO

Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku - Ostrów Tumski. Początek o godz. 19.15 - wstęp wolny.

Koncerty będą rozpoczynać się „kwadransem poezji”, czyli autorskimi recytacjami wierszy wrocławskich poetów skupionych
w Kole Literatów Polskich im. Zb. Herberta w Lublinie Oddział we Wrocławiu oraz w Katolickim Klubie Literackim "Źródło" we Wrocławiu.

28.07.2013 r. niedziela

02.08.2013 r. piątek

Inauguracja III Letniego Festiwalu Kultury
POLONIA CANTANS 2013

„Nadzieja i Muzyka”
Recital niewidomych wokalistów: Katarzyny Nowak z Wrocławia
i Łukasza Barucha z Dąbrowy Górniczej - założyciela Fundacji
„Wygrajmy razem” oraz organizatora koncertów „Dotyk dźwięku”,
promujących utalentowane muzycznie osoby niewidome.
“Kwadrans poetycki” - Alicja Balicka, Izabela Monika Bill

godz. 12.30

Msza Święta w intencji artystów, uczestników i organizatorów
III Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS 2013
z asystą Chóru Basilica Cantans z Wrocławia

03.08.2013 r. sobota
,,Czarna sukienka’’ - rzecz o Powstaniu Styczniowym

godz. 19.15

Koncert zespołu muzycznego Piotr Baron Quintet
z gościnnym udziałem Natalii Niemen
”Kwadrans poetycki” - Eleonora Kiestrzyń

29.07.2013 r. poniedziałek

„Stąd aż po Kresów Kres”
recital wokalno-fortepianowy Magdaleny Żuk i Wojciecha Popkiewicza
„Kwadrans poetycki” - Irena Kubiak i Krystyna Maria Barbara
Leonowicz - Babiak

30.07.2013 r. wtorek

„Lutosławski i Lipiński”
Koncert upamiętniający Karola Lipińskiego i Witolda Lutosławskiego
w „Roku Lutosławskiego”.
W programie:
Karol Lipiński - IV Koncert skrzypcowy A-dur op. 32
Witold Lutosławski - „Bukoliki” 5 miniatur w opracowaniu na skrzypce,
wiolonczelę i fortepian, pieśni dziecięce na głos z fortepianem
Wykonawcy: Anna Patrys - sopran, Robert Bachara - skrzypce,
Marcin Misiak - wiolonczela, Mirosław Gąsieniec - fortepian,
„Kwadrans poetycki” - Zbigniew Ciesielski i Leon Budzynowski

31.07.2013 r. środa

„Chopin i Stolpe - geniusze romantyzmu”
W programie:
Fryderyk Chopin: Mazurek D-dur op.33 nr 2,
Mazurek e-moll op. 17 nr 2 „Palmejski”, Walc a-moll op.34 nr 2,
Mazurek C-dur op.56 nr 2, Mazurek a-moll op.7 nr 2, Nokturn f-moll
op.55 nr 1, Mazurek E-dur op.6 nr 3, Pieśni.
Antoni Stolpe: Impromptu, Nokturn, Duetto, Moment musical,
Sonata a-mol, Modlitwa “Serdeczna Matko”.
Wykonawcy: Anna Patrys - sopran, Jacek Ropski - skrzypce,
Marcin Misiak - wiolonczela, Mirosław Gąsieniec - fortepian.
„Kwadrans poetycki” - Ewa Maria Syska i Józef Józak

01.08.2013 r. czwartek

Koncert Ks. Stefana Ceberka
autora i wykonawcy wielu znanych i lubianych piosenek religijnych
i patriotycznych, Proboszcza i Kustosza Sanktuarium Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Porządziu - Diecezja Łomżyńska.
„Kwadrans poetycki” - Zofia Fajkowska i Halina Kuśmierz

W programie: "Boże coś Polskę" - pieśń, - słowo o Żałobie Narodowej
Polek, - poezja Cypriana Kamila Norwida i Mieczysława Romanowskiego,
- pieśni z okresu powstania styczniowego,
Wykonawcy: Marcelina Chodorowska - sopran,
Edyta Piaczyńska - fortepian, Maria Sonia Krok - narracja,
Chór Basilica Cantans z Wrocławia pod dyrekcją Mirosławy Jury-Żegleń
“Kwadrans poetycki” - Anna Paciorek i Andrzej Siedlecki

04.08.2013 r. niedziela

Kantata dla Najświętszej Marii Panny ,,Przy Sercu Twoim’’
słowa: ks. Mateusz Jeż, tekst narracji: Błogosławiony Jan Paweł II
(encykliki, przemówienia), muzyka: Zbigniew Małkowicz
Wykonawcy: Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN z Poznania
wraz z kompozytorem i aranżerem Zbigniewem Małkowiczem

Koncerty i prezentacje artystyczne popołudniowe
(godz. 17.00, wstęp wolny)

29.07.2013 r. poniedziałek

Recytacje autorskie - Eleonora Kiestrzyń

30.07.2013 r. wtorek

Recytacje autorskie - Krystyna Maria Barbara Leonowicz-Babiak
i Anna Paciorek

31.07.2013 r. środa, godz. 17.00

Koncert organowy dla upamiętnienia wielkiego polskiego i warszawskiego
kompozytora - Mariana Sawy (1937-2005)
Wykonawcy: Bartosz Patryk Rzyman - organy,
Maria Ewa Syska - prowadzenie koncertu
Kompozycje Mariana Sawy
1. Preludia na tematy polskich katolickich pieśni kościelnych (2003):
Zawitaj Ukrzyżowany, Wstał Pan Chrystus, O mój Jezu w Hostii skryty,
Matko Najświętsza 2. Oremus (1982), 3. Trzy Elegie (1995),
4. Fantazja Pastoralna (1979), 5. Fantazja Jasnogórska (1996)

01.08.2013 r. czwartek

Recytacje autorskie i śpiew - Halina Kuśmierz i Zbigniew Ciesielski

02.08.2013 r. piątek

Recytacje autorskie - Józef Józak i Izabela Monika Bill

Biuro Organizacji III Letniego Festiwalu POLONIA CANTANS 2013: Fundacja POLSKIE GNIAZDO, ul. Prądzyńskiego 26B, 50-433 Wrocław,
biuro@poloniacantans.pl
fundacja@polskiegniazdo.pl www.poloniacantans.pl
www.polskiegniazdo.pl
Telefony: 71 34 15 391, 601 710 774, 667 492 757, 691 486 591
Partnerzy Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS:

Polski
Instytut
Muzyczny

Akademia Muzyczna
www.chopin-regiony.com.pl
we Wrocławiu

Patroni medialni:

Stowarzyszenia
Polskich
Mediów

ziemia LubusKa
31.07 – 11.08.2013

boLette roed
fLEty ProStE
Johann sebastian bach:
Partita nr 3 E-dur bwV 1006; Sonata nr 2 a-moll bwV 1003; Partita a-moll na flet prosty
bwV 1013; Sonata nr 3 c-dur bwV 1005; Partita nr 2 d-moll bVw 1004

środa, 31 lipca, godz. 19.00
Pszczew, Kościół pw. św. Marii Magdaleny

czwartek, 1 sierpnia, godz. 19.00
rokitno, Sanktuarium Mb cierpliwie Słuchającej

LatO W SYnaGOdze pOd BiałYM BOcianeM
4 sierpnia, niedziela godz. 17.00
GiPSy SPirit – MEGitZa, jaNKa SENdrEi, aNiČKa oLáH – trzy pokolenia romskich wokalistek; połączenie muzyki etnicznej, bałkańskiej i góralskiej
11 sierpnia, niedziela godz. 17.00 – adaM StruG z płytą adieu – eklektyczna mikstura orientu, liryki miłosnej, minimalizmu i miejskiego folku
18 sierpnia, niedziela godz. 17.00 – KaroLiNa cicHa Pozdrowienia z jidyszlandu – charyzmatyczna wokalistka i multiinstrumentalistka, laureatka
Grand Prix festiwalu folkowego Polskiego radia Nowa tradycja 2013
25 sierpnia, niedziela godz. 17.00 – HELMut EiSEL, koncert powarsztatowy
– Klezmer far ale improwizacje inspirowane twórczością Griega i chopina
synagoga pod białym bocianem, ul. Pawła włodkowica 7. bilety: 35/25 zł

Piątek, 2 sierpnia, godz. 19.00
Zielona Góra, bwa al. Niepodległości 19

sobota, 3 sierpnia, godz. 18.00
Klępsk k. Sulechowa, Kościół pw. Nawiedzenia
NMPniedziela, 4 sierpnia, godz. 17.00
Pław, Kościół pw. św. Elżbiety Portugalskiej

Poniedziałek, 5 sierpnia, godz. 19.00
Gościeszowice, Kościół pw. św. Katarzyny

wtorek, 6 sierpnia, godz. 19.00
biecz, Kościół pw. Mb częstochowskiej

środa, 7 sierpnia, godz. 20.00
łagów, kościół pw. św. jana chrzciciela

czwartek, 8 sierpnia, godz. 19.00
Strzelce Krajeńskie, Kościół Mb różańcowej

Piątek, 9 sierpnia, godz. 20.00
Lubrza, Kościół pw. św. jana chrzciciela

sobota, 10 sierpnia, godz. 19.30
Sulęcin, Kościół pw. św. Mikołaja

niedziela, 11 sierpnia, godz. 19.00
Skwierzyna, Kościół pw. św. Mikołaja

teodoro baÙ – VioLa da GaMba
tobias Hume; Sieur de Machy; Marin Marais;
Karl friedrich abell johann Sebastian bach

wtorek, 6 sierpnia, godz. 19.00
Zielona Góra, bwa al. Niepodległości 19

reGaLOWiSkO BieLaWa reGGae FeStiWaL 2013
22-24.08.2013 – o.w.w. sudety w bielawie
tradycyjnie w bielawie u podnóża Gór Sowich wybrzmiewać będą dźwięki
muzyki reggae. trzy sceny, ponad trzydziestu najciekawszych wykonawców
z zagranicy oraz czołówka artystów polskich.
bilety: karnet 65 zł; jednodniowe 30 zł; pozostałe 80 zł (regalowisko.pl)

środa, 7 sierpnia, godz. 19.00
jordanowo, Kościół pw. św. anny

czwartek, 8 sierpnia, godz. 19.00
brójce, Kościół pw. imienia NMP

Piątek, 9 sierpnia, godz. 18.00
Świebodzin, Muzeum regionalne

sobota, 10 sierpnia, godz. 17.00
Świdnica, Kościół pw. św. Marcina biskupa

niedziela, 11 sierpnia, godz. 17.00
Pszczew, Kościół pw. św. Marii Magdaleny

eLena andreyeV – wioLoNcZELa
domenico Gabrielli – ricercare d-moll nr 7
johann Sebastian bach – Suita wiolonczelowa d-moll nr 2 bwV 1008 oraz c-dur nr 3 bwV 1009;
Giovanni battista Vitali – chaconne c-dur

Piątek, 9 sierpnia, godz. 19.00
brody, Kościół pw. wszystkich Świętych

sobota, 10 sierpnia, godz. 20.00
Zielona Góra, bwa al. Niepodległości 19

niedziela, 11 sierpnia, godz. 17.00
Klępsk k. Sulechowa, Kościół pw. Nawiedzenia
wstęp wolny!
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www.cojestgrane.pl

GOran BreGOViĆ & WeddinG and FUneraL Band

teatr pOLSki we Wrocławiu
Mijający sezon teatru Polskiego we wrocławiu okazał się
niezwykle udany artystycznie. Premierę miało sześć
świetnie przyjętych zarówno przez krytykę, jak i widzów
przedstawień a frekwencja wyniosła średnio 94%. łącznie teatr zdobył w mijającym sezonie 18 nagród i wyróżnień i jest od paru lat jednym z najczęściej nagradzanych
teatrów w Polsce! Sukces teatru to również zaproszenia
na festiwale w Polsce i za granicą.
PLanowane Premiery w sezonie 2013/2014

Goran bregović jest najsłynniejszym muzykiem regionu bałkańskiego. we wrocławiu wystapi w ramach festiwalu wrocK
for freedom 2013 organizowanego, tradycyjnie w legendarnej
Zajezdni autobusowej. w towarzystwie słynnej już orkiestry
weselno–Pogrzebowej przedstawi swoje największe przeboje.
bilety: stojące 60/70; siedzące 80/90 zł
31 sierpnia, godz. 17.00 – zajezdnia mPK, ul. grabiszyńska 184

ad SpectatOreS otwarty sezon ogórkowy
3, 4 sierpnia, godz. 19.00, 20.30
EGZorcySta (cafetHEa, Przejście Żelaźnicze 4, rynek)
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 sierpnia,
godziny spektakli: 18.30, 19.45, 21.00
9 – rEKoNStruKcja (Pub Skrzypek na dachu)
8, 9 sierpnia, godz. 20.00 (browar, ul. Hubska 44-48)
Premiera: StuKotroNiKa
10, 11 sierpnia, godz. 20.00 (browar, ul. Hubska 44-48)
PrZyjdź i ZGiń
15, 16 sierpnia, godz: 19.00, 20.15
PSycHoZa (art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20)
17, 18 sierpnia, godz. 19.00 (browar, ul. Hubska 44-48)
NiEwiadoME 100%
22, 23 sierpnia, godz: 20.00 (browar, ul. Hubska 44-48)
ZabójStwo PrZy ruE MorGuE
24, 25 sierpnia, godz. 20.00 (browar, ul. Hubska 44-48)
Premiera: PółNoc w brESLau
28, 29 sierpnia, godz. 20.00 (browar, ul. Hubska 44-48)
bLacK StoNE
30, 31 sierpnia, godz. 20.00 (browar, ul. Hubska 44-48)
PółNoc w brESLau
centrUM inicjatYW artYStYcznYch
20 sierpnia, godz. 19.00 MiMo_za – profil damy
23 sierpnia, godz. 19.00 KocHaNKa / GłuPcy
Kochanka. Studium przypadku. opowieść o miłości i zdradzie... Na podstawie opowiadania janusza wiśniewskiego.
Głupcy. taneczna opowieść: o tęsknotach za dzieciństwem
25 sierpnia, godz. 19.00
MuSKając aKSaMit / odciNEK / Mu
Mu. w języku japońskim oznacza pustkę.
27 sierpnia, godz. 19.00 NiEdoSKoNałE
30 sierpnia, godz. 19.00
SZEPty- o Virginii woolf / ZłudZENia- o Marylin Monroe
bilety: 12/18 zł przed spektaklem – ul. tęczowa 79/81 i p.
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aktualnie w teatrze Polskim we wrocławiu trwają próby
do spektaklu na podstawie dwóch sztuk wybitnego francuskiego dramatopisarza, aktora i reżysera bernarda-Marie Koltčsa – Powrót na pustynię i Zachodnie wybrzeże.
Spektakl przygotowuje utalentowany, nagradzany za swą
pracę (m. in. Zloty yorick za najlepszą inscenizację szekspirowską w roku 2010) i wyróżniający się artysta z pokolenia trzydziestolatków – Michał borczuch.
Spektaklowi towarzyszyć będą działania artystyczne i społeczne – organizowane także poza siedzibą teatru – otwierające ludzi na obecnych i często ignorowanych w naszym
środowisku innych: romów, osoby upośledzone psychiczne, osoby o innym kolorze skóry, innego wyznania etc. odrębny program edukacyjny zostanie przygotowany dla
dzieci i młodzieży w ramach wszechnicy teatralnej.
Premiera na Scenie im. jerzego Grzegorzewskiego została zaplanowana na 4 października 2013 roku
bernard-Marie Koltès
zachodnie wybrzeże | Powrót na Pustynię
na podstawie dramatów: Powrót na pustynię w przekładzie barbary Grzegorzewskiej i Zachodnie wybrzeże
w przekładzie aldony Skiby-Lickel.
witold Gombrowicz Kronos
reżyseria – Krzysztof Garbaczewski
Prapremiera światowa – grudzień 2013
Scena im. jerzego Grzegorzewskiego
teatr Polski we wrocławiu jako pierwszy teatr w naszym
kraju przygotuje premierę adaptacji Kronosu, próby rozpoczną się na początku października br.
adam Mickiewicz dziady
reżyseria – Michał Zadara
Premiera – marzec 2014, Scena im. j. Grzegorzewskiego
trudno uwierzyć, ale arcydramat Mickiewicza nigdy jeszcze
nie został wystawiony w polskich teatrach w całości, tak
jak go poeta napisał. wszystkie dotychczasowe realizacje,
włącznie z tymi wrocławskimi, bazowały na skróconych
wersjach tekstu. Spektakl zostanie przygotowany w trzech
częściach, całość wystawiona zostanie w roku 2016, kiedy
wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury. Gwarantami
artystycznego sukcesu przygotowywanego przedstawienia
są zaproszeni twórcy oraz znakomity zespół aktorski, co
roku zbierający nagrody na różnych festiwalach.
andrzej Żuławski diabeł – reżyseria jan Klata
Premiera lipiec 2014
www.teatrpolski.wroc.pl
www.cojestgrane.pl

www.teatrkomedia.com

Wojciech Dąbrowski & Paweł Okoński

sieRPień 2013
sCenA LetniA
2.08 pt 21.00
tRZy RAZy ŁÓŻKO

Jan Jakub należyty

3.08 so 21.00

tRZy RAZy ŁÓŻKO
DRei MAL DAs Bett

DRei MAL DAs Bett

9.08 pt 21.00

(spektakl w języku niemieckim)

Reżyseria:
Piotr Dąbrowski/Wojciech Dąbrowski
Obsada: Małgorzata Kałuzińska, Wojciech
Dąbrowski, Mirosław Zarzycki
Głosu użyczyła: Krystyna Czubówna
Obsada niemieckiej wersji językowej:
Kinga Zabokrzycka, Paweł Okoński,
Mirosław Zarzycki
Komedia małżeńska, która łączy lekkość stylu i żartu z pytaniami w tonie serio np.: Co jest lepsze: być
piersiami reklamy społecznej czy twarzą wieprzowiny?, przeplatając – jak w życiu – śmiech z powagą. A wszystko pod jedną kołdrą.

PsyChOteRAPiA

16.08 pt 21.00
PsyChOteRAPiA

17.08 so 21.00
tRZy RAZy ŁÓŻKO
Jacek Chmielnik

PsyChOteRAPiA
czyli sex w życiu człowieka

10.08 so 20.00
KOLACJA DLA GŁUPCA

Reżyseria:
Wojciech Dąbrowski/Paweł Okoński
Obsada: Monika Gruszczyńska,
Elżbieta Kłosińska, Wojciech Dąbrowski,
Paweł Okoński/Edwin Petrykat
Akcja spektaklu toczy się podczas wykładu
psychologa klinicznego, który prezentuje
swoją teorię na przykładzie przypadkowo wybranego z sali pacjenta. Stosując wypracowane przez siebie metody próbuje go zmu
sić do zwierzeń. Pomimo starań prowadzącego sytuacja rozwija się w całkiem niespodziewaną stronę i zmierza ku zaskakującemu końcowi. A do tego ta śpiewa jąca, natrętna asystentka...

Francis Veber

Marc Camoletti

KOLACJA DLA GŁUPCA

BOeinG BOeinG

Reżyseria: Paweł Okoński
Obsada: Paweł Okoński,
Marzena Oberkorn, Marian Czerski, Mirosław Kropielnicki/gościnnie, Tomasz Lulek,
Katarzyna Baraniecka, Jerzy Mularczyk

Reżyseria: Wojciech Dąbrowski
Obsada: Dorota Wierzbicka-Matarrelli,
Katarzyna Skoniecka, Magda Margulewicz,
Małgorzata Kałuzińska,
Marzena Kopczyńska, Krzysztof Grębski,
Wojciech Dąbrowski

Grupa panów z tzw. „towarzystwa” urządza sobie
kolacje, na które zaprasza mniej inteligentnych, ich
zdaniem, przedstawicieli społeczeństwa. Podczas
wystawnego posiłku starają się obnażyć ich intelektualne niedostatki, śmieszne przyzwyczajenia,
zabawny sposób mówienia itp. Kto przyprowadzi
najgłupszego – wygrywa! Tak w skrócie można opisać intencję tej dość dwuznacznej, delikatnie mówiąc, zabawy. Pewnego dnia jednak, w wyniku
kilku nieprzewidzianych sytuacji, przedsięwzięcie
wymyka się spod kontroli i zaczyna żyć swoim, bardzo interesującym, życiem...

DUŻA sCenA

11.08 nd 19.00
KOLACJA DLA GŁUPCA

22.08 czw 20.00
BOeinG BOeinG

23.08 pt 20.00
BOeinG BOeinG

24.08 so 20.00
BOeinG BOeinG

sPRZeDAŻ BiLetÓW:
Kasa teatru pl. teatralny 4:
tel. 71 335 49 10
do 21 sierpnia br.:
wtorek - piątek, godz. 16.00 - 19.00
od 22 sierpnia br.:
wtorek - piątek, godz. 9 - 19
przerwa: 14.30 - 15.00
oraz 2 godziny przed spektaklem
kasa@teatrkomedia.com

Komedia sytuacyjna, opowiada historię Maksa
i jego narzeczonych, wszystkie są stewardesami. Każda z nich sądzi oczywiście, że to ona jest
tą jedyną. Dzięki precyzyjnej organizacji i pomocy niezawodnej choć nie stroniącej od sarkastycznych uwag służącej, Maksowi zawsze udaje
się skoordynować wizyty kolejnych narzeczonych. Co stanie się jednak, gdy z powodu niewielkich zmian w ruchu lotniczym, wszystkie one
zjawią się u Maksa niemal w tej samej chwili?

PLAC teAtRALny 4 (budynek teatru Lalek)
tel.71 335 49 77, biuro@teatrkomedia.com

Projekt współfinansowany
przez miasto Wrocław

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
www.mn.wroclaw.pl

EKSPOZYCJE STAŁE

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.

SZTUKA ŚLĄSKA XII-XVI w.

Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki
średniowiecznej w tej części Europy. Jej
ozdobą są: dwunastowieczny romański
tympanon z opactwa benedyktyńskiego na Ołbinie, nagrobki śląskich książąt
z dynastii Piastów i wykonana ze złoconego srebra herma relikwiarzowa świętej
Doroty.

wystawa nieczynna
do końca
listopada 2013
POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

SZTUKA ŚLĄSKA XVI-XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby
i rzemiosła artystycznego z okresu od
renesansu po klasycyzm. Na szczególną
uwagę zasługują: obrazy wybitnego malarza barokowego Michaela Willmanna
zwanego „śląskim Rembrandtem” oraz
praca światowej sławy manierysty Bartholomaeusa Sprangera.

SZTUKA EUROPEJSKA XV-XX w.
Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach,
Zurbarán i Kandinsky – to tylko niektórzy z wybitnych atystów pokazywanych
na tej wystawie. W sumie wystawiono
ponad 200 obrazów powstałych od renesansu po 1. połowę XX wieku oraz przykłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie
sal wystawienniczych, prezentowane są
zbiory rzemiosła artystycznego.

Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to miejsce prezentacji
największej w kraju kolekcji polskiej
sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczynają dzieła Makowskiego, Witkacego, Stażewskiego, a kończą prace
Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą
nowej galerii jest unikalny w świecie
zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Sztuka w służbie samurajów
Uzbrojenie to, po przedmiotach zdobionych laką, drugi co do wielkości
zbiór w japońskiej kolekcji wrocławskiego muzeum. Obejmuje ponad 120
obiektów, z których większość powstała
w okresie Edo (1600–1868). Na wystawie pokazane zostaną zbroje, miecze,
muszkiety oraz przedmioty używane
przez samurajów w życiu codziennym
i przy specjalnych okazjach.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

wtorek–niedziela 10.00 –16.00

PANORAMA RACŁAWICKA

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

ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
DOLNOŚLĄZACY
www.muzeumetnograficzne.pl
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
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 fotografii 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 filmowe, dokumenty, fotografie 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 perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

Dyrektor
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

SIERPIEŃ
2013
WYSTAWY CZASOWE

KOLEKCJA 2013
– wystawa prezentująca dzieła sztuki
zakupione w 2013 r.
1 sierpnia – 29 września 2013
Wśród muzealnych zakupów znalazły się rzeźba Pawła
Althamera zatytułowana „Bärbel”, niezwykle cenne szkła
barokowe i empirowe oraz naczynia porcelanowe pochodzące z wytwórni w Miśni, Berlinie, Moabicie i w Wałbrzychu. Rzeźba Pawła Althamera wzbogaciła stałą ekspozycję
„Polska sztuka współczesna”, natomiast pozostałe nabytki
można będzie oglądać w muzealnym Skarbcu na wystawie czasowej (1.08-29.09.2013).
Zakup dzieł sztuki sfinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Duch dawnego Chang’an.
Tradycyjne malarstwo chińskie
współczesnych artystów
z prowincji Shaanxi
13 sierpnia –1 września 2013
Zostaną pokazane prace malarzy będących
członkami Związku Artystów Prowincji Shaanxi oraz Instytutu Tradycyjnego Chińskiego
Malarstwa z Xi’an. Obrazy te są współczesną
kontynuacją wielowiekowego, tradycyjnego
malarstwa chińskiego.

ORĘŻ EUROPEJSKI
26 czerwca – 29 września 2013
To pierwsza całościowa prezentacja bogatej
kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum
Narodo
wego we Wrocławiu.
Wrocła wiu. Pokazanych
Pokazan ych
Narodowego
zostało około 500 zabytków powstałych od
od
wczesnego średniowiecza od końca XIX wieku.

Kształty polskiej litery
8 lipca - 25 sierpnia 2013
Prezentacja czcionek drukarskich i komputerowych zaprojektowanych przez polskich projektantów m.in. Antykwa Jeżyńskiego, Militari
A. Girsa i B. Barcza.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Romani Art
5 lipca - 25 sierpnia 2013
Wystawa prezentująca twórczość artystów romskich pochodzących
z grupy zwanej Bergitka Roma. Pokazane zostały prace
Małgorzaty Mirgi-Tas, Bogumiły Delimaty i Krzysztofa Gila.

MiMi – jaPoNia
tio tEo – HiSZPaNia
dicK riot – NiEMcy
cirKuSZKa – wĘGry
daN MarQuES – braZyLia
StEVE StErGiadiS – KaNada
MartadEMartE – HiSZPaNia
PHiLiP fairwEatHEr – aNGLia
MoNica coroNado – HiSZPaNia
Mauro woLyNSKy – arGENtyNa
dioGo aLVarES – braZyLia/bELGia

nOcne zWiedzanie MiaSta
z dreSzczYkieM
godzinne widowisko historyczno-teatralne, z udziałem aktorów, wolontariuszy i członków bractw rycerskich.
Przełom XVi i XVii wieku. Europa jest targana konfliktami. burzliwe wydarzenia
nie omijają ówczesnego Kłodzka – klasztory joannitów, augustianów, franciszkanów odegrały wielką rolę w dziejach
grodu. jakie tajemnice skrywają grube,
klasztorne mury? czy kiedykolwiek ujrzą
światło dzienne? co jest prawdą a co
plotką? Niezbędne jest przeprowadzenie
specjalnego dochodzenia, przez papieskiego wysłannika. Kolejny spacer
po najciekawszych zaułkach miasta w ramach plenerowego wydarzenia pt. Nocne
zwiedzanie miasta z dreszczykiem, organizowanego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej i teatr w Kłodzku.
15 sierpnia, godz. 21.00 – zbiórka: skwer
przy moście św. Jana – KłodzKo
12 str. « co jESt GraNE « sierpień 2013

ruacH – PoLSKa
LES dudES – KaNada
ouM tcHa – fraNcja
riEt duri – SZwajcaria
SELfiSH MurPHy – wĘGry
dioGo aLVarEZ – braZyLia
PEPE tHE cLowN – bułGaria
tiNcHo foNtaLicio – HiSZPaNia
duo dEfEcto – cHiLE/arGENtyNa
dodo HarMoNica bLuES – włocHy
cacaHuatES ZircuS – arGENtyNa/
cHiLE/NiEMcy

31 MiĘdzYnarOdOWY

MeLOdraMa 2013

FeStiWaL teatróW
ULicznYch

21-25 sierpnia – JeLcz-LasKowice
5 dni spektakli, warsztatów, koncertów!
w programie tegorocznej edycji festiwalu udział wezmą m.in. studenci z Polski,
z łotewskiej akademii Kultury z rygi
oraz z Państwowej akademii teatralnej
w Sankt Petersburgu! obejrzymy także
musical pt. jeździec burzy, który jest
najnowszą produkcją Miejsko-Gminnego centrum Kultury w jelczu-Laskowicach. odbędą się także otwarte dla
wszystkich warsztaty teatralne prowadzone przez przedstawicieli każdej ze szkół.
Program:
środa, 21 sierpnia, godz. 20.00
jEźdZiEc burZy spektakl muzyczny
czwartek, 22 sierpnia, godz. 20.00
MadE iN PoLaNd spektakl
piątek, 23 sierpnia, godz. 20.00
MEbLoŚciaNKa spektakl
sobota, 24 sierpnia, godz. 20.00
two of uS spektakl ruchowy
niedziela, 25 sierpnia, godz. 20.00
tHE cracKErS feat. alicja janosz

JeLenia góra 3-4 sierPnia 2013
3 sierpnia sobota: godz. 15.00 i
16.00 Krakowski teatr uliczny: Scena Kalejdoskop Serce don juana;
godz. 17.00 teatr formy (wrocław):
Kucharz na ostro; godz. 21.00 teatr
Mariana bednarka (rybnik): ballada
o kwadracie; godz. 22.00 Miejski teatr
Miniatura (Gdańsk) thermidor roku 143
4 sierpnia niedziela:
godz. 16.00 teatr rozrywki trójkąt
(Zielona Góra): wyspa piratów;
godz. 17.00 bash Street theatre company (wlk. brytania): the Strongman;
godz. 20.30 theatre inZhest (białoruś): ostatnie szaty Króla; godz. 21.30
teatr woskresinnia (ukraina): Hiob
Plac ratuszowy – JeLenia góra

JeLcz-LasKowice
hala za urzędem miasta i gminy
www.cojestgrane.pl

teatr LaLki i aktOra
wałbrzych ul. buczka 16
3 sierpnia, sobota godz. 18.00
u/rodZiNy
10 sierpnia, sobota godz. 18.00
bajKa o roZcZarowaNyM
ruMaKu roMuaLdZiE
17 sierpnia, sobota godz. 18.00
ocH, EMiL!
24 sierpnia, sobota godz. 18.00
u/rodZiNy oraz program przygotowany przez organizatorów
Vi Słonecznego Zlotu Świetlic
Środowiskowych: Promyk dnia
31 sierpnia, sobota godz. 18.00
KoZiołEK MatołEK

spektakle odbywają się przy
pl. teatralnym, w razie nieogody
w hali osir przy pl. teatralnym 5a
(spektakl „u/rodziny”) pozostałe
spektakle w teatrze ul. buczka 16
wstęp wolny!

idziemy do zoo Przewodnik
Prosty, pełen humoru język, całostronicowe zdjęcia, ciekawe informacje o sposobie życia, wyglądzie
i zachowaniu zwierząt.
wiek: 5-8 lat, 88 stron, cena 29,90 zł
wydawnictwo JednośĆ

baśnie
na dobry nastróJ
opowieści uwrażliwiające
na dobro i piękno.
wiek: 7–10 lat, stron 128,
oprawa twarda, cena 26,90 zł
wydawnictwo JednośĆ

Niezwykłe podręczniki, pełne humoru i praktycznych,
sprawdzonych rad dotyczących spraw codziennych, ale
czasem wcale niełatwych.
wiek: 8-12 lat, stron 128, cena detaliczna 19,90 zł
wydawnictwo JednośĆ

crz Krzywy Komin
dubois 33-35a

Wctd – WrOcłaWSkie centrUM tWórczOści dziecka
bezPłatne zaJęcia artystyczne
wctd zaprasza dzieci w wieku 7-13
lat, z rodzin wielodzietnych (+3), których miesięczny dochód na członka
rodziny nie przekracza 1600 zł brutto
na bezpłatne zajęcia artystyczne.
Zapisy: biuro wctd, ul. Kuźnicza 29a
lub telefonicznie (71) 341 80 02
lub k.augustyniak@wctd.wroclaw.pl
od 5 do 9 sierpnia – ul. Kuźnicza 29a

abc sztuKi XX wieKu – bezpłatne cykle edukacyjne dla klas
warsztaty, które, wykorzystując nowoczesne metody edukacji nieformalnej, pozwolą dzieciom zapoznać się z najważniejszymi kierunkami, twórcami i zjawiskami sztuki XX wieku oraz stworzyć własne dzieła sztuki nowoczesnej. warsztaty
teatralno-plastyczne będą opierać się na atrakcyjnych metodach pracy (w dziedzinie teatru działania z pogranicza performance’u i happeningu, w dziedzinie
plastyki – instalacje, formy przestrzenne). istotnym elementem warsztatów będzie współdziałanie – dzieci będą pracować w grupach z aktywnym udziałem nauczycieli i opiekunów. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym
(klasy iii-Vi) ze szkół, ośrodków kultury i świetlic środowiskowych z wrocławia
oraz z podwrocławskich wsi i miasteczek. w miesiącach wakacyjnych zapraszamy grupy półkolonijne i ze świetlic środowiskowych (dzieci w wieku 9-13 lat).
informacje i zapisy:: ul. Kuźnicza 29a, ii p.tel. 071 341 80 02; 608 432 224.
od 1 sierpnia do 30 listopada br. – centrum ul. Kuźnicza 29a, ii piętro

wydawnictwo wiLga
bajki dla najmłodszych czytelników
z serii klasyka światowa, polecamy
także tytuły m. in.: Królowa Śniegu,
tomcio Paluszek, Królewna Śnieżka,
Złota rybka, Mała Syrenka i inne.
wiek 2-3 lata, cena 3.99

dzień rĘkOdzieLnika
W tipi tOWn
tego dnia będzie można odkryć tajniki najróżniejszych technik rękodzielniczych, między innymi: tworzenie
biżuterii na krośnie z drobnych koralików, zdobienia kartek metodą haftu
matematycznego, tworzenia makramy, docoupage, czy filcowania.
oprócz tego będzie można zakupić
przedmioty wykonane przez rękodzielników. Ponadto przewidziane są
indiańskie gry i zabawy, turniej łucznictwa i wykład o życiu i kulturze indian ameryki Północnej. Można
również wziąć udział w turnieju gry
w bizonie jądra, która jest indiańskim
odpowiednikiem piłki nożnej. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zapraszamy dzieci z rodzicami, babcie
i dziadków z wnukami, ludzi interesujących się rękodziełem oraz sztuką,
osoby ciekawe świata i wędrowców.
24 sierpnia br. sobota, godz. 11-19.00
wioska indiańska tiPi town
Kamieniec wrocławski, ul. działkowa 9

odt Światowid zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat na 5-dniowe turnusy zajęć.
tErMiNy: 5-9 sierpnia / 12-16 sierpnia 2013 r. Na każdym turnusie jest
po 20 miejsc; zajęcia prowadzą instruktorzy odt; cena za turnus 260 zł
(koszty zajęć, wycieczek, przejazdów,
biletów na wyjścia oraz obiadów i napojów). ostatni turnus 208 zł.
Zapisy: tel. 71 348.30.10 w. 37;
pracownia@swiatowid.net.pl
odt swiatowid, ul. sempołowskiej 54a
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pOkaż dzieckU WeSOłą tWarz naUki!
Humanitarium. ogrody doświadczeń Park rozrywki Edukacyjnej zaprasza wszystkie dzieci do udziału w wyjątkowych, naukowych półkoloniach. turnus trwa od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00. Koszt udziału w jednym dniu półkolonii
wynosi 90 zł, a opłata za cały 5-dniowy turnus (cena z wyżywieniem) to 450 zł.
od 26 do 31 sierpnia – zapisy i info: tel. 71/ 734 70 00 (www. humanitarium. pl)

Baśnie i LeGendY ze SpichLerza
11 sierpnia posłuchamy bajki w klimacie słowiańskim. Muzycy i aktorzy, poprzez muzykę na żywo i śpiew, opowiedzą o porach roku charakterystycznych
dla naszego klimatu. Nieznane, ciekawe instrumenty naśladować będą odgłosy
natury, a chętne dzieci wezmą udział w krótkich warsztatach pantomimy pt.
„Słowianin idzie do lasu”.
25 sierpnia do Muzeum Powozów Galowice, zawita wrocławski aktor teatralny
i filmowy, Konrad Kujawski, aby wraz ze swoją kukiełką czytać dzieciom krótkie bajki z wielkiej Magicznej Księgi baśni.
11 i 25 sierpnia, godz, 14.00 – muzeum Powozów galowice. wstęp wolny!
www.cojestgrane.pl

Peryskop, Syrakuzy, włochy

archi-BOX 2.

ecO-MachineS
ViktOr kOniV

Wizje pejzażU
anna Szprynger, jakub Słomkowski, janusz Kotlewski, Stanisław Młodożeniec
wernisaż 2 sierpnia, godz. 17.15
galeria ring, rynek 12 – Legnica

kinO aWanGarda
filmy udostępnione przez wrocławskich
artystów, których twórczość na co dzień
niekoniecznie związana jest z medium filmu. w przeciwieństwie do tematycznych
przeglądów filmowych program projekcji
letniego kina awangardy nie ma widocznego klucza, a wizyta w galerii nie gwarantuje ani nie wymaga od widza obejrzenia wszystkich przygotowanych obrazów.
do 25 sierpnia br.
galeria awangarda, ul. wita stwosza 32

dYFUzja. iNSPiracjE
arcHitEKturą w MaLarStwiE
Próbą ukazania kulturotwórczej roli architektury, tego jak poza oczywistą funkcją
użytkową staje się inspiracją dla artystów
i równolegle do swojej trójwymiarowej
obecności krąży w obiegu sztuki dwuwymiarowej. do udziału w wystawie zaproszono, przedstawicieli młodego pokolenia
, malarzy: Karolinę jaklewicz, Marię Kiesner, annę Kołodziejczyk, aleksandrę Kowalczyk, aleksandra Laszenko, joannę
Pałys, annę reinert i Karolinę Zdunek.
muzeum architektury, ul. bernardyńska 5

ukraiński malarz urodzony w 1961
roku w Kałuszu. Studia malarskie
odbył na Ludowym uniwersytecie
Sztuki w Moskwie. doskonale czuje
się w oleju, akrylu, pastelu, akwareli.
jest wrażliwy na piękno krajobrazu,
przemijanie pór roku, pasjonuje go
impresjonizm.
wystawa czynna do końca września br.
galeria sztuki, Kiełbaśnicza 31

XVi WieLki SaLOn
SztUki pOLart
w wystawie udział biorą: roman banaszewski, Staisław batruch, renata
bonczar, andrzej Guttfeld, anna jelonek-Socha, Krzysztof Kuliś, adrian
Poloczek, Ewa Poradowska-werszler,
Kaja Solecka, Marek Sołtysik, władysław talarczyk, janusz jutrzenka-trzebiatowski, andrzej Zięblicki
Finisaż 29 sierpnia, godz. 18.00
galeria tkacka, ul. stare Jatki 19/23

StaniSłaW chMUra
towarzystwo Miłośników wrocławia
serdecznie zaprasza na wystawę Stanisława chmury pt. dawny wrocław
na pocztówkach.
wernisaż 20 sierpnia, godz. 17.00
Kamieniczka małgosia, ul. odrzańska

MariUSz GOSłaWSki
wrocław Kawą MaLowaNy
wystawa malarstwa. wstęp wolny!
wystawa trwa do 23 sierpnia br.
galeria mieszczańska, ul. Piaskowa 17

Przestrzeń cyklicznych prezentacji
najnowszych zjawisk we współczesnej architekturze, organizowanych
w ramach nowego programu Muzeum architektury. Gośćmi drugiej
odsłony archi-boxu jest włoska pracownia architektoniczna aioN.
wystawa czynna do 8 wrześniabr.
muzeum architektury, ul. bernardyńska 5

StOp. kLatka
artyści: ryszard więckowski, Kalina bańka, Katarzyna Pyka, Kamila widz
wystawa prezentuje autonomiczne,
zindywidualizowane postawy twórcze
młodych artystek i ich nauczyciela.
Zdefiniowane za pomocą klasycznych
technik witrażowych, z użyciem lustrzanych tafli i płytek szkła stworzonych przez zgrzewy, w piecach
elektrycznych metodą zwaną fusing,
ożywianych przy pomocy nieodzownego, celowo użytego światła.
Nadrzędnym celem, jaki postawili sobie prezentowani artyści, jest pokazanie ich różnorodnych światów tak,
aby stały się wobec siebie komplementarne. Każdy z nich prezentuje
zamkniętą grupę kadrów ze swojej,
osobistej, projekcji doznań, przemyśleń i postaw wobec świata.
wystawa trwa do 28 sierpnia br. galeria
szkła i ceramiki l pl. Kościuszki 9/10

MartYna ściBiOr
boXing heLena
wernisaż 2 sierpnia, godz. 18.00
galeria sztuki, Pl. Katedralny 1
Legnica (do 25.08)

Maria Kiesner, Kobro
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rOdneY p. Yap PiErwotNy
obraZy Z odLEGłEj PrZESZłoŚci
Najlepszy współczesny azjatycki artysta
sztuk wizualnych*, wielokrotnie nagradzany rodney P. yap urodził się w cagayan de oro i dorastał w davao
na filipinach. Posiada dyplom sztuk
pięknych z zakresu malarstwa zdobyty
na ford academy of the arts w davao.
jest wielokrotnym zwycięzcą corocznego konkursu Philippine art awards. jego prace prezentowane są w big&Small
Gallery w Manili.
(*dusun Magazine – Malezja)
Sam o swojej sztuce mówi: „Postrzegam swoje prace jak książki z bajkami
dla dzieci... ukryte niespodzianki i niewinność sprawiają, że tytuł „Primeval”
(„Pierwotny”) jest tak adekwatny. Każdy
z obrazów niesie ze sobą coś więcej niż
to, co widać na pierwszy rzut oka. im
więcej patrzysz na te jaskrawe obrazy,
tym więcej one przed tobą odkrywają.”
wernisaż 1 sierpnia, godz. 18.00
(do 15.08) wt i śr w godz. 16.00-19.00
czw i pt w godz. 13.00-16.00
studio bwa l ul. ruska 46a/13

kOreSpOndaż – jiři kOLář i Béatrice BizOt

wystawa do 25 sierpnia br. wstęp wolny!
(pon-pt, godz. 10-18.00; so 12-18.00)
Klub muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9
www.cojestgrane.pl

23.2.1987 asamblaż

LWóW i WrOcłaW
w MaLarStwiE i fotoGrafii
wystawa malarstwa i fotografii artystów lwowskich i wrocławskich.
Kurator jerzy tandecki.

tytuł wystawy oraz katalogu został
utworzony na wzór nazw, które Kolář
nadawał swoim technikom artystycznym. wystawa przedstawia zbiór niepokazywanych publicznie kolaży jiřiego
Kolářa, powstałych między latem 1986
a zimą 1987; przez cały ten czas artysta
tworzył je i wysyłał każdego dnia dwudziestoletniej wówczas francuzce
béatrice bizot w zamian za to, że ta
dzień po dniu pisała do niego listy.
Na wystawie zostaną także pokazane
wybrane prace rzeźbiarskie bizot, stanowiące naturalny plon jedynego
w swoim rodzaju dialogu między czeskim artystą przebywającym na emigracji we francji a młodą paryżanką.
4 lipca, godz. 17.00 (do 8.09)
muzeum architektury ul. bernardyńska 5
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rOdzina BrUeGhLóW.
arcydzieła maLarstwa FLamandzKiego we wrocławiu
wrocław gości największą jak dotąd wystawę w Polsce, poświęconą artystycznej dynastii brueghel: rodzina brueghlów. arcydzieła malarstwa flamandzkiego. to wyjątkowe wydarzenie pozwoli na obejrzenie dzieł z prywatnych kolekcji
z całego świata, niedostępnych lub nigdy wcześniej nie wystawianych.
Ponad 100 dzieł przedstawia panoramę twórczości brueghlów, z powstałych
w przeciągu 200 lat działalności słynnej artystycznej rodziny. Począwszy – i tutaj kolejna atrakcja – od dzieła Hieronima boscha Siedem grzechów głównych.

reMBrandt graFiKi
Swoje grafiki rembrandt stworzył w latach 1628-1665. było ich około 300.
Składają się na nią wizerunki matki,
studia postaci wieśniaków, przedstawicieli różnych warstw społecznych
(również żebraków), sceny z Nowego
testamentu, holenderskie pejzaże, sceny rodzajowe oraz portrety. te ostatnie
zasługują na szczególną uwagę. (...) bo
rembrandt nie ukrywał niedostatków
urody portretowanych, z tych „defektów” budował nie tylko fotograficzne
podobizny, ale tworzył też ich wizerunki „psychologiczne”, choćby poprzez
oddanie nastroju, emocji, temperamentu. Nie „odmładzał” również swoich modeli, wręcz przeciwnie – bardzo
starannie starał się pokazać destrukcyjne działanie czasu (jego autoportrety
dowodzą, że nie oszczędzał także siebie). dzięki temu jest w jego dziele tyle prawdy o człowieku i przejmującej
zadumy nad przemijaniem.
tekst: bogdan widera
wystawa trwa do 30 września br.
cK zamek, pl. świętojański 1

aLina ściBOr

aLicja pietraS

iNNa PrZEStrZEń rZEcZy

autoPortrEt PaMiĘciowy

iMpreSje impressions
andrzej borowski, artur Kardamasz
tomasz Klimczyk i halina nowicka
tytuł ekspozycji nawiązuje do próby
oddania zmysłowych, ulotnych momentów – impresji, które interpretowane są przez zaproszonych
twórców w sposób niedosłowny,
wręcz oniryczny.

wystawa czynna do 6 września br.
muzeum architektury, ul. bernardyńska 5

do 31 sierpnia br. wstęp wolny!
Firlej, ul. grabiszyńska 56

wystawa czynna do 13 sierpnia br.
galeria sztuki Platon, ul. Krupnicza 13

wystawa trwa do 30 września br. – Pałac Królewski, Kazimierza wielkiego 35
wystawa czynna codziennie w godzinach 10.00-20.00

18 str. « co jESt GraNE « sierpień 2013

www.cojestgrane.pl

MaGdaLena LaSOta

anna SteFaniSzYn
SłaWOMir GOłeMBiOWSki
anna prowadzi Pracownię Papierowych Przygód. od lat zakochana
w papierze i niezwykłych możliwościach jakie daje praca z tym medium. tworzy asamblaże roślinne
w masie papierowej, formy reliefowe,
papierowe kwiaty, biżuterię i galanterię papierową, prowadzi również
warsztaty ze sztuki papieru.
Sławomir swoją przygodę ze sztuką
rozpoczął od olejnego malarstwa sztalugowego. obecnie w swojej twórczości wykorzystuje masę papierową,
zatapiając w niej kompozycje z elementów roślinnych, bądź szkicowane
sznurkiem martwe natury i pejzaże.
wystawa trwa do 30 sierpnia br.
Klub 4 rbL, ul. Pretficza 24

15 Lat wystawa retrospektywna
ZwiąZKu PoLSKicH fotoGrafów
PrZyrody (okręg dolnośląski)
Związek skupia miłośników fotografii
przyrodniczej jak i samej przyrody. Mimo formalnej formy związek stał się
nieformalną grupą przyjaciół, która lubi spędzać razem czas fotografując.
wystawa do 30 sierpnia br.
Klub 4 rbL, ul. Pretficza 24

FiLateLiStYcznY
pOciąG dO kina
wystawa prezentuje historię kina zaczynając od kina niemego, a kończąc
na kinie współczesnym. Najważniejsze wydarzenia, największe gwiazdy,
najsłynniejsze kadry, kultowe filmy
kina zarówno światowego jak i polskiego zostaną pokazane na małym
dziele sztuki jakim jest znaczek pocztowy oraz na innych walorach filatelistycznych. uzupełnieniem wystawy
będą plakaty z największych dział
Krzysztofa Kieślowskiego z Galerii
Plakatu Polskiego we wrocławiu
wystawie towarzyszy stempel.
wystawa czynn od 17 lipca br. (do 1.09)
muzeum Poczty i telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1

KomPLementy
Moje zdjęcia dokumentują mój świat,
zwłaszcza ten najbliższy na którym
najbardziej mi zależy. Oto moja rodzina, moje koty, mój dom, moje miasto,
a pośrodku tego ja, czasami będąca
tylko fragmentem tła a czasami głównym podmiotem. Zadaję sobie pytania, których nie potrafię wypowiedzieć
słowami. Szukam odpowiedzi, które
nie zawsze chcą przyjść.
magdalena Lasota urodziła się
w epoce fotografii analogowej, ale
za aparat chwyciła, kiedy normą była
technika cyfrowa. Zrobiła to, by dokumentować ulice swojego ukochanego
wrocławia, który przez wiele lat był jej
inspiracją. aby uporządkować swoją
wiedzę fotograficzną ukończyła
wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania
w łodzi na kierunku fotografia.
wernisaż 9 sierpnia, g. 18.00 (do 8.09)
galeria za szafą, ul. św. marcina 4

FaBrYka prOjektOWa arc2
wystawa trwa do 30 sierpnia br.
muzeum architektury
ul. bernardyńska 5

MUzeUM WSpółczeSne WrOcłaW, pl. Strzegomski 2a
archiwum Jerzego LudwiŃsKiego
archiwum jerzego Ludwińskiego w Muzeum współczesnym wrocław to stała przestrzeń ekspozycyjno-badawcza, łącząca w sobie elementy wystawy,
archiwum i magazynu sztuki. ta potrójna struktura podporządkowana jest
głównej roli archiwum jaką stanowi ukazanie intelektualnej spuścizny jerzego Ludwińskiego i jego znaczenia dla kształtowania się wrocławskiej oraz polskiej sceny artystycznej przełomu lat 60. i 70. XX wieku.
sztuKa w zmieniaJącym się świecie – Puławy 1966
wystawa przywołuje wydarzenia i Sympozjum artystów Plastyków i Naukowców w Puławach, które odbyło się między sierpniem i wrześniem 1966.
wystawa czynna do 23 września br.

Magazyn LUXUS | Szczepin w Lukrze LUXUSU
4. odSłoNa ProjEKtu SaMoobSłuGowE MuZEuM
fot. K. bandarek
www.cojestgrane.pl

wystawa czynna do 2 września br.
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WĘdrUj i zWiedzaj z naMi
zapraszają Kluby: turystów przy tmw, Przewodników
„oskar” o/PttK przy instytutach Pan
4 sierpnia, godz. 10.00 – SPacEr po wrocławiu; spotkanie przy pomniku hr. a. fredry
10 sierpnia, g. 7.00 – KarPacZ – ŚNiEŻKa
(dzień Św. wawrzyńca)
18 sierpnia, g. 7.40* ŚLĘŻa, wyjazd z dworca PKS

etiuda FiLmowa

trYB MĘSki
Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą wiersze
pisane w trybie męskim czyli
takie, w których komendę wydaje krótki acz dobitny rym
oksytoniczny i które są meblowane typowo męskim rekwizytorium.
w składzie tegorocznego jury
oprócz joanny Mueller znaleźli
się artur burszta, Michał chaciński oraz bodo Kox. do finałowego etapu wybranych
zostanie od 10 do 50 filmów.
Laureatów obu konkursów poznamy podczas 19. Portu Literackiego w kwietniu 2014 roku.
Pula nagród wyniesie 10 tys. zł.
odbędą się dwie tury przyjmowania zgłoszeń. Pierwsza między 18 lipca a 1 września oraz
druga od 16 września do 10 listopada. regulamin konkursu
oraz formularze zgłoszeniowe
dostępne są na stronach:
portliteracki.pl; nakrecwiersz.pl

Zgłoszenia na wycieczki (*) „Przewodnik czeka” na spacerze lub
tel. 661 701 176; wyjazdy z Placu Solidarności.

WYcieczki pieSze z perpedeSeM
naturaLne sPosoby
PoKonywania bóLu
Praktyczny PoradNiK zawiera, naturalne metody
przezwyciężania bólu.
dzięki tej książce poznasz
skuteczne, naturalne metody eliminowania wielu codziennych dolegliwości m.
in.: co i jak może boleć? jak
sobie radzić z przewlekłym
cierpieniem? czy ból można odziedziczyć? które bóle
są najbardziej kłopotli- we? jakie są zalety i wady
najpopularniejszych leków
przeciwbólowych? czym są
naturalne metody zwalczania bólu?
Stron 224, cena 29,90 zł
wydawnictwo JednośĆ

3 sierpnia, sobota, godz. 7.40, dw.Gł PKP k. kas
Marciszów/Krąglak/Gostków/trójGarb(778m n.p.m.)
/witków Śląski (25 km). Prowadzi Kazimierz rusek
4 sierpnia niedziela, godz, 6.00, dw.Gł PKP k. kas
trzcińsko/SoKoLiK (642m n.p.m.) /KrZyŻNa Góra (654
n.p.m.)/Schronisko Szwajcarka/Zamek bolczów/janowice
wlk. (18 km). Prowadzi alina ogrodowczyk
10 sierpnia sobota, godz. 9.20, dw.Gł PKP k. kas
oława/otok/jelcz Laskowice (20 km). Prowadzi K. rusek
11 sierpnia niedziela, godz. 9.20, dw.Gł PKP k. kas
Święta Katarzyna/Siechnice/trestno/Most oławski/wrocław
(16 km). Prowadzi Kazimierz rusek
17 sierpnia sobota, godz. 6.00, dw.Gł PKP k. kas
trzcińsko/SKaLNiK (945m n.p.m)/janowice wlk. (25 km).
Prowadzi Stanisław bobowiec
18 sierpnia niedziela, godz. 7.15, dw.Gł PKP k. kas
Korzeńsko/dębno/rawicz (20 km). Prowadzi j. Kaczmarek
25 sierpnia niedziela, godz. 6.00, dw.Gł PKP k. kas
boguszów Gorce/dZiKowiEc (836m n.p.m.)/LESiSta
wlk./Grzędy/boguszów Gorce (20 km). Prow. a. woźnicka
31 sierpnia sobota, godz. 7.15, dw.Gł PKP k. kas
Skokowa/bagno/osola (14 km). Prowadzi anna woźnicka
wrocławski Klub Piechurów PerPedes im. b. turonia
www.pttk.wroclaw.pl

MaGiczne MiejSca WrOcłaWia sPacer

tylko do końca sierpnia ponad 100 książek biura Literackiego w inwazyjnie niskich
cenach od 0,50 do 5,00 zł!
andruchowycz, Larkin,
mathews, różewicz,
sosnowski, świetlicki,
zadura... kto jeszcze?
Koniecznie sprawdź:
Księgarnia PoezJem.PL

wojSKo wE wrocławiu
Zwiedzanie Muzeum wojsk inżynieryjnych, przewodnik
– wojciech oSyPiuK. uwaga! w związku z wejściem na teren jednostki wojskowej, zgłoszenia na wycieczkę są obowiązkowe najpóźniej na tydzień przed wycieczką!
oddział wojskowy PttK przy Klubie 4rbLog.
tel. 7 653739; 500035134, e-mail owpttksow@wp.pl.

joanna bar rwanda
seria: Historia Państw Świa24 sierpnia, godz. 10.00. wstęp wolny!
ta w XX i XiX wieku
spotkanie przy biurze Przepustek centrum szkolenia wojsk
Zarys historii rwandy, okres
inzynieryjno-chemicznych, ul. obornicka 108
kolonialny, lata i i ii republiki, wojna domowa, powoX SpacerY z przeWOdnikieM
jenne lata odbudowy prowa Koło PrZEwodNiKów MiEjSKicH PttK o/wrocław
dzonej przez, Paula Kagame. zbiórka w soboty o godz. 10.00 k. kościoła św. marii magdawyd. i, 308 s., cena 35 zł
leny ul. szewska, w niedzieLe o godz. 15.00 przed katedrą
wydawnictwo trio
na ostrowie tumskim. wstęp wolny!

® Nr 103265. wydawca: co jest Grane agencja wydawniczo-reklamowa Grażyna Migniewicz. adres korespondencyjny: co jest Grane skr. poczt. 1007, 50950 wrocław 68. redaktor naczelny: GrażynaMigniewicz, tel. 666 878 930, grazyna.migniewicz@cjg.pl internet: www.cojestgrane.pl, redakcja@cojestgrane.pl. druk – Print. redakcja nie ponosi odpowiedzialności za powierzony materiał, zmiany w kalendarium, treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Sprawy sporne rozpatrywane są przez Sąd właściwy dla wydawcy.

W SOBOtĘ na WYcieczki pieSze!
PttK oddz./Fabryczna Koło nr 6 PoLanKa
3 sierpnia, godz. 10.00 – spotkanie: dw. Gł., koło kas
z biletem do obornik Śl. i powrotnym z Pęgowa
oborNiKi ŚLąSKiE – wiLcZyN – PĘGów.
wycieczkę prowadzą c. Leśniara i barbara Zarzycka.
10 sierpnia, godz. 9.20 – spotkanie: przystanek przy ul.
Marii-curie Skłodowskiej (naprzeciw Klinik)
KaMiENiEc wrocławSKi – bajKał – łaNy.
wycieczkę prowadzą: a. Zygnerski i Zofia wągrowska.
17 sierpnia, godz. 10.00 – spotk. pętla 10 i 20 Leśnica
LEŚNica /Stawy /LaS ratyńSKi /jarNołtów (12 km)
wycieczkę prowadzi Mirosława Halik.
24 sierpnia, godz. 9.15 – spotkanie: przystanek aut. 105
skrzyżow. ulic Kasprowicza/broniewskiego/Żmigrodzka
ZE ŚwiNiar PrawyM brZEGiEM widawy do odry.
wycieczkę prowadzą: antoni Zygnerski i Z. wągrowska.
biuro oddz., ul. Kościuszki 13/5, (wt. i cz. w godz. 11-15.00)
tel: 71-344-79-80 i 608-253-770

SpOtkanie dLa SeniOróW
w letnie, sierpniowe popołudnie zapraszamy Seniorów do
Muzeum Poczty i telekomunikacji na prelekcję pt. Książki
naszego dzieciństwa, czyli o literaturze w filatelistyce i nie
tylko. Spotkanie poprowadzi justyna jeleniewska-janusz.
28 sierpnia, godz. 14.00. wstęp wolny!
muzeum Poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

śrOda z pLakateM FiLMOWYM WarSztatY
Zapraszamy do spróbowania swoich sił przy tworzeniu
plakatów filmowych. uczestnicy warsztatów dowiedzą się
z jakich elementów składa się plakat filmowy, a później
sami stworzą plakat swojego ulubionego filmu.
7, 14, 21, 28.08.2013 r., godz.12.00
muzeum Poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

Weekend z krótkOFaLOWcaMi
Krótkofalowcy są w stanie
zapewnić łączność nawet
gdy nie działa sieć telefoniczna, komórkowa, internet, a w gniazdku nie ma
prądu! Podczas weekendu, który można spędzić
razem z członkami Polskiego Związku Krótkofalowców będzie więcej
takich ciekawostek.
24 sierpnia godz. 10-15.00
25 sierpnia, godz. 11-16.00
muzeum Poczty
i telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1

naLanda kSieGarniO-kaWiarnia
dary Świata roŚLiN – etyczna uprawa i pozyskiwanie
ziół, tematy: Zielarstwo medycyna naturalna, ludowa, Zioła w naszej kuchni, Zagrożenia dla Świata roślin – GMo.
wyKład richarda Mcdonald.
1 sierpnia, godz. 18.00-20.00. wstęp 10 zł
PraNa – Energia Życia – cykl zajęć z rani Spets Edgre
trenerką pracy z oddechem.
4 i 12sierpnia od godz. 11.00. 1,5h – 160 zł, grupa 40 zł
SatSaNG SHaNti MarK r. KoPPiKar z duchowym nauczycielem i dyplomowanym psychologiem.
6-8 sierpnia, godz. 19.30-22.00. wstęp wolny!
nalanda, pl. Kościuszki 12

tarGi StarOci
dwudniowa impreza plenerowa. do Kłodzka zjeżdżają kolekcjonerzy, sprzedawcy oraz miłośnicy starych przedmiotów z całej
Polski. Zapraszamy!
10 i 11 sierpnia,
w godz. 8.00 do 17.00
na ulicach wokół muzeum
ziemi Kłodzkiej

kierMaSz FOnOGraFicznY
zawsze Pierwsza sobota miesiąca
comiesięczne spotkania entuzjastów czarnych krążków, kaset magnetofonowych, płyt kompaktowych i innych nośników z muzyką. jest idealną okazją
żeby powymieniać się albumami swoich ulubionych artystów, pożyczyć (komuś lub od kogoś) jakąś fajną płytę,
nabyć coś ciekawego lub odsprzedać parę niepotrzebnych
tytułów. Kiermasz to także miejsce otwarte dla niezależnych wydawców oraz artystów, którzy chcieliby rozpowszechnić swoje nagrania.
3 sierpnia, godz. 15.00
Klub druga Fala, ul. św. antoniego 23. wstęp wolny!
www.cojestgrane.pl
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