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Wystawa w Legnicy składa się z czterech części.
W Akademii Rycerskiej zaprezentowano zagadnienia
związane z książętami, posiadłościami szlacheckimi
i powinnościami szlachty wobec panów terytorialnych
oraz przedstawicieli własnego stanu, wyznaniem oraz
edukacją i rozrywką. W budynku głównym Muzeum
ukazane zostało życie codzienne szlachty śląskiej,
a także jej stosunek do religii i życia wiecznego.
Problematyka wystawy przedstawiona została poprzez
obrazy, rzeźby, grafikę, dokumenty, starodruki, wytwory
rzemiosła (stroje, meble, szkło, broń) oraz zabytki zwią-
zane z chrześcijańskim pochówkiem (trumny, epitafia),
pochodzące z licznych muzeów, kolekcji i kościołów.

LLee  ggnniicc  kkaa  wwyy  ssttaa  wwaa  RRyy  ccee  rrzzee  wwooll  nnoo  śśccii,,  ssttrraażż  nnii  ccyy  pprraaww..  SSzzllaacchh  ttaa
nnaa ŚŚlląą  sskkuu  ww śśrree  ddnniioo  wwiiee  cczzuu  ii cczzaa  ssaacchh  nnoo  wwoo  żżyytt  nnyycchh ssttaa  nnoo  wwii  cczzęęśśćć
ppooll  sskkoo  --nniiee  mmiieecc  kkiiee  ggoo  pprroo  jjeekk  ttuu  wwyy  ssttaa  wwiieenn  nnii  cczzee  ggoo  ppoodd wwssppóóll  nnyymm
ttyy  ttuu  łłeemm::  SSzzllaacchh  ttaa  nnaa ŚŚlląą  sskkuu ||  AAddeell  iinn  SScchhllee  ssiieenn..

Wolff von Buswoy Caspar von Pückler Henrietta von der Recke

Do wy jąt ko wych za byt ków pre zen to wa nych na wy sta wie na le ży
m.in. re ne san so wy por tret Wolf fa von Bu swoy z ko ścio ła pa ra fial ne -
go w Niedź wie dzi cach, drze wo ge ne alo gicz ne ro du Schaf fgot schów
prze cho wy wa ne w klasz to rze Oj ców Pi ja rów w Je le niej Gó rze
- Cie pli cach, kunsz tow nie wy ko na na strzel ba „cie szyn ka”, in kru sto -
wa ny ko ścią i ma są per ło wą ka bi net księż nej Elż bie ty Lu kre cji.
In te gral ną czę ścią eks po zy cji są pre zen ta cje mul ti me dial ne
i pro jek cje au dio wi zu al ne.
Wy sta wie to wa rzy szy dwu ję zycz ny ka ta log za wie ra ją cy tak że ese -
je wy bit nych znaw ców te ma tu. Eks po zy cja pre zen to wa na bę dzie
od 23 ma ja do 9 li sto pa da 2014 r., od wtor ku do nie dzie li.
Po sia da czom bi le tu ko le jo we go na tra sie Wro cław -Le gni ca -Görlitz
lub bi le tu na jed ną z wy staw przy słu gu je bi let ulgo wy. 

LE GNI CA: RY CE RZE WOL NO ŚCI STRAŻ NI CY PRAW
Mu zeum Mie dzi, ul. Św. Ja na | Aka de mia Ry cer ska, ul. Choj now ska 2

GÖRLITZ: TRWA NIE WŚRÓD PRZE MIAN
Kul tur hi sto ri sches Mu seum, Ka iser trutz, Platz des 17. Ju ni 1
Schle si sches Mu seum zu Görlitz, Schönhof / Brüder straße 8

WRO CŁAW: OPIE KUN KA KO TLI NY JE LE NIO GÓR SKIEJ
Mu zeum Uni wer sy te tu Wro cław skie go, pl. Uni wer sy tec ki 1
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wwww ww.. oo PPee RR aa .. wwRR oocc ll aa ww.. 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

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA!

SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,  
spo śród na szych ma jo wych pro po zy -
cji chcia ła bym zwró cić Pań stwa uwa -
gę na Ga lę Ba le to wą z udzia łem so li stów ba le tu Ope ry
Na ro do wej w Bu ka resz cie. Od kil ku już lat Ope ra Wro -
cław ska pre zen tu je cie szą ce się ogrom nym za in te re so -
wa niem wi dzów wie czo ry ba le to we, w któ rych wy stę pu ją
zna ko mi ci tan ce rze za gra nicz ni oraz naj lep si tan ce rze z na -
sze go te atru. Po ze szło rocz nym suk ce sie ga li z udzia łem
so li stów Sta ats bal lett Ber lin, tym ra zem na na szej sce nie
za pre zen tu ją się gwiaz dy ba le tu z Ru mu nii.
Bę dzie to z pew no ścią uczta dla wszyst kich mi ło śni ków
sztu ki ba le to wej. Wspa nia łe wra że nia przy nio są też Pań -
stwu na pew no na sze spek ta kle ba le to we „Je zio ro ła bę -
dzie” P. Czaj kow skie go oraz „Coppélia” L. De li be sa.

W ma jo wym re per tu arze zna la zło się wie le spek ta kli z kla -
sycz ne go re per tu aru ope ro we go. Za pre zen tu je my Pań stwu
po pu lar ne ope ry G. Ver die go („Fal staff”, „Na buc co”, „Otel -
lo”, „Ri go let to” oraz „Tra via ta”), a tak że lu bia ną „Car men”
G. Bi ze ta, „Bo ry sa Go du no wa” M. Mu sorg skie go oraz „Cho -
pi na” G. Ore fi ce. Wy sta wi my dwie ope ry mi strza bel can ta
G. Do ni zet tie go: „Łu cję z Lam mer mo oru” oraz „Na pój mi ło -
sny”, a tak że nie zwy kle efek tow nie zre ali zo wa ne „Opo wie -
ści Hof f man na” J. Of fen ba cha. Z ko lei ge niusz mu zycz ny
W. A. Mo zar ta znaj dzie swo je po twier dze nie pod czas wy -
sta wia nych przez nas spek ta kli „We se le Fi ga ra”, „Cza ro -
dziej ski flet” oraz „Co si fan tut te”.

Dla mi ło śni ków oper pol skich kom po zy to rów przy go to -
wa li śmy w tym mie sią cu kla sycz ne utwo ry „Hal ka”
i „Strasz ny dwór” S. Mo niusz ki. Po ka że my też wspa nia ły
spek takl „Raj utra co ny” K. Pen de rec kie go oraz zna ko mi -
tą „Pu łap kę” Z. Krau ze go we dług dra ma tu Ta de usza Ró -
że wi cza. Naj młod szym wi dzom przed sta wi my na to miast
ope rę „Sid – wąż, któ ry chciał śpie wać” M. Fo xa.

Już dzi siaj chcia ła bym też za pro sić Pań stwa na wiel kie,
spek ta ku lar ne wi do wi sko ope ro we „Mak bet” G. Ver die go,
któ re za pre zen tu je my w dniach 13-14-15 czerw ca
oraz 20-21-22 czerw ca br. w Ha li Stu le cia we Wro cła wiu.
Za pra szam na spek ta kle Ope ry Wro cław skiej! 

EEwwaa  MMiicchh  nniikk
DDyy  rreekk  ttoorr  nnaa  cczzeell  nnyy  ii aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyy

OOppee  rryy  WWrroo  ccłłaaww  sskkiieejj

4 nd 1700 ccaaRRMMeenn geoRges bizet

6 wt 1100 ccHHooPPiinn giacoMo oRefice

7 śr 1900 ffaallssttaaffff giusePPe VeRdi

8 cz 1900 wweesseellee  ffiiggaaRRaa wolfgang aMadeus MozaRt

9 pt 1900 ooPPoowwiieeśśccii  HHooffffMMaannnnaa jacques offenbacH

10 so 1900 ttRRaaVViiaattaa giusePPe VeRdi

11 nd 1700 łłuuccjjaa  zz  llaaMMMMeeRRMMooooRRuu gaetano donizetti

13 wt 1100 ssttRRaasszznnyy  ddwwóóRR stanisław MoniuszKo

14 śr 1900 cczzaaRRooddzziieejjssKKii  fflleett wolfgang aMadeus MozaRt

15 cz 1900 RRiiggoolleettttoo giusePPe VeRdi

17 so 1900 nnaabbuuccccoo giusePPe VeRdi

18 nd 1700 ggaallaa  bbaalleettoowwaa z udziałeM solistów baletu
oPeRy naRodowej w buKaReszcie

21 śr 1100 ssiidd  ––  wwąążż,,  KKttóóRRyy  ccHHcciiaałł  śśPPiieewwaaćć MalcolM fox

21 śr 1900 jjeezziiooRRoo  łłaabbęęddzziiee PiotR czajKowsKi

22 cz 1900 nnaaPPóójj  MMiiłłoossnnyy gaetano donizetti

23 pt 1900 ssttRRaasszznnyy  ddwwóóRR stanisław MoniuszKo

24 so 1900 ootteelllloo giusePPe VeRdi

25 nd 1700 ccoossii  ffaann  ttuuttttee wolfgang aMadeus MozaRt

27 wt 1100 PPuułłaaPPKKaa zygMunt KRauze

28 śr 1900 ccooPPPPeelliiaa leo delibes

29 cz 1900 bbooRRyyss  ggoodduunnooww Modest MusoRgsKi

30 pt 1900 HHaallKKaa stanisław MoniuszKo

31 so 1900 RRaajj  uuttRRaaccoonnyy KRzysztof PendeRecKi

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
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1 V 2014 CZWARTEK
MIęDZyNAR. ŚWIęTO PRACy

KKOONN  CCEERR  TTyy  »»    »»    »»
12.�EDyCJa�GiTarowEGo
rEKorDu�GuinnESSa
1100..0000 – zapisy uczestników 
1100..0055 – kon cer ty gwiazd gi ta ry
1144..0000 – na uka gra nia
1155..4455 – za mknię cie li sty ucz.
1155..5500 – ostat nia pró ba Hey Joe
1166..0000 – BICIE RE KOR DU
1166..1100 – WWyy  NNII  KKII Gi ta ro we go
Re kor du Gu in nes sa 2014

1166..3300 –– KKoonn  cceerrtt  ggwwiiaazzdd::
m. in.: Uriah He ep, Eric Bur don
& The Ani mals, Ste ve Vai, Lu -
xtor pe da, Le szek Ci choń ski &
Thanks Ji mi Al l Stars Band
poDwóJnE�Dno
/�nESzToJEGorE�Kon cert
Ze spo łów Nie przy sta wal nych
– czy li Pół ka na Coś, cze go nie
moż na po ło żyć gdzie in dziej
G. 18:00�|�Te�atr�mo�drze�jew�skiej,
Le�gni�ca.�Bi�let 15zł
BEforE�aSymmETry
NAD JA + WHEN ICA RUS
FALLS + GA ZERS + THE PRE -
STI GE + HO LO TRO PIC
G.�19:00�|�firlej.�Bilety:�30/20�zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
KoLaCJa�DLa�GłupCa
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia

2�V��2014 PIąTEK
DZIEń FLAGI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
3-maJówKa
Im pre za ple ne ro wa, naj lep sze
pol skie ze spo ły pre zen tu ją ce
róż ne sty le, z czo łó wek ogól -
no pol skich list po pu lar no ści
G.�od�13:00�|�wyspa�Słodowa.
Bilety:�55/35�zł
BEforE�aSymmETry
CAN TI IL LU MI NA TI FE STI VAL
G. 19:00�|�fir�lej.�Bi�le�ty: 30/20�zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
DziEń�Do�Bry�i Dowi�DzE�nia
PRE MIE RA. Dra mat Athol Fu -
gard. Sc. Ini cja tyw Ak tor skich
G. 19:00�|�Te�atr�mo�drze�jew�skiej,
Legnica.�Bilet:�30zł
KoLaCJa�DLa�GłupCa
G.�20:15|wrocławski�Teatr�Komedia

3�V��2014 SOBOTA
ŚWIęTO KONSTyTUCJI 3 MAJA
KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
3-maJówKa
G.�od�13:00�|�wyspa�Słodowa
z�oKazJi�uCHwaLEnia
KonSTyTuCJi 3�maJa
Dol no ślą skie To wa rzy stwo im.
F. Cho pi na za pra sza na kon -
cert naj zdol niej szych uczniów
wro cław s. szkół mu zycz nych.
G. 17:00�|�Klub�muzyki
i Literatury.�wstęp�wolny!

11110066--11111100  WWIIEE  CCZZOO  RRyy  LLIISSZZ  TTOOWW  SSKKIIEE
aLEK�SiEJ�or�ło�wiEC�Ki�– for�TE�pian

W pro gra mie utwo ry Czaj kow skie go, Grie ga, Hayd na,
Or ło wiec kie go, Ra ve la, Schu ber ta
Sło wo o mu zy ce – JU LIUSZ ADA MOW SKI
66  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1188..0000  –– WWRROO  CCŁŁAAWW
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
77  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1177..0000  –– GGŁŁOO  GGóóWW
Szko ła Mu zycz na, ul. Jed no ści Ro bot ni czej 14
88  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1122..3300  –– TTRRZZEEBB  NNII  CCAA
Sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1
(156. kon cert dla mło dzie ży „Jak słu chać Mu zy ki?”)
88  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1188..0000  –– TTRRZZEEBB  NNII  CCAA
Sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1 
99  mmaa  jjaa,,  ggooddzz.. 1188..3300  –– OOBBOORR  NNII  KKII  ŚŚLLąą  SSKKIIEE
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13

AALLEEKK  SSIIEEJJ  OORR  ŁŁOO  WWIIEECC  KKII – wy bit ny
pia ni sta, pe da gog, kom po zy tor
i dy ry gent, lau re at mię dzy na ro do -
wych kon kur sów pia ni stycz nych,
od 1990 r. co rocz nie uczest niczy
w róż nych for mach dzia łal no ści

To wa rzy stwa im. F. Lisz ta, Członek ho no ro wy TiFL.
Ab sol went (1984 r) i wy kła dow ca Kon ser wa to rium Pe -
ters burg skie go (do 1996 r). Stu dia pia ni stycz ne od był
pod kie r. Gri go ri ja So ko ło wa (któ re go na stęp nie zo stał
asy sten tem). Kom po zy cję stu dio wał u Ju ri ja Fa li ka,
a dy ry gen tu rę ope ro wą i sym fo nicz ną u Il ji Mus si na.
Lau re at mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych
(I na gro da na Kon kur sie im. Jose Itur bie go w Wa len cji
w Hisz pa nii w 1990 r., II na gro da na Kon kur sie im.
F. Lisz ta w Utrech cie w Ho lan dii w 1989 r.). Pro wa dzi
oży wio ną dzia łal ność ar ty stycz ną i pe da go gicz ną. Je go
ob szer ny re per tu ar obej mu je utwo ry od okre su ba ro ku
do współ cze sno ści, naj chęt niej gra jed nak dzie ła Cho pi -
na, Lisz ta, Rach ma ni no wa i Beetho ve na. W r. 1991 na -
grał w Ho lan dii na for te pia nie Erard z epo ki Lisz ta dwie
pły ty kom pak to we z utwo ra mi te go kom po zy to ra, kil ka
lat te mu uka za ła się w Sankt Pe ters bur gu je go ko lej -
na pły ta z na gra nia mi utwo rów J. S. Ba cha, F. Cho pi na,
E. Grie ga, S. Rach ma ni no wa i M. Ra ve la. W ostat nich la -
tach często wy stę pu je  też ja ko dy ry gent i ka me ra li sta.
W na szym kra ju, na za pro sze nie To wa rzy stwa im.
F. Lisz ta pro wa dził po nad 20 ogól no pol skich kur sów pia -
ni stycz nych (dla oko ło 1300 pe da go gów i uczniów z po -
nad 70 szkół mu zycz nych), był pro fe so rem wszyst kich
(20) mię dzy na ro do wych mi strzow skich kur sów oraz ju -
ro rem wszyst kich kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon -
kur sów pia ni stycz nych zor ga ni zo wa nych przez TiFL.
Je go do ro bek kom po zy tor ski to po nad 50 kom po zy cji –
są to utwo ry ka me ral ne, for te pia no we i sym fo nicz ne.
Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go, Po wia tu Trzeb nic kie go, Gmin Gło gów,
Obor ni ki Ślą skie, Wro cław, Fun da cji Pol ska Miedź i Związ ku
Ar ty stów Wy ko naw ców ST0ART.

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

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

50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10
tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL Sła�wo�mi�r�Kry�Sa�KON CERT FOR TE PIA NO Wy 

Uczeń Pań stwo wej Szko ły Mu -
zycz nej II st. im. W. Że leń skie go
w kl. prof. Ste fa na Woj ta sa
w Kra ko wie oraz w LO Ami go we
Wro cła wiu. Przez 5 lat uczęsz -
czał do PSM II st. we Wro cła wiu
w kl. prof. Ol gi Ru si ny. Jest ab -
sol wen tem Spo łecz nej SM I st.
w kl. mgr Kry sty ny Dy żew skiej.
Sła wek pra co wał z wie lo ma uzna ny mi pro fe so ra mi i or kie stra mi,
otrzy mał wie le na gród i wy róż nień, a do je go naj waż niej szych
osią gnięć na le ży: I Na gro da na III Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Pia ni stycz nym im. B. Bar to ka w War sza wie, Wy róż nie nie
na VII Cho pi now skich In ter pre ta cjach Mło dych Pia ni stów w Ko -
ni nie, II Na gro da na X Ślą skim Kon kur sie Pia ni stycz nym w Za brzu.
5�maja,�godz.�16:00�|�Klub�muzyki�i�Literatury,
pl.�T.�Kościuszki�10.�wstęp�wolny!

KALENDARIUM MAJ 2014



 Sza now ni Pań stwo,
z radością zapraszam do udziału w wydarzeniach artysty-
cznych i naukowych, które Akademia Muzyczna im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu proponuje w nadchodzącym
miesiącu. Maj zapowiada się niezwykle ciekawie.

Już na początku miesiąca nasza Uczelnia otwiera swoje podwoje dla wszystkich,
którzy chcieliby ją poznać. 9 i 10 maja odbędą się DDnnii  OOttwwaarrttee, organizowane 
z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i obecności Funduszy
Europejskich w naszym kraju. Jako beneficjenci jednego z programów unijnych
pragniemy zaprosić Państwa na spacer po Uczelni oraz kilka interesujących 
wystaw. 10 maja zorganizowany zostanie koncert w wykonaniu dyplomantów 
z udziałem Akademickiej Orkiestry Kameralnej.

W dniach 11-12 maja gościć będziemy pprrooff..  PPaauullaa    OO’’DDeettttee’’aa, światowej sławy
amerykańskiego lutnistę i muzykologa, wykładowcę nowojorskiej Eastman
School of Music. Mistrz poprowadzi kurs interpretacyjny. Trzy dni później stu-
denci uczestniczyć będą w kursie mistrzowskim prowadzonym przez cenionego
polskiego pianistę-kameralistę pprrooff..  JJeerrzzeeggoo  MMaarrcchhwwiińńsskkiieeggoo. Kursy realizo-
wane są w ramach czwartej edycji projektu MMiissttrrzzoowwiiee  ww  AAkkaaddeemmiiii.

Wszystkich zainteresowanych studiami w naszej Uczelni, a szczególnie tych, któ-
rzy chcieliby kształcić się w zakresie instrumentalistyki, zapraszam 17 maja 
na DDzziieeńń  OOttwwaarrttyy  WWyyddzziiaałłuu  IInnssttrruummeennttaallnneeggoo. Program DDnniiaa  OOttwwaarrtteeggoo  obej-
muje m.in.: prezentację oferty dydaktycznej Wydziału, konsultacje z pedagogami,
zwiedzanie Uczelni.  

Z wielu majowych koncertów, pragnę szczególnie polecić Państwa uwadze 
niecodzienne wydarzenie – oto 22 maja wystąpi w naszej nowej Sali Koncertowej
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu wraz 
z Akademicką Orkiestrą Dętą. Fakt, że muzyka to sztuka nieustannych poszu-
kiwań i nowatorskich rozwiązań, po raz kolejny potwierdzą członkowie Awan-
gardowej Orkiestry Akademii Muzycznej we Wrocławiu SSoouunndd  FFaaccttoorryy
OOrrcchheessttrraa – muzycy otwarci na wiele wyzwań, syntezę gatunków, konwencji,
działania multi- i intermedialne. Zespół, tworzony przez pedagogów, 
absolwentów i wyróżniających się studentów naszej Uczelni wystąpi 26 maja
w Sali Koncertowej  w ramach projektu PPoollsskkoo--NNiieemmiieecckkaa  FFaabbrryykkaa  DDźźwwiięękkuu.
Pragnę zaprosić Państwa także do wysłuchania muzyki w plenerze. Ostatniego
dnia maja Studio Kompozycji Komputerowej zaprezentuje swój dorobek pod-
czas XXIIXX  KKoonncceerrttuu  nnaa  ddzziieeddzziińńccuu. W maju nie zabraknie licznych koncertów 
wykonywanych przez studentów. Będą to m.in. projekty solowe i kameralne, 
występy dyplomantów, cykl koncertów Katedry Wokalistyki. 

Serdecznie zachęcam do korzystania z bogatej oferty Akademii Muzycznej im.
Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Pozostaję z nadzieją, że każde z wydarzeń
dostarczy Państwu wielu niezapomnianych wrażeń.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami – 
KKrryy  ssttiiaann  KKiieełłbb

RReekk  ttoorr  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj  iimm..  KKaa  rroo  llaa  LLii  ppiińń  sskkiiee  ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu

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

www.amuz.wroc.pl

MAJ 2014 
W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

1100  VV,,    ggooddzz..  1199::0000    Sala Koncertowa AMKL **
KONCERT DYPLOMANTÓW WYDZIAŁU 
INSTRUMENTALNEGO Z AKADEMICKĄ 
ORKIESTRĄ KAMERALNĄ

1111  --  1122    VV,,  ggooddzz..  1100::0000  --  1188::0000 Sala Kameralna AMKL
MISTRZOWSKI KURS LUTNIOWY 
PROWADZONY PRZEZ 
PROF. PAULA O’DETTE’A

1122  --  1144  VV,, Sala Kameralna AMKL
II UCZELNIANY KONKURS 
MUZYKI KAMERALNEJ

1155--1166  VV,,  ggooddzz..  1100::0000  --1177::0000  Sala Kameralna AMKL
MISTRZOWSKI KURS KAMERALNY 
PROWADZONY PRZEZ 
PROF. JERZEGO MARCHWIŃSKIEGO

1177  IIVV,,    ggooddzz..  1199::0000 Sala Koncertowa AMKL **
KONCERT DYPLOMANTÓW 
WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO

2211  VV,,    ggooddzz..  1188::0000  Sala Teatralna AMKL
KONCERT DYPLOMANTÓW 
STUDIÓW I STOPNIA 
WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ

2222  VV,,    ggooddzz..  1188::0000    Sala Koncertowa AMKL **
KONCERT REPREZENTACYJNEJ ORKIESTRY
WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU oraz 
ORKIESTRY DĘTEJ AKADEMII MUZYCZNEJ 
IM. K. LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

2266  VV,,    ggooddzz..  1199::0000 Sala Koncertowa AMKL **
MIĘDZYNARODOWY KONCERT 
W RAMACH PROJEKTU: 
POLSKO-NIEMIECKA FABRYKA DŹWIĘKU 
– muzyka na komputery i orkiestrę

2288  VV,,    ggooddzz..  1188::0000 Sala Teatralna AMKL
KONCERT DYPLOMANTÓW 
STUDIÓW II STOPNIA 
WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ

3311  VV,,    ggooddzz..  2211::0000    Patio AMKL
XIX KONCERT NA DZIEDZIŃCU

wstęp wolny - ilość miejsc ograniczona
* wstęp za bezpłatnymi kartami wstępu 
sszzcczzeeggóółłyy::  wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Kursy mistrzowskie realizowane są w ramach
projektu „Mistrzowie w Akademii”
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SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
oŻEnEK�
komedia wg. Mikołaja Gogola
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety:�27/16zł
SzaLonE�noŻyCzKi
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
wiELKiE�ŚwięTo�Konia!
G. 11:00-18:00�|�Galowice�
(gm.�Żórawina),�ul.�Leśna 5
WWyy  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
pamięCi�powSTań�ŚLĄSKiCH
Ra szo wa – Gó ra Św. An ny –
Zdzie szo wi ce, prowadzi Sta -
ni sław Bo bo wiec (18 km)
G. 7:20�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
wyCiECzKa�piESza
Trasa: Sa do wi ce Wro cław skie
– Mał ko wi ce do Sa mo two ru
G.�9:50�|�Dw.�Gł.�koło�kas
GorLiTz (z Jolantą Furyk)
zapisy�tel.�609.941.775

4�V��2014 NIEDZIELA

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
SzaLonE�noŻyCzKi
G.�18:00|wrocławski�Teatr�Komedia
oŻEnEK�
Ko me dia wg. Mi ko ła ja Go go la
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety�27/16�zł
STanD’�aL�monDo�
SEnza�’L�monDo
Premiera spektaklu Regula
contra Regulam Teatro
G.� 20:00�|�Brzezinka,�baza�instytutu
Grotowskiego.�wstęp�wolny!�
rezerwacja:�tel.�7134-45-320
WWyy  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
raDunia
Su li stro wicz ki – Łą ka Su li stro -
wic ka – Prze łęcz Tą pa dła.
Prow. Anna Woźnicka (16 km)
G. 7:30�|�Dw.�Centralny�pKS
SpaCEr�po wroCławiu
G. 10:00�|�Spotkanie
przy pomniku��hr.�a.�fredry

DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
poranEK�fiLmowy
G.�12:30�|�CS�wro.�wstęp�wolny!
CaLinECzKa�
G.�12:30�|�DS�Teatr�Lalki�i�aktora
w�wałbrzychu.�Bilety:�15/17�zł
naJ ( dzieci od 1 do 4 lat)
G.�12:30�|�mS�Teatr�Lalki�i�aktora
w�wałbrzychu.�Bilety:�15/20�zł

5�V��2014 PONIEDZIAŁEK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
Jazz�Jam�SESSion
G.�20:30�|�CS�impart
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
anTyGona�Teatr Mały
G.�10:00�|�firlej.�Bilet:�15�zł
rezerwacja�tel.�570-456-108
ŚwięToSzEK�Teatr Mały
G.�13:00�|�firlej.�Bilet:�15�zł
rezerwacja�tel.�570-456-108
WWyySSTTAAWWyy    »»    »»    »»
EuGEniuSz�GET�STanKiEwiCz
KO Ty (mie dzio ry ty) z pry wat -
nej ko lek cji Jo lan ty Kru szy ny
Ra dzic kiej. Wstęp wolny!
G.�18:00�|�Salonik�Trzech�muz

6�V��2014 WTOREK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
Eamon�mCGraTH
G. 19:00�|�Klub�łubu�Dubu,
ul.�odrzańska 24.�wstęp�wolny!
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
niEKompLETnoŚĆ Monodram
SĄSiaDKi�Cykl komed. cz. IV
G.�20:00�|�Cia.�Bilety:�12/18�zł
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
raz�muzyKa,�raz�HałaSy
O nie do mo wym miesz ka niu
w sa lach prób opo wie dr Ka li na
Ku kieł ko -Ro go ziń ska ad iunkt
w Wyż szej Szko le Hu ma ni -
stycz nej TWP w Szcze ci nie.
G.�18:00�|�mieszkanie�Gepperta
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
wiTamy�wE�wroCławiu
8. edy cja tur nie ju wro cław -

TEr�mo�pi�LE�poL�SKiE�PREMIERA
oprac. tekstu, reż. i oprawa muzyczna JAN KLATA

Ter mo pi le pol skie – okre -
śle nie nada wa ne bo ha -
ter skim bi twom na wzór
po sta wy Spar tan pod -
czas bi twy w wą wo zie
ter mo pil skim.
Ter mo pi le pol skie Ta de -
usza Mi ciń skie go to opo -
wieść o chwa le i hań bie
w dzie jach Pol ski (1787-
1813) od Kon sty tu cji 3
ma ja po Tar go wi cę, kam -
pa nię pol sko -ro syj ską,

in su rek cję ko ściusz kow ską, rzeź Pra gi i III roz biór Pol -
ski. Ter mo pi le pol skie Ja na Kla ty to im po nu ją ce wi do -
wi sko te atral ne, wy jąt ko wa sce no gra fia, sce ny
ba ta li stycz ne, nie zwy kłe efek ty dźwię ko we i świetl ne.
Ale przede wszyst kim to naj bar dziej po li tycz ny z po -
li tycz nych spek ta kli Kla ty.
Pre mie rze to wa rzy szy wy sta wa prac JO AN Ny KAUCZ,
(ab sol went ka ASP we Wro cła wiu) Au tor ka sym bo licz -
nych au to por tre tów two rzy ob ra zy i ry sun ki na gra ni -
cy re ali zmu ma gicz ne go, we ry zmu, pro zy ży cia.
Upra wia ma lar stwo, ry su nek i gra fi kę kom pu te ro wą.
prEmiEra 3�maja,�godz.�19:00.�Spektakle:�4, 6, 7, 10, 11�ma�-
ja,�godz. 19:00�|�Te�atr�pol�ski,�Sce�na im.�Jerzego�Grze�go�rzew�-
skie�go,�ul.�G.�za�pol�skiej 3.�Bi�lety: 40/30�i�32/26�zł

DLa�Jana�pawła�ii�CyKL: VER BUM CUM MU SI CA
Fun da cja Stu dium Cul tu rae Ec c le siae za pra sza na kon cert w wy -
ko na niu Ze spo łów Ka me ral nych z Ze spo łu Szkół Mu zycz nych
im. Ka ro la Szy ma now skie go z Wro cła wia oraz Ze spo łu In stru -
men tal ne go uczniów Szko ły Mu zycz nej im. Fran cisz ka Lisz ta
z Gło go wa. Wy kład pt. Pas cha Je zu sa Chry stu sa w na ucza niu
św. Ja na Paw ła II wy gło si ks. prof. Wło dzi mierz Wo ły niec. 
11�ma�ja,�godz.�17:00�|�ostrów�Tumski,�Ko�ściół�św.�Krzy�ża,��pl.�Katedralny

fE�STi�wa�L�Kwar�TE�nEum
PO LISH CEL LO QU AR TET | Czte ry wio lon cze le 
Kwar te neum w cy klu co mie sięcz nych kon cer tów pre -
zen tu je róż ne ze spo ły mu zycz ne, któ rych wspól ną ce -
chą jest licz ba czte rech wy ko naw ców. Dzię ki tej
wy jąt ko wej w ska li świa to wej for mu le ar ty stycz nej fe -
sti wa lu słu cha cze za każ dym ra zem po zna ją ko lej ny
moż li wy kształt mu zy ki kwar te to wej.
PPOO  LLIISSHH  CCEELL  LLOO  QQUU  AARR  TTEETT współ two rzą re pre zen tan ci
mło de go po ko le nia wio lon cze li stów pol skich: To masz
Da roch, Woj ciech Fu da la, Krzysz tof Kar pe ta oraz
Adam Krze szo wiec. Mło dzi uta len to wa ni mu zy cy ma -
ją w swo im do rob ku sze reg na gród w kon kur sach so -
lo wych i ka me ral nych, a tak że stu dia w róż nych
ośrod kach aka de mic kich w Pol sce i za gra ni cą. Ze spół
po wstał w 2011 r. i od te go cza su pro wa dzi ak tyw ną
dzia łal ność kon cer to wą, wy stę po wał m.in. na fe sti wa -
lach: Wra ti sla via Can tans, Jaz z to pad czy Schier mon -
ni ko og Cham ber Mu sic Fe sti val. Kon cen tru je się
na re per tu arze two rzo nym spe cjal nie z my ślą o kwar -
te cie wio lon cze lo wym, część utwo rów pre zen to wa -
na jest po raz pierw szy na pol skich es tra dach.
Pod czas wie czo ru ar ty ści wy ko na ją pro gram, skła da -
ją cy się m.in. z utwo rów pol skich kom po zy to rów –
Alek san dra Tan sma na i Ka zi mie rza Wił ko mir skie go. 
17�ma�ja,�godz. 18:00�|�aula�ossolineum,�ul.�Szewska�37,
(wejście�od�zaułka�ossolińskich).�Bilet:�30/20�zł
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skich przed szko la ków
G. 10:00�|�mDK�Śródmieście

7�V��2014 ŚRODA

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
maDELEinE�pEyroux�
Wokalistka jazzowa (USA)
G.�20:0|�Synagoga�pod�Białym
Bocianem.�Bilety:�150-60�zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
zaBiJaniE�GomułKi
Humorystyczny spektakl wg
powieści Tysiąc spokojnych
miast Jerzego Pilcha
G.�11:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety:�25/15�zł
FFIILLMMyy    »»    »»    »»
TańCE�których nikt nazwać
nie chciał: NO*20. Zapis
spektaklu Teatru Tańca Arka
G.�19:00�|Sala�Kinowa�iG.�wstęp�w.!
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
KrzySzTof�mroziEwiCz
spo tka nie i pro mo cja książ ki
pt. Ko re spon dent, czy li jak opi -
sać peł za ją cy ko niec świa ta
G.�18:00�|�Kawiarnia�ratuszowa,
rynek�39,�Legnica.�wstęp�wolny!

8�V��2014�CZWARTEK
DZIEń BIBLIOTEKARZA
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
zaBiJaniE�GomułKi
G.�11:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety:�25/15�zł
LEninGraD
G.�19:00�|�CS�impart.�Bilet:�40/35
DziEń�DoBry�i�Do�wiDzEnia

Dramat Athol Fugard. Scena
Inicjatyw Aktorskich.
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilet:�18�zł
ŻyCiE�SzKoDzi�zDrowiu
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia
z�TwoJĄ�CórKĄ?�niGDy!
Spek takl przed pre mie ro wy
Wro cław skie go Te atru Ko me dia
G.�20:00|aTm�Scena�na�Bielanach
WWyySSTTAAWWyy    »»    »»    »»
arEK�GoLa�–�foToGrafiE
G.�17:00�|�DCf�Domek�romański,
pl.�bpa�nankiera�8
Ka�Ta�rzy�na�przE�zwań�SKa
Wernisaż wystawy
G.�19:00�|�mieszkanie�Gepperta
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
DooKoła�ŚwiaTa�Cz.�ii
Pre lek cję czwartkową o Mek -
sy ku, Pe ru, Por tu ga lii, Sin ga -
pu ru, Sri Lan ki i Tu ne zji pro w.
Sta ni sław Dą brow ski
G.�19:00�|�muzeum�przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
wiTamy�wE�wroCławiu
Tur nie ju przed szko la ków
G. 10:00�|�mDK�Śródmieście

9�V��2014� PIąTEK
DZIEń EUROPy
KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
KonCErT�KamEraLny
MAZO HORN QUARTET
Kwartet waltorniowy
G.�19:00�|�filharmonia�Sudecka

z Two�JĄ�Cór�KĄ?�ni�GDy!
WROCŁAWSKI TE ATR KO ME DIA – PRE MIE RA
Pol ska pra pre mie ra sztu ki An tonína Procházky – po -
pu lar ne go u na szych po łu dnio wych są sia dów ko me -
dio pi sa rza, ak to ra i re ży se ra.
Hhi sto ria dwóch za przy jaź nio nych od lat par mał żeń -
skich – Szi man dlów i Ko uko li ków. Ci ostat ni, głów nie
z ini cja ty wy żo ny – Ali cji, sta ra ją się za po biec nie unik -
nio ne mu kry zy so wi wie ku śred nie go. Za na mo wą
pań stwa Szi man dlów wy jeż dża ją na dru gą po dróż po -
ślub ną w Ru da wy, po wie rza jąc opie kę nad na sto let -
nią cór ką San drą swym przy ja cio łom.
8,�9�ma�ja�godz. 20:00�|�Spek�takle�przed�pre�mie�ro�we�
prEmiEra�10�ma�ja�godz. 18:00�|�aTm�Scena�na�Bielanach

Ko�niEC�PPRREEMMIIEERRAA  TTEEAATTRRUU  SSZZTTUUKK
SPEKTAKL | PERFORMANCE
Sce na riusz, re ży se ria, sce no gra fia:
Ewe li na Ci szew ska, Ro bert Ba liń ski
Lek ka rzecz o koń cu świa ta i nie tyl ko; za kro pio na mu -
zy ką na ży wo i es te ty ką lat 70. Fu zja pan to mi my, nie -
ty po wych brzmień i co dzien ne go ab sur du, gdzie ruch
sta je się pre tek stem dla dźwię ku, dźwięk zaś sta je się
od po wie dzią pro wo ku ją cą ruch. Ca ła więc struk tu ra
jest tyl ko za ry so wa na, ubra na w ra my cza so we i ogól -
nie przy ję tą kon wen cję.
…do miesz ka nia sa mot nie ży ją ce go, ale dość sym pa -
tycz ne go ka wa le ra wpro wa dza się 6 osób. Ta nie ty po -
wa in wa zja wy wra ca ży cie głów ne go bo ha te ra do gó ry
no ga mi. Z każ dą mi nu tą ro bi się co raz gło śniej i cia śniej.
Je dy nie są siad ka, ni czym me tro nom, kon se kwent nie
od mie rza ucie ka ją cy czas. Świę ty spo kój i po rzą dek
świa ta wy da ją się być bez pow rot nie stra co ne… 
prE�miE�ra 16�maja,�godz. 19:00�|�Duża�Scena�Teatru�pwST,
ul.�Braniborska�59

pa�niEn�Ki�z TEm�pE�ra�mEn�TEm
PREMIERA w CIA
Pó ki tań czą i drzwi są otwar te, za nim ser ca upa dłość
ogło szą, za pra sza my na wie czór z tem pe ra men tem.
Czte ry ko bie ty, jed na uli ca, nie jed na hi sto ria… Każ da
obu dzi Wa sze tęt no swo im tęt nem. Za pew nia my nie -
sfor ne, mło de cia ła bo ga te w przej rzy ste alu zje. Wsłu -
chaj cie się w opo wie ści Pa nie nek z tem pe ra men tem. 
prEmiEra�16�maja,�godz. 20.00�|�Centrum�inicjatyw
artystycznych,�ul.�Tęczowa�79/81,�i�p.�Bi�le�ty: 12/18 zł

OL GA TO KAR CZUK
Ko�TLi�na
re ż. Agniesz ka Ol sten
Spek takl po wra ca na de ski Du -
żej Sce ny WTW po pół rocz nej
prze rwie. Jest to spo tka nie
z uni kal nym ze spo łem lu dzi
i psów, któ rych wspól na pra ca
i obec ność w te atrze do wo dzą,
że wspól no ta istot ludz kich i nie -ludz kich jest moż li wa nie tyl -
ko w ży ciu co dzien nym, ale rów nież w sztu ce.
A. Ol sten: Re ży se ria zwie rząt jest sta nem roz po zna nia/wie dzy
i ak cep ta cji. Za ło ży li śmy, że to my bę dzie my się uczyć, a one wnio -
sły du żo em pa tii i czu ło ści w pro ces bu do wa nia przed sta wie nia.
Nie mu sie li śmy od gry wać ról ty pu re ży ser, ak tor, bo psy „wzy wa -
ły” do by cia so bą na bar dziej pod sta wo wym po zio mie.
2,�3,�4�maja,�godz.�18:15�|�wrocławski�Teatr�wspólczesny,
Duża�Scena,�ul.�rzeźnicza�12.�Bilety:�32/24�zł

Fot. K. Bieliński



rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/337 21 03, a.paluch�pantomima.wroc.pl
sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego

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

HISTORIA BRZYDOTY
reżyseria: Anna Piotrowska

SZATNIA
reżyseria: Zbigniew Szymczyk,

ZUZANNA I STARCY
reżyseria: Leszek Mądzik

21, 22 maja, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c

WARSZTATY SZTUKI MIMU
2, 3, 4 i 23, 24, 25 maja
zapisy i informacje:
promocja�pantomima.wroc.pl

16, 17, 18 maja, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim

pl. Orląt Lwowskich 20c

30, 31 maja, godz. 19.00
Teatr Polski – Duża Scena

ul. Gabrieli Zapolskiej 3
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Trio�JaK�amaDEuSz
Koncert kameralny
G.�20:00�|�muzeum�przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
zaBiJaniE�GomułKi
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety�25/15�zł
ŻyCiE�SzKoDzi�zDrowiu
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia
z�TwoJĄ�CórKĄ?�niGDy!
Spek takl przed pre mie ro wy
Wro cław skiego Te atru Ko me dia
G.�20:00|aTm�Scena�na�Bielanach
WWyySSTTAAWWyy    »»    »»    »»
JEDno�w�TrzECH
Ja nusz Ko nec ki – ma lar stwo
Be ata Ko nec ka – ry su nek
Ma tyl da Ko nec ka – ilu stra cje
G.�17:00�|�muzeum�przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze
pTaKi�i�przESTrzEniE
AN DRZE J BIE ń - wer ni saż
wy sta wy ma lar stwa 
G.. 18:00�|�Klub�mu�zy�ki�i Li�te�ra�-
tu�ry.�wstęp�wol�ny!
BaSia�BańDa,
aLEKSanDra�KuBiaK
Planety w mojej głowie
G.�19:00�|�Galeria�arttrakt

10�V��2014� SOBOTA

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
z�TwoJĄ�CórKĄ?�niGDy!
Spek takl pre mie ro wy Wro -
cław skie go Te atru Ko me dia
G.�18:00|aTm�Scena�na�Bielanach
poTrETy�wiŚniowEGo�SaDu
reżyseria Grzegorz Bral
G.�20:00�|�Teatr�pieśń�Kozła.
Bilety:�30/50�zł
WWyySSTTAAWWyy    »»    »»    »»
anna�BorCz
PęDZ LEM i SZPA Dą wer ni saż
wy sta wy ma lar stwa
G.�15:00�|�Galeria�akwarela,
pl.�uniwersytecki�7
FFIILLMMyy    »»    »»    »»
miESiĄC�KomEDii
Rozbawia: Monty Python
G.�18:00�|�Kontury�Kultury
wstęp�wolny!
WWyy  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
mięKinia�– Wojnowice –
Leśnica. Prowadzi Kazimierz
Rusek (16 km)
G.�8:10�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
wyCiECzKa�piESza
Tra sa: Gnie cho wi ce – Kro bie -
lo wi ce – Gniechowice
G.�9:40�|�poczekalnia�Dw.�pKS

Di�erence Screen
international artists’ �lm re�ects on changing 
realities through people and places

Russian KAMA3  Adad Hannah

www.di�erencescreen.net

21 May 2014
19.00-21.30

WRO Art Center
ul. Widok 7, 50-052 Wrocław

www.di�erencescreen.net

Pharmacy Bruce Checefsky

10–11 maja 2014
godz. 20.00

13–14 maja 2014
godz. 19.00

TEATR PIEŚŃ KOZŁA
ul. Purkyniego 1, Wrocław
www.piesnkozla.pl

Informacja:  www.piesnkozla.pl, tel. 71 342 71 10
Miejsce: Teatr Pieśń Kozła, ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław
Bilety: Data: 10-11 maja 2014, godz. 20.00, cena: 30 PLN / 50 PLN
 Data:  13 - 14 maja 2014, godz. 19.00, cena: 20 PLN /40 PLN 
Sprzedaż:  ticketpro.pl, bilety dostępne w salonach Empik, punktach sprzedaży oraz online Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

fot. K. Bieliński

Ta chóralno-choreograficzna partytura 
porywa. Nie jest to jednak podróż beztroska
(Mateusz Węgrzyn)
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STanD’�aL�monDo�SEnza�‘L�monDo
PREMIERA W RAMACH PROGRAMU: REGOLA DEI LAUDESI
RRyy  ttuu  aałł  ooppaarr  ttyy  oo llaauu  ddee  ssii..  Lau da (dosł. chwa ła; pieśń po chwal -
na) to wspól na na zwa kil ku „im pul sów” re li gij nych i ar ty stycz -
nych po wsta łych w trzy na sto wiecz nej Ita lii.
„Pie śni po chwal ne, sy tu ują ce się na sty ku mo dli twy, nar ra cji dra -
ma tycz nej, po ezji i mu zy ki, uj mo wa ne by ły zwy kle w zbio ry lau -
da ri. Wszyst kie pie śni, któ re wy ko nu je my, po cho dzą z Lau da rio
di Cor to na, naj star sze go zbio ru mo no dii li tur gicz nych w ję zy ku
vol ga re po wsta łe go w dru giej po ło wie XIII wie ku. Wy ko nu jąc nie -
któ re kom po zy cje z Lau da rio di Cor to na, mo że my po łą czyć
wszyst kie war stwy, z któ rych zło żo ne są pie śni. Po szu ki wa nie
ta kie go po łą cze nia jest ce lem na szej pra cy w Stand” al mon -
do sen za „l mon do.” Raúl Ia iza
4�maja,�godz.�20:00�|�Brzezinka,�leśna�baza�instytutu
Grotowskiego.�wstęp�wolny�za�rezerwacją�tel.�71�34-45-320

DziEń�Do�Bry�i Do wi�DzE�nia
PRE MIE RA SCE Ny INI CJA TyW AK TOR SKICH
Athol Fu gard (ur. 1932), zna ny na ca łym świe cie dra -
ma to pi sarz z RPA, zy skał roz głos głów nie dra ma ta mi
do ty ka ją cy mi kwe stii apar the idu i na ro dzin no we go
po łu dnio wo afry kań skie go spo łe czeń stwa. Dzień do -
bry i do wi dze nia (1965), jed na z je go wcze snych sztuk,
jest jed nak zu peł nie apo li tycz na. To hi sto ria ro dzeń -
stwa, któ re spo ty ka się po la tach i się ga pa mię cią
do wspo mnień z dzie ciń stwa, by do szu kać się tam po -
cząt ków swej do ro sło ści.
prE�miE�ra�2�ma�ja,�go�dz. 19:00�|�8�ma�ja,�go�dz. 19:00
Te�atr�mo�drze�jew�skiej,�Legnica.�Bi�le�ty:�30/18 zł



Drodzy Czytelnicy i Widzowie…

REPERTUAR - MAJ 2014
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Prometeusz spektakl akrobatyczno-taneczny

Prometeusz spektakl akrobatyczno-taneczny

Prometeusz spektakl akrobatyczno-taneczny

Jazz jam session koncert

13 V Blues jam session konc

wystawa w Domku Miedziorytnika

ert

Jacek Wójcicki  koncert

Leningrad spektakl muzyczny w Teatrze Pios

Janusz Radek koncert w Teatrze Piosenki

enki

Zwyczajna opowie spektakl

Krzysztof Maj
dyrektor generalny BF Impart 2016

IMPART

 
BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 
ul. Komuny Paryskiej 39-41
sekretariat: tel./fax (71) 343 29 62,
e-mail: sekretariat@impart.art.pl
www.impart.art.pl

Marketing i dział sprzedaży
Tel. (71) 344 39 45 ,
Alicja Dolata tel. 797 128 777, alicja.dolata@impart.art.pl  
Wojciech Cencner tel. 797 128 786, wojciech.cencner@impart.art.pl

Kasa biletowa
czynna : poniedziałek-piątek 12.00-18.00
oraz na dwie godziny przed spektaklami i koncertami
tel. (71) 341 94 32, ul. Mazowiecka 17 , 50-412 Wrocław
e-mail; rezerwacje@impart.art.pl
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pracowali przez ostatni rok. 



W MAJOWYM NUMERZE ODRY: · Rozmowy z Łukaszem Turskim i Adolfem Juzwenką · Grotowicz
o I wojnie · SŁAPCZUK – Dziennik z Majdanu (cd) · Ukraina z perspektywy Brukseli · Laura Ulewicz
i zbite pokolenie · Grochowska o STRZELECKIM · KOZŁOWSKI o sensie życia · LEHMAN:
10 tez o krytyce sztuki · Topolski · Wiersze: Zariwna i Karasek · Poznańska Wiosna Muzyczna

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; dcik@okis.pl

DZIEŃ JEST ZA KRÓTKI KILKA OPOWIEŚCI AUTOBIOGRAFICZNYCH
Wystawa jest poświęcona autobiograficznym relacjom w najnowszej sztuce pol-
skiej. Zaproszeni artyści opowiadają własne historie. Są to historie z życia wzięte,
w których narracja zazwyczaj jest snuta w pierwszej osobie. Napięcie pomiędzy fi-
gurą autora a podmiotem dzieła z jednej strony, a z drugiej – pomiędzy fikcją
a prawdą przedstawienia tworzy oś tej wystawy.

Wernisaż 30 maja 2014, godz. 18.00.
Galeria Mała BOK ul. Legionowa 5, Białystok (do 12 czerwca br.)

AREK GOLA – FOTOGRAFIE
Arkadiusz Gola jest doktorantem Insty-
tutu Kreatywnej Fotografii Uniwersyte-
tu Śląskiego w Opawie (Czechy).
Zajmuje się fotografią dokumentalną,
głównie rejestrując zmiany zachodzące
w społeczeństwie na Górnym Śląsku
po 1989 r. Szczególnie interesują go
miejsca związane z przemysłem ciężkim. Od 1991 r. pracuje jako fotoreporter pra-
sowy, od 18 lat w redakcji Dziennika Zachodniego w Katowicach.
Na ekspozycji zaprezentowane zostaną wielkoformatowe prace z różnych cyklów,
wyselekcjonowane specjalnie na wystawę we Wrocławiu.

Wernisaż 8 maja, godz. 17.00. Wystawa czynna do 7 czerwca br.
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

ZBIGNIEW KULIK
LA PETITE FRANCE – STRASBOURG
Prezentowane fotogramy pokazują
zarówno starą, jak i nową zabudowę
Strasburga, miasta o wielu obliczach,
urzekającego swoim osobliwym pięk-
nem. Obok starego miasta noszącego
nazwę „La Petite France” (Mała Fran-
cja) i słynnej katedry, oglądać moż-
na także bardzo nowoczesne budynki
różnych instytucji europejskich: Par-
lamentu Europejskiego, Domu Euro-
pejskiego, Pałacu Sprawiedliwości.

Wystawa czynna do 30 maja br.
Galeria Dolnośląskiego Centrum
Informacji Kulturalnej OKiS
Rynek-Ratusz 24, Wrocław

XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ

Ideą Festiwalu jest prezentacja muzy-
ki średniowiecza, renesansu i baroku
na kopiach instrumentów z ubiegłych
epok i z wykorzystaniem dawnych
technik wykonawczych.
W ramach tegorocznej, XXIII edycji fe-
stiwalu, zatytułowanej „W stronę
Oświecenia” wychodzimy poza ścisłą definicję Muzyki Dawnej, promując rów-
nież wykonanie muzyki klasycyzmu na dawnych instrumentach. Dzisiaj muzykę
czasów Oświecenia wykonuje się na instrumentach historycznych i jest to głów-
ne, kulturoznawcze kryterium wyboru koncertu zespołu Trio Amoroso. Jacek
Kowalski natomiast przygotował premierę pieśni z czasów króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego: „TANIEC RZECZYPOSPOLITEJ, czyli głosy Insurekcji An-
no 1794 w jej 220-lecie”. Ponadto wystąpi czeski chór Boni Pueri w repertuarze
„Hallelujah”, Orkiestra Barokowa z zespołem solistów zaprezentuje „Pasję wg.
św. Jana” J. S. Bacha, a Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego
pod kierunkiem Jane Gingell wykona XVII-wieczne widowisko teatralno-tanecz-
no-muzyczne „Pan Pepys i Pan Pembleton”.
20-26 maja – Wrocław, 29 maja – Łomnica, 30 maja – Ząbkowice Śląskie, 31 maja

– Galowice, 1 czerwca – Kłodzko, 4 czerwca – Jelenia Góra – Cieplice-Zdrój

DOLNOŚLĄSKA
LIGA TALENTÓW III EDYCJA

Pomysłodawca Dolnośląskiej Ligi Ta-
lentów, wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego Radosław Mołoń za-
prasza dolnośląskich artystów do za-
prezentowania swoich umiejętności.
DLT to przegląd artystów z Dolnego
Śląska, w którym prezentowane są
piosenki, pieśni, występy teatralne,
kabaretowe, taneczne i inne formy ar-
tystyczne przyjęte przez organizatora.

Najbliższe eliminacje:
17 maja, godz. 11.00 – Obornicki
Ośrodek Kultury w Obornikach Śl.
24 maja, godz. 11.00 – Bogatyński
Ośrodek Kultury w Bogatyni.

Szczegóły na:
www.dolita.pl oraz na www.dokis.pl
– największym portalu o dolnoślą-
skiej kulturze i sztuce.

Chór Boni Pueri

OKIS_243_CJG 23-04-14  11:47  Strona 1



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MAJ 2014

OBRAZY I GWASZE
z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Retrospektywna wystawa jednego z najwybitniejszych polskich artystów współcze-
snych prezentująca jego twórczość od debiutu po okres dojrzały. Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu posiada najbogatszą w kraju kolekcję prac Jana Lebensteina, liczy ona 
126 dzieł, są wśród nich rysunki, gwasze, gra� ki i obrazy olejne.

Prezentacja dzieł sztuki zakupionych do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu w 2014 r. Dzięki do� nansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Muzeum wzbogaciło się o dzieła sztuki współczesnej (M. Abakanowicz, B. Biegas, 
R. Zamorski) oraz porcelanę i szkło z 1. poł. XIX w. Wśród zakupionych zabytków 
znalazły się m.in. porcelanowe talerze powstałe w manufakturze berlińskiej i zdo-
bione przedstawieniami Wrocławia oraz zbiór szklanych naczyń pamiątkowych: 
pucharów, szklanic, talerzyków, które powstały w hutach działających w Kotlinie 
Jeleniogórskiej i Kotlinie Kłodzkiej.

Wystawa stała: 
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
Wystawy czasowe:
W KRAJU GOLDÓW I OROCZONÓW

c o d z i e n n i e  0 9 . 0 0 – 1 7 . 0 0
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

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

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji
Kościuszkowskiej, udostępnione we Wrocławiu w 1985 r.

Tadeusz Kościuszko w medalierstwie – medale z kolekcji
Krzysztofa Lachowicza. 

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:
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mu�zEum�papiErniCTwa
Noc ne zwie dza nie dusz nic kie go mły na pa pier ni cze go; zwie -
dza ją cym udo stęp nio ne zo sta ną wy sta wy sta łe po świę co ne
hi sto rii pa pie ru i pa pier nic twa oraz cza so wa, prze zna czo na dla
wszyst kich mi ło śni ków ksiąg ko lek cjo ner skich, nie kie dy nie -
zwy kle kosz tow nych, pie czo ło wi cie prze cho wy wa nych w dusz -
nic kim ma ga zy nie mu ze al nym – Wy daw nic twa bi blio fil skie na
pa pie rze czer pa nym; zwie dza nie uzu peł nio ne zo sta nie o noc -
ne czer pa nie pa pie ru ze spe cjal nie na ten wie czór przy go to -
wa ną ma są z do dat kiem gwiezd ne go py łu!
17�ma�ja,�w go�dz. 20.00-23.00�|�muzeum�papiernictwa
w�Dusznikach�zdroju,�ul.�Kłodzka�42

mu�zEum�ET�no�Gra�fiCz�nE
Noc na wy pra wa do Kra ju Gol dów i Oro czo nów. Głów ną
atrak cją No cy bę dzie otwar cie wy sta wy przy go to wa nej
z oka zji set nej rocz ni cy wy pra wy prof. Sta ni sła wa Po -
nia tow skie go do Kra ju Nada mur skie go (Sy be ria) i pre -
zen tu ją cej obiek ty ni gdy wcze śniej nie po ka zy wa ne.
ggooddzz.. 1166..0000 – Amu dziar ela dui, am ba par de -ani ga za -
ba wy dla dzie ci (wy ci nan ki nie z pa pie ru, za cza ro wa ne
bur cha ny, bez kr wa we po ło wy, ma gicz ne ło mo ty)
ggooddzz.. 1188..0000 – wy sta wa: W kra ju Gol dów i Oro czo nów
ggooddzz.. 1199..0000 – film: Bro ni sław Pił sud ski  – ba dacz Sy be rii
ggooddzz.. 2200..0000 – Syl wet ka Sta ni sła wa Po nia tow skie go
na tle in nych pol skich ba da czy Sy be rii – wy kład dr Ste -
fa nii Skow ron -Mar kow skiej; ggooddzz.. 2211..3300 – ma gicz ne
mu zy ko wa nie – wy stęp ze spo łu Sam ba ca tum
17�ma�ja,�w�godz. 16.00-24.00�|�muzeum�Etnograficzne
we�wrocławiu,�ul.�Traugutta�111/113.�wstęp�wol�ny!

ziE�Lo�na�noC�wE�wro
CS WRO za pra sza wszyst kich nie za leż nie od wie ku na Zie lo ną
Noc – spo tka nie ze sztu ką, na tu rą i tech no lo gią. Pod czas wę -
drów ki po Zie lo nym La bi ryn cie od kry wa my obiek ty i in sta la cje,
wśród nich dźwię ko wy ogród Ako usma flo re, cy fro wy wo do -
spad z to wa rzy szą cą mu plan ta cją hy dro po nicz ną, ele men ty
śro do wi ska przy rod ni czo -cy fro we go, pro wa dzą ce do wy bra -
nych dzieł z ko lek cji WRO i pra ce po wsta łe w trak cie warsz ta -
to wych spo tkań ar ty stów z pu blicz no ścią. W za aran żo wa nej
na no wo Czy tel ni Me diów cze ka ją Prze wod ni cy Sztu ki, któ rzy
po pro wa dzą spa cer in te rak tyw ny mi ścież ka mi La bi ryn tu.
War to za brać ze so bą swe urzą dze nia mo bil ne – smart fo ny
i ta ble ty – by od kry wać no wy spo sób zwie dza nia i w peł ni sko -
rzy stać z przy go to wa nych przez WRO apli ka cji!
17�maja,�w�godz.�17:00-23:00�|�Centrum�Sztuki�wro,�ul.�widok�7

mDK�ŚróDmiEŚCiE
Tej No cy za rów no dzie ci, mło dzież i do ro śli bę dą mo gli spró bo wać
swo ich sił w róż nych tech ni kach sztuk pla stycz nych ta kich jak:
ce ra mi ka ar ty stycz na, zdo bie nie szkła na zim no, mo no ty pia gra -
ficz na, ry so wa nie na fo lii, ma lo wa nie, ry so wa nie oraz wykonanie
te atral ne go ma ki ja żu z gli ny, fo to gra ficz ne se sje por tre to we.
Atrak cją dla ma lu chów bę dzie m.in. ma lo wa nie bu zi i szy cie
szma cia nych za ba wek. Opie ku no wie Ga le rii opro wa dzą po wy -
sta wie: Sztu ka sma ku – kuch nia ar ty stycz na, opo wie dzą o kul tu -
ro twór czym wy mia rze sztu ki ku li nar nej.
17�maja,�w�godz.�17.00-21.00�|�mDK�Śródmieście,�ul.�Dubois�5

NOC MU ZE óW – 17 MA JA 2014

Ga�LE�ria�Kry�STy�ny�Ko�waL�SKiEJ
AANN  NNAA  HHÜÜBBSSCCHH – PRZE ŚWIE TLE NI
Ar tyst ka, uro dzo na w Star gar dzie Gdań skim w 1975 r,
w wie ku 13. lat emi gru je do Nie miec, gdzie po ukoń cze -
niu tech ni kum pla stycz ne go w Wup per ta lu, stu diu je
w Do rt mun dzie ar chi tek tu rę. Nie zwy kle ak tyw na ja ko
twór ca, pe da gog i ani ma tor zda rzeń ar ty stycz nych. Wy -
sta wa pre zen tu je pra ce z cy kli: Lu dzie w klat ce, Ma ski

i Na pla ży w Fu ku shi mie, bę -
dą ce ar ty stycz ną re ak cją
do zda rzeń współ cze sno ści.
wer�ni�saż 17�ma�ja,�godz.�18:00
Ga�le�ria�Sztu�ki�współ�cze�snej
Kry�sty�ny�Ko�wal�skiej,
ul.�Jat�ki 14-15�(�do 31.05)

muzEum�miEDzi
Wy jąt ko wo Le gnic kie Mu zeum Mie -
dzi za pra sza na Noc Mu ze ów 31
ma ja, w tym dniu bę dzie moż -
na zwie dzić Le gnic ką wy sta wę Ry -
ce rze wol no ści – Straż ni cy praw.
Szlach ta na Ślą sku w śre dnio wie czu
i cza sach no wo żyt nych, któ ra pre -
zen tu je hi sto rię naj waż niej szych
ślą skich ro dów ksią żę cych i szla-
chec kich, dwor ską kul tu rę i oby cza je.
OO ggooddzz.. 1199:: 3300 roz pocz nie się wy kład prof. Ja na Ha ra si mo wi cza
pt. Blask ślą skiej szlach ty.
31�maJa,�w�godz.�18:00-23:00�|�muzeum�miedzi�w�Legnicy
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mu�zEum�na�ro�Do�wE�wE�wroCławiu
Wy KŁA Dy: ggooddzz.. 1166..0000 – O twór czo ści Ja na Le ben ste ina; ggooddzz.. 1177..3300 – Mo tyw
świąt ży dow skich w sztu ce; ggooddzz.. 1199..0000 – Ilu stra cje do: Księ ga Hio ba
SPEK TA KLE TE ATRAL NE: ggooddzz.. 2200..3300,, 2211..3300,, 2222..3300
Osmo za – spek takl Wro cław skie go Te atru Współ cze sne go na pod sta wie ese -
jów Hel mu ta Kaj za ra o sztu ce. Reż.: Ka ta rzy na Ba ra niec ka, wy stę pu ją: Mar -
ta Ma li kow ska, Krzysz tof Ku liń ski.
WARSZ TA Ty DLA DZIE CI: ggooddzz.. 1166..0000 – Ko lo ry i za pa chy świąt ży dow skich
ggooddzz..  1177..0000 – Co się czai w wy obraź ni…? O twór czo ści Ja na Le ben ste ina
ggooddzz.. 1188..0000 – Ilu stru je my opo wia da nia jak Jan Le ben ste in
Na za ję cia dla dzie ci OBO WIą ZU Ją ZA PI Sy, tel. 71-372-51-48.
17�ma�ja,�w�godz.�16.00-24.00�|�muzeum�narodowe,�pl.�powstańców�warszawy�5

GaLEria�EnTropia�RREE::CCyy  KKLLIINNGG in sta la cja|obiek ty|vi deo
MA CIEJ Bą CZyK, JA KUB JER NAJ CZyK, CLAUS LAR SEN, AR TUR TAJ BER
Ter min re cy kling w od nie sie niu do pre zen to wa nej wy sta wy zda je się – po dob nie
jak sa me pra ce i obiek ty – ge ne ro wać wie le sko ja rzeń. (...) Prze bie gi te wi docz ne
są w fa scy nu ją cych pra cach zre ali zo wa nych za po mo cą róż nych tech nik i me -
diów: w in sta la cji dźwię ko wo -wi zu al nej Mać ka Bą czy ka „_N_a__g___r____a_____
To się ni gdy nie skoń czy”, któ ra za po mo cą kul to we go ma gne to fo nu szpu lo we -
go „Na gra” i ta śmy ma gne to fo no wej roz sze rza me dium dźwię ko we na ob szar
zja wi sko wej wi zu al no ści, w elek tro -me cha nicz nej, mi ni ma li stycz nej pra cy Clau -
sa Lar se na, gdzie „ani mu je” on ma szy no wy łań cuch, w in te rak tyw nej ani ma cji
„Hi po cy klo ida” Ja ku ba Jer naj czy ka oraz vi deo Ar tu ra Taj be ra z per for man su TI -
ME MIT. Re: cy kling łą czy te osob ne, elek tro me cha nicz ne i wir tu al ne by ty w je den
wspól ny „or ga nizm”. Ku ra tor: Ma riusz Jod ko
wernisaż�17�maja,�godz. 18.00,�(do�4.06)�|�Ga�le�ria�En�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

mu�zEum�przyroDniCzE
Bez płat ne zwie dza nie Mu zeum; Wer ni saż wy sta wy rzeźb Ry szar da Za ją ca; Kon -
cert mu zy ki daw nej; Pre lek cja nt. Cy ster si w Cie pli cach 1403-1810, pro wa dzi mgr
Sta ni sław Firszt; Pre lek cja nt. Ko ściół Św. Ja na Chrzci cie la w Cie pli cach, pro wa -
dzi mgr Jo an na Mie lech; Film Fun da cji Wspie ra nia Ini cja tyw Eko lo gicz nych, pt.
So wy Pol ski; Od 21: 00 Wy ciecz ka W po szu ki wa niu pta ków no cy, do cie plic kich
par ków pod opie ką or ni to lo ga mgr Bo że ny Gramsz.
17�ma�ja, godz. 16.00-23.00�|�mu�zeum�przy�rod�ni�cze�w Je�le�niej�Gó�rze,�ul.�Cie�plic�ka 11a

NOC MU ZE óW – 17 MA JA 2014

Kon�Tu�ry�KuL�Tu�ry�STRE FA EDU KA CJI TWóR CZEJ
W Kon tu rach bę dzie moż na zo ba czyć wy sta wę wro cław skiej ar tyst ki An ny Ku te -
ry POST… Jest to zbiór prac re ali zo wa nych od 2010 ro ku – mon ta że fo to gra ficz ne
i pro jek cje vi deo, w któ rych An na Ku te ra po dej mu je te mat mass me diów, wy po -
wia da jąc się w róż nych dzie dzi nach sztu ki: fo to gra fii, fil mie, envi ron ment, in sta -
la cji i per for man ce. Wie czo rem od bę dzie się spo tka nie au tor skie An ny Ku te ry.
Po nad to od bę dą się warsz ta ty vi deo art dla mło dzie ży i do ro słych (pro w: Pa weł Li -
sek) oraz ple ne ro we warsz ta ty z rzeź by dla dzie ci Owo co wo mi (Te re sa Mi le wicz)
17�maja,�godz.�15.00-2.00�|�Kon�tu�ry�Kul�tu�ry,�ul.�Ja�giel�loń�czy�ka 10a
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ŚLaDami�anny�GErman
Pro wa dzą: Ur szu la Miecz ni -
kow ska i Ja dwi ga Ba ła ziń ska
G. 10:00�|�Spo�tka�nie�przy fon�tan�-
nie�Szer�mie�rza�k.�uni�wer�sy�te�tu
wr.,�pl.�uniwersytecki
wyCiECzKa�auToKarowa
Trasa: Chrząstawa Wielka,
Wojnowice, Nadolice (ognisko)
G. 9:00�|�od�jazd�aut. pl.�pił�sud�-
skie�go.�za�pi�sy:�tel. 501-210-671
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
maDaGaSKar�i KunG�fu
panDa�Filmy animowane
G.�11:00�|�Kontury�Kultury
wstęp�wolny!
piKniK�w�HumaniTarium
Warsztaty (10 zł), gry i pokazy
G.�11:00�|�ul.�Stabłowicka�147�a
GiTarKa�2014
Po pi sy mło dzie żo wych grup
gi ta ro wych z wro cław skich
do mów kul tu ry
G. 16:00�|�mDK�Śródmieście

11�V��2014� NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
DLa�Jana�pawła�ii
Z cyklu: Ver bum cum Mu si ca
G.�17:00�|�Kościół�św.�Krzyża,
ostrów�Tumski.�wstęp�wolny!
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
KoLaCJa�na�CzTEry�ręCE
G.�17:00|wrocławski�Teatr�Komedia
roxxy2HoT
Mocno pikantny monodram
Pawła Palcata

G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety:�25�zł
BoEinG�BoEinG
G.�19:00|wrocławski�Teatr�Komedia
poTrETy�wiŚniowEGo�SaDu
reżyseria Grzegorz Bral
G.�20:00�|�Teatr�pieśń�Kozła.
Bilety:�30/50�zł
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
poranEK�fiLmowy
G.�12:30�|�CS�wro.�wstęp�wolny!
KróLEwna�ŚniEŻKa
G.�12:30�|�DS�-�Teatr�Lalki�i
aktora�w�wałbrzychu�.�Bilety:
15/17�zł

12�V�2014� PONIEDZIAŁEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ŚwięToSzEK�Teatr Mały
G.�10:00�|�firlej.�Bilet:�15�zł
rezerwacja�tel.�570-456-108
KorDian�Teatr Mały
G.�13:00�|�firlej.�Bilet:�15�zł
zEmSTa
G.�17:00|wrocławski�Teatr�Komedia
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
wy�KłaD�– warsz tat III.
Dr hab. Ka ta rzy na Osiń ska –
Stu dia wol ne go tań ca – sieć
ama tor skich grup ar ty stycz -
nych. Wstep wol ny!
G.�18:00�|�Sala�Kinowa�iG
warSzTaTy�LiTEraCKiE
G.�18:00�|�Salonik�Trzech�muz

KryminaLny�wroCław
Ta nie co dzien na i sze rzej nie zna na ko lek cja jest czę ścią
zbio rów daw ne go In sty tu tu Me dy cy ny Są do wej i Kry mi -
na li sty ki Na uko wo -Przy rod ni czej (In sti tut fűr ge rich tli -
che Me di zin und Na tur wis sen scha ftli che Kry mi na li stik).
Zbiór ten (1200 szkla nych dia po zy ty wów) sta no wią obok
cie ka wej do ku men ta cji fo to gra ficz nej rów nież ory gi nal -
ne pre pa ra ty me dycz ne, daw ne na rzę dzia zbrod ni oraz
ilu stra cyj ne ma te ria ły dy dak tycz ne z lat 1908-1945.
Ku ra tor wy sta wy – prof. Ma ciej Trzciń ski (kie row nik
Mu zeum Ar che olo gicz ne go/pra cow nik Ka te dry Kry -
mi na li sty ki Wy dzia łu Pra wa UWr.)
wystawa�czynna�od�15�maja�do�6�lipca�br.�|�muzeum
archeologiczne,�arsenał�miejski,�ul.�Cieszyńskiego�9.
wstęp�tylko�dla�osób�pEłnoLETniCH!�Bilety:13/10zł

Wystawa jest świa dec twem po nad cza so wo ści pa pie -
ru czer pa ne go, prezentuje naj star sze, tym sa mym
naj cenniejsze eksponaty. Rę ko pi sy da to wa ne na XVII -
-XIXw. Ich kar ty za wie ra ją fi li gra ny (po pu lar nie zna ki
wod ne), uwi docz nio ne w ory gi na łach lub fo to gra fiach.
Oko przy cią ga ją książ ki wy da ne przez wy daw nic twa
ar ty stycz ne, spe cja li zu ją ce się w wy da wa niu ni sko na -
kła do wych po zy cji bi blio fil skich.
wystawa�czynna�do�22�czerwca�br.
muzeum�papiernictwa�w�Dusznikach�zdroju

maGazyn�aSpEn�1965-1971
Aspen mia ło for mę pu deł ka, któ re mie ści ło w so bie tak
róż no rod ne tre ści jak po ezja, in ter wen cje ar ty stów za -
pro jek to wa ne spe cjal nie z my ślą o prze strze ni ma ga zy -
nu, tek sty, któ re zmie ni ły kry ty kę li te ra tu ry i sztu ki,
po nad to fil my 8mm oraz na gra nia dźwię ko we mu zy ki
eks pe ry men tal nej te go cza su, m.in. Joh na Ca ge’a, La
Mon te young, yoko Ono, Joh na Len no na, Phi li pa Glas sa,
Pe te ra Wal ke ra. Wy sta wie ofe ru je zwie dza ją cym do -
stęp do wszyst kich dzie się ciu nu me rów ma ga zy nu, bę -
dzie moż na zo ba czyć m. in.: dzien ni ki Joh na Len no na,
tek sty Su san Son tag, Ro lan da Bar thes'a czy Wil lia ma
Bur ro ugh sa oraz usły szeć głos Mar ce la Du cham pa!
wernisaż�23�maja,�godz.�18:30�|�muzeum�współczesne
wrocław,�pl.�Strzegomski�2a�(do�1.09)

poL�SKiE�znaCz�Ki�na po�Dium
Wystawa prezentuje wa lo ry fi la te li stycz ne, któ re zdo by wa ły
na gro dy w mię dzy na ro do wych kon kur sach na naj pięk niej sze
znacz ki świa ta po cząw szy od lat 50. ub. wie ku, aż do dziś. Są
to znacz ki, mi nia tu ro we dzie ła sztu ki, wy róż nio ne na gro da mi
przez mię dzy na ro do we ośrod ki opi nio twór cze. Pocz ta Pol ska
wie lo krot nie otrzy my wa ła na gro dy za Naj pięk niej szą Fi la te li -
stycz ną For mę Sztu ki m.in. we wło skim Asia go, któ re bę dą pre -
zen to wa ne wraz z na gro dzo ny mi znacz ka mi. Po nad to bę dzie
moż na zo ba czyć pro jek ty, ko per ty FDC oraz kar ne ty i sa me na -
gro dy. WWyyssttaawwaa  uuddoossttęęppnniioonnaa  bbęęddzziiee  ppooddcczzaass  NNooccyy  MMuuzzeeóóww!!
wernisaż�9�ma�ja,�godz. 12:00�|�muzeum�poczty�i�Telekomunikacji,�
ul.�Kra�siń�skie�go 1.�(do30.06)

Projekt graficzny Jacek Brodowski

Ćwiczenia policyjne - oględziny zwłok, lata 20.XX w.
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Sa�łaT�Ka�z na�STur�CJĄ
i in�nE�ra�ry�Ta�Sy
Blogi kulinarne okiem socjologa
G.�18:00�|�mieszkanie�Gepperta
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
wiTamy�wE�wroCławiu
Tur nie ju przed szko la ków
G. 10:00�|�mDK�Śródmieście
pTaKi�DziwaKi�i�innE
EGzoTyCznE�STwory
Prace dzieci z Konturów
Kultury z pracowni grafiki pod
kier. Aleksandry Niemiec
G.�19:00�|Galeria�macondo,
ul.�pomorska�19.�wstęp�wolny!

14�V��2014 ŚRODA

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
JaCEK�wóJCiCKi
G.�19:00�|�CS�impart.�Bilet:�60-40
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
łEmKo
G.�11:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety:�25/15zł
poTrETy�wiŚniowEGo�SaDu
G.�19:00�|�Teatr�pieśń�Kozła
WWyySSTTAAWWyy    »»    »»    »»
SzTuKa�SmaKu
Kuchnia artystyczna. Sztuka
kulinarna i jej kulturotwórczy
wymiar. Prace plastyczne
G.�12:00�|�mDK�Śródmieście

13�V��2014�WTOREK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
João�DE�SouSa&faDo�poLaCo
gościnnie Kinga Rataj
G.�20:00�|�Stary�Klasztor.�45/30�zł
BLuES�Jam�SESSion
G.�20:30�|�CS�impart
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
zwyCzaJna�opowiEŚĆ
G.�18:00�|�CS�impart
poTrETy�wiŚniowEGo�SaDu
reżyseria Grzegorz Bral
G.�19:00�|�Teatr�pieśń�Kozła
Ciało Manifest
G.�20:00�|�Cia.�Bilety:�12/18�zł
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
SpoTKaniE�KLuBowE
Klu bów: Tu ry stów Mi ło śni ków
Wro cła wia przy TMW i Prze -
wod ni ków OSKAR Od dzia łu
PTTK przy In sty tu tach PAN
G.�15:30�|�Kamieniczka�małgosia
wiE�Czór�po�ETyC�Ko�-mu�-
zyCz�ny�Ma rii Ewy Sy ski
i Bar to sza Pa try ka Rzy ma na.
W czę ści mu zycz nej wy stą pią:
Mi ro sław Owcza rek, Ilo na Ka -
liń ska, Bar tosz Patryk Rzy man
G. 18:00�|�Klub�mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�-
ry.�wstęp�wol�ny!
Cy�na�DEr�Ki�w ŚmiE�Ta�niE,

Bar�Ba�ra�Gór�niaK
KO ŚCIO Ły PO KO JU NA DOL NyM ŚLą SKU
O ko ścio łach mó wi się, że są na mo dlo ne. Ar ty st ce uda ło się
nie mal za wrzeć w przed sta wio nych fo to gra mach szep ty, któ -
re nie wąt pli wie moż na usły szeć, po zo sta jąc uważ nym wo bec
tu tej sze go ge nius lo ci. Fa scy nu ją ce szcze gó ły de ko ra cji – cią -
gi zło co nych opo wie ści, na nie któ rych ze zdjęć skła da ją się
w nie zwy kły chór pla stycz nych form, ukształ to wa nych dłoń mi
sie dem na sto wiecz nych ślą skich ar ty stów.
wernisaż�23�maja,�godz.�17.00�|�pałac�w�łomnicy,�ul.�Karpnicka�3,
łomnica�(do�31�lipca�br.)

Orzeł, dla we te ra nów

Rewolwer Colt-Navy, wz.1851

znaK�i Ka�ra�Bin�Do rę�Ki�BiE�rzEm…
PO WSTA NIE STyCZ NIO WE
I RZąD NA RO DO Wy 1863–1864
Wy sta wa w ro ku 150. rocz ni cy stra ce nia Ro mu al da
Trau gut ta i człon ków ostat nie go po wstań cze go Rzą -
du, uka zuje po wsta nie stycz nio we nie tyl ko od stro ny
dzia łań mi li tar nych, ale tak że po przez wie lo płasz czy -
zno wą dzia łal ność Rzą du Na ro do we go. Dzię ki licz nym
obiek tom, z któ rych naj istot niej szy mi są rzą do we tło ki
pie częt ne z lat po wsta nia, wy sta wa po zwo li uka zać jak
róż no rod ne, i jak sku tecz ne, by ło funk cjo no wa nie te go
pod ziem ne go po wstań cze go pań stwa. Zobaczymy tak -
że – fo to gra fie, em ble ma ty, po wstań cza pra sę oraz mi li -
ta ria. Waż nym wąt kiem w kom po zy cji wy sta wy jest ro la
Ga li cji i Lwo wa w la tach 1863–1864. 
Cha rak te ry stycz ną dla te go cza su po sta cią, nie ja ko
sym bo li zu ją cą ów cze sne po ko le nie mło dych Po la ków,
jest Mie czy sław Ro ma now ski. Au tor wie lu wier szy i po -
ema tów o te ma ty ce hi sto rycz nej, pra cow nik Za kła du
Na ro do we go im. Osso liń skich, wresz cie kon spi ra tor
zwią za ny z przed sta wi ciel stwem Rzą du Na ro do we go
we Lwo wie. Wio sną 1863 r. po spie szył do Kró le stwa
i wal czył w par tii Mar ci na Bo re low skie go -Le le we la. Po -
legł pod czas od wro tu po bi twie pod Jó ze fo wem Lu bel -
skim. Na wy sta wie zo ba czyć bę dzie m.in. zwią za ne
z nim pa miąt ki – li sty i fo to gra fie. Wy sta wę za my ka ją
obiek ty przy po mi na ją ce ob cho dy rocz nic po wsta -
nia 1863 r., świę to wa nych na prze ło mie XIX i XX w.
na zie miach za bo ru au striac kie go. 
Ku ra to rem wy sta wy jest dr Łu kasz Ko nia rek – kie row -
nik Ga bi ne tu Nu mi zma tycz no -Sfra gi stycz ne go ZNO.
wystawa�czynna�do 29�sierp�nia�br.�|�zakład�na�ro�do�wy
im.�osso�liń�skich,�Sa�le�pod Ko�pu�łą,�wej�ście�od ul.�Grodz�kiej
lub�za�uł�ka�osso�liń�skich.�(wt-so�w�godz.�10-18.00)

Ode zwa Rzą du Na ro do we go do chło pów, VI. 1863

złoTy�wiEK�KOLEKCJA VINyLCANVAS
Uni ka to wa ko lek cja Łu ka -
sza Lie bers ba cha: wi ny lo -
wych, ręcz nie ma lo wych
za ba wek po wsta ła przez
kil ka lat i obec nie sta no wi
za mknię tą ca łość, któ ra
naj praw do po dob niej nie bę dzie już po sze rza na. Wy sta -
wa jest nie tyl ko pre zen ta cją tej ko lek cji – to tak że za pis
pew ne go wy cin ka w hi sto rii pol skiej sce ny ar ty stycz nej,
któ ra wy ro sła po za ofi cjal nym nur tem.
15�maja-21�czerwca�|�17�maja,�godz.�20:00-24:00�noc
muzeów�|�Galeria�Dizajn,�ul.�Świdnicka�2-4
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FFIILLMMyy    »»    »»    »»
Kino�CzyTanE
Ungläubig (Niewierny)
SAMA MAANI pisarz z Austrii
pochodzenia irańskiego.
Spotkanie w j. niemieckim
G. 11:00�|�Ki�no�no�we�Ho�ry�zon�ty,
ul.�K.�wielkiego.�wstęp�wol�ny!
orzECH.�wiEwiórKa
Zapis spektaklu Grupy
Artystycznej Koncentrat
G.�19:00�|Sala�Kina�iG.�wstęp�w.!
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
po�BEzDroŻaCH�GruzJi
Pre lek cja mul ti me dial na, za -
pra sza ją Gra ży na i Ste fan
Sro czyń scy. Wstęp wol ny!
G.�18:00�|�Klub�4.regionalnej
Bazy�Logistycznej.�wstęp�wolny!
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
29.�fE�STi�waL�ŚpiE�wa�JĄ�-
CyCH�przED�SzKo�La�Ków
G.�10:00�|�CK�agora.�wst.�wolny!

15�V��2014� CZWARTEK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»  
BEz�JaC�Ka
Koncert: Kra ina Ła god no ści
G. 20: 00�|�Sta�ry�Klasz�tor
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
łEmKo
G.�10:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety:�25/15�zł
aGaTa�KLimCzaK
PRZED PREMIERą…
G.�19:00�|�CS�impart
EDuKaCJa�riTy
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
SamoCHoDEm�DooKoła
afryKi�PRELEKCJA

Przemysława Kruszyńskiego
G.�17:00�|�Klub�Turysty�pTTK
SaSKa�SzwaJCaria
Prow. Grze gorz Schmidt
G.�19:00�|�muzeum�przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze

16�V��2014� PIąTEK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
wiECzór�fLamEnCo
Po kaz tań ca Gru py PA SA LA
VI DA, pro wa dzo nej przez Ju -
sty nę Ja rek, oraz go ście
G.�18:30�|�mDK�Śródmieście
wałBrzySCy�SoLiŚCi
Orkiestra Symfoniczna FS
dyrygent: Michael Meissner
Anna Osowska (skrzypce)
Wojciech Kud (wiolonczela)
G.�19:00�|�filharmonia�Sudecka
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
łEmKo
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety:�25/15�zł
pa�niEn�Ki�z TEm�pE�ra�-
mEn�TEm�PREMIERA
G.�20:00�|�Cia.�Bilety:�12/18�zł
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
CzłowiEK-wSpóLnoTa-
oDpowiEDziaLnoŚĆ
Wy kład pt. Pol ska myśl o Eu -
ro pie, od So bie skie go do Ja na
Paw ła II wy gło si po seł do PE
Ka zi mierz Ujaz dow ski 
G. 17:00�|�au�la�pa�pie�skie�go�wy�-
dzia�łu�Teo�lo�gicz�ne�go,�pl.�Ka�te�dral�-
ny,�ostrów�Tum�ski.�wstęp�wolny!
warSzTaT�muraLi
IV spo tka nie. Pro wa dzą ca:
Ka ta rzy na Kul pa 
G.�17:00-20:00�|�Kontury�Kultury
wstęp�wolny!

oSKar�Do�LoT�FO TO GRA FIE
Dol no ślą skie Sto wa rzy sze nie Ar ty stów Fo to gra fi ków
i Twór ców Au dio wi zu al nych za pra sza do swo jej ga le rii
na otwar cie wy sta wy pt. ZIE MIA PA NA BO GA, któ rej au -
to rem jest czło nek Sto wa rzy sze nia Oskar Do lot. Wy -
sta wa pre zen tu je fo to gra fie z po dró ży do Zie mi Świę tej.
wernisaż�24�ma�ja, godz. 14:00�|�Ga�le�ria�DSafiTa,
ul�paw�ła�włod�ko�wi�ca 31/4a

Eu�GE�niuSz�GET�STan�KiE�wiCz
KO Ty MMiiee  ddzziioo  rryy  ttyy  zz pprryy  --
wwaatt  nneejj  kkoo  lleekk  ccjjii  JJoo  llaann  ttyy
KKrruu  sszzyy  nnyy  RRaa  ddzziicc  kkiieejj
EEuu  ggee  nniiuusszz  GGeett  SSttaann  kkiiee  --
wwiicczz w latach 1961-1966
stu dio wał ar chi tek tu rę
na Po li tech ni ce Wr. W la -
tach 1966-1972 uczył się
gra fi ki i pla ka tu w Pań -

stwo wej Wyż szej Szko le Sztuk Pla stycz nych we Wro -
cła wiu pod kie run kiem Sta ni sła wa Daw skie go
i Ma cie ja Urbań ca. Dy plom ma gi stra sztu ki otrzy mał
w 1972 ro ku. W la tach 1982-1985 pro wa dził Pra cow -
nię Gra fi ki Warsz ta to wej we wro cław skiej PWSSP,
w 1986 ro ku – Bar dzo Krót ki Kurs Mie dzio ry tu na kra -
kow skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych, a w ro ku aka de -
mic kim 1992/93 – Krót ki Kurs Mie dzio ry tu we
wro cław skiej PWSSP. Od ro ku 1995 two rzył Do mek
Mie dzio ryt ni ka przy uli cy św. Mi ko ła ja 1 we Wro cła -
wiu. W ro ku 1998 po wró cił do pra cy w Aka de mii Sztuk
Pięk nych we Wro cła wiu.
wernisaż�5�ma�ja,�godz. 18:00�|�Salonik�Trzech�muz,
ul.�zawalna�7�(do 30.05�pn,�śr,�pt�w�g.�16-20).�wstęp�wolny!

ouT�of�STH�vol. 4
MIę DZy NA RO DO WE BIEN NA LE SZTU KI ZE WNęTRZ NEJ

W tym ro ku wszyst kie
dzia ła nia sku pia ją się
wo kół te ma tu RO WE RU,
jed nak nie w kon tek ście
spor tu czy spor tow ców,
ale w je go wy mia rze spo -
łecz nym, sym bo lu wol no -

ści, eman cy pa cji i po stę pu, a tak że no wo cze sne go
i szyb ko zmie nia ją ce go się mia sta oraz za miesz ku ją -
cych go, współ uczest ni czą cych w je go prze mia nach
osób i pod mio tów. Bien na le OUT OF STH to trzy mie -
sięcz ne dzia ła nia, któ re obej mą ca łe mia sto!
wer�ni�saż�30�ma�ja,�g. 19:00�|�fi�ni�saż 31�sierp�nia,�g. 19:00
|�Galeria�awan�gar�da�– Bwa�wro�cław,�ul.�wi�ta�Stwo�sza 32

4H, Ga vin Turk, 2011
fo t. A. Ke ate

Ba�Sia�Bań�Da,�aLEK�San�Dra�Ku�BiaK
PLA NE Ty W MO JEJ GŁO WIE
Ar tyst ki, któ rych sztu ka po dej mu je te sa me kwe stie – cia ło, je -
go przy jem no ści i je go roz pad, prze mi ja nie, ból, trau ma, strach,
sek su al ność. Dla Bań dy są to spra wy czy sto oso bi ste, dla Ku -
biak wią żą się z re la cja mi spo łecz ny mi. Obie ar tyst ki opo wia da -
ją o ko bie co ści, wła snych z nią do świad cze niach, od czu wa niu
swo jej ro li w świe cie. Wy sta wa do ty ka pro ble mu ra dze nia so bie
ze stra tą bli skiej oso by, prze strze ni, sta bil no ści. Dla Ku biak jest
to pa mięć wy ra żo na w mi ni ma li stycz nych obiek tach, fo to gra fii
i fil mie, Bań da swo je wspo mnie nia utrwa la w prze peł nio nych
sym bo licz ny mi -zwie rzę co -ba śnio wy mi mo ty wa mi ob ra zach.
wernisaż�9�maja,�godz.19:00�|�Ga�le�ria�art�trakt,
ul.�ofiar�oświęcimskich�1



an�na�HÜBSCH
PRZE ŚWIE TLE NI
G.�18:00�|�Ga�le�ria�Sztu�ki�współ�-
cze�snej�Kry�sty�ny�Ko�wal�skiej,
ul.�Jat�ki 14-15.�wstęp�wolny!
no�TaT�Ki�z wy�Spy�ŚLE�Dzia
– pETEr�KLinT Wernisaż
G.�20:00|CK�agora.�wstęp�wolny!
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
i Jar�marK�Cy�STEr�SKi
św. BEr�nar�Da�z CLa�irVo�ux
w CiE�pLi�CaCH
Im pre za ple ne ro wa
G.�9.00-16:00�|�muzeum
przyrodnicze�w�Jeleniej�Górze
iii�EDyCJa�DoL�no�ŚLĄ�SKiEJ
Li�Gi�Ta�LEn�Tów eliminacje
G. 11:00�|�ośro�dek�Kul�tu�ry
w obor�ni�kach�Ślą�skich
noC�muzEów
G.�15:00-2:00�|�Kontury�Kultury
wstęp�wolny!
noC�muzEów
G.�16:00-23:00�|�muzeum
przyrodnicze�w�Jeleniej�Górze
wiECzór�LiTEraCKi
Spo tka nie z Pań stwem Sta ni -
sła wą i Al bi nem Za lew ski mi,
au to ra mi to mi ku li te rac kie go

oD�Ciała�niEiSTniEJĄCEGo
Do�Ciała-poDmioTu�[...]
Dr Beata Guczalska - wykład.
G.�18:00�|S.�Kina�iG.�wstęp�wolny!

17�V��2014� SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
poLiSH�CELLo�QuarTET
IV kon cert fe sti wa lu ka me ral -
ne go KWAR TE NEUM
G.�18:00|ossolineum.�Bilet:�30/20
muzyCzna�maJówKa
Wro cław -Ko lo nia -Pa ryż, czy li
Mi łość – Lie be – Amo ur: 
An to ine Vil lo utre ix (FR), Gor -
don No vem ber (DE), Ju sty na
Woź niak (PL)
G.�19:00|CK�agora.�Bilety:�5/10zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
łEmKo
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety:�25/15zł
WWyySSTTAAWWyy    »»    »»    »»
rE:CyKLinG
Ma ciej Bą czyk, Ja kub Jer naj -
czyk, Claus Lar sen, Ar tur Taj -
ber. In sta la cja/obiek ty/vi deo
G.�18:00�|�Galeria�Entropia

35�LaT�fE�STi�wa�Lu�SrE�Bro
Naj waż niej sze wy da rze nie ar ty stycz ne w dzie dzi nie bi żu te -
rii w Pol sce i jed no z naj więk szych w Eu ro pie. Or ga ni za tor –

Le gnic ka Ga le ria Sztu ki przy go to wa ła na ju bi le usz 20
wy staw awan gar do wej bi żu te rii i sze reg even tów (wer ni sa -
że, se sja na uko wa, hap pe nin gi, pro jek cje fil mo we, kon kur sy,
warsz ta ty i ak cje ar ty stycz ne). Po za po ka zem 23. Mię dzy -
na ro do we go Kon kur su Sztu ki Złot ni czej KLA Sy KA (na któ ry
w tym ro ku na de szło po nad 700 prac z 42 państw) war to zo -
ba czyć in dy wi du al ne wy sta wy re tro spek tyw ne to po wych
pro jek tan tów z Eu ro py (Nie miec, Wlk. Bry ta nii, Sło wa cji,
Włoch, Pol ski) czy prze śle dzić naj now sze nur ty „ma łe go di -
zaj nu” na przy kła dzie ASP z Glas gow, Gdań ska i Ło dzi. Ple -
ja dę wy bit nych współ cze snych pro jek tan tów -złot ni ków
za pre zen tu ją dwie mię dzy na ro do we eks po zy cje zbio ro we:
ju bi le uszo we Przy ję cie uro dzi no we II oraz Sa lut to Pin ton,
bę dą ca hoł dem uczniów dla le gen dar ne go pio nie ra wło skie -
go de si gnu. Nie za brak nie „świe żej krwi” – za pew nią ją m.in.
czte ry po ka zy mło de go po ko le nia złot ni ków z Czech Nie miec,
Hisz pa nii, Por tu ga lii, Sło wa cji i Pol ski. Jest też eks po zy cja fo -
to gra ficz no -fil mo wa – mię dzy na ro do wy pro jekt Zna cze nia
i wię zi sku pia ją cy się na so cjo lo gicz nym uję ciu bi żu te rii oraz
wy sta wy pre sti żo wych kon kur sów bran żo wych: pro pa gu ją -
ca bursz tyn Am be rif De sign Award oraz efekt Ogól no pol skie -
go Kon kur su Bi żu te rii Ar ty stycz nej Pre zen ta cje.
Kul�mi�na�cja�fe�sti�wa�lu 16-17�ma�ja�br.�|�Cen�trum�Le�gni�cy,�Ga�le�-
rie:�Sztu�ki;�ring;�Sa�ty�ry�kon;�Sre�bra�pod prze�piór�czym�Ko�szem;
niel�lo�oraz�Le�gnic�kie�Cen�trum�Kul�tu�ry;�Hol�Sta�re�go�ra�tu�sza.
wystawy�czynne�do�31�maja�br.�wstęp�wol�ny!
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pt. Wier sze i opo wia da nia
G.�17:00�|�Klub�pod�Kolumnami
noC�muzEów
G. 20:00-23.00�|�mu�zeum�pa�-
pier�nic�twa�w Dusz�ni�kach�zdro�ju
WWyy  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
woJSławiCE�i�oKoLiCa
G.�7:30�|�zgł.�tel.�661.701.176.
wyjazd�z�placu�Solidarności
TrzEBniCa�– Las Bukowy –
Sady – Trzebnica. Prowadzi
Anna Habasińska (15 km)
G.�8:30�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
wyCiECzKa�piESza
Tra sa: Oso la i oko licz ne la sy
G.�9:35�|�Dw.�Gł.�koło�kas
oKu�pan�Ci�i pa�Trio�Ci
w Do�Li�niE�By�STrzy�Cy
Wy ciecz ka pie sza tra są: Le -
śni ca – Ką ty Wro cław skie
(ok. 20 km) pro w. Mar cin Bar
G.�10:00�|�Leśnica,�przy�Statule
madonny�i�św.�Jana�nepomucena
SKwE�ry�i par�Ki�w ar�CHi�-
TEK�Tu�rzE�przED�miE�ŚCia
oD�rzań�SKiE�Go
Pro wa dzą: Mał go rza ta Rze -
szu tek i Be ata Ro miń ska
G. 10:00�|�Spo�tka�nie�przy
fontannie�na�pl.�Św.�macieja
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
noC�muzEów�w�mDK
G.�17-21:00|�mDK�Śródmieście

18�V��2014� NIEDZIELA
MIęDZyNAR. DZIEń MUZEóW
KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
KayHan�KaLHor (Iran) 
&�ErDaL�ErzinCan�(Turcja)
światowej sławy mistrzowie

klasycznej muzyki Orientu
G.�19:00�|�Stary�Klasztor.�Bilety:
80/60/45/30�zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
CzySTa�KomErCJa
G.�18:00|wrocławski�Teatr�Komedia
łEmKo
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety�25/15�zł
WWyySSTTAAWWyy    »»    »»    »»
KaTarzyna�morańDa
Wernisaż uświetni koncert
zespołu JAZZOWy NOTES
G.�18:00�|�Klub�formaty
WWyy  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
BarDo�ŚLĄSKiE�– Masyw 
Kal wa rii – Bar do Ślą skie. Pro -
wa dzi An na Woź nic ka (18 km)
G.�7:30�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
ŚLęŻa�(pKS)
Z cyklu: przewodnik czeka
G.�7:40�|�zgł.�tel.�661.701.176
rzE�mio�Sło�i Ga�LE�riE�ar�-
Ty�STyCz�nE�przED�miE�ŚCia
oD�rzań�SKiE�Go
Wycieczkę pro wa dzą: Zofia
Haładewicz i Zygmunt Król
G. 10:00�|�Spo�tka�nie�przy�Bramie
nadodrza,�ul.�Drobnera
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
Kazio,�Co�To�za�BaJKa…�
– spektakl gościnny
G.�12:30�|�DS�Teatr�Lalki�i�aktora
w�wałbrzychu.�Bilety:�15/17�zł
poranEK�fiLmowy
G.�12:30�|�CS�wro.�wstęp�wolny!

19�V�2014 PONIEDZIAŁEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»

Ka�Ta�rzy�na�przE�zwań�SKa
W swej twór czo ści czer pie z oto -
cze nia – z wy stę pu ją cych w nim
form, barw, ma te ria łów i zda -
rzeń. Ni by ba nal ne i po wsze dnie
sy tu acje w jej fil mach sta ją się
do ku men ta cją wy jąt ko wych wy -
da rzeń, nie co dzien nych zbie gów
oko licz no ści. Nie wiel kie, na po zór
prze cięt ne obiek ty Prze zwań ska

prze kształ ca w drob ne dzie ła sztu ki, do ko nu jąc sub -
tel nych, ma lar skich in ter wen cji na ich po wierzch ni.
Tym sa mym pod kre śla kla sycz ne pięk no na tu ry – jej
wdzięk i fi ne zję. (...) Efek ty tych dzia łań przy po mi na ją
od bior cy, iż pięk no zwy kle tkwi w szcze gó łach.
Ku ra tor An na Stec, wy da rze nie z cy klu: Na tu ral nie
wer�ni�saż�8�maja,�godz. 19:00�|�miesz�ka�nie�Gep�per�ta
ul.�ofiar�oświę�cim�skich�(do�mo�fon�od po�dwó�rza)

an�na�BorCz�PęDZ LEM i SZPA Dą Ma lar stwo
Au tor ka wy sta wy jest ab sol -
went ką Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go oraz ASP we Wro cła wiu.
W 2006 r. uzy ska ła sto pień dok -
to ra sztu ki w dys cy pli nie sztu ki
pięk ne w za kre sie ma lar stwa.
Upra wia ma lar stwo, col lage, ry -
su nek oraz fo to gra fię na płót nie.
Pre zen to wa ła swo je ob ra zy

na wie lu wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych
w kra ju oraz za gra ni cą. Od 1993 r. na le ży do ZPAP.
Pracuje ja ko ad iunkt na kie run ku Ar chi tek tu ra Kra jo -
bra zu na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym we Wro cła wiu.
Jest współ or ga ni za to rem mię dzy na ro do wych sym po -
zjów oraz wy staw ma lar skich. Pod czas wer ni sa żu od -
bę dzie się lo so wa nie ob ra zu ar tyst ki.
wernisaż�10�ma�ja,�godz. 15.00�|�Galeria�akwarela,��pl.�uni�-
wer�sy�tec�ki 7.�(do�25.05�pn-pt,�11-19.00,�so�i�nd�11-17.00)

maria�SaJDoK�CZŁOWIEK I ŻyWIOŁ Malarstw0
Stu dio wa ła w PWSSP (obec nie ASP) we
Wro cła wiu na Wy dzia le Ce ra mi ki i Szkła,
ze spe cja li za cją ce ra micz ne go ma lar stwa
ar chi tek to nicz ne go w pra cow ni pro jek to -
wa nia i gra fi ki prof. Sta ni sła wa Daw skie -
go i pra cow ni ma lar stwa szta lu go we go prof. Ma rii Daw skiej.
Dy plom obro ni ła w 1968. Od 1969 jest ak tyw ną człon ki nią
ZPAP. Upra wia ma lar stwo szta lu go we, akwa re lo we, ce ra micz -
ne, ry su nek, gra fi kę, pła sko rzeź bę ar chi tek to nicz ną, ko lo ry sty -
kę, fo to gra fię, pi sze wier sze, któ re są pa ra fra zą ob ra zów.
Au tor ka sa ma okre śla swo je ob ra zy ja ko pa ra fra zę rze czy wi -
sto ści, chce po ka zać stan du cha (ra dość), zja wi ska przy ro dy,
wy ra zić pew ne idee, a na wet się gnąć ko smicz nych ta jem nic.
wystawa�czynna�od�5�do�31�maja�br.�|�Klub�pod�Kolumnami,
pl.�Św.�macieja�21

Ko�ron�Ko�wa�aGLo�mE�ra�CJa
ALEK SAN DRA GIS GES -DA LEC A
LI LIAN NA BOROW SKA. Per for man ce i wy sta wa

Umiesz cze nie sztu ki w prze strze -
ni miej skiej w po sta ci wie lo wąt -
ko wych te ma tycz nie i tech nicz nie
dzieł wy kre owa nych z tek styl ne -
go, mięk kie go i ela stycz ne go me -
dium, ma na ce lu przy bli że nie
i na wią za nie spon ta nicz ne go
kon tak tu z uczest ni ka mi i wi dza -
mi tej dzie dzi ny sztu ki. TKA NI NA,

TKAN KA MIEJ SKA – to, to co nas ota cza, to co przy oble -
ka na sze cia ła. Prze strzeń, po dob nie jak cia ło, ubra -
na w tka ni nę da je współ ist nie nie i prze pla ta nie się
wie lu wąt ków i form w ar ty stycz nej wi zu ali za cji.
per�for�man�ce 30�maja,�godz. 17:00
wy�sta�wa�od 30�maja�do��30�czerwca�br.�|�Ga�le�ria�Tkac�ka
na Jat�kach�ul.�Sta�re�Jat�ki 19/23

Rożaneczniki
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łEmKo
G.�11:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety�25/15�zł
KorDian�Teatr Mały
G.�10:00�|�firlej.�Bilet:�15�zł
rezerwacja�tel.�570-456-108
ŚwięToSzEK�Teatr Mały
G.�13:00�|�firlej.�Bilet:�15�zł
zEmSTa
G.�18:00|wrocławski�Teatr�Komedia
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
Ewa�miKoSz-miEDzińSKa
Wie czór au tor ski – pro mo cja
naj now sze go to mi ku pt. Ewa
z pie kła, Ewa z nie ba
G.�18:00�|�Salonik�Trzech�muz

20�V��2014�WTOREK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
SofT�mETaLS
G.�20:00�|�firlej.�Bilety:�30/20�zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
miaSTECzKo MUSICAL
G.�20:00�|�Cia.�Bilety:�12/18�zł
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
niE�oD�razu�wroCław
oDBuDowano
Wy kład wy gło si arch. Mi chał
Du da, Po li tech ni ka Wro cław -
ska. Wstęp wolny!
G.�17:00�|�Biblioteka,�rynek�58,�iiip

21�V��2014 ŚRODA

FFIILLMMyy    »»    »»    »»
STanD�By�Film taneczny
reż. N. Ziółkowska-Kurczuk
G.�19:00�|�Kino�iG.�wstęp�wolny!
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
HEBErTiaDa
W Hoł dzie Św. Ja no wi Paw ło -
wi II z oka zji Ka no ni za cji.

Mo de ra to rzy: An na Pa cio rek
i Wie sła wa Ku cię ba. Wpro wa -
dze nie: Ma ria Ewa Sy ska.
Opra wa: Bar tosz Pa tryk Rzy -
man i Zbi gniew Cie siel ski
G. 16:30�|�Klub�mu�zy�ki
i Li�te�ra�tu�ry.�wstęp�wol�ny!
WWyy  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
rozToCzE
W terminie 21-25 maja
zgłoszenia�tel.�661.701.176

22�V��2014� CZWARTEK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
opEra�in�LoVE
Ga la ope ro wo -ope ret ko wa na
Dzień Mat ki Mię dzy na ro do -
wej Gru py SO NO TRIO
G. 19:00�|�Je�le�nio�gór�skie
Cen�trum�Kul�tu�ry.�Bi�le�ty: 30/25 zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
promETEuSz
G.�11:00�|�CS�impart.�Bilet:�25�zł
BoEinG�BoEinG
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia

23�V��2014� PIąTEK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
KonCErT�inauGuraCyJny
49. Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu im. H. Wie niaw skie go
dyrygent: Jerzy Kosek
Josef Špaček (skrzypce)
G. 19:00�|�Te�atr�zdro�jo�wy
w Szczaw�nie-zdro�ju
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
promETEuSz
G.�11:00�i�19:00�|�CS�impart
Bilety:�35/30/25�zł
wariaT�i�zaKonniCa
PREMIERA dla młodzieży od
16. roku życia i dorosłych 

pTa�Ki�Dzi�wa�Ki�I INNE EG ZO TyCZ NE STWO Ry
Mo no ty pie wy ko na ne
przez dzie ci uczęsz cza ją -
ce na warsz ta ty gra fi ki
do ośrod ka Kon tu ry Kul -
tu ry (pra cow nia gra fi ki
Alek san dry Nie miec).

Swo bo da, eks pre sja i ni czym nie skrę po wa na wy obraź -
nia twór ców za owo co wa ły po wsta niem nie zwy kłej ko -
lek cji au tor skich gra fik. Ob ra zy czę sto są za ska ku ją ce
i nie co zwa rio wa ne, prze no szą nas w fan ta stycz ny
świat, ni czym ten wy kre owa ny przez Ga brie la Gar cia
Ma rqu eza w Stu la tach sa mot no ści. Bez po śred nio
po uro czy sto ści otwar cia od bę dzie się po kaz mo no ty pii,
a na stęp nie każ da oso ba – pod okiem ma łych ar ty stów
– bę dzie mo gła wy ko nać swo ją od bit kę i za brać ją
do do mu. Ser decz nie za pra sza my, wstęp wolny!
13�maja,�godz.�19:00�|�Ga�le�ria�ma�con�do,�ul.�po�mor�ska 19

fo�To�Gra�my�Wy STA WA STU DEN TóW 
PRA COW NI FO TO ME DIóW WRO CŁAW SKIEJ ASP

Prace wy ko na ne w ra -
mach ćwi czeń z Pod staw
fo to gra fii u prof. Cze sła -
wa Chwisz czu ka. Są to
od bit ki fo to  zro bio ne bez
uży cia apa ra tu fo to gra -

ficz ne go: An drze jew ska Li dia, Bar tło miej Le szek, Bol cek Alek -
san dra, Bru niec ka Ma tyl da, Hel ska Ma rian na, Kacz mar czyk
Pa weł, Ku boń Be ata, Kur czyń ska Re na ta, Le wan dow ska Ma -
ri na, Lew czyk Klau dy na, Nę dzyń ska Ju lia, Pra ku rat Ta ja, Ru -
mia now ska Bo gna, Sznu ra Sa bi na, Urbań czyk Do mi ni ka,
Waw rzy niak Bar ba ra, Wą do łow ska Be ata, Wie ruc ka Ad rian na
wy�sta�wa�czyn�na�7-31�ma�ja |�za Sza�fą,�ul.�św.�marcina�4

Andrzejewska Lidia

Ka�Ta�rzy�na�mo�rań�Da�NA STRO JE 
Wro cła wianka, w la tach 1995-2000 stu dio wa ła na Wy dz. Ar chi -
tek tu ry i Urba ni sty ki Po li tech ni ki Wr., w czerw cu 2013 r. ukoń -
czy ła stu dia po dy plo mo we: Ma lar stwo na Wy dz. Ma lar stwa
i Rzeź by ASP we Wro cła wiu.
Ob ra zy przed sta wia ją ob li cza róż nych ko biet, któ re są we mnie
(...) – raz je stem anio łem, raz de mo nem, cza sem ma łą dziew -
czyn ką. Ob razy są od po wie dzią na to kim je stem, al bo kim chcę
cza sem być...
Wer ni saż uświet ni kon cert ze spo łu JAZ ZO Wy NO TES: Mi chał
Pszczół ka – kla wi sze (pia no, synth), Łu kasz Ma kos – Sak so fon te -
no ro wy, klar net, synth, be at box
18�maja,�godz.�18:00�|�wrocławski�Klub�formaty,�ul.�Samborska�3-5;
(do 18�czerw�ca).�wstęp�wolny!

wy�STa�wa�JED�nE�Go�EKS�po�na�Tu
Po kaz znacz ka wy da ne go przez Pocz tę Pol ską z oka zji
ka no ni za cji Ja na Paw ła II, i pie częć oko licz no ścio wa.
Do�11�maja�|�muzeum�poczty�i�Telekom,�ul.�Krasińskiego�1
Kaźń�pro�fE�So�rów�Lwow�SKiCH
WZGó RZA WU LEC KIE 1941
Do�11�ma�ja�|mu�zeum�zie�mi�Kłodz�kiej,�ul.��łu�ka�sie�wi�cza 4
anDrzEJ�KLimCzaK-DoBrzaniECKi�ZBIERANE 
Do�11�maja�|�awangarda�–�Bwa�wrocław,�ul.�w.�Stwosza�32
Do�my�SrEBr�nE�JaK�na�mio�Ty
Do�19�maja�|�muzeum�współczesne�wr.,�pl.�Strzegomski�2a
mar�Cin�po�Do�LEC��MA ŁE GE STy Ko mik s
Do 20�ma�ja br.�|�CK�zamek,�pl.�Świętojański�1
por�TrE�Ty�Ja�na�paw�ła ii�w zna�Ku�woD�nym�
Na cześć ka no ni za cji Ja na Paw ła II (27.IV.2014)
Do�31 maja�|�mu�zeum�pa�pier�nic�twa�w Dusz�ni�kach�zdro�ju
JožE�pLEčniK�SZKICE
Do 15�czerwca�|�muzeum�architektury,�ul.�Bernardyńska�5
DrEwnianE�KLEJnoTy
Do�28�września�|�muzeum�narodowe,�pl.�powstańców�w-wy�5

»»    »»    »»  wySTawy�w�ToKu
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II II II   TT YY DD ZZ II EE ŃŃ   
WW  KK RRYY MM II NNAA LL EE
Tegoroczna edycja imprezy będzie po-
święcona kryminalnym zagadkom
Dolnego Śląska. WW  ppoonniieeddzziiaałłeekk  (5 V,
17.00) zaprosimy na prezentację multi-
medialną „Sensacje Dolnego Śląska” 
(o turystyce śladami kryminalnych sen-
sacji). WWee  wwttoorreekk (6 V, 18.00) na debatę
„Czy kryminał ma płeć?” z udziałem
pisarek: Agnieszki Miklis, Jolanty
M. Kalety, Nadii Szagdaj i Marty Mi-
zuro. WW  śśrrooddęę (7 V, 16.00) na wykład 
o pejzażach miejskich w kryminałach
Klmowych. W czwartek (8 V, 17.00 
i 18.00) na nyktofobiczną grę miejską
„Co kryją mroczne podziemia”. WW  ppiiąą--
tteekk (9 V, 18.30) na  wieczór autorski
Nadii Szagdaj połączony z mini recita-
lem pisarki. WW  ssoobboottęę  (10 V) na dwa
spacery śladami bohaterów krymina-
łów: po Wrocławiu i – to nowość! – po
Świdnicy. Więcej informacji na Face-
booku (proKl Tydzień w Kryminale).
i na www.wbp.wroc.pl

DDWWII EE   PP RREE LL EE KKCC JJ EE  
OO  PP OO DD RR ÓÓ ŻŻ AA CC HH
16 maja (godz. 17.00, sala konferen-
cyjna) zapraszamy na prelekcję MMaarriiii
TTyywwss „Birma – biedny złoty kraj”.
23 maja (godz. 18.00, American Cor-
ner) na spotkanie z tłumaczką RRaaddoo--
ssłłaawwąą  JJaannoowwsskkąą--LLaassccaarr, poświęcone
Rumunii. Wstęp wolny!

SS PP OOTT KK AA NN IIAA  AAUU TTOO RR SS KK IIEE

WWEE RRNN II SSAA ŻŻ EE

14 V, g. 17.00, Bibl. 7 Kontynentów
Szwedzki pisarz, MMaarrttiinn  WWiiddmmaarrkk,
autor bestsellerowej serii „Biuro de-
tektywistyczne Lassego i Mai” będzie
gościł w naszej Bibliotece  razem z ilu-
stratorką HHeelleennąą  WWiilllliiss! Zapraszamy
dzieci i rodziców!
21 V, godz. 17.00, sala 35, III p.
Na spotkanie z JJoollaannttąą  KKrryyssoowwaattąą,
autorką książki „Skrzydło anioła”,
czyli zbeletryzowanej historii tajnego
ośrodka dla koreańskich dzieci w Pła-
kowicach koło Lwówka Śl.

23 V, godz. 18.30, Bibl. Niemiecka 
Spotkanie z KKoonnrraaddeemm  CCzzeerrsskkiimm,
wrocławskim tłumaczem, który zade-
biutował właśnie jako pisarz powie-
ścią „Donikąd”. Wstęp wolny!
27 V, godz. 17.00,  sala 35, III p. 
Spotkanie ze znakomitą reporterką
MMaarriiąą  WWiieerrnniikkoowwsskkąą będzie okazją
do rozmowy o jej dwóch najnow-
szych książkach: „Oczy czarne, oczy
niebieskie” oraz „Widziałam. Opo-
wieści wojenne”. Wstęp wolny!

SS EE KK RR EETT YY   MM AA LL AA RR ZZYY
WWaa ssss ii llyy   KKaa nndd iinnsskk yy  
21 maja, godz. 16.00, Czytelnia
Postać i twórczość przedstawiciela abs-
trakcjonizmu, zaprezentuje  MMaaggddaa--
lleennaa  MMuussiiaałł z Działu Oświatowego
Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

SS PP OOTT KK AA NN II EE   
ZZ   PPSS YYCC HH OO AA NNAA LL II ZZ ĄĄ
28 maja, godz. 17.00, Czytelnia
Psychoanalityk i psychoterapeuta
JJaacceekk  MMąąddrryy  wygłosi odczyt o tym,
jaki wkład w rozumienie narcyzmu
ma psychoanaliza. Wstęp wolny!

26 maja, godz. 15.00, American Corner 
ZZddzziissłłaaww  DDaaddooss, fotograKk, członek
ZPAF, przygotował wystawę zdjęć z prze-
chowywanych w archiwum klisz wyko-
nanych w Kansas City blisko 20 lat temu.

30 maja, godz. 17.30 
Galeria pod Plafonem zaprasza na
wernisaż wystawy kolaży i rysunków
EEddyyttyy  PPuurrzzyycckkiieejj.

XX XX II VV   GG II EE ŁŁ DDAA   KK SS II ĄĄ ŻŻ KK II
BB II BB LL II OOTT EE CC ZZ NN EE JJ  
19 – 23 maja, hol biblioteczny, stoiska
czynne od 10.00 do 18.00
Na tegorocznej giełdzie będzie ponad
10 tysięcy książek, wśród nich duży
zbiór z zakresu prawa, zarządzania 
i bankowości. Uwaga! WWsszzyyssttkkiiee
kkssiiąążżkkii  bbęęddąą  ppoo  33zzłł!!

TTRRAADDYYCCJJEE  WWIIEELLUU  KKUULLTTUURR
JJaappoońńsskkaa  sszzttuukkaa  łłuucczznniicczzaa  kkyyūūddōō
14 maja, godz. 16.00
Połączony z pokazem wykład o sta-
rojapońskiej, ceremonialnej sztuce
łuczniczej kyūdō przedstawią
członkowie Wrocławskiego Stowa-
rzyszenia Kyūdō. Wstęp wolny! 
Czytelnia, II piętro
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G.�18:00�|�DS�Teatr�Lalki�i�aktora
w�wałbrzychu�.�Bilet:�20�zł
CzłowiEK�na�moŚCiE
Plenerowy spektakl w ramach
45. Ogólnopolskiego Turnieju
Chórów Legnica Cantat
G.�19:00�|�zamek�piastowski,
Legnica.�Bilet�50�zł
mayDay2
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia
ŻEGnaJ�KoTKu�!
Spektakl muzyczno-taneczny
G.�20:00�|�Cia.�Bilety:�12/18�zł
WWyySSTTAAWWyy    »»    »»    »»
BarBara�GórniaK
KOŚCIOŁy POKOJU
NA DOLNyM ŚLąSKU
G.�17:00�|�pałac�w�łomnicy,
ul.�Karpnicka�3,�łomnica
maGazyn�aSpEn�1965-1971
Projekt MWW realizowanym
we współpracy z Whitechapel
Gallery w Londynie
G.�18:30�|�muzeum�współczesne
wrocław
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
po�LE�Gry.�ma�Ga�zy�ny�i�KSiĄ-
Ż�Ki�Ja�Ko�miEJ�SCa�SzTu�Ki
Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja
to wa rzy szą ca wy sta wie pt.
Ma ga zyn Aspen 1965-1971
G.�10:30�|�muzeum�współczesne
wrocław

24�V��2014� SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
opEra�in�LoVE
Ga la ope ro wo -ope ret ko wa na
Dzień Mat ki. Wy stą pi Gru pa
Ope ro wa SO NO TRIO
G. 18:00�|�no�wa�ru�da,�Sa�la�wi�-
do�wi�sko�wa�moK.�Bi�le�ty: 30/25 zł

LESzEK�zaLESKi�QuarTET
XII SU PER KON CERT GI TA RO Wy
G.�18:00�|�Klub�pod�Kolumnami
DominiC�miLLEr�
nadworny gitarzysta Stinga 
G.�21:00�|�Stary�Klasztor.�Bilety:
10/75/50/35�zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
wariaT�i�zaKonniCa
PREMIERA dla młodzieży od
16. roku życia i dorosłych
G.�18:00�|�DS�Teatr�Lalki�i�aktora
w�wałbrzychu�.�Bilet:�20�zł
promETEuSz
G.�19:00�|�CS�impart�Bilety:�35-25
mayDay2
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia
WWyySSTTAAWWyy    »»    »»    »»
ziEmia�pana�BoGa
Fotografie z podróży Oskara
Dolota do Ziemi Świętej
G.�14:00�|�Galeria�DSafiTa
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
44�Kar�Ko�no�SKa�GiEł�Da
mi�nE�ra�łów,�SKał�i SKa�-
miE�nia�ło�ŚCi
Edy cja wio sen na 24 i 25 maja
w ra mach Wio sny Cie plic kiej
G.�9:00-17:00�|�muzeum
przyrodnicze�w�Jeleniej�Górze
iii�EDyCJa�DoL�no�ŚLĄ�SKiEJ
Li�Gi�Ta�LEn�Tów eliminacje
G. 11:00�|�ośro�dek�Kul�tu�ry
w�Bogatyni
WWyy  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
łoSiów�– Strzel ni ki – Brzeg
Pro w. Ka zi mierz Ru sek (18 km)
G.�7:20�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
zLoT�Kół�pTTK�faBryCzna
Ośrodek Banderoza w Skałce
G. 9:45�|Dw.�Świe�bodz�ki�przy au�-

Eamon�mCGraTH
Po dró żu je, by szu kać na -
tchnie nia i two rzy, by po -
dró żo wać. Je stem ar ty stą
uza leż nio nym od ży cia
w dro dze – mó wi sam
o so bie. Ka na dyj ski gi ta -

rzy sta, kom po zy tor i au tor pio se nek jest wła śnie w ko -
lej nej tra sie kon cer to wej po Eu ro pie. W cią gu za le d wie
mie sią ca ar ty sta prze je dzie co naj mniej 8931 km, od -
wie dzi 21 miast i wy stą pi na 23 kon cer tach.
7�maja,�godz.�19:00�|�Klub�łubu�Dubu,
ul.�odrzańska�24.�wstęp�wolny!

fot. J. Pępkowski

DominiC�miLLEr�ETHNO JAZZ FESTIVAL
Po cho dzą cy z Ar gen ty ny gi ta rzy sta,
a tak że pro du cent mu zycz ny.
Od ro ku 1990 jest gi ta rzy stą ze spo -
łu Stin ga. Do mi nic to rów nież bar -
dzo uta len to wa ny kom po zy tor (m.
in. Sha pe of My He art) i li der wła -
snych pro jek tów. Na kon cie ma 8
au tor skich al bu mów i udział 
w na gra niu po nad 200 płyt gwiazd
mu zy ki współ cze snej. „Ad hoc” to ty tuł jego naj now szej pły ty.
Ar ty sta pod czas je go pro duk cji za cho wał spon ta nicz ność,
ener gię, swo bo dę pro ce su twór cze go.
24�maja,�godz.21:00�|�Stary�Klasztor,�ul.�purkyniego�1

fot. S. Haberland

ma�DE�LE�inE�pEy�ro�ux
Ame ry kań ska wo ka list ka
jaz zo wa o cha rak te ry -
stycz nym gło sie, okrzyk -
nię ta przez dzien ni ka rzy
na stęp czy nią Bil lie Ho li -
day. Nie na gan nie do bra -
ny re per tu ar, spra wia, że

każ dy ko lej ny jej al bum wy cze ki wa ny jest za rów no
przez fa nów, jak i sze ro ko po ję ty ry nek mu zycz ny.
Uży wa jąc swe go uwo dzi ciel skie go gło su do in ter pre -
ta cji za rów no stan dar dów jaz zo wych jak utwo rów
współ cze snych, Pey ro ux wzbo ga ca je, wy do by wa jąc
z nich czę sto no we zna cze nia.
Ethno�Jazz�festival:�7�maja,�godz.20:00�|�Synagoga�pod
Białym�Bocianem,�ul.�włodkowica�7.�Bilety:�150-60�zł

CK�wrocław-zachód,�ul.�Chociebuska�4-6

KayHan�KaLHor�(iran)�
&�ErDaL�ErzinCan�(TurCJa)
Eth no Jazz Fe sti val za pra sza na nie zwy kły kon cert
mu zy ki Orien tu w wy ko na niu dwóch wir tu ozów kla -
sycz nych in stru men tów – per skie go ka man cze i tu -
rec kie go sa zu, zna ne go też ja ko bağla ma. Kayhan
Kalhor i Erdal Erzincan to dwóch mistrzów klasycznej
muzyki Wschodu czerpiących z bogactwa Wschodniej
Anatolii – kraju zamieszkałego przez Kurdów.
18�maja,�godz.19:00|Stary�Klasztor,�ul.�purkyniego�1
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to�bu�sie 609�ja�dą�cym�do Sa�mo�-
two�ru�przez�Jar�noł�tów
oDraDzaJĄCE�Się�pięKno
KamiEniC�CzynSzowyCH
Wycieczkę pro wa dzą: Damian
Kanclerski i Patryk Drygała
G. 10:00�|�Spo�tka�nie: Brama
nadodrza,�ul.�Drobnera

25�V��2014� NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
miCHał�BaJor
Recital pt. Moje podróże
G.�18:00�|�CK�wrocław-zachód,
Bilet:�65zł
JanuSz�raDEK
Koncert w Teatrze Piosenki
G.�18:00�|�CS�impart�Bilet:�50/40
opEra�in�LoVE
Ga la ope ro wo -ope ret ko wa na
Dzień Mat ki. Wy stą pi Gru pa
Ope ro wa SO NO TRIO
G. 18:00�|�zgorzelec,�miejski�Dom
Kultury.�Bi�le�ty: 30/25 zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
TyLKo�JEDEn�DziEń
Bajka o jętce jednodniówce
Zdrojowego Teatru Animacji z
Jeleniej Góry
G.�16:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety:�25/16zł
mayDay2
G.�18:00|wrocławski�Teatr�Komedia
WWyy  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
xiii złaz�Tu�ry�STów�piE�-
SzyCH�DoL�nE�Go�ŚLĄ�SKa
So bót ka Za ch. – ŚLę ŻA Źró dło
An ny – Dom Tu ry sty PTTK Pod
Wie ży cą – So bót ka. Prow. Ali -
na Ogro dow czyk (11 km)

G.�6:50�|�Dw.�Centralny�pKS
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
poranEK�fiLmowy
G.�12:30�|�CS�wro.�wstęp�wolny!
CzErwony�KapTurEK
G.�12:30�|�DS�Teatr�Lalki�i�aktora
w�wałbrzychu�.�Bilety:�15/17zł

26�V�2014 PONIEDZIAŁEK
DZIEń MATKI
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ŚwięToSzEK�Teatr Mały
G.�10:00�|�firlej.�Bilet:�15�zł
anTyGona�Teatr Mały
G.�13:00�|�firlej.�Bilet:�15�zł
rezerwacja�tel.�570-456-108
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
warSzTaTy�LiTEraCKiE
G.�18:00�|�Salonik�Trzech�muz

27�V��2014WTOREK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
Dario�pinELLi�&�Binario
SwinG�gypsy/jazz i swing
G.�20:00�|Stary�Klasztor.�45/30zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
TyLKo�JEDEn�DziEń
Bajka Zdrojowego Teatru
Animacji z Jeleniej Góry
G. 9:00, 11:00�|�Te�atr�mo�drze�jew�-
skiej,�Le�gni�ca.�Bi�le�ty: 25/16�zł
puSTE�poKoJE
G.�20:00�|�Cia.�Bilety:�12/18�zł
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
Si�ła�DroB�nyCH�zDa�rzEń,
mi�Kro�oGni�SKa�opo�ru
i Ży�CiE�Co�DziEn�nE
Jak i na ile Po la cy re flek syj ne
kon stru ują czas wol ny
G.�18:00�|�mieszkanie�Gepperta

KKiimm  bbyyłł  rryy  mmaarrzz,,  aall  bboo  zz cczzee  ggoo  zzbbuu  ddoo  wwaa  nnee  ssąą  ttrraa  ddyy  ccyyjj  --
nnee  iinn  ssttrruu  mmeenn  ttyy  mmuu  zzyycczz  nnee??  JJee  śśllii  jjee  ssttee  śścciiee  cciiee  kkaa  wwii
śśwwiiaa  ttaa  ii cchhccee  cciiee  ppoo  zznnaaćć  ddaaww  nnee  cczzaa  ssyy,,  ttoo  pprrzzyy  jjeeddźź  cciiee
ddoo  MMUU  ZZEEUUMM  PPOO  WWOO  ZZóóWW  GGAA  LLOO  WWII  CCEE ppoodd WWrroo  ccłłaa  wwiieemm..

AATTRRAAKK  CCJJEE  DDLLAA  DDZZIIEE  CCII  II DDOO  RROO  SSŁŁyyCCHH::  
· pre zen ta cje tra dy cyj nych rze miosł, któ re słu ży ły bu -
do wie po wo zów, m.in. ko wal stwa, ry mar stwa
· mu zy ka daw na i warsz ta ty bu do wy in stru men tów
· moż li wość spró bo wa nia swo ich sił w pra cach 
rze mieśl ni czych – ry mar stwie, ko ło dziej stwie
· pre zen ta cje two rze nia daw nej mi ster nej bi żu te rii,
warsz ta ty ha ftu czó łen ko we go,
· spo tka nie i warsz ta ty z pro jek tan tem daw nej
odzie ży (two rzo nej m.in. na po trze by te atru),
· prze jażdż ki za byt ko wym kon nym po jaz dem
· zwiedzanie muzeum powozów ze szczególnym
uwzględnieniem tematu dawnych rzemiosł

niE�DziE�La, 15�CzErw�Ca�od godz. 11.00�do 18.00,
Ga�lo�wi�ce�(gm.�Żó�ra�wi�na),�ul.�Le�śna 5�(mu�zeum�ga�lo�wi�ce.pl)

· wSTęp�woL�ny!�
Za da nie jest współ fi nan so wa ne ze środ ków:

Sa mo rzą du Wo je wódz twa Dol no ślą skie go www.dol ny slask.pl

DziEń�Daw�nE�Go�rzE�mio�Sła
w�Ga�Lo�wi�CaCH

xman�Da�La�pEr�for�man�CE�fE�STi�VaL
Głów ną ideą ju bi le uszo wej edy cji fe sti wa lu jest pre zen -
ta cja sztu ki tań ca współ cze sne go i per for man ce. Te ma -
ty ka wy da rze nia ob ra ca się wo kół re la cji mię dzy ludz kich,
zdol no ści do ko mu ni ka cji z dru gim czło wie kiem, umie -
jęt no ści roz wią zy wa nia pro ble mów i konfliktów, po trze -
bie wol no ści i au ten tycz no ści we współ cze snym świe cie.
9-11�ma�ja�|�CS�impart,�ul.�mazowiecka�17

XII SU PER KON CERT GI TA RO Wy
LE�SzEK�za�LE�SKi�Qu�ar�TET

No wy pro jekt, two rzo ny przez
ab sol wen tów wro cław skiej AM.
Mu zy ka ze spo łu to na stro jo wa
mie szan ka jaz zu oraz smo oth
jaz zu, z wy ra zi stą sek cją ryt -
micz ną oraz bo ga ty mi im pro wi -

za cja mi gi ta ry oraz for te pia nu. Au to rem kom po zy cji jest Le szek
Za le ski, któ ry czer pie in spi ra cje z mu zy ki Pa ta Me the ny'ego, Joh -
na Sco fiel da oraz Bra da Mehl dau'a. Człon ko wie gru py są lau re -
ata mi kon kur sów m. in.: Mię dzy na ro do wy Kon kurs Eu ro pe an
Jazz New co mer (Cze chy), War szaw ski Fe sti wal Pia ni stów Jaz -
zo wych. Skład: Le szek Za le ski (gi ta ra), Da wid Tro czew ski (for te -
pian/kla wi sze), Piotr Sy pień (kon tra bas), Mi chał Po lak (per ku sja).
24�ma�ja,�godz. 18:00�|Klub�p.�Kolumnami,�pl.�św.�macieja�21.�B: 15/10
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aD�rE�Sow�niK�CJG
Aka de mia Mu zycz na, pl. Ja na Paw ła II, nr 2
Aka de mia Mu zycz na, Sa la Kon cer to wa, ul. Ze lwe ro wi cza 7 
BWA Wro cław – Ga le rie Sztu ki Współ cze snej:
BWA Galeria  Awan gar da, ul. Wi ta Stwo sza 32
BWA Galeria Di zajn, ul. Świd nic ka 2-4
BWA Galeria Szkła i Ce ra mi ki, pl. Ko ściusz ki 9/10
Cen trum Ini cja tyw Ar ty stycz nych, ul. Tę czo wa 79/81 (CIA) 
Cen trum Kul tu ry Ago ra, ul. Serb ska 5A
Cen trum Kul tu ry Za mek, pl. Świę to jań ski 1 
Cen trum Sztu ki Im part, ul. Ma zo wiec ka 17
Cen trum Sztu ki WRO, ul. Wi dok 7
Dol no ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na im. T. Mi kul skie go, Ry nek 58 
Filharmonia Sudecka, ul. Juliusza Słowackiego 4, Wałbrzych
Fil har mo nia Wro cław ska, ul Pił sud skie go 19
Galeria DSAFiTA, ul Pawła Włodkowica 31/4a
Ga le ria Sztu ki Art trakt, ul. Ofiar Oświę cim skich 1/1
Ga le ria ZPAF Za Sza fą, ul. św. Mar ci na 4
Ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1
Hu ma ni ta rium, ul. Sta bło wic ka 147
In sty tut Gro tow skie go, Stu dio Na Gro bli, ul. Na Gro bli 30/32 
Ka mie nicz ka Mał go sia, ul. Od rzań ska 39/40
Klub Eter, ul. Ka zi mie rza Wlk. 19
Klub Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56
Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
Klub Mu zycz ny Ły kend, Pod wa le 37/38
Klub Mu zycz ny Sta ry Klasz tor, ul. Pur ky nie go 1
Klub Puz zle, Ry nek – Przej ście Gan car skie 2
Klub Tu ry sty PTTK, Ry nek -Ra tusz 11/12, IV p.
Klub 4 Re gio nal nej Ba zy Lo gi stycz nej, ul. Pret fi cza 24 
Kon tu ry Kul tu ry, ul. K. Ja giel loń czy ka 10a
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 57, ul. Szewska 78
Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich ½
Mu zeum Na ro do we, pl. Po wstań ców War sza wy 5
Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdrój, ul. Kłodzka 42
Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1 
Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11 A, Jelenia Góra
Mu zeum Współ cze sne Wro cław, pl. Strze gom ski 2a 
Na lan da Księ gar nio Ka wiar nia, pl. Ko ściusz ki 12
ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A 
Ope ra Wro cław ska, ul. Świd nic ka 35
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7 (wejście od po dwó rza) 
Sce na PWST, ul. Bra ni bor ska 59
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Buczka 16, Wałbrzych
Te atr La bo ra to rium In sty tu tu Gro tow skie go, Ry nek -Ra tusz 27
Te atr Pieśń Ko zła, Pur ky nie go 1
Sceny Te atru Pol skiego: Sce na im. J. Grze go rzew skie go, ul. G.
Za pol l skiej 3; Sce na na Świe bodz kim, pl. Or ląt Lwow skich 20C;
Sce na Ka me ral na, ul. Świd nic ka 28
Wro cław ski Te atr Ko me dia, pl Te atral ny 4
Wro cław ski Te atr Współ cze sny, ul. Rzeź ni cza 12
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich, Au la ul. Szew ska 37
Wpis do ka len da rium jest bez płat ny
In for ma cje kul tu ral ne pro si my przy sy łać do 20-go każ de go
mie siąca na ad res: re dak cja@cojestgrane.pl
Or ga ni za to rzy za strze ga ja so bie moż li wość zmia ny po da nych
w CO JEST GRANE ter mi nów lub od wo ła nia im pre zy.

DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
BaJKowE�SpoTKaniE
Pre mie ra gru py te atral nej
Mle cza ki z Ago ry
G.�17:00|CK�agora.�wstęp�wolny!
JaK? Pre mie ra gru py te atral -
nej Metamorfoza
G.�19:00|CK�agora.�wstęp�wolny!
28�V��2014 ŚRODA

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
TyLKo�JEDEn�DziEń
Bajka Zdrojowego Teatru
Animacji z Jeleniej Góry
G. 9:00, 11:00�|�Te�atr�mo�drze�jew�-
skiej,�Le�gni�ca.�Bi�le�ty: 25/16�zł
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
poLSKiE�znaCzKi�na
poDium Pre lek cja
wraz z ku ra tor skim opro wa -
dza niem po nowej wy sta wie
G. 14:00�|�mu�zeum�pocz�ty
i Te�le�ko�mu�ni�ka�cji.�wstęp�wol�ny!

29�V�2014 CZWARTEK
DZIEń DZIAŁACZA KULTURy
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ony�Spektakl familijny
Teatru im. Osterwy, Gorzów
G.�12:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety�25/16�zł
złoŚniCE...
LA BO RA TO RyJ NE WPRAW KI
W SZEK SPI RA. Pre mie ra La -
bo ra to rium In te gra cji Te atral -
nej dzia ła ją cej w Ago rze
G.�19:00|CK�agora.�wstęp�wolny!

roDzina�KErwooDów
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
oD ŚniEŻ�Ki�w Su�DE�TaCH
Do Gó�ry�Du�CHa�Gór�ma�-
na�SLu�w Hi�ma�La�JaCH
Pre lek cję w cy klu czwart ko -
wym pro wa dzi Je rzy Klich
G.�19:00�|�muzeum�przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze.�wstęp�wolny!

30�V��2014 PIąTEK

KKOONN  CCEERR  TTyy    »»    »»    »»
JanuSz�raDEK�
G.�18:00,�20:30�|�DS�– Te�atr�Lal�ki
i ak�to�ra�w wał�brzy�chu
wiELKiE�DziEła
romanTyCznE
Orkiestra Symfoniczna FS
dyrygent: Gracjan Szymczak
Piotr Łukaszczyk (fortepian)
G. 19:00�|�filharmonia�Sudecka
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ony�Spektakl familijny
Teatru im. Osterwy, Gorzów
G.�12:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety�25/16�zł
CaSTinG�Pre mie ra gru py te -
atral nej In spi ra cje z Ago ry
G.�18:00|CK�agora.�wstęp�wolny!
roDzina�KErwooDów
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia
BaBę�zESłał�BóG? MUSICAL
TKaCz�iLuzJi
część II RED ROSES
G.�20:00�|�Cia.�Bilety:�12/18�zł

ma�Jów�Ka�wmu�zEum�pa�piEr�niC�Twa
Pod czas dłu gie go week en du ma jo we go odwiedzający Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju będzie można – wy ko nać
własnoręcznie kart ki pa pie ru ze zna kiem wod nym, pre zen tu -
ją cym w prze źro czu da ty 1 i 3 ma ja oraz ar ku sza z do dat kiem
ka wy, la wen dy i na giet ka. Wszyst kich, któ rzy wy ku pią bi let
wstę pu do Mu zeum udzie lo ny zo sta nie ra bat 5% na za kup pa -
pie ru czer pa ne go; war to do dać, że na dusz nic kim pa pie rze
czer pa nym swo je li sty pi sał Fry de ryk Cho pin, któ ry w 1826 r
prze by wał w Dusz ni kach na ku ra cji.
Polecamy także nie zwy kle cie ka we wy sta wy cza so we: Por tre -
ty Ja na Paw ła w zna ku wod nym oraz Wy daw nic twa bi blio fil -
skie na pa pie rze czer pa nym.
wma�ju�czynne:�pn�-so�: 9:00-18:00�nd: 9:00-15:00�|�muzeum
papiernictwa,�Duszniki�zdrój



2299Nr 243– maj 2014
ccoo  jjee   ss tt   gg rr aa   nn ee .. pp ll

kon cen tra tor kul tu ry 

SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
warSzTaT�muraLi
V spo tka nie. Pro w. K. Kul pa 
G.�17:00-20:00�|�Kontury�Kultury
wstęp�wolny!
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
HaLo�ECHo�2014
III OGóL NO POL SKI PRZE -
GLąD DZIE CIę CyCH FIL -
MóW ANI MO WA NyCH
od�30�maja�do�1�czerwca�br.
CS�impart.�Bilet:�35/30/25�zł

31�V��2014 SOBOTA
ŚWIATOWy DZIEń ROZWOJU
KULTURALNEGO
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ony�Spektakl familijny
Teatru im. Osterwy, Gorzów
G.�16:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
Legnica.�Bilety�25/16�zł
KoLaCJa�na�CzTEry�ręCE
G.�20:00|wrocławski�Teatr�Komedia

• Tworzymy i systematyzujemy informacje o kulturze
• Promujemy lokalne wydarzenia
• Wspieramy dolnośląskich artystów
• Współpracujemy z instytucjami kultury

NNAAJJWWIIęęKKSSZZyy  PPOORRTTAALL  OO  KKUULLTTUURRZZEE  II  SSZZTTUUCCEE

3-maJówKa�w�GaLowiCaCH
ŚWIę TO KO NIA
Gdy by nie dziel ne wierz chow ce – hi sto ria
po dró ży, a tym sa mym Mu zeum Po wo zów,
nie by ły by ta kie, jak je dziś wi dzi my. Dla -
te go uro czy ście, choć z dru giej stro ny za -
baw nie, dzień ten po świę co ny bę dzie
wszel kiej ma ści ko niom.

3 ma ja pro po nu je my zwie dza nie mu zeum ze spe cjal nym
uwzględ nie niem eks po zy cji zwią za nej z ko niem. Do dat ko wo
prze jażdż ki na ko niach – ży wych i plu szo wych, warsz ta ty pla -
stycz ne, mu zy ko wa nie przy ogni sku, ga wę dy jeź dziec kie, zdję -
cia z uśmiech nię tym ga lo wic kim ko niem, ro dzin ne kon kur sy
oraz spo tka nie ze sztu ką, czy li wer ni saż wy sta wy prac Ka ta -
rzy ny No wak i Krzysz to fa Kłap kow skie go, któ rych in spi ru je na -
tu ra – m.in. właśnie koń.
week�end�ma�jo�wy:�1,�3,�4�ma�ja,�godz.�11:00-18:00;�2�ma�ja, 10:00-16:00
mu�zeum�po�wo�zów�Ga�lo�wi�ce�(gm.�Żó�ra�wi�na),�ul.�Le�śna 5

ŚwiaT�pa�SJo�na�Tów
XVI Wro cław ska Kra jo wa Wy sta wa Ko lek cjo ner ska -
Świat Pa sjo na tów – Wro cław 2014, or ga ni zo wa na
przez Sto wa rzy sze nie Ko lek cjo ne rów we Wro cła wiu.
15-18�maja�br.�|�Klu�b�Kul�tu�ry�Ko�le�jarz�w bu�dyn�ku
Dwor�ca�Świe�bodz�kie�go,�ul.�orląt�Lwowskich

44�Kar�Ko�no�SKa�GiEł�Da
mi�nE�ra�łów,�SKał�i SKa�miE�nia�ło�ŚCi
Mu zeum or ga ni zu je Gieł dę dwa ra zy w ro ku , pierw -
sza edy cja ma miej sce w ma ju, w ra mach Wio sny Cie -
plic kiej, a dru ga we wrze śniu, w ra mach Wrze śnia
Je le nio gór skie go. Im pre za ta jest wpi sa na do Ka len -
da rza Giełd or ga ni zo wa nych na te re nie Pol ski i ma
wy ro bio ną już re no mę. Uczest ni czą w niej wy staw cy,
przede wszyst kim z Dol ne go Ślą ska, choć nie bra ku je
ko lek cjo ne rów i zbie ra czy z Pol ski i za gra ni cy. Pre zen -
to wa ne są przede wszyst kim ko lek cje i zbio ry mi ne ra -
łów, skał i ska mie nia ło ści oraz ga lan te ria ju bi ler ska.
24-25�ma�ja�(so�bo�ta�-nie�dzie�la),�godz. 9.00-17.00�|�mu�zeum
przy�rod�ni�cze�w Je�le�niej�Gó�rze,�ul.�Cie�plic�ka 11a

FFIILLMMyy    »»    »»    »»
miESiĄC�KomEDii
Rozbawia: Woody Allen
G.�18:00�|�Kontury�Kultury
wstęp�wolny!
WWyy  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
wyCiECzKa�piESza
Wy so ki Ko ściół – Trzeb ni ca
G.�8:50�|�Dw.�pKp�nadodrze
GLi�wi�CE�– po�zna�JE�my
mia�STa�ŚLĄ�SKa
zapisy�tel.�609.941.775
DziE�ła�ar�CHi�TEK�Ta
ri�CHar�Da�pLu�EDE�man�na
Pro wa dzą: Ja ni na Bed nar ska
i Ja cek Mysz kow ski
G. 10:00�|�Spo�tka�nie�przed�i�Lo,
ul.�poniatowskiego
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
w�KrainiE�LoDu
Animacja Disneya
G.�11:00�|�Kontury�Kultury




