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KALENDARIUM WRZESIEŃ 2014
1 IX 2014 PONIEDZIAŁEK

WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
GRUpa�MOtyLa�NOGa
Wystawa malarstwa Portrety
G.�18:00�|�Salonik�trzech�Muz,
ul.�Zawalna�7.�wstęp�wolny!

2�IX�2014 WTOREK

FFIILLMMYY    »»    »»    »»
pOStać�w�BIELIOdin Festival
G.�21:00�|�IG�przejście�Żelaźnicze
wykł.�j.�angielski.�wstęp�wolny!

3�IX�2014�ŚRODA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
SEDaa Mongolia/Iran
Po łą cze nie tra dy cyj nej mu zy -
ki Mon go lii i Orien tu
G.�20:00�|�Stary�Klasztor
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
wIELKIE�MIaSta�pOD
KSIęŻyCEM Odin Teatret 
Spektakl w języku angielskim
G.�20:00�|�wrocławski�teatr
współczesny.�Bilety:�30�zł
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
tEatR�SpOtyKa�RytUał�
G.�21:00�|�IG�przejście�Żelaźnicze
Język�angielski.�wstęp�wolny!

SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
SZEpt�wIatRU
Pokaz pracy Odin Teatret 
(j. angielski). Bilety: 15 zł
G.�10:30�|�IG�Studio�Na�Grobli
HERBERtIaDa Pamiętne daty
Mo de ra to rzy: A. Pa cio rek
i W. Ku cię ba. Opra wa mu zycz -
na: Zbi gniew Cie siel ski
G. 17:00�|�Klub�Mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�-
ry.�wstęp�wol�ny!
CZtERy�StRONy�śwIata
KO BIE TA W ETIOP SKIEJ RZE -
CZY WI STO ŚCI pre lek cja mul ti -
me dial na G. i S. Sro czyń skich
– po dróż ni ków z Gło go wa
G.�18:00�|�Klub�4�RBL,
ul.�pretficza�24.�wstęp�wolny!

4�IX�2014� CZWARTEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ODa�DO�pOStępU
Odin Teatret. (j. angielski)
G.�20:00�|�wrocławski�teatr
współczesny.�Bilety:�30�zł
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
Na�DwóCH�BRZEGaCH�RZEKI�
G.�21:00�|�IG�przejście�Żelaźnicze
Język�angielski.�wstęp�wolny!

11111166--11112222  WWiiee  cczzoo  rryy  lliisszz  ttooww  sskkiiee
GRZE�GORZ�NIEM�CZUK�FOR TE PIAN

2233  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1122..3300  –– TTrrzzeebb  nnii  ccaa
Sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1
157. kon cert dla mło dzie ży „Jak słu chać Mu zy ki?”
2233  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1188..0000  –– TTrrzzeebb  nnii  ccaa
Sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1
2244  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1177..0000  –– GGłłoo  ggóóww,,
Szko ła Mu zycz na, ul. Jedn. Ro bot ni czej 14
2255  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1199..0000  –– WWrroo  ccłłaaww
Fil har mo nia Wro cław ska, ul. J. Pił sud skie go 19
(kon cert re ali zo wa ny wspól nie z Fil har mo nią Wr.)
2266  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1111..0000  –– WWrroo  ccłłaaww
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Kościuszki 10
(158. kon cert dla mło dzie ży „Jak słu chać Mu zy ki?”)
2266  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1188..0000  –– OObboorr  nnii  kkii  ŚŚlląą  sskkiiee
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
2277  wwrrzzee  śśnniiaa  gg.. 1188..0000  –– BBrrzzeegg
Za mek Pia stów Ślą skich, pl. Zam ko wy 1
WW pprroo  ggrraa  mmiiee  uuttwwoo  rryy::
F. Cho pi na, F. Lisz ta, F. Schu ber ta i D. Scar lat tie go
Sło wo o mu zy ce – Ju LIuSZ ADA MOW SKI

„Je go grę wy róż nia płyn -
ność, bar dzo sze ro ki za kres
dy na mi ki, od gło śne go for -
te po szep czą ce pia nis si -
ma, róż no rod ność barw
i ko lo rów oraz olśnie wa ją -
ca wir tu oze ria.”

Mi cha el Sher win,
The Epoch Ti mes, New York

GRZE GORZ NIEM CZuK jest
jed nym z naj bar dziej ak tyw nych pol skich pia ni stów
mło de go po ko le nia. Je go bo ga ta, mię dzy na ro do wa ka -
rie ra so lo wa, trwa ją ca już 10 lat, za wio dła go do wie lu
pre sti żo wych sal kon cer to wych na ca łym świe cie. Pia -
ni sta wy stą pił do tej po ry z po nad 350 re ci ta la mi i kon -
cer ta mi, od wie dza jąc 20 kra jów na 5 kon ty nen tach.
Wśród sal kon cer to wych, w któ rych grał, znaj du ją się
tak pre sti żo we jak n. p. Car ne gie Hall (gdzie za de biu -
to wał ja ko so li sta w Kon cer cie f -moll F. Cho pi na w lu -
tym 2013 ro ku). Pia ni sta po sia da bar dzo obszerny
re per tu ar obej mu ją cy po nad 200 utwo rów so lo wych
i 20 kon cer tów na for te pian z or kie strą od epo ki Ba -
ro ku po mu zy kę XX i XXI wie ku.
uro dzo ny w Ty chach, ukoń czył z wy róż nie niem Aka -
de mię Mu zycz ną im. K. Szy ma now skie go w Ka to wi -
cach pod kie run kiem prof. Jó ze fa Stom pla. uzu peł niał
swo je stu dia w No wym Jor ku ja ko sty pen dy sta In ter -
na tio nal Key bo ard In sti tu te & Fe sti wal (Man nes Col le -
ge of Mu sic). Miał wów czas moż li wość stu dio wa nia
u świa to wej sła wy pia ni stów. Swo je umie jęt no ści do -
sko na lił rów nież na licz nych kur sach mu zycz nych –

m.in. u: Kry stia na Zi mer ma na (2005), An drzeja Ja siń skie go
(2006), Pe te ra Do no hoe (2006), Dang Thai So n’a (2009), Alek -
sieja Or ło wiec kie go (2007, 2008, 2009, 2010), Klausa Hel l wiga
(2010), Mi chel`a Be rof fa (2012), Arie Var di (2012, 2013), An ge li
He witt (2012).
Grze gorz Niem czuk jest lau re atem wie lu kon kur sów pia ni -
stycz nych. m.in. w 2013 ro ku wy grał „In ter na tio nal Car ne gie
Hall Con cer to De but Com pe ti tion” w No wym Jor ku, bę dąc
pierw szym pol skim lau re atem te go kon kur su.
Se zon ar ty stycz ny 2014/2015 roz po czął wy stę pem na kon cer -
cie fi na ło wym 48 Fe sti wa lu Pia ni sty ki Pol skiej w Słup sku wy -
ko nu jąc I Kon cert for te pia no wy b -moll Pio tra Czaj kow skie go
wspól nie z Sin fo nią Bal ti cą pod dy rek cją Boh da na Jar mo ło wi -
cza. Wśród naj bliż szych pla nów kon cer to wych pia ni sty jest
m.in. re ci tal in au gu ra cyj ny Fe sti wa lu „Le ip zi ger Cho pin -Ta ge”
w Lip sku (paź dzier nik) oraz de biut w Ja po nii (To kio, Kioi Hall)
w Kon cer cie for te pia no wym D -dur „Ko ro na cyj nym” W. A. Mo -
zar ta w mar cu 2015 ro ku.
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, Województwa Opolskiego, Po wia tu Trzeb nic kie go,
Gmin Brzeg Gło gów, Obor ni ki Ślą skie, Wro cław, Fun da cji Pol ska
Miedź, Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców ST0ART, Brzeskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.

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
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WWWWWW..oo PP ee rr aa ..WWrr oo CC ll aaWW.. PPll

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,,  
69. se zon ar ty stycz ny Ope ra Wro -
cław ska roz po czy na spek ta ku lar nym
wy da rze niem, ja kim bę dzie ple ne ro we wi do wi sko ope ro we
„Ri go let to” G. Ver die go, któ re za pre zen tu je my Pań stwu
5, 6 i 7 wrze śnia w nie zwy kłym miej scu – na dzie dziń cu
zam ku To pacz. Ze wzglę du na do brze przy go to wa ną in fra -
struk tu rę oraz bli skie po ło że nie od Wro cła wia (ok. 2 km
od gra nic mia sta), miej sce to zna ko mi cie na da je się do re -
ali za cji te go ty pu przed się wzięć ar ty stycz nych, cze go do -
wo dem był suk ces na sze go spek ta klu „Skrzy pek na da chu”,
któ ry za pre zen to wa li śmy tam w 2013 r. Ma my na dzie ję, że
i tym ra zem po łą cze nie ge nial nej mu zy ki Ver die go, dra ma -
tycz nej opo wie ści i efek tow nej in sce ni za cji zre ali zo wa nej
w tak atrak cyj nym miej scu, przy nie sie Pań stwu wie le ra -
do ści i po zwo li na prze ży cie nie za po mnia nych chwil.
Spek takl przy go to wa ny zo stał re ży ser sko przez M. Zna -
niec kie go, ada pta cji sce nicz nej do ko nał A. Front czak, cho -
re ogra fię opra co wa ła B. Klim czak.
Mi ło śni ków sztu ki ba le to wej za pra szam na pre mie rę
dwóch spek ta kli – „Ogni sty ptak” Igo ra Stra wiń skie go oraz
„Cu dow ny man da ryn” Béli Bar tó ka, któ re po ka że my Pań -
stwu w trak cie jed ne go wie czo ru ba le to we go w dniach 11, 13
i 14 wrze śnia br. Oba dzie ła ode gra ły ogrom ną ro lę w hi sto -
rii ba le tu XX w. Wro cław ską pre mie rę przy go to wał cho re -
ogra ficz nie R. Bon da ra, de ko ra cje i ko stiu my za pro jek to wa ła
J. Skrzy nec ka, pro jek cje mul ti me dial ne opra co wa ła E. Kra -
suc ka, świa tła zre ali zo wał Ł. Ró że wicz.
We wrze śniu przed sta wi my też Pań stwu dwa wy bit ne dzie -
ła: „Ko bie ta bez cie nia” R. Straus sa oraz „Par si fal” R. Wa gne -
ra. Obie ope ry – jed ne z naj waż niej szych dzieł w hi sto rii te go
ga tun ku mu zycz ne go – sta wia ją ogrom ne wy zwa nia
przed każ dym ze spo łem wy ko naw czym, ale przy no szą pu -
blicz no ści sil ne emo cje i wspa nia łe do zna nia ar ty stycz ne.
W tym mie sią cu za pre zen tu je my rów nież lu bia ne przez
wi dzów kla sycz ne ope ry „Tra via ta” Ver die go, „Na pój mi -
ło sny” i „Łu cja z Lam mer mo oru” Do ni zet tie go, „Sam son
i Da li la” Sa int -Saënsa oraz „Co si fan tut te” Mo zar ta. Na -
to miast naj młod szym wi dzom po ka że my spek takl „Ali cja
w kra inie cza rów” Chaul sa z cy klu Ta jem ni cze Kró le stwo.
Za pra szam Pań stwa do Ope ry Wro cław skiej na kon cer ty
i spek ta kle w trak cie ca łe go se zo nu ar ty stycz ne go!

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

OOppee  rryy  WWrroo  ccłłaaww  sskkiieejj

5 pt 1900 rriiggoolleettttoo giusePPe verdi   Premiera
me ga Wi do Wi sKo oPe ro We – za meK to PaCz

6 so 1900 rriiggoolleettttoo giusePPe verdi   Premiera
me ga Wi do Wi sKo oPe ro We – za meK to PaCz

7 nd 1900 rriiggoolleettttoo giusePPe verdi   Premiera
me ga Wi do Wi sKo oPe ro We – za meK to PaCz

11 cz 1900

ooggnniissttyy  PPttaaKK igor straWińsKi

CCuuddooWWnnyy  mmaannddaarryynn béla bartóK

Premiera baletoWa

13 so 1900

ooggnniissttyy  PPttaaKK igor straWińsKi

CCuuddooWWnnyy  mmaannddaarryynn béla bartóK

Premiera baletoWa

14 nd 1900
ooggnniissttyy  PPttaaKK igor straWińsKi

CCuuddooWWnnyy  mmaannddaarryynn béla bartóK

Premiera baletoWa

17 śr 1900 ssaammssoonn  ii  ddaalliillaa Camille saint-saëns

18 cz 1900 KKoobbiieettaa  bbeezz  CCiieenniiaa riChard strauss

19 pt 1900 łłuuCCjjaa  zz  llaammmmeerrmmoooorruu gaetano donizetti

20 so 1900 nnaaPPóójj  mmiiłłoossnnyy gaetano donizetti

21 nd 1700 ttrraavviiaattaa giusePPe verdi

23 wt 1100 aalliiCCjjaa  WW  KKrraaiinniiee  CCzzaarróóWW robert Chauls

23 wt 1300 aalliiCCjjaa  WW  KKrraaiinniiee  CCzzaarróóWW robert Chauls

24 śr 1900 CCoossii  ffaann  ttuuttttee Wolfgang amadeus mozart

27 so 1700 PPaarrssiiffaall ryszard Wagner

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
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OGNI�Sty�ptaK – IGOR STRA WIN SKI
Barw na, peł na roz ma chu baśń, osa dzo na głę bo ko
w lu do wej tra dy cji ro syj skiej. Wy ko rzy stu je wąt ki kil -
ku ro syj skich ba śni, a mu zy ka Igo ra Stra wiń skie go wy -
ka zu je tu jesz cze pew ne wpły wy neo ro man ty zmu,
w or kie stra cji sły chać echa Rim skie go -Kor sa ko wa, mi -
strza mło de go twór cy. Ba let Stra wiń skie go po ry wa
ener gią i świe żo ścią po my słów. Ogni sty Ptak to po -
stać ba śnio wa, je go pió ra po sia da ją ma gicz ną moc,
któ ra po zwo li ca re wi czo wi Iwa no wi uwol nić pięk ną
Ca rów nę z rąk złe go cza row ni ka, Nie śmier tel ne go Ko -
ście ja. Cha rak te ry zu ją cy po stać cza row ni ka „ta niec
pie kiel ny” jest jed nym z naj efek tow niej szych mu zycz -
nie frag men tów dzie ła.
CU�DOw�Ny�MaN�Da�RyN�– BéLA BAR TóK
Peł ne bru tal no ści li bret to ba le tu spra wi ło, że utwór
po pre mie rze zo stał zdję ty z afi sza. Treść ba le tu zde -
cy do wa nie od bie ga od kla sycz nych wzor ców, co
przed stu la ty szo ko wa ło pu blicz ność. Ak cja roz gry wa
się w re aliach wiel ko miej skie go pół świat ka, w za uł -
kach nie okre ślo ne go mia sta, gdzie szaj ka ban dy tów
wa bi męż czyzn z po mo cą Dziew czy ny. Dra stycz na hi -
sto ria opo wie dzia na jest po przez dra ma tycz ną, peł ną
ja skra wych barw, no wa tor ską mu zy kę Bar tó ka, co
czy ni z utwo ru ar cy dzie ło eks pre sjo ni zmu.
pREMIERa�- 11, 13, 14�wrze�śnia,�godz. 19:00�|�Ope�ra
wro�cław�ska,�ul.�świdnicka�35

5�IX�2014� PIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
DNI�wałBRZyCHa�2014
Wystąpią: ZuMBA; VENA
VALLEY; BLuE CAFE (21:30)
G. 18:00�|�Sta�dion�Bia�ły�Ka�mień,
wał�brzych
patRyCJa�KaMOLa
Z�ZESpOłEM
JAZZ VOCAL NIGHT
G.�19:00�|�CK�Muza�– Klub
pod Mu�za�mi,�Lu�bin.�Bi�le�ty: 15 zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
RIGOLEttO G. Verdi
MEGAWIDOWISKO OPEROWE
G.�19:00�|�Zamek�topacz
MayDay�reż. W. Pokora
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
tIFF�FEStIvaL�//�24�HOURS
OF�pHOtOGRapHy�(5-6.09)
Wer ni saż Wy sta wy Głów nej,
pro jek ty fo to gra ficz ne: Da isu -
ke Yoko ta (Ja po nia), Es ter
Von plon (Szwaj ca ria), Hans
Chri stian Schink (Niem cy) czy

Gert Jo chems (Bel gia)
G.�18:00�|�Muzeum�współczesne
wrocław.�Bilety�i�karnety�na�cały
Festiwal:�10/15�zł
HUBERt�BUJaK NOSTALGIA
G.�18:00�|�Galeria�Ring,�Legnica,
Rynek�12.�wstęp�wolny!
MaRIaN�SOLISZ
HOLD THE LINE
G.�18:45�|�Galeria�Sztuki,
pl.�Katedralny�1.�wstęp�wolny!
wIESław�RaKOwSKI
Ar chi wum Zoo lo gicz ne, pre -
zen ta cja książ ki i fo to gra fii.
W ra mach TIFF Fe sti val
G.�20:30�|�Galeria�Entropia
łUKaSZ�FILaK�Photostructure
wawRZyNIEC�KOLBUSZ
Sa cred De fen se. Dwa pro jek -
ty wy ło nio ne w otwar tym
kon kur sie sek cji De biu ty w ra -
mach TIFF Fe sti val.
G.�21:30�|�Mieszkanie�Gepperta
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
wZNOSZENIE�SIę�KU�MORZU
G.�21:00�|�IG�przejście�Żelaźnicze
Język�angielski.�wstęp�wolny!



Partnerzy strategiczni:Organizator: Mecenat:

ze środków:

Inauguracja 
sezonu artystycznego 2014/15 
Orkiestry Symfonicznej NFM

Narodowe Forum Muzyki 
zaprasza na koncerty 

organizowane w ramach 
ISCM World Music Days 

2014

sala koncertowa Filharmonii

Benjamin Shwartz
Jakub Jakowicz
Orkiestra Symfoniczna NFM
 

sala koncertowa Filharmonii

Benjamin Shwartz
Alexander Gebert
Orkiestra Symfoniczna NFM
 

E. Poppe

NOT

Ernst Kovacic

Kameralna
 

Oratorium Marianum

Arkadiusz Adamski
Jerzy Nowak
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MIę�DZy�Na�RO�DO�wy�FE�StI�waL�OR�Ga�NO�wO-wO�KaL�Ny�w JEL�CZU�-La�SKO�wI�CaCH
Na te re nie Wo je wódz twa Dol no ślą skie go po ja wi się wkrót ce no wa ini cja ty wa kul tu ral na pod ogól na na zwą „Per Or ga -
na ad astra” – Przez or ga ny do gwiazd – ja ko szcze gól ny dar dzięk czy nie nia za oso bę św. Ja na Paw ła II. Festiwal odbywa
się w ko ście le św. Mak sy mi lia na Kol be, który posiada pięk ne or ga ny kla sy kon cer to wej.
W bie żą cym ro ku usły szy my zna ko mi tych ar ty stów: z Kra ko wa (Ma rek Ste fań ski), Wro cła wia (Ro man Pliś, Igor Ce co -
cho), Gdań ska (Ro man Pe ruc ki) oraz z Wę gier (Syl we ster Rosz tet ter, Syl wia Lasz lo) i uz be ki sta nu (In na Ka ma rian). Wy -
da rze nie to ob ję te zo sta ło wie lo ma Ho no ro wy mi Pa tro na ta mi, a przy po mnij my tak że, iż te go rocz na edy cja Fe sti wa lu
prze bie ga pod ty tu łem NA DZIE JA, wska zu jąc na szcze gól ną ro lę ja ką wno si kul tu ra w wy mia rze ar ty stycz nym, in te lek -
tu al nym i bo gac twa we wnętrz ne go czło wie ka w ży cie lu dzi wszyst kich na ro dów. Bu do wać na dzie ję i do strze gać tą na -
dzie ję w ser cach wszyst kich lu dzi bez wy jąt ku jest prze cież na szym wspól nym za da niem.
Głów nym or ga ni za to rem i po my sło daw ca Fe sti wa lu jest fun da cja spo łecz no -kul tu ral na „Stu dium Cul tu rae Ec c le siae”
z Wro cła wia przy współ pra cy Pa ra fii św. Mak sy mi lia na Kol be oraz Miej sko Gmin ne go Cen trum Kul tu ry w Jel czu -La sko -
wi cach. Za pra sza my do licz ne go udzia łu w tej pięk nej ini cja ty wie mu zycz nej.

ks. Pa weł Sty pa
6,�13,�20,�27�wrze�śnia,�godz. 19.00�|�ko�ściół�św.�Mak�sy�mi�lia�na�Kol�be,�Jelcz-Laskowice.�wstęp�wol�ny!�(www.stu�dium�-cul�tu�rae.com)

NFM�LE�OpOL�DI�NUM
To już chy ba tra dy cja, że we wrze śniu każ de go ro ku
Orkiestra Kameralna Le opol di num wy stę pu je w go -
ścin nej Ka te drze p.w. Św. Win cen te go Ko ścio ła Grec -
ko ka to lic kie go.
W tym roku z or kie strą Le opol di num wy stą pi Ju rek
Dy bał, kon tra ba si sta Fil har mo ni ków Wie deń skich.
Wspól nie z Chri stia nem Da no wi czem, kon cert mi -
strzem ze spo łu wy ko na ją Gran Duo Bot te si nie go.
W pro gra mie tak że kom po zy cje Ros si nie go, Co rel le go,
Wol fa i Pa ga ni nie go. Za pra sza my.
20�wrze�śnia,�go�dz. 18:00�|�Ka�te�dra�p.w.�św.�win�cen�te�go�Ko�-
ścio�ła�Grec�ko�ka�to�lic�kie�go,�plac�Bi�sku�pa�Nan�kie�ra 15

Jerzy Dy bał Chri stia n Da no wi cz

6�IX�2014� SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
DNI�wałBRZyCHa�2014
Bajkobus: spektakl TESLA vs
EDI SON czy li z prą dem lub
pod prąd; SMu TA; Fi na li ści
Wał brzych ma Ta lent: Mar le na
Roz ic ka, Na ta lia Sum por, Ar tur
Krzo sek, Mi chał Krzo sa, Gru pa
Skrzyp co wa, Rol nik i Ko niak
ZPiT Wał brzych; THRu DY;
Pa try cja Mar kow ska (21:30) 
WI DO WI SKO NA NIE BIE
G. 15:00�|�Sta�dion�Bia�ły�Ka�mień,
wał�brzych
REINaLD�GREBE
G.�19:00|CS�Impart.�Bilety:�80/60
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
Z�twOJą�CóRKą?�NIGDy!
G.�17:00�|�wrocławski�teatr�Komedia
RIGOLEttO G. Verdi
MEGAWIDOWISKO OPEROWE
G.�19:00�|�Zamek�topacz

MayDay�reż. W. Pokora
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
tańCE�Na�pIaSKU��
G.�21:00�|�IG�przejście�Żelaźnicze
J.angielski.�wstęp�wolny!
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
śwIętO�LatawCa
G�14:00�|�Kąty�Bystrzyckie
k.�Lądka�Zdroju
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
pRZEDMOśCIE�śwIętE�–
MIęKINIa�12 km
Prowadzi Anna Habasińska
G.�8:15�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
NEKROpOLIE�wOJSKOwE
Tra sa: Cmen ta rze – Oso bo wic -
ki, Żoł nie rzy WP na Opo ro wie,
Żoł nie rzy Wło skich, Cmen ta -
rze Ra dziec kie. Pro wa dzi –
Woj ciech Osy piuk
G.�9:00�|�przy bra�mie�głów�nej
Cmen�ta�rza�Oso�bo�wic�kie�go.�Zapisy
obowiązkowe�tel.�500-035-134



Narodowe Forum Muzyki stoi u progu nowego sezonu artystycznego. W ramach przygotowania 

-
-
-

Dyrektor Andrzej Kosendiak

 na
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Sa�DO�wI�CE�– Mał�KO�wI�CE
DO Sa�MO�twO�RU
Wycieczkę pieszą prowadzi
Mirosława Halik
G.�9:45�|�Dw.�Gł.�koło�kas
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
DNI�wałBRZyCHa�2014
Pa ra lot nie; Eks tra lu na park;
Mia stecz ko edu ka cyj ne Bez -
piecz ni ków; Ani ma cje dla
dzie ci; Roz gryw ki spor to we;
Smacz ne ja dło; Kra my
G. 15:00�|�Sta�dion�Bia�ły�Ka�mień,
wał�brzych.�wstęp�wolny!

7�IX�2014 NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
EL�SaFFRON
Muzyka sefradyjska
G.�20:00�|�Stary�Klasztor.
Bilety:�35/20�zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
RIGOLEttO G. Verdi
MEGAWIDOWISKO OPEROWE
G.�19:00�|�Zamek�topacz
MayDay
reż. Wojciech Pokora
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
Z�twOJą�CóRKą?�NIGDy!
G.�20:00�|�wrocławski
teatr�Komedia
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
SKaRBy�Z�MUZEaLNEJ
BIBLIOtEKI�Pre lek cja 
Mał go rza ty Rych ter na te mat
nie pre zen to wa nych do tąd
pe re łek mu ze al nej bi blio te ki
G. 12:00�|�Mu�zeum�pocz�ty�i te�le�-
ko�mu�ni�ka�cji.�wstęp�wol�ny!

WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
LIpKI,�MałUJOwICE,�BRZEG
15 km, prowadzi K. Rusek
G.�9:20�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
SpaCER�pO�wROCławIU
G.�10:00�|�wyjście�spod�pomnika
a.�Fredry�-�Rynek
aUtOKaREM�Na�MaZURy
Wycieczka 3-dniowa
Zapisy:�tel.�605-544-766
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
pORaNKI�FILMOwE
G.�12:30�|�Centrum�Sztuki�wRO,
widok�7.�wstęp�wolny!
FERDyNaND�wSpaNIały
G.�12:30�|�teatr�Lalki�i�aktora
w�wałbrzychu.�Bilety:�15/18�zł

8�IX�2014�PONIEDZIAŁEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
DaLI�NOGę
Kon cert cha ry ta tw ny dla Grze -
go rza Po la kie wi cza, dzia ła cza
spo łecz ne go i ewan ge li za to ra.
G.�19:00|CS�Impart.�Bilet:��80/100
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
SOFIya�ZayCHENKO
OPOWIEŚć O CHMuRACH
Wer ni saż wy sta wy in au gu ru -
ją cy XLI (41.) Mię dzy na ro do we
Sym po zjum – Warsz tat Twór -
czy Ko wa ry 2014
G.�13:00�|�Galeria�tkacka�Na
Jatkach.�wstęp�wolny!
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
SławOMIR�pIEtRaS
Wie czór li te rac ki pt. Wiel cy
Po la cy – Bo le sław Prus
G.�19:00�|�pijalnia�w�Zdroju
wojciech,�pl.�Ma�riań�ski�– Lą�dek
Zdrój.�wstęp�wol�ny!

GERO�DOMINGUEZ�W ŚWIECIE FLAMENCO
Za pra sza my na nie zwy -
kły po kaz tań ca fla men co
w wy ko na niu wy jąt ko -
wych go ści z Hisz pa nii.
GE RO DO MIN Gu EZ zna -
ko mi ty tan cerz, re pre zen -
tant awan gar dy Fla men co,
lau re at wie lu na gród, wir -
tu oz ryt mu. JO NA THAN
REY ES JI ME NEZ (śpiew)
i DA WID MAR TIN (gi ta ra).
Wy stą pią rów nież: Ka ty
La Yedra i człon ko wie
Szko ły Tań ca CAR MEN
Agniesz ki Szły ko wicz.

21�wrze�śnia,�godz. 13:00�|�CK�Mu�za,�ul.�ar�mii�Kra�jo�wej 1.
Bilety�30�zł�(wdk�35�zł)�Rez.�76-746-22-66,�www.ckmuza.eu

NaRCOtaNGO
GWIAZDA ELEKTROTANGO Z BuENOS AIRES

CAR LOS LI BE DIN SKY
to mu zyk, kom po zy tor,
aran żer, pio sen karz i gi -
ta rzy sta. Je go pro jekt
mu zycz ny Nar co tan go
za li cza się do czo ło wych
ar gen tyń skich przed -

sta wi cie li tan ga elek tro nicz ne go. Skła da się on z ro -
do wi tych Ar gen tyń czy ków, na co dzień gra ją cych
w Bu enos Aires, a sam Car los Li be din sky łą czy za mi -
ło wa nie do elek tro nicz nych no wi nek z tra dy cyj nym
tan giem, któ re go jest in struk to rem. 
9�września,�godz.20.00�|�Sala�Gotycka�w�Starym�Klasztorze,
ul.�purkyniego�1.�Bilety:�100/75/50�zł

SEDaa
Kon cert dla mi ło śni ków mon gol -
skie go gar dło we go śpie wu, mi -
strzów ga tun ku w kon cer cie
wzbo ga co nym o uni kal ne orien -
tal ne brzmie nia. Pro jekt łą czy

tra dy cyj ną mu zy kę Mon go lii i Orien tu. Gru pę two rzą mu zy cy
z Mon go lii: Na saa Na san jar gan, Na raa Nu ran ba ta ar (śpiew
i in stru men ty smycz ko we), Gan zo ring Da va akhuu – wir tu oz
mon gol skich cym ba łów stru no wych oraz irań ski mul tiin stru -
men ta li sta Omid Ba ha do ri. Pod sta wę ich kom po zy cji sta no wią
aku stycz ne brzmie nia róż no rod nych in stru men tów lu do wych
oraz tra dy cyj ne spo so by śpie wu kul ty wo wa ne przez set ki lat
przez spo łecz ność mon gol skich no ma dów.
3�września,�godz.�20:00|Stary�Klasztor,�ul.�purkyniego�1.�Bilety:�35/25

wOvENHaND

uznana amerykańska formacja podczas koncertu
będzie promowała świetnie przyjęty przez publiczność
i krytykę album Refractory Obdurate.
Zespół prezentuje intrygujące i pełne pasji połączenie
alt-country, folku i rocka, przywołujące ballady Nicka
Cave'a, Jeffreya Lee Pierce'a czy Boba Dylana.
Charyzmatyczny lider zespołu David Eugene Edwards
określany jest człowiekiem instytucją, który fanów na
całym świecie przyciąga swoją muzyką, niezwykłą
osobowością, potężnym i hipnotyzującym głosem.
18�września,�godz.�19:00�|�Klub�Firlej,�ul.�Grabiszyńska�56
Bilety:�85/95�zł



Rezerwacja i informacja o biletach: (71) 316 07 77-78

Witold Gombrowicz 

KRONOS 
reżyseria: KRZYSZTOF GARBACZEWSKI  

18|19 września|godz. 19:00

Adam Mickiewicz

DZIADY
reżyseria: MICHAŁ ZADARA

24|25 |30 września|godz. 17:00

26 września|godz. 18:00

Aśka Grochulska i Michał Borczuch  

HANS, DORA I WILK 
reżyseria: MICHAŁ BORCZUCH

20|21 września|godz. 19:00

Paweł Demirski

COURTNEY LOVE
reżyseria: MONIKA STRZĘPKA

27|28 września|godz. 18:00
wg Stanisława Ignacego Witkiewicza

STAND_UP WITKACY
reżyseria: WIESŁAW CICHY

20|21 września|godz. 19:00

RESTART

ŚWIDNICKA 28 

15 >>> 29 września

www.facebook.com/swidnicka28

głosowanie od 15 do 29 września!
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ŚWIDNICKA 28 
ARTSTRE

swidnicka28www.facebook.com/

września29 >>>15

głosowanie od 15 do 29 września!

 

  

: KRZYSZTOF GARBACZEWSKIaseriyżer
KRONOS 
Witold Gombrowicz 

19:00godz. |września18|19 

swidnicka28

głosowanie od 15 do 29 września!

 

  

: KRZYSZTOF GARBACZEWSKI

19:00

: MICHAŁ BORCZUCHaseriyżer
, DORA I WILK HANS

Aśka Grochulska i Michał Borczuch  

19:00godz. |września20|21 

 

  

: MICHAŁ BORCZUCH

Aśka Grochulska i Michał Borczuch  

19:00

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

: WIESŁAW CICHYaseriyżer
YCAAND_UP WITKTS

wg Stanisława Ignacego Witkiewicza

19:00godz. |września20|21 

 

  

: MICHAŁ ZADARAaseriyżer
YDZIAD

Adam Mickiewicz

18:00godz. |września26 

godz. |września24|25 |30 

 

  

17:00godz. 

: MONIKA STRZĘPKAaseriyżer
VECOURTNEY LO

Paweł Demirski

18:00godz. |września27|28 

 

  

: MONIKA STRZĘPKA

18:00
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9�IX�2014 WTOREK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
NaRCOtaNGO�Gwiazda
elektrotango z Buenos Aires
G.�20:00�|�Stary�Klasztor
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
MayDay�reż. W. Pokora
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
GałGaN
G.�19:00�|�teatr�współczesny
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
BOŻENa�CZOK�Wernisaż
Szklane pejzaże duszy
G.�18:00�|�Obornicki�Ośrodek
Kultury,�ul.�Dworcowa�26
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
pICaSSO�DaLI�GOya.
TTaauurroommaacchhiiaa  ––  wwaallkkaa  bbyykkóóww
Wy kład w temacie wy sta wy
G.�18:00�|�Sala�Sesyjna�Dworca
wrocław�Główny.�wstęp�wolny!
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
KRaSIEJów�|�OLESNO
Zapisy�i�info�tel.�609�941�775

10�IX�2014� ŚRODA

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
GałGaN
G.�19:00�|�teatr�współczesny
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
Ewa�CIEpIELEwSKa
KOBIETY wystawa malarstwa
G.�19:00�|�Bwa�awangarda

11�IX�2014� CZWARTEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
OGNISty�ptaK
CUDOwNy�MaNDaRyN
PREMIERA BALETOWA
G.�19:00�|�Opera�wrocławska
GałGaN
G.�19:00�|�teatr�współczesny
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
EUROpa™
wystawa Macieja Bączyka
G.�19:00�|�Galeria�awangarda
Bwa�wrocław
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
KaMILa�KIELaR
W cy klu Kul tu ry Świa ta opo -
wie o sa mot nej wy pra wie ro -
we rem na Kam czat kę i Ala skę
G.�18:30|CK�Zamek.�wstep�wolny!
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
pIELGRZyMKa�aUtOKaROwa
Wa do wi ce, Ła giew ni ki, Łań -
cut, Prze myśl, Kal wa ria Pa -
cław ska – (11-14.09)
Zapisy:�tel.�605-544-766

12�IX�2014� PIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
pRO�JEKt�vO�łO�DIa
TO MĘ SKI ŚWIAT – piosenki 
Waitsa, Cohena, Wysockigo
G.�19:00|CK�Muza�– Klub�pod Mu�-
za�mi,�Lu�bin.�Bi�le�ty: 20/25 zł

ZOStań�wOKaLIStą�SSB
ZE SPóŁ SSPPII  RRII  TTuu  AALLSS  SSIINN  GGEERRSS  BBAANNDD PO SZu Ku -
JE WO KA LI STY ŚPIE WA JĄ CE GO TE NO REM
WWyy  mmaa  ggaa  nniiaa:: do bra zna jo mość czy ta nia nut gło sem,
wol ny czas na re gu lar ne pró by i kon cer ty, oso bo wość
ar ty stycz na ze spo ło wa, a nie so li sty czy kie row ni ka.
pro�si�my�o�przysyłanie�zgło�szeń�na ad�res:
ssb�con�tact@wp.pl�do 20�wrze�śnia�br.

JESSE�COOK�ROZPOCZNIE 17. FESTIWAL GITARA+
Mistrz new fla men co i nie na -
sy co ny po szu ki wacz no wych
brzmień world mu sic wy stą pi
w trze cią nie dzie lę wrze śnia
w Im par cie.
Co ok jest z po cho dze nia Ka na -
dyj czy kiem, któ ry uro dził się
w Pa ry żu. W pro wan sal skim
Ar les gi ta rzy sta po znał Ni co la -
sa Rey esa. Wspól ne jam mo -

wa nie z wo ka li stą Gip sy Kings na za wsze od ci snę ło ślad na je go
dal szych in spi ra cjach. Póź niej Jes se Co ok kształ cił swój na tu -
ral ny ta lent w Eli Kas sner Gu itar Aca de my w To ron to oraz w le -
gen dar nym Ber klee Col le ge of Mu sic w Bo sto nie. Jed nak
po łu dnio wa mu zy ka Ar les, oscy lu ją ca wo kół rum by i fla men co,
na sta łe wpi sa ła się już w re per tu ar gi ta rzy sty. Obec nie Jes se
Co ok ma już na swo im kon cie 10 al bu mów, z któ rych czte ry zy -
ska ły sta tus zło tej pły ty.
21�września,�godz.�16:00�|�CS�Impart,�ul.�Mazowiecka�17.
Bilety:�155zł�/125zł�/95zł�/�70zł

LIpNICKa&pORtER
W Te atrze Lal ki i Ak to ra
w Wał brzy chu wy stą pi
nie zwy kły i cha ry zma -
tycz ny du et mu zycz ny
„ko bie ty z prze szło ścią”
i „męż czy zny po przej -

ściach”, czy li Ani ta Lip nic ka i John Por ter.
Po dob na wraż li wość mu zycz na, har mo nia gło sów,
me lo dyj ne utwo ry, po etyc kie tek sty, nie po wta rzal ny
i bez pre ten sjo nal ny na strój, któ ry uda je im się two -
rzyć na kon cer tach to se kret ich suk ce su.
Spo tka li się w lu tym 2002 ro ku, kie dy Ani ta zo sta ła
za pro szo na do za śpie wa nia w du ecie z Joh nem pio -
sen ki „For You” na je go pły cie „Psy cho de li ka te sy”. Po -
mi mo róż nych do świad czeń i od ręb nej ar ty stycz nej
prze szło ści oka za ło się, że bar dzo wie le ich łą czy. Ar -
ty ści wie le kon cer tu ją za rów no w Pol sce, jak i za gra -
ni cą – za wsze cie pło przyj mo wa ni przez pu blicz ność.
28�wrze�śnia, godz. 19:00�|�te�atr�Lal�ki�i ak�to�ra�w wał�brzy�-
chu,�ul. M.�Bucz�ka 16.�Bi�le�ty: 85/75 zł

taNIEC�FLaMENCO�DLA WSZYSTKICH
Technika, choreografie, improwizacja, prow. Katy  La Yedra
w każda�środę�od 18-19�i od 19-20�|�www.arteflamenco.eu



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

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski

26 września, godz. 11.00
27 i 28 września, godz. 16.00

Teatr Polski – Scena Kameralna
ul. Świdnicka 28

BAJKA DLA DZIECI

27 i 28 września każdorazowo po przedstawieniu zapraszamy 
na warsztaty MAŁE MOŻE STAĆ SIĘ WIELKIE

Nasi aktorzy zabiorą dzieci w niesamowity i pełen niespodzianek świat teatru pantomimy!
Czas trwania warsztatów: 1 godzina (17.30-18.30)

Sugerowany wiek uczestników: 6-8 lat. Koszt: 30 zł/os
Informacje i zapisy: Anna Paluch, a.paluch�pantomima.wroc.pl

imponujące; najwyższa jakość i pomysłowość
TEATR

��
���������������������������	��������
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SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
MałE�ZBRODNIE
MałŻEńSKIE�reż. B. Tosza
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
GałGaN
Spotkanie z publicznością
G.�19:00�|�teatr�współczesny
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
GaLERIa�twóRCZOśCI
pLaStyCZNEJ�MłODyCH
Wernisaż wystaw fotografii:
Za fasadą folkloru oraz
Portret i nie tylko…
G.�17:00�|�MDK�śródmieście
aNtONI�waJDa�Rysunki
G.�18:00�|�Galeria�Szewska�pasja,
ul.�Szewska�27
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
LE�FILO�FaBLE�
Reż. Jo an na Ge rigk. Spek takl
Te atru Lal ki i Ak to ra w Wał -
brzy chu (gru pa wie ko wa: od 3
lat) zo sta nie za pre zen to wa ny
w 20 miej sco wo ściach w Pol -
sce w ra mach VI edy cji pro gra -
mu TE ATR POL SKA.
G. 10:00�i�18:00�|�Scena�miejska
KCKSiR,�pl.�Ja�gieł�ły 1�KłODZ�KO.
Bilety:�10/15�zł

13�IX�2014� SOBOTA

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
20�SEZONów
JaCKa�GłOMBa
Spek takl Ko ko klo bo lo, czy li
opo wieść o przy pad kach Śle -
pe go Mak sa i Szai Ma gna ta
Te atr No wy im. Ka zi mie rza

Dejm ka z Ło dzi
G. 16:00|Sce�na�na No�wym�świe�-
cie�te�atr�Mo�drze�jew�skiej, Le�gni�ca
OGNISty�ptaK
CUDOwNy�MaNDaRyN
PREMIERA BALETOWA
G.�19:00�|�Opera�wrocławska
MałE�ZBRODNIE
MałŻEńSKIE
reż. Bogdan Tosza
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
KOtLINa
G.�19:15|�teatr�współczesny
KOLaCJa�Na�CZtERy�RęCE�
G.�20:00�|�wrocławski�teatr�Komedia
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
DOŻyNKI�GMINNE
Msza Świę ta, Ce re mo niał Do -
żyn ko wy, wy stę py lo kal nych
ze spo łów. Gwiaz da wie czo ru:
Bay er Full – g. 20:00
G.�od 13:00�|�Ba�sen�Miej�ski
Lą�dek�Zdrój.�wstęp�wol�ny!
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
BaR�DO�śL.,�KłODZ�Ka�Gó�Ra
(765m�npm),�KłODZ�KO
18 km, prowadzi K. Bobowiec
G.�6:00�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
DłU�GO�łę�Ka�– SZCZO�DRE
Wy ciecz kę pie szą pro wa dzą:
A. Zy gner ski i Z. Wą grow ska
G.�9:10|Galeria�Dominikańska
(naprzeciw�kościoła)

14�IX�2014NIEDZIELA

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
MaRSZ�pOLONIa
Spek takl Te atru Po wszech ne -

II MIę�DZy�Na�RO�DO�wy�FE�StI�waL
tE�atRów�DLa�DZIE�CI
24-28 WRZE ŚNIA 2014
Im pre za jest ob ję ta pa tro na tem
Pre zy den ta Wro cła wia Ra fa ła
Dut kie wi cza oraz sta no wi część
pro gra mu Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016.
Spek ta kle te atral ne w ra mach Fe sti wa lu są skie ro wa -
ne do róż nych grup wie ko wych, w tym do naj młod -
szych wi dzów od 0-4 lat. Organizatorzy przy go to wa li
rów nież słu cho wi ska te atral ne z udzia łem dzie ci nie -
wi do mych w ramach koncepcji - te atr bez ba rier.
Pod czas 5 dni fe sti wa lu wy stą pią pol skie i świa to we
gwiaz dy te atrów dzie cię cych, w pro gra mie min. spek -
takl „Gre cy” MA AS The ater en Dans z Ho lan dii, „Ma lo -
wa ny ogród” wło skie go te atru Com pa gia T. P. O., „Cyrk
Do bron ka – wy da rze nie świa to wej kla sy” w wy ko na -
niu wę gier skie go Te atru La lek Ma se bolt, czy pre mie ra
spek ta klu Wro cław skie go Te atru Dla Dzie ci. Zo ba czy -
my spek ta kle na de skach Im par tu i na sce nach ple ne -
ro wych, nie za brak nie cie ka wych prze strze ni i zja wisk,
im pro wi za cji i eks pe ry men tów, clow nów i … smo ków. 
24-28�wrze�śnia�|�CS�Im�part,�ul.�Mazowiecka�17.
Bi�le�ty:�5-7 zł,�na sce�ny�ple�ne�ro�we�wstęp�wol�ny!

JE DY NE W MIE ŚCIE DAR MO WE
CO�-NIE�DZIEL�NE�pO�RaN�KI�FIL�MO�wE
FIL MY ANI MO WA NE W CY KLu PRZED SZKO LE ME DIóW
Naj młod szych wi dzów, ca łe ro dzi ny i wszyst kich za in te re so -
wa nych cie ka wym spę dze niem cza su za pra sza my do WRO co
nie dzie lę na spo tka nie z ani ma cją, pro jek ta mi in ter me dial ny mi
i in try gu ją cy mi au tor ski mi warsz ta ta mi.
Nie za brak nie naj cie kaw szych fil mo wych ty tu łów z ca łe go świa -
ta, za rów no no wych jak i ar chi wal nych a w peł ni za słu gu ją cych
na przy po mnie nie, w tym se rii któ re kształ to wa ły wy obraź nie
ca łych po ko leń, ale też no wa tor skich pro jek tów i eks pe ry men -
tów, jak choć by ani mo wa nia ilu stra cji do czy ta nych na ży wo
ksią żek na ekra nie, na oczach pu blicz no ści. Za ję cia i za ba wy
warsz ta to we, zwią za ne z te ma tem pro jek cji lub in spi ro wa ne ak -
tu al ną wy sta wą czy re ali zo wa nym wła śnie pro jek tem WRO.
Część z za jęć po pro wa dzą za pro sze ni przez WRO ar ty ści.
Od 7�wrze�śnia,� za�wsze�w�niedzielą�o 12:30�|�Cen�trum�Sztu�ki�wRO,
wi�dok 7�|�wro�cen�ter.pl.�wstęp�wol�ny!

KRZy�wI�Ry�JEK�– pRE�MIE�Ra
Ty tu ło wy Krzy wi ry jek
za wszel ką ce nę pró bu -
je uzy skać od po wie dzi
na nur tu ją ce go py ta -
nia. Dla cze go na gro -
dzo ne zdję cia za wsze
przed sta wia ją uśmiech-
nię te go czło wie ka? Dla cze go Mia stem od lat rzą dzi ten
sam fo to graf? Dla cze go ota cza ją cy go lu dzie po świę -
ca ją ty le uwa gi fo to gra fiom?
Krzy wi ry jek to za nu rzo na w ba śnio wej po ety ce opo -
wieść o wraż li wym dziec ku dą żą cym do szcze rej i peł -
nej za an ga żo wa nia re la cji z ro dzi cem.
pRE�MIE�Ra 27�wrze�śnia,�godz. 17:00.�Spek�ta�kle: 25, 26, 30
wrze�śnia,�godz. 10:00�|�wro�cław�ski�te�atr�La�lek,
pl.�te�atral�ny 4�|�wiek 6+.�Bi�le�ty: 20/25 zł

Ży�wa�wO�Da�– pRE�MIE�Ra
Pre mie ra Re per tu aro we go Te atru Dzie cię ce go! Dzie -
ci z ro dzin wie lo dziet nych pod kie run kiem pa ni Ka ta -
rzy ny Żucz kow skiej. Baśń o Ży wej Wo dzie to spek takl
przy go to wa ny w tra dy cyj nej, baj ko wej wer sji, peł nej
nie zwy kłych przy gód i po sta ci. uka zu je hi sto rię obec -
ną we wszyst kich kul tu rach o uzdra wia ją cej i ma gicz -
nej mo cy czy stej, nie ska żo nej wo dy.
28�wrze�śnia,�godz. 17:00

waRSZtaty�tEatRaLNE�
DLA DZIECI Z RODZIN
WIELODZIETNYCH
23�wrze�śnia,�godz. 17:00�|�wro�-
cław�skie�Cen�trum�– twór�czo�ści
Dziec�ka�wCtD,�ul.�Kuź�ni�cza 29a
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StRE�aM 2014
MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  FFeessttiiwwaall  TTeeaattrruu  RRuucchhuu
2266..0099  ––  0022..1100..22001144  rr..  WWrrooccłłaaww,,  PPoollsskkaa
Fe sti wal jest kon ty nu acją pro jek tów
Te atru For my z po przed nich lat KI NE MA Fe sti wal. 
STRE AM Fe sti val po wstał i z pa sji i z po trze by roz po -
wszech nia nia sztu ki te atru fi zycz ne go, któ ry nie jest
na zbyt po wszech ny w na szym kra ju, a ma my na dzie -
ję, że się sta nie. To je dy ny w swo im ro dza ju fe sti wal
w Pol sce, któ ry kon fron tu je te atry ba zu ją ce na sztu ce
pan to mi my, bu toh, per for man ce, tań cu lub po mie sza -
niu wszyst kich wy mie nio nych. Po ka zu je my, że nie po -
trze ba nam uży wać słów, aby po wie dzieć wie le…
W te go rocz nej edy cji ma my oka zję za pre zen to wać
umie jęt no ści ar ty stów z Ar me nii, Bia ło ru si, Chi le,
Czech, Da nii, Nie miec, Pu er to Ri co oraz Pol ski.
Roz po czy na my tak że cykl warsz ta tów, na któ ry za pra -
sza my wszyst kich, któ rzy chcie li by za po znać się ze
sztu ką bu toh, per for man ce i te atru fi zycz ne go, a tak -
że ze swo im wła snym cia łem.
2299  ii 3300  wwrrzzee  śśnniiaa  oorraazz 11  ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkaa warsz ta ty po pro -
wa dzą: słyn na duń ska per for mer ka Kitt John son, Sla -
va In zom cev (Bia ło ruś) oraz Jó zef Mar koc ki (Pol ska).

go z Ło dzi. Bilety: 35 zł
G. 17:00|Sce�na�na No�wym�świe�-
cie�te�atr�Mo�drze�jew�skiej, Le�gni�ca
OGNISty�ptaK
CUDOwNy�MaNDaRyN
PREMIERA BALETOWA
G.�19:00�|�Opera�wrocławska
KOtLINa
G.�18:15�|�teatr�współczesny
MałE�ZBRODNIE
MałŻEńSKIE
reż. Bogdan Tosza
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
RODZIaNa�KERwOODów��
G.�19:00�|�wrocławski�teatr�Komedia
wE�SO�łE�KU�MOSZKI
Z wIND�SO�RU Spek takl Te -
atru im. J. Oster wy z Go rzo wa
Wiel ko pol skie go Bilety: 35 zł
G. 20:00�|�Scena�Gadzickiego
te�atr�Mo�drze�jew�skiej, Le�gni�ca
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
KRóLEwNa�śNIEŻKa
G. 12:30�|�te�atr�Lal�ki�i ak�to�ra
w wał�brzy�chu.�Bi�le�ty: 15/18 zł
pORaNKI�FILMOwE
G.�12:30�|�Centrum�Sztuki�wRO,
widok�7.�wstęp�wolny!

15�IX�2014 PONIEDZIAŁEK

SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
wSZECHNICa�tEatRaLNa
Get to od wró co ne. Emi gran ci
i uchodź cy we współ cze -
snym re por ta żu, pro wa dze -
nie ur szu la Glensk
G.�11:00�|�Scena�Kameralna.
wstęp�wolny!
pODRóŻE�pOEZJą
IZA BE LA MO NI KA BILL – wie -
czór au tor ski i pro mo cja 4 to -
mi ku po et ki, ak tor ki i kry tycz ki
o wy ciecz kach ko mu ni ka cją
po Wro cła wiu i je go za byt kach.

G.�18:00�|�Salonik�trzech�Muz,
ul.�Zawalna�7.�wstęp�wolny!
CZyNNE�pONIEDZIałKI
Magiel Obywatelski
G.�19:00�|�Scena�Kameralna.
wstęp�wolny!

17�IX�2014� ŚRODA

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
SaMSON�I�DaLILa
C. Saint-Saëns
G.�19:00�|�Opera�wrocławska
SMyCZ
reż. Natalia Korczakowska
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
HaR�MO�NIa�pRZE�CIw�Sta�-
wIEń.�pOL�SKa�Premiera
spektaklu Studia Matejka
G.�19:15�|�Browar�Mieszczański
KOtLINa
G.�19:15�|�teatr�współczesny
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
JEDNOśCIą�SILNI
In au gu ra cja XVIII Dol no ślą -
skie go Tur nie ju Sło wa Li te ra -
tu ry Pa trio tycz nej i Re li gij nej.
W czę ści ar ty stycz nej wy stą -
pi Zbi gniew Cie siel ski
G.�17:00�|�Klub�Civitas�Christiana,
ul.�Kuźnicza�11-13,�I�p.

18�IX�2014� CZWARTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
wOvENHaND�Ame ry kań ska
for ma cja, gra ją ca no wo cze -
sne go roc ka bę dzie pro mo -
wa ła swój al bum Re frac to ry
Ob du ra te. Bilety: 95/85 zł
G.�19:00�|�Klub�Firlej
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
KOBIEta�BEZ�CIENIa
R. Strauss
G.�19:00�|�Opera�wrocławska

20�SE�ZO�Nów�JaC�Ka�GłOM�Ba
KO KO KLO BO LO, CZY LI OPO WIEŚć O PRZY PAD KACH ŚLE PE GO
MAK SA I SZAI MA GNA TA – Te atr No wy im. K. Dejm ka z Ło dzi.
Łódz ka bal la da o dzie jach Śle pe go Mak sa, le gen dar ne go przy -
wód cy ży dow skie go pół świat ka, kró la pod ziem ne go ży cia
w przed wo jen nej me tro po lii, któ rą za miesz ki wa li Po la cy, Ży -
dzi, Niem cy i Ro sja nie. Lo sy bo ha te rów uwi kła nych w miej ską
le gen dę uka za ne są na tle waż nych i prze ło mo wych wy da -
rzeń II Woj ny Świa to wej, a to wa rzy szy im nie zwy kła opra wa
mu zycz na spek ta klu.
13�września,�godz. 16:00�|�Sce�na�na No�wym�świe�cie
teatru�Modrzejewskiej�w�Legnicy.�Bi�le�ty: 35zł

HaR�MO�NIa�pRZE�CIw�Sta�wIEń.�pOL�SKa�
PRE MIE RA SPEK TA KLu STu DIA MA TEJ KA
Pro jekt ten jest pró bą spoj rze nia na sy tu ację spo łecz -
no -po li tycz ną Pol ski z róż nych per spek tyw – lo kal nych
i za gra nicz nych. Od wo łu jąc się do hi sto rii oraz ak tu -
al nych wy da rzeń (przede wszyst kim kon tra stów
obec nych w ży ciu spo łecz nym, tra dy cji i kul tu rze Pol -
ski), ar ty ści stwo rzą su biek tyw ny pej zaż te go, czym
dla nich jest Pol ska. Pro jekt ma tak że na ce lu za da -
wa nie wszyst kim uczest ni kom – ar ty stom i pu blicz -
no ści – trud nych, kon tro wer syj nych py tań, za rów no
spo łecz no -po li tycz nych, jak i eg zy sten cjal nych, ak tu -
al nych dla współ cze sne go Eu ro pej czy ka. 
17–20�września,�godz.�19:00�|�Browar�Mieszczański,�
ul.�Hubska�44.�Bi�le�ty: 20 zł�(ulgo�we 15�zł)

wa�Ha�DłO�wE�DRZwI�
Spek takl Pe te ra Ro se’a i An na ma rii Fa ra one
Spek takl po ru sza te ma ty płci bio lo gicz nej i kul tu ro wej,
oso bi stej mi to lo gii, ży wych i umar łych. To per for mans
cia ła i gło su, „in to nu ją cy” ży cie Fa ra one i Ro se’a. 
Per for me rzy (...) uczest ni czą w wy mia nie, dzie ląc się nie -
zbęd nym do ży cia od de chem. Rytm tej wy mia ny, ty tu ło -
we wa ha dło we drzwi, jest mo stem do nie za leż no ści.
Per for me rzy prze mie rza ją pej za że swo je go ży cia, plą -
dru jąc je i ra do śnie ce le bru jąc. Na wią zu ją ze so bą kon -
takt, zrzu ca jąc war stwy mar twej skó ry przez dzia ła nia
z obiek ta mi (drew nem, ka mie niem, mięk kim me ta lem,
wo dą, tka ni ną). Ro se i Fa ra one uka zu ją in ten syw ność
i ry tu ał swo je go we wnętrz ne go mi tu. Dzie lą się je go
ener gią, for mu łu jąc we zwa nie do two rze nia.
26�i�27�wrze�śnia,�godz. 19:00��|��Instytut�Grotowskiego,�Sa�la
te�atru�La�bo�ra�to�rium,�przejście�Zelaźnicze.�Bi�le�ty: 15 zł



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

WRZESIEŃ 2014

WYSTAWY STAŁE:

Wystawa stała: 

Wystawy czasowe:
19 września - 23 listopada 2014

20 września - 5 października 2014
7 czerwca - 7 września 2014

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

  z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
Wystawa czasowa:

4 kwietnia - 15 października 2014

godziny otwarcia:

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

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

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław

 3 września - 19 października 2014
To pierwsza od wielu lat ekspozycja Alfreda Lenicy odkrywająca na nowo klasyka polskiej sztuki współczesnej. 
Zaprezentowanych zostanie 200 prac, wśród nich: najbardziej znane wielkoformatowe kompozycje olejne 
a także wcześniej niepokazywane akwarele, gwasze, rysunki i kompozycje abstrakcyjne malowane „do szu-
�ady” w okresie socrealizmu.

 
Współczesne prace wrocławskiej ceramiczki zostaną zderzone z wybranymi rzeźbami i obrazami powstałymi 
od średniowiecza do XIX w.

 

Pocztu

WYSTAWY CZASOWE:

10.09 — 19.10.2014
Poczet królów polskich  Jana Matejki

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego



Eu�ro�pEj�skiE�Dni�DziE�Dzic�twa�w pol�scE
BBIIEE  LLAA  WWAA In te rak tyw ne Cen trum
Po sza no wa nia Ener gii, ul. Ostat nia 3
1133..0099||1100--1166::0000  –– Dzień Otwar ty.
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na,
ul. Pia stow ska 19c, 19b (mu zeum)
1133..0099||1166::0000  –– Otwar cie wy sta wy
znacz ków tu ry stycz nych. 1155..0099||1177::0000
––  Tka cze z Mu zeum Miej skie go Dom
Ger har ta Haupt man na w Ja gniąt ko wie
-wernisaż. 1188..0099||1177::0000  ––  Su dec ka
po ezja i pro za X. Bie la wa. Lek cja hi -
sto rii na mu rze – pro mo cja książ ki.
BBIIEE  RRuu  TTóóWW  Dom Zie mi Bie ru tow skiej,
ul. Przy ja ciół Żoł nie rza 14 A
2200--2211..0099||1155--1188::0000  ––  wwy sta wa Pia -
sto wie. Pre lek cja o Pia stach w Bie ru -
to wie. Wy stęp ze spo łu Bier mi xsty le.
Kon kurs pla stycz ny Ja i mo je mia sto.
BBOO  LLEE  SSŁŁAA  WWIIEECC  BOK – Mię dzy na ro do we
Cen trum Ce ra mi ki, pl. Pił sud skie go 1C
1188..0099||1100::0000  – Pięć wie ków wo do cią -
gów i ka na li za cji w Bo le sław cu – kon -
fe ren cja oraz pro mo cja książ ki.
BBOOLL  KKóóWW Za mek w Bol ko wie, ul. Zam ko wa 1
1133..0099||1122::0000--1177::0000 XVII -wiecz ny pik -
nik hi sto rycz ny. 1133--1144..0099 Zwie dza nie
BBYY  SSTTRRZZYY  CCAA  KKŁŁOODDZZ  KKAA  
Pod zie mia Bi blio tecz ne, pl. Wol no ści 16
1133..0099||1100::0000  –– Dzie dzic two ma te rial ne
i nie ma te rial ne By strzy cy Kł. Zwią zek
kul tu ry i hi sto rii z wo dą – eks po zy cja.
CCHHEEŁŁMM  SSKKOO  ŚŚLLĄĄ  SSKKIIEE
Ze spół 12 Apo sto łów, ul. Są dec ka 15
2200--2211..0099||1111::0000--1166::0000  –– Od po sia nia
do utka nia – warsz ta ty tkac kie.
DDOO  BBRROO  SSZZYY  CCEE  Pa łac Do bro szy ce,
ul. Woj ska Pol skie go 25
2200--2211..0099||1122--1177::0000  –– Wy sta wa pocz -
tó wek i fo to gra fii ze zbio rów miesz -
kań ców gmi ny, Qu est – Wy pra wa
Od kryw ców Dzie je zam ku w Do bro -
szy cach, jar mark ptoduktów re gion.
DDuuSSZZ  NNII  KKII  --ZZDDRRóóJJ Mu zeum Pa pier nic -
twa – Młyn Pa pier ni czy, ul. Kłodz ka 42
1144..0099||1111::0000  –– Mły ny i ko ła wod ne ja -
ko je den z głów nych czyn ni ków
urba ni za cji na Ślą sku. Wy bra ne przy -
kła dy” – wy kład. Czer pa nie pa pie ru.
DDZZIIEERR  ŻŻOO  NNIIóóWW  Mu zeum Miej skie
Dzier żo nio wa, ul. Świd nic ka 30
2200..0099||1122::0000 Ge ne alo gia dla wszyst -
kich – jak za cząć z nią przy go dę –
wykład. 2211..0099||1155::0000  – Mo je drze wo
ge ne alo gicz ne – warsz ta ty dla dzie ci.
GGŁŁOO  GGóóWW  Mu zeum Ar che olo gicz no -Hi -
sto rycz ne, Bra ma Brzo stow ska 1
1199..0099||1100::0000,, 1122::0000,, 1144::0000  – zwie dza -
nie: Wy dru ko wa no w Gło go wie. 300
lat gło gow skie go dru kar stwa.
133--1144,, 2200--2211..0099||1100--1177::0000 Zwie dza nie
GGOO  RRZZAA  NNóóWW  To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Go rza no wa, ul. Kłodz ka 8
2211..0099||1122::0000 – Go rza now skie dzie dzic -
two – źró dło toż sa mo ści – wy sta wa.
JJAA  WWOO  RRZZYY  NNAA ŚŚLLĄĄ  SSKKAA  Mu zeum Prze my -
słu i Ko lej nic twa na Ślą sku, ul. To wa ro wa 4

1199..0099||1166--1188::0000  – Ja wo rzy na Ślą ska.
Ko le jo we dzie dzic two – pre zen ta cja. 
JJEE  LLEE  NNIIAA  GGóó  RRAA
Mu zeum Przy rod ni cze, ul. Cie plic ka 11 A
1133..0099||99..0000--1166..0000  – cykl pre lek cji pt.
Cie plic kie źró dło – dzie dzic two i toż -
sa mość. Zwie dza nie.
JJEE  LLEE  NNIIAA  GGóó  RRAA  --JJAA  GGNNIIĄĄTT  KKóóWW
Mu zeum Miej skie Dom Ger har ta
Haupt man na, ul. Mi cha ło wic ka 32
1144..0099||1166::0000  ––  Ko ścio ły Po ko ju, pre -
lek cja, otwar cie wy sta wy.
KKAA  MMIIEENN  NNAA GGóó  RRAA
Mu zeum Tkac twa, pl. Wol no ści 11
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100--1144::0000  – po kaz ob -
rób ki lnu, tka nia oraz zdo bie nia tka nin.
KKAARR  PPAACCZZ Ga le ria Pro duk tu Lo kal ne go
Skar biec Du cha Gór, ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja 25
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100--1144::0000  – Źró dła
dzie dzic twa ku li nar ne go, rze mieśl ni -
cze go i ar ty stycz n. re gio nu Kar ko no szy
oraz Ko tli ny Je le nio gór skiej – wystawa.
Mu zeum Spor tu i Tu ry sty ki, ul. Ko per ni ka 2
2200..0099||1177::0000
Wo da – dar czy ży wioł – wy kład.
KKŁŁOODDZZ  KKOO  Mu zeum Zie mi Kłodz kiej,
ul. Igna ce go Łu ka sie wi cza 4
2200..0099||1177::0000  – Śląsk w kar to gra fii XV–
XVIII w., pre lek cja, otwar cie wy sta wy.
KKRRZZYY  ŻŻOO  WWAA Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy
Fun da cji Krzy żo wa dla Po ro zu mie nia Eu -
ro pej skie go, Krzy żo wa 7
1133--1144..0099||1122::0000,, 1144::0000,, 1166::0000  Dzie dzic -
two – źró dło toż sa mo ści – Krzy żo wa
i ro dzi na von Molt ke – zwie dza nie.
KKuu  DDOO  WWAA  --ZZDDRRóóJJ  Mu zeum Kul tu ry Lu do -
wej Pod gó rza Su dec kie go, ul. Pstrąż na 14
1133..0099||1144--1155::0000 – Miesz kań cy Zie mi
Kłodz kiej po 1945 r., pre lek cja.
De gu sta cja chle ba.
LLEE  GGNNII  CCAA Mu zeum Mie dzi, ul. Par ty zan tów 3
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100--1199::0000  ((ssoo));;  1122--
1188::0000  ((nndd)) – Szlach ta na Ślą sku w śre -
dnio wie czu i cza sach no wo żyt nych.
LLuu  DDWWII  KKOO  WWII  CCEE  KKŁŁOODDZZ  KKIIEE  Bi blio te ka
Pu blicz na w CK No wa Ru da, ul. Fa brycz na 2
1199..0099||1177::0000 Mo je ko rze nie – wy sta wa.
MMĘĘ  CCIINN  KKAA Park Kra jo bra zo wy Cheł my
1144..0099||1133::0000--1188::0000
Skarb La su Mni chów – Dzie dzic two
Sza rych Za kon ni ków – piel grzy mo -
wa nie Szla kiem Cy ster skim, pik nik.
MMOO  JJĘĘ  CCII  CCEE  Dwór Mo ję ci ce, ul. Głów na 5
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100::0000--1188::0000
Mo ję ci ce – mo je miej sce. Tra dy cja, hi -
sto ria, toż sa mość – wy sta wa.
MMYY  SSŁŁAA  KKOO  WWII  CCEE  GOK, ul. Da szyń skie go 29
1133..0099||1122--1166::0000  Kar ko no skie źró dła –
dzie dzic two hi sto rii – wy sta wa.
NNIIEEMM  CCZZAA  uro czy sko Sied miu Sta wów
Lu xu ry Ho tel, Go la Dzier żo niow ska 21
1133..0099||1100--1133::0000  Dzie dzic two Ty siąc -
le cia – źró dłem toż sa mo ści Niem czy
– kon fe ren cja po pu lar no nau ko wa.
NNOO  WWAA  RRuu  DDAA
Mu zeum Wit ti ga, ul. Słu piec ka 42

1133..0099||1177::0000 Za byt ki tech ni ki wod nej
No wej Ru dy – wy sta wa, wy kład.
NNOO  WWAA  WWIIEEŚŚ  GGRROO  DDZZII  SSKKAA  No wa Wieś
Gro dzi ska 45 A – świe tli ca wiej ska
1155--1199..0099||1133::0000--1166::3300  Gmi na Piel -
grzym ka wczo raj i dziś – wy sta wa.
Za trzy ma ne chwi le – po kaz fil mu. Za -
trzy ma ne chwi le, Za cho wa ne tra dy -
cje – pre zen ta cja książek.
OOLLEE  ŚŚNNII  CCAA  Bi blio te ka Pu blicz na
im. Mi ko ła ja Re ja, ul. Re ja 10
2200..0099||1188::0000 Pa mięt ni ki pierw szych
ole śnic kich osad ni ków – wy kład.
Dom Spo tkań z Hi sto rią, ul. Bo cia na 11
2200..0099||1111::3300  Bo gac two róż no rod no -
ści, czy li o związ kach ole śnic kich
wspól not re li gij nych z książ ką –
warsz ta ty dla dzie ci.
2200..0099||1111::3300--1133::0000;; 1133::3300--1155::0000
Spa cer wzdłuż rze ki Ole śni cy.
PPOO  LLAA  NNII  CCAA  --ZZDDRRóóJJ  Miej ska Bi blio te ka
Pu blicz na, ul. Woj ska Pol skie go 23
2200..0099||1177::0000  Wo da ja ko ży wioł nisz -
czą cy i two rzą cy uzdro wi sko Po la ni -
ca -Zdrój – wy kład. Wod ne im pre sje
– wer ni saż wy sta wy.
SSIIEECCHH  NNII  CCEE Gim na zjum – te re ny re kre -
acyj ne, ul. Świer czew skie go 40
2211..0099||1155--1188::0000  IV edy cja Fe sti wa lu 4
Ży wio ły. Dru gi fi nał kon kur su na pro -
dukt lo kal ny Li der A4.
Ko ściół Pa ra fial ny, ul. Ko ściel na 4
Gmin ne Cen trum Kul tu ry, ul. Fa brycz na 15
My – Ko ściół, toż sa mość wspól no ty
źró dłem od po wie dzial no ści za swój
ko ściół. Ko ściół w Siech ni cach wczo -
raj i dziś. 2211..0099||1133::3300 – otwar cie wy -
sta wy i kon cert w ko ście le.
2211..0099||1166::0000 – otwar cie wy sta wy,
spo tka nie ro dzin, kon cert w GCK. 
SSTTAA  RRAA  MMOO  RRAA  WWAA  Za byt ko wy Wa pien nik
Ła ska wy Ka mień, Sta ra Mo ra wa 29
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100--1188::0000  Zwie dza nie
SSTTAA  RRYY  GGIIEE  RRAAŁŁ  TTóóWW  Sta ry Gie rał tów 39 A
1133,, 2200..0099||1111::0000 Od no wio ne obiek ty
ma łej ar chi tek tu ry sa kral nej w do li -
nie rze ki Bia łej Lą dec kiej – po mni ki
hi sto rii – wy ciecz ka.
SSYY  CCóóWW  Liceum Ogólnokształcące
im. Ta de usza Ko ściusz ki, ul. Ko ściel na 12
1188..0099||1122::0000 Nie miec ko ję zycz ne po mni -
ki na grob ne Sy co wa i oko lic – wy sta wa
1199..0099||1100--1133::0000  Ję zyk nie miec ki, łącz nik
prze szło ści i te raź niej szo ści ziem po -
gra ni cza kul tu ro we go – se sja hi sto rycz.
Mu zeum Re gio nal ne, pl. Wol no ści 7
1144..0099||1144..0000--1199..0000  Hi sto ria mia sta.
Sy cow skie sma ki tra dy cji – wy sta wa.
Ry nek, pl. Wol no ści
1144..0099||1144--1199::0000  Sy cow skie sma ki
tra dy cji – V Jar mark Re gio nal ny.
SSZZKKLLAARR  SSKKAA  PPOO  RRĘĘ  BBAA
Cha ta Wa loń ska – Ju na, ul. H. Koł łą ta ja 12
1133,, 2200..0099||99--1155::0000 Zwie dza nie.
Mu zeum Zie mi Mi ne rals & Rocks Ju na, ul.
Je le nio gór ska 9



– Dol�ny�Śląsk 13-14�| 20-21�wrze�śnia 2014
1133--2211..0099||99--1166::0000  Zwie dza nie.
ŚŚWWIIEE  RRZZAA  WWAA  Wie ża w Pod gór kach
1133..0099||1166::0000  Bia ła Da ma – wy stęp te -
atru lu do we go, kon cert, bie sia da.
Ko ściół św. Ja na i Ka ta rzy ny, ul. Zło to ryj ska 25
1144..0099||1122::0000 Dzień otwar ty. Dzie dzic -
two – źró dło toż sa mo ści – wy sta wa.
uuRRAAZZ  Port uraz, ul. Por to wa 1
1133..0099||1111::0000  Że glu ga śród lą do wa
w Pol sce i Eu ro pie Za ch. Ta bor, czy li
stat ki śród lą do we daw niej i dziś. Ich
zna cze nie w trans por cie to wa rów
i roz wo ju re gio nów nad rzecz nych –
pre lek cja. Prze pły nię cie Od ry ga la ra -
mi. Zwie dza nie por tu.
WWIISSZZ  NNIIAA  MMAA  ŁŁAA OKSiR, ul. Szkol na 1
2200..0099||1177--2200::0000 Kon cert ze spo łów lu -
do wych: Szy ma no wia nie, Strze szo -
wian ki i Ma li nia nie. Otwar cie wy sta wy.
WWLLEEńń  Pa łac Ksią żę cy, ul. Wi nio gór ska 11
1144..0099||1122::0000--1166::0000  Zwie dza nie.
WWRROO  CCŁŁAAWW  
CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1
1133--1144..0099||1100--1177::0000  Wie ża ci śnień
przy ul. Po lko wic kiej, elek trow nia wod -
na w Mar szo wi cach – zwie dza nie.
CCEENN  TTRRuuMM  PPOO  ZZNNAAWW  CCZZEE w Ha li Stu le cia,
ul. Wy sta wo wa 1
2200..0099||1111::0000,, 1133::0000  Zwie dza nie.
FFOONN  TTAANN  NNAA obok ko ścio ła św. Ma rii Mag -
da le ny, ul. Szew ska/Wi ta Stwo sza
1133..0099||1100::0000  Szla kiem lwow skich pa -
mią tek – wy ciecz ka.
KKLLuuBB  MMuu  ZZYY  KKII  II LLII  TTEE  RRAA  TTuu  RRYY, pl. Ko ściusz ki 10
1133..0099||1177::0000  Can to Del Sol – kon cert.
MMuu  ZZEEuuMM  EETT  NNOO  GGRRAA  FFIICCZZ  NNEE,,
ul. R. Trau gut ta 111/113
1133..0099||1155::3300  Łem ko na Czu ży ni – czy li
o tra dy cji i kul tu rze łem kow skiej przez
Pry pa dok wy śpie wa nej – kon cert.
1144..0099||1122::0000  Kra jo braz wsi dol no ślą -
skiej w fo to gra fii Au gu sty na Czy żo -
wi cza – pre zen ta cja mul ti me dial na.
2200..0099||1122::0000  Zie mia Księ ska – wspól -
ne dzie dzic two na dro dze po szu ki -
wa nia toż sa mo ści re gio nal nej
– wy sta wa, spo tka nie.
MMuu  ZZEEuuMM  NNAA  RROO  DDOO  WWEE,,
pl. Po wstań ców War sza wy 5
1133..0099||ssaa  llaa  nnrr 111166||1100::3300--1111::3300
W po szu ki wa niu na tchnie nia. Ar ty -
stycz ne po dró że P. Gau gu ina, W. Śle -
wiń skie go i T. Ma kow skie go – wy kład
1122--1133::0000 – Wy sta wa Ziem Od zy ska -
nych w 1948 r. – wy kład. 1155--1166::0000
Opac twa cy ster skie w Hen ry ko wie
i Krze szo wie – szcze gól ny przy kład
dzie dzic twa kul tu ro we go Dolnego
Ślą ska – wy kład.
2200..0099||ssaa  llaa  nnrr 111166||1100--1111::3300 Jak od bu -
do wa no Wro cław – za ba wa dla dzie ci.
1122--1133::0000 – Ar ty stycz na ka mion ka bo -
le sła wiec ka – wy kład.
1155--1166::0000 – Bla ski i cie nie ar chi tek tu -
ry po wo jen ne go Wro cła wia – wy kład

MMuu  ZZEEuuMM  OODD  RRYY FFOOMMTT,, Ho low nik Pa ro wy
Nad bor, Wy brze że Wy spiań skie go 27
1188..0099||1166::0000 – Warsz ta ty re wi ta li za cji
ob sza rów in du strial nych. 1188::0000 – Toż -
sa mość od rzań ska – cha rak te ry sty ka
dzie dzic twa Nad odrza – pre lek cja.
1199..0099||1166::0000 Dzie ci znad Od ry – warsz -
ta ty i za ba wy. 1188::0000 Tra dy cje awia cyj -
ne, wy na laz ki lot ni cze Po la ków
– pre lek cja. 2200..0099||99--1166::0000  Zwie dza nie
stat ków Mu zeum Od ry. 1166::0000 Ze spół
Pod Masz tem – kon cert. 1188--1199::3300 Pre -
zen ta cje do k. fil mów od rzań skich.
MMuu  ZZEEuuMM  PPOOCCZZ  TTYY  II TTEE  LLEE  KKOO  MMuu  NNII  KKAA  CCJJII,,
ul. Z. Kra siń skie go 1
1133--2200..0099||1100--1155::0000,,  oopprróócczz::  śśrr 1100--
1177::0000,,  nndd 1111--1166::0000,,  wwtt  nniiee  cczzyynn  nnee
Zna czek pocz to wy am ba sa do rem
pol skie go dzie dzic twa na ro do we go.
MMuu  ZZEEuuMM  RRAA  DDIIAA  WWRROO  CCŁŁAAWW, ul. Kar ko no -
ska 10 2200--2211..0099||1100--1144::0000  Zwie dza nie
OOSSTTRRóóWW  TTuuMM  SSKKII, zbiór ka przy mo ście
Pia sko wym (pierw sza prze pra wa)
1133..0099||1100::0000  Zwie dza nie te re nów
zwią za nych z po cząt kiem Wro cła wia.
OOSSTTRRóóWW  TTuuMM  SSKKII, plac przed ko ścio łem
św. Mar ci na, ul. św. Mar ci na
2211..0099||1111::0000 Po la cy spod Zna ku Ro -
dła – wy ciecz ka.
PPLL..  TTEE  AATTRRAALL  NNYY – przy sta nek tram wa jo wy
1133..0099||1111::0000 (I edy cja) lub 1133..0000 (II edy -
cja). Tram wa jem przez wro cław skie
mo sty – wy ciecz ka, pre lek cja.
RRYY  NNEEKK Psie go Po la
2200..0099||1100--1122::0000  Dwie mi le wro cław -
skie od Ra tu sza – rajd miej ski.
SSAANNKK  TTuu  AARRIIuuMM GGOOLL  GGOO  TTYY  WWSSCCHHOO  DDuu u o.
re demp to ry stów, ul. Wit ti ga 10
1133..0099||1111::0000  Wy sta wy ple ne ro we,
zwie dza nie, msza św. w ce re mo nia le
woj sko wym. 
KKAA  PPLLII  CCAA ZZEE  SSŁŁAAńń  CCóóWW  SSYY  BBII  RRuu w Ba zy li ce
Mniej szej, ul. św. Elż bie ty
1188..0099||1111::0000 Zwie dza nie.
IIZZBBAA  PPAA  MMIIĘĘ  CCII w Sank tu arium Gol go ty
Wscho du, ul. Wit ti ga 10
2200..0099||1111::0000  Lek cja ży wej hi sto rii
o mar ty ro lo gii Po la ków na Wscho dzie.
Spo łecz ne Mo bil ne MMuu  ZZEEuuMM  MMII  LLII  TTAA  RRIIóóWW
(w or ga ni za cji), ul. Peł czyń ska 33
1133--1144,, 2200--2211..0099||1122--2200::0000 Zwie dza nie
TTEE  LLEE  WWII  ZZJJAA  PPOOLL  SSKKAA S. A., ul. Kar ko no ska 8
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100::0000,, 1122::0000,, 1144::0000
Zwie dza nie.
ZZIIĘĘ  BBII  CCEE  Mu zeum Sprzę tu Go spo dar stwa
Do mo we go, Ry nek -Ra tusz 44
2200..0099||1111--1155::0000  Dzie dzic two Ży dów
zię bic kich – wy kład. 1122::3300 – Cmen tarz
Ży dow ski w Zię bi cach, prze szłość
i dzień dzi siej szy – otwar cie wy sta wy
1133::0000 – Zwie dza nie cmen ta rza.
ZZŁŁOO  TTOO  RRYY  JJAA  Zbiór ka przy fon tan nie Del -
fi na w Ryn ku 1133..0099||99::0000  Wy ciecz ka śla -
da mi ujęć wod nych Zło to ryi i oko li c
ZZŁŁOO  TTYY  SSTTOOKK  Izba Pa mię ci Gór nic twa

i Hi sto rii Zło te go Sto ku, ul. Zło ta 7
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100--1144..0000 Zwie dza nie
KKOO  PPAALL  NNIIAA  ZZŁŁOO  TTAA  Pod ziem na Tra sa Tu ry -
stycz na, ul. Zło ta 7
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100::0000,, 1166::0000
Zwie dza nie.
Śre dnio wiecz ny PPAARRKK  TTEECCHH  NNII  KKII, ul. Zło ta 2
1133--1144,, 2200--2211..0099||1111::3300,, 1144::3300
Zwie dza nie.
DDOO  LLII  NNAA PPAA  ŁŁAA  CCóóWW  II OOGGRROO  DDóóWW
KKOO  TTLLII  NNYY  JJEE  LLEE  NNIIOO  GGóóRR  SSKKIIEEJJ  
BBuu  KKOO  WWIIEECC,, Pa łac, ul. Ro bot ni cza 6
1133--1144,, 2200--2211..0099||1111--1188::0000 Zwie dza nie
1133..0099||1166::0000  Śnież ka na sta rej wi do -
ków ce – wernisaż. 2200..0099||1166::0000  Ro -
man tycz ny Bu ko wiec – pre lek cja
PPAARRKK i Ar ty stycz na Sto do ła, ul. Ro bot ni cza
1133--1144,, 2200--2211..0099||1111::0000--1188::0000
1133--1144,, 2200--2211..0099||1122::0000 Zwie dza nie
par ku z prze wod ni kiem; 1133..0099||1111::0000
Warsz ta ty ma lar skie; 1166::0000 Kon cert
w Ar ty stycz nej Sto do le. 1144  ii  2211..0099||1144::0000
Gra te re no wa. 1144  ii 2200..0099||1111::0000 Warsz -
ta ty ar che olo gicz ne
JJEE  LLEE  NNIIAA  GGóó  RRAA
Pa łac Pau li num, ul. No wo wiej ska 62
1133--1144,, 2200--2211..0099||1133::0000  Zwie dza nie.
ŁŁOOMM  NNII  CCAA Pa łac i Fol wark, ul. Karp nic ka 3
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100--1199::0000 Zwie dza nie
PPAA  KKOO  SSZZóóWW Pa łac, ul. Zam ko wa 3
1133--1144,, 2200--2211..0099||1100--1133..0000 Zwie dza nie
WWOO  JJAA  NNóóWW Pa łac, Wo ja nów 9
1133--1144,, 2200--2211..0099||1111::0000  Zwie dza nie.
KKRRAA  IINNAA  DDOO  MMóóWW  PPRRZZYY  SSŁŁuu  PPOO  WWYYCCHH
1144..0099||1122--1188::0000  Zwie dza nie do mów
przy słu po wych (dom.ko lo dzie ja.pl).
1144..0099||1122--1188::0000  Po dróż Szla kiem
Mu ze al nym.
SSuu  LLII  KKóóWW pl. Wol no ści 29 Ostry Na roż nik
1133..0099||1177::0000  In au gu ra cja EDD w Kra -
inie Do mów Przy słu po wych. Wer ni saż
wy sta wy Kra ina Do mów Przy słu po -
wych piór kiem Hor sta Pin kau.
AANN  TTOO  NNIIóóWW 4444 – Bia ły Dom
1144..0099||1155::0000  Wy sta wa prac kon cep -
cyj nych Mię dzy na ro do we go Kon kur -
su Ar chi tek to nicz ne go na mo de lo wy
dom jed no ro dzin ny o ce chach ar chi -
tek tu ry re gio nal nej Kra iny Do mów
Przy słu po wych – wer ni saż.
KKRROOMM  NNóóWW 4477BB, Ga le ria Izer ska
1133--1144,, 2200--2211..0099||1122--1188::0000  ((ssoo)),, 1122--
1166::0000  ((nndd)) Su dec ka Kra ina Mi nia tur –
wy sta wa. 2200--2211..0099  Dom przy słu po wy
po my słem na ży cie – warsz ta ty.
ZZAA  CCHHEEŁŁ  MMIIEE 4477
1144..0099,,  1122--1188::0000 – Pre zen ta cja sztu ki
czar ne go ha ftu. 2200::0000 – Kon cert ze -
spo łu fol ko we go Szy szak.
BBOO  GGAA  TTYY  NNIIAA
1166..0099  Prze kształ ce nia i ochro na kra -
jo bra zu kul tu ro we go w pol skiej czę -
ści Gór nych Łu życ – teo ria i prak ty ka
– se mi na rium na uko we.

www.edd.nid.pl ||  www.mn.wroc law.pl ||  www.mu zeu met no gra ficz ne.pl



WE WRZEŚNIOWEJ ODRZE: · Rozmowy z Aleksandrem Hallem o Unii Europejskiej i Tomaszem
Giaro o regulowaniu i elastyczności prawa · Matematycy lwowsko-wrocławscy · Utz Rachowski ·
Browarny o Różewiczu · Alfabet Rity Gombrowicz · Catton · Wiersze Popy, Latawiec, Tkaczyszyna-
Dyckiego · Kuczyńska o sztuce przed I wojną · Rafał Augustyn o Góreckim.

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

POWSTANIE WARSZAWSKIE. W 70. ROCZNICĘ
Wystawa fotografii z Powstania Warszawskiego w 70. rocznicę jego wybuchu.
Autorami zdjęć są wybitni fotograficy:
Stefan Bałuk, Sylwester Braun ps. Kris,
Tadeusz Bukowski, Wiesław Chrzanow-
ski, Jerzy Tomaszewski, Józef Jerzy
Karpiński i Leonard Sempoliński.

Wystawa czynna do 27 września br.
Dolnośląskie Centrum Fotografii

„Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

NAJWIĘKSZY DOLNOŚLĄSKI PORTAL O KULTURZE I SZTUCE
Przeprowadzi relacje wideo z dolnośląskich festiwali, m.in. z:

Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski, Regałowisko 2014,
Legnicka Akademia Filmowa, Bolesławieckie Święto Ceramiki,

Mykietyn w Oławie, LiteraTura II Strzelin.

•• TTwwoorrzzyymmyy i systematyzujemy informacje o kulturze
••  PPrroommuujjeemmy lokalne wydarzenia  ••  WWssppiieerraammyy artystów

••  WWssppóółłpprraaccuujjeemmyy z instytucjami kultury

UUllii  ccaa  WWaa  rreecc  kkaa..  OObbrroońńccyy  SSttaa  rróóww  kkii  wwyy  cchhoo  ddzząą
zz kkaa  nnaa  łłóóww..  FFoott..  JJee  rrzzyy  TToo  mmaa  sszzeeww  sskkii

KOSTAS KIRITSIS  FICTION / NON-FICTION Biblioteka obrazów
Ar ty sta po słu gu ją cy się fo to gra fią – a więc wy po wia da ją cy się już w jed nym
z no wych, ob ra zo wych me diów – głów nym mo ty wem i naj bar dziej zna czą cą
for mą swo ich prac uczy nił książ kę – sym bol od cho dzą cej epo ki. Ty tuł wy sta -
wy Fic tion / Non -Fic tion zwra ca uwa gę, iż te sa me po ję cia, za po mo cą któ rych
roz róż nia się fik cję li te rac ką i li te ra tu rę fak tu, od no szą się rów nież do ob ra -
zów, a tak że, iż wza jem na ich re la cja da le ka jest od jed no znacz no ści.
Wernisaż 12 września, godz. 18.00. Galeria Sztuki WOZOWNIA, ul. Rabiańska 20, Toruń

DOL NO ŚLĄ SKA
LI GA TA LEN TÓW

Po my sło daw ca Dol no ślą skiej Li gi Ta len -
tów – wi ce mar sza łek Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go Ra do sław Mo łoń za pra -
sza 16 wrze śnia 2014r. o godz. 12.00
do Te atru Pol skie go we Wro cła wiu
na kon cert fi na ło wy trze ciej edy cji kon -
kur su. W fi na le wy stą pi 15 uczest ni ków
pre zen tu ją cych śpiew, ta niec, te atr oraz
róż ne for my mu zycz ne, wy ło nio nych
pod czas eli mi na cji z po nad 350 uczest -
ni ków. Lau re aci otrzy ma ją sta tu et ki oraz
do po dzia łu 15 tys. zło tych.

Bez płat ne wej ściów ki do ode bra nia
w re dak cji DO KIS.pl

AGNIESZ KA PRU SAK – DWO ISTOŚĆ
Ty tuł wy sta wy od no si się do ob sza ru
pre zen tu ją ce go wie lo wąt ko wą har mo -
nię ru chu, dźwię ku i ob ra zu. Wy od ręb -
nie nie przez ar tyst kę przy na leż no ści
do cia ła i du szy czy ni ob raz pa rzy ście
je dy nym. Fo to gra fie przed sta wia ją
gru pę ar ty stycz no – akro ba tycz ną Fly
Cu be z Wro cła wia, pod czas ćwi czeń
pod okiem tre ne rów.

Wer ni saż 4 wrze śnia, godz. 17.00. Wystawa czynna do 7 paź dzier ni ka br.
Dol no ślą skie Cen trum In for ma cji Kul tu ral nej OKiS, Ry nek -Ra tusz 24

Jedna z te go rocz nych fi na li stek DLT

ZLOT NO VE CEN TO 
Wy da rze nie od bę dzie się z ini cja ty wy
dy rek to rów Wro cław skich Spo tkań
Te atrów Jed ne go Ak to ra oraz Te atru
im. Cy pria na Ka mi la Nor wi da w Je le -
niej Gó rze w dniach 29-30 wrze -
śnia 2014 ro ku w ra mach
Je le nio gór skich Spo tkań Te atral -
nych/Wrze śnia Je le nio gór skie go.
Ta nie zwy kła opo wieść jed ne go
ze współ cze snych wło skich pi sa rzy
Ales san dro Ba ric co o wy bit nym pia -
ni ście -sa mo uku, któ ry ży cie spę dził
na stat ku, za in spi ro wa ła kil ku pol -
skich ak to rów. Róż no rod ność spoj -
rzeń na tekst to swe go ro dza ju
kon fron ta cja, bę dzie cie ka wym i in -
spi ru ją cym spo tka niem.

ZA PRO SZENI NA ZLOT AKTORZY:

● Ja cek Gron do wy – reż. Krzysz tof
Prus, Te atr Nor wi da w Je le niej Gó rze
● Do mi nik No wak – reż. Iwo Ve dra -
la, Te atr No wy w Kra ko wie 
● Ma te usz Ol szew ski – reż. Ma te usz
No wak, Te atr Szwal nia w Ło dzi
● Ma rek Zi ma kie wicz – reż. Mał go -
rza ta Ka ziń ska.

DOL NO ŚLĄ ZA KÓW
POR TRET WŁA SNY

Wy ko naj pla kat, zdję cie
lub na kręć film

Pu la na gród – 13 tys. zł!K
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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 jest od 23 ma ja do 9 li sto pa da 2014 r., od wtor ku do nie dzie li.

WWEE  WWRRZZEE  ŚŚNNIIuu  ZZAA  PPRRAA  SSZZAA  MMYY  NNAA CCYYKKLL  WWYY  KKŁŁAA  DDóóWW  SSPPOO  TTKKAA  NNIIEE  ZZEE  SSZZLLAACCHH  TTĄĄ  ŚŚLLĄĄ  SSKKĄĄ::
44  wwrrzzee  śśnniiaa,,  ggooddzz.. 1166::0000  || pprrooff..  MMaa  rriiaann  PPttaakk  ŻŻyy  cciiee  ppoo  llii  ttyycczz  nnee  sszzllaacchh  ttyy  śślląą  sskkiieejj

1122  wwrrzzee  śśnniiaa,,  ggooddzz.. 1166::0000  || ddrr  hhaabb..  RRoo  mmuu  aalldd  ŁŁuu  cczzyyńń  sskkii  SSiiee  ddzzii  bbyy  sszzllaa  cchheecc  kkiiee  nnaa ttee  rree  nniiee  ddaaww  nnee  ggoo  kkssiięę  ssttwwaa  llee  ggnniicc  kkiiee  ggoo
1199  wwrrzzee  śśnniiaa,,  ggooddzz.. 1166::0000  || ddrr  hhaabb..  JJaa  cceekk  WWiitt  kkooww  sskkii  PPrrzzee  jjaa  wwyy  eettoo  ssuu  rryy  cceerr  sskkiiee  ggoo  ww sszzttuu  ccee  ŚŚlląą  sskkaa

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

FFoottoorrEEllaaccjjaa��zz��wwYYssttaawwYY

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Pro jekt współ fi nan so wa ny
ze środ ków bu dże tu
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

wwwwww..mmuuzzeeuumm--mmiieeddzzii..aarrtt..ppll
wwwwww..uummwwdd..ppll
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KRONOS
reż. Krzysztof Garbaczewski
G.�19:00�|Scena�Grzegorzewskiego
SMyCZ
reż. Natalia Korczakowska
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
pRZED�pREMIERą
DOROTA ZYGADŁO
Te atr Pio sen ki
G.�19:00|CS�Impart.�wstęp�wolny!
HaR�MO�NIa�pRZE�CIw�Sta�-
wIEń.�pOL�SKa�Premiera
spektaklu Studia Matejka
G.�19:00�|�Browar�Mieszczański
patERNOStER
G.�19:00�|�teatr�współczesny
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
JOLaNta�GOłęBIEwSKa
Wernisaż malarstwa
G. 18:00�|�wał�brzy�ski�Ośro�dek
Kul�tu�ry�– Bia�ły�Ka�mień
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
XIX pRZE�GLąD�FIL�Mów
GóR�SKICH�im. A. Zawady
18-21 wrze śnia br.
www.festiwalgorski.pl
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
SpOtKaNIE�KLUBOwE
Przewodników Oscar i Turystów
Miłośników Wrocławia
G.�15:30�|Kamieniczka�Małgosia

19�IX�2014� PIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
wRatISLavIa�ENSEMBLE
G.�19:00�|�Filharmonia�Sudecka
w�wałbrzychu

yOB�+�paLLBEaRER
Ame ry kań skie for ma cje me -
ta lo we, któ re w ra mach tra sy
kon cer to wej pro mu ją swo je
no we al bu my także w Firleju
G.�20:00|Klub�Firlej.�Bilety:�60/50
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
łUCJa�Z�LaMMERMOORU
G. Donizetti
G.�19:00�|�Opera�wrocławska
KRONOS
reż. Krzysztof Garbaczewski
G.�19:00�|�Scena�Grzegorzewskiego
SMyCZ reż. N. Korczakowska
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
StatEK�SZaLEńCów
G.�19:00�|�teatr�arka
HaR�MO�NIa�pRZE�CIw�Sta�-
wIEń.�pOL�SKa�Premiera
spektaklu Studia Matejka
G.�19:00�|�Browar�Mieszczański
patERNOStER
G.�19:00�|�teatr�współczesny
SZaLONE�NOŻyCZKI�
G.�20:00�|�wrocławski�teatr�Komedia
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
IN�pROGRESS
Sztu ka me diów w ko lek cji Dol -
no ślą skie go To wa rzy stwa Za -
chę ty Sztuk Pięk nych
G.�18:00�|�Muzeum�współczesne
wrocław
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
GIEłDa�StaROCI
19-21 wrze śnia od rana
Ry�nek – Lą�dek�Zdrój

SOFIya�ZayCHENKO OPOWIEŚć O CHMuRACH
Artystka ukoń czy ła ASP we Lwo wie, spe cjal ność tka ni -
na, dy plom w 2013 r. Zaj mu je się tka ni ną i ilu stra cją.
Wer ni saż wy sta wy in au gu ru ją cy 41 Mię dzy na ro do we
Sym po zjum-Warsz tat Twór czy Ko wa ry 2014.
wer�ni�saż 8�wrze�śnia,�godz. 13:00�(do 15.10)�|�Ga�le�ria�tkac�ka
Na Jat�kach,�ul.�Sta�re�Jat�ki 19/23

pOCZEt�KRóLów�pOLSKICH
JaNa�MatEJKI

Re pro duk cje ma tej kow skich
ry sun ków przed sta wia ją cych
pol skich wład ców zna każ dy
Po lak – ilu stru ją one szkol ne
pod ręcz ni ki, zdo bią okład ki
ze szy tów, mo ne ty, bank no ty,
znacz ki i pocz tów ki. Ory gi -
nal ne ry sun ki Pocz tu znaj -
du ją się w zbio rach Mu zeum
Na ro do we go we Wro cła wiu,
któ re ze wzglę dów kon ser -
wa tor skich po ka zu je je bar -
dzo rzad ko. Otwie ra na we

wrze śniu wy sta wa to wy jąt ko wa oka zja do bez po śred -
niej kon fron ta cji utrwa lo nych w ma so wej wy obraź ni wi -
ze run ków z ory gi nal nym dzie łem mi strza.
Wy sta wa pod ho no ro wym pa tro na tem Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sła wa Ko mo row skie go.
wystawa�czynna�od�10�września�do�19�października�br.
Muzeum�Narodowe,�pl.�powstańców�warszawy�5
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IN�pROGRESS�SZTuKA MEDIóW
W KOLEKCJI DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA
ZACHĘTY SZTuK PIĘKNYCH

VVAA  LLIIEE  EEXXPPOORRTT,,  AAddaadd  HHaann  nnaahh,,
PPaa  wweełł  JJaa  nniicc  kkii,,  RRyy  sszzaarrdd  JJęę  ddrroośś,,
WWoollff  KKaahh  lleenn,,  MMii  rroo  ssłłaaww  EEmmiill  KKoocchh,,
IIggoorr  KKrreennzz,,  AAnn  ddrrzzeejj  LLaa  cchhoo  wwiicczz,,
NNaa  ttaa  lliiaa LLLL,,  JJóó  zzeeff  RRoo  bbaa  kkooww  sskkii,,
ZZyygg  mmuunntt  RRyytt  kkaa,,  CCaa  rroo  lleeee  SScchhnnee  --
eemmaannnn,,  KKoonn  rraadd  SSmmoo  lleeńń  sskkii,,  JJaa  cceekk

SSzzllee  sszzyyńń  sskkii,,  ZZbbii  ggnniieeww  WWaarr  ppee  cchhooww  sskkii,,  PPiioottrr  WWyy  rrzzyy  kkooww  sskkii..
IN PRO GRESS to wy bór in sta la cji, za pi sów fil mo wych,
wi deo oraz fo to gra fii z lat 1965-2012. Wy sta wa pro po -
nu je spoj rze nie na hi sto rię sztu ki me diów z per spek ty -
wy wro cław skiej ko lek cji, pró bu jąc zi den ty fi ko wać
w zbio rach pra ce mo gą ce słu żyć ja ko punk ty wę zło we,
wy ty cza ją ce chro no lo gię i bu du ją ce nar ra cje wo kół za -
gad nień klu czo wych dla kształ to wa nia się dzie dzi ny,
ta kich jak wi deo i mul ti me dia, per for mans i sztu ka ak -
cji, czas, in te rak tyw ność i sie cio wość. Wy bra ne pra ce
wy bit nych mię dzy na ro do wych ar ty stów, tak że młod -
sze go po ko le nia, to dzie ła kom plek so we w swo ich moż -
li wych od czy ta niach, re pre zen ta tyw ne dla sztu ki
me diów – zja wi ska nie ustan nie się ak tu ali zu ją ce go wo -
bec roz wo ju tech no lo gii i nur tów kul tu ry współ cze snej.
wernisaż�19�września,�godz.�18:00�(do�17�XI)�|�Muzeum
współczesne�wrocław,�pl.�Strzegomski�2a

tIFF�FEStIvaL�24 HOuRS OF PHOTOGRAPHY
W ra mach te go rocz nej edy cji
TIFF Fe sti val, w ga le rii sztu ki
współ cze snej Miesz ka nie Gep -
per ta, za pre zen to wa ne zo sta -
ną dwa pro jek ty wy ło nio ne

w otwar tym kon kur sie sek cji De biu ty.
Pho to struc tu re to pro jekt Łu ka sza Fi la ka uka zu ją cy for mal ną
stro nę fo to gra fii za po mo cą in sta la cji świetl nych. Jest przede
wszyst kim kon cep tu al ną pró bą przed sta wie nia te go me dium
bez je go obec no ści.
Z ko lei pro jekt Sa cred De fen se Waw rzyń ca Kol bu sza osa dzo -
ny jest w po wo jen nej rze czy wi sto ści kon flik tu Irac ko -Irań skie -
go (1980-1988). Do ty czy spo łecz nej i po li tycz nej przy dat no ści
two rze nia sy mu lakr woj ny, oraz ich za sto so wa nia w pro pa gan -
dzie, tak ame ry kań skiej jak i irań skiej.
wernisaż�5�września,�godz.�21:30�(do�15.09)�|�Mieszkanie�Gepperta,
ul.�Ofiar�Oświęcimskich�1�(domofon�od�podwórza).�Galeria�czynna:
wtorki,�czwartki�i�piątki�od�godz.�16�do�19

Ł. Filak
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BaRBaRa�GóRNIaK
KO ŚCIO ŁY PO KO Ju
Pre lek cja | Otwar cie wy sta wy.
Wy sta wa pod kre śla wa gę po nad cza -
so we go prze sła nia, ema nu ją ce go
z dzie ła, któ re prze trwa ło, bu dząc nie -
odmien ny po dziw dla si ły ludz kie go
du cha i ska li de ter mi na cji. Do dzi siaj
ko ścio ły peł nią pier wot ną ro lę ja ko
miej sca zgro ma dzeń, re li gij nych prze -
żyć, in te gra cji spo łecz no ści wo kół
chrze ści jań skich za sad. Przez ich
wnę trza prze pły wa rze ka Cza su, któ ry
za wsze nie sie ludz kim spo łecz no -
ściom wy zwa nie spro sta nia co raz to
no wym prze ciw no ściom. Są one dzie -
ła mi ludz kich rąk i umy słów, któ re dla
Bo skiej chwa ły stwo rzy ły dzie ła peł ne
uni wer sal ne go pięk na. ukształ to wa ło
je pra gnie nie wol no ści, któ re w ludz -
kiej na tu rze po zo sta je nie zmien ne
i w każ dej epo ce jed na kie.
wernisaż�14�września,�godz.�16:00
Mu�zeum�Miej�skie�– Dom�Ger�har�ta
Haupt�man�na,�ul.�Mi�cha�ło�wic�ka 32,
Je�le�nia�Gó�ra�-Ja�gniąt�ków

MaCIEJ�BąCZyK EuROPA™
Czym jest eu ro pej ska toż sa mość, jak
po strze ga my Sta ry Kon ty nent i czy ten
ob raz jest da lej ak tu al ny – te py ta nia to
punkt wyj ścia wy sta wy M. Bą czy ka.
MA CIEJ BĄ CZYK – ukoń czył Kul tu ro -
znaw stwo na u.Wr. Zaj mu je się
dźwię kiem i ob ra zem w prak ty ce
i w teo rii. Na gry wał pły ty i kon cer to -
wał z ze spo ła mi: AGD, Ro bo to bi bok,
Ma łe In stru men ty. Ak tu al nie roz wi ja
for mu łę so lo + ma gne to fon pod szyl -
dem _N_A__G___R____A_____.
Tam gdzie ne gu je się god ność dy stan sów,
Zie mia kur czy się wraz z jej lo kal ny mi eks ta -
za mi, zni ka jąc nie mal cał ko wi cie, aż z jej kró -
lew skiej roz pię to ści nie po zo sta je nic po za
okle pa nym lo giem.
Pe ter Slo ter dijk, Krzysz ta ło wy pa łac

To zda nie jed ne go z naj bar dziej kon -
tro wer syj nych nie miec kich współ cze -
snych fi lo zo fów mo że po słu żyć
za mot to wy sta wy Ma cie ja Bą czy ka.
Zda nie tym bar dziej ade kwat ne, że wy -
sta wa, o mó wią cym ty tu le Eu ro pa™,
do ty czy eko no micz ne go uprosz cze nia,
któ re mu w rze czy wi sto ści po kry zy so -
wej pod le ga idea eu ro pej ska. Zde ter -
mi no wa na przez de pre syj ne wskaź ni ki
ryn ków fi nan so wych co raz sil niej wy -
da je się ogra ni czać do sy no ni mu nie -
ren tow ne go in te re su pod czas gdy jej
po cząt ki mo gły jesz cze do ty kać szczy -
tów ide olo gicz ne go wspar cia, na któ -
rym po le gał Sta ry Kon ty nent:
eu ro cen trycz nych glo bu sach, hi sto rii
zwy cięstw, kul tu ro wej od ręb no ści na -
ro do wych państw ufun do wa nych
w pa ra dyg ma cie no wo cze sno ści, mo -
der ni stycz nej ar chi tek tu rze i wresz cie
wspól nej wa lu cie na pę dza ją cej go spo -
dar kę. Czym oka zu ją się one dzi siaj
w ob li czu po głę bia ją cych się pro ce sów
glo ba li za cyj nych pró bu je spraw dzać
Bą czyk, prze mie rza jąc kon ty nent w po -
szu ki wa niu ob ra zów wy ty cza ją cych
krań co we mo men ty eu ro pej skiej od -
ręb no ści.

Ku ra tor ka wystawy: An na Mi tuś
wernisaż�11�września,�godz.�19:00�|Bwa
awangarda,�ul.�wita�Stwosza�32

wyStawa
pOpLENEROwa
STuDENTóW ARCHITEKTuRY
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Ple ner od był się 23-25.05.2014r.
w Trzeb ni cy na te re nie po cy ster skie -
go Klasz to ru Sióstr Bo ro me uszek.
Wy ko na no sze reg in te re su ją cych
prac, któ re uka zu ją za byt ko we obiek -
ty i ma low ni cze za kąt ki Opac twa.
Od 6�wrze�śnia�|�Ogro�dy�przy�klasz�tor�ne
Opac�twa�Cy�ste�rek,�trzeb�ni�ca
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20�IX�2014� SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
ORKIEStRa�LEOpOLDINUM
G. 18:00�|�Ka�te�dra�Grec�ko�ka�to�lic�-
ka,�pl.�Bi�sku�pa�Nan�kie�ra 15
NapóJ�MIłOSNy G. Donizetti
G.�19:00�|�Opera�wrocławska
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
StaND_Up�wItKaCy
reż. Wiesław Cichy
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
HaNS,�DORa�I�wILK
reż. Michał Borczuch
G.�19:00�|�Scena�na�świebodzkim
HaR�MO�NIa�pRZE�CIw�Sta�-
wIEń.�pOL�SKa�Premiera
spektaklu Studia Matejka
G.�19:00�|�Browar�Mieszczański
StatEK�SZaLEńCów
G.�19:00�|�teatr�arka
patERNOStER
G.�19:00�|�teatr�współczesny
CZłOwIEK�Na�MOśCIE
G. 19:30�|�Dziedziniec�Zamku
piastowskiego�w�Legnicy
Bilety:�30/20�zł
SZaLONE�NOŻyCZKI�
G.�20:00�|�wrocławski�teatr�Komedia
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
wyCIECZKa�Na�śLęŻę
G.�8:30�|wyjazd�spod�Eureki
aUtOKaREM�DO�pRaGI
Zapisy:�tel.�605-544-766
KłODZKO
Zapisy�i�info�tel.�609�941�775
BęD�KO�wI�CE�– SU�LI�StRO�-
wICZ�KI�– pRZE�łęCZ�tą�pa�Dła
Wycieczkę pie szą pro wa dzą:

A. Zy gner ski i Z. Wągrowska
G. 8:50�|�poczekalnia�Dw.�pKS
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
BRZDąC�Na�ZaMKU
Ba śnie spo mię dzy Aman di
a Ha fun – ba śnie afry kań skie
G. 18: 30|CK�Za�mek.�Bi�let: 5 zł�tyl�-
ko�po re�zer�wa�cji: 349 32 81�w. 29

21 IX 2014 NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
GERO�DOMINGUEZ
W ŚWIECIE FLAMENCO
Tan cerz z Hisz pa nii, re pre zen -
tant awan gar dy Fla men co 
G.�19:00�|�CK�Muza�– Duża�sala,,
Lu�bin.�Bi�le�ty: 30/35 zł
JESSE�COOK GITARA+
G.�16:00|CS�Impart.�Bilety:�155-70
wRatISLavIa�ENSEMBLE
G.�18:00�Sala�Filharmonii
wrocławskiej
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
tRavIata G. Verdi
G.�17:00�|�Opera�wrocławska
SZaLONE�NOŻyCZKI�
G.�18:00�|�wrocławski�teatr�Komedia
patERNOStER
G.�18:00�|�teatr�współczesny
StaND_Up�wItKaCy
reż. Wiesław Cichy
G.�19:00�|�Scena�Kameralna
HaNS,�DORa�I�wILK
reż. Michał Borczuch
G.�19:00�|�Scena�na�świebodzkim
CZłOwIEK�Na�MOśCIE
G. 19:30�|�Dziedziniec�Zamku
piastowskiego�w�Legnicy
Bilety:�30/20�zł

GRU�pa�MO�ty�La�NO�Ga�POR TRE TY | Malarstwo
Wy sta wa jest kon ty nu acją po -
szu ki wań twór czych ale też
efek tem waż nych do świad -
czeń ży cio wych. Gru pa z za an -
ga żo wa niem two rzy ko lej ne
cy kle, szu ka wła ści wych so bie
zna ków i sym bo li, za rów no
wo kół sie bie jak i u wy bit nych
Im pre sjo ni stów. Do bry warsz -
tat oraz ol brzy mia pa sja z ja ką
ar ty ści re ali zu ją ko lej ną wy -
sta wę te ma tycz ną su ge ru je,
że na stęp ne pra ce do star czą

od bior com ich twór czo ści ar ty stycz nej du żą przy jem ność.
wer�ni�saż 1�września,�godz 18:00�| Sa�lo�ni�k�trzech�Muz,
ul�Zawalna�7.�wstęp�wolny!

Portret B. Langa, szefa Saloniku 

Ewa�CIEpIELEwSKa�KOBIETY
Mar ga ret Tha cher, Amy
Wi ne ho use, Ko ra, Vio let ta
Vil las – te i in ne rów nie
iko nicz ne ko bie ty po ja wią
się na wy sta wie Ewy Cie -
pie lew skiej, jed nej z ma tek
za ło ży cie lek le gen dar nej
gru py Lu XuS.
To ma lar stwo wręcz krzy -
czy do nas – mó wi Pa weł
Ja rodz ki, ku ra tor wy sta wy
– ata ku je nas nie do ce nio -

ną praw dą i ka że na no wo zwe ry fi ko wać to, jak my śli -
my o prze szło ści i ro li tych ko biet w XX  i XXI -w. hi sto rii.
Czę ścią eks po zy cji jest wy sta wa W cie niu hi sto rii przy -
go to wa na we współ pra cy z wro cław skim od dzia łem
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w ra mach ich pro jek tu
Ko bie ty „na za krę cie” 1933/1939–1990.
wernisaż�10�września,�godz.�19:00 |�Galeria�awangarda�–
Bwa�wrocław,�ul.�wita�Stwosza�32

New Age, Autoportret

HUBERt�BUJaK�NOSTALGIA
Od autora: Głów ną ideą
wy sta wy jest chęć wy ra -
że nia no stal gii za „ra jem
utra co nym”, za świa tem
w któ rym czło wiek przy -
na le żał w peł ni do przy ro -
dy, za kul tu rą zwią za ną
z zie mią, z na tu ral nym cy -
klem ży cia we dług pór ro -
ku i praw na tu ry. Skła da
się to wszyst ko na po czu -

cie wy ko rze nie nia, któ re go do świad czam, i któ re jest
jed no cze śnie źró dłem ob ra zów i sym bo li po ja wia ją cych
się w mo jej twór czo ści. Po czu cie to jest jed nak przede
wszyst kim źró dłem cier pień czło wie ka od cię te go
od świa ta, w któ rym zna cze nie sym bo li i ar che ty pów
by ło bar dziej re al ne.
Hu BERT Bu JAK – miesz ka i pra cu je we Wro cła wiu.
Zaj mu je się ma lar stwem i rzeź bą. W la tach 2005-10
stu dia na ASP we Wro cła wiu, na Wy dzia le Ma lar stwa
i Rzeź by. Dy plom z wy róż nie niem w 2010.
wernisaż�5�września,�godz.�18:00�|�Galeria�Ring,
Legnica�Rynek�12.�wstęp�wolny!

Od wró ce nie, olej na płót nie

La�BO�Ra�tO�RIUM�pa�pIE�RU
Jest to eks po zy cja in te rak tyw na opar ta na sa mo dziel -
nym dzia ła niu zwie dza ją ce go, któ ry ma jąc do dys po zy cji
od po wied nią apa ra tu rę me tro lo gicz ną zba da naj waż -
niej sze ce chy pa pie ru ta kie jak i po zna od po wiedź na py -
ta nia: Co to jest pa pier, bi buł ka, kar ton?; Czym róż nią się
pa pie ry drzew ne i bez drzew ne?; Jak od róż nić per ga min
sztucz ny od pa pie ru per ga mi no we go? Wy sta wa przy go -
to wy wa na jest z my ślą o dzie ciach i mło dzie ży szkol nej.
Wy sta wie to wa rzy szą warsz ta ty W la bo ra to rium pa pie ru.
Od 19�września�(do�9.11)�|�Mu�zeum�pa�pier�nic�twa, Dusz�ni�ki�Zdrój



PONIEDZIAŁEK SOBOTAPIĄTEKCZWARTEKŚRODAWTOREK

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Maciej Myrdzio
1500 - 2000

Komputerowe projektowanie
gra�czne

art. plast. Maciej Myrdzio
1500 - 2000

Tkanina artystyczna
art. plast.

Maria Gostylla-Pachucka
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Ryszard Pajączek
930 - 1400

Rzeźba
art. plast.

Ryszard Pajączek
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Lucyna Lubelska
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Zbigniew Mil
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Lucyna Lubelska
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Zbigniew Mil
1500 - 2000

Szkło artystyczne
art. plast.

Patrycja Katarzyna Harasym
1500 - 2000

Rzeźba
art. plast.

Ryszard Pajączek
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Maciej Myrdzio
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Ryszard Pajączek
1500 - 2000

Fotogra�a cyfrowa
ze stylizacją i aranżacją

art. plast. Beata Bols
1500 - 1900

Fotogra�a cyfrowa
art. plast.

Maciej Myrdzio
1600 - 2000

Fotogra�a cyfrowa
art. plast.

Maciej Myrdzio
1600 - 2000

Szkło artystyczne
art. plast.

Patrycja Katarzyna Harasym
1500 - 2000

Gra�ka warsztatowa
Michał Wrabec

1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Lucyna Lubelska
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Zbigniew Mil
1500 - 2000

Fotogra�a cyfrowa
mgr Maciej Siciński

1600 - 2000

Szkło artystyczne
art. plast.

Patrycja Katarzyna Harasym
1500 - 2000

PLAN ZAJĘĆ
OGNISKA KULTURY PLASTYCZNEJ

IM. EUGENIUSZA GEPPERTA
W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2014-15

Działania artystyczne
art. plast. Beata Bols

1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast.

Beata Bols
930 - 1400

Realizacje Ceramiczne
art. plast.

Bogusław Story
art. plast.

Agata Zworska-Story
930 - 1400

Zagadnienia
malarskie w ceramice

art. plast.
Bogusław Story

art. plast.
Agata Zworska-Story

1500 - 2000

Podstawy Ceramiki
art. plast.

Bogusław Story
art. plast.

Agata Zworska-Story
1500 - 2000

Ceramika
art. plast.

Agata Zworska-Story
900 - 1500

www.ognisko-plastyka.edu.pl
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ze stylizacją i aranżacją

art. plast. Beata Bols
1500 - 1900

Fotogra�a cyfrowa
art. plast.

Maciej Myrdzio
1600 - 2000

Fotogra�a cyfrowa
art. plast.

Maciej Myrdzio
1600 - 2000

Szkło artystyczne
art. plast.
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SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
DZIEń�SENIORa�
99--1188::0000 Cen trum Po znaw cze
Ha li Stu le cia, wstęp 5 zł/os; 1100--
1166::0000 Tar gi Se nio ral ne, wstęp
wol ny! 1177--1199::0000 kkoonn  cceerr  ttyy: Ali -
cja Ma jew ska, Wło dzi mierz
Korcz, Je rzy Po łom ski, bi le ty: 40-
20zł; 1199::3300--2244::0000 Bal Se nio rów,
35 zł/os; 2200::3300--2200::4455 Po kaz
Fon tan ny, wstęp wol ny!
G.�9:00-21:45�|�wrocławskie
Centrum�Kongresowe
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
wyCIECZKa�CałODZIENNa
Je le nia Gó ra, Cie pli ce, GROD NA
(506npm), WI TO SZA (484npm)
– Je le nia Gó ra (pod czas wy -
ciecz ki 2 ostre po dej ścia)
20 km, prowadzi A. Woźnicka
G.�6:30�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
tEatR�BąBLI
KOSMICZNA PODRóŻ
Spek takl dla dzie ci naj mniej -
szych w wie ku 1-4
G.�10:30�|�wCtD.�Bilety:�18�zł
pORaNKI�FILMOwE
G.�12:30�|�Centrum�Sztuki�wRO,
widok�7.�wstęp�wolny!

właDCa�SKaRpEtEK
G. 12:30�|�te�atr�Lal�ki�i ak�to�ra
w wał�brzy�chu.�Bi�le�ty: 15/18 zł

22�IX�2014 PONIEDZIAŁEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
DNI�SENIORa�2014
CHóRY SENIORALNE,
koncert pt. Bo to się…
G.�10:00|CS�Impart.�wstęp�wolny!
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
CZyNNE�pONIEDZIałKI
Czytanie: Sny Mariny
Abramović, reż. Aleksandra
Jakubczak. XVII Dolnośląski
Festiwal Nauki
G.�19:00�|�Scena�Kameralna.
wstęp�wolny!

23�IX��2014WTOREK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
waLENtINa.
tHE�LaSt�HUMaN�DOG
G.�19:00�|�teatr�współczesny
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
pICaSSO�DaLI�GOya.
TTaauurroommaacchhiiaa  ––  wwaallkkaa  bbyykkóóww..
Wy kład po ru sza ją cy te ma ty -
kę wy sta wy
G.�18:00�|�Sala�Sesyjna�Dworca
wrocław�Główny.�wstęp�wolny!

aN�tO�NI�waJ�Da�NIE LĘ KAJ CIE SIĘ | Ry sun ki
Ar ty sta wy wo dzą cy
się z wro cław skiej
sce ny al ter na tyw nej,
któ re go twór czość za -
li cza się do dzia łań
trash art’owych, zna ny
z ką śli wych ka ry ka tur

i se rii ki czo wa tych fu ter ko wych ko la ży, prze śmiew czo
ko men tu ją cych men tal ne ma try ce współ cze sno ści.
Tym ra zem za pre zen tu je nam se rie ry sun ków bę dą cych
kon ty nu acją cy klu – „Po ślu bie oka za ło się…” oraz cał -
kiem no wy cykl – „Po śmier ci oka za ło się...”
wernisaż 12�wrze�śnia,�godz. 18:00�|�Ga�le�ria�Szew�ska�pa�sja,
ul.�Szew�ska 27�(mię�dzy�ulicami�Ko�tlar�ską�a No�żow�ni�czą)

BOŻENa�CZOK�
Wro cła wian ka, ab sol -
went ka Wy dzia łu ce ra mi -
ki i szkła Aka de mi Sztuk
Pięk nych we Wro cła wiu
w prac. prof. Zbi gnie wa
Hor bo we go i prof. Mał -

gorz ty Da jew skiej. Dy plom ze szkła oraz aneks z ma -
lar stwa u prof. Alek san dra Dy mi tro wi cza.
Od lat zaj mu je się twór czo ścią ar ty stycz ną. Pra cu jąc
ze szkłem po słu gu je się tech ni ką fu sin gu. Oprócz prac
stric te ar ty stycz nych pa sjo nu je się da wa niem,, dru gie -
go ży cia'' przed mio tom użyt ko wym m.in. me blom itp.
Osob nym nur tem dzia łal no ści ar tyst ki jest two rze nie
bi żu te rii szkla nej, je dy nej w swo im ro dza ju lecz nie
kru chej, a wy jąt ko wej...
wernisaż�9�września,�godz.�18:00�|�Galeria�plastyczna
Obornickiego�Ośrodka�Kultury,�Oborniki�śl.�ul.Dworcowa�26�

KRZySZtOF�SaJ�SCENY uLICY
Wy sta wa  pre zen tu je zbiór
fo to gra fii, czar no -bia łych
i ko lo ro wych, wy ko na nych
w eu ro pej skich mia stach
w la tach 2003-2014. Pra -
ce cha rak te ry zu ją się spe -

cy ficz nym sty lem w ob ra zo wa niu miej skich scen
ulicz nych, ze sta wio nych w ukła dzie dyp ty ków, uka zu ją -
cych aso cja cje mie dzy róż ny mi miej sca mi, prze fil tro wa -
nych przez su biek tyw ne po dej ście w ka dro wa niu,
wy do by wa niu dy na micz nych ele men tów da ne go ob ra -
zu, a bę dą cych za ra zem za pi sem za sta nej sy tu acji, bez
in ge ren cji no wo cze snych pro gra mów gra ficz nych czy in -
sce ni za cji da nej sy tu acji.
KRZYSZ TOF SAJ, fo to gra fik mło de go po ko le nia, skoń -
czył hi sto rię sztu ki na uWr., ab sol went Mię dzy na ro -
do we go Fo rum Fo to gra fii. Czło nek ZPAF, brał udział
w wie lu wy sta wach zbio ro wych i in dy wi du al nych m.in.
we Wro cła wiu, Ło dzi, Ber li nie i Lwo wie.
wernisaż�29�sierpnia,�godz.�17:00�(do�5�X)�|�Mu�zeum�
Miej�skie�wro�cła�wia,�Sta�ry�Ra�tu�sz

ROMaN�BROMBOSZCZ
CZARNE PŁATKI ŚNIEGu
Od autora: Wy sta wa przed -
sta wia kul tu rę współ cze sną
z punk tu wi dze nia me lan -
cho lii i eg zy sten cjal nej opo -
zy cji. Me lan cho lia wy ra żo na
zo sta je ja ko utra co na moż li -
wość na pra wie nia świa ta.
Moż li wość na pra wie nia
świa ta zo sta je za prze pasz -

czo na ale po zo sta je eg zy sten cjal na opo zy cja. To coś wy ra żać
moż na po rzez si łę eks pe ry men tu, po pęd za ba wy.
RO MAN BROM BOSZCZ – rocz nik sie dem dzie sią ty. Zaj mu je się
dzia łal no ścią na po gra ni czu sztuk wi zu al nych, mu zy ki elek tro -
nicz nej, pro gra mo wa nia, na uk na sty ku róż nych pro ble mów.
Au tor ksią żek po etyc kich „di gi tal. pray er”, „u -man i ma sa”,
„Hz”, „918-578”. Kry tyk i ku ra tor ani mu ją cy wy da rze nia ar ty -
stycz ne z za kre su li te ra tu ry, mu zy ki eks pe ry men tal nej, wi deo,
in sta la cji i ma lar stwa. Wy stę pu je na ży wo two rząc mul ti me -
dial ne per for man ce so lo wo, w KA Le KA lub w ra mach pro jek tu
Per fo kar ta. Two rzy stro ny in ter ne to we, gru py he te rar chicz ne,
w ce lu ko la bo ra cji i in spi ra cji. Miesz ka i pra cu je w Po zna niu.
26�września,�godz.18:00�(do�10�X)�|�Galeria�Entropia,�ul.�Rzeźnicza�4�



W tym roku upływa 90 lat od przyznania Wła-
dysławowi Stanisławowi Reymontowi nagrody
Nobla w dziedzinie literatury za powieść
„Chłopi”. Jej laureat to jedna z najbardziej nie-
zwykłych postaci polskiego piśmiennictwa.
Ukończył zaledwie trzy klasy, z zawodu kra-
wiec, niedoszły aktor, zaangażowany w ruchu
spirytystycznym początkowo jako medium, a
potem amator wirujących stolików, przytło-
czony wściekłą nudą w pracy na kolei i owład-
nięty myślą zostania literatem, które to
pragnienie udało mu się zrealizować.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich przygotował
bogato ilustrowaną ekspozycję, ukazującą mniej
znane wątki biograficzne Reymonta, jego drogę
do Nobla oraz ossolińskie wydania „Chłopów”.

Wystawa czynna czerwiec-wrzesień br. 
Ogród Barokowy, ul. Szewska 37 

- od Zaułka Ossolińskich

Do kupienia w dobrych księgarniach w całej Polsce 
oraz w księgarni internetowej www.ossolineum.com.pl

Do 31 października 2014 r. w sklepie internetowym
www.ossolineum.com.pl 10-procentowy rabat 

(od proponowanej ceny) po podaniu hasła: ZNiO.

Klasa i mądrość. Przemyślana, sensowna strategia życiowa.
Absolutny brak histerii, szczerość. Skromność i godność. 
Gotowość do słuchania innych. Nonkonformizm. Niezależność.
Uczciwość. Poczucie odpowiedzialności za życie: swoje, ro-
dziny, społeczności, ojczyzny, państwa.
— red. Dariusz Bugalski

Cieszę się, że pan profesor Regulski zdecydował się spisać
wspomnienia. Utrwalają one jego obraz jako wielkiego, pol-
skiego patrioty oraz obywatela świadomego swoich powinno-
ści publicznych. Jestem pewien, że jego zasługi w dzieło
przemian demokratycznych w Polsce będą przypominane i do-
cenione przez kolejne pokolenia Polaków. My, którzy znamy
profesora, mamy poczucie dumy, że możemy korzystać z jego
talentów i dobrych rad oraz inspirować się szlachetną postawą.
— prof. Leon Kieres

 
  

    
    

 
 

          
         

        
  

   

           
          

           
          

           
           

   

          
        

 
   

       
    

Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Seria Ś W I A D K O W I E  H I S T O R I I

 
  

    
    

 
 

          
         

        
  

   

           
          

           
          

           
           

   

          
        

 
   

       
    

    

  
O KRAWCU, 
KTÓRY ZOSTAŁ NOBLISTĄ
WYSTAWA PLENEROWA

ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH 
WWW.OSS.WROC.PL

Wspomnienia 
wybitnego męża 
stanu i jednego 
z ojców reformy 
samorządowej 
w Polsce
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DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
aLICJa�w�KRaINIE�CZaRów
G.�11��i�13:00|�Opera�wrocławska
waRSZtaty�tEatRaLNE�
DLA DZIE CI Z RO DZIN WIE LO -
DZIET NYCH
G.�17:00�|�wro�cław�skie�Cen�trum
– twór�czo�ści�Dziec�ka�wCtD

24�IX��2014 ŚRODA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
vOłOSI
Nowa gwiazda world music
G.�20:00�|�Stary�Klasztor
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
DZIaDy�reż. Michał Zadara
G.�17:00�|�Scena�Grzegorzewskiego
COSI�FaN�tUttE�W.A. Mozart
G.�19:00|�Opera�wrocławska
waLENtINa.
tHE�LaSt�HUMaN�DOG
G.�19:00�|�teatr�współczesny
aRMINE,�SIStER�
Spektakl Teatru ZAR
G.�20:00�|�IG�Studio�Na�Grobli
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
II�MFtDD�– Otwar cie Fe sti -
wa lu, spek takl pt. SKARB 
G.�11:30�|�CS�Impart.�Bilety:�7/5�zł

25�IX��2014 CZWARTEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
DZIaDy�reż. Michał Zadara
G.�17:00�|�Scena�Grzegorzewskiego
waLENtINa.
tHE�LaSt�HUMaN�DOG
G.�19:00�|�teatr�współczesny
aRMINE,�SIStER�
Spektakl Teatru ZAR
G.�20:00�|�IG�Studio�Na�Grobli
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
II�MFtDD�– GRECY, CYRK
DOBRONKA spektakle

G.�10:00�|�CS�Impart.�Bilety:�7/5�zł
KRZy�wI�Ry�JEK
G.�10:00|wro�cław�ski�te�atr�La�lek

26�IX��2014 PIĄTEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
DZIaDy�reż. Michał Zadara
Przed sta wie nie z au dio de -
skryp cją i na pi sa mi dla osób
nie sły szą cych
G.�18:00�|�Scena�Grzegorzewskiego
waHaDłOwE�DRZwI
Spek takl Pe te ra Ro se’a i An -
na ma rii Fa ra one
G.�19:00�|�IG�teatr�Laboratorium
OSKaR�I�paNI�RóŻa
G.�19:00�|�teatr�arka
StRE�aM 2014
pROCES�-�TE ATR FOR MY,
PRE MIE RA wro cław ska
G.�20:00�|�Rynek�wrocławski
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
RaFał�waRZECHa
MOJE MASKI, fotografia
G.�18:00�|�Galeria�Za�Szafą
ROMaN�BROMBOSZCZ
CZARNE PŁATKI ŚNIEGu
G.�18:00�|�Galeria�Entropia
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
KUtNa�HORa�|�KOLIN
Zamki; Kacina, Zleby, Chlumec
(26-28.09).�Zapisy:�609�941�775
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
II�MFtDD�– CYRK, BARDZO
DZIWNA BAJKA, PRZYGODY
DOKTORA…  spektakle
G.�9:00�|�CS�Impart.�Bilety:�7/5�zł
KRZy�wI�Ry�JEK
G.�10:00|wro�cław�ski�te�atr�La�lek
MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski
Wrocławski Teatr Pantomimy
G.�11:00�|�Scena�Kameralna

wyStawy�w�tOKU����>>>>>
LLEEGGIIOONNYY  PPOOLLSSKKIIEE 11991144--22001144..  Historia na znakach
pocztowych ze zbiorów Adama Lubomira Woźniaka
Do�8�września�|�Muzeum�poczty�i�telekomunikacji
LLAABBOORRAATTOORRIIuuMM  uuLLIICCYY MIASTOPROJEKT
Do�13�września�|�Studio�Bwa,�ul.�Ruska�46a�
PPAARRuuZZJJAA  WYSTAWA FOTOGRAFII
Do:�14�września�|�Galeria�za�Szafą,�ul.�św.�Marcina�4
NNOO  WWAA  SSZZTTuu  KKAA  BBuu  DDOO  WWAA  NNIIAA!!
Ar chi tek tu ra mo der ni zmu w fo to gra fii i książ ce
Do 14�września�|�Mu�zeum�ar�chi�tek�tu�ry
HHEENN  RRII  DDEE  TTOO  uuLLOO  uuSSEE  --LLAAuu  TTRREECC GRA FI KI
Do�15�września�|�CK�Za�mek,�pl.�świę�to�jań�ski 1
PPIIOOTTRR  BBLLAAJJEERRSSKKII.. Granice poznania
Do�22�września�|�Muzeum�współczesne,�pl.�Strzegomski�2a
DDRREEWWNNIIAANNEE  KKLLEEJJNNOOTTYY
Do�28�września�|�Muzeum�Narodowe,�pl.�powst.�warszawy�5
LLIISSTTYY  DDOO  NNAAJJBBLLIIŻŻSSZZYYCCHH..
W 70. rocznicę Powstania Warszawskiego
Do�13�października�|�Muzeum�poczty�i�telekomunikacji
PPII  CCAASS  SSOO  DDAALLíí  GGOOYYAA Tau ro ma chia – wal ka by ków
Do 16�li�sto�pa�da�od 10-20: 00�|�Mu�zeum�ar�chi�tek�tu�ry,
ul.�Ber�nar�dyń�ska 5�|�www.tau�ro�ma�chia.pl

RaFał�waRZECHa�MOJE MASKI
Fo to graf i wy kła dow ca, ośrod ka mi je go naj więk szej ak tyw ność
za wo do wej są Wro cław i War sza wa. Ab sol went Wyż sze go
Stu dium Fo to gra fii w Je le niej Gó rze i wy dzia łu ar t. uni wer sy te -
tu Zie lo no gór skie go. Pro wa dzi za ję cia warsz ta to we w ra mach
pro jek tu Pol ska Szko ła Tra dy cyj nej Fo to gra fii. W 2011 r. roz -
po czął stu dia dok to ranc kie na war szaw skiej ASP.
Od aurora: Przy zwy cza je ni do swo ich ma sek nie prze sta je my grać
swych ról na wet wte dy gdy zo sta je my sa mi i da lej kreu je my po -
stać bo ha te ra, któ rym chce my być.
wernisaż�26�września,�godz.�18:00�(do�19�XI)�|�Galeria�Za�Szafą
ul.�św.�Marcina�4.�wstęp�wolny!

ZIE�LO�Ny�La�BI�RyNt�NO WE IN STA LA CJE
Cen trum Sztu ki WRO za pra sza wszyst kich nie za leż -
nie od wie ku, ca łe ro dzi ny, 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 spe cjal nie za aran żo wa nym, in no wa cyj nym Zie lo -
nym La bi ryn cie ga le rii od kry wa my obiek ty i in sta la cje,
wśród nich ta jem ni cze drze wo, cy fro wy, in te rak tyw ny
wo do spad, plan ta cję 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 WRO 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. Do WRO 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!
In sta la cja aku stycz no -wi zu al na w prze strze ni pu blicz -
nej w for mie la bi ryn tu two rzą ce go in te rak tyw ny ar chi -
tek to nicz ny lek ki prze strzen ny obiekt in for ma cyj no -
edu ka cyj ny, wy ko na ny z mo du ło wych ele men tów ro ślin -
nych two rzą cych zie lo ne ko ry ta rze, w któ rym od bior ca,
opro wa dza ny przez Prze wod ni ków Sztu ki, od by wa aku -
stycz no -wi zu al ny spa cer.
In sta la cja sku pia w so bie funk cje es te tycz ne i edu ka -
cyj ne, wy ko rzy stu je za rów no ukry te ele men ty, ja ki mi są
apli ka cje, jak i ele men ty nie obec ne w tra dy cyj nej in te -
rak cji kom pu te ro wej, jak ży we ro śli ny two rzą ce la bi rynt.
Pro jekt ba da związ ki sztu ki, na tu ry i tech no lo gii. Prze -
strzeń La bi ryn tu uka zu je prze ni ka nie się i za leż no ści
wy stę pu ją ce po mię dzy ty mi dzie dzi na mi. 
1-21�września�|�CS�wRO,�wi�dok 7�|�wro�cen�ter.pl
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II WWOO NNAA
DD RR ĄĄ ŻŻ KK II EE WWII CC ZZ
RRyyttmm  mmiiaassttaa
Absolwentka Europejskiej
Akademii FotograIi w War-
szawie tak mówi o swojej
sztuce: „Moja twórczość jest
bardzo intuicyjna i osobista.
Tam znajduję miejsce na
opowiadanie o sobie samej.
Tworzę impulsywnie, pod wpływem przeżyć i nastroju. Bawię się przestrzenią,
formą, gubię perspektywę... wykorzystuję fotograIe, by uchwycić moment, świa-
tło, kontur, gest, grymas... czasem multiplikuję zdjęcia, by zwiększyć ekspresję 
i dynamikę obrazu”.  Galeria pod  Plafonem – wernisaż 5 września,  godz. 17.30. 
Wystawa będzie czynna do 25 września.

TTRRAADDYYCCJJEE  WWIIEELLUU  KKUULLTTUURR
AAmmeerryykkaa  PPoołłuuddnniioowwaa  ––  ppooddrróóżż
bbooggaattaa  cczzłłoowwiieekkiieemm
17 września, godz. 16.00
Podróżniczka Aneta Skórnicka opo-
wie o swojej rocznej podróży do Ame-
ryki Południowej i o tradycjach
pielęgnowanych przez mieszkańców
maleńkich andyjskich wiosek. Wstęp
wolny!  Czytelnia, II piętro

SSEEKKRREETTYY  MMAALLAARRZZYY
GGuussttaaww  KKlliimmtt  
24 września, godz. 16.00
Postać i twórczość Gustawa Klimta,
jednego z najsłynniejszych przedstawi-
cieli art nouveau w malarstwie, założy-
ciela wiedeńskiego stowarzyszenia
„Secesja”, zaprezentuje Iwona Gołaj 
z Działu Oświatowego Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu. Wstęp wolny!
Sala konferencyjna, III p.

EEUURROOPPEEJJSSKKII  TTYYDDZZIIEEŃŃ
JJĘĘZZYYKKÓÓWW

Od 25 do 30 IX trwać będą w Biblio-
tece tygodniowe obchody Europej-
skiego Dnia Języków – w różnych
działach będą organizowane liczne
imprezy o charakterze edukacyjnym,
ciekawe poznawczo, przeznaczone dla
dorosłych i dla dzieci. Szczegóły doty-
czące programu na  www.wbp.wroc.pl.

SSEENNIIOORRAALLIIAA  WW  BBIIBBLLIIOOTTEECCEE
W soboty – 20 i 27 IX – i w ponie-
działek 29 IX odbywać się będą w Bi-
bliotece imprezy z okazji wrocław-
skich „Senioraliów”. W programie
znajdą się: warsztaty rękodzieła i tańca
(latino), warsztaty kulinarne (zdrowa
kuchnia roślinna), wieczór literacki
Sekcji Haiku Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz wernisaż wystawy foto-
graIi otworkowej. 
Szczegóły na www.wbp.wroc.pl.

SSPPOOTTKKAANNIIEE  
ZZ  KKOORRNNEELLEEMM  MMAALLIISSZZEEWWSSKKIIMM
26 września, godz. 17.00
Na wieczór autorski młodego wrocławskiego pisarza
(rodem z Nowej Rudy), połączony z promocją jego
drugiej (po „Wintro”) powieści, zatytułowanej „Sar-
dynka”, zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać 
i zrozumieć postawy pokolenia wchodzącego dopiero
do świata literatury.   Sala konferencyjna, III p.

2 września (wtorek), godz. 17.00
BIBLIOTEKA-ŚWIATOTEKA
Zapisz się! Tel. 71 33-52-217
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

9 września (wtorek), godz. 18.30 
DKK dla Dorosłych
O BIOGRAFII MAXA FACTORA
Czytelnia, II piętro

9 września (wtorek), godz. 17.00 
Biblioteka-Światoteka
W KRAINIE MAŁYCH TROLLI
Biblioteka 7 Kontynentów, parter (Zapisy od 1 IX)

10 września (środa), godz. 16.00
Akademia Wiedzy o Filmie
MISTRZOWIE KINA: KIEŚLOWSKI
Wykład Jacka Szymańskiego
Sala konferencyjna, III piętro

10 września (środa), godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Książki dla Seniorów
POEZJA POKOLENIA KOLUMBÓW
Biblioteka Niemiecka, I piętro

10 września (środa), godz. 18.30
Klub Fantastyczny WIECZÓR Z RPG
Biblioteka Niemiecka, I piętro

11 września (czwartek), godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki dla Rodziców
TRUDNE ROZSTANIA Z MAMĄ
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

18 września (czwartek), godz. 15.00
Biblioteczna Akademia Niemowlaka
MOJE RĘCE KLASZCZĄ ŁADNIE
Biblioteka 7 Kontynentów (Zapisy od 15 IX)

18 września (czwartek), godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
PAJĄCZKOWE SMUTKI
Biblioteka 7 Kontynentów (Zapisy od 15 IX)

20 września (sobota), godz. 11.00
Międzypokoleniowe „Spoko-Poko”
INAUGURACJA NOWEGO CYKLU
„WARTOŚCI-SKY”
Biblioteka 7 Kontynentów (Zapisy od 15 IX)

25 września (czwartek), godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Starszaka
BIEG PO ZDROWIE
Nowy cykl „Żyj zdrowo i kolorowo”
Biblioteka 7 Kontynentów (Zapisy od 15 IX)
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aD�RE�SOw�NIK�CJG
ATM Scena na Bielanach, ul. Dwa Światy 1
Browar Mieszczański, ul. Hubska 44
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
Centrum Kultury Muza, ul. Armii Krajowej 1 w Lubinie
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 Za Szafą, ul. św. Marcina 4
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1
In sty tut Gro tow skie go: Przej ście Że laź ni cze – Sa la Te atru La -
bo ra to rium, Sa la Ki no wa. 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 Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
Klub Mu zycz ny Sta ry Klasz tor, ul. Pur ky nie go 1
Klub Tu ry sty PTTK, Ry nek -Ra tusz 11/12, IV p.
Klub 4 RBL Re gio nal nej Ba zy Lo gi stycz nej, ul. Pret fi cza 24 
MDK Śródmieście, ul. Dubois 5
Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich ½
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
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 
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) 
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7
Teatr Arka, ul. Mennicza 3
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Buczka 16
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
WCTD: Wro cław skie Centrum Twórczości Dziecka, ul. Kuźnicza 29A
Wro cław ski Te atr Ko me dia, pl Te atral ny 4
Wrocławski Teatr Współczesny, ul. Rzeźnicza 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 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.

27�IX��2014 SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
tRIBUtO�tO�paCO�DE�LUCía
Car les Be na vent & Car los Pia -
na – gi ta ra, Mi gu el Oren go –
per ku sja, Aga ta Teo dor czyk

– ta niec fla men co (Gitara+)
G.�18:00�|�CK�agora,�ul.�Serbska�5
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
paRSIFaL R. Wagner
G.�17:00|�Opera�wrocławska
COURtNEy�LOvE
reż. Monika Strzępka
G.�18:00�|�Scena�na�świebodzkim
ZłODZIEJ
G.�17:00�i�20:00�|�atM�Scena�na
Bie�la�nach.�Bez�płat�ny�au�to�kar
– Ope�ra/Ho�tel�Mo�no�pol
waHaDłOwE�DRZwI
Spek takl Pe te ra Ro se’a i An -
na ma rii Fa ra one
G.�19:00�|�IG�teatr�Laboratorium
ZaMEK
G.�19:00�|�teatr�współczesny
OSKaR�I�paNI�RóŻa
G.�19:00�|�teatr�arka
MaDONNa,�KSIęŻyC�I�pIES
G. 19:00|Sce�na�na No�wym�świe�-
cie,�te�atr�Mo�drze�jew�skiej�w Le�-
gni�cy�w Le�gni�cy.�Bi�le�ty: 35/20 zł
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
wyCIECZKa�CałODZIENNa
Świniary – uraz – Brzeg Dolny 
22 km, prowadzi K. Rusek
G.�7:25�|�Dw.�Gł.�pKp�koło�kas
wyCIECZKa�JESENIKy,�CZECHy
Wycieczka dwudniowa
G.�7:00|wyjazd�z�placu�Solidarności
DO�CHRZąStawy�wIELKIEJ
I�OKOLICZNyCH�LaSów
Wycieczkę pieszą prowadzą

Cz. Leśniara i B. Zarzycka
G. 8:50�|�Skrzy�żo�wa�nie�pl.�Grun�-
waldz�kie�go�i ul.�Nor�wi�da
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
II MFtDD�– KRó LEW NA
ŚNIEŻ KA, MA LO WA NY
OGRóD, NIKT NIC NIE WIE
spek ta kle
G.�10:00�|�CS�Impart.�Bilety:�7/5�zł
MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski
Wrocławski Teatr Pantomimy
G.�16:00�|�Scena�Kameralna
KRZy�wI�Ry�JEK�– pRE�MIE�Ra
G.�17:00|wro�cław�ski�te�atr�La�lek

28�IX�2014 NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
aNI�ta�LIp�NIC�Ka�&
JOHN�pOR�tER
G. 19:00�|�te�atr�Lal�ki�i ak�to�ra
w wał�brzy�chu.�Bi�le�ty: 75/85 zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
COURtNEy�LOvE
reż. Monika Strzępka
G.�18:00�|�Scena�na�świebodzkim
ZaMEK
G.�18:00�|�teatr�współczesny
RODZINa�KERwOODów�
G.�18:00�|�wrocławski�teatr�Komedia
MaDONNa,�KSIęŻyC�I�pIES
G. 19:00|Sce�na�na No�wym�świe�-
cie,�te�atr�Mo�drze�jew�skiej�w Le�-
gni�cy�w Le�gni�cy.�Bi�le�ty: 35/20 zł
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
wyCIECZKa�pIESZa
Przełęcz Tąpadła – ŚLĘŻA (718
npm) – Sulistrowiczki
16 km, prowadzi A. Woźnicka
G.�7:30�|�Dw.�Centralny�pKS
My�wROCławIaNIE
Tajemnice ulic i placów, cz. 2
G.�16:00|pl.�Solny.�wstęp�wolny!
Zapisy:�605-544-766

SpO�tKa�NIE�ZE�SZLaCH�tą�śLą�SKą
CYKL WY KŁA DóW W Mu ZEuM MIE DZI W LE GNI CY
44  wwrrzzee  śśnniiaa 22001144  rr..  ((cczzwwaarr  tteekk))  ggooddzz.. 1166..0000
prof. Ma rian Ptak - Ży cie po li tycz ne szlach ty ślą skiej. 
1122  wwrrzzee  śśnniiaa 22001144  rr..  ((ppiiąą  tteekk))  ggooddzz.. 1166..0000
dr hab. Ro mu ald Łu czyń ski - Sie dzi by szla chec kie
na te re nie daw ne go księ stwa le gnic kie go. 
1199  wwrrzzee  śśnniiaa 22001144  rr..  ((ppiiąą  tteekk))  ggooddzz.. 1166..0000
dr hab. Ja cek Wit kow ski - Prze ja wy eto su ry cer skie go
w sztu ce Ślą ska.
aka�de�mia�Ry�cer�ska�ul.�Choj�now�ska 1,�Legnica.�wstęp�wol�ny!
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DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
II MFtDD�– SMOKI,
ŚPIEWANKI, ŁóDECZKA, NIKT
NIC NIE WIE spektakle
G.�10:00�|�CS�Impart.�Bilety:�7/5�zł
KRZy�wI�Ry�JEK
G.�11:00|wro�cław�ski�te�atr�La�lek
KSIęGa�DŻUNGLI
G. 12:30�|�te�atr�Lal�ki�i ak�to�ra
w wał�brzy�chu.�Bi�le�ty: 15/18 zł
pORaNKI�FILMOwE
G.�12:30�|�Centrum�Sztuki�wRO,
widok�7.�wstęp�wolny!
MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski
Wrocławski Teatr Pantomimy
G.�16:00�|�Scena�Kameralna
Żywa�wODa�-�pREMIERa
Spek takl Re per tu aro we go Te -
atru Dzie cię ce go
G.�17:00�|�wCtD.�Dla�dzieci�+3

29�IX�2014 PONIEDZIAŁEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
StRE�aM 2014
gg.. 1100::0000 – warsz ta ty (Jó zef
Mar koc ki); gg.. 1188::0000 – Ein Lie ben
– Te atr Ni Mu (Niem cy); gg.. 2200::0000
– Tra jek to ria Cza su – Te atr For -
my (Pol ska) pre mie ra
|�CS�Impart

WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
MIEDŹ�w DOM�KU�MIE�DZIO�-
Ryt�NI�Ka 2014�Wernisaż
G.�13:00�|�CS�Impart

30�IX�2014 WTOREK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
DOtyK�DŹwIęKIEM
KON CERT MIS I GO NóW TY BE -
TAń SKICH. Pro wa dzą ca: Aga -
ta Bia ło szew ska cer ty fi ko wa na
ma sa żyst ka dźwię kiem we -
dług me to dy Pe te ra Hes sa, tre -
ner ka świa do me go od de chu.
G.�18:30�|�KsięgarnioKawiarnia
Nalanda,�pl.�Kościuszki�12.�B.30�zł
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
StRE�aM 2014
gg.. 1100::0000 – warsz ta ty (Kitt John -
son); gg.. 1188::0000 – Ki -No – Te atr In -
Zhest (Bia ło ruś); gg.. 2200::0000 –With
unar med For ces – Te atr No vo go
Fron ta (Rosja/Gre cja/Izra el)
|�CS�Impart
DZIaDy�reż. Michał Zadara
G.�17:00�|�Scena�Grzegorzewskiego
ZaMEK
G.�18:00�|�teatr�współczesny
MayDay�reż. W. Pokora
G.�19:30�|�Scena�Kameralna
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
KRZy�wI�Ry�JEK
G.�10:00|wro�cław�ski�te�atr�La�lek

pRE�MIE�Ry�wy�Daw�NI�CZE�BIURa
PO ŁóW. PO ETYC KIE DE BIu TY 2013
Al ma nach z wier sza mi dzie wię ciu naj le piej ro ku ją cych
po etów, bę dą cych przed de biu tem książ ko wym.
W edy cji 2013 zna leź li się: Syl wia Gry ciuk, Da wid Ma -
te usz, Do mi ni ka Par szew ska, Piotr Pa rul ski, Ka sper
Pfe ifer, Mi chał Pran ke, Ra fał Rut kow ski, Mar ta Stach -
nia łek i Agniesz ka Żu cho wicz. Wy bo rem oraz re dak -
cją za ję li się Mar ta Pod gór nik oraz Kon rad Gó ra.
pre�mie�ra�8�wrze�śnia
KROP KA NAD I Boh da n Za du ra
Autor w swo im to mie dość prze wrot nie sta wia krop -
kę nad i, chy ba ze wzglę du na wy jąt ko wy zmysł do pu -
en to wa nia rze czy wi sto ści. A mo że po „przy go dzie”
z neo kla sy cy zmem, po ezją w nur cie awan gar dy ame -
ry kań skiej, nad szedł dla po ety czas po szu ki wań no -
wych form eks pre sji… Ko lej na książ ka te go po ety,
pro za ika, tłu ma cza, kry ty ka li te rac kie go, au to ra licz -
nych to mów po etyc kich, ksią żek trans la tor skich, opo -
wia dań i po wie ści wy da na w Biu rze Li te rac kim.
pre�mie�ra�22�wrze�śnia�|�Książki�do ku�pie�nia�w księ�gar�ni
po�ezjem.pl�oraz�w�Biurze�Literackm,�przejście�Garncarskie�2

KORONa�wROCławIa
ZOSTAń ZDOBYWCĄ
Zaprasza Towarzystwo Miłośników Wrocławia.
MMiieejjssccaa  ddoo  zzddoobbyycciiaa::  WWIIEE  ŻŻAA Sky To wer – wys. 212 m,
ul. Po wstań ców Śl. || WWIIEE  ŻŻAA ar chi ka te dry pw. św. Ja -
na Chrzci cie la – wys. 97 m, pl. Ka te dral ny || WWIIEE  ŻŻAA  ko -
ścio ła pw. św. Elż bie ty – wys. 91 m, ul. św. Elż bie ty ||
WWIIEE  ŻŻAA  ko ścio ła pw. Ma rii Mag da le ny „Mo stek Po kut -
nic” – wys. 45 m, ul. Szew ska || WWIIEE  ŻŻAA  Ma te ma tycz na
na uni wer sy te cie Wr. (wys. 42 m, pl. uni wer sy tec ki).
Pobierz kartę i odznakę (10 zł), z pierw szą pa miąt ko -
wą pie cząt ką w sie dzi bie TMW. Po zdo by ciu wie ż, ko -
pię/skan kar ty z pie cząt ka mi ich wszyst kich do star cz
do Biu ra TMW lub prze ślij pocztą: tmw.@tmw.com.pl.
Ty tuł ZDO BYW CY KO RO NY WRO CŁA WIA sta je się
waż ny do pie ro po umiesz cze niu na zwi ska uczest ni ka
(wraz z nu me rem) w Ka ta lo gu zdo byw ców. Wów czas
też uczest ni cy otrzy mu ją pa miąt ko wą od zna kę.
tMw Ka�mie�nicz�ka�Mał�go�sia�|�50-114�wrocław,�
ul�Od�rzań�ska 39/40,�pn-pt�od 10-15:00�|�tmw.com.pl

Podczas Eko Jar marku bę dzie moż na za ku pić eko lo gicz ną żyw -
ność pro sto od pro du cen ta, wy ro by rę ko dziel ni cze, eko lo gicz -
ne ga dże ty, a tak że do wie dzieć się czym jest spra wie dli wy
han del, zrów no wa żo na tu ry sty ka, świa do ma kon sump cja czy
bu dżet oby wa tel ski. Nie za brak nie rów nież ofer ty dla dzie ci,
któ re bę dą mo gły po słu chać ba jek z ca łe go świa ta lub wziąć
udział w warsz ta tach edu ka cyj no -ar ty stycz nych.
Od 24�wrze�śnia�do 5�paź�dzier�ni�ka�|�ul.�Szew�ska,�www.eko�jar�mark.pl
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