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Pro fe so ra mi kur su bę dą  An drzej Ja siń ski – pia ni sta, pro fe sor
Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, ar ty sta uzna wa ny za naj -
wy bit niej sze go pol skie go pe da go ga for te pia nu, pro fe sor naj bar -
dziej li czą cych się w świe cie kur sów pia ni stycz nych i ju ror
naj więk szych kon kur sów, wy cho waw ca wie lu zna nych pol skich
pia ni stów (w tym Kry stia na Zi mer ma na) oraz Alek siej Or ło wiec -
ki, wy bit ny ro syj ski pia ni sta i pe da gog z Sankt Pe ters bur ga, ar -
ty sta ma ją cy rów nież znacz ny wkład w pol ską dy dak ty kę
pia ni stycz ną z ra cji po pro wa dze nia w na szym kra ju już kil ku -
dzie się ciu róż nych kur sów dla mło dych pia ni stów i pe da go gów
for te pia nu (w tym pro fe sor wszyst kich do tych cza so wych mię -
dzy na ro do wych kur sów TiFL od 1993 r).
W ra mach kur su od bę dą się wy kła dy z za kre su oce ny ja ko ści
funk cjo no wa nia for te pia nów i na uki gry a vi sta, któ re po pro -
wadzi Ju liusz Ada mow ski oraz na te mat per cep cji dźwię ku,
aku sty ki sal kon cer to wych i tech ni ki na grań, pro wa dzą cy
dr Mau ry cy Kin. Jest to te ma ty ka uni kal na, po trzeb na, a nie re -
ali zo wa na na in nych kur sach. 
Tłu ma cza mi kur su bę dą pia nist ka Ma ria Se ra fin, pe da gog AM
w Ka to wi cach, kie row nik i wie lo let ni wy kła dow ca let nich kur sów
me to dycz nych dla na uczy cie li for te pia nu, od 20 lat sta ła tłu -
macz ka kur su oraz Da riusz Ada mow ski magister an gli sty ki,
od kil ku na stu lat tłu macz kur sów, kon kur sów, pu bli ka cji i ko re -
spon den cji TiFL. Opie kę stro iciel ską nad 19 for te pia na mi i 3 pia -
ni na mi spra wo wać bę dzie Ste fan Pil cer.
Do uczest nic twa w kur sie zo sta ło za kwa li fi ko wa nych 31 pia ni -
stek i pia ni stów z Ar gen ty ny, Chin, Ja po nii, Pol ski i USA. Więk -
szość uczest ni ków to lau re aci wie lu kon kur sów pia ni stycz nych. 
Za pla no wa no po nad 100 otwar tych lek cji i wy kła dów oraz
5 kon cer tów. Uczest ni cy ma ją za pew nio ne bar dzo kom for to we
wa run ki do co dzien nej wie lo go dzin nej pra cy. Za kwa te ro wa nie
i wy ży wie nie w ho te lu Sa voy we Wro cła wiu (obia dy w re stau ra -
cji Ga li cja). Za ję cia od by wać się bę dą w Klu bie Mu zy ki i Li te ra tu -
ry (pl. T. Ko ściusz ki 10) i w Na ro do wym Fo rum Mu zy ki (sa la
kon cer to wa Fil har mo nii. ul. J. Pił sud skie go 19), in dy wi du al ne
ćwi cze nia w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej II stop nia im. Ry -
szar da Bu kow skie go we Wro cła wiu. Sa le kon cer tów kur su wy -
róż nia ją się za rów no pro fe sjo nal ny mi wa run ka mi, jak i es te ty ką
wnętrz (re ne san so wy Za mek Pia stów Ślą skich w Brze gu, Dwo -
rek Fry de ry ka Cho pi na w Dusz ni kach Zdro ju, Klub Mu zy ki i Li te -
ra tu ry oraz Fil har mo nia we Wro cła wiu.
Mię dzy na ro do we Mi strzow skie Kur sy Pia ni stycz ne or ga ni zo -
wa ne są we Wro cła wiu co rocz nie od 1993 r. Cie szą się znacz ną
mię dzy na ro do wą re no mą, dotychczas wzię ło w nich udział 604
pia ni stek i pia ni stów z 30 kra jów.

KONCERTY UCZESTNIKÓW KURSU: 
17 sierp nia, godz. 19.30

Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry
Du et for te pia no wy Da ria Żu raw lo wa i Ar nold Gni wek

21 sierp nia, godz. 18.00
Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich

22 sierp nia, godz. 19.30
Dusz ni ki Zdrój, Dwo rek F. Cho pi na

23 sierp nia, godz. 18.00
Wro cław, NFM – sa la Fil har mo nii

27 sierp nia, godz. 19.30
Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry

Krót ki kon cert po łą czo ny z wrę cze niem dy plo mów

Andrzej JASIŃSKI
POLSKA

Ju liusz ADA MOW SKI
POLSKA

Maurycy KIN
POLSKA

Alek sie j Or łO WIeC KI
rOSJA

PROfeSOROWie: WYKłADOWCY:

XXii MiĘ DZY NA RO DO WY
Mi STRZOW SKi KURS PiA Ni STYCZ NY

WRO CŁAW, 16-28 sieRpniA 2015

Kurs prze zna czo ny jest dla mło dych, ale już pro fe sjo nal nie przy go to wa nych pia ni stów oraz dla pe da go gów
któ rzy chcą do sko na lić swo je umie jęt no ści pod kie run kiem naj wy bit niej szych mi strzów sztu ki pia ni stycz nej. 

Kurs or ga ni zo wa ny jest przez To wa rzy stwo im. F. Lisz -
ta i Cen trum Edu ka cji Ar ty stycz nej przy współ pra cy or ga -
ni za cyj nej Na ro do we go Fo rum Mu zy ki, Klu bu Mu zy ki
i Li te ra tu ry we Wro cła wiu, Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej II stop nia we Wro cła wiu,  Mu zeum Pia stów Ślą skich
w Brze gu i Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Dusz ni -
kach Zdro ju oraz przy po mo cy Wy dzia łu Pro mo cji Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. Kurs od -
by wa się dzię ki do fi nan so wa niom Wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go i Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców „STOART”.
Kie row nic two ar ty stycz ne i or ga ni za cyj ne kur su, po dob nie
jak w po przed nich la tach, spra wu je Ju liusz Ada mow ski.
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1 Viii SOBOTA

Koncerty  »  »  »
lądecKi WehiKuŁ czasu

lao che & pan ny Wy Klę -
te w 71. rocz ni cę wy bu chu Po -
wsta nia War szaw skie go

gig - gangrena

ModlitWa o poKój
Wieczór pieśni i poezji w 70.
rocznicę zakończenia II WŚ

WaKacyjna Fiesta
latynosKa - salsaMania 

pieśni antyczne

pustKi

dj daniel druMz

speKtaKle  »  »  »
taK luBię Was
rozśMieszać

rodzina KerWoodóW

spe cjal ny poKaz
WrocŁaWsKiej Fontanny
obchody 71. rocz ni cy wy bu chu
Po wsta nia War szaw skie go

WystaWa  »  »  »
zŁota linia fi ni saż wy sta wy
in ter dy scy pli nar nej

KALENDARIUM  sierpień  2015

WŁosKa gala operoWa
LETNI FESTIWAL OPEROWY
Dru ga edy cja Let nie go Fe sti wa lu
Ope ro we go za po wia da praw dzi wą
ucztę mu zycz ną, ja ką jest Wło ska
Ga la Ope ro wa.
Wy stą pią dla Pań stwa ar tyści, wśród
których znaj dą się so liści z Włoch: Si -
lvia Ram paz zo (so pran), Giu lio Bo -
schet ti (ba ry ton), Ro ber to Ja chi ni
Vir gi li (te nor li rycz ny). Wśród so li stów
z Pol ski wy stą pią: Mał go rza ta Go -
dlew ska (mez zo so pran), Mo ni ka Mi cha li szyn (so pran), Da mian
Ko nie czek (bas). Ar ty stom to wa rzy szyć bę dzie Chór Ope ry Pol -
skiej i Ron co le Ver di Or che stra. Or kie stra wy stę pu ją ca za gra ni cą
pod na zwą Ope ra Pol ska, po wsta ła z ini cja ty wy ma estro Mar ka
Tra cza i wło skie go dy ry gen ta Si lva no Fron ta li nie go po uda nej in -
au gu ra cji Fe sti va lu Ver diow skie go w 1989 r. w miej scu uro dze nia
Giu sep pe Ver die go – Ron co le Ver di. Or kie strę i Chór po pro wa dzi
Je rzy Sal wa row ski – zna ny i ce nio ny dy ry gent, któ ry w ubie głym
ro ku ob cho dził 45-le cie pra cy ar ty stycz nej.
Wło ska Ga la Ope ro wa to spek takl mu zycz no -sce nicz ny, na który
skła da ją się naj piękniej sze frag men ty słyn nych oper. Wśród tych
dra ma tycz nych znaj dą się m.in. po ru sza jąca Pieśń o wierz bie
Des de mo ny z ope ry Verdiego – Otel lo, któ ra sta ła się par tią po pi -
so wą naj więk szych so pra ni stek epo ki. W ka lej do sko pie Ver diow -
skich bo ha te rów znaj dzie się również nie szczęśli wy oj ciec Król
Fi lip i za ko cha na bez pa mięci Vio let ta z Tra via ty, która przeżywa
pierw szą wiel ką mi łość.
Publiczność cze ka także spo ra daw ka hu mo ru, za którą od po wie -
dzial ny będzie Gio ac chi no Ros si ni i je go Cy ru lik se wil ski. Artyści
zaśpiewają także ulubione przez publiczność pieśni ne apo li -
tańskie m.in. O so le mio, Wróć do Sor ren to czy San ta Lu cia.
3 sierpnia, godz. 20:00 | teatr Muzyczny capitol,
ul. piłsudskiego 67, Wrocław. Bilety: 90-130 zł

fot. PhotoKot.pl

70. FestiWal chopinoWsKi
DUSZNIKI ZDRÓJ, 7-15 SIERPNIA 2015
Gdy w 1946 ro ku Igna cy Po toc ki, współ za ło ży ciel Uzdro -
wisk Dol no ślą skich, rzu cił myśl or ga ni zo wa nia w Dusz -
ni kach fe sti wa li mu zycz nych imie nia Fry de ry ka
Cho pi na, nikt nie przy pusz czał, że to co rocz ne świę to
trwać bę dzie sie dem dzie siąt lat. Mię dzy na ro do wy Fe -
sti wal Cho pi now ski w Dusz ni kach jest dziś naj star szym
fe sti wa lem cho pi now skim na świe cie oraz naj star szym
fe sti wa lem pia ni stycz nym. Po cząt ko wo skrom ne świę -
to ku czci Cho pi na, po la tach pięk ne go roz wo ju, sta ło się
miej scem wy jąt ko wym. Bar dzo czę sto wła śnie stąd
pro mie niu je świa to wa sztu ka pia ni stycz na, tu taj bu do -
wa ne są ka no ny es te tycz ne w mu zy ce i po wsta ją tren -
dy wy ko naw cze, a tak że roz po czy na ją ar ty stycz ne
ka rie ry. Po cząt ko wo pro gram fe sti wa li obej mo wał wy -
łącz nie mu zy kę Cho pi na w wy ko na niach ar ty stów pol -
skich. Z cza sem re per tu ar za czął być roz sze rza ny
o dzie ła kom po zy to rów pol skich epo ki Cho pi na. Stop -
nio wo, w ko lej nych la tach, wzbo ga ca no go o utwo ry
twór ców ob cych, a krąg wy ko naw ców po sze rza no
o lau re atów Kon kur sów Cho pi now skich w War sza wie
i na stęp nie uczest ni ków. Ta kim spo so bem dusz nic kie
świę to sta wa ło się z cza sem fo rum świa to we go wy ko -
naw stwa pia ni stycz ne go.
Od 1993 ro ku, czy li od 48. Fe sti wa lu, pie czę ar ty stycz ną
nad tym świę tem mu zycz nym spra wu je prof. Piotr Pa -
lecz ny, sam wy wo dzą cy się z pięk nej cho pi now skiej tra -
dy cji. Pięk ną tra dy cją, za ini cjo wa ną przez Pa lecz ne go,
są otwar te wy kła dy i pre lek cje z dzie dzi ny pia ni sty ki
cho pi now skiej, da wa ne przez wy bit nych cho pi no lo gów
i ba da czy wy ko naw stwa for te pia no we go oraz mi -
strzow skie kur sy in ter pre ta cji dla wy bra nej, uzdol nio nej
mło dzie ży mu zycz nej, pro wa dzo ne przez uzna nych
w świe cie pro fe so rów i sław nych pia ni stów.
Te go rocz ny 70. Fe sti wal Cho pi now ski w Dusz ni kach
od by wać się bę dzie w ro ku XVII Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Fry de ry ka Cho pi na
w Warsza wie (2-23 paź dzier ni ka). Fakt ten pod kre śla -
ją re ci ta le lau re atów kon kur sów mi nio nych oraz pol ska
eki pa te go szla chet ne go tur nie ju, bio rą ca udział w kur -
sie mi strzow skim pro wa dzo nym przez pro fe so rów An -
drze ja Ja siń skie go i Mi cha iła Wo skrie sień skie go.

Stanisław Dybowski (fragment)

Wieczory organoWe u Bożej
opatrzności X JUBILEUSZOWY FESTIWAL 
Za pra sza my na trwa ją cy już od 5 lip ca Fe sti wal pod -
czas, któ re go na wy jąt ko wej kla sy or ga nach Jo han na
Ste imey era (1922 r.) grają dla Państwa na bezpłatnych
koncertach Ar ty ści z ca łe go świa ta:
2 sierp nia Guy Bo vet; 9 sierp nia Wol fgang Ko gert;
16 sierp nia Ja ro sław Wró blew ski; 23 sierp nia Ma rek
Pilch; 30 sierp nia Su si Fer fo glia. 
Wszystkie niedziele, godz. 19:00 do 30 sierpnia | Kościół
ewangelicko-augsburski opatrzności Bożej, ul. Kazimierza
Wielkiego 29, Wrocław. Wstęp wolny!



2015 Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny 
Tomasz Dobrzański – dyrektor artystyczny

15–22.08.2015
Wrocław

Musica 
recitata

PARTNERZY STRATEGICZNI: ORGANIZATOR:

MECENAT: 

NFM- INSTYTUCJA KULTURY WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ:

The Lute Player, Caravaggio 
The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. 

DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by 
DIRECTMEDIA Publishing GmbH

Forum Musicum

www.nfm.wroclaw.pl
www.nfm.wroclaw.pl/forum-musicum
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spotKania  »  »  »
dolnośląsKa gieŁda
FonograFiczna

2 Viii NIEDZIELA

Koncerty  »  »  »
zaKończenie V letniego
FestiWalu Kultury
polonia cantans 2015
Msza Święta dziękczynna 

andreas lieBig 
XXII NON SOLA SCRIPTA

Victoria hanna La to w Sy -
na go dze pod Bia łym Bo cia nem

tWo ją na za Wsze je steM
pa nie z oka zji 500-le cia uro -
dzin św. Te re sy z Avi la

na etniczną nutę

dj Filip na BosaKa

speKtaKle  »  »  »
Bal u KsiężniczKi
czardasza

rodzina KerWoodóW

Katedra deMoKracji
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

dla dzieci  »  »  »
czytanKi i Warsztaty

poranKi FilMoWo-
WarsztatoWe We Wro

3 Viii PONIEDZIAłEK

Koncerty  »  »  »
ten drogi lWóW -
Wczoraj i dziś

WŁosKa gala operoWa

Katarzyna oleś-Blacha
Recital mistrzowski 

WystaWy  »  »  »
MirosŁaW steFaneK
Fo to gra fia: Mój Ne pal – mię dzy
nie bem a zie mią

4 Viii WTOREK

spotKania  »  »  »
Wie czór Kul tu ry ży -
doW sKiej Tych mia ste czek
nie ma już – film. Przy sza ba -
so wych świe cach – kon cert

5 Viii ŚRODA

Koncerty  »  »  »
sex – appeal

all that jazz jaM
session scena letnia

6 Viii CZWARTEK

Koncerty  »  »  »
xxiii MiędzynarodoWy
FestiWal FolKloru
X dni Twier dzy Kłodz kiej. 
Wy stę py ze spo łów lu do wych
z Ser bii, Włoch, Sło wa cji i Pol ski.

eViVa españa

WystaWy  »  »  »
istota Koloru 
Malarstwo Małgorzaty Jojnowicz

speKtaKle  »  »  »
peepshoW

Muzyczna Wyspa
WARSZTATY PERKUSYJNE
Je śli masz ja ki kol wiek in stru ment per ku syj ny: djem -
be, con ga, bon go sy, ca jon, wer bel, bom bo, ma ra ka sy,
pu deł ka re zo nan so we, grze chot ki, dzwon ki itp. oraz
dys po nu jesz cza sem to za pra sza my do wspól nej or -
kie stry. Do świad cze ni bęb nia rze i ani ma to rzy kul tu ry
za pro szą wszyst kich chęt nych do wspól nej ak cji od -
na le zie nia Ryt mu Mia sta i ryt mu wła sne go ser ca.
7, 14, 21, 28 sierpnia, godz. 20:30 | Wyspa słodowa Wrocław

hi pho po Wy gig – gan gre na
Otwar ta Sce na dla mło dych ar ty stów to miej sce, z któ -
re go mo gą za pre zen to wać swo ją twór czość. Dla pu -
blicz no ści – moż li wość wy słu cha nia bez płat nych
kon cer tów. Otwar ta Sce na bę dzie dzia łać do koń ca
wa ka cji, pla no wa ny jest tak że je sien ny kon cert fi na -
ło wy z udzia łem naj lep szych ka pel.
Gru pa Gan gre na wię cej pi sze o mu zy ce, któ rą two rzy, niż
o so bie sa mych „Dla nas hip -hop to kul tu ra sze rzą ca nie -
za leż ność, ory gi nal ność, po zy tyw ne na sta wie nie, jed -
ność, świa do mość, sza cu nek, otwar tość i ak cep ta cję.
Hip -hop to bunt prze ciw ko ak tu al nym tren dom i ma so -
wej kul tu rze (...). Za to jest to miej sce dla każ de go, kto
jest otwar ty, dla każ de go, kto ro zu mie, że in ni lu dzie to
coś wię cej niż przed mio ty, a mu zy ka to spo sób eks pre -
sji oraz źró dło za ba wy nie moż li we do jed no znacz nej
i obiek tyw nej oce ny. (...). Chce my, że by lu dzie ży li ra zem
nie pró bu jąc prze ści gać się wza jem nie w każ dej dzie dzi -
nie ży cia. Tym wła śnie dla nas jest hip -hop i to chce my
pro mo wać w na szym mie ście. Chce my, że by lu dzie tu taj
stwo rzy li praw dzi wą spo łecz ność.”
1 sierp nia, godz. 19:00 | Wy spa sło do wa, Wstęp wolny!
WoMen For hire| BlacK perFuMe

8 sierp nia na Otwar tej Sce nie pe łen eklek tyzm dźwię -
ków, wy stą pi trio mie sza ją ce mu zy kę elek tro nicz ną,
roc ko wą i snth -pop. Po nich na de ski wej dzie Black
Per fu me gra ją cy mu zy kę z ga tun ku mo dern rock.  
8 sierpnia, godz. 19:00 | Wyspa słodowa, Wstęp wolny! 
arMia cieni | iMMortal dreaMs
wrocławska grupa Armia Cieni oraz żyrardowska
kapela Immortal Dreams. Obie formacje specjalizują
się w rockowych brzmieniach.
15 sierpnia, godz. 19:00 | Wyspa słodowa, Wstęp wolny! 

zosia i Konrad iMiela
KONCERT PIOSENEK
Nie zwy kły du et  cór ka i oj ciec. Obo -
je pi szą pio sen ki, na wza jem in spi -
ru ją się swo ją twór czo ścią. Zo sia
jest pia nist ką, kla we sy nist ką,
uczen ni cą ma tu ral nej kla sy Ogól no kształ cą cej Szko ły Mu zycz -
nej im. K. Szy ma now skie go. Kon rad jest ak to rem, dy rek to rem
Te atru Mu zycz ne go Ca pi tol. Za gra ją i za śpie wa ją wy łącz nie
swo je au tor skie pio sen ki. Wy stę po wa li już ra zem, ale ca ły kon -
cert tyl ko we dwo je za gra ją w Mle czar ni po raz pierw szy.
8 sierpnia, godz. 20:00 | Klubokawiarnia Mleczarnia, Włodkowica 5,
Wrocław. Bilety: 10/15 zł



Koncerty w każdą niedzielę o godz. 19.00
Kościół Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim

XXII
WROCŁAWSKIE
LATO
ORGANOWE

Międzynarodowy Festiwal

la to W sy na go dze pod Bia ŁyM Bo cia neM
Podczas Festiwalu usłyszymy ar ty stów z Eu ro py, pre zen tu ją cych
nie tyl ko bo gac two mu zycz ne mniej szo ści na ro do wych, ale też
wpły wy mu zy ki kle zmer skiej i fol ko wej na in ne ga tun ki, ta kie jak
awan gar da czy jazz. 
Pod czas Fe sti wa lu za prez en tu ją się m.in:
Vic to ria Han na (Izra el). Ar tyst ka wy ko nu ją ca dzi ką, ara mej ską
mu zy kę rap. Sta ro żyt ne, he braj skie tek sty przed sta wia w nie co -
dzien nym wy da niu. Po szu ku je gra nic dźwię ków czer piąc przy tym
in spi ra cje z róż nych źró deł z ca łe go świa ta.
Duo Waj lu (Niem cy). Ka tha ri na Mu ther i Ro swi tha Dasch wy ko na -
ją pio sen ki ji dysz Eu ro py Wschod niej. Są to utwo ry o te atral nym
cha rak te rze, pie śni mi ło sne w ję zy kach: rom skim, ru muń skim, ro -
syj skim. Pięk ne, in stru men tal nie ta necz ne me lo die w wy ko na niu
dwóch gło sów, jed nych skrzy piec i jed ne go akor de onu.
Świnoga & Świnoga (Polska). To projekt ojca z synem. Umiejętnie
łączą niesamowite zdolności perkusyjne syna z wieloletnim
doświadczeniem ojca w grze na akordeonie. Ich występ to
unikatowa kombinacja muzyki klasycznej (która nie na co dzień
wykonywana jest za pomocą perkusji) oraz muzyki folk.
Ben te Ka han&Gjer trud's Gyp sy Or che stra YIDDISHKAYT (Pol ska,
Nor we gia, Wę gry). Re ci tal pio se nek ji dysz od pie śni re li gij nych
i pio se nek lu do wych po pio sen ki stwo rzo ne dla te atru ji dysz.
Emo se Uhunm wan gho (Pol ska). Aran ża cje pio se nek Bil ly Ho li day
i pol skie go fol ku, jazz o brzmie niu et nicz nym i lu do wym.
Każ da nie dzie la: 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia, go dz. 19:00 | cen trum Kul tu ry
i edu ka cji ży dow skiej, sy na goga pod Bia łym Bo cia nem,
ul. Włod ko wi ca 5a, Wro cław

KrzyżoWa-Music KON CERT IN AU GU RA CYJ NY
Pod czas pierw sze go z ośmiu kon cer tów usły szy my kom -
po zy cję Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta wy ko na ną przez
kwin tet wal tor nio wy. W dru giej czę ści kon cer tu za brzmi
słyn ne Le bensstürme Fran za Schu ber ta ode gra ne na for -
te pia nie na czte ry rę ce. Wśród ar ty stów wy ko nu ją cych
kon cert za gra ją m.in: wio lon cze list ka, Ju dith Ser kin: roz po -
czę ła na ukę gry na wio lon cze li w Pu er to Ri co pod opie ką
Mar ty Ca sals Isto min, a póź niej Da vi da Soy era na Cur tis In -
sti tu te of Mu sic w Fi la del fii. By ła rów nież uczen ni cą Mi -
schy Schne ide ra. Ser kin by ła tak że człon kiem Is landz kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej, a tak że kwar te tów Gu il ford i He -
brew Arts (póź niej zna ne go ja ko Men dels sohn). Za ło ży ciel -
ka Sol dier Cre ek Mu sic Fe sti val w sta nie Ne va da,
uczest nicz ka fe sti wa li YellowBarn i Marl bo ro Mu sic. Po -
nad to Ser kin kon cer to wa ła w Sta nach Zjed no czo nych, Ka -
na dzie, Szwaj ca rii, Fran cji i Ja po nii. Miesz ka w Gu il ford
w sta nie Ver mont. Pia nist ka, Iza bel la Si mon: Mię dzy na ro -
do wo kon cer tu ją ca wę gier ska pia nist ka by ła uczen ni cą
Györgie go Kurtága i Fe ren ca Ra do sa. Re gu lar nie uczest ni -
czy w fe sti wa lach Marl bo ro czy Prus sia Co ve. Do gro na jej
part ne rów mu zy ki ka me ral nej za li cza ją się Ste ven Is ser lis,
András Schiff, He inz Hol li ger, Mi klós Perényi i Ra do van
Vlat ko vić. Wraz ze swo im mę żem Déne sem Várjo nem two -
rzy du et for te pia no wy. Na ucza na re no mo wa nym Bard Col -
le ge w sta nie No wy Jork.
20 sierpnia, godz. 19:30 | Międzynarodowy dom spotkań
Młodzieży, Krzyżowa 7, grodziszcze. Bilety: 25/15 zł
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7 Viii PIąTEK

Koncerty  »  »  »
hexogen i endline

aMa deus 

Warsztaty perKusyjne

speKtaKle  »  »  »
nasza Klasa

Mayday 2

trupi synod

WystaWy  »  »  »
Krzysz toF gaW ron Kie -
Wicz. Krze sŁo W pie Kle

Koniec i począteK.
KŁodzKo 1945-1947
Nocne zwiedzanie wystawy.

FilMy  »  »  »
noc horroróW

8 Viii SOBOTA

Koncerty  »  »  »
MuzyKa śWiata

WoMen For hire 
& BlacK perFuMe

taKashi yaMaMoto 
Recital Fortepianowy

guy BoVet  Wieczory
Organowe u Bożej Opatrzności

yulianna aVdeeVa 
Recital Fortepianowy

zosia i Konrad iMiela

speKtaKle  »  »  »
taK luBię Was
rozśMieszać

Mayday 2

trupi synod

Marzenia
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

WystaWy  »  »  »
WypraWa do Wnętrza
gŁoWy ŁuKasza
KoWalczuKa 

FilM  »  »  »
KWartet 
X dni Twierdzy Kłodzkiej

taneczne soBoty W a`propos:
WAKACYJNA FIESTA LATYNOSKA
BY SALSAMANIA | PARTY
1 sierp nia Ta necz na So bo ta w A`pro pos upły nie w ryt -
mie go rą cej la ty no skiej mu zy ki. Opra wę wie czo ru i bo -
ga ty pro gram za pew ni nie za wod na Sal sa ma nia.
Za pra sza my!Bi le ty: 30 zł przed sprze daż (15 zł wstęp
i 15 zł kon sump cja), 30 zł w dniu im pre zy (tyl ko wstęp)
1 sierpnia, godz. 20:00 | Klub a’propos,
ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych

perFect i dżeM LEGENDY ROCKA
WROCK FOR FRE EDOM 2015!
Tra dy cyj na już im pre za wROCK for Fre edom or ga ni zo wa na
z oka zji rocz ni cy po wsta nia NSZZ So li dar ność od bę dzie się
w tym ro ku wy jąt ko wo w in nym miej scu. Z po wo du prac re -
mon to wych w za jezd ni au to bu so wej przy ul. Gra bi szyń skiej,
w któ rej przy go to wy wa ne jest otwar cie Mu zeum So li dar no ści,
kon cert LEGENDY ROCKA od bę dzie się w Ha li Stu le cia, a im -
pre zy to wa rzy szą ce na Per go li.
W so bot nim kon cer cie w Ha li Stu le cia we zmą udział dwie le gen -
dy pol skiej sce ny roc ko wej, bę dą ce rów no lat ka mi So li dar no ści.
Ze spół Per fect, któ re go ko rze nie nie ro ze rwal nie zwią za ne są
z ru chem So li dar no ści, świę tu je w tym ro ku swo je 35. uro dzi ny,
a ze spół Dżem swo ją 35. rocz ni cę ob cho dził w ro ku ubie głym.
29 sierpnia, godz.17:30 | hala stulecia, ul. Wystawowa 1
Bi le ty: 40/50/60/70 zł, wej ściów ki: 30/40 zł
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t-MoBile noWe horyzonty
SCENA MUZYCZNA
Ostat ni week end fe sti wa lu otwo rzy ze spół Ry sy (31
lipca, g. 22:00) – po ry wa ją cy do tań ca au tor ski pro jekt
Wojt ka Urbań skie go i łu ka sza Sta chur ko (So nar So ul)
z go ścin nym udzia łem Ba ascha, a o godz. 23:30
za spra wą MNSL w Ar se na le wy brzmią utwo ry z po -
gra ni cza r'n'b, ho use, hip -hop, dub i jazz. Na za mknię -
cie fe sti wa lu wy stą pią Pust ki – mi strzo wie su ro we go
gra nia ga ra żo we go i nie tu zin ko wej li ry ki, ko rzy sta ją cy
z do rob ku roc ka i po pu. Na kon cer cie w Ar se na le za -
pre zen tu ją m.in. z ma te riał z naj now szej pły ty Sa fa ri.
1 sierpnia, godz. 22:00 | pustki, godz. 23:30 | dj daniel
drumz; 2 sierpnia, godz. 22.00 | dj Filip na Bosaka
Klub festiwalowy arsenał, ul. cieszyńskiego 9



Wykonawcy:
fortepian - Jerzy Owczarz, Maurycy Huf
i Kamil Jankowski
skrzypce - Katarzyna Góral Szewczyk 
wiolonczela - Marcelina Sydor
tenor - Rafał Majzner
W programie: Chopin, Karłowicz, Mozart,
Beethoven, Smetana, Dvořák, Rachmaninow.

Organizatorzy:

Zamek na wodzie w Wojnowicach
ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice
(7 km od Wrocławia)
www.zameknawodzie.pl

glassgo! GRA SZKLANYCH PACIORKÓW
Pod czas trwa ją cej ca łe wa ka cje gry miej skiej za pra sza my
do wyj ścia po za ra mę ga le rii sztu ki i do wspól ne go ma po wa -
nia miej skiej prze strze ni. Po dob no do me ną Wro cła wia jest
wła śnie szkło – sprawdź my to w GlassGo! – pierw szej edy -
cji cy klicz ne go pro jek tu ba daw cze go ga le rii SiC! BWA Wro -
cław sku pia ją ce go się na ana li zie kon dy cji i funk cji szkła oraz
ce ra mi ki w prze strze ni miej skiej. Gru pa me ry to rycz na skła -
da ją ca się z ar chi tek tów, prze wod ni ków, kon ser wa to rów
i hi sto ry ków sztu ki stwo rzy ła li stę obiek tów, w któ rych szkło
po ja wia się w róż nych kon tek stach – ar ty stycz nym, hi sto -
rycz nym, kon struk cyj nym lub sym bo licz nym.
Na naj bar dziej po my sło wych cze ka ją na gro dy, któ re wią żą
się z te ma tem szkła. 
GlassGo! to sa mo dziel na gra, nie ma
cha rak te ru zor ga ni zo wa ne go, za grać
mo że każ dy.
Za sa dy: www.glass -go.tum blr.com
do 31 sierpnia | przestrzeń Wrocławia
i okolic

dolnośląsKa gieŁda FonograFiczna
Gieł da od by wa się za wsze dwa ra zy w mie sią cu. W cy klicz -
nych spo tka niach mi ło śni ków mu zy ki za pi sa nej na ana lo go -
wych i cy fro wych no śni kach bę dzie moż na uczest ni czyć
w każ dą pierw szą so bo tę mie sią ca w Klu bie Fir lej przy ul.
Gra bi szyń skiej 56 w godz. od 13:00 do 15:00. Oprócz te go,
gieł da od by wa się w roz ma itych miej scach we Wro cła wiu.
W mie sią cach wa ka cyj nych gieł da od bę dzie się je dy nie
w pierw szą so bo tę mie sią ca w klu bie Fir lej.
Dol no ślą ska Gieł da Fo no gra ficz na jest do sko na łą oka zją, aby
uzu peł nić swo ją ko lek cję płyt, na być tro chę no wych na grań,
sprze dać lub po wy mie niać się krąż ka mi, czy po pro stu spo -
ty kać się i po roz ma wiać w przy ja znej at mos fe rze. Wstęp
na gieł dy jest wol ny.
Na gieł dzie jest za wsze spo ro płyt z kla -
sy ki roc ka, po pu, so ulu i jaz zu. Nie rzad ko
zda rza ją się wi ny lo we ra ry ta sy!
1 sierpnia, godz. 13:00-15:00
| ośrodek działań artystycznych Firlej, ul.
grabiszyńska 56, Wrocław
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spotKania  »  »  »
targi staroci
X dni Twierdzy Kłodzkiej

FestiWal pstrąga 
W hraBstWie KŁodzKiM
X dni Twierdzy Kłodzkiej

reKonstruKcja BitWy 
o tWierdzę KŁodzKą
X dni Twierdzy Kłodzkiej.

poKaz KasKadersKi
WalK rycersKich
X dni Twierdzy Kłodzkiej.

zWie dza nie hi sto rycz ne -
go oBo zu Woj sKo We go
X dni Twierdzy Kłodzkiej.

WycieczKi  »  »  »
pojezierze leszczyńsKie

9 Viii NIEDZIELA

Koncerty  »  »  »
luKas geniušas 
Recital Fortepianowy

WojnoWicKie 
salony Muzyczne

Franz loerch,
roMuald  erenc
XXII NON SOLA SCRIPTA

WolFgang Kogert
Wieczory Organowe u Bożej
Opatrzności

duo Wajlu  

dang thai son 
Recital Fortepianowy

pre Mie ra – car sa Mo zWa niec
CZY LI POL SKIE NA MO SKWIE GO DY
Spek takl we dług za po mnia ne go dra ma tu z 1908 ro ku
o nie zwy kłym, choć nie zbyt do brze zna nym epi zo dzie
na szych dzie jów, kie dy to w 1605 ro ku po mo gli śmy
zdo być tron car ski Dy mi tro wi Sa mo zwań co wi I. Po la -
cy na Krem lu ja ko zdo byw cy i try um fa to rzy, dwor skie
in try gi i zde rze nie skraj nie od mien nych świa tów, pol -
sko -ro syj skie zbli że nia i an ta go ni zmy – to wszyst ko
w ory gi nal nej opo wie ści, któ ra łą czy w so bie na pię cie
po li tycz ne go thril le ra i do tkli wą ak tu al ność.
30 sierp nia, godz. 19:00 | te atr Mo drze jew skiej w le gni cy,
sce na na no wym świe cie, no wy świat 19. Bi le ty 50 zł

pe ep shoW AD SPECTATORES
Re ży se ria: Ma ciej Masz tal ski
Gdzieś w cen trum mia sta, w jed nym z bu dyn ków,
znaj du je się dwa dzie ścia ma łych po koi. W każ dym
krze sło, kosz na śmie ci i dwa ręcz ni ki to a le to we.
W jed nej ze ścian wy ku to nie wiel ką dziur kę. Przy łóż
do niej oko, a to co zo ba czysz mo że cię za sko czyć.
Wcho dzisz na wła sną od po wie dzial ność, je steś sam
w jed nym z cia snych po miesz czeń, je dy ne co mo żesz
od nas do stać to do stęp do otwo ru w ścia nie.
(Pre mie ra 3 lip ca 2015)
SPEKTAKL DLA WIDZÓW DOROSłYCH!!!
6, 9, 12, sierpnia, godz. 21:15, 19 i 26 sierpnia, godz. 20:00 i
21:15 | Klu bo ga le ria neon si de, ul. ru ska 46c

BusKerBus 19. EDYCJA
MIEDZYNARODOWEGO FESTIWALU
SZTUKI ULICZNEJ 
W ma ju 2015 Między na ro do wy Fe sti wal Sztu ki
Ulicz nej BuskerBus zo stał od zna czo ny zna -
kiem EFFE 2015-2016, który przy zna wa ny jest
fe sti wa lom eu ro pej skim ukie run ko wa nym
na dzia ła nia ar ty stycz ne, za an gażowa nym
w życie spo łecz ności lo kal nych i równo cześnie
w dzia ła nia na po zio mie eu ro pej skim lub
ogólnoświa to wym.
Po my sło daw cą fe sti wa lu or ga ni zo wa ne go
od 1997 r. jest Ro mu ald Po pło nyk, któ ry sam,
ja ko „czło wiek or kie stra” zjeź dził pół świa ta,
wy stę pu jąc na fe sti wa lach sztu ki ulicz nej.
BuskerBus or ga ni zo wa ny jest w kil ku mia -
stach, two rząc swo iste to ur nee wiel kiej, ko -
lo ro wej tru py ar ty stycz nej (co ro ku ma pa po dró ży wy glą da
tro chę ina czej) i trwa oko ło 2 ty go dni. Wy cho dzi my z za ło że nia,
że fe sti wal nie mo że być je dy nie zbio rem wy stę pu ją cych ar ty -
stów, jak to czę sto spo ty ka my, lecz swo istym spek ta klem, jed -
no rod ną, mul ti me dial ną kom po zy cją. Na Fe sti wa lu BuskerBus
ni gdy nie ma i nie bę dzie bi le tów, kon kur sów, ran kin gów itp.
Pro mu je my wy łącz nie ar ty stów wol nych i nie za leż nych. Wstęp
na wszyst kie wy da rze nia jest bez płat ny. Zapraszanych jest ok.
50 wykonawców z całego świata reprezentujących wszystkie
dziedziny sztuki (np. muzycy, magicy, akrobaci, żonglerze,
teatry uliczne).  W tym ro ku otrzy ma li śmy nie sa mo wi cie du żą
licz bę zgło szeń i se lek cja nie by ła ła twa. Re zul tat to mix zna -
jo mych twa rzy i ar ty stów z ca łe go świa ta, któ rzy
BuskerBusowej pu blicz no ści za pre zen tu ją się po raz pierw szy.

Ro mu ald Po pło nyk
WrocŁaW (rynek) 21-23 sierpnia, godz. 12:00-23:00, wieczorem:
klub fe sti wa lo wy Mleczarnia, ul. Włodkowica 5
zielona góra (rynek) 25-26 sierpnia, godz. 12:00-22:00,
klub fe sti wa lo wy: pie kar nia ci chej Ko bie ty
Kro to szyn (ry nek, ryn ko wa, Ma ły ry nek) 28-30 sierpnia

sier pień z Ko Me dią
Jak co ro ku la tem Wro cław ski Te atr Ko me dia za pra -
sza na spek ta kle. Od 30 lip ca do 23 sierp nia wro cła -
wia nie i go ście bę dą mo gli obej rzeć 8 ty tu łów
z re per tu aru te atru, któ re wpro wa dzą wi dzów w wa -
ka cyj ny na strój. Pro jekt jest do fi nan so wa ny przez
Pre zy den ta Wro cła wia i dla te go ob ni żo no ce ny bi le -
tów na wszyst kie przed sta wie nia.
1, 2 ,7, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23 godz. 20:00 oraz 21 godz. 21:00 |
Wro cław ski te atr Ko me dia, pl. te atral ny 4. Bilet 40 zł

ryBicKi/KochanoWsKi/Krych
CIAłOść WARSZTATY TEATRALNO RUCHOWE
Pro po zy cja skie ro wa na jest dla osób do ro słych oraz
mło dzieży, ludzi otwar tych, po szu ku ją cych, pra gną cych
roz wi jać swo je pa sje i za in te re so wa nia oscy lu ją ce wo -
kół te ma tu Te atr/Cia ło/Ruch. Pro wa dzą cy: An na Krych
(Te atr Ci ne ma, Te atr Ca pi tol we Wro cła wiu, Pra cow nia
Tań ca Wro cław), Ta de usz Ry bic ki (Te atr Ci ne ma z Mi -
cha ło wic) oraz Ja nek Ko cha now ski (Te atr Ci ne ma, Te atr
Pan to mi my H. To ma szew skie go). Na miej scu znaj du je
się kuch nia, gdzie moż na przy go to wać so bie po si łek.
po kaz po warsz ta to wy 2 sierp nia, godz. 16: 00 | MdK,
ul. szkol na 2, Ko wa ry. ter min: 29.07-2.08.2015. Koszt 450 zł





MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU                SIERPIEŃ 2015

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:
METAMORFOZY ZAMKU KSIĄŻ     11 lipca 2015 – 9 lipca 2019
Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu
w Zamku Książ w Wałbrzychu
Po kilkudziesięciu latach do Zamku Książ wróciły obrazy z dawnej kolekcji 
Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony księżnej Daisy. Oprócz nich 
na wystawie pokazane zostały inne dzieła ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu, które wybrano do ozdobienia zamkowych sal.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

TRZY KORONY I TRZY LWY. 
Monety królów Szwecji, Danii i nie tylko
13 czerwca - 20 września 2015
Kilkadziesiąt monet wybija-
nych przez królów Szwecji, Da-
nii i Polski można zobaczyć na 
tej kameralnej wystawie. Cie-
kawostką jest moneta z XVII w. 
ważąca ponad 14 kilogramów.

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

WYSTAWA STAŁA 
WYSTAWY CZASOWE /16 maja - 30 sierpnia 2015/

/20 czerwca - 6 września 2015/

z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
WYSTAWA CZASOWA 

/1 maja-31 października 2015/

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

PANORAMA RACŁAWICKA

WOJCIECH FANGOR
Wspomnienie teraźniejszości
30 czerwca - 13 września 2015
Pokazanych zostało prawie 100 ob-
razów jednego z najważniejszych 
współczesnych polskich malarzy. 
Wśród nich znalazły się m.in. naj-
słynniejsze dzieła opartowskie i naj-
nowsze płótna powstałe w XXI w.

ADRESY GRATULACYJNE I DYPLOMY CZŁONKOWSKIE z lat 1836-1912

W jaki sposób honorowano kiedyś wybitnych obywateli miast, jak wyglą-
dały najbardziej okazałe pisma gratulacyjne i z jakiej okazji je wręczano? 
- tego między innymi można się dowiedzieć podczas zwiedzania tej wy-
stawy. Eksponaty pochodzą z Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu i nigdy wcześniej nie były publicznie prezentowane.
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speKtaKle  »  »  »
Kolacja na cztery ręce

czeKając na ottela

peepshoW

cztery żyWioŁy
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

spotKania  »  »  »
targi staroci
X dni Twierdzy Kłodzkiej

dla dzieci  »  »  »
czytanKi i Warsztaty

poranKi FilMoWo-
WarsztatoWe We Wro

10 Viii PONIEDZIAłEK

Koncerty  »  »  »
Kon stan ty a. Kul Ka, 
to Masz strahl, 
agniesz Ka prze MyK
Koncert Kameralny

eWa poBŁocKa
Recital Fortepianowy

spotKania  »  »  »
sŁaWoMir pie tras
spo tka nie au tor skie: Wiel cy Po -
la cy – Wi told Gom bro wicz

11 Viii WTOREK

Koncerty  »  »  »
andrzej WiercińsKi,
eric lu Recital Fortepianowy

recital charytatyWny 

anna sKulsKa,
Marcin przyBylsKi

12 Viii ŚRODA

Koncerty  »  »  »
eVgeni BozhanoV
Recital Fortepianowy

alexander KoBrin
Recital Fortepianowy 

speKtaKle  »  »  »
peepshoW

13 Viii CZWARTEK

Koncerty  »  »  »
MiroslaV KultysheV
Recital Fortepianowy

genoVa & diMitroV
Recital Fortepianowy 

speKtaKle  »  »  »
Wieczór KaBaretoWy

noc Walpurgi

14 Viii PIąTEK

Koncerty  »  »  »
ingolF Wunder
Recital Fortepianowy

KrzysztoF jaBŁońsKi
Recital Fortepianowy 

nitriBitt & sŁoWińsKi

listy z MajdanKa
KL LUBLIN W ŚWIETLE GRYPSÓW
Wy sta wa po ka zu je obóz po przez ofi cjal ną i nie for mal -
ną ko re spon den cję więź niów ze świa tem ze wnętrz nym.
Z pre zen to wa nych li stów –gryp sów, moż na do wie dzieć
się, jak wy glą da ły wa run ki by to we, pra ca czy re la cje mię -
dzy więź nia mi. Eks po zy cja opo wia da rów nież o za sa -
dach dzia ła nia kon spi ra cji, któ rej po moc by ła
nie zbęd na przy two rze niu i prze ka zy wa niu gryp sów. 
Wy sta wa w pol sko -an giel skiej wer sji ję zy ko wej, ma
cha rak ter edu ka cyj ny.
Jej or ga ni za to rem jest Pań stwo we
Mu zeum na Maj dan ku.
Wystawa czynna do 31 sierpnia |
Muzeum gross-rosen,
ul. ofiar gross-rosen 26, rogoźnica

Po wy da rze niach otwar cia i sze ściu ty go dniach pre -
zen ta cji głów nych eks po zy cji WRO 2015, wy sta wa
WRO Résumé gro ma dzi to co naj cie kaw sze i naj waż -
niej sze w te go rocz nym Bien na le. 
W Cen trum Sztu ki WRO do koń ca wrze śnia w no wej
aran ża cji zo ba czyć moż na pra ce na gro dzo ne, jak „Big
Dip per” Mi cha ela Can dy i „Ko chan ka” Aga ty Kus. In -
sta la cje cie szą ce się naj więk szym uzna niem i za in te -
re so wa niem pu blicz no ści i kry ty ki, w tym m.in.
„Nie wy god ny ko mu ni kat” Mar ce lo Zam men hof fa czy
„Whi spers” Ka trin Ca spar i Eevy -Lii sy Pu hak ki, do ku -
men ta cje prac, per for man sów i dzia łań na ży wo do -
stęp ne w in no wa cyj nej for mie, za pi sy wszyst kich
wy stą pień pre zen to wa nych na dwóch kon fe ren cjach
WRO 2015 oraz ma te ria ły re por ta żo we.
We wrze śniu wy sta wę roz wi nie apli ka cja, a Ka ri -
na Smi gla -Bo bin ski, au tor ka do sko na le przy ję tej, in -
te rak tyw nej in sta la cji „Si mu la cra”, po pro wa dzi
trzy dnio we warsz ta ty (23-25 wrze śnia 2015).
cen trum sztu ki Wro, Wi dok 7, Wro cław | wro cen ter.pl

16. Bien na le sztu Ki Me dióW
Wro 2015 test expo su re
WY STA WA WRO RéSUMé

Mo da na znacz Kach – znacz Ki W Mo dzie
Po śród bli sko 11 mi lio nów znacz ków pocz to wych zgro ma dzo -
nych w Mu zum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji we Wro cła wiu, moż -
na od na leźć wie le zwią za nych z te ma tem mo dy. Pocz ty wie lu
kra jów na świe cie od lat upa mięt nia ją, na li mi to wa nych se riach
znacz ków, isto nych dla mo dy twór ców ich pro jek ty i syl wet ki.
Znaj dzie my tu stro je po waż ne, dziw ne i cał kiem zwy czaj ne, zi -
lu stro wa ne znacz ka mi pocz to wy mi z po nad 60 kra jów świa ta,
ubra nia, bu ty, ka pe lu sze i to reb ki, ja kie za pro jek to wa no w cią -
gu ostat nich 150 lat. Są tu serie znaczków z krajów uważanych
za, nadające kierunki modzie jak Francja, Hiszpania, Wielka
Brytania czy Włochy oraz takich, które zupełnie z nią nie są
kojarzone jak Republika Burundi, Togo, Rwanda, Sierra Leone,
Nikaragua czy Tanzania. 
Wystawa czynna do 31 sierp nia | Mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cji,
ul. z. Kra siń skie go 1, Wro cław

MichaŁ szuMińsKi W KOłO MACIEJA
Fo to gra ficz ny „re por taż” w plenerze po ka zu ją cy ka lej -
do skop nad odrzań skich ob ra zów w for mie 16 wiel ko -
for ma to wych (120x100) wy dru ków umieszczonych
w wy sta wo wych ste la żach. 
Mi chał Shu mi Szu miń ski, ab sol went ASP we Wro cła -
wiu, szu ka re por ter skich wy zwań. Fo to gra fia w je go
wy ko na niu jest spo łecz nie za an ga żo wa na, emo cjo nal -
nie i wi zu al nie za trzy mu ją ca chwil.
ddo 31 sierpnia | plac św. Macieja, Wrocław



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU                SIERPIEŃ 2015

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:
METAMORFOZY ZAMKU KSIĄŻ     11 lipca 2015 – 9 lipca 2019
Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu
w Zamku Książ w Wałbrzychu
Po kilkudziesięciu latach do Zamku Książ wróciły obrazy z dawnej kolekcji 
Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony księżnej Daisy. Oprócz nich 
na wystawie pokazane zostały inne dzieła ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu, które wybrano do ozdobienia zamkowych sal.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

TRZY KORONY I TRZY LWY. 
Monety królów Szwecji, Danii i nie tylko
13 czerwca - 20 września 2015
Kilkadziesiąt monet wybija-
nych przez królów Szwecji, Da-
nii i Polski można zobaczyć na 
tej kameralnej wystawie. Cie-
kawostką jest moneta z XVII w. 
ważąca ponad 14 kilogramów.

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

WYSTAWA STAŁA 
WYSTAWY CZASOWE /16 maja - 30 sierpnia 2015/

/20 czerwca - 6 września 2015/

z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
WYSTAWA CZASOWA 

/1 maja-31 października 2015/

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

PANORAMA RACŁAWICKA

WOJCIECH FANGOR
Wspomnienie teraźniejszości
30 czerwca - 13 września 2015
Pokazanych zostało prawie 100 ob-
razów jednego z najważniejszych 
współczesnych polskich malarzy. 
Wśród nich znalazły się m.in. naj-
słynniejsze dzieła opartowskie i naj-
nowsze płótna powstałe w XXI w.

ADRESY GRATULACYJNE I DYPLOMY CZŁONKOWSKIE z lat 1836-1912

W jaki sposób honorowano kiedyś wybitnych obywateli miast, jak wyglą-
dały najbardziej okazałe pisma gratulacyjne i z jakiej okazji je wręczano? 
- tego między innymi można się dowiedzieć podczas zwiedzania tej wy-
stawy. Eksponaty pochodzą z Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu i nigdy wcześniej nie były publicznie prezentowane.
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Warsztaty perKusyjne

speKtaKle  »  »  »
nasza Klasa

Kolacja dla gŁupca

noc Walpurgi

15 Viii SOBOTA

Koncerty  »  »  »
olga pasieczniK
natalia pasieczniK 
Recital Wokalny

arMia cieni 
& iMMortal dreaMs

alexander gaVrylyuK
Recital Fortepianowy 

speKtaKle  »  »  »
taK luBię Was
rozśMieszać

Kolacja dla gŁupca

zaBójstWo 
przy rue Morgue

Katedra deMoKracji
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

WystaWy  »  »  »
KWiaty lata kon kurs i wy -
sta wa naj pięk niej szych kom -
po zy cji z kwia tów i ziół

WycieczKi  »  »  »
no Ve Me sto (cz) – Ku do -
Wa zdrój – jar Ko Wi ce

16 Viii NIEDZIELA

Koncerty  »  »  »
WojnoWicKie 
salony Muzyczne

roMan perucKi, Maria
perucKa
XXII NON SOLA SCRIPTA

jarosŁaW WróBleWsKi
Wieczory Organowe u Bożej
Opatrzności

śWinoga & śWinoga 
La to w Sy na go dze pod Bia łym
Bo cia nem

speKtaKle  »  »  »
recital artura andrusa 

psychoterapia czyli
seKs W życiu czŁoWieKa

zaBójstWo 
przy rue Morgue

pięKna i Bestia
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

spotKania  »  »  »
laWendoWy spichlerz
jarmark, kuch nia, wy kłady
i warsz ta ty, spo tka nia z au to ra -
mi po rad ni ków zie lar skich

WycieczKi  »  »  »
dolina paŁacóW 
i ogrodóW

dla dzieci  »  »  »
czytanKi i Warsztaty

MalarstWo i rzeźBa
WY STA WA ZBIO RO WA DSAP WE WROCłA WIU
Uczest ni cy: Ha li na Aftań ska, Woj ciech Bart nik, Alek san der ła -
kom ski, Wie sła wa Le wan dow ska, Bar ba ra Rost kow ska, Iwo na
Przy bysz, Re na ta Za gaj czyk, Ma ria Gór niak, sp. Jó zef Stach -
nik, An drzej Woź niak, Ma rek Gło wac ki, Bar ba ra Mły nar czyk,
Be ata Sie lic ka -Ko wal ska, Ire na Kę dzio ra, Le szek Krze miń ski,
Ma rian Wód kie wicz, Ha li na Pie tru kie wicz, Adam Rat kow ski,
Zo fia Bu ko wicz Zą bek, Da nie la Żmu da.
od 3 sierp nia do 31 sierp nia | Klub – ga le ria sztu ki dol no -
ślą skie go sto wa rzy sze nia ar ty stów pla sty ków we Wro cła -
wiu, pl. św. Ma cie ja 5a, Wro cław

anna MichalaK-Bartosz PRZEGLąD
Zaj mu je się pro jek to wa niem ubio ru i sty li za cją mo dy.
Two rzy tka ni ny eks pe ry men tal ne sto su jąc druk na tka -
ni nie, w tech ni kach si to dru ku i dru ku trans fe ro we go.
Stu dio wa ła na Uniwersytecie A. Mic kie wi cza na Wydz.
Pe da go gicz no -Ar ty stycz nym w Ka li szu, dy plom zre ali -
zo wa ła w Pra cow ni Gra fi ki Żur na lo wej pod kier. prof.
An drze ja Na wro ta i dr Mo ni ki Ko strze wy. Ukoń czy ła
Szko łę Ar ty stycz ne go Pro jek to wa nia Ubio ru w Kra ko -
wie oraz stu dia po dy plo mo we na kie run ku Mo da, Sty -
li za cja, Tren dy na ASP im. Wł. Strze miń skie go w ło dzi.
Wy sta wa czyn na od 7 sierp nia do 8 wrze śnia | galeria
tkacka na jatkach we Wrocławiu, ul. stare jatki 19-23

ŁeM KoW sKie je ru za leM
AU TO POR TRET PO TRÓJ NY
Jest to przed się wzię cie kon ty -
nu owa ne od 14 lat, którego re -
ali za cja in te gru je łem kow skie
śro do wi sko ar ty stycz ne
poruszające w swych twór -
czych po szu ki wa niach róż ne
kwe stie zwią za ne z tą kul tu rą. Na wy sta wę skła da się kil ka dzie -
siąt prac z róż nych dzie dzin (ma lar stwo, gra fi ka kom pu te ro wa,
film), po wsta łych pod czas ty go dnio we go ple ne ru. Te go rocz ną
wy sta wę wzbo ga ci pra ca Ni ki fo ra pt. Au to por tret po trój ny.
Uczest ni cy: Jo an na Ze ma nek, Grze gorz Sztwiert nia, Le on Ta ra se wicz,
Edward Dwur nik, Ze nek -Iła rion Da ni luk, Mał go rza ta Dmi truk, Da niel Bia -
ło wąs, Mi chał Ka sto ry, Na ta lia Hła dyk, Mag da le na Ku le sza -Fed ko wicz, My -
chaj ło Ba ra basz, Te re za Ba ra basz, Da ny ło Mow czan, Te tja na Sko rom na.
Wer ni saż 21 sierpnia, g. 19:00|ga le ria sztu ki w legnicy. Wstęp wol ny!
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MaŁ go rza ta joj no Wicz Malarstwo
ISTOTA KOLORU
Dy plom w Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu
na kie run ku Ar chi tek tu ra Wnętrz w 2000 ro ku. Stu dio -
wa ła ma lar stwo w pra cow ni prof. Wan dy Goł kow skiej
i prof. Pio tra Bła że jew skie go. Zaj mu je się ma lar stwem
a tak że pro jek to wa niem wnętrz, two rzy ilu stra cje i fo -
to gra fie ar ty stycz ne. Na le ży do Związ ku Pol skich Ar -
ty stów Pla sty ków we Wro cła wiu.  Zo sta ła wy róż nio na
w kil ku kon kur sach ma lar skich i fo to gra ficz nych.
Wernisaż 6 sierpnia, godz. 19:00  | galeria sztuki i designu
Kaprysy, przejście garncarskie 8, Wrocław (do 20.08)



W WAKACYJNEJ OD RZE: GAJDZIŃSKI: Ma sze ru je V RP. · ALBERSKI o sce nie po li tycz nej
· CHMIELEWSKI: Bar ba rzyń cy i tro glo dy ci · KOZŁOWSKI · AUDREY TOPPING o swo jej
ro dzi nie z Chi na mi w tle · Gry dzew ski · KLIMOWICZA esej ża łob ny · ANTONYCZ: Wier sze
De mon Kar te zju sza · Zno wu „GALERIA POD MONĄ LIZĄ” 

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

PIOTR BŁA ŻE JEW SKI W DRODZE – ra zem ze mną
Wy sta wa zwią za na jest z ju bi le -
uszem 40-le cia pra cy twór czej i aka de -
mic kiej prof. Pio tra Bła że jew skie go,
ma la rza, two rzą ce go w nur cie abs trak -
cji geo me trycz nej.
Eks po zy cja po dzie lo na jest na dwie
czę ści: mo no gra ficz ną – po świę co ną
au to ro wi – oraz zbio ro wą, do ku men tu -
ją cą do ko na nia wro cław skie go śro do -
wi ska ar ty stycz ne go na prze strze ni kil ku dzie się cio le ci. Dru ga część za wie ra pra ce
ma la rzy, współ pra cow ni ków i przy ja ciół pro fe so ra.

Wer ni saż: 13.08.2015, godz. 18.00
BWA Rze szów, ul. Ja na III So bie skie go 18. Wsy ta wa czyn na do 6.09.2015

BO LE SŁA WA I ED MUND ZDA NOW SCY 
Z NIE PEW NO ŚCI W NIE PEW NOŚĆ: UCHODŹ CY WO JEN NI NA LI TWIE

W LA TACH II WOJ NY ŚWIA TO WEJ
At mos fe rę pa nu ją cą w Wil nie w koń -
cu 1939 – na po cząt ku 1940 r. uwiecz -
ni li na swo ich zdję ciach Bo le sła wa
i Ed mund Zda now scy. (...) Za rów no sa -
me fo to gra fie, jak i ko men ta rze są cen -
nym iko no gra ficz nym źró dłem wie dzy
o co dzien no ści po zo sta ją cej w cie niu
wy da rzeń hi sto rycz nych 1939 r., od -
zwier cie dla ją cym so cjal ne, spo łecz ne,
kul tu ral ne i emo cjo nal no -psy cho lo gicz ne aspek ty ży cia uchodź ców w Wil nie.
Wy sta wa za chę ca do zwró ce nia uwa gi na war to ści ogól no ludz kie, do strze że -
nie zna cze nia dzia łal no ści or ga ni za cji i to wa rzystw spo łecz nych, ta kich jak
Czer wo ny Krzyż, To wa rzy stwo Do bro czyn no ści Li twi nów Wi leń skich, Ko bie cy
Ko mi tet Po mo cy i in., któ re wy cią gnę ły po moc ną dłoń lu dziom do tknię tym nie -
szczę ścia mi wo jen ny mi.
BBoo  llee  ssłłaa  wwaa  ((11990088--11998822))  ii EEdd  mmuunndd  ((11990055--11998844))  ZZddaa  nnooww  ssccyy – ar ty ści fo to gra fi cy,
pe da go dzy, na uczy cie le fo to gra fii, ucznio wie Ja na Buł ha ka. Wspól nie pra co wa li
w pra cow ni fo to gra ficz nej, wspól nie two rzy li i wspól nie pod pi sy wa li swo je fo to -
gra fie. Przez 25 lat pra cy za wo do wej (1945-1970) w Li ceum Sztuk Pla stycz nych
w Gdy ni -Or ło wie, Zda now scy wy kształ ci li oko ło 500 uczniów – póź niej szych ar -
ty stów fo to gra fi ków, ope ra to rów te le wi zji i fil mu, pe da go gów fo to gra fii.
Ich fo to gra fie moż na zna leźć w wie lu ko lek cjach m.in. Mu zeum Na ro do wym
w War sza wie, Li tew skim Mu zeum Ma lar stwa, Na ro do wym Mu zeum Sztu ki
im. M. K. Čiur lio ni sa w Kow nie oraz w zbio rach pry wat nych.
Wer ni saż 12 sierp nia, godz. 17.00. Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii Do mek Ro mań -

ski, pl. bpa Nan kie ra 8, Wro cław. Wy sta wa czyn na: 12 sierp nia-26 wrze śnia br.

ROMAN MICHALIK
PO DRÓŻ NA KO NIEC ŚWIAT(Ł)A

Fo to gra my w tech ni ce gu my arab skiej
Wy sta wa prezentuje prace po wsta łe
w nie zwy kłej tech ni ce fo to gra ficz nej,
zwa nej gu mą arab ską. Tech ni ka gu my
za li cza na do fo to gra ficz nych tech nik
szla chet nych, zwią za na jest ści śle ze
zja wi skiem świa tło czu ło ści mie sza ni -
ny skła da ją cej się z gu my arab skiej,
dwu chro mia nu po ta so we go lub amo -
no we go oraz pig men tów mi ne ral nych.

RRoo  mmaann  MMii  cchhaa  lliikk, uro dzo ny w 1969 r.,
w Świd ni cy. Z wy kształ ce nia geo log,
dok tor na uk o Zie mi, od 2003 ro ku
pra cu je w Wyż szej Szko le Rze miosł
Ar ty stycz nych i Za rzą dza nia we Wro -
cła wiu. Od 2002 r. zaj mu je się daw -
ny mi tech ni ka mi fo to gra ficz ny mi.
Swe pra ce wy ko nu je głów nie w tech -
ni kach chro mia no wych, ta kich jak:
gu ma arab ska, tech ni ka ole jo wa
i bro mo le jo wa, jak rów nież sto su je
fo to gra fię al bu mi no wą i cy ja no ty pię
oraz po łą cze nia gu my z ty mi tech ni -
ka mi. Au tor pro wa dził warsz ta ty fo -
to gra fii w tech ni ce gu my arab skiej
w ra mach Klu bu Mi ło śni ków Daw -
nych Tech nik Fo to gra ficz nych. Je go
pra ce by ły wy sta wia ne na kil ku na stu
wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro -
wych. Pra ce au to ra by ły na gra dza ne
w kil ku kon kur sach fo to gra ficz nych.
Te ma ty ka fo to gra fii Ro ma na Mi cha li -
ka obej mu je głów nie kra jo braz i ar -
chi tek tu rę, rza dziej por tret.

Wernisaż 20 sierpnia, godz. 17.00
Ga le ria Dol no ślą skie go Cen trum In for -

ma cji Kul tu ral nej OKiS, Ry nek-Ra -
tusz 24. Wystawa czynna do 21.09.2015

Znak krzyża II, 2013

Wilno 1939-1940

OKIS_258_CJG  24.07.2015  09:38  Strona 1
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poranKi FilMoWo-
WarsztatoWe We Wro

17 Viii PONIEDZIAłEK

Koncerty  »  »  »
daria żuraWloWa 
i arnold gniWeK
XXII Mię dzy na rodowy Mi -
strzow ski Kur s Pia ni stycz ny

spotKania  »  »  »
BronisŁaW
WojciechoWsKi 
wie czór au tor ski: To wła śnie ży cie

18 Viii WTOREK

Koncerty  »  »  »
KrzyżoWa-Music

19 Viii ŚRODA

speKtaKle  »  »  »
peepshoW

20 Viii CZWARTEK

Koncerty  »  »  »
KrzyżoWa-Music

WystaWy  »  »  »
roMan MichaliK
Podróż na koniec świat(ł)a –
fotogramy w tech. gumy arab.

21 Viii PIąTEK

Koncerty  »  »  »
Kon cert uczest ni KóW
XXII Międzynar. Mi strzow skie -
go Kur su Pia ni stycz ne go

KrzyżoWa-Music

paranoja hotel 
& cipiersii

Warsztaty perKusyjne

speKtaKle  »  »  »
BusKerBus 
19. edycja Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Ulicznej 

Wieczór KaBaretoWy

trzy razy ŁóżKo

WystaWy  »  »  »
arKadiusz podniesińsKi
aFryKańsKie portrety
wystawa fotografii podróżniczej

ŁeMKoWsKie jeruzaleM:
autoportret potrójny
ma lar stwo, gra fi ka kom pu te ro -
wa, film

22 Viii SOBOTA

Koncerty  »  »  »
Kon cert uczest ni KóW
XXII Mię dzy na r. Mi strzow skie go
Kur su Pia ni stycz ne go

ogień W nutach

speKtaKle  »  »  »
BusKerBus 
19. edycja Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Ulicznej 

z tWoją córKą? nigdy!

Marzenia
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

Matylda leMpel-charęza Fotografia
MOJA AMERYKA 
Le karz sto ma to log. Jest
człon kiem Zw. Pol skich
Fo to gra fów Przy ro dy
Od dz.  Dol no ślą skie go.
W mar cu 2013 zwie dzi -

ła Utah, Ne va dę, Ari zo nę. Wy sta wa jest po świę co na
przy ro dzie USA, uka zu jąc jej ma je sta tycz ne pięk no.
do 28 sierpnia | Klub 4 regionalnej Bazy logistycznej, 
ul. pretficza 24, Wrocław

Wal de Ma r Ko Ło dzie j Fo to gra fia
KAM BO DŻA PO ZA TU RY STYCZ NYM SZLA KIEM

Je sie nią 2014 Au tor od był
po dróż do Kam bo dży zwa -
nej ar che olo gicz ną per łą
In do chin. Miej sce nie zwy -
kłe, peł ne ru in świą tyń.
Za klę te w ka mie niu du chy
przod ków in spi ru ją wę -
drow ców do wgłę bie nia

się w daw ne dzie je po tęż ne go Im pe rium Khme rów.
Wy sta wa czyn na do 26 sierp nia | dolnośląska Biblioteka
publiczna we Wrocławiu, rynek 58

do ro ta sit niK ALE GO RIE TOŻ SA MO ŚCI
Ab sol went ka Wyż sze go Stu -
dium Fo to gra fii AFA we Wro -
cła wiu oraz In sty tu tu Sztuk
Pięk nych Uni wer sy te tu Zie lo -
no gór skie go (kie ru nek ma lar -
stwo, spe cja li za cja fo to gra fia).
Toż sa mość, któ ra sta ła się te -

ma tem fo to gra fii Sit nik, jest toż sa mo ścią do sko na le roz po zna -
ną, opi sa ną i zi lu stro wa ną przez sa mą au tor kę przy po mo cy
ob ra zów na tu ry. Z wi zu al nej lek tu ry pły nie me lan cho lij na re -
flek sja o „sa mo ści” ar tyst ki. Wra żeń mo że być wie le, wśród
nich po wra ca ją ce uczu cie smut ku. Ale to tyl ko jed na z moż li -
wych ście żek… Ku ra to r wystawy Bart ek Li s
do 31 sierp nia | Muzeum Współczesne Wrocław, pl. strzegomski 2a

roK 2014 W oBieK ty Wie
WYSTAWA BZWBK PRESS FOTO 2015
Fotografie naj lep szych pol skich fo to re por te rów na -
gro dzo nych w kon kur sie fo to gra fii pra so wej BZ WBK
Press Fo to 2015. Wy sta wie to wa rzy szą warsz ta ty fo -
to  dla mło dzie ży i do ro słych, któ re od bę dą się 31.08.
Wer ni saż 31 lip ca, godz. 18:00 | ga le ria impart, ul. Ma zo -
wiec ka 17, Wro cła w. Wy sta wa trwa do 19.08. Wstęp wol ny!

Zdjęcie roku, Agata Grzebowska | Gazeta Wyborcza

MirosŁaW steFaneK Fo to gra fia
MÓJ NE PAL – MIę DZY NIE BEM A ZIE MIą

Na co dzień przed się -
bior ca, w wol nych chwi -
lach po dróż nik.
... Po pro stu je stem nie -
ule czal nie cho ry na po -
dró żo wa nie. Wy sta wa

jest nie zwy kle przej mu ją cym ob ra zem Ka th man -
du – mia sta, któ re go już nie ma. Zdję cia zo sta ły wy -
ko na ne w lu tym 2015 ro ku, kie dy mia sto ży ło i nikt nie
my ślał, że dwa mie sią ce póź niej na dej dzie ta ka tra ge -
dia, jak trzę sie nie zie mi.
Wernisaż 3 sierp nia, godz. 18:00 | salonik trzech Muz,
ul. zawalna 7. do 31.08, w pn, śr, pt w godz. 16.00-20.00
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pa ry sKie pra coW nie ar ty stóW
Ty tuł wy sta wy to za ra zem tytuł to wa rzy szą cej jej
pu bli ka cji au tor stwa Je ana -Clau da De lor me i An -
ne -Ma rie Du bo is. Ar chi tekt i dzien ni kar ka – oraz
fo to graf Da vid Bo ure au przez po nad dwa la ta po -
dą ża li śla dem pa ry skich pra cow ni ar ty stów. Efek -
tem ich wę dró wek po Pa ry żu był zbiór fo to gra fii
przed sta wia ją cych daw ne i współ cze sne ate lier,
opa trzo nych wni kli wy mi opi sa mi ar chi tek tu ry
i wy stro ju wnę trza pra cow ni, a cza sem tak że
aneg do ta mi o zaj mu ją cych je ar ty stach. Tak zro -
dził się po mysł wy da nia al bu mu – prze wod ni ka
po naj pięk niej szych i naj cie kaw szych, a nie rzad -

ko i trud no do stęp nych pa ry skich ate lier.
do 23 sierpnia | Muzeum architektury we Wrocławiu, Bernardyńska 5, Wrocław

BeKsińsKi ANTYFOTOGRAFIA
To wła śnie fo to gra fia by łą dzie dzi ną sztu ki,
od któ rej Bek siń ski roz po czął swo ją ar ty stycz -
ną po dróż. W la tach 1957-1960 wspól nie z Bro -
ni sła wem Schlab sem i Je rzym Lew czyń skim
two rzył nie for mal ną gru pę ar ty stycz ną, któ ra

or ga ni zo wa ła wy sta wy fo to gra ficz ne i po szu ki wa ła cie ka wych roz wią zań
w dzie dzi nie fo to gra fii. Zdję cia Bek siń skie go ce chu je in no wa cyj ne po dej ście,
kre atyw ność i wy so ki po ziom. Nie kwe stio no wa ne ar ty stycz ne wa lo ry spo -
wo do wa ły, że Bek siń ski do dziś uwa ża ny jest za jed ne go z naj wy bit niej szych
i naj bar dziej od kryw czych fo to gra fi ków lat 50. 
do 31 sierpnia | centrum Kultury zamek, pl. świętojański 1, Wrocław

ar Ka diusz pod nie siń sKi AFRY KAń SKIE POR TRE TY
Wy sta wa Ar ka diu sza Pod nie siń skie go (po dróż -
ni ka i fo to gra fa) przed sta wia se rię fo to gra ficz -
nych por tre tów przed sta wi cie li dzi ko ży ją cych
afry kań skich ple mion, któ re au tor wy ko nał
w trak cie pół rocz nej po dró ży do oko ła Afry ki,
w 2012 r. Zo ba czyć bę dzie moż na przed sta wi -
cie li róż nych ple mion afry kań skich, w róż nym
wie ku, o róż nym sta tu sie spo łecz nym, wy zna -
ją cych róż ne ka no ny pięk na – uka za nych w ty -
po wych dla sie bie stro jach i ozdo bach.
Por tre ty wy róż nia nie po wta rzal ny kli mat, a bo -
ha te ro wie zdjęć pre zen tu ją się dum nie, od bie -
ga jąc od ste reo ty po wych przed sta wień
miesz kań ców Czar ne go Lą du.

Wer ni saż 21 sierpnia, godz. 18:00 | ga le ria ring, ry nek 12, legnica. Wstęp wol ny!

Krystian lipiec Fo to gra fia
PO STOSUNKU KAŻDE ZWIERZę JEST SMUTNE

Jego fo to gra fie są gę ste i zmy sło we, ale da le ko
im do por no gra ficz nej iko no gra fii. Wi zu al nie są
ab so lut nie nie win ne. To, co czy ni je go zdję cia
ero tycz ny mi, to wła śnie to, co nie zo sta ło po -
ka za ne, a co do po wie dzieć mo że so bie widz. 
Dy plom uzy skał na Aka de mii Fo to gra fii w Kra -

ko wie pod skrzy dła mi Jo an ny Paw łow skiej. Do nie daw na dzia łacz ar ty stycz -
ny na kra kow skim Ka zi mie rzu. Obec nie miesz ka i pra cu je w War sza wie.
do 21 sierpnia | Miejsce przy Miejscu [MpM], pl. strzelecki 12, Wrocław
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 WycieczKi  »  »  »

WycieczKa piesza
wzdłuż wa łu na Wi da wą
do Siel skiej Za gro dy

23 Viii NIEDZIELA

Koncerty  »  »  »
Kon cert uczest ni KóW
XXII Międzynar. Mi strzow skie -
go Kur su Pia ni stycz ne go

WojnoWicKie 
salony Muzyczne

adaM MaKoWicz, MareK
steFańsKi
XXII NON SOLA SCRIPTA

MareK pilch
Wieczory Organowe u Bożej
Opatrzności

Ben te Ka han & gjer -
trud’s gyp sy or che stra
yid di sh Kayt  La to w Sy na -
go dze pod Bia łym Bo cia nem

speKtaKle  »  »  »
BusKerBus 
19. edycja Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Ulicznej 

z tWoją córKą? nigdy!

cztery żyWioŁy
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

WycieczKi  »  »  »
WycieczKa MiejsKa
Ślady i wpływy niderlandzkie
we Wrocławiu

dla dzieci  »  »  »
czytanKi i Warsztaty

poranKi FilMoWo-
WarsztatoWe We Wro

jaK ro dzi się Baj Ka czy li
rzecz o Ma rze niach
Spo tka nie z au tor ką ba jek dla
dzie ci – An ną Pasz kie wicz

24 Viii PONIEDZIAłEK

spotKania  »  »  »
letnia szKoŁa
patchWorKu

25 Viii WTOREK

speKtaKle  »  »  »
shirley Valentine

26 Viii ŚRODA

speKtaKle  »  »  »
shirley Valentine

dla dzieci  »  »  »
KozioŁeK MatoŁeK i jego
przygody

plac grunWaldzKi
REWITALIZACJA PRZESTRZENI
MIEJSKIEJ NA PRZYKłADZIE
WYBRANYCH ZESPOłÓW ARCHITEKTONICZNYCH
Pią te z cy klu spo tka nie po pu lar no -na uko we
w ra mach Pro gra mu mi kro -GRANTY ESK 2016.
Pro wa dzą – An na Zwiech i Da mian Kanc ler ski.
30 sierp nia, godz. 10:00, zbiór ka in sty tut Ma te ma tycz ny
uW – ul. jo liot -cu rie (od stro ny Mo stu grun waldz kie go).
in formacje: tel. 604 94 89 81

BronisŁaW WojciechoWsKi
WIE CZÓR AU TOR SKI: TO WłA ŚNIE ŻY CIE
Uro dził się 17 lip ca 1944 ro ku w nie wiel kiej wio sce Ci cho wo
nad pięk nym i czy stym je zio rem. Do Wro cła wia wraz z ro dzi -
ca mi i bra tem przy je chał w 1946 ro ku. Tu ukoń czył Tech ni kum
Ko le jo we i pra co wał w PKP. Jed nak więk szą część ży cia za wo -
do we go po świę cił pra cy na rzecz Wojsk In ży nie ryj nych – ja ko
pra cow nik cy wil ny. Je go przy go da z twór czo ścią za czę ła się
od spi sa nia hi sto rii ro dzi ny. Wier sze pi sał po cząt ko wo tyl ko
dla sie bie, cza sem dla bli skich, cho wa jąc je do szu fla dy. Za na -
mo wą zna jo mych za czął je wsta wiać na stro ny ra dia in ter ne -
to we go. Obec nie jest człon kiem Ka to lic kie go Klu bu
Li te rac kie go Źró dło oraz Ko ła Li te ra tów Pol skich im. Zb. Her -
ber ta Od dział we Wro cła wiu. Na pi sał kil ka pio se nek dla za -
przy jaź nio ne go ze spo łu Ty ro lia Band, a tak że dla ze spo łu
Se rvo os. Do jed nej z nich (Ra zem) na krę co ny zo stał te le dysk,
w któ rym wraz z żo ną za gra li głów ne ro le. Pi sze głów nie o mi -
ło ści. Wy dał do tąd trzy to mi ki wier szy: To wła śnie ży cie, w któ -
rym wio dą cym te ma tem jest mi łość z róż ny mi jej ob li cza mi;
Czy pa mię tasz, de dy ko wa ny ma mie i ro dzi nie; oraz Mi łość – ży -
cia sens i treść (2014).
17 sierp nia, godz. 18:00 | salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

Krzysz toF gaW ron Kie Wicz
KRZESłO W PIEKLE
Dwu krot ny lau re at Grand Prix na Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Ko mik su i Gier w ło dzi, Grand Prix Ar te -Gle -
nat za Es senz (wraz z Grze go rzem Ja nu szem), Prix Mil -
le pa ges BD oraz Ach tung Ze lig! (wraz z Kry stia nem
Ro sen ber giem). W ro ku 2006 otrzy mał no mi na cję w ka -
te go rii de biut ro ku za Es sen ce na naj waż niej szym eu -
ro pej skim fe sti wa lu ko mik su – BD Fe sti val An go ulême.
Gaw ron kie wicz jest mi strzem w opo wia da niu ob ra zem.
W pra cy nad ko mik sem sto su je tech ni ki z za kre su ry -
sun ku, ma lar stwa oraz gra fi ki. Po słu gu je się kil ko ma
sty la mi, któ re do sto so wu je do ro dza ju opo wia da nej hi -
sto rii. Wystawa prezentuje ca ły je go do ro bek ar ty stycz -
ny, naj waż niej sze ko mik sy, ilu stra cje oraz ry sun ki
kon cep cyj ne.
Wernisaż 7 sierpnia, godz. 17:00 | Biuro Wystaw
artystycznych, ul. długa 1, jelenia góra (do 27.08)

ŁuKasz KoWalczuK KO MIKS I ILUSTRACJA
WYPRAWA DO WNę TRZA GłOWY
Ist nie je miej sce, w któ rym spo ty ka ją się za pa śni cy z ca -
łe go wszech świa ta, mu tan ty, ame ry kań scy gang ste rzy,
rep ti lia nie, świ nio ła ki, bez gło wi pi ra ci, bar ba rzyń cy, bul -
l do gi jeż dżą ce na de sko rol kach i ca ły sze reg dziw nych
po sta ci. Jest ma łe, ale czas i prze strzeń dzia ła w nim
ina czej. To Wnę trze Gło wy łu ka sza Ko wal czu ka. Z wy -
kształ ce nia na uczy ciel. Z za wo du pro jek tant gra ficz ny.
Z za mi ło wa nia ry sow nik i twór ca ko mik sów.
8 sierpnia, g. 18:00 | mia art gallery, św. Mikołaja 61, W-w

Gawronkiewicz Wojda, Mikropolis
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pro jeK tu je My – dru Ku je My!
PÓł KO LO NIE Z DRU KAR KA MI 3D
Warsz ta ty ar chi tek to nicz ne dla dzie ci w wie ku 6-12 lat.
Wspól na za ba wa w two rze nie sza lo nych, in no wa cyj -
nych obiek tów. Po zna wa nie taj ni ków dru ku 3D i two -
rze nie wła snych dru ko wa nych mo de li. Wy ciecz ki
w nie zwy kłe miej sca, w któ rych po zna my taj ni ki no wo -
cze snych tech no lo gicz nych roz wią zań. Mnó stwo ze -
spo ło wych gier i za baw w prze pięk nym, zie lo nym
ple ne rze Par ku Szczyt nic kie go i Per go li.
iV 5-cio dniowe tur nu sy: 3-28 sierpnia, w godz. 7:30-17:00 |
cen trum po znaw cze ha li stu le cia, ul Wystawowa 1, Wrocław

artystyczne lato W Mieście
ZAMIEń  WAKACYJNą  NUDę NA   PRZYGODę  ZE  SZTUKą!
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Dzie ci i Mło dzie ży Wro cław ska ga le -
ria Mło dych ser decz nie za pra sza dzie ci w wie ku 7-12 lat na
warsz ta ty twór czo ści i kre atyw no ści w za kre sie: ce ra mi ka, two -
rze nie w gli nie, ma lar stwo, gra fi ka (mo no ty pia). A tak że za ba wy
i ple ne ry pla stycz ne w par kach, ogro dach. Obia dy dwu da nio we
w po bli skim ba rze. Za ję cia pro wa dzo ne są przez wy kwa li fi ko -
wa ną ka drę pe da go gów z wie lo let nim do świad cze niem.
codziennnie do 28 sierpnia, godz. 8:00-16:00 | Wrocławska galeria
Młodych, ul. św. Mikołaja 53, Wrocław. Koszt 400 zł za 5 dni.KozioŁeK MatoŁeK i jego przygody

Za baw ne pe ry pe tie, nie tu -
zin ko we dia lo gi bo ha te -
rów oraz wart ko to czą ca
się ak cja, we wspa nia łej,
mu zycz nej i sce no gra ficz -
nej opra wie czy nią spek -

takl nie zwy kle cie ka wym za rów no dla naj młod szych
wi dzów, jak i dla tych star szych.
26 sierpnia, godz. 12:00 | cK Muza, ul. armii Krajowej 1, lubin

27 Viii CZWARTEK

Koncerty  »  »  »
Kon cert uczest ni KóW
XXII Mię dzy na ro do we go Mi -
strzow skie go Kur su Pia ni stycz -
ne go. Wręczenie dyplomów.

KrzyżoWa-Music

speKtaKle  »  »  »
shirley Valentine

taK luBię Was
rozśMieszać

28 Viii PIąTEK

Koncerty  »  »  »
KrzyżoWa-Music

Warsztaty perKusyjne

neW Musette Quartet
Wieczór Francuski

speKtaKle  »  »  »
shirley Valentine

Wieczór
KaBaretoWy

spotKania  »  »  »
FestiWal WhisKy
jastrzęBia góra

ręKi dzieŁa Fest 
POD CHMURKą 2015

29 Viii SOBOTA

Koncerty  »  »  »
perFect & dżeM

KrzyżoWa-Music

speKtaKle  »  »  »
shirley Valentine

nasza Klasa

z oKazji poWstania
solidarności
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

spotKania  »  »  »
ręKi dzieŁa Fest 
POD CHMURKą 2015

Mój śWiat – sanK tu -
ariuM – stWo rze nie

WycieczKi  »  »  »
WycieczKa piesza
Świe bo dzi ce – Jezioro Da -
isy – Książ – Świe bo dzi ce

WycieczKa piesza
Bo ro wa Ole śnic ka i oko l. la sy

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

ad re soW niK dla KalendariuM
Aka de mia Mu zycz na pl. Ja na Paw ła II, nr 2, Wrocław
Apropos Club ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Arsenał Miejski ul. Cieszyńksiego 9, Wrocław
Browar Mieszczański ul. Hubska 44, Wrocław
CK Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław
CK Agora ul. Serbska 5a, Wrocław
Cafe Cocofli Włodkowica 9, Wrocław
Centrum Kultury MUZA Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Czartowska Skała Muchów, Pogórze Kaczawskie
Cen trum Sztu ki WRO ul. Wi dok 7
Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna Rynek 58, Wrocław
Dworek Chopina Zielona, Duszniki Zdrój
Galeria Entropia Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Małgosia ul. Odrzańska 39/40, Wrocław
Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
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 
Klubogaleria Neon Side ul. Ruska 46C, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub U Pieśniarzy ul. Szewska 68 A, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
MDK Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław
Miejsce przy Miejscu [MpM] plac Strzelecki 12, Wrocław
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży [MDSM] Krzyżowa
Mleczarnia Włodkowica 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111/113 , Wrocław
Mu zeum Na ro do we pl. Po wstań ców War sza wy 5
Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój
Muzeum Poczty i Telekomunikacji ul. Krasińskiego 1, Wrocław
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej Rynek-Ratusz, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej ul. łukasiewicza 4, Kłodzko
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
ODA Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
OWE ODRA ul. Młyńska 3, Oława
Pensjonat Kalina ul. Świerczewskiego 25, Lądek Zdrój
Sala Filharmonii ul. Piłsudskiego 19, Wrocław
Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
Sanatorium Kultury Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. J. Grzegorzewskiego ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Stary Klasztor ul. Purkyniego 1, Wrocław
Synagoga Pod Białym Bocianem Włodkowica 7, Wrocław
Tarasy pod Zdrojem Wojciech Park Zdrojowy, Lądek Zdrój
Teatr Dramatyczny pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
Vinci Fit Art Sukiennice 1/2/5, Wrocław
Wrocławskie Centrum Seniora pl. Dominikański 6, Wrocław
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka Kuźnicza  29a, W-w
Wro cław ski Te atr Komedia pl. Te atral ny 4
Wrocławski Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich ul. Szew ska 37
Zamek na Wodzie w Wojnowicach ul. Zamkowa 2, Wojnowice

Bez pŁat ne Warsz ta ty W Wa Ka cje
DLA DZIE CI Z RO DZIN WIE LO DZIET NYCH
Dla dzie ci w wie ku 6-13 lat z ro dzin wie lo dziet nych 3+, mie sięcz -
ny do chód na człon ka ro dzi ny nie prze kra cza 1500 brut to.
Prze wi dzia ne są dwie gru py warsz ta to we pra cu ją ce w dwóch
ty go dnio wych tu rach 17-21.08 oraz 24-28.08 za ję cia co dzien -
nie w go dzi nach po ran nych.
ZAPISY: przez for mu larz na stro nie: www.cen trum twor czo sci.pl
od 17 do 28 sierp nia | Wro cław skie cen trum – twór czo ści dziec ka
Wctd, Kuź ni cza 29a, Wro cław

30 Viii NIEDZIELA

Koncerty  »  »  »
susi FerFoglia
Wieczory Organowe u Bożej
Opatrzności

KrzyżoWa-Music

eMose uhunMWangho
La to w Sy na go dze pod Bia łym
Bo cia nem

KrzyżoWa-Music

speKtaKle  »  »  »
shirley Valentine

car sa Mo zWa niec czy li
pol sKie na Mo sKWie go -
dy - preMiera

z oKazji poWstania
solidarności
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

spotKania  »  »  »
Mój śWiat – sanK tu -
ariuM – stWo rze nie

ręKi dzieŁa Fest 
POD CHMURKą 2015

dożynKi gMinne

Vii lądecKie 
lu do We zdro je
fe sti wal śpie wu, tań ca i rę ko -
dzie ła lu do we go

WycieczKi  »  »  »
WycieczKa górsKa
Szklar ska Po rę ba Gór na – Hu ta
Szkła „Ju lia” – Roz dro że Pod Ka -
mień czy kiem – Młyn św. łu ka -
sza – Chy bo tek – Szklar ska
Po rę ba Dol na

plac grunWaldzKi
Prowadzą – Anna Zwiech 
i Damian Kanclerski.

dla dzieci  »  »  »
czytanKi i Warsztaty

poranKi FilMoWo-
WarsztatoWe We Wro

31 Viii PONIEDZIAłEK

WystaWy  »  »  »
WrocŁaW i dolny śląsK
W MalarstWie MŁodych
artystóW
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letnia szKoŁa patchWorKu
Dzień I: Krót ki wy kład: czym jest pat chwork a czym qu ilt? Pod -
sta wo wa wie dza i ter mi ny. Roz po czę cie pra cy nad po szew ką
na po dusz kę.Dzień II: Szy cie i wy koń cze nie po szew ki.
Dzień III – V: Wy ko na nie blo ków de ko ra cyj nych róż ny mi tech -
ni ka mi Dzień VI: Pi ko wa nie i wy koń cze nie bież ni ka. Ter mi -
ny: 20/24/27.07 oraz 3/10/17/24.08. w godz. 17-21.
W ce nie tka ni ny na po szew kę na po dusz kę, wy peł nie nie dla

bież ni ka, ni ci oraz wszyst kie po trzeb ne ak ce so ria. Ce na nie za -
wie ra tka nin na bież nik.
UWAGA: za ję cia wy ma ga ją umie jęt no ści ob słu gi ma szy ny!
Chęt nych za pra sza my wcze śniej na warsz tat ob słu gi ma szy -
ny. Wię cej in fo na ro za roz pru wacz. pl
24 sierpnia, godz. 17:00-21:00 | róża rozpruwacz,
ul. jagiellończyka 2, Wrocław. ilość go dzin: 28. Koszt: 890 zł

Mój śWiat SANKTUARIUM, STWORZENIE
Przez kil ka na ście go dzin
w at mos fe rze spo ko ju,
har mo nii, od po wied nich
dźwię ków, przy ja zne go
śro do wi ska, mi łych i de li -
kat nych za pa chów bę -

dziesz krok po kro ku za głę biać się w two rzo ny na bie żą co
no wy wy miar moż li wo ści. A Czym tak na praw dę jest
Sank tu arium? To spe cjal ne „miej sce” w na szej świa do -
mo ści, w prze strze ni men tal nej, któ re ma my i z któ re go
ko rzy sta my na co dzień. Po zna my czym Sank tu arium
jest i jak się tym na le ży cie po słu gi wać. Te ma tem prze -
wod nim te go rocz nej edy cji Sank tu -
arium jest: Two je In ten syw ne
Spo tka nie z Sa mym/ą So bą.
Prowadzenie Jarek Bogacki (SzaQ)
od 29 do 30 sierpnia | Księgarnio
Kawiarnia nalanda, plac t. Kościuszki
12, Wrocław

noc horroróW
Gmina Długołęka zaprasza wszystkich o mocnych
nerwach do parku nawiedzanego przez ducha Sybilli.
Zabierzcie ze sobą rodzinę i znajomych, ulubiony koc
oraz... odwagę. Na miejscu będą dostępne leżaki a dla
każdego widza porcja popcornu gratis! 
7 sierpnia, godz. 22:00 | park szczodre, szczodre k.
długołęki 18 km od Wrocławia

WystaWa zWierząt egzotycznych
Niezapomniane spotkanie  dzieci ze zwierzętami,  które  na co
dzień  mogą zobaczyć jedynie w programach przyrodniczych
lub ZOO. Podczas zwiedzania  wystawy dzieci  dowiedzą się
różnych ciekawostek o zwierzętach, dodatkowo  będą mogły
dotknąć je, pogłaskać, zrobić sobie z nimi zdjęcie.
codziennie w godz. 9:00-17:00 do 31 sierp nia | Bu dy nek dwor ca
świe bodz kie go, plac or ląt lwow skich 20d, Wro cław od ul. tęczowej

Warsztaty Kalaripajjattu
Do 14 sierp nia moż na zgła szać chęć udzia łu w warsz -
ta tach ka la ri paj jat tu or ga ni zo wa nych przez San ka ra
La la Si va san ka ra na Na ira ze Stu dia Ka la ri. W warsz ta -
tach mo gą wziąć udział za rów no oso by po cząt ku ją ce,
jak i ćwi czą ce re gu lar nie. Każ dy z uczest ni ków bę dzie
pra co wał nad roz wi ja niem i po głę bia niem umie jęt no -
ści na swo im po zio mie. Za ję cia obej mą ćwi cze nia
wzmac nia ją ce i roz cią ga ją ce, se kwen cje ru cho we, krę -
ce nie ki jem, a dla za awan so wa nych – tech ni ki wal ki
i prak ty kę z bro nią. Prowadzą Justyna Rodzińska Nair
i Sankar Sivasankaran-Nair.
zgłoszenia i info | instytut grotowskiego Wrocław

Warsztaty W KluBie pod KoluMnaMi
WARSZTATY TEATRALNE Dla dzieci i młodzieży
W pro gra mie m.in. wpro wa dze nie w taj ni ki te atru pla stycz ne -
go, te atru tań ca, te atru dra ma tycz ne go, pra ca nad dyk cją, cia -
łem i wy ra zem ak tor skim! Na zakończenie spek takl te atral ny.
3-7 sierpnia, pn-pt w godz. 11:00-15:00 | Koszt 250 zł
TEATRZYK IMPROWIZOWANY 
Zajęcia teatralno ruchowe dla  dzieci w wieku 7-12 lat
28 sierpnia, godz.12:00 | Klub pod Kolumnami, pl. św. Macieja
Koszt: 5 zł/1 zajęcia. prowadzi dobrosława Bela
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