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Program 55. Festiwalu
24 SierP nia (czwar tek)

12:00 Bal kon Te atru Zdro jo we go
Hej nał Fe STi Wa lo Wy 
12:05 Bal kon Sa na to rium „Po lo nia”
re ci Tal Wo Kal ny

Bar tosz No wak  – te nor,
Ju sty na Sko czek – for te pian
W pro gra mie Pie śni Sta ni sła wa Mo niusz ki
oraz ne apo li tań skie, hisz pań skie, nie miec kie

16:00 Musz la kon cer to wa
Kon cerT uczest ni ków Ro dzin ne go
Obo zu Ar ty stycz ne go Ku do wa 2017

Wy ko naw cy: Szko ła Pod sta wo wa nr 4 
im. J. Brze chwy w Swa rzę dzu
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób Uta len to -
wa nych „Ga liar da” w Po zna niu
W pro gra mie m.in. utwo ry S. Mo niusz ki

19:30 Te atr Zdro jo wy
Kon cerT in au gu ra cyj ny

Wy ko naw cy: Lu to sław ski Qu ar tet:
Bar tosz Wo roch – 1 skrzyp ce
Mar cin Mar ko wicz – 2 skrzyp ce
Ar tur Roz my sło wicz – al tów ka
Ma ciej Mło daw ski – wio lon cze la
Pro gram: Sta ni sław Mo niusz ko – i Kwar tet
smycz ko wy d -moll; Pa weł My kie tyn
– iii Kwar tet smycz ko wy; Mar cin Mar ko -
wicz – Kwar tet smycz ko wy nr 4; Sta ni sław
Mo niusz ko – ii Kwar tet smycz ko wy F -dur

25 SierP nia (pią tek)
12:00 Bal kon Te atru Zdro jo we go
Hej nał Fe STi Wa lo Wy 
15:00 Musz la kon cer to wa
Kon cerT uczest ni ków Ro dzin ne go
Obo zu Ar ty stycz ne go Ku do wa 2017

W pro gra mie m. in. utwo ry S. Mo niusz ki

17:00 Ko ściół św. Bar tło mie ja
Kon cerT cHó ral ny

Wy ko naw cy: Chór Sta Al le gro
Woj ciech De reń – ba ry ton
Ro bert Waj ler – dy ry gent
Pro gram: en nio Mor ri co ne – obój ga brie la
w arr. Pau la row land sa; Fran ci szek Schur -
bert – Pstrąg; Pieśń coz se mne, ma mi la,
hez ka zdas w arr. ja ro sla va Krčeka; Pieśń
je de se dlak do mlej na w arr. ja ro sla va
Krčeka; Sta ni sław Mo niusz ko: – Pa nie nasz
Zbaw co, Ky rie, Mo dli twa, oj cze nasz, Po -
stój, pięk na go łą becz ko, Przy le cie li so ko ło -
wie, ec ce li gnum cru cis

Historia Festiwalu
Pierw szą edy cję Fe sti wa lu za in au gu ro wa no 15 lip ca 1962 ro ku w dzie więć dzie -
sią tą rocz ni cę śmier ci pa tro na im pre zy. Fe sti wal pro po no wał mu zy kę w for mie
kon cer to wej pre zen tu jąc arie i pie śni Sta ni sła wa Mo niusz ki w wy ko na niu ar ty -
stów war szaw skie go Te atru Wiel kie go, or kie stry i chó ru pod dy rek cją Wła dy -
sła wa Sko ra czew skie go, któ ry ob jął kie row nic two ar ty stycz ne. Pra ca mi ko mi te -
tu or ga ni za cyj ne go kie ro wał Wa cław Ka niew ski, dru gi z za ło ży cie li Fe sti wa lu.
W na stęp nym ro ku Fe sti wal Mo niusz kow ski otwar to „Hal ką” w wy ko na niu Ope -
ry Wro cław skiej. Od te go wy da rze nia spek ta kle ope ro we na sta łe za go ści ły
w pro gra mach ku dow skie go Fe sti wa lu. Wy sta wia no in sce ni za cję oper Mo niusz -
ko (Hal ka, Strasz ny Dwór, Flis, Pa ria, Ver bum no bi le) jak rów nież dzia ła Ver die -
go, Mo zar ta, Do ni zet tie go, Że leń skie go, Sme ta ny, Bi ze ta i in nych. 
Po Wła dy sła wie Sko ra czew skim funk cję dy rek to ra ar ty stycz ne go peł ni li lu dzie zwią -
za ni z Dol no ślą skim To wa rzy stwem Mu zycz nym m.in. Le on Ha nek, Lu dwik Mi ka,
Ewa Ko fin, Zbi gniew Gon ce rze wicz, Je rzy Filc. W 1978 r. tuż przed XVII edy cją Fe sti -
wa lu dy rek to rem ar ty stycz nym zo sta ła Ma ria Foł tyn, wy bit na pol ska śpie wacz ka
i re ży ser ope ro wy. Dzię ki za an ga żo wa niu pol skiej wo ka list ki Fe sti wal stał się ca ło -
ty go dnio wą pre zen ta cją ar ty stycz ną, ope ro wo -ba le to wą, z udzia łem naj wy bit niej -
szych pol skich ar ty stów. Ma ria Foł tyn sta ła na cze le ku dow skie go fe sti wa lu
przez 20 lat prze obra ża jąc go w re no mo wa ne, mię dzy na ro do we wy da rze nie, pod -
czas któ re go wy stę po wa li od twór cy ról Mo niusz kow skich z Eu ro py, Ku by, Ja po nii.
Ma ria Foł tyn wspo mi na: „Szu ka li śmy też in nych mu zycz nych prze two rzeń kom -
po zy cji Mo niusz ko, or ga ni zu jąc show w 1980 ro ku… Do dziś sły szę „Przą śnicz kę”
Ire ny San tor, „Cza ty” Gre chu ty i sa ty rycz ne in ter pre ta cje arii z „Hal ki” – Da nu ty
Rinn. Wy stę po wa li rów nież ak to rzy: Paw lic ka, Kol ber ger, Ol brych ski, Ne her bec ka”. 
Po la tach świet no ści z po cząt kiem lat 90. na stą pił kry zys. Fe sti wal Mo niusz kow -
ski, jak wie le in nych wspa nia łych, kul tu ro twór czych pol skich wy da rzeń, otrzy my -
wał co raz mniej sze wspar cie fi nan so we od re sor tu kul tu ry. Za paść fi nan so wa
spo wo do wa ła, że świę to Sta ni sła wa Mo niusz ko z ro ku na rok mia ło co raz skrom -
niej szą for mę, po nie waż na am bit ny pro gram bra ko wa ło środ ków fi nan so wych. 
W 1999 r. przed 38 edy cją Fe sti wa lu dy rek cję ar t. za pro po no wa no Sła wo mi ro wi Pie -
tra so wi, dy rek to ro wi wie lu scen ope ro wych w Pol sce. Wpro wa dził on do re per tu aru
tur nie je kon cer to we te no rów, któ re gro ma dzi ły naj więk szych pol skich śpie wa ków. 
Od 2012 ro ku dy rek to rem ar ty stycz nym jest Sta ni sław Ry bar czyk, wy bit ny dy -
ry gent i ani ma tor kul tu ry, któ ry na pięć dzie się cio le cie Fe sti wa lu stwo rzył za kro -
jo ny z roz ma chem ju bi le uszo wy pro gram kon cer tów i spo tkań pre zen tu ją cych
twór czość Sta ni sła wa Mo niusz ki. 
W cią gu 55. lat w naj pięk niej szych miej scach Ku do wy w Te atrze Zdro jo wym, Te -
atrze pod Bla chą, Sa li Kon cer to wej w Pi jal ni Wód Mi ne ral nych, Par ku Zdro jo -
wym, a tak że w ko ścio łach oko licz nych miej sco wo ści wy stą pi ło kil ka ty się cy
śpie wa ków i mu zy ków, zna ne ze spo ły ope ro we, or kie stry sym fo nicz ne i ka me -
ral ne, gwiaz dy scen ope ro wych i te atral nych z Pol ski, i wielu krajów świata. 
Od lat z wiel kim en tu zja zmem przyj mo wa ny jest Ko ro wód Mo niusz kow ski. Ar -
ty ści, wła dze i miesz kań cy w pol skich stro jach szla chec kich prze cho dzą uli ca mi
Ku do wy Zdrój za pra sza jąc do wspól ne go tań ca pu blicz ność Fe sti wa lu.
Or ga ni zo wa ny przez Mo niusz kow skie To wa rzy stwo Kul tu ral ne Fe sti wal w cią -
gu 55. lat stał się jed nym z naj waż niej szych pol skich wy da rzeń mu zycz nych,
pre zen tu jąc twór czość oj ca pol skiej ope ry na ro do wej, Sta ni sła wa Mo niusz ki.

55. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONIUS      
Za pra sza ją: Bur mistrz           

Pre zes Mo niusz kow skie go  To wa rzy stwa – Edy ta                        



19:30 Ko ściół MB, ul. Sło necz na 15A
Kan Ta Ta WiD Ma S. Mo niusz ki

Ja ro sław Bręk – bas -ba ry ton, Alek san dra
Ku bas -Kruk – so pran, Je rzy Bu tryn – bas,
An to ni Szusz kie wicz – so li sta Chó ru Chło -
pię ce go NFM (M. Po dziel ny – przy go t.)
Ma riusz Bo na szew ski, Pa weł Ja nyst, Prze -
my sław Wa sil kow ski – ak to rzy
Chór NFM (Agnieszka Fran ków -Że la -
zny – kie row nic two ar ty stycz ne)
Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa
Ja ro sław Thiel – kie row nic two ar t.
An drzej Ko sen diak – dy ry gent,
kie row nic two mu zycz ne

Opar ta na II czę ści Mic kie wi czow skich
Dzia dów kan ta ta to dzie ło prze peł nio ne
mu zy ką lu do wą i wier nie od da ją ce treść
li te rac kie go ory gi na łu. Zrzą dze niem lo su
przez la ta by ło w cie niu nie co młod szej
kom po zy cji Mo niusz ki – Strasz ne go
dwo ru. Dziś Wid ma wra ca ją do sal kon -
cer to wych, by za chwy cać swym ory gi -
nal nym brzmie niem.

26 SierP nia (so bo ta)
10:00 Park Zdro jo wy
Kon cerT Pro Me na Do Wy

Mło dzie żo wa Or kie stra Dę ta Szko ły Ar ty -
stycz nej z Hro no va - Cze chy
Mi los Me ier – dy ry gent

12:00 Bal kon Te atru Zdro jo we go
Hej nał Fe STi Wa lo Wy 
15:30 Urząd Mia sta, ul. Zdro jo wa 24
Ko ro WóD Mo niuSZ KoW SKi

z udzia łem Ma żo re tek z Ku do wy, Mło dzie -
żo wej Or kie stry Dę tej Szko ły Ar ty stycz nej
z Hro no va /Cze chy/

20:30 Te atr Pod Bla chą
no Wy Don Ki SZoT
czy li STo SZa leńSTW
St. Mo niusz ki – Pre Mie ra

Li bret to: Alek san der Fre dro
Or kie stra Fe sti wa lo wa
Ro ber to Skol mow ski – in sce ni za cja i re ż,
Sta ni sław Ry bar czyk – kie row nic two mu z.

Pod sta wę źró dło wą ni niej sze go wy ko -
na nia sta no wi ko pia z praw do po dob nie
ok. 1880 ro ku rę ko pi su (tzw. od pi su),
spo rzą dzo ne go przy pusz czal nie w la -
tach 1841-42 na zle ce nie sa me go Mo -
niusz ki. Na le ży wy raź nie pod kre ślić, że
ni gdy do tych czas kro to chwi la w trzech
ak tach No wy Don Ki szot, czy li Sto sza -

leństw Alek san dra Fre dry z mu zy ką
Sta ni sła wa Mo niusz ki nie by ła wy ko -
na na zgod nie z tą za cho wa ną ko pią rę -
ko pi su (od pi su).
Jak wy ni ka z li stu Mo niusz ki (z Wil na
do Fre dry z 22 lip ca 1842r.), prze słał on
rę ko pis Fre drze do Lwo wa, praw do po -
dob nie w 1842 r. Fre dro z ko lei ofia ro -
wał w 1845 r. otrzy ma ny rę ko pis swo -
je mu przy ja cie lo wi Ada mo wi W. Cy bul -
skie mu, po śmier ci któ re go stał się on
wresz cie wła sno ścią je go wnu ka Ada ma
Cy bul skie go. Mo niusz ko, co bar dzo
istot ne, de dy ko wał swo ją mu zycz ną
kom po zy cję Fre drze.
Adam W. Cy bul ski i je go wnuk Adam Cy -
bul ski czy ni li nie ustan ne sta ra nia, by
No we go Don Ki szo ta z mu zy ką Mo -
niusz ki wy sta wio no we Lwo wie. Nie ste -
ty, bez po wo dze nia.
War to za zna czyć, że Mo niusz ko, pi -
sząc mu zy kę do No we go Don Ki szo ta,
miał za le d wie 22 lub 23 la ta. Me lo man
usły szy w niej już jed nak za po wiedź
ta kich oper, jak Flis, Ver bum no bi le czy
na wet Strasz ny dwór.

27 SierP nia (niedziela)
12:00 Bal kon Te atru Zdro jo we go
Hej nał Fe STi Wa lo Wy 
16:00 Te atr Zdro jo wy
Pre Mie ra – Kon cerT Pie śni Sta ni -
sła wa Mo niusz ki do wier szy m.in. Go -
ethe go, He ine go, Hu go, By ro na, Scot ta
w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej

Wy ko naw cy: Emi lian Ma dey – for te pian,
au tor kon cep cji ar ty stycz nej, po my sło -
daw ca, Ha smik Sa ha ky an – so pran, Da -
riusz Ma chej – bas

W pro gra mie m. in.: Wio sna – Der Frühlig
(sł. S. Wi twic ki, prze kład W. Hen zen); la -
tem brzóz ka ma ła – le ra me au et la feu il le
(sł. j. cze czot, prze kład a. des es sarts);
Trio let (sł. T. Zan, prze kład a. des es sarts);
Zo sia – la Bergère (sł. a. Mic kie wicz, prze -
kład a. des es sarts); Die Be kehr te – na wró
co na (sł. j. W. von go ethe); Das He idenrös-
le in – Po lna ró życz ka (j. W. von go ethe);
Ken nst du das land – Znasz -li ten kraj (sł.
j. W. von go ethe); Hu lan ka – Ba cha nal (sł.
S. Wi twic ki, prze kład H. Schmidt); Dwie zo -
rze – l’au ro re et la jeu ne fil le (sł. T. le nar -
to wicz, prze kład a. des es sarts); Trzech
Bu dry sów – Die drei Bu dris se (sł. a. Mic -
kie wicz, prze kład c. von Blan ken see)

Zbli ża ją ce się 200-le cie Uro dzin Sta ni -
sła wa Mo niusz ki w 2019 ro ku jest dla
pol skiej mu zy ki sy gna łem do roz pra -
wie nia się z mi tem pol skiej za ścian ko -
wo ści w twór czo ści Kom po zy to ra
i do otwar cia tej sze rzej nie zna nej po -
za gra ni ca mi Pol ski spu ści zny.
19:00 Teatr Pod Blachą
Hal Ka – Sta ni sław Mo niusz ko
OPERA W CZTERECH AKTACH

Mar cin Na łęcz -Nie sio łow ski – dy ry gent
La co Ada mik – in sce ni za cja i re ży se ria
Spektakl Opery Wrocławskiej

La co Ada mik o spek ta klu: Hal ka jest
obec na na sce nach pol skich oper bar -
dzo czę sto. Wi dzie li śmy bar dzo wie le
pięk nych przed sta wień. Ale mam wra -
że nie, że ta ilość in sce ni za cji i ta wier -
ność tra dy cji po wo du je po wo lut ku coś
ta kie go, że cie szy my się mu zy ką, ale
te atral ne lo sy i spra wy bo ha te rów sto -
sun ko wo ma ło nas ob cho dzą. (...) Otóż
za le ży mi, aże by (...) – spró bo wać spoj -
rzeć na tę hi sto rię w ta ki spo sób, że by
na no wo prze żyć lo sy bo ha te rów. 

     ZKOWSKI KUDOWA-ZDRÓJ 24-27 sierpnia 2017

KOROWóD 2016

         Ku do wy -Zdrój – Piotr Ma ziarz,
                  Bu biń ska, Dy rek tor Ar ty stycz ny Fe sti wa lu – Sta ni sław Ry bar czyk



miho NISHImUra
JaPONIa

aleksander OPOLSKI
POLSKa

Xintian ZHU
CHINY

tymoteusz ŚLeZIaK
POLSKa

marianna Sereda
POLSKa

Sławomir KrYSa
POLSKa

adam SZOŁdra
POLSKa

Zofia dYNaK
POLSKa

Zachary SLade
USa

martyna gĄSIeWSKa
POLSKa

magdalena POdeSZWa
POLSKa

Jacek bLaCH SIeWIerSKI
POLSKa

anastazja NOCOń
POLSKa

Shengye CHeNg
CHINY 

Kamil JaNKOWSKI
POLSKa

Paweł POPKO
POLSKa

agnieszka OrLOW
POLSKa

Kaihao YaNg
CHINY

Weronika maNIKOWSKa
POLSKa

mateusz KrYStIaN
POLSKa

Ling ZHaNg
CHINY

Piotr OrLOW
POLSKa

Hyolin KIm
KOrea POŁUdNIOWa

Szymon drabIńSKI
POLSKa

Iwona madera
POLSKa

Towarzystwo im. Ferenca Liszta (TiFL) działające we Wrocławiu od 2 marca 1989 r., jest stowarzyszeniem ogólnopolskim,
mającym na celu działalność muzyczną ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji twórczości i osoby Ferenca Liszta
oraz jego bogatych powiązań z kulturą polską. TiFL prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną i popularno-naukową,
preferując zwłaszcza różne formy promocji utalentowanej młodzieży muzycznej (koncerty, konkursy, stypendia, kursy,
publikacje). W ponad 1250 „Wieczorach lisztowskich” w 86 salach wystąpiło blisko 700 wykonawców z 33 krajów, w tym
377 solistów-pianistów, 46 innych solistów, 23 kameralistów i 6 dyrygentów. Łącznie w koncertach, kursach i konkursach
TiFL wzięło udział prawie 2600 artystów-wykonawców, artystów-pedagogów i uczniów z 45 krajów.

12 pia nist ek i 13 pia ni stów z Chin, Ja po nii, po łu dnio weJ ko rei i pol ski



www.liszt.art.pl

Pro fe so ra mi kur su bę dą An drzej Ja siń ski, pro fe sor Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach, 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 wy bit ny pia ni sta Ro man Sa ly utov,
(Rosja/Niemcy), któ re go bo ga ta dzia łal ność ar ty stycz na obej -
mu je wy stę py so li stycz ne, ka me ral ne i sym fo nicz ne na te re nie
Eu ro py, USA, Ja po nii, Au stra lii i No wej Ze lan dii, a ogrom ny re per -
tu ar skła da się z oko ło 400 utwo rów po nad 40 kom po zy to rów
od epo ki ba ro ku do współ cze sno ści. Jest rów nież dy ry gen tem
i dok to rem mu zy ko lo gii, au to rem sze re gu prac po świę co nych
twór czo ści for te pia no wej róż nych kom po zy to rów.
W ra mach kur su oprócz bli sko 100 otwar tych lek cji pro fe so rów
kur su od bę dzie się wy kład -kon cert prof. An drze ja Ja siń skie go
„Mo zart – Cho pin, in ter pre ta cja, ćwi cze nie” oraz 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’vista
(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, (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, star szy wy kła -
dow ca Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, kie row nik i wie lo let ni
wy kła dow ca kur sów me to dycz nych dla na uczy cie li for te pia nu,
od po nad 20 lat sta ła tłu macz ka kur su oraz Da riusz Ada mow ski
mgr an gli sty ki, od 18 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 uży wa ny mi dla
po trzeb kur sów for te pia na mi spra wu je od 23 lat wy bit ny fa cho -
wiec, dr Ste fan Pil cer, stro iciel wszyst kich kur sów, kon kur sów
pia ni stycz nych i czę ści kon cer tów TiFL od 1991 r. 
Do uczest nic twa w kur sie zakwa li fi ko wa no 25 pia ni stek i pia -
ni stów z Chin, Ja po nii, Po łu dnio wej Ko rei i Pol ski. Więk szość
uczest ni ków to lau re aci wie lu kon kur sów pia ni stycz nych.
Uczest ni cy ma ją za pew nio ne 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 i w Re stau ra cji Ga li cja (obia dy). Lek cje pro fe so rów
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 czę ścio wo w sa li Fil har mo nii Wro cław skiej NFM. ul. J.
Pił sud skie go 19). 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 ryka
Cho pi na w Dusz ni kach Zdro ju, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry oraz Fil -
har mo nia NFM 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, do tych czas wzię ło w nich
udział 658 pia ni stek i pia ni stów z 31 kra jów.

KoncerTy ucZeSTniKóW KurSu: 
14 sierpnia, godz. 19.30

Wrocław, Klub Muzyki i literatury
Wykonawcy: Piotr orlow i Tymoteusz Śleziak

19 sierpnia, godz. 18.00
Wrocław, nFM – sala Filharmonii

20 sierpnia, godz. 19.30
Duszniki Zdrój, Dworek im. F. chopina
Koncert transmitowany w internecie:

http://www.ustream.tv/channel/ew9eyujx7xW
22 sierpnia, godz. 18.00

Brzeg, Zamek Piastów Śląskich
24 sierpnia, godz. 19.30

Wrocław, Klub Muzyki i literatury
Krótki koncert połączony z wręczeniem dyplomów

andrzej JaSIńSKI
POLSKa

Ju liusz ada mOW SKI
POLSKa

maurycy KIN
POLSKa

roman SaLYUtOv
rOSJa /NIemCY

profesorowie: wYkładowCY:

XXiV MiĘ dzY na ro do wY
Mi strzow ski kurs pia ni stYCz nY

WRO CŁAW, 13-25 sieRpniA 2017

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
przy współ pra cy Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go,
Na ro do we go Fo rum Mu zy ki im. W. Lu to sław skie go i Klu bu
Mu zy ki i Li te ra tu ry we Wro cła wiu, Mu zeum Pia stów Ślą skich
w Brze gu, Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Dusz ni kach
Zdro ju oraz Bud dy Col let te Mu si cal Arts Fo un da tion.
Od by wa się dzię ki do ta cjom Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go, Wo je wódz twa Dol no ślą skie go i Gmi ny Wro cław.
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.



72. Międzynarodowy
Festiwal chopinowski
4-12 sierpnia 2017

Dwo rek Cho pi na – Dusz ni ki Zdrój
Dyrektor artystyczny: PioTr Pa lecZ ny

W dniu in au gu ra cji 72. edy cji Fe sti wa lu
pra gnę w spo sób szcze gól nie uro czy sty,
ser decz nie po dzię ko wać Wszyst kim,
któ rzy w ja kim kol wiek za kre sie po ma ga li
or ga ni za to rom i wspie ra li roz wój na sze -
go Fe sti wa lu w cią gu ostat nich 25 lat.
Je stem głę bo ko prze ko na ny, że te go -
rocz na edy cja Fe sti wa lu przy nie sie
Pań stwu wie le wspa nia łych, ar ty stycz -
nych emo cji, któ re na dłu go za gosz czą
w na szej pa mię ci. 

Ży czę Pań stwu wszyst kie go
naj pięk niej sze go!

Piotr Pa lecz ny
Przez 25 lat spra wo wa nia ar ty stycz nej
pie czy nad Dusz nic kim Świę tem Cho pi -
now skim Piotr Pa lecz ny za wsze pa mię -
tał o wy ma ga ją cej pu blicz no ści, ocze ku -
ją cej no wo ści i gwiazd z fir ma men tu
świa to wej pia ni sty ki. (…)
Dy rek tor wie dzio ny wła snym po czu -
ciem pięk na, do świad cze niem pe da go -
gicz nym, świet nym ro ze zna niem świa -
to wej es tra dy kon cer to wej, a tak że in -
tu icją ar ty sty pro po no wał fe sti wa lo wej
pu blicz no ści i pro po nu je na dal, wy ko -
naw ców in te re su ją cych, uta len to wa -
nych, wno szą cych coś do sztu ki wy ko -
naw stwa for te pia no we go oraz przy ku -
wa ją cych uwa gę. Tak bę dzie i te go ro ku.
Słu cha cze otrzy ma ją cie ka we kon cer ty
pod wzglę dem pro gra mo wym i wy ko -
naw czym. Ży czy my so bie do znań,
po któ re do Dusz nik przy jeż dża my.

Sta ni sław Dy bow ski, 2017
Wię cej na: www.fe sti val.pl

Forum Musicum 2017 Al femminile – na kobiecy sposób
18-26 sierpnia Wrocław
Te go rocz ny Fe sti wal Fo rum Mu si cum za pre zen tu je dzie ło i ży cie ko biet kom -
po zy to rek ży ją cych w cza sach, w któ rych po zy cja spo łecz na ko bie ty nie pre de -
sty no wa ła jej do za wo dów ar ty stycz nych. Po mi ja jąc bar dzo rzad kie po sta cie
ko biet tak wy so ko po sta wio nych jak Hil de gar da z Bin gen, w za sa dzie je dy nie
stan za kon ny umoż li wiał ko bie tom upra wia nie sztu ki mu zycz nej w szer szym
nie co za kre sie niż tyl ko dla roz ryw ki. Do pie ro w pod ko niec XVI wie ku spo ty ka -
my się z ko bie ta mi upra wia ją cy mi za wo do wo sztu kę śpie wu, jed nak nie zwy kle
rzad ko by ły wśród nich kom po zy tor ki. Jesz cze w wie kach XVII i XVIII ko bie ta mo -
gła być kom po zy tor ką je dy nie dzię ki szcze gól nym oko licz no ściom, wszak
w owym cza sie być kom po zy to rem nie wy star cza ło po pro stu pi sać mu zy kę.
Trze ba by ło mieć okre ślo ną po zy cję na dwo rze lub w ko ście le i przede wszyst -
kim pu bli ko wać. W świe cie zdo mi no wa nym cał ko wi cie przez męż czyzn nie któ -
rym ko bie tom się to uda ło. 

Muzyka z żeńskich
klasztorów na cześć
świętych kobiet
18 sierpnia 20:00

Ko le gia ta Świę te go Krzy ża i św. Bar tło -
mie ja, plac Ko ściel ny 1 we Wro cła wiu
ensemble Peregrina (Bazylea):
agnieszka Budzińska-Bennett – śpiew,
kierownictwo artystyczne
lorenza Donadini – śpiew
Hanna järveläinen – śpiew
grace newcombe – śpiew
Baptiste romain – fidel

En sem ble Pe re gri na za pre zen tu je mu -
zy kę eu ro pej skich klasz to rów żeń skich
od XII do XV w. kul ty wo wa ną w klasz -
to rach nie miec kich be ne dyk ty nek, pol -
skich i nie miec kich kla ry sek, hisz pań -
skich cy ste rek czy szwaj car skich do mi -
ni ka nek. Będą to utwo ry, któ re do ty czą
po pu lar nych po sta ci ko bie cych świę -
tych. Usły szy my tak że utwo ry Hil de -
gar dy z Bin gen (1098–1179) – jed nej
z naj wy bit niej szych in dy wi du al no ści
śre dnio wiecz nej Eu ro py. Po zo sta wi ła
ona wie le prac z za kre su teo lo gii, ha -
gio gra fii, me dy cy ny i na uk przy rod ni -
czych. Ob szer ną twór czość mu zycz ną
Hil de gar dy moż na uznać za naj wy bit -
niej sze osią gnię cie kom po zy tor skie
ów cze sne go świa ta.

Bilety: 30/20 zł

Élisabeth
jacquet de la guerre
Sonaty skrzypcowe i kantaty
24 sierpnia 20:00

Ewangelicko-augsburski kościół
Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza 
iwona leśniowska-lubowicz – sopran
grzegorz lalek – skrzypce barokowe
Karolina Zych – flet traverso
Tomasz Pokrzywiński – wiolonczela barok.
Henryk Kasperczak – chitarrone
lilianna Stawarz – klawesyn
W programie m.in: le passage de la Mer
rouge – kantata ze zbioru cantates
françoises sur des sujets tirez de l’ecriture,
livre i (1708); i Sonate pour le Viollon et le
clavecin en re mineur (1707); la Flamande,
Double, courante, Double, Sarabande, gigue,
chaconne avec le violon ze zbioru Pièces de
clavecin qui peuvent se jouer sur le viollon
(1707); le Sommeil d'ulisse – kantata ze
zbioru cantates françoises, livre iii (1715)

Éli sa beth -Clau de Ja cqu et de La Gu er re
(1665–1729) ja ko kla we sy nist ka i kom -
po zy tor ka zro bi ła praw dzi wą ka rie rę
mu zycz ną. Po cho dzi ła z ar ty stycz nej
ro dzi ny. Ja ko że by ła cu dow nym dziec -
kiem, wcze śnie do sta ła się na dwór Lu -
dwi ka XIV, gdzie otrzy ma ła do sko na łą
edu ka cję mu zycz ną. Na Jej do ro bek
skła da ją się so na ty kla we sy no we, kan -
ta ty, mu zy ka ka me ral na, a tak że mu -
zy ka do dzieł sce nicz nych.

Ensemble Peregrina, fot. S. Drescher Henryk Kasperczak 
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Fe sti wal Trzech Kul tur w Kęp nie 25-27 sierp nia 2017
Kęp no – wiel ko pol skie mia sto, w któ re go prze szło ści od na leźć moż na dzie dzic two ży dow skie i nie miec kie – ce le bru je
swo ją wie lo na ro do wą hi sto rię, wpi su jąc ją we współ cze sny pol ski kon tekst spo łecz ny. 
Fe sti wal Trzech Kul tur – wy jąt ko we wy da rze nie kul tu ral no -edu ka cyj ne, or ga nicz nie zwią za ne z nie zwy kły mi dzie ja mi mia sta,
w któ rym przez kil ka wie ków ży li zgod nie wy znaw cy trzech re li gii. In spi ra cją Fe sti wa lu jest hi sto ria kęp nia ni na – Aloj ze go Ple -
wy, Spra wie dli we go wśród Na ro dów Świa ta, któ ry pod czas woj ny ura to wał z get ta w Ostrow cu Świę to krzy skim dwu let nią ży -
dow ską dziew czyn kę – Ruth Par dess, na zwa ną póź niej An toś ką. Od tam tej chwi li mi ja 75 lat: dziś pa ni Par dess jest ce nio ną
izra el ską ar tyst ką, któ ra od wie dzi Kęp no i weź mie udział w wie lu spe cjal nych wy da rze niach.
W bo ga tym pro gra mie Fe sti wa lu zna la zły się m.in. warsz ta ty tań ca, wer ni saż wy sta wy zwią za nej z Aloj zym Ple wą i mię dzy -
na ro do wa kon fe ren cja na uko wa na te mat hi sto rycz nych uwa run ko wań zmian kul tu ro wych.
Naj więk szym wy da rze niem ar ty stycz nym Fe sti wa lu bę dzie kon cert na kę piń skim ryn ku (27 sierp nia), w któ rym wy stą pią po -
łą czo ne chó ry z Izra ela, Nie miec i Pol ski. Po nad 100 ar ty stów za śpie wa przy akom pa nia men cie Or kie stry Sym fo nicz nej Fil har -
mo nii Ka li skiej pod dy rek cją Is sa ka Ta vio ra, wy bit ne go izra el skie go dy ry gen ta, kom po zy to ra i pia ni sty.
Piotr Psi kus, bur mistrz Kęp na, za pra sza na to wy jąt ko we wy da rze nie, któ re dzię ki swo jej in ter dy scy pli nar no ści ma szan sę stać
się praw dzi wą płasz czy zną dia lo gu mię dzy kul tu ro we go. Jak mó wi: „Bu do wa nie zro zu mie nia w sto sun kach mię dzy ludz kich to
rzecz wy kra cza ją ca po za sfe rę po je dyn czych, ukie run ko wa nych in te rak cji. Gmi na Kęp no mo że stać się sym bo lem sym bio zy kul -
tur, oby cza jów i lu dzi. Mam ogrom ną na dzie ję, że wszyst kim uczest ni kom oraz wi dzom przed się wzię cia pro jekt ten roz sze rzy
świa to po gląd i po zwo li pa trzeć na świat z per spek ty wy bar dziej świa tłej niż do tych czas. Waż ne jest, by ze wszyst kie go czer -
pać na ukę, któ ra umiej sco wio na w umy śle sta nie się kom pa sem, wska zu ją cym wła ści wy dla nas kie ru nek”.

Ser decz nie za pra sza my!
www.um.kep no.pl/trzy kul tu ry | www.fa ce bo ok.pl/trzy kul tu ry



XViii Festiwal Bachowski
Świdnica 2017
27 lipca - 6 sierpnia
Świdnica, Strzegom, Siedlimowice,
Bielawa, Pożarzysko

jan To masz ada mus – dy rek tor ar ty stycz ny

Fe sti wal, któ ry wie rzy w lu dzi. Fe sti wal,
któ ry nie jest echem, ale po tra fi mó wić
wła snym gło sem: wy bit ni ar ty ści, pro -
jek ty spo łecz ne, wy da rze nia w prze -
strze ni miej skiej, pik ni ki – fe sti wal twór -
czy, am bit ny, ko mu ni ku ją cy się ze świa -
tem przy po mo cy po wszech nie zro zu -
mia łe go w każ dym za kąt ku glo bu ję zy -
ka sztu ki wy so kiej. Mu zy ka kla sycz -
na – mię dzy na ro do wa dzie dzi na sztu ki
wzbo ga co na o lo kal ną wraż li wość.

www.bach.pl

Krzyżowa-Music: dzieła muzyki klasycznej
Koncertowe Lato w Synagodze Pod Białym Bocianem
27 sierpnia 18:00 Synagoga pod Białym Bocianem, Pawła Włodkowica, 7 we Wrocławiu
W tym ro ku (15 do 27 sierp nia) już po raz trze ci mu zy cy z ca łe go świa ta spo -
tkają się w Krzy żo wej, aby wspól nie two rzyć, prze ży wać i dzie lić się mu zycz ny -
mi do świad cze nia mi. Ar ty ści zo sta li wy bra ni w dro dze re kru ta cji, pod kie row -
nic twem ar ty stycz nym Vi via ne Ha gner – 14 świa to wej sła wy mu zy ków, w tym
m. in.: skrzy pacz ka Mi do ri, klar ne ci sta Char les Ne idich oraz człon ko wie ze spo -
łów ka me ral nych ta kich jak Ar te mis -Qu ar tett, Ver me er -Qu ar tett czy Ro sa mun -
de -Qu ar tett, oraz 37 obie cu ją cych ta len tów mu zy ki kla sycz nej.
Podczas kon certu Krzy żo wa -Mu sic – na zakończenie Mię dzy na ro do wego Fe -
sti wa lu Mu zy ki Ka me ral nej – Mi strzo wie i Juniorzy za pre zen tu ją dzie ła mu zy ki
kla sycz nej. Bę dzie moż na usły szeć m. in.: kwin tet for te pia no wy Mie czy sła wa
We in ber ga, trzy utwo ry na kwar tet smycz ko wy Igo ra Stra win skie go oraz oktet
smycz ko wy Fe li xa Men dels sohn -Bar thol dy.
Koncert Krzy żo wa -Mu sic to 9 kon cer tów na Dol nym Ślą sku: w Krzy żo wej, we
Wro cła wiu, w Szczaw nie -Zdrój, Świd ni cy i na Zam ku Książ.

Kon cer ty or ga ni zo wa ne w ra mach Cen trum Kul tu ry i Edu ka cji Ży dow skiej w Sy na go dze
Pod Bia łym Bo cia nem | Bilety: 35/25

gra cjan Szym czak Zo fia Dy nak giu sep pe ne se gabriella orlando

recitale fortepianowe i koncert artystów z Włoch w KMil
2, 3, 9, 11 sierpnia 18:00 Klub Muzyki i Literatury, pl. Gen. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu
Zo Fia Dy naK – na ukę gry na for te pia nie roz po czę ła w wie ku 6 lat. W ro ku 2010 ukoń czy ła z wy róż nie niem PSM II stop -
nia im. Ry szar da Bu kow skie go we Wro cła wiu w kla sie for te pia nu prof. Ol gi Ru si ny. Obec nie jest stu dent ką (na ro ku dy -
plo mo wym) wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go w kla sie for te pia nu prof. Zbi gnie wa Fa ry nia rza.

2 sierpnia 18:00 | Wstęp wolny!
Kon cerT So na Te e Fan TaSie – giu SeP Pe ne Se – uwa ża ny za jed ne go z cie kaw szych wło skich fle ci stów, uro dzo ny w Es -
sen (Niem cy), ukoń czył stu dia mu zycz ne we Wło szech, uzy sku jąc dy plom z naj wyż szą no tą. Otrzy mał tak że dy plom Kon -
ser wa to rium Mu zycz ne go w Win ter thur (Szwaj ca ria). Za sia da w ju ry kon kur sów mię dzy na ro do wych w Rzy mie, Vie ste, Cro -
to ne. Jest za pra sza ny do pro wa dze nia kur sów mi strzow skich w kon ser wa to riach we Wło szech i Eu ro pie (Ro sja, Hisz pa nia). 
gaBriella orlanDo – uzy ska ła dy plom z wy róż nie niem w grze na for te pia nie, a tak że w za kre sie kom po zy cji, in stru men -
ta cji, dy ry gen tu ry chó ral nej w Kon ser wa to rium Mu zycz nym w Fog gii, Ba ri i Ac ca de mia di San ta Ce ci lia w Rzy mie. Za swo ją
wszech stron ność zo sta ła wy róż nio na naj wyż szym od zna cze niem przy zna wa nym przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go. Lau re at ka kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych.

3 sierpnia 18:00 | Wstęp wolny!
gra cjan SZyM cZaK – ukoń czył wro cław ską Aka de mię Mu zycz ną w kla sach: prof. G. Ku rzyń skie go (for te pian), prof. L.
Grzan ki -Urba niak (wio lon cze la) oraz prof. M. Pi ja row skie go (dy ry gen tu ra) otrzy mu jąc dy plom z wy róż nie niem w każ dej
spe cjal no ści. W 2012 r. uzy skał sto pień dok to ra sztuk mu zycz nych. Jest lau re atem po nad 40 kra jo wych i mię dzy na ro do -
wych kon kur sów pia ni stycz nych.

9 sierpnia 18:00 | Wstęp wolny!
Pa Try cja Wy WroT – pia nist ka i ka me ra list ka, jest ab sol went ką kla sy for te pia nu prof. Ali cji Kle dzik oraz dr Prze my sła -
wa Wit ka, a obec nie od by wa staż ar ty stycz ny u dr hab. Mar ci na Si kor skie go w Aka de mii Mu zycz nej im. I. J Pa de rew skie -
go w Po zna niu. W 2011 ro ku zdo by ła pierw szą na gro dę na VI Mię dzy na ro do wym Kon kur sie „Mu si ca In sie mie” w Mu si le
di Pia v z. Jest sty pen dyst ką Mi ni stra Kul tu ry i Rek to ra Aka de mii Mu zycz nej im. I. J. Pa de rew skie go w Po zna niu.

11 sierpnia 18:00 | Wstęp wolny!



ja vid afsa ri rad
Wir tu oz gry na san tu rze
6 sierp nia 18:00

Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem,
ul. Paw ła Włod ko wi ca, 7 we Wro cławiu
ja vid afsa ri rad – San tur
Beh nam Sa ma ni – Tom bak

Pod czas kon cer tu, La to w Sy na go dze
Pod Bia łym Bo cia nem, muzycy za pre -
zen tu ją brzmie nie san tu ra, in stru -
men tu stru no we go, star sze go bra ta
cym ba łów.
Ja vid Afsa ri Rad jest jed nym z naj wy -
bit niej szych na świe cie wir tu ozów in -
stru men tu zwa ne go san tur. Uro dził się
w Is fa ha nie w środ ko wym Ira nie, gdzie
uczył się grać pod kie row nic twem Sa -
eeda Na eemi Ma ne sha. Póź niej za po -
znał się z ra di fem – kla sycz nym re per -
tu arem mu zy ki irań skiej. Stu dia za pro -
wa dzi ły Ja vi da do Nor we gii, gdzie ukoń -
czył mu zy ko lo gię na Uni wer sy te cie
w Oslo i gdzie brał udział w wie lu mię -
dzy na ro do wych pro jek tach mu zycz -
nych oraz ro bił ka rie rę ja ko kom po zy -
tor oraz mu zyk.

Bi le ty: 35/25 zł Muzyczne podróże w Muzeum Cykl spacerów i koncertów
1, 5, 19, 22 sierpnia Mu zeum Na ro do we we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Mu zeum Na ro do we za pra sza w mu zycz ną po dróż do sło necz nych Włoch, ogni -
stej Hisz pa nii i peł nej szy ku Fran cji oraz na wę drów kę po Dol nym Ślą sku.
W cza sie wtor ko wych i so bot nich spa ce rów z wo lon ta riu sza mi zo sta ną za pre -
zen to wa ne dzie ła sztu ki wło skiej, fran cu skiej, hisz pań skiej i ślą skiej. Do dat ko -
wo po so bot nich spa ce rach wi dzo wie bę dą mie li szan sę udać się w dal szą – mu -
zycz ną – po dróż, wsłu chu jąc się w mu zy kę da ne go re gio nu w wy ko na niu gi ta -
rzy sty, pa na To ma sza Ra dzi szew skie go, oraz je go go ści.

1 sierp nia, godz. 11.00, 5 sierp nia, godz. 16.00
Szy kow na Fran cja – spa cer z wo lon ta riu sza mi
5 sierp nia, godz. 17.00 Mu zycz na po dróż do Fran cji,
du et gi ta ro wy Ur szu la Skow roń ska i To masz Ra dzi szew ski
19 sierp nia, godz. 16.00, 22 sierp nia, godz. 11.00
Fa scy nu ją cy Dol ny Śląsk – spa cer z wo lon ta riu sza mi
19 sierp nia, godz. 17.00
Mu zycz na po dróż po Dol nym Ślą sku du et gi ta ro wy,
To masz Ra dzi szew ski i Ka rol Woź niak Wstęp wol ny!

Zaklinacz Kobiet
31 sierpnia 18:00

DK Bakara, ul. Różana 4 we Wrocławiu
In te rak tyw ny, pe łen hu mo ru se ans ko -
edu ka cyj ny ty pu One Man Show,
do któ re go sce na riusz pi sze sa mo ży -
cie.  Grze gorz Kor dek w lek ki i dow cip -
ny spo sób od po wia da na trud ne co -
dzien ne py ta nia do ty czą ce ko biet,
męż czyzn i związ ku. Jest to nie po wta -
rzal na szan sa, by ktoś in ny w do bit ny
i zro zu mia ły spo sób prze ka zał to
wszyst ko, co Ty od dłuż sze go cza su
sta rasz się jej/mu po wie dzieć oraz
moż li wość zgłę bie nia ta jem nic bu do -
wa nia szczę śli we go związ ku. 



Posłuchane 3.0
19 sierpnia Bosmanat nad Zalewem Witoszówka, Świdnica
Pod tą na zwą kry je się ca ło rocz ny cykl spo tkań edu ka cyj nych, ma ją cych na ce lu
sty mu lo wa nie pu blicz no ści do ak tyw ne go ob co wa nia z sze ro ko po ję tą mu zy ką
oraz re gu lar ne go udzia łu w kul tu rze na naj wyż szym po zio mie. 
Sta ran nie do bra ne mu zycz ne emo cje w pięk nej oko li cy za pew nią: Na no ok of the
North – ko la bo ra cja Pio tra Ka liń skie go z Hat ti Vat ti ze Ste fa nem We so łow skim,
któ rzy ma ją na swo ich kon tach współ pra cę z na zwi ska mi ta ki mi jak Mi ko łaj Bu -
ga jak czy Mi sia Fur tak; uta len to wa ny pier wia stek ko bie cy – Re si na, po łą cze nie
wio lon cze list ki, kom po zy tor ki i mu zy ko te ra peut ki współ two rzą cej mu zy kę
do spek ta kli te atral nych. W Bos ma na cie po ja wi się rów nież Na ph ta, zna ny
z pro jek tu Na ph ta Li ve Band, ja ko pro wa dzą cy au dy cję Pur pu ro we Rej sy w Ra -
diu LUZ i pod opiecz ny wy twór ni Astig ma tic Re cords. Nie za brak nie Urbań skie -
go, czy li Wojt ka zwią za ne go z ini cja ty wą RY SY, pro du cen ta i cza ro dzie ja dźwię -
ku gra ją ce go na naj więk szych sce nach mu zycz nych świa ta. Na tym nie ko niec!
Do kra iny wie czor ne go re lak su pod czas after par ty w Pu sto sta nie prze nio są nas:
re pre zen tan ci eki py Re gi me Szy mon Piotr, en tu zja sta elek tro ni ki i re dak tor Wie -
czo ru Klu bo we go w Ra diu LUZ, i Sie ra kow ski, łą czą cy w swo ich se tach eg zo -
tycz ne dźwię ki z sub tel ny mi, a tak że su ro wy mi me lo dia mi, któ ry mi za wład nął
ser ca mi wro cław skiej pu blicz no ści; oraz po cho dzą cy ze Świd ni cy Sli me, gra ją cy
za rów no se ty, jak i mu zy kę na ży wo, do brze zna ny wśród świd nic kiej wi dow ni.
Nie zabraknie również wydarzeń towarzyszących, a także konkursu dla młodych
twórców z regionu Dolnego Śląska. Po więcej informacji zapraszamy na fanpage
Posłuchane oraz stronę internetową.

Bi le ty: 35 zł

Kabaret Hrabi Cyrkuśniki
27 sierpnia 19:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław
im. J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10

Ka ba ret Hra bi to esen cja wzię ta z kil -
ku naj więk szych pol skich ka ba re tów
„mło de go po ko le nia”. Zwró ci li na sie -
bie uwa gę pro gra mem „De mo”, któ ry
był pre zen ta cją ich moż li wo ści. Pu -
blicz ność ko na ła ze śmie chu. Póź niej
by ło już tyl ko go rzej – na każ dym ko -
lej nym spek ta klu od no to wy wa no co -
raz wię cej przy pad ków za słab nię cia ze
śmie chu. Oprócz te go że ba wią, po tra -
fią tak że skło nić do re flek sji i wy krze -
sać z wi dza emo cje ja kich na pew no
się nie spo dzie wa. Ka ba ret Hra bi to
tak że bar dzo sta ran nie przy go to wa ne
tek sty i po pis gry ak tor skiej.

Bi le ty: 60 zł, 50 zł, 40 zł

rival Sons
14 sierpnia 19:30

Zaklęte Rewiry, ul. Krakowska 100, Wrocław

Ame ry kań ski ze spół, in spi ru ją cy się
hard -roc kiem i blu esem, po wstał 10 lat
temu w 2008 roku. 
Pierw szy ma te riał gru py za ty tu ło wa ny
Be fo re The Fi re po wstał rok póź niej. 
W 2010 ro ku mu zy cy pod pi sa li kon trakt
pły to wy z wy twór nią Eara che Re cords,
a wy ni kiem tej współ pra cy jest krą żek
Pres su re & Ti me.
Ri val Sons to gru pa zna na przede
wszyst kim z wy śmie ni tych kon cer -
tów. Mu zy cy mie li już oka zję wy stę po -
wać u bo ku m.in. Ali ce Co oper, Kid
Roc ka i Ju das Priest.
Na nad cho dzą cej tra sie pro mo wać bę -
dą al bum Hol low Bo nes. To pią ta pły -
ta gru py, któ ra pre mie rę mia ła 10
czerw ca te go ro ku.

Bilety: 95 zł

Badach, napiórkowski,
Herdzin
Di re Stra its Sym fo nicz nie
31 sierpnia 19:00

Narodowe Forum Muzyki,
Plac Wolności 1 we Wrocławiu

Pro jekt po wstał dzię ki pra cy je go po my -
sło daw ców: Krzysz to fa Her dzi na – au -
to ra ge nial nych aran ża cji or kie stro wych,
Ku by Ba da cha – wo ka li sty o wy jąt ko -
wym gło sie oraz Mar ka Na piór kow skie -
go – nie zwy kłe go gi ta rzy sty.
Pio sen ki le gen dar ne go bry tyj skie go ze -
spo łu zy sku ją no wy wy miar dzię ki
przede wszyst kim or kie strze sym fo -
nicz nej, na da ją cej wy jąt ko wo ści brzmie -
nia. Ca łość do peł nia ją czo ło wi mu zy cy
pol skiej sce ny jaz zo wej – Ro bert Ku bi -
szyn, gi ta ra ba so wa, To masz Kał wak,
for te pian, Pa weł Do bro wol ski, per ku sja.

Bilety dostępne: 69 zł | nfm.wroclaw.pl

Da rek ru bi now ski Qu in tet 
Mu zycz ny fi ni saż wy sta wy: Gor -
don Parks: Apa rat to mo ja broń
21 sierp nia 19:00

Ta ras na da chu Mu zeum Współ cze sne go
Wro cław, pl. Strzegomski 2A
Da rek ru bi now ski Qu in tet w skła dzie:
Da rek ru bi now ski (sak so fon), Mar cin elsz -
kow ski (trąb ka), Piotr na ra jow ski (kon tra -
bas), Bar tek Sza blow ski (per ku sja), grze -
gorz Zió łek (pia ni no). 

W pro gra mie wie czo ru: kon cert jaz zo -
wy in spi ro wa ny twór czo ścią Mi le sa
Da vi sa z cza sów „Pierw sze go Wiel kie -
go Kwin te tu”, jak i z póź niej szej twór -
czo ści mi strza. Ca łość za ha czy rów -
nież o kom po zy cje z cza sów be bo pu. 
Te go dnia w godz. 18:00–19:00 po raz
ostat ni bę dzie moż na bez płat nie zo -
ba czyć wy sta wę Gor do na Park sa
„Apa rat to mo ja broń”.

Wstęp wolny!



Bu sker Bus XXI Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Sztu ki Ulicz nej
Wro cła w 19-20 | Zie lo na Gó ra 22-23 | Kro to szy n 25-27 sierpnia

Bu sker Bus to fe sti wal, pod czas któ re go in te rak cja pu blicz no ści z ar ty sta mi jest
klu czo wa. Sta ran nie do pra co wa ne sztucz ki, te atr im pro wi zo wa ny, wspól ne
śpie wa nie, ta niec na uli cy i im po nu ją ce po ka zy no we go cyr ku. Tu taj wszyst ko
jest moż li we. Nie za brak nie mu zy ki na ży wo, po ka zów ognio wych, tań ca brzu -
cha, akro ba cji w ko le cyr ko wym, sztu czek z ba lo na mi, po ka zów żon gler ki, ba -
lan so wa nia i ma ni pu la cji. Swo je umie jęt no ści za pre zen tu ją ar ty ści z Gre cji, Ja -
po nii, Fran cji, No wej Ze lan dii i wie lu in nych kra jów. Jed no cze śnie wy stę py bę dą
od by wać się na ok. 5 przy stan kach fe sti wa lo wych. 
Każ dy fe sti wa lo wy dzień za koń czy Bu sker Bus Ka ba ret. Ar ty ści udo wod nią, że te
wszyst kie dys cy pli ny moż na po łą czyć. Za pre zen tu ją swo je naj lep sze tri ki i spon -
ta nicz nie wy my ślo ne po ka zy, któ ry mi nie ustan nie za ska ku ją. To wszyst ko
przy bo ga tej opra wie mu zycz nej. Wiel kie jam ses sion z udzia łem fe sti wa lo wych
gwiazd i lo kal nych ar ty stów to już tra dy cja. 
Wstęp na wszyst kie wy da rze nia jest bez płat ny. Nie ma ba rie rek i krze seł, więc
war to za brać ze so bą ka ri ma tę, aby wy god nie obej rzeć przed sta wie nia. Pa mię -
taj cie, że dla ar ty stów ulicz nych wy na gro dze niem jest to, co otrzy ma ją od pu -
blicz no ści, Nie za po mnij cie wy na gro dzić ich pie niędz mi, owa cja mi czy cho ciaż
uśmie chem. Im wię cej da cie im ener gii, tym wię cej jej od nich otrzy ma cie.

www.bu sker bus.com/pl/ar ti sts -2017

Te atr na ró żan ce
Po ciąg do...
3 i 4 sierp nia 19:00

CK Ago ra ul. Serb ska 5A
re ży se ria – Do ro ta Wierz bic ka Ma tar rel li
Sce na riusz – Do ro ta Wierz bic ka Ma tar rel li
i ak to rzy Te atru na ró żan ce
re ż. świa tła i dźwię ku – Piotr grzą dziel
Wy stę pu ją: Sta ni sław gó ral, lu cy na jur kie -
wicz, jo an na łuź ny, Ka ro li na Mu cha, Do ro -
ta na wrot, li la Paw lak, Pau li na Woź nic ka,
le sław Za ma ro

Po ciąg do… – to au tor ski spek takl Do -
ro ty Wierz bic kiej Ma tar rel li, wro cław -
skiej ak tor ki, któ ra z gru pą ak to rów
ama to rów Te atru na Ró żan ce stwo -
rzy ła sce na riusz i wy re ży se ro wa ła
peł ne dy na mi ki, po ezji i ży cio wych re -
flek sji przed sta wie nie.
In spi ra cją spektaklu by ła po wsta ła
w 2010 r. kul to wa wro cław ska in sta la -
cja pod tym sa mym ty tu łem. W go -
dzin nym przed sta wie niu po ru szo ne
zo sta ły naj istot niej sze, mię dzy po ko le -
nio we i ży cio we pro ble my współ cze -
snych lu dzi. Te ma ty po szcze gól nych
scen zo sta ły za czerp nię te z naj cie kaw -
szych i naj bar dziej po ru sza ją cych dys -
ku sji w róż nych me diach spo łecz no -
ścio wych. Wi dzo wie wraz z ak to ra mi
uda ją się zatem w in try gu ją cą po dróż,
trzeba zobaczyć ja ki bę dzie jej fi nał? 

Wstęp wol ny!

Po lko wic kie la to Kul tu ral ne
12 sierp nia od 15:00

Park Za baw i Wy po czyn ku w Po lko wi cach 
W sierp nio wą so bo tę pu blicz ność roz -
ba wi do łez Ka ba ret K2, na stęp nie nie -
zwy kle kli ma tycz nym re ci ta lem To -
masz Stoc kin ger za pro si od wie dza ją -
cych po lko wic ki park w po dróż po dwu -
dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym.
Wa ka cyj ny kli mat spo tę gu ją wie czor ne
wy stę py dwóch ze spo łów pol skiej mu -
zy ki ta necz nej – ener ge tycz ny Lo ver -
boy i prze bo jo wy Mar kus P. www.pca.pl



Para – buch! nie tylko ilustracje ewy i Pawła Pawlaków
Do 27 sierpnia  Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Wy sta wa twór czo ści Ewy i Paw ła Paw la ków jest za pro sze niem do ki pią cej ko lo ra mi po dró ży po świa tach wy kre owa nych
przez wro cław skich gra fi ków. Po ka za nych zo sta ło po nad 300 ory gi na łów, w tym tak że pro jek ty, któ re – jak do tąd – nie
uka za ły się dru kiem. In try gu ją cym i atrak cyj nym wi zu al nie uzu peł nie niem za war to ści eks po zy cji są pro jek ty la lek i sce -
no gra fii oraz słyn nej Fon tan ny Kra sna li sprzed Wro cław skie go Te atru La lek au tor stwa Paw ła, pocz tów ki Ewy i książ ki
do ku men tu ją ce jej dzia łal ność trans la tor ską, a tak że wy daw nic twa za gra nicz ne z do rob ku oboj ga ar ty stów.

Atlas ptaków, mazurki

jeMS ar chi tek ci (RE) ko lek cje
Do 20 sierp nia

Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu,
ul. Ber nar dyń ska 5

Zapraszamy na ostat nie dni wy sta wy
pro jek tów jed nej z naj waż niej szych
i naj czę ściej na gra dza nych pol skich
pra cow ni ar chi tek to nicz nych. Ce lem
JEMS -ów nie jest ar chi tek tu ra epa tu -
ją ca for mą. Waż ne są na to miast uni -
wer sal ne kom po nen ty: po rzą dek, tek -
to ni ka, pro por cje i re gu ły bu do wy for -
my, na tu ral ne moż li wo ści ma te ria łów,
świa tło i upły wa ją cy czas. Na wy sta wie
zo ba czy my czte ry zna ko mi te obiek ty
zre ali zo wa ne w ostat nich la tach: pod -
da ną re wi ta li za cji Ha lę Ko szy ki w War -
sza wie, Mię dzy na ro do we Cen trum
Kon gre so we w Ka to wi cach, roz bu do -
wa ny gmach ASP w War sza wie oraz
no wy gmach Bi blio te ki Ra czyń skich
w Po zna niu (2013). To wa rzy szy im
dzie sięć waż nych dla pra cow ni – choć
nie zre ali zo wa nych – pro jek tów. 

Kre sy na przed wo jen nej
pocz tów ce
Do 1 paź dzier ni ka

Mu zeum Miej skie Wro cła wia,
Pa łac Kró lew ski, ul Kazimierza Wlk

Kre sy – hi sto rycz na kra ina bli ska na -
szym ser com, dla du żej czę ści Dol no -
ślą za ków to ro dzin ne stro ny, zna ne ze
wspo mnień krew nych oraz li te ra tu ry.
Wy sta wa pre zen tu je przede wszyst -
kim ar chi tek tu rę z ob sza ru trzech wo -
je wództw: lwow skie go, sta ni sła wow -
skie go i tar no pol skie go oraz wi do ki gór
z Re zer wa tu Gor ga ny i Czar na Gó ra.
Pokazanych zo sta nie po nad 250 pocz -
tó wek ar ty stów fo to gra fi ków (m. in:
Jan Buł hak, Adam Len kie wicz, Ta de usz
Ma ciej ko) i ma la rzy, z któ rych wie le
wy da ły zna ne wy daw nic twa. 
Są to obiekty na le żą ce do pry wat ne go
ko lek cjo ne ra, an ty kwa ria tu Po liart
oraz Mu zeum Sztu ki Me da lier skiej. 

Kuratorka: Dagna Kochanowska
Bilety: N 15 zł/U 10 zł

Stanisławów, ul. Karpińskiego

Stanisław chmura
Lwów na kartkach pocztowych
Do 31 sierpnia

MBP Filia nr 6, Wrocław, ul. Lwowska 21
Wro cław ski fi lo ka ry sta Sta ni sław
Chmu ra za pra sza na ko lej ną z po -
nad 300 wy staw, któ re pre zen to wał
w ca łej Pol sce oraz Ru mu nii.
Wy sta wa skła da się z kar tek pocz to -
wych po cho dzą cych ze zbio ru li czą ce -
go obec nie po nad 88 tys., z któ rych
więk szość to dar lu dzi do brej wo li.
Wy sta wa Lwów po ka zu je jak wy glą -
da ło to pięk ne mia sto w prze szło ści,
są tak że kart ki z ro ku 1939, z lat 60-
tych i 70-tych ub. stu le cia i młod sze.

Kontakt: tel. 691 963 808 |Wstęp wolny!



mnwr.art.pl

Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu

Wystawy stałe: 
„Śląska rzeźba kamienna XII–XVI w.”  
„Sztuka śląska XIV–XVI w.” 
„Sztuka śląska XVI–XIX w.”  
„Sztuka europejska XV–XX w.” 
„Sztuka polska XVII–XIX w.”  

Wystawy czasowe: 
„Para – buch! Nie tylko 
ilustracje Ewy i Pawła Pawlaków” 
2 czerwca – 27 sierpnia 2017

„Skarbiec. Złotnictwo 
archikatedry wrocławskiej” 
13 czerwca – 24 września 2017 

„Dawne instrumenty matematyczne”  
13 czerwca – 13 sierpnia 2017

Panorama 
Racławicka
 
Wystawa stała: 
Dzieło J. Styki i W. Kossaka  
z lat 1893–1894 upamiętniające 
100. rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej 
 
Wystawa czasowa:
„Ekslibrisy kościuszkowskie – 2017”  
23 czerwca – 30 września 2017

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki  
Współczesnej

Wystawa stała: 
„Kolekcja sztuki polskiej  
II połowy XX i XXI w.”  
 
Wystawa czasowa: 
„Nowe horyzonty w nowych  
mediach. Zjawiska sztuki polskiej  
w latach 1945–1981”
4 czerwca – 6 sierpnia 2017

Muzeum  
Etnograficzne

Wystawa stała: 
„Dolnoślązacy. Pamięć, 
kultura, tożsamość” 

Wystawa czasowa: 
„Pe drom baro… Na wielkiej drodze. 
Od Cyganów do Romów”
20 maja – 3 września 2017

#do
czterech 
razy
sztuka!

Sierpień 2017



Dro gi do Wro cła wia
Do 3 wrze śnia

Mu zeum Miej skie Wro cła wia, Sta ry Ra tusz
Ha li na Okól ska, kie row nicz ka Mu zeum
Hi sto rycz ne go (od dział Mu zeum Miej -
skie go Wro cła wia) prze pro wa dzi ła wy -
wia dy z 35 miesz kań ca mi Wro cła wia
do ty czą ce ich lo sów ro dzin nych, któ re
w re zul ta cie za koń czy ły się osie dle niem w sto li cy Dol ne go Ślą ska. Przod ko wie
po wo jen nych wro cła wian po cho dzi li z Kre sów po łu dnio wo-wschod nich, Ga li cji
Za chod niej, cen tral nych ziem Pol ski, Ma ło pol ski, Wiel ko pol ski, Ju go sła wii, Fran -
cji i Wiel kiej Bry ta nii. Re pre zen to wa li oni róż ne śro do wi ska spo łecz ne, roz ma -
ity po ziom wy kształ ce nia i kul ty wo wa li od mien ne tra dy cje. Za nim do tar li
do Wro cła wia, wów czas mia sta do tkli wie znisz czo ne go przez dzia ła nia wo jen -
ne, sa mi prze ży li cięż kie chwi le w obo zach kon cen tra cyj nych, ła grach na Sy be -
rii, w ofla gach. Część z nich dzia łał w par ty zant ce. Ich dzie ci i na stęp ne po ko le -
nia uro dzi ły się już we Wro cła wiu.
Te wszyst kie hi sto rie zo sta ną w ra mach wy sta wy zi lu stro wa ne pry wat ny mi
zdję cia mi, do ku men ta mi i pa miąt ka mi oso bi sty mi. Wy stawie towarzyszy ka ta -
lo g, pro mo cja książ ki – 24 sierp nia 2017 ro ku.

Ku ra tor ka – Ha li na Okól ska | Bilety: N 15 zł / U 10 zł

an drzej la cho wicz
Do 27 sierpnia

Galeria Za Szafą, św. Marcina 4, Wrocław
Stu dio wał w PWSSP (ob. ASP) we Wro -
cła wiu w pra c. prof. S. Daw skie go.
W 1970 r. z żo ną Na ta lią Lach -La cho -
wicz i Zbi gnie wem Dłu ba kiem za ło ży li
neo awan gar do wą, po szu ku ją cą gru pę
Per ma fo. W dzia łal ność Per ma fo wpi -
sa na by ła kon te sta cja i pod wa ża nie za -
sad obo wią zu ją cych wte dy w sztu ce,
dzię ki cze mu gru pa przez po nad 10 lat
by ła jed nym z naj cie kaw szych zja wisk
na ar ty stycz nej ma pie Pol ski. Był twór -
cą wszech stron nym – zaj mo wał się
ma lar stwem, gra fi ką, sztu ka mi au dio -
wi zu al ny mi, fil mem, a przede wszyst -
kim fo to gra fią. Waż nym ob sza rem je go
dzia łal no ści by ły roz wa ża nia teo re tycz -
ne na te mat sztu ki – był au to rem wie lu
tek stów, m.in. Po zio my ener ge tycz ne
sztu ki, Zwąt pie nie i na dzie ja i po stu la -
tów ar ty stycz nych. Stwo rzył po ję cie
sztu ki per ma nent nej, któ re roz wi jał
w cią gu ca łej dzia łal no ści ar ty stycz nej.
Był ba da czem ję zy ka wi zu al ne go fo to -
gra fii. Ini cjo wał i or ga ni zo wał dys ku sje
o sztu ce, dys kur sy teo re tycz ne, wy sta -
wy wła sne i in nych ar ty stów, tak że z za -
gra ni cy. Wraz z An drze jem Wil lem i Na -
ta lią LL za ini cjo wał wro cław skie Trien -
na le Ry sun ku. Uzna wa ny jest za jed ne -
go z naj waż niej szych przed sta wi cie li
kon cep tu ali zmu w Pol sce. W 2009 r.
uho no ro wany Srebr nym Me da lem Za -
słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar tis i pre sti żo -
wą Na gro dą im. Ka ta rzy ny Ko bro, któ rą
przy zna je śro do wi sko ar ty stycz ne.
An drzej La cho wicz swo je ży cie zwią zał
z Wro cła wiem, gdzie zmarł po cięż kiej
cho ro bie w 2015 r. Jest jed ną z naj cie -
kaw szych po sta ci śro do wi ska dol no ślą -
skich ar ty stów dru giej po ło wy XX w. 

Andrzej Lachowicz, energia upadku1981

Wi told lisz kow ski Mul ti struk tu ry – sztu ka oso bi sta
4 sierpnia 20:00 Galeria Ring, Rynek 12 w Legnicy
Mul ti struk tu ry to wie lo wąt ko we przed się wzię cie skła da ją ce się z wie lu prze ni -
ka ją cych się sty li styk ar ty stycz nych zre ali zo wa ne przy współ pra cy i po mo cy or -
ga ni za cyj nej Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu. Pre zen ta cja obej mu je wy -
sta wę ma lar stwa, ry sun ków i obiek tów pt.: Struk tu ry oso bi ste oraz mul ti me -
dial ną pro jek cję pt.: Sztu ka zja wi sko wa. 
Wi told lisz kow ski – ab sol went (1979) Wy dzia łu Ma lar stwa, Gra fi ki i Rzeź by ASP
we Wro cła wiu. Jest au to rem po nad 80. in dy wi du al nych wy staw i po ka zów mul -
ti me dial nych, uczest ni czył w se mi na riach i fe sti wa lach, zre ali zo wał licz ne ak cje
ulicz ne i hap pe nin gi. Pre zen tu je nurt sztu ki eks pe ry men tal nej i in ter dy scy pli -
nar nej, a ak tyw ność ar ty stycz ną łą czy z re flek sją teo re tycz ną i es te tycz ną.
Od 2004 czło nek Za rzą du Okrę gu ZPAP we Wro cła wiu. Od 2013 wi ce pre zes Fun -
da cji OK, ART, pra cu je w Ośrod ku Kul tu ral nej Ani ma cji Po dwór ko wej i Te atrze
Pol skim we Wro cła wiu. W 2013 r. otrzymał na gro dę w dzie dzi nie kul tu ry i sztu ki
Mar szał ka Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, w 2014 zło tą od zna kę ZPAP. 

PRO JEK CJA MUL Ti ME DiAL NA g. 21:00, Dzie dzi niec Zam ku Pi stow skie go | Wystawa do 27.08
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Rodzina Wroneckich



Ste fan Wą sik Eko lo gia mia sta 
18 sierpnia 18:00
MWW, pl. Strzegomski 2a we Wrocławiu
Pod zie mią też trwa ży cie. Już daw no
sko ja rzo no mia sto z ter mi tie rą al bo
ulem. Jest w nim roj no, by wa tłocz no...
Mło dy fo to graf wró cił z mia sta ze
zbio rem kil ku dzie się ciu re kwi zy tów,
al bo po wi do ków. Te raz jest czas, gdy
wy kła da je na sto le, a wszyst kie skła -
da ją się na opo wieść o miej skiej eko lo -
gii. Nie ostro, tro chę mgli ście, przy pad -
ko wo lub nie chluj nie. Szyb ko, bo tu nic
nie stoi w miej scu, tak jak miesz kań cy
mro wi ska ni gdy nie po wró cą tam,
gdzie by li przed chwi lą.

Bar tek Lis – ku ra tor
Do 25.09.2017

Woj tek Sien kie wicz
Jak zro bi łem uli cę Oław ską
Do 11 sierpnia

Ga le ria Miej sce przy Miej scu,
pl. Strzelecki 14 we Wrocławiu

W Pol sce jest 18 ulic no szą cych na zwę
po cho dzą cą od mia sta, w któ rym się uro -
dzi łem – Oła wy. (...) Więk szość fo to gra -
fo wa nych ulic to prze lo to we dro gi „skądś
do Oła wy” (...) Pe ry fe ryj ność tych miejsc
w peł ni od po wia da pe ry fe ryj ne mu cha -
rak te ro wi mia sta, któ re go hi sto ria jest
tyl ko obo jęt nym tłem co dzien ne go ży cia.
(...) Woj tek Sien kie wicz – fo to graf, ko larz,
re por ter, oj ciec, mąż, fre elan cer, go spo -
darz do mu i ab sol went ITF w Opa wie.

Woj tek ulrich New De al 
9 sierp nia 19:00

Ga le ria Awan gar da BWA Wro cław,
ul. Wi ta Stwo sza 32 

New De al to opo wieść o per ma nent nym
kry zy sie w ota cza ją cym nas świe cie.
Wy sta wa Wojt ka Ulri cha to pró ba przyj -
rze nia się te mu, jak funk cjo nu je rze czy -
wi stość, jak ją stwa rza my i w ja ki spo -
sób po zo sta je dla nas nie do stęp na. Ży -
ją cy i two rzą cy w No wym Jor ku i Mek -
sy ku ar ty sta kon fron tu je wi dza z moc -
nym i do słow nym prze ka zem, do któ re -
go opi su nie zbęd ne jest cią głe po zy ski -
wa nie no wych da nych i ob ra zów.
Choć pra ce Ulri cha mó wią o zja wi skach,
z któ ry mi mo gli śmy się już ze tknąć (jak
na przy kład pra ca dzie ci), to czę sto ucie -
ka ją nam one z po la wi dze nia. Ar ty sta za -
da je nam sze reg py tań, ta kich jak: Ja ki jest
ten no wy po rzą dek? Ja ka jest ce na na sze -
go do bro by tu? Ja ki jest ten no wy układ,
na któ ry tak en tu zja stycz nie się go dzi -
my?” – mó wi Pa weł Ja rodz ki, ku ra tor wy -
sta wy. Ob cu jąc z je go sztu ką za wsze
wcho dzi my w nie zręcz ne sy tu acje, krę pu -
ją ce, wy trą ca ją ce nas z po zy cji wi dza,
oglą da cza czy zwie dza ją ce go – do da je.

Do 24.09.2017

Widoki z okien pracowni
Do 30 września Mu zeum Fi lu me ni stycz ne, By strzy ca Kłodz ka, Ma ły Ry nek 1

czesław chwiszczuk, Sławoj Dubiel, andrzej Dudek-Dürer, janina Hobgarska, Krzysztof
Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Piotr Komorowski, ryszard Kopczyński, jacek lalak,
Magdalena lasota, Marek liksztet, ewa Martyniszyn, janusz Musiał, Michał Pietrzak,
Dorota Sitnik, rafał Warzecha, Wojciech Zawadzki [†], Waldemar Zieliński

Wy sta wa fo to gra fii człon ków Okrę gu Dol no ślą skie go ZPAF bę dą ca czę ścią ob -
cho dów 70-le cia Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków.
Eks po zy cji to wa rzy szą wy po wie dzi 18 Ar ty stów przed sta wio ne w for mie au tor -
skiej pre zen ta cji mul ti me dial nej Ewy Mar ty ni szyn.

Ewa Mar ty ni szyn, ku ra tor wy sta wy
Mi chał Pie trzak, ko mi sarz wy sta wy

fot. Dorota Sitnik

Katarzyna józefowicz
obiekty/instalacje z papieru
4 sierpnia 18:00

BWA ul. Długa 1, Jelenia Góra
Rzeź biar ka, ry sow nicz ka i wy kła dow -
czy ni. Stu dio wa ła na PWSSP (obec nie
ASP) w Gdań sku, dy plom w pra cow ni
prof. Edwar da Sit ka w 1986 roku. Ak -
tu al nie Dzie kan Wy dzia łu Rzeź by i In -
ter me diów ASP w Gdań sku.
Ar tyst ka wy ko rzy stu je pa pier i tek tu rę,
ma te ria ły nietrwa łe i bar dzo de li kat ne.
Wła sno ręcz nie two rzy kon struk cje zło -
żo ne z ty się cy ele men tów. Jej twór czość
sku pio na jest wo kół pro ble mów prze -
strze ni, wie lo ele men to wo ści, sa mo wy -
star czal no ści, co dzien no ści, ob ser wa cji,
ko lek cjo no wa nia i me to dy pra cy.



olga nowicka Akwarele
Do 29 sierpnia

Klub Muzyki i Literatury,
pl. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu

Au tor ka ob ra zów po słu gu je się trud ną
tech ni ką akwa re li, trud ną, gdyż wy ma -
ga ona pre cy zji, zde cy do wa nia i szyb -
ko ści w pro ce sie ma lo wa nia, nie da jąc
pra wie żad nej moż li wo ści do ko ny wa -
nia po pra wek i re tu szy. Jej akwa re le
wpro wa dza ją w świat za uro czeń i fa -
scy na cji. Ar tyst ka wie dzie nas kre so wy -
mi dro ga mi wspól nej pol skiej i bia ło ru -
skiej hi sto rii. W tej wę drów ce po dzi wia -
my za mek w Nie świe żu, Me re czowsz -
czy znę na Po le siu, ma jąt ek Mic kie wi -
czów w Za osiu, so pli cow ski ogród  Zo si.

Klub czynny pn-pt w godz. 10:00-18:00
w so. 12:00-18:00 | Wstęp wolny!

Zbi gniew Kar piń ski
Nie stru dzo ny ana li tyk ob ra zu
Do 31 sierp nia

Muzeum Historyczne, Pałac Królewski,
ul. Kazimierza Wielkiego 35

Ko lo ry sta, eks pre sjo ni sta, twór ca ory -
gi nal nej kon cep cji „re ali zmu bez kom -
pro mi so we go. Eks po zy cja jest na tu -
ral ną kon se kwen cją prze ka za nia
przez prof. Sta ni sła wa R. Kor ty kę
do zbio rów mu ze al nych de po zy tu
twór czo ści ar ty sty. Ko lek cja ta po zwa -
la na peł ne i wy czer pu ją ce przed sta -
wie nie róż no rod no ści za rów no tech -
nik, jak i te ma tów po dej mo wa nych
przez Kar piń skie go. Po za kra jo bra zem
ma lo wał rów nież mar twe na tu ry, por -
tre ty, ak ty i sce ny ro dza jo we.

joanna Krajewska
Ćwiczenia z kompozycji
19 sierpnia 20:00

Macondo, ul. Pomorska 19, Wrocław
Gra fi ki po wsta ły w wy ni ku skła do wa -
nia sko ja rzeń z te ma ty ką przy ro dy
i pro ce sów ja kie w niej za cho dzą. Pod -
czas pra cy ko lej ne ele men ty po ja wia ły
się na pa pie rze w wy ni ku sko ja rze nia
i in tu icyj ne go uzu peł nia nia zbio rów.
Przede wszyst kim jed nak ba da łam jak
dzia ła bu do wa nie kom po zy cji. In te re -
so wał mnie sam pro ces za peł nia nia
kart ki ele men ta mi. Spraw dza łam jak
ze sta wiać ze so bą roż ne spo so by ry -
sun ki i kształ ty, ile mo gę po zo sta wić
na kart ce wol ne go miej sca i kie dy jest
mo ment koń czą cy pra cę.

Jo an na Kra jew ska

Wizja szkła V edycja
do 3 września

Muzeum Karkonoskie,
ul. Jana Matejki 28 w Jeleniej Górze

Na wy sta wie pre zen to wa ne są pra ce
stu den tów wy ko na ne na wy dzia le Ce -
ra mi ki i Szkła, któ re go dzie ka nem jest
prof. Ka zi mierz Paw lak. Za kres prac
obej mu je dzie ła wy ko na ne w pra cow -
niach: Szkła w Ar chi tek tu rze, Pod staw
Szkła Użyt ko we go, Pro jek to wa nia
Szkła Użyt ko we go przez stu den tów
stu diów li cen cjac kich i ma gi ster skich.
Pra ce po ka zu ją in dy wi du al ne wi dze nie
szkła i je go prak tycz ne wy ko rzy sta nie.
(W ra mach Art & Glass Fe sti wal).

Da wid Krzy stecz ko
na ta lia Pio trow ska gro cho ła
PO DRU GIEJ STRO NIE LU STRA
Do 12 sierp nia
Ga le ria Srebra Pod Prze piór czym Ko szem,
Ry nek 38 w legnicy
Wy sta wa prezentuje bi żu te rię wy ko na ną
przy za sto so wa niu śre dnio wiecz nych tech nik
złot ni czych w po łą cze niu z au tor ską ideą
wzor nic twa. Krzy stecz ko efek tow nie łą czy
pięk no ka mie ni szla chet nych i na tu ral nych
krysz ta łów, po zo sta wio nych w swej nie zmie -
nio nej po sta ci. Eks pre syj na for ma sta je się tu
prze my śla ną i uni ka to wą rzeź bą.

Da wid Krzy stecz ko, ab sol wen t ASP w Ka to wi cach (dy plom ma gi ster ski w 2009 r.).
Zaj mu je się tak że fo to gra fię, gra fi ką (w tym użyt ko wą), two rze niem pla ka tów.
na ta lia Pio trow ska gro cho ła, zaj mu je się pro jek to wa niem bi żu te rii. Jej au tor skie
pro jek ty również mo żna po dzi wiać na wystawie.

Wła dy sław Kol busz
Malarz tego co bliskie
4 sierp nia 17:00

Mu zeum Pa pier nic twa,
Duszniki Zdrój, ul. Kłodzka 42

Naj wy bit niej szy współ cze sny dusz -
nic ki ma larz, ob cho dzi ju bi le usz 50-le -
cia swo jej dzia łal no ści ar ty stycz nej
w Dusz ni kach -Zdro ju.
Wy sta wa ma cha rak ter prze kro jo wy.
Pre zen tu je dusz nic kie pej za że, po wsta -
ją ce od koń ca lat 60., ko pie ma lar stwa
daw nych mi strzów, por tre ty, rów nież
w for mie zmi nia tu ry zo wa nej, pla ka ty
oraz me da le, za pro jek to wa ne z oka zji
Mię dzy na ro do wych Fe sti wa li Cho pi -
now skich w Dusz ni kach -Zdro ju. Łącz -
nie po nad 80 prac, z których większość
po cho dzi z ar chi wum sa me go Ar ty sty, 

Władysław Kol busz, Por tret F. Cho pi na, mi nia tu -
ra, na podstawie fotografii L.A. Bis so na



Te le mach Pi lit si dis
Prze mi ja nie
Do 27 sierp nia

Ga le ria Sztu ki w Le gni cy, Plac Katedralny 1 
Pi lit si dis uro dził się w Gre cji. Stu dio wał
w ASP w Kra ko wie, uzy sku jąc w 1967
ro ku dy plom w Pra cow ni Ma lar stwa
pro fe so ra Je rze go No wo siel skie go.
Zre ali zo wał 65 wy staw in dy wi du al nych
i uczest ni czył w po nad 380 wy sta wach
zbio ro wych w kra ju i za gra ni cą. Przez
wie le lat pra co wał ja ko wy kła dow ca.
Jest po strze ga ny ja ko ar ty sta, po eta, fi -
lo zof i pe da gog jed no cze śnie. Zaj mu je
się ma lar stwem, ry sun kiem, gra fi ką i fo -
to gra fią. Otrzy mał wie le na gród i wy róż -
nień na kra jo wych i za gra nicz nych wy -
sta wach sztu ki.

noc ne zwie dza nie mia sta
11 sierp nia 20:00

START – dzie dzi niec Mu zeum Zie mi Kłodz -
kiej, ul. Łu ka sie wi cza 4 w Kłodzku

Noc ne zwie dza nie mia sta z dresz czy -
kiem – PER ASPE RA AD ASTRA, czy li
nie zwy kłe ży cie co dzien ne wy cho wan -
ków ko le gium i kon wik tu je zu ic kie go
w Kłodz ku. Ścież ka mi hi sto rii Kłodz ka
po pro wa dzą pra cow ni cy Mu zeum oraz
wo lon ta riu sze. Du chy uczniów daw ne -
go ko le gium je zu ic kie go zdra dzą se kre -
ty z ży cia mia sta z XVII i XVIII w.
Prze chadz ce to wa rzy szyć bę dą scen ki
ro dza jo we, mu zy ka oraz te atr je zu ic -
ki. Te go wie czo ru swe bra my otwo rzy
daw ne ko le gium je zu ic kie, kon wikt
oraz ko ściół pw. Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny.
Wy stą pi ze spół RI TOR NEL LO z Czech
pod dy rek cją Mi cha ela Pospíšila zaj -
mu ją cy się od twa rza niem mu zy ki
daw nej zgod nie z du chem epo ki (hi -
sto ri cal ly in for med per for man ce).

Wstęp wolny!

günter grass – ko lek cja gdań ska w dro dze
8 sierpnia 17:00

Mu zeum Pa na Ta de usza – Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich,
Ka mie ni ca pod Zło tym Słońcem Rynek 6 

Gdań ska Ga le ria Günte ra Gras sa jest do mem jed nej
z naj więk szych na świe cie ko lek cji zmar łe go w 2015 ro -
ku No bli sty – znaj du je się tam aż 114 prac. Grass, uro -
dzo ny w 1927 ro ku w Wol nym Mie ście Gdań sku, przez
ca łe ży cie chęt nie po wra cał do ro dzin ne go mia sta
nad Bał ty kiem tak w swo ich po dró żach, jak i w twór -
czo ści li te rac kiej czy pla stycz nej. Ja ko au tor Try lo gii
gdań skiej zy skał świa to wą sła wę w dzie dzi nie li te ra tu -
ry. Nie wszy scy jed nak wie dzą, że lau re at li te rac kiej Na -
gro dy No bla otrzy mał grun tow ne aka de mic kie wy -
kształ ce nie ar ty stycz ne na wyż szych uczel niach
w Düssel dor fie (gdzie stu dio wał m.in. obok Jo se pha
Beuy sa) i w Ber li nie (gdzie w póź niej szych la tach zo stał
rek to rem ma cie rzy stej uczel ni).

Kuratorka: Marta Wróblewska
Do 17.09.2017 | Wstęp wolny!

gunter grass, Dalej w turbocie
(noch immer im Butt)
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Ho me front
W ra mach Sce ny Ar ty stycz nej 17.
MFF T -Mo bi le No we Ho ry zon ty 
4 sierp nia 18:00

Ga le ria Stu dio BWA Wro cław
ul. Ru ska 46a/301 
ar ty ści: ro ee ro sen, ori le vin, guy Ben
ner, nadav Bin nun, yael Be dar shi

Wy sta wa o do mu,  do mu ja ko miej scu
pro duk cji „do mo wej” sztu ki. Do mu ja -
ko sce ne rii, w któ rej roz gry wa ją się dra -
ma ty co dzien no ści, do mu ja ko ży znej
gle bie, w któ rej kieł ku ją na sio na per -
wer sji i obłę du. Dom, o któ rym mo wa
wy sta wie Ho me front ma kon kret ną
toż sa mość: to dom izra el ski. Dom – ten
po zo sta wio ny w dia spo rze i ten zbu do -
wa ny w no wym kra ju – sta no wi oś sy -
jo ni stycz ne go dys kur su, bu du ją ce go
toż sa mość Izra el czy ków przez ostat nie
czte ry po ko le nia. Urzą dza nie się w no -
wym do mu jest ale go rią izra el skie go
pro jek tu pań stwo we go. 

Ku ra to rzy: Ewa i Stach Sza błow scy
Do 13.08.2017 

ewa axel rad Szta ma
Do 21 sierp nia

Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strzegomski 2A2

Pierw sza w Pol sce so lo wa wy sta wa
Ewy Axel rad, ab sol went ki ASP w Po -
zna niu oraz Roy al Col le ge of Art w Lon -
dy nie, au tor ki in sta la cji, obiek tów prze -
strzen nych, fil mów i fo to gra fii.
„Szta ma” to cie ka we sło wo. Pach nie po -
dwór ko wą so li dar no ścią. Pra ce przy go -
to wa ne na wy sta wę w MWW ana li zu ją
me cha ni zmy mo bi li zu ją ce męż czyzn
do zrze sza nia się w or ga ni za cjach oraz
za tra ca nia in dy wi du al no ści na rzecz
gru py, mię dzy in ny mi przez ma lo wa nie
cia ła, przy wdzie wa nie ma sek, zbroi czy
mun du rów. Axel rad w swo im kry tycz -
nym uję ciu się ga do głę bo ko za ko rze nio -
nej mie szan ki fa scy na cji, stra chu i uprze -
dze nia, na któ rych wy ro sła za chod nio eu -
ro pej ska fan ta zja na te mat ple mien no -
ści, szta my. Porusza kwe stię sa kra li za cji
i uwo dzi ciel skiej mo cy mun du ru.

Ku ra tor ka: Syl wia Se ra fi no wicz



Kino w Prozie Fil mo we biu ro po dró ży
Sierpień wszystkie nie dzie le

Klub Pro za, Wro cław – Przej ście Garn car skie 2, ii pię tro 
Fil mo we biu ro po dró ży to ha sło prze wod nie wa ka cyj ne go Ki na w Pro zie or ga -
ni zo wa ne go przez Wro cław ski Dom Li te ra tu ry. La tem, dzię ki wy świe tla nym fil -
mom, wi dzo wie co ty dzień prze nio są się do in ne go kra ju, a ich prze wod ni ka mi
bę dą wy bit ni re ży se rzy, któ rzy z da ne go re gio nu po cho dzą lub stwo rzy li ob ra zy
mu de dy ko wa ne. Pod czas dzie się ciu nie dziel nych wie czo rów zaprezentowane
zostaną dzie ła dwu dzie stu re ży se rów, dzię ki cze mu bę dzie  mo żna po znać róż -
ne spoj rze nia na da ny kraj, je go kul tu rę, lu dzi i kra jo bra zy. 
Or ga ni za to rzy wa ka cyj ne go cy klu za po wia da ją, że fil my bę dą re pre zen to wa ły
ki ne ma to gra fię na wy so kim po zio mie, do ce nio ną przez kry ty ków. Moż na li czyć
na pro duk cje kul to we, per ły kla sy ki, ale i rzad ko wy świe tla ne współ cze sne ob -
ra zy, a na wet na no wo ści. 

Wstęp wolny!

Śniadania w dobrym tonie
6 i 20 sierpnia 12:00 | 1, 10, 24 września 12:00

Kontener Kultury, Par k Sta ni sła wa Toł py we Wrocławiu
(położony na Ołbinie pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Prusa i Wyszyńskiego) 

Każ de spo tka nie, to so lid na daw ka do brej mu zy ki w wy ko na niu róż nych ar ty stów,
stu den tów i ab sol wen tów Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu, a tak że oka zja
do za po zna nia się z pra cą sce no gra fa, pro jek tan ta ko stiu mów, dy ry gen ta, ar ty -
sty -śpie wa ka czy kom po zy to ra oraz udzia łu w róż ne go ro dza ju warsz ta tach.

Wstęp wolny!

Dolnośląska giełda
Fonograficzna 
5 sierpnia 13:00-15:00

Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56

19 sierpnia 14:00-18:00
Zalew Witoszówka, Bosmatnat, Świdnica
(w ramach wydarzenia Posłuchane 3.0)                                                                                                           

Gieł da to do sko na ła oka zja, aby uzu -
peł nić swo ją ko lek cję płyt, na być tro -
chę no wych na grań, po wy mie niać się
krążka mi, czy po pro stu spo tkać się
i po roz ma wiać w przy ja znej at mos fe -
rze. W le cie tym bar dziej war to od wie -
dzić Fir lej, po nie waż sto iska z pły ta mi
zo sta ną usta wio ne także przy wejściu
do klu bu, przy uli cy Gra bi szyńskiej.
Zwy kle na gieł dzie do stępnych jest co
naj mniej kil ka ty sięcy płyt różnych ga -
tun ków – rock, me tal, jazz, pop, al ter -
na ty wa, elek tro ni ka. Do mi nu jący
nośnik to wi nyl, ale można też zna leźć
pły ty CD oraz ka se ty ma gne to fo no we.

Wstęp wolny,
za równo dla wy staw ców, jak i ku pu jących

ró żan ka śle
Kon kurs fo to gra ficz ny
na pocz tów kę z Ró żan ki
27 sierpnia 10 wrze śnia 13:00

CK Agora, ul. Serbska 5A
Za pra sza my do kon kur su fo to gra ficz -
ne go, któ re go efek tem bę dzie cykl wi -
do kó wek z wro cław skie go osie dla Ró -
żan ka. 15 naj lep szych fo to gra fii zo sta -
nie wy da nych w for mie uni ka to wych
pocz tó wek, a na stęp nie za pre zen to -
wa nych, a tak że ko lek tyw nie wy pi sa -
nych w cza sie spo tka nia wer ni sa żo we -
go na po cząt ku paź dzier ni ka.
Kon kurs ru sza 21 sierp nia i obej mu je
dwa nie dziel ne fo to spa ce ry (27 sierp -
nia i 10 wrze śnia od godz. 13.00, start
CK Ago ra) dla ca łych ro dzin po pro wa -
dzo ne przez ko lek tyw Od kryt ki.
Kon kurs po trwa do 10 wrze śnia 2017.

Szcze gó ły kon kur su oraz pro jek tu 
Ró żanka śle na www.cka go ra.pl

Szczawno Zdrój
Kulturalna turystyka
18 sierpnia 11:30
W bogatym programie wyciecz ki zwie -
dza nie Szczaw na oraz znaj du ją ce go się
tam Te atru Zdro jo we go im. Hen ry ka
Wie niaw skie go, w któ rym za kla sy cy -
stycz ną ele wa cją znaj du je się bo ga to
zdo bio na no ero ko ko wa sa la te atral na
oraz za byt ko wej Pal miar ni Wał brzych. 
De gu sta cja szcza wień skich wód mi ne -
ral nych, któ rych uży wa się do ku ra cji
pit nej, z trzech występu ją cych tam
źró deł: Miesz ko, Dą brów ka i Mły narz.
Fi na łem wy ciecz ki bę dzie tra dy cyj nie
kon cert ga lo wy pt. Ga la te no ro wa
w wy ko na niu tenora To ma sza Ma le -
szew skie go przy akom pa nia men cie
Mag da le ny Jasz czak – for te pian.

Prze jaz d au to ka rem w dwie strony
Koszt 55 zł/os. | Za pi sy: tel. 884 898 268,
bi le ty@sce na ka mie ni ca.pl
www.bilety.scenakamienica.pl



opro wa dza nia ku ra tor skie po wy sta wie
W ra mach wy da rzeń to wa rzy szą cych wy sta wie ju bi le uszo wej:
200 lat Osso li neum. 1817-2017
19 sierpnia 12:00 Gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37

Cho dzi mi o tę bi blio te kę ja ko o cór kę je dy nacz kę na wy da niu...
Dzie je Osso li neum we Lwo wie 1817-1946
W cza sie opro wa dza nia ku ra tor skie go przy bli żo na zo sta nie hi sto ria Za kła du Na -
ro do we go im. Osso liń skich od cza sów je go fun da to ra Jó ze fa Mak sy mi lia na
Osso liń skie go do cza sów dru giej woj ny świa to wej. Przed sta wio na zo sta nie hi -
sto ria po dzia łu i par ce la cji zbio rów, oraz prze wie zie nia czę ści zbio rów do Wro -
cła wia ja ko tzw. „da ru na ro du ukra iń skie go”.
19 sierpnia 16:00 Gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37

Wi tał Wro cław owe księ gi, skar by na szej pol skiej mo wy...
Dzie je Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich we Wro cła wiu 1946-2017
W cza sie spo tka nia z ku ra to ra mi wy sta wy przed sta wio na zo sta nie hi sto ria Za -
kła du Na ro do we go im. Osso liń skich od prze wie zie nia czę ści zbio rów do Wro -
cła wia, po przez cza sy włą cze nia Osso li neum do Pol skiej Aka de mii Na uk, re sty -
tu cję fun da cji w la tach 90. aż po dzień dzi siej szy.

Pro wa dze nie: dr Mar ta Pę kal ska (Dział in for ma cji Na uko wej, Osso li neum)
dr Łu kasz Ko nia rek (Dział Nu mi zma tycz ny Mu zeum Ksią żąt Lu bo mir skich, Osso li neum)

Skar by wro cław skiej ka te dry
Opro wa dza nie po wy sta wie
3, 10, 17, 31 sierpnia 11:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 5

Ja kie skar by kry ją się w jed nym z naj -
bo gat szych za so bów daw ne go złot -
nic twa sa kral ne go w tej czę ści Eu ro -
py, czy li ka te drze pw. św. Ja na Chrzci -
cie la we Wro cła wiu?
Podczas spotkań bę dzie moż na po -
znać hi sto rię skar bów z ar chi ka te dry
wro cław skiej: re li kwia rzy, mon stran cji,
fi gur, pa sto ra łów, kie li chów, lamp, li -
tur gicz nych stro jów ce re mo nial nych
i ak ce so riów oraz jed ne go z naj waż -
niej szych ele men tów wy sta wy  „Skar -
biec. Złot nic two ar chi ka te dry wro -
cław skiej”, czy li peł no wy mia ro wej re -
kon struk cji słyn ne go srebr ne go oł ta -
rza głów ne go ka te dry z 1591 r.

Pro wa dze nie: Agniesz ka Na glik
Wstęp z bi le tem do Muzeum
Miej sce zbiór ki: ta bli ca in for ma cyj na
w ho lu głów nym Mu zeum Na ro do we go 

otwar ta Wy mia na
Sąsiedz ka #3
19 sierpnia 12:00-15:00

Klub Fir lej, wstęp wol ny
Otwar ta Wy mia na Sąsiedz ka, czy li
prze strzeń dla bez go tówko we go ob ro -
tu odzieżą, książka mi i pły ta mi. Chętni będą mo gli również, w wy dzie lo nej stre -
fie, sprze da wać swo je rze czy. Przed sięwzięcie to opie ra się na idei wpro wa dze -
nia no wej for my na by wa nia, za prze sta nia nie po trzeb ne go gro ma dze nia rze czy
oraz możli wości dzie le nia się i po ma ga nia. Ak cja od by wa się pod ha słem
„przyjdź, wy mień, zo staw”, gdyż odzieżowe nad wyżki prze ka za ne zo sta ną or ga -
ni za cjom nio sącym po moc po trze bu jącym.
Pod czas ca ło dzien ne go wy da rze nia czyn na będzie Ka wiar nia Sąsiedz ka, przy ja -
zna prze strzeń ide al nie na da jąca się do spędza nia wol ne go cza su. Będzie
można ku pić na miej scu świeżo przy go to wa ne ka nap ki oraz cia sta, a także na -
pić się naj lep szej ja kości ka wy. Pła cisz ile chcesz.

Wstęp wolny!

Śniadanie z mistrzem
– Władysław Hasior
Spacer tematyczny
27 sierpnia 11:00

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1
Zwie dza ją cy przyj rzą się dzie łom
Wła dy sła wa Ha sio ra z róż nych eta -
pów je go twór czo ści, a na stęp nie bę -
dą mo gli po roz ma wiać o tym wy jąt -
ko wym ar ty ście przy śnia da niu
w mu ze al nej ka wiar ni.

Wstęp wolny!

niedziela
z antonim czechowem
20 sierpnia 16:00

Macondo, ul. Pomorska 19 we Wrocławiu
Nie dzie la z… no wła śnie z kim z uko -
cha nych pi sa rzy chcie li by ście spę dzić
nie dziel ne po po łu dnie? Co po wie cie
na An to nie go Cze cho wa? Wy bit ne go
ro syj skie go pi sa rza koń ca XIX wie ku?
Zaj rzy my do je go ży cio ry su, dra ma -
tów, no wel i opo wia dań. Za zna cza my,
że moż na nic nie wie dzieć na je go te -
mat! Naj waż niej sze, by dać się po -
rwać nie dziel ne mu czy ta niu i dys ku -
sjach oraz nie spie szyć się do ni kąd!

Wstęp wolny!



Dyp ty ki, tryp ty ki
i in ne oł ta rzy ki
Za ba wa pla stycz na (6-12 lat)
19 sierpnia 10:30

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu,
pl. Powstańców Wraszawy 5

Wy da rze nie wo kół wy sta wy „Skar biec.
Złot nic two ar chi ka te dry wro cław skiej” 
Ja kie są naj pięk niej sze przy kła dy złot -
nic twa na wy sta wie skar bów wro -
cław skiej ka te dry? By się te go do wie -
dzieć, dzie ci zwró cą uwa gę na oł ta rze,
w tym nie zwy kle efek tow ny oł tarz
fun da cji bi sku pa Je ri na. Uczest ni cy za -
jęć wy ko na ją z tek tu ry oraz srebr nej
i zło tej fo lii wła sne oł ta rzy ki (dyp ty ki
lub tryp ty ki).

Pro wa dze nie: Mi chał Piecz ka
Wstęp wol ny | Za pi sy: tel. 71 372 51 48
lub edu ka cja@mnwr.art.pl

Wa ka cyj ne po ran ki z Pa no ra mą Za ba wa edu ka cyj na (6-12 lat)
22, 29 sierpnia 8:45 Pa no ra ma Ra cła wic ka, ul. Purkyniego 11 we Wroclawiu
Po krót kim wstę pie w Ma łej Ro tun dzie gru pa uda się na plat for mę wi do ko wą, by
zo ba czyć dzie ło Ja na Sty ki i Woj cie cha Kos sa ka. Bę dzie moż na do wie dzieć się, kto
jesz cze brał udział w two rze niu ob ra zu, jak ar ty ści po dzie li li się pra cą i ile cza su im
ona za ję ła. Pro wa dzą ca pod po wie, jak oglą dać wy jąt ko wy ob raz, ja kim jest pa no -
ra ma. Uczest ni cy za jęć do wie dzą się też, co to jest szta faż i z cze go jest zro bio ny.

Pro wa dze nie: iza be la Trem ba ło wicz -Chęć | Bi le t 15 zł :|Za pi sy: tel. 71 344 23 44

lato z awangardą
Warsztaty dla dzieci (6-12 lat)
1-4, 8-11 sierpnia 10:00

Muzeum Architektury we Wrocławiu,
Bernardyńska 5

Pod czas warsz ta tów dzie ci po zna ją
naj waż niej sze nur ty i po sta cie świa -
to wej Awan gar dy. Okazją jest ob cho -
dzo ny w 2017 roku ju bi le usz stu le cia
sztu ki awangardowej w Polsce. 
Uczest ni cy warsz ta tów do wie dzą się
kie dy i w ja ki spo sób po wsta ła sztu ka
awan gar do wa na świe cie. Po zna ją
twór czość jej głów nych przed sta wi cie li
(Mi che la de Kler ka, Pie ta Mo dria na,
Gia co mo Bal la, Ale xan dra Cal de ra i in.)
oraz ich no wa tor skie po my sły, któ re
wy war ły wpływ na pol skich ar ty stów.

Czas trwania – ok. 1,5 h. Koszt: 5 zł os.
Rezerwacje: edukacja@ma.wroc.pl
lub telefonicznie 71 344 82 79 wew. 33

coniedzielne Warsztaty rodzinne
6-27 sierpnia 13:30 Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A
Warsz ta ty dla dzie ci w wieku 4-11 lat z ro dzi ca mi. Warsz tat trwa pół to rej go dzi -
ny i skła da się z dwóch czę ści, w pie rw szej
zwie dza nie ak tu al nej wy sta wy i roz mowy
o znaj du ją cych się na niej pra cach. W dru giej
czę ści warsz ta tu dzia ła nia ma nu al ne, któ re
umoż li wią wszyst kim twór cze wy ko rzy sta -
nie roz bu dzo nej wraż li wo ści i wy obraź ni.
Za pi sy: edu ka cja@mu zeumw spol cze sne.pl.

ii Dol no ślą ski Fe sti wal ognia – zgłoś się!
2 i 3 września Sta dion przy ul. Ku so ciń skie go, Pia sko wa Gó ra w Wałbrzychu
Dol no ślą ski Fe sti wal Ognia to: po ka zy gru po we, so lo we, kon kurs, sce na otwar -
ta z bi twą ta necz ną, warsz ta ty, gry i za ba wy ku glar skie. Pu la na gród – 3 000 zł.
W fe sti wa lu mo gą wziąć udział oso by zaj mu ją ce się ku glar stwem, fi re
show – te atrem ognia, czy li sztu ką tań ca z pło ną cy mi re kwi zy ta mi oraz róż ny -
mi efek ta mi pi ro tech nicz ny mi.
Na za koń cze nie wa ka cji zaprasza Wał brzy ski Ośrode k Kul tu ry, Gru pa Im puls
i Sto wa rzy sze nie WOK -Wię cej O Kul tu rze .

Re gu la min i kar ta zgło szeń do po bra nia ze stro ny wok.wal brzych.pl

Te atr Kul tu re ska – Ma pa ma rzeń
Interaktywne widowisko plenerowe
12 sierp nia 15:00 Cen tral ny Park Za baw i Wy po czyn ku w Po lko wi cach
Już po raz dru gi pod czas te go rocz nych wa ka cji od bę dzie się Po lko wic kie La to
Kul tu ral ne. Sierp nio wa edy cja od bę dzie się w so bo tę. Roz po czy nie ją spek takl
dla naj młod szych Ma pa ma rzeń, przy go to wa ny przez Te atr Kul tu re ska. Jest to
we so ła opo wieść o tym, jak waż ne w ży ciu każ de go z nas są ma rze nia. Dzie ci
we zmą udział w licz nych za ba wach i kon ku ren cjach. Spek takl za wie ra ele men -
ty edu ka cji eko lo gicz nej – dzie ci bę dą mia ły oka zję po se gre go wać śmie ci, stać się
Ry ce rza mi Re cy klin gu, a tak że od śpie wa ją eko lo gicz ny hymn dzie ci.
Na dzie ci cze ka ją również ką ci ki za baw i dmu chań ce.

in fo: www.pca.pl



Ty dzień Kre dek i Form Pla stycz nych
Wa ka cyj ne dar mo we warsz ta ty pla stycz ne dla dzie ci
14-18 sierp nia – 11:00-14:00

Bar Barbara we Wrocławiu, Sa la Ga le ria, ul. Świd nic ka, w cie płe dni przed wej ściem
Kre atyw ne wa ka cje spę dzo ne z bli ską oso bą to dla dziec ka bar dzo ra do sny
i cen ny roz wo jo wo czas. Pro jekt Ko lek tyw Po ko le nie od był się z suk ce sem
w ub.r. w Bra bra rze, gdzie dziad ko wie z wnucz ka mi bu do wa li sce no gra fię i ko -
stiu my ba śnio we, two rzy li zdro we sło dy cze czy ro dzin ną księ gę.
Każ de spo tka nie po prze dzo ne jest krót kim wpro wa dze niem oraz za ba wą. 

Udział jest dar mo wy i nie ogra ni czo ny, zaprasza Fun da cja Pa li wo Ar ty stycz ne

ja poń skie wa ka cje
Dla dzie ci wie ku od 7 do 10 lat 
21-25 sierpnia 11:00 15:00

CK Agora, ul. Serbska 5A we Wrocławiu

Uczest ni cy za jęć wa ka cyj nych wy ko -
na ją ka li gra fię wiel ko for ma to wą i po -
skła da ją or gia mi, po zna ją cie ka wost ki
do ty czą ce Ja po nii, do wie dzą się jak ży -
ją tam tej sze dzie ci, po zna ją baj ki, le -
gen dy i hi sto rie o praw dzi wych Sa mu -
ra jach i wo jow ni kach Nin ja. Nie za -
brak nie też za jęć spor to wych oraz ka -
lam bu rów i ła mi głó wek na te mat hi -
sto rii, geo gra fii, czy wy na laz ków te go
bo ga te go w in no wa cje kra ju. 
Koszt: 100 zł/os./5 dni | www.cka go ra.pl

Wa ka cje w osso li neum
Sier pień | czwartki 10:00

Gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew -
ska 37 (zbiór ka na dzie dziń cu, przy stud ni)

Pod czas spo tkań, pro wa dzo nych dla
dzieci w wieku 7-12 lat, przez pra cow -
ni ków Dzia łu Edu ka cji i Pre zen ta cji
Zbio rów bę dzie moż na po znać bli żej
bo gac two osso liń skich zbio rów oraz
usły szeć róż ne nie zwy kłe hi sto rie.
Za ję cia po łą czo ne są z warsz ta ta mi
pla stycz ny mi i od by wa ją się na wy sta -
wie ju bi le uszo wej 200 lat Osso li -
neum. 1817-2017.

3 sierpnia 10:00| Pro w.: Aldona Mikucka
Bratki, maki i bławatki
– o „Zielniku” elizy orzeszkowej
10 sierpnia 10:00| Prow.: Teresa Sokół
ciekawostki ossolińskie
17 sierpnia 10:00| Prow.: Teresa Sokół
Księgi złotem zdobione
24 sierpnia 10:00 | Pro w.: Aldona Mikucka
„Hejże kozły, nurki, zwroty, figle,
psoty” – o bajkach a. Fredry

Co wspól ne go z Osso li neum ma ją Pa -
weł i Ga weł czy ką pią ca się mał pa?
Oby dwa wier szy ki au tor stwa Alek -
san dra Fre dry znaj du ją się w osso liń -
skich zbio rach (na pi sa ne wła sno ręcz -
nie przez po etę!). Dzie ci obej rzą sta re
ksią żecz ki pi sa rza i spró bją swych sił
w ilu stra tor skim fa chu!

31 sierpnia 10:00 | Prow.: Grzegorz Polak
afrykańskie przygody Henryka
Sienkiewicza
Ma te ria ły pla stycz ne za pew nia Osso li -
neum. Czas trwa nia: 90 mi nut
Wstęp wol ny! | Re zer wa cja 71 335 64 83
pn -pt g. 8-15.00, edu ka cja@osso li neum.pl

Da ma z ró ża mi, męż czy zna w mun du rze 
Warsz ta ty ry sun ko we dla ro dzin z dzieć mi w wie ku 9-12 lat
5 sierpnia 12:00 Osso li neum, ul. Szew ska 37 (zbiór ka na dzie dziń cu, przy stud ni) 
Warsz ta ty to wa rzy szą ce wy sta wie 200 lat Osso li neum. 1817-2017, in spi ro wa -
ne są osso liń ską ko lek cją por tre tów. Po krót kim szko le niu ry sun ko wym,
dzie ci wraz z ro dzi ca mi zmie rzą się z za da niem ro dzin ne go por tre to wa nia, czy li
ry so wa nia „z mo de la”. Wstęp wol ny, re zer wa cja: 71 335 64 83 | edu ka cja@osso li neum.pl

Kan tor Warsz ta ty ro dzin ne
dla dzie ci w wie ku 6-10 lat
26 sierpnia 11:00

Pa wi lon Czte rech Ko puł, ul. Wystawowa 1

W ży ciu co dzien nym kan tor to miej sce
wy mia ny wa lut, ale w Pa wi lo nie Czte -
rech Ko puł to wiel kie na zwi sko. Pod -
czas warsz ta tów uwa ga skie ro wa na
zo sta nie za rów no na po stać ar ty sty,
jak i na wy mia nę. Za mie nio ne zo sta ną
ko lo ry na przed mio ty, a to, co zo sta -
nie, bę dzie pod sta wą do re ali za cji po -
god nych dzieł sztu ki.

Pro wa dze nie: Mo ni ka Krysz to fiń ska
Wstęp wol ny | Za pi sy: tel. 71 712 71 81,
edu ka cja.pa wi lon@mnwr.art.pl

etnograficzne warsz ta ty ro dzin ne
22, 29 sierpnia 12:00 Mu zeum Et no gra ficz ne, ul. Traugutta 111/113
Uczest ni cy za jęć ekot ka nie 22 sierp nia wy ko na ją sa mi pro stą ra mę tkac ką z ka wał -
ka kar to nu, a na stęp nie nada dzą dru gie ży cie zu ży tym t -shir tom, two rząc z nich
ka wa łek tka ni ny na wzór lu do wych chod ni ków -szma cia ków. Nic się nie zmar nu je!
Mi le wi dzia ne wła sne ma te ria ły (np. sta re t -shir ty) do prze two rze nia.
Podczas warsztatu Z ko mo dą na gło wie, który odbędzie się 29 sierpnia będzie
można dowiedzieć się jak ubie ra ły się daw ne Dol no ślą zacz ki? Ja kie zna cze nie mia ły
czep ce i dla cze go nie któ re z nich by ły „z bro dą”? 
Pro wa dze nie: Mar ta De rej czyk | Wstęp wol ny!

Przygody Małych Kucharzy Letnie warsztaty kulinarne
7-11 sierpnia CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a, Wrocław
Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 6 do 13 lat.Warsztaty składają się z 5
wyjątkowych spotkań i wycieczek. Dzieci poznają nie tylko czarodziejski świat
różnorodnych smaków! Po garść inspiracji wybierzą się na wycieczkę do
profesjonalnej restauracji. Uszyją też fartuszki według własnego projektu i
własnoręcznie ulepą gliniane talerze.

Koszt: 550 zł za tydzień | 125 zł za jeden dzień | Pojedynczy warsztaty 49 zł



KALENDARiUM SiERPiEń 2017
& nFM leoPolDinuM
20:00 akademia rycerska, legnica
BacH Dla DZieci
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
Jakub Mo ne ta – or ga ny
20:30 Kościół Pokoju, Świdnica
ZoFia DynaK
reciTal ForTePianoWy
18:00 Klub Muzyki i literatury
BacH i KoBieTy 
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
Katarzyna Dro gosz – fortepian
historyczny. Pro gram: Ma ria Szy ma -
now ska, Cla ra Schu mann, Ma rian na
Au en brug ger
20:30 Dworzec Świdnica Miasto

SPoTKania » » »
c i a ł o Ś ć - leTnie WarSZTaTy
11:00 Miejski Dom Kultury w Kowarach

Dla DZieci » » » 
laTo Z aWangarDą
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
10:00 Muzeum architektury
o reTy! KroWa je KoTleTy! 
o ZWierZęTacH Z ZagroDy
zabawa plastyczna dla dzieci 
w wieku 6–12 lat
12:00, 14:00 Muzeum narodowe

3 SierPnia cZWarTeK
KoncerTy » » » 

SonaTe e FanTaSie
18:00 Klub Muzyki i literatury

aKaDeMia BacHoWSKa junior
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
scena otwarta
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica
la FonTe MuSica MicHele PaSoTTi
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
Enigma Fortuna: 
Antonio Zacara da Teramo
20:30 Kościół Sw. józefa, 
Świdnica, ul. Kotlarska 19

SPeKTaKle » » »
Pociąg Do...
spektakl Teatru na Różance
19:00 centrum Kultury agora
Deja Vu, cZyli WinDą Do nieBa
19:00 Teatr nasz, Michałowice

SPoTKania » » »
DZieci SZyją Słonia na SZcZęŚcie
09:00 robótki Stefci
c i a ł o Ś ć - leTnie WarSZTaTy
10:00 Miejski Dom Kultury w Kowarach

WySTaWy » » »
SKarBiec. ZłoTnicTWo
arcHiKaTeDry WrocłaWSKiej
oprowadzanie po wystawie
11:00 Muzeum narodowe 

Dla DZieci » » »
BraT Ki, Ma Ki i Bła WaT Ki – o Ziel -
ni Ku eli Zy orZeSZ Ko Wej
Wakacje w Ossolineum – wa ka cyj ne
spo tka nie dla dzie ci 7-12lat
10:00 Zakład narodowy im. ossolińskich

1 SierPnia WToreK
KoncerTy » » »

BacH i KoBieTy 
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
Susanna Jara – śpiew, Marek
Szlezer – fortepian. Pro gram: Ka rol
Szy ma now ski – pieśn, Ja dwi ga Sar -
nec ka – utwo ry for te pia no we
20:30 Dworzec Świdnica Miasto

SPeKTaKle » » » 
ParTyTurKa
20:00 Vertigo jazz club & restaurant

WySTaWy » » »
WaKacyjne PoDróże W MuZeuM
– SZyKoWna Francja
spacer z wolontariuszami
11:00 Muzeum narodowe 

SPoTKania » » » 
WarSZTaTy ręKoDZieła
10:30 obornicki ośrodek Kultury

Dla DZieci » » » 
laTo Z aWangarDą
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
10:00 Muzeum architektury
FoToMonTaż 
i inne eKSPeryMenTy
warsztaty dla dzieci 6-10 lat
11:00 Pawilon czterech Kopuł

2 SierPnia ŚroDa
KoncerTy » » » 

DeBoraH BroWn QuarTeT
SylWeSTer oSTroWSKi 
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laTo Z aWangarDą
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
10:00 Muzeum architektury
ZoSTań cZaroDZiejeM, KTóry
WłaSną ciucHcią jeźDZi co
nieDZielę zabawa plastyczna dla
dzieci w wieku 6–12 lat
12:00, 14:00 Muzeum narodowe

4 SierPnia PiąTeK
KoncerTy » » » 

i Fagiolini 
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
Robert Hollingworth
Pro gram: Clau dio Mon te ver di – ma -
dry ga ły (wy bór)
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica
nelSon Freire
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
20:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój

SPeKTaKle » » » 
Kolega Mela giBSona
gościnnie Teatr Korez
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
SZcZęŚciarZe
19:00 Teatr nasz, Michałowice
KaBareT PoD WyrWigroSZeM
20:00 Hotelu gołębiewski w Karpaczu

WySTaWy » » » 
WłaDySłaW KolBuSZ
MalarZ Tego, co BliSKie
17:00 wernisaż Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdrój
KaTarZyna jóZeFoWicZ
oBieKTy/inSTalacje Z PaPieru
18:00 wer ni saż Biu ro Wy staw ar ty stycz -
nych, je le nia gó ra
HoMeFronT
18:00 wernisaż galeria Studio BWa
WiTolD liSZKoWSKi
MulTiSTruKTury 
– SZTuKa oSoBiSTa

20:00 wernisaż galeria ring, legnica
21:00 projekcja multimedialna Dziedziniec
Zamku Piastowskiego w legnicy

SPeKTaKle » » »
Pociąg Do...
spektakl Teatru na Różance
19:00 centrum Kultury agora

SPoTKania » » »
c i a ł o Ś ć - leTnie WarSZTaTy
10:00 Miejski Dom Kultury w Kowarach
alBuM TyPu PocKeT Page
17:00 robótki Stefci
FrencH MeeTing 19:00 Macondo

Dla DZieci » » »
laTo Z aWangarDą
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
10:00 Muzeum architektury

5 SierPnia SoBoTa
KoncerTy » » » 

ŚniaDanie na TraWie
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
LOTZ TRIO mu zy ka na trzy bas se -
thor ny
11:00 Zabytkowy Młyn Siedlimowice 1
ViViana SoFronicKy
& Sergei iSToMin
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
16:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
MuZycZna PoDróż Do Francji
Urszula Skowrońska 
i Tomasz Radziszewski
17:00 Muzeum narodowe
MoZarT oPera coSi FanT TuTTe
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
CAPELLA CRACOVIENSIS Jan Tomasz
Adamus, Program: Marcin Masecki /
Mozart: koncert fortepianowy KV 415
wersja koncertowa z udziałem chóru
społecznego kto chce, zaśpiewa
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica 70 lat
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WarSZTaTy rySunKoWe Dla
roDZin inSPiroWane oSSolińSKą
KoleKcją PorTreTóW
12:00 Zakład narodowy im. ossolińskich
DolnoŚląSKa 
giełDa FonograFicZna
13:00-15:00 Klub Firlej

Dla DZieci » » » 
PejZaż W oBieKTyWie warsztaty
rodzinne dla dzieci w wieku 6–10 lat
11:00 Pawilon czterech Kopuł
cHłoPcy i DZieWcZęTa, 
oTo SZoPięTa! zabawa plastyczno-
ruchowa dla dzieci w wieku 6–9 lat
11:00 Pawilon czterech Kopuł

6 SierPnia nieDZiela
KoncerTy » » »

MuZyKa W liTurgii
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
koncert w ramach nabożeństwa,
wstęp wolny
10:00 Kościół Pokoju, Świdnica
FeSTiVal QuarTeT
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
Piknik romantyczny. Program:
Haydn: kwartety smyczkowe
16:00 Pałac Hotel Dębowy, 
Bielawa, ul. Korczaka 4
claire Huangci
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
16:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
aTSuKo SeTa
reciTal ForTePianoWy
19:00 Dom Zdrojowy, ul. Sienkiewicza 1,
Szczawno-Zdrój

KaTarZyna PoPoWa-ZyDroń
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
20:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
jaViD aFSari raD
WirTuoZ gry na SanTurZe
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
BacH: MagniFicaT  
& oSTer-oraToriuM
XViii FeSTiWal BacHoWSKi
AKADEMIA BACHOWSKA Paul Go -
odwin. Pro gram: Mar cin Ma sec ki /
Bach: Kon cert E -dur BWV 10
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica
non Sola ScriPTa
19:00 Kościół św. Krzyża

SPeKTaKle » » » 
nic nie gra
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

WySTaWy » » » 
80’S 90’S FanTaSTic HeroeS
18:00 centrum Kultury ZaMeK

SPoTKania » » » 
WarSZTaTy KaligraFii
12:00 Macondo
ŚPieWać KażDy Może
ŚniaDania W DoBryM Tonie
12:00 Kontener Kultury, Park S. Tołpy
ZaPiSuję To, co WiDZę
Coniedzielne Warsztaty Rodzinne
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

7 SierPnia PonieDZiałeK
KoncerTy » » » 

PaVel KoleSniKoV
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
16:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
ingriD FliTer
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
20:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój

WySTaWy » » »
BroniSłaW cWynar Moje MiaSTo
otwarcie wystawy fotografii
18:00 Salonik Trzech Muz

Dla DZieci » » »
PrZygoDy MałycH KucHarZy
Letnie Warsztaty Kulinarne 7-11.08
7:30-16:30 crZ Krzywy Komin
Wa Ka cyj ne WarSZ Ta Ty Wo Kal -
no -ar Ty STycZ ne 7-11.08
8:00-17:00 laboratorium Śpiewu i Mowy
KurS SZy cia Dla DZie ci
i MłoDZieży 7-11.08
9:00-13:00 robótki Stefci

george li
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
19:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
SZyMon neHring
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
20:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój

SPeKTaKle » » » 
WaKacyjna loTeria KaBareToWa
19:00 Teatr nasz, Michałowice
nic nie gra
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WySTaWy » » »
WaKacyjne PoDróże W MuZeuM
– SZyKoWna Francja
spacer z wolontariuszami
16:00 Muzeum narodowe

SPoTKania » » » 
KaPeluSZ na laTo
10:00 robótki Stefci
c i a ł o Ś ć - leTnie WarSZTaTy
10:00 Miejski Dom Kultury w Kowarach
WarSZTaTy KaligraFii
12:00 Macondo



8 SierPnia WToreK
KoncerTy » » » 

FreDerico colli
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
16:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
reciTal cHaryTaTyWny
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
19:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
noKTurn
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
22:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój

SPeKTaKle » » » 
iMProKracja na WaKacjacH!
20:00 Vertigo jazz club & restaurant

WySTaWy » » »
günTer graSS
KoleKcja gDańSKa W DroDZe
17:00 Muzeum Pana Tadeusza

SPoTKania » » » 
FilM TrailerS
wykład Marka Lautmana
14:00 arthotel, ul. Kiełbaśnicza 20
WarSZTaTy KaligraFii 
| calligraFiTTi W KolorZe
17:00 Macondo
21. laTo FilMoWe 
W HraBSTWie KłoDZKiM
19:30 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój

Dla DZieci » » »
laTo Z aWangarDą
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
10:00 Muzeum architektury

DZień PSZcZół
10:00, 11:00, 12:00 crZ Krzywy Komin
cZłoWieK i rZecZ / TaDeuSZ
KanTor, eMBallage ii ParaSol i
PoSTać warsztaty rodzinne dla
dzieci w wieku 6–10 lat
11:00 Pawilon czterech Kopuł

9 SierPnia ŚroDa
KoncerTy » » » 

eol euM Son
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
16:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
gracjan SZyMcZaK
reciTal ForTePianoWy
18:00 Klub Muzyki i literatury
aleXanDer gaVrylyuK
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
20:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój

WySTaWy » » » 
WojTeK ulricH neW Deal 
19:00 wernisaż galeria awangarda BWa

SPoTKania » » » 
geoPoeTyKa 
i PryWaTne MiTologie
dyskusja w ramach wystawy Günter
Grass – kolekcja gdańska w drodze
17:00 Muzeum Pana Tadeusza

Dla DZieci » » »
laTo Z aWangarDą
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
10:00 Muzeum architektury
jaK PoruSZyć Serce? za ba wa pla -
stycz na dla dzie ci w wie ku 6–12 lat
12:00, 14:00 Muzeum narodowe



10 SierPnia cZWarTeK
KoncerTy » » » 

Dinara KlinTon
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
16:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
alena BaeVa 
& VaDyM KHoloDenKo
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
20:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój

SPeKTaKle » » » 
WaKacyjna loTeria KaBareToWa
19:00 Teatr nasz, Michałowice

WySTaWy » » »
SKarBiec. ZłoTnicTWo
arcHiKaTeDry WrocłaWSKiej
oprowadzanie po wystawie
11:00 Muzeum narodowe 
günTer graSS – Ko leK cja gDań -
SKa W Dro DZe opro wa dza nie 
17:00 Muzeum Pana Tadeusza

Dla DZieci » » » 
cieKaWoSTKi oSSolińSKie
Wakacje w Ossolineum – wa ka cyj ne
spo tka nie dla dzie ci 7-12lat
10:00 Zakład narodowy im. ossolińskich
laTo Z aWangarDą
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
10:00 Muzeum architektury
PHoTo Day
13:00-16:00 crZ Krzywy Komin

11 SierPnia PiąTeK
KoncerTy » » » 

HyuK lee
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
16:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój

PaTrycja WyWroT
reciTal ForTePianoWy
18:00 Klub Muzyki i literatury
niKiTa MnDoyanTS
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
20:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój

SPeKTaKle » » »
oFca / iV oleŚnicKi FeSTiWal
cyrKoWo-arTySTycZny
15:30-23:30 oleśnica
SZcZęŚciarZe
19:00 Teatr nasz, Michałowice
PoMoc DoMoWa
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPoTKania » » » 
PoliSH MeeTing 19:00 Macondo
noc ne ZWie DZa nie 
Mia STa Z DreSZ cZy KieM
PER ASPERA AD ASTRA, czy li nie -
zwy kłe ży cie co dzien ne wy cho wan -
ków ko le gium i kon wik tu je zu ic kie go
w Kłodz ku
20:00 dziedziniec Muzeum Ziemi Kłodzkiej
ile Waży Koń TrojańSKi?
kino plenerowe
21:00 Park Karłowicki, al. j. Kasprowicza

Dla DZieci » » »
PiSarZ o ryBiej głoWie
wakacyjne warsztaty dla dzieci 7-12lat 
10:00 Muzeum Pana Tadeusza
laTo Z aWangarDą
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12lat
10:00 Muzeum architektury
Biało-cZarne ŚWiaTy za ba wa pla -
stycz na dla dzie ci w wie ku 6–12 lat
12:00, 14:00 Muzeum narodowe

12 SierPnia SoBoTa
KoncerTy » » » 

i nagroDa Van cliBurn 2017
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
16:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój
VaDyM KHoloDenKo
72. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal 
im. Fry de ry ka Cho pi na
20:00 Dworek chopina, Duszniki Zdrój

SPeKTaKle » » » 
oFca / iV oleŚnicKi FeSTiWal
cyrKoWo-arTySTycZny
11:00-22:00 oleśnica
Deja Vu, cZyli WinDą Do nieBa
19:00 Teatr nasz, Michałowice
PoMoc DoMoWa
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

KoncerTy » » » 
SileSian 
jaZZ orcHeSTra SHoWBanD
19:00 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój

SPoTKania » » » 
Targi STaroci
8:00-16:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
PolKoWicKie laTo KulTuralne
15:00-20:30 Park Miejski, Polkowice
FajFy FiloZoFicZne 17:00 Macondo

Dla DZieci » » »
oD ręB ne ŚWia Ty / ZBi gnieW Ma -
KoW SKi, Qui M’aP Pe la warsz ta ty
ro dzin ne dla dzie ci w wieku 6-10 lat
11:00 Pawilon czterech Kopuł
DZieci i ryBy
wakacyjne warsztaty dla dzieci 5-12lat 
12:00 Muzeum Pana Tadeusza

13 SierPnia nieDZiela
SPeKTaKle » » » 

oFca / iV oleŚnicKi FeSTiWal
cyrKoWo-arTySTycZny
11:00-22:00 oleśnica
PoMoc DoMoWa
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

KoncerTy » » » 
Vienna Tango QuinTeT 
& Paula BareMBueM
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
non Sola ScriPTa
19:00 Kościół św. Krzyża

SPoTKania » » » 
Targi STaroci
8:00-16:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
cZłoWieK PlaMiSTy
Coniedzielne Warsztaty Rodzinne
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

23 sierp nia 19:00 – Klub PRO ZA
Przej ście Garn car skie 2, Wro cław



PoZnajeMy żurnale i SZyjeMy
SPóDnicę. KurS WeeKenDoWy.
16:00 robótki Stefci

14 SierPnia PonieDZiałeK
KoncerTy » » »

XXiV MięDZynaroDoWy
MiSTrZoWSKi KurS PianiSTycZny
koncert uczestników
19:30 Klub Muzyki i literatury
riVal SonS 19:30 Zaklęte rewiry

SPeKTaKle » » » 
PiKanTni
20:30 Hotelu gołębiewski w Karpaczu

15 SierPnia WToreK
SPeKTaKle » » »

najPięKniejSZe PioSenKi o MiłoŚci
19:00 Teatr nasz, Michałowice
iMProKracja 2.0
20:00 Vertigo jazz club & restaurant

16 SierPnia ŚroDa
Dla DZieci » » » 

no We oPo Wie Ści Z ulu Bio ny Mi
Po STa cia Mi Z Ba jeK za ba wa pla -
stycz na dla dzie ci w wie ku 6–12 lat
12:00, 14:00 Muzeum narodowe

17 SierPnia cZWarTeK
WySTaWy » » »

SKarBiec. ZłoTnicTWo
arcHiKaTeDry WrocłaWSKiej
oprowadzanie po wystawie
11:00 Muzeum narodowe 

SPoTKania » » »
SPaniSH MeeTing 19:00 Macondo

Dla DZieci » » »
KSięgi ZłoTeM ZDoBione
Wakacje w Ossolineum – wa ka cyj ne
spo tka nie dla dzie ci 7-12lat
10:00 Zakład narodowy im. ossolińskich

18 SierPnia PiąTeK
KoncerTy » » » 

W Pogoni Za laTeM
19:00 Filharmonia Dolnośląska, jelenia g.
MuZyKa Z żeńSKicH KlaSZToróW
na cZeŚć ŚWięTycH KoBieT
FESTIWAL FORUM MUSICUM 2017
20:00 Kolegiata Świętego Krzyża i św.
Bartłomieja, pl. Kościelny 1

SPeKTaKle » » » 
SZcZęŚciarZe
19:00 Teatr nasz, Michałowice
Boeing Boeing
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
ceZary PaZura KaBareT
20:30 Hotelu gołębiewski w Karpaczu

WySTaWy » » » 
STeFan WąSiK
eKologia MiaSTa
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

Dla DZieci » » »
Po Znaj cie ignaT Ka – lu DZi Ka -
-SZKie le ci Ka za ba wa pla stycz na dla
dzie ci w wie ku 6–12 lat
12:00, 14:00 Muzeum narodowe

19 SierPnia SoBoTa
KoncerTy » » » 

PoSłucHane 3.0
Nanook Of The North, Resina,
Urbański, Naphta Live Band
od 14:00 Bosmanat przy zalewie
Witoszówka, Świdnica
caPiTal oF rocK
16:00 Stadion Wrocław
XXiV MięDZynaroDoWy
MiSTrZoWSKi KurS PianiSTycZny
koncert uczestników
18:00 nFM, Sala Filharmonii
MuZycZna PoDróż Po DolnyM
ŚląSKu Tomasz Radziszewski 
i Karol Woźniak
17:00 Muzeum narodowe 
an na Bon – So na Ty Fle To We
i Kla We Sy no We
FESTIWAL FORUM MUSICUM 2017
20:00 oratorium Marianum
Bo To Się ... W KarPacZu
20:00 Hotel gołębiewski w Karpaczu

SPeKTaKle » » » 
XXi MięDZynaroDoWy FeSTiWal
SZTuKi ulicZnej BuSKerBuS 
rynek, przejście żelaźnicze, ul. oławska

Boeing Boeing
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
Deja Vu, cZyli WinDą Do nieBa
19:00 Teatr nasz, Michałowice

WySTaWy » » » 
200 laT oSSolineuM
opro wa dza nia ku ra tor skie po wy sta -
wie: Cho dzi mi o tę bi blio te kę ja ko
o cór kę je dy nacz kę na wy da niu... Dzie -
je Osso li neum we Lwo wie 1817-1946
12:00 Zakład narodowy im. ossolińskich
200 laT oSSolineuM
opro wa dza nia ku ra tor skie po wy sta -
wie: Wi tał Wro cław owe księ gi, skar by
na szej pol skiej mo wy... Dzie je Za kła du
Na ro do we go im. Osso liń skich we
Wro cła wiu 1946-2017
16:00 Zakład narodowy im. ossolińskich
WaKacyjne PoDróże W MuZeuM
– FaScynujący Dolny ŚląSK
spacer z wolontariuszami
16:00 Muzeum narodowe 
joanna KrajeWSKa 
ćWicZenia Z KoMPoZycji
20:00 Macondo

SPoTKania » » » 
PoDSTaWy PaTcHWorKu 19-20.08
9:00-15:00 robótki Stefci
oTWarTa WyMiana SąSieDZKa #3
12:00-15:00 Klub Firlej
DolnoŚląSKa 
giełDa FonograFicZna
w ramach Posłuchane 3.0
14:00-18:00 Bosmanat przy zalewie
Witoszówka, Świdnica
FajFy FiloZoFicZne 17:00 Macondo



Dla DZieci » » »
DyP Ty Ki, TryP Ty Ki i in ne oł Ta rZy -
Ki za ba wa pla stycz na dla dzie ci
w wie ku 6-12 lat
10:30 Muzeum narodowe
cZąSTKi eleMenTarne warsztaty
rodzinne dla dzieci w wieku 6–10 lat
11:00 Pawilon czterech Kopuł
MaSKaraDa – fil mo we warsz tat 
12:00 crZ Krzywy Komin
TuWiM juleK - Para BucH, FraZy
W rucH - TeaTr Małe Mi
12:00 centrum Kultury Muza, lubin

20 SierPnia nieDZiela
KoncerTy » » » 

Hej! PolSKa BieSiaDa!
Muzyczne rejsy statkiem po Odrze
12:00, 15:00, 18:00 Przystań amifteatralna
VaneSSa i SorBa 
cygańSKi ZeSPół
17:00 obornicki ośrodek Kultury
jalDa reBling
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
non Sola ScriPTa
19:00 Kościół św. Krzyża
XXiV MięDZynaroDoWy
MiSTrZoWSKi KurS PianiSTycZny
koncert uczestników
19:30 Dworek im. F. chopina, Duszniki Zdr.
conVerge + HaVoK, gorguTS
20:00 Klub Pralnia

SPeKTaKle » » » 
XXi MięDZynaroDoWy FeSTiWal
SZTuKi ulicZnej BuSKerBuS 
rynek, Przejście żelaźnicze i ul. oławska

WySTaWa » » »
gorDon ParKS. 
aParaT To Moja Broń
Oprowadzanie kuratorskie 
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPoTKania » » »
STroje i STroiKi
ŚniaDania W DoBryM Tonie
12:00 Kontener Kultury, Park S. Tołpy
nieDZiela Z anToniM cZecHoWeM
16:00 Macondo

21 SierPnia PonieDZiałeK
WySTaWy » » » 

gorDon ParKS: 
aParaT To Moja Broń
muzyczny finisaż wystawy
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

Dla DZieci » » »
PrZygoDy MałycH KucHarZy
Letnie Warsztaty Kulinarne 21-25.08
7:30-16:30 crZ Krzywy Komin

22 SierPnia WToreK
KoncerTy » » » 

XXiV MięDZynaroDoWy
MiSTrZoWSKi KurS PianiSTycZny
koncert uczestników
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg

SPeKTaKle » » » 
XXi MięDZynaroDoWy FeSTiWal
SZTuKi ulicZnej BuSKerBuS 
Deptak, Zielona góra

WySTaWy » » » 
WaKacyjne PoDróże W MuZeuM
– FaScynujący Dolny ŚląSK
spacer z wolontariuszami
11:00 Muzeum narodowe 

SPoTKania » » » 
WarSZTaTy Z joanną KrajeWSKą
| ćWicZenia Z KoMPoZycji
18:00 Macondo

Dla DZieci » » » 
WaKacyjne PoranKi Z PanoraMą
zabawa edukacyjna dla dzieci w
wieku 6–12 lat
8:45 Panorama racławicka

o DZiW nycH na ZWacH i ZWy -
KłycH PrZeD Mio TacH warsz ta ty
ro dzin ne dla dzie ci w wie ku 6–10 lat
11:00 Pawilon czterech Kopuł
TeaTr TriP 
BaBroSZKi lecą W KoSMoS
11:00 obornicki ośrodek Kultury
eKoTKanie
wakacyjne warsztaty rodzinne
12:00 Muzeum Etnograficzne
23 SierPnia ŚroDa

SPeKTaKle » » »
XXi MięDZynaroDoWy FeSTiWal
SZTuKi ulicZnej BuSKerBuS 
Deptak, Zielona góra
narWani TalK SHoW!
19:00 ProZa. Wrocławski Dom literatury

24 SierPnia cZWarTeK
KoncerTy » » »

WeeKenD Z FranKenSTeineM 
Planty Zamkowe, Ząbkowice Śląskie
reciTal WoKalny
55. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI
12:05 Balkon Santarium Polonia, 
Kudowa-Zdrój
KoncerT uczestników Rodzinnego
Obozu Artystycznego Kudowa 2017
55. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI
16:00 Muszla Koncertowa, Kudowa-Zdrój
KoncerT inauguracyjny
55. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI
19:30 Teatr Zdrojowy, Kudowa-Zdrój
XXiV MięDZynaroDoWy
MiSTrZoWSKi KurS PianiSTycZny
koncert uczestników
19:30 Klub Muzyki i literatury



KoncerT cHóralny
55. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI
17:00 Kościół św. Bartłomieja, 
Kudowa-Zdrój
oTWarcie FeSTiWalu
FESTIWAL TRZECH KULTUR W KĘPNIE
warsztaty tańca prowadzone przez
Ruth Pardess i spotkanie z artystką
17:30 rynek, Kępno
KanTaTa WiDMa
55. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI
19:30 Kościół MB, Kudowa-Zdrój
Di Ma Da le na ca Su la na il Se con Do
li Bro De Ma Dri ga li a Qu aT Tro Vo ci
FESTIWAL FORUM MUSICUM 2017
20:00 ratusz, Sala Wielka, Wrocław

Dla DZieci » » » 
Mój PierW SZy aTlaS ŚWia Ta
za ba wa pla stycz na dla dzie ci w wie -
ku 6–12 lat
12:00, 14:00 Muzeum narodowe

26 SierPnia SoBoTa
KoncerTy » » »

WeeKenD Z FranKenSTeineM 
Planty Zamkowe, Ząbkowice Śląskie
KoncerT ProMenaDoWy
55. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI
10:00 Promenada, Kudowa-Zdrój
o cHe nuoVo STuPor! 
co Za cuDa noWe!
FESTIWAL FORUM MUSICUM 2017
20:00 oratorium Marianum

Éli Sa BeTH ja cQu eT De la gu er -
re – So na Ty SKrZyP co We i Kan Ta Ty
FESTIWAL FORUM MUSICUM 2017
20:00 Ko ściół opatrz no ści Bo żej, ul. Ka zi -
mie rza Wiel kie go 29

SPeKTaKle » » » 
Deja Vu, cZyli WinDą Do nieBa
19:00 Teatr nasz, Michałowice

Dla DZieci » » »
Hej że Ko Zły, nur Ki, ZWro Ty, Fi -
gle, PSo Ty – o Baj KacH a. Fre Dry
Wakacje w Ossolineum – wa ka cyj ne
spo tka nie dla dzie ci 7-12 lat
10:00 Zakład narodowy im. ossolińskich
Ko MiK So We SWoj SKie oPo Wie Ści
za ba wa pla stycz na dla dzie ci w wie -
ku 6–12 lat
12:00, 14:00 Muzeum narodowe
Z KoMoDą na głoWie
wakacyjne warsztaty rodzinne
12:00 Muzeum etnograficzne

25 SierPnia PiąTeK
SPeKTaKle » » »

XXi MięDZynaroDoWy FeSTiWal
SZTuKi ulicZnej BuSKerBuS 
rynek, Krotoszyn
SZcZęŚciarZe
19:00 Teatr nasz, Michałowice
MayDay 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

KoncerTy » » »
WeeKenD Z FranKenSTeineM 
Planty Zamkowe, Ząbkowice Śląskie
KoncerT uczestników Rodzinnego
Obozu Artystycznego Kudowa 2017
55. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI
15:00 Muszla Koncertowa, Kudowa-Zdrój
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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 do ko re spon den cji: co jest gra ne, Biu ro
księ go we, ul. Pod cho rą żych 5/10, 53-320 Wro cław
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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 do 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 bę dą przez Sąd wła -
ści wy dla Wy daw cy.

Adresy do kalendarium miesięcznika co jest grane
Akademia Rycerska

ul. Ojców Zbigniewa i Michała, Legnica
Biuro Wystaw Artystycznych

ul. Długa 1, Jelenia Góra
Centrum Koncertowe A2

ul.Góralska 5, Wrocław
Centrum Kultury Agora

Serbska 5a, Wrocław
Cen trum Kul tu ry Muza

Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin
Cen trum Kul tu ry Za mek

pl. Świę to jań ski 1, Wro cław
Cen trum Sztuki WRO

Widok 7, Wro cław
CRZ Krzywy Komin

ul. Dubois 33-35a, Wrocław
Dom Kultury Bakara

Różana 4-6, Wrocław
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Ga le ria En tro pia

Rzeź ni cza 4, Wro cław
Galeria Dizajn BWA Wrocław

Świdnicka 2-4, Wrocław
Ga le ria DSAP

pl. św. Macieja 5A, Wro cław
Hotel Gołębiewski w Karpaczu

Karkonoska 14, Karpacz
Kino Sokolnia

Walki Młodych, Kępno
Klub Fir lej

Gra bi szyń ska 56, Wro cław
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry

pl. T. Ko ściusz ki 10, Wro cław
Klub Zaklęte Rewiry

Krakowska 100, Wrocław
Klub PROZA. 
Wrocławski Dom Literatury.

Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Le gnic kie Cen trum Kul tu ry 

Choj now ska 2, Le gni ca
Laboratorium Śpiewu i Mowy

Krakowska 100, Wrocław
Macondo

Pomorska 19, Wrocław
Miejski Dom Kultury w Kowarach

Szkolna 2, Kowary
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Bernardyńska 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne

Traugutta 111/113, Wrocław
Muzeum Narodowe 

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Mu zeum Pa na Ta de usza

Ry nek 6, Wro cław
Muzeum Papiernictwa

Kłodzka 42, Duszniki-Zdrój
Mu zeum Współ cze sne Wro cław

pl. Strze gom ski 2a, Wro cław

Muzeum Ziemi Kępińskiej
Ratuszowa 2, Kępno

Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Łukasiewicza 4, Kłodzko

Na ro do we Fo rum Mu zy ki – NFM
pl. Wol no ści 1, Wro cław

NFM, Sala Filharmonii
Piłsudskiego 19, Wrocław

Panorama Racławicka 
Purkyniego 11, Wrocław

Park Miejski
Dąbrowskiego, Polkowice

Park Stanisława Tołpy
Park Stanisława Tołpy, Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł 
Wy sta wo wa 1, Wro cław

Planty Zamkowe
ul. Krzywa, Ząbkowice Śląskie

Przystań Amfiteatralna
bulwar X. Dunikowskiego, Wrocław

Obor nic ki Ośro dek Kul tu ry
Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie

Ossolineum, Aula, Refektarz
Szewska 37, Wro cław

Ro bót ki Stef ci
Pio nie rów 8, Wro cław

Salonik Trzech Muz
Zawalna 7, Wrocław

Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem
Włod ko wi ca 5a, Wro cław

Synagoga 
ul. Łazienkowa 6, Kępno

Teatr Nasz
Kolonijna 27, Piechowice-Michałowice

Teatr Zdrojowy 
Moniuszki 4, Kudowa-Zdrój

Teatr Zdrojowy 
Parkowa 2, Polanica-Zdrój

Vertigo Jazz Club & Restaurant
Oławska 13, Wrocław

Wro cław ski Te atr La lek
Wrocławski Teatr Komedia

pl. Te atral ny 4, Wro cław

SPeKTaKle » » »
XXi MięDZynaroDoWy FeSTiWal
SZTuKi ulicZnej BuSKerBuS 
rynek, Krotoszyn
WaKacyjna loTeria KaBareToWa
19:00 Teatr nasz, Michałowice
MayDay 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
noWy Don KiSZoT 
cZyli STo SZaleńSTW
55. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI
20:30 Teatr Pod Blachą, Kudowa-Zdrój

WySTaWy » » » 
KęPińSKi SPraWieDliWy
FESTIWAL TRZECH KULTUR W KĘPNIE
wernisaż wystawy 
połączony z lekcją muzealną
10:00 Muzeum Ziemi Kępińskiej, Kępno

SPoTKania » » » 
KoroWóD MoniuSZKoWSKi
55. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL  MONIUSZKOWSKI
15:30 urząd Miasta, Kudowa-Zdrój
FajFy FiloZoFicZne 17:00 Macondo

WyciecZKi » » » 
roMSKie ŚcieżKi 
na WrocłaWSKiM BrocHoWie
11:00 Stacja Kolejowa Wrocław-Brochów

Dla DZieci » » » 
KanTor warsztaty rodzinne dla
dzieci w wieku 6–10 lat
11:00 Pawilon czterech Kopuł

27 SierPnia nieDZiela
KoncerTy » » »

KoncerT PieŚni 
Stanisława Moniuszki do wierszy
m.in. Goethego, Heinego, Hugo,
Byrona, Scotta w oryginalnej wersji
językowej
16:00 Teatr Zdrojowy, Kudowa-Zdrój
Voyage Dożynki gminy Długołęki
16:30 Boisko w łozinie, Długołęka
Boney M. Dożynki gminy Długołęki
18:00 Boisko w łozinie, Długołęka
DZieła MuZyKi KlaSycZnej 
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
non Sola ScriPTa
19:00 Kościół św. Krzyża
KoncerT FinałoWy
FESTIWAL TRZECH KULTUR W KĘPNIE
75 lat temu Antośka 
zjawiła się w Kępnie
18:00 rynek, Kępno



SPeKTaKle » » »
XXi MięDZynaroDoWy FeSTiWal
SZTuKi ulicZnej BuSKerBuS 
rynek, Krotoszyn
MayDay 2
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
KaBareT HraBi
19:00 Sala Koncertowa radia Wrocław

WySTaWy » » » 
ŚniaDanie Z MiSTrZeM 
– WłaDySłaW HaSior
spacer tematyczny
11:00 Pawilon czterech Kopuł

SPoTKania » » » 
Plener 
SZTuK WSZelaKicH i ręKoDZieła
10:00 centrum Kultury Muza, lubin
MoDliTWa DucHoWnycH 
TrZecH WyZnań
FESTIWAL TRZECH KULTUR W KĘPNIE
12:30 Synagoga, Kępno
MięDZynaroDoWa KonFerencja
FESTIWAL TRZECH KULTUR W KĘPNIE
Międzykulturowe zrozumienie
wyrasta z historii
14:00 Kino Sokolnia, Kępno

Dla DZieci » » » 
MaPa MarZeń TeaTr KulTureSKa
12:00 centrum Kultury Muza, lubin

29 SierPnia WToreK
SPeKTaKle » » » 

BeSTSeller
20:00 Vertigo jazz club & restaurant

SPoTKania » » » 
WarSZTaTy KaligraFii 
| calligraFiTTi W KolorZe
17:00 Macondo

Dla DZieci » » » 
Wa Ka cyj ne Po ran Ki Z Pa no ra Mą
za ba wa edu ka cyj na dla dzie ci w wie -
ku 6–12 lat
8:45 Pa no ra ma ra cła wic ka

31 SierPnia cZWarTeK
KoncerTy » » » 

Dire STraiTS SyMFonicZnie
BaDacH, naPiórKoWSKi, HerDZin
19:00 narodowe Forum Muzyki
Z ToronTo Do laS VegaS 
PrZeZ jelenią górę
19:00 Filharmonia Dolnośląska, jelenia g.

SPeKTaKle » » » 
SPeKTaKl ZaKlinacZ KoBieT
18:00 Dom Kultury BaKara
MaSTer oF SeX
20:00 Dom Kultury BaKara

WySTaWy » » »
SKarBiec. ZłoTnicTWo
arcHiKaTeDry WrocłaWSKiej
oprowadzanie po wystawie
11:00 Muzeum narodowe 

SPoTKania » » » 
oBiaD cZWarTKoWy 
Ze SłaWoMireM SulejeM
18:00 Macondo

Dla DZieci » » » 
aFry Kań SKie PrZy go Dy 
Hen ry Ka Sien Kie Wi cZa
Wakacje w Ossolineum – wa ka cyj ne
spo tka nie dla dzie ci 7-12 lat
10:00 Zakład narodowy im. ossolińskich
W Te aTrZy Ku Baj Ko WycH Bo Ha -
Te róW za ba wa pla stycz na dla dzie ci
w wie ku 6–12 lat
12:00, 14:00 Muzeum narodowe

52. Międzynarodowy Festiwal Wra ti sla via can tans
7-17 września – Wrocław i Dolny Śląsk
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Wra ti sla via can tans im. an drze ja Mar kow skie go zo stał uho no ro wa ny go dłem eF Fe (eu ro pe for Fe sti vals,
Fe sti vals for eu ro pe) 2017–2018. 
Fe sti wal otrzy mał na stę pu ją cą oce nę eks per tów i mię dzy na ro do we go ju ry:
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Wra ti sla via Can tans utrzy mu je wy so ką po zy cję wśród pre sti żo wych i cie szą cych się uzna niem fe sti wa li w Pol -
sce, pre zen tu jąc mu zycz ne ar cy dzie ła w zna ko mi tych wy ko na niach. Jest to waż ne wy da rze nie na fe sti wa lo wej ma pie Eu ro py. Fe sti wal
go ści świa to wej sła wy dy ry gen tów, ze spo ły i so li stów, wspie ra też ar ty stów lo kal nych, a szcze gól nie mło dych wo ka li stów (stu den tów
wy dzia łów wo kal nych), któ rzy mo gą wziąć udzia łu w Kur sie In ter pre ta cji Mu zy ki Ora to ryj no -Kan ta to wej (warsz ta tach wo kal nych z wy -
bit ny mi pe da go ga mi i dy ry gen ta mi). Przy wspar ciu wo je wódz twa dol no ślą skie go fe sti wal zbu do wał stra te gię obec no ści w re gio nie. Nie -
któ re je go kon cer ty są or ga ni zo wa ne rów nież w mniej szych mia stach Dol ne go Ślą ska.
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