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1263 – 1265 Wieczory lisztowskie

EUGEN INDJIC (USA-Francja)
światowej sławy pianista

Koncerty w 206 rocznicę urodzin F. Liszta i w 168 rocznicę śmierci F. Chopina
W programie utwory L. v. Beethovena, F. Chopina, F. Liszta, R. Schumanna
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski
7 X g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
8 X g. 18.00 – Wro cław, Na ro do we Fo rum Mu zy ki, pl. Wol no ści 1
9 X g. 18.00 – Oła wa, Cen trum Sztu ki, ul. Młyń ska 3

Eu gen In djic uro dził się w Bel gra dzie w r. 1947,
w ro dzi nie Ro sjan ki (pia nist ki -ama tor ki) i serb -
skie go ge ne ra ła. Kie dy miał 4 la ta wraz z mat ką
wy emi gro wał do Spring fild ko ło Bo sto nu w USA.
Ma jąc osiem lat roz po czął na ukę gry na for te pia -
nie pod kie run kiem Gru zin ki Lu bow Ste pha ni,
a po tem (1959-1964) – wy bit ne go ro syj skie go
pia ni sty Alek san dra Bo row skie go. Stu dia pia ni -
stycz ne od był w Ju il liard Scho ol of Mu sic w No -
wym Jor ku u Lee Thomp son, asy stent ki Ro si ny
Lhe vin ne i Mie czy sła wa Münza (1965-1968) oraz
rów no le gle w Ha rvard Uni ver si ty (1965-1969)
u Lo ri na Ber ma na i Le ona Kirch ne ra (teo ria, kom -
po zy cja). W 1968 ro ku na wią zał kon takt z Ar tu -
rem Ru bin ste inem, u któ re go po bie rał kon sul ta -
cje pry wat ne w No wym Jor ku lub Pa ry żu przez
po nad dzie sięć lat. W la tach 1965-1972 In djic
urlo py spę dzał na lek cjach u Nad ii Bo ulan ger

w Pa ry żu oraz u Clif for da Cur zo na w Fon ta ine ble au. Przed wy jaz dem na Kon kurs
Cho pi now ski w War sza wie w 1970 ro ku, pra co wał pod kie run kiem Wi tol da Mał cu -
żyń skie go na Ma jor ce i Kon stan te go Schma elin ga w Pa ry żu.
Jest lau re atem mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych w War sza wie w 1970
i w Le eds w 1972 oraz kon kur su im. Ru bin ste ina w Tel Awi wie (1974). W wie ku 14
lat, z Wa shing ton Sym pho ny Or che stra pierw szy raz w ży ciu za grał II Kon cert for -
te pia no wy B -dur J. Brahm sa.
W 1972 r. osiadł we Fran cji. Kon cer to wał w nie mal wszyst kich pań stwach eu ro pej -
skich, Ame ry ce Pół noc nej i Środ ko wej, Afry ce oraz kra jach Bli skie go i Da le kie go
Wscho du. Wy stą pił w se rii spe cjal nych kon cer tów „W hoł dzie Ar tu ro wi Ru bin ste ino -
wi” w ca łych Sta nach Zjed no czo nych i w Eu ro pie. Wziął udział te le wi zyj nej współ -
pro duk cji (Fran cja, Pol ska, Ja po nia) po świę co nej twór czo ści F. Cho pi na.
Pierw szych na grań pły to wych Eu gen In djic do ko nał już w wie ku 12 lat (Wa ria cje
na te mat Dia bel le go L. v. Beetho ve na dla wy twór ni RCA Vic tor, na for te pia nie S.
Rach ma ni no wa). W Pol sce ar ty sta jest czę stym, lu bia nym i po wa ża nym go ściem. 
Grę Eu gen`a In dji ca wy bit ny fran cu ski fi lo zof i mu zy ko log Vla di mir Jankélévitch tak
oce nił: „Nie wiem, co naj bar dziej po dzi wiać w nim: pa no wa nie nad in stru men tem,
wy ra fi no wa ny dźwięk, czy in ter pre ta cję skru pu lat ną i przej rzy stą w każ dym szcze -
gó le. Kon cert sam w so bie stał się dzie łem sztu ki. Nie moż na so bie wy obra zić bar -
dziej kom plet nej mu zy kal no ści i bar dziej wy kwint nej do sko na ło ści, po łą czo nej z pro -
sto tą, któ ra tra fia do każ de go”.

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

Kon cer ty re ali zo wa ne są przy po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Po wia tu Brze -
skie go, Gmi ny Brzeg, Gmi ny Wro cław, Cen trum Sztu ki w Oła wie, Brze skie go Przed się bior stwa
Ener ge ty ki Ciepl nej Sp. z o. o., Za kła du Hi gie ny Ko mu nal nej Sp. z o.o. w Brze gu.

1266 Wieczór lisztowski

ZO FIA DY NAK – for te pian
KWAR TET SMYCZ KO WY:

Jo an na Trza ska – I skrzyp ce, Dag ma ra
Kar ku low ska – II skrzyp ce, Ga brie la Biel
– al tów ka, An na Ro dak – wio lon cze la

17 X g. 18.00 - Trzebnica,
Starostwo Powiatowe, ul. Leśna 1

W programie utwory Fryderyka Chopina
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski

Zo fia Dy nak jest ab so went ką Aka de -
mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go
po stu diach pod kie run kiem prof. Zbi -
gnie wa Fa ry nia rza. Swo je umie jęt no -
ści do sko na li ła pod czas kur sów mi -
strzow skich pod kie run kiem wie lu wy -
bit nych pia ni stów -pe dag ogów.
Jest lau re at ką mię dzy na ro do wych kon -
kur sów pia ni stycz nych, m.in. sze ściu
na gród spe cjal nych IX Fo rum Pia ni -
stycz ne go „Biesz cza dy bez gra nic” (Sa -
nok, 2014) i II Na gro dy na Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie Mu zycz nym Grand
Pri ze Vir tu oso w Lon dy nie (2016).
Wy stę pu je rów nież ja ko ka me ra list ka
i w tej ka te go rii zdo by ła wy róż nie nie
na XV Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Mu zycz nym im. Ju liu sza Za ręb skie go
(Iza be lin -Ło mian ki -War sza wa, 2015).

Sztetl Kon cert Haw da lo wy
28 paź dzier ni ka 18:40

Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem,
ul. Włod ko wi ca 7 we Wro cławiu
To masz Sta wiec ki – klar net, klar net ba so -
wy, Ra dek Po la kow ski – akor de on, skrzyp -
ce, śpiew, Piotr Ja niec – tu ba, Adeb Cha mo -
un – da ra bu ka, rigg, tar, ben dir, śpiew, Bar -
tosz Na za ruk – per ku sja

Ze spół Sztetl  jest lau re atem wy róż -
nio nym na Fe sti wa lu Fol ko wym Pol -
skie go Ra dia No wa Tra dy cja 2013. 
Ze spół wy stę po wał w klu bach i ośrod -
kach ści śle zwią za nych z kul tu rą ży -
dow ską, Pa ła cu Pre zy denc kim, na we -
se lach i po tań ców kach. Tym co wy róż -
nia Sztetl od in nych for ma cji kle zmer -
skich, jest bar dzo moc ne przy wią za nie
do tra dy cyj nych brzmień i bu do wa nie
re per tu aru wy łącz nie w opar ciu o ma te -
ria ły źró dło we Ży dów z okre su mię dzy -
woj nia. Wy ko nu ją kom po zy cje z re per -
tu aru sta rych mi strzów t.j. Abe Schwarz,
Hen ry Kan del. Adem Cha mu on (Sy ria)
dzie li się z ze spo łem pie śnia mi se far dyj -
skim śpie wa ny mi w Sy rii w Li ba nie.

Bi le ty: 35/25 zł 



PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK 22001177
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
99  XX,,  ggooddzz..  1111..0000,,
OOrraattoorriiuumm  MMaarriiaannuumm  UUWWrr
UROCZYSTA INAUGURACJA 
ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 
UCZELNI ARTYSTYCZNYCH WROCŁAWIA

1100  XX,,  ggooddzz..  1199..3300,,
FFoollkkwwaanngg  UUnniivveerrssiittäätt  ddeerr  KKüünnssttee  ww  EEsssseenn
POLSKO-NIEMIECKA FABRYKA DŹWIĘKU
KONCERT AWANGARDOWEJ ORKIESTRY 
AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU 
SOUND FACTORY ORCHESTRA
DoGnansowano ze środków Gminy Wrocław

1122  XX,,  ggooddzz..  1199..3300,,
HHoocchhsscchhuullee  ffüürr  MMuussiikk  CCaarrll  MMaarriiaa  vvoonn  WWeebbeerr  DDrreessddeenn
POLSKO-NIEMIECKA FABRYKA DŹWIĘKU
KONCERT AWANGARDOWEJ ORKIESTRY 
AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU 
SOUND FACTORY ORCHESTRA

Powtórzenie utworu Adama Porębskiego Gregoriady na 5et i zespół
doGnansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu „Zamówienia kompozytorskie”, 
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca 

DoGnansowano ze środków Gminy Wrocław

2222  XX,,  ggooddzz..  1188..0000,,
OOppeerraa  WWrrooccłłaawwsskkaa
SPEKTAKL W WYKONANIU STUDENTÓW  WYDZIAŁU
WOKALNEGO AMKL: W.A. MOZART – WESELE FIGARA **

Sza now ni Pań stwo,
paź dzier nik to tra dy cyj nie mie siąc, 
w któ rym uczel nie wyż sze in au gu ru ją rok
aka de mic ki. Wro cław skie uczel nie 
ar ty stycz ne już po raz ko lej ny 
uczy nią to wspól nie. Uro czy sta 
In au gu ra cja Ro ku Aka de mic kie go
2017/2018 Uczel ni Ar ty stycz nych Wro cła wia od bę dzie się 9 paź dzier ni ka 2017 r., o godz. 11.00
w Ora to rium Ma ria num Uni wer sy te tu Wro cław skie go.

Wraz z no wym ro kiem aka de mic kim Uczel nia na sza in au gu ru je ko lej ny se zon ar ty stycz ny.
Bę dzie on nie zwy kle bo ga ty w cie ka we wy da rze nia, ta kie jak m. in.: kon cer ty sym fo nicz ne, 
jaz zo we, chó ral ne, fe sti wa le, pre zen ta cje mu zy ki współ cze snej, kon cer ty ka me ral ne, re ci ta le, 
po ka zy sce nicz ne w wy ko na niu stu den tów, dok to ran tów, pe da go gów oraz za pro szo nych 
ar ty stów. Nie za brak nie tak że kon kur so wych zma gań mło dych ar ty stów róż nych spe cjal no ści, 
cie ka wych przed się wzięć na uko wych oraz na uko wo -dy dak tycz nych. 

War to wspo mnieć o pro jek tach re ali zo wa nych przez ze spo ły na szej Aka de mii. Jed nym z nich jest
Awan gar do wa Or kie stra Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu So und Fac to ry Or che stra, któ ra
po raz ko lej ny re ali zu je pro jekt Pol sko -Nie miec ka Fa bry ka Dźwię ku. Pierw szy kon cert w je go 
ra mach na si mu zy cy wy ko na ją 10 paź dzier ni ka w Fol kwang Uni ver sität der Künste w Es sen, 
a 12 paź dzier ni ka wy stą pią w Hoch schu le für Mu sik Carl Ma ria von We ber Dres den.
22 paź dzier ni ka w Ope rze Wro cław skiej stu den ci Wy dzia łu Wo kal ne go AMKL wy sta wią 
spek takl We se le Fi ga ra W.A. Mo zar ta. 

Na sza Uczel nia pro wa dzi obec nie re kru ta cję do udzia łu w ko lej nym kur sie w ra mach Otwar tej
Aka de mii Mu zycz nej (OAM). To pro po zy cja skie ro wa na do wszyst kich Pań stwa, któ rzy 
chcie li by uzy skać no we, bądź po głę bić po sia da ne kom pe ten cje w za kre sie wie dzy i umie jęt no ści
prak tycz nych zwią za nych z upra wia niem mu zy ki. Przyj mu je my rów nież zgło sze nia do udzia łu
w kil ku wy da rze niach dy dak tycz no -na uko wych za pla no wa nych na li sto pad.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce peł nej ofer ty dy dak tycz nej, ar ty stycz nej i na uko wej 
wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej znaj dą Pań stwo na na szej stro nie in ter ne to wej pod ad re sem:
wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll. 

Z ra do ścią za chę cam Pań stwa do uczest nic twa w im pre zach or ga ni zo wa nych przez na szą Uczel nię,
wie rząc, że nad cho dzą cy se zon ar ty stycz ny do star czy Pań stwu wie lu nie za po mnia nych wra żeń.

Z wy ra za mi sza cun ku i ser decz ny mi po zdro wie nia mi,

Grze gorz Ku rzyń ski
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu**  SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee::  wwwwww..ooppeerraa..wwrrooccllaaww..ppll
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Uczta na czte ry rę ce
Kon cert for te pia no wy 
20 paź dzier ni ka 18:30

Klub MiL, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
Chri stoph Ewers, pia ni sta po cho dzą cy
z Ba de nii Wurt tem ber gi gdzie stu dio -
wał for te pian oraz mu zy kę ko ściel ną
w Stut t gar cie. Po okre sie na uki prze -
niósł się do Tu bin gen, gdzie stu dio wał
me dy cy nę. Po 20 la tach pra cy ja ko le -
karz spe cja li sta zde cy do wał się ogra ni -
czyć zna czą co ak tyw no ści w za wo dzie
le ka rza, od być dal szą edu ka cję mu -
zycz ną pod okiem wy kwa li fi ko wa nych
pro fe so rów i po wró cić na es tra dę.
Przez ostat nie kil ka lat pia ni sta wy stę -
po wał z du ży mi suk ce sa mi w Europie
ja ko so li sta i ka me ra li sta. Re gu lar nie
wy stę pu je z bra tem Mi cha elem Ewer -
sem (skrzyp ce) oraz Mi cha elem Kuh -
nem (for te pian), zy sku jąc so bie wiel ką
sym pa tię pu blicz no ści. Szcze gól ne
miej sce w re per tu arze Ewers/Kuhn
duo zaj mu je mu zy ka Fe ren ca Lisz ta.
Mi cha el Kuhn, Stu dio wał grę na for te -
pia nie w AM w Ber li nie i Karls ru he (prof.
Gun ter Re in hold). Uczest ni czył w kur -
sach mi strzow skich prof. Lwa Vla sen ki,
Pe te ra Feuch twan ge ra, Di no rah Var si. 
Jest zwy cięz cą kon kur su Ju gend mu si -
ziert w Niem czech jak rów nież na gro dy
Eu ro pe an Pia no Te achers As so cia tion.
Do ko nał licz nych na grań dla ra dia i te -
le wi zji. Je go mię dzy na ro do wa ka rie ra
roz po czę ła się w 1991 r. kon cer ta mi
w Izra elu, któ re uzy ska ły przy chyl ność
pu blicz no ści i kry ty ków.
Ar ty sta wy stę po wał w wielu krajach
Europy, w  Mek sy ku oraz USA wy ko nu -
jąc kon cer ty for te pia no we Ba cha, Mo -
zar ta, Beetho ve na, Grie ga, Sa int -Sa en -
sa, Czaj kow skie go, Rach ma ni no wa,
Ger sh wi na czy Mosz kow skie go.
Obec nie jest pro fe so rem na Uni wer sy -
te cie w Karls ru he. Ju ror kon kur sów pia -
ni stycz nych w Niem czech i za gra ni cą.

Wstęp wol ny!

Fi de lio
Lu dwig van Beetho ven
14 października 19:00 PRE MIE RA
15 października 18:00 PRE MIE RA
17 października 19:00

Opera Wrocławska, ul Świdnicka 35
Fi de lio to je dy na ope ra Lu dwi ga van
Beetho ve na, kom po zy to ra zna ne go ja ko
twór ca mu zy ki in stru men tal nej, przede
wszyst kim dzie wię ciu sym fo nii. 
Fi de lio to apo te oza mi ło ści mał żeń skiej,
w imię któ rej głów na bo ha ter ka w mę -
skim prze bra niu i pod mę sko brzmią -
cym imie niem – Fide lio za pusz cza się
w świat zbrod ni i wy stęp ku, by od na leźć
uwię zio ne go w naj głęb szym lo chu swe -
go mę ża. To tak że świa dec two epo ki
na po le oń skiej ja ko cza su, w któ rym idee
re wo lu cji by ły na ustach ca łej Eu ro py.
Spek takl re ali zo wa ny jest w ko pro duk cji
ze Sło weń ską Ope rą Na ro do wą w Lu -
bla nie. Za kon cep cję re ży ser ską od po -
wia da Rocc, re ży ser i dy rek tor ar ty stycz -
ny Sło weń skiej Ope ry Na ro do wej.
Spek ta kle od stro ny mu zycz nej po pro -
wa dzi Mar cin Na łęcz -Nie sio łow ski, dy -
rek tor Ope ry Wro cław skiej.
Na sce nie zo ba czy my wy bit nych śpie -
wa ków świa to we go for ma tu, wśród
nich m.in. Pe ter Wedd po zna ny w Pol -
sce kil ka lat te mu ja ko wy bit ny od twór -
ca ro li Wa gne row skie go Lo hen gri na,
a w ro li Fi de lia wy stą pi wro cław ska ak -
tor ka, Ka ro li na Mi cu ła.

Bilety: od 50 zł

Słoweńska Opera Narodowa w Lublanie

Midori Inauguracja sezonu
symfonicznego
6 października 19:00

NFM, Sala Główna, plac Wolności 1
Wy ko naw cy: Eiji Oue – dy ry gent
Mi do ri – skrzyp ce
NFM Fil har mo nia Wro cław ska
Pro gram: K. Pen de rec ki Tren ofia rom Hi ro -
szi my, L. Bern ste in Se re na da
A. Co pland Ap pa la chian Spring – su ita
L. Bern ste in Tań ce sym fo nicz ne 
z mu si ca lu West Si de Sto ry

NFM Fil har mo nia Wro cław ska roz po -
czy na no wy se zon ar ty stycz ny wspól -
nym kon cer tem ze słyn ną skrzy pacz -
ką Mi do ri. Te go wie czo ru nie za brak -
nie mu zy ki współ cze snej w wie lu od -
sło nach – od Tre nu ofia rom Hi ro szi my
Krzysz to fa Pen de rec kie go po broad -
way ow ski prze bój, czy li mu si cal West
Si de Sto ry Le onar da Bern ste ina. oraz
dzie ło Aaro na Co plan da – Ap pa la chian
Spring, w któ re go twór czo ści po -
brzmie wa jazz, ame ry kań ski i mek sy -
kań ski folk lor, a tak że wi docz ne jest
za mi ło wa nie do mu zy ki fil mo wej. 
Gwiaz dą wie czo ru bę dzie ja poń ska
skrzy pacz ka Mi do ri (wła ści wie: Mi Do ri
Go to). Ar tyst ka roz po czę ła swą przy -
go dę z wio li ni sty ką już ja ko trzy lat ka.
Jej nie zwy kłe zdol no ści mu zycz ne od -
kry to rok wcze śniej, kie dy ku za sko -
cze niu swo jej mat ki za nu ci ła me lo dię
jed nej z kom po zy cji Ba cha, za sły sza -
nej kil ka dni wcze śniej. Wkrót ce ku -
pio no dziew czyn ce naj mniej sze z pro -
du ko wa nych skrzy piec.
Jest ce nio na nie tyl ko ja ko do sko na ła
skrzy pacz ka i lau re at ka pre sti żo wych
kon kur sów, lecz tak że ja ko pe da gog.
Gra na wy jąt ko wym in stru men cie
zwa nym „ex -Hu ber man”, au tor stwa
le gen dar ne go lut ni ka Gu ar ne rie go del
Gesù – ry wa la An to nia Stra di va rie go.

Bielty: 200/110/80/60/40/45/25 zł





Hu Ra ban Owcze źró dło
15 paź dzier ni ka 18:00

Sce na Ga dzic kie go, Rynek 39 w Legnicy
Hu Ra ban: Han na Wło dar czyk (gi ta ra)
Fa bia na Ra ban (kon tra bas i nie tyl ko)
Mo ni ka Za pa śnik (śpiew)
Go ścin nie: Ama de usz Na czyń ski
(in stru men ty per ku syj ne)

Hu Ra ban po cho dzi z Le gni cy i z La Go -
me ry – ka na ryj skiej wy spy na Atlan ty -
ku. Kon cer tu je w Pol sce, Hisz pa nii,
Niem czech, Au strii, Wło szech, Nor we gii
i Da nii, pre zen tu jąc mu zy kę bę dą cą nie -
kon wen cjo nal nym po mie sza niem in spi -
ra cji kla sycz nych z dźwię ka mi ca łe go
świa ta. Trio mu zy ków na sce nie gra z si -
łą, ja kiej nie po wsty dzi ła by się or kie stra.
Owcze Źró dło to no wy al bum ze spo łu,
za wie ra au tor skie aran ża cje zna nych
bał kań skich te ma tów lu do wych, ale
rów nież kom po zy cje wła sne. Tek sty na -
pi sa ła le gnic ka po et ka An na Pod cza szy.

Bi le ty: 20 zł

To masz Bu dzyń ski&LU NA
29 października 19:00

Klu b Pod Ko lum na mi, pl. św. Macieja 21
Lu na: To masz Bu dzyń ski – wo ka li sta
Sta ni sław Bu dzyń ski (syn) – gi ta ra
Be ata Ko zak – per ku sja, Ge ro – gi ta ra

Re per tu ar kon cer tu bę dzie obej mo wał
utwo ry z płyt so lo wych. Jed no cze śnie
tuż przed kon cer tem otwar ta zo sta nie
wy sta wa ma lar stwa ar ty sty. 
To masz Bu dzyń ski – ma larz, po eta,
zna ny przede wszyst kim ja ko wo ka li -
sta roc ko wy w ze spo łach Ar mia, Sie kie -
ra oraz 2Tm2,3. Ka rie rę roz po czął
w 1984 z ze spo łem Sie kie ra. W 1985
ro ku wraz z Ro ber tem Bry lew skim i fi -
lo zo fem Sła wo mi rem Go ła szew skim
za ło żył ze spół Ar mia. Od 1996 ro ku
wy stę pu je tak że w ze spo le 2,TM2,3.
Ma w swo im do rob ku po nad 20 płyt,
w tym trzy so lo we. 
Bilety: 30 zł | Wy sta wa trwa do 13.XI

Trio S-ART Harmonia
4 października 18:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10 
Alek siej Su słow – akor de on
Ja cek Wan dycz – or ga ny
Ma te usz Bie niek – for te pian

Ze spół powstał w 1996 ro ku, jego
założycielami są Ha li na i Alek siej Su -
sło w, ab sol wen ci Uni wer sy te tu Kul tu ry
i Sztu ki w Mo skwie. Alek siej ukoń czył
rów nież fa kul tet kom po zy cji Aka de mii
Mu zycz nej w Do niec ku. Przez 20 lat
pra co wa li na Ukra inie ja ko pro fe so ro -
wie Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go
oraz ja ko dy ry gen ci or kiestr. Za swo ją
dzia łal ność zo sta li od zna cze ni naj wyż -
szy mi na gro da mi Mi ni stra Edu ka cji
oraz Pre zy den ta Ukra iny.
W 1998 ro ku  za ło żyli pry wat ną szko łę
mu zycz ną S -ART we Wro cła wiu, której
największą atrakcją jest Mło dzie żo wa
Or kie stra Akor de ono wa „Har mo nia”. Jej
naj więk szy mi osią gnię cia mi są: I i II na -
gro da na mię dzy na ro do wym kon kur sie
„Cit ta di Lan cia no 2007” we Wło szech,
„Ascol ta te 2009” na Li twie oraz
na ogól no pol skich fe sti wa lach w Mła -
wie, Wro cła wiu, Lesz nie, Sa no ku. Or kie -
stra bra ła udział w mię dzy na ro do wym
fe sti wa lu Kul tur Sło wiań skich w Mo -
skwie w 2011 ro ku oraz w pra wy ko na -
niu „Chri st mas Ora to rio” w 2008 r., 
Alek siej Su słow skom po no wał Ora to -
rium „Świę ty Pa weł”, któ re go pre mie ra
od by ła się 2011 r. w Ra tu szu Wro cław -
skim i w Ora to rium Ma ria num z udzia -
łem znakomitych chó rów Can to res Mi -
no res Wra ti sla vien ses oraz Okto ich.

Wstęp wolny!

Mahala Rai Banda
5 października 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Bałkańska orkiestra, to  je den z naj -
lep szych ze spo łów cy gań skich w Eu -
ro pie, któ re go prze bój „Ma ha la ge asca”
usły szał ca ły świat w fil mie Sa szy Ba -
ro na Co he na „Bo rat”.
Naj bar dziej zna ni i uta len to wa ni mu -
zy cy Ru mu nii miesz ka ją w dwóch wio -
skach. Cle ja ni, to wio ska skrzyp ków,
cym ba li stów, ba si stów i akor de oni -
stów. W Ze ce Pra ji ni, ro dzin nej wio sce
Fan fa re Cio car lia, do mi nu ją spe cja li ści
od in stru men tów dę tych. Ma ha la Rai
Ban da to mie szan ka mu zy ków z Cle ja -
ni i Ze ce Pra ji ni. Ich mu zy ka to mie -
szan ka ru muń skiej mu zy ki tra dy cyj nej,
orien tal ne go po pu, ka ta loń -
skiej rum by, reg gae, ma ne le
i cy gań skie go ży wio łu. 

Bilety:  50/45 zł
KUP BILET

KARI I Am Fine
19 października 20:00

Stara Piwnica, Krupnicza 15, Wrocław
City Sounds zaprasza 
Ar tyst ka pro mo wać bę dzie swój naj -
now szy, trzeci, a za ra zem prze ło mo -
wy al bum „I Am Fi ne”.
Znaj du je się na nim 11 utwo rów na -
gra nych w jed nym z naj lep szych stu -
diów w Eu ro pie – Cu sto m34.
Styl kompozycyjny KARI ewoluował,
najnowsza płyta brzmi bardzo
nowocześnie i świeżo, bliżej jej do lat
80. i ar ty stów ta kich jak: Gri mes, The
Kni fe, MØ, Björk, czy so und trac ku se -
ria lu „Stran ger Things”.Dla
fa nów KA RI „I Am Fi ne” to
jej ko lej ne na tu ral ne wcie -
le nie i roz wi nię cie sty lu.

Bilety: 45/40 zł KUP BILET



Kagyuma
22 października 19:00

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3
Czte ry ener ge tycz ne ko biety, któ rych
wspól ną mi sją jest wcią gnię cie słu -
cha cza w ete rycz ny świat dźwię ków
do peł nia nych ci szą. Mu zy ka ich ze -
spo łu zo sta ła kie dyś traf nie okre ślo na
mia nem so und the atre.
Głos jest trak to wa ny ja ko in stru ment,
któ ry w bez po śred ni spo sób prze ka -
zu je emo cje. W swo ich kom po zy cjach,
ar tyst ki swo bod nie eks pe ry men tu ją
z róż no rod ny mi brzmie nia mi, któ re
cza sem mo gą za sko czyć słu cha cza.
Na de biu tanc kiej EP -ce, któ ra uka że
się w grud niu, sły chać in spi ra cje mu -
zy ką is landz ką, jaz zo wą, fil mo wą, al -
ter na tyw ną, a tak że world mu sic. 
Ma te riał na EP kę zo stał za re je stro wa -
ny w Mo no chrom Stu dio, za miks i ma -
ste ring od po wia da Ma riusz Dziu ra wiec
oraz Ja ro sław Smak – Stu dio As One.

Bi le ty: 10zł

Wro cław Vo ice Week end w Narodowym Forum Muzyki
Plac Wol no ści 1 we Wro cławiu

Me My self And I
20 paź dzier ni ka 20:00

Sa la Czer wo na
Me My self And I to ze spół wy ko nu ją cy
mu zy kę je dy nie za po mo cą gło su. Two -
rzy go dwo je wo ka li stów oraz hu man
be at bok ser. Me My self And I to je den
z naj bar dziej wy ra zi stych ze spo łów
pol skiej sce ny mu zycz nej, z wie lo ma
suk ce sa mi, upar cie i kon se kwent nie
idą cy wła sną ścież ką kre acji dźwię ku.

Bilety: 70/50/30 zl

Warsztaty | Wydarzenie towarzyszące

21 paź dzier ni ka 15:00
Sa la Czarna

Za ję cia pro wa dzo ne przez ar ty stów
z ze spo łu Me My self & I.
Ofer ta dla wszyst kich fa nów eks pe ry -
men to wa nia z no wo cze sny mi tech ni ka -
mi wo kal ny mi i hu man be at bo xem,
rów nież tych, któ rzy roz po czy na ją przy -
go dę z mu zy ką a cap pel la. Spo śród
uczest ni ków warsz ta tów ar ty ści Me,
My self & I wy bio rą oso by, któ re wy stą -
pią wraz z ze spo łem tuż przed kon cer -
tem The Re al Gro up.

Bi le ty: 40 zł | Czas trwania: ok. 3 godziny

AudioFeels
21 paź dzier ni ka 13:00

Sa la Czer wo na
Au dio Fe els to gru pa wy ko nu ją ca mu -
zy kę w sty lu vo cal play. 
Ich naj now szym przed się wzię ciem
jest pro jekt On The Rocks: łącz nie pra -
wie 70 ar ty stów wy ko nu je naj więk sze
roc ko we prze bo je wszech cza sów
w spe cjal nie na pi sa nych aran ża cjach.
Bilety: 70/50/30 zl

The Real Group
21 paź dzier ni ka 18:00 Sala Główna
Nie za po mnia ne prze bo je Ab by i Be -
atle sów, jaz zo we ever gre eny, dzie ła
Mo zar ta, a na wet… Gan gnam Sty le,
do te go wła sne kom po zy cje – zna ko -
mi ta szwedz ka gru pa wo kal na fa scy -
nu je swo im uni ka to wym sty lem.

Bilety: 110/80/60/40/10 zł

SLIXS
21 paź dzier ni ka 20:30 Sala Czerwona
SLIXS (daw niej Sto uxin gers) zu peł nie zmie nia wy obra że nie o mu zy ce a cap pel la.
Ten sek stet wszech stron nie uta len to wa nych wo ka li stów, ofe ru jąc peł ną mo cy
i śmia łą mie szan kę jaz zu, po pu, fun ku, mu zy ki kla sycz nej i mu zy ki świa ta (co sam
na zy wa vo cal ba stard), po ry wa pu blicz ność na kon cer tach w Eu ro pie i Azji.

Bilety: 50/30/20 zł

fot. Mats-Bcker

Ufo mam mut
20 paź dzier ni ka 20:00

Klub Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56
Wło scy mi strzo wie ba lan su ją na gra -
ni cy do om me ta lu, slug de’u i dro ne,
wpro wa dza jąc do swo ich kom po zy cji
ma syw ne rif fy i eks pe ry men tal ny me -
tal ro dem z lat sie dem dzie sią tych.
Urlo, Po ia i Vi ta są na sce nie od 1990.
W tym cza sie wy ro bi li so bie opi nię
zna ko mi te go ze spo łu, któ ry wy niósł
ich do om me tal na sam szczyt. 
Ich no wa pły ta „8” (22 wrze śnia wy -
twór nia Neu ro Re cor dings), sym bo -
licz nie i dźwię ko wo jest nie tyl ko bez -
gra nicz ne w swo jej cięż ko ści, mo cy
i na tę że niu, opa no wu je rów nież umysł
słu cha cza two rząc spój ne i ni czym
nie za kłó co ne do zna nie zmy sło we.
Ufo mam mut to ze spół, któ ry zro zu -
mieć moż na w peł ni do pie ro do świad -
cza jąc go na ży wo! Je dy ny ta ki kon -
cert w Pol sce! 
Sup por tem w ca łej tra sie kon cer to wej
jest Usnea, wy wo dzą cy się z Por t land
w Usa ze spół, łą czą cy w swo jej mu zy -
ce de pre syj ny fu ne ral i de ad do om ze
slud ge i de ath me ta lem.

Bi le ty: 60/50 zł



Eklek tik Ses sion 2017 6-9 października, Wrocław
Koncert finałowy Eklek tik Or che stra „Re ver sed”
9 października 19:00 Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Mo ty wem prze wod nim te go rocz nej od sło ny Eklek tik Ses sion – Ar chi te xtu re jest
Ar chi tek tu ra. Wy da rze nia zlo ka li zo wa ne bę dą w punk tach Wro cła wia kształ tu ją -
cych prze strzeń i hi sto rię mia sta. In te gral ną czę ścią fe sti wa lu bę dą spo tka nia
i po prze dza ją ce kon cer ty pre lek cje ar chi tek tów, pro jek tan tów, hi sto ry ków sztu ki.
W tym ro ku do plat for my ar ty stycz nej ES do łą czą m.in. Jo jo May er, szwaj car ski
wir tu oz per ku sji z ame ry kań ską gru pą Ne rve, Ståle Storløkken, nor we ski pia ni -
sta i kla wi szo wiec ze spo łów Ele phan t9 oraz Su per si lent oraz Die b13, miesz ka -
ją cy w Wied niu mu zyk i pro du cent. 
Za kon cep cję ca łe go pro gra mu ES 2017 od po wia da za ło ży ciel plat for my ar ty -
stycz nej i fe sti wa lu Eklek tik Ses sion, Ra dek Bond Bed narz.

Program festiwalu znajduje się na stronach kalendarium miesięcznika

Jojo Mayer&NERVE

KUP BILET

Trig ger fin ger
27 paź dzier ni ka 19:30

Pral nia, Kra kow ska 100 we Wro cławiu
Trig ger fin ger to po łą cze nie trzech moc -
nych oso bo wo ści, two rzą cych wie lo wy -
mia ro wą i po tęż ną daw kę kla sycz nej,
roc ko wej mu zy ki. Ide al na po żyw ka dla
fa nów ta kich le gend, jak: Led Zep pe lin,
ZZ Top czy Black Sab bath.
Ma ją na swo im kon cie po nad dzie się -
cio let nią ka rie rę, zjeź dzi li eu ro pej skie
pu by, klu by i fe sti wa le, roz pa la jąc pu bli -
kę do czer wo no ści szcze rym, ży wym
rock'n'rol lem, za gra nym na naj wyż szym
po zio mie. W le cie uka zał się naj now szy
al bum Bel gów Co los sus, za -
wie ra ją cy mnó stwo ele men -
tów nie spo ty ka nych wcze -
śniej w ich twór czo ści.

Kenny Garrett
Ethno Jazz Festival
18 października 19:30

CS Impart, ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu
Ken ny Gar rett – sax, Nat Re eves – bass 
Ro nald Bru ner – drums, Be ni to Gon za -
lez – pia no Ru dy Bird – per cus sion 

Pię cio krot ny lau re at na gro dy Gram my,
oraz na gro dy GRAM MY 2010  ja ko
czło nek ze spo łu Chick Co rea & Joh na
McLau gh lin z Fi ve Pe ace Band. Jed nen
z naj wy bit niej szych współ cze snych
sak so fo ni stów jaz zo wych. We Wro -
cła wiu wy stą pi na kon cer cie pro mu ją -
cym naj now szą pły tę pt. Do Your Dan -
ce! Album za in spi ro wa ny zo stał przez
pu blicz ność, któ ra pod czas wy stę pów
Ken ne go wsta wa ła z miejsc
i tań czy ła w swo im ryt mie. 
„Rób swój ta niec!”
Do Your Dan cea. 
Bi le ty: 120/90/75/60 zł KUP BILET

Schmidt Electric feat.
Ten Typ Mes
19 października 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Kon cert bę dą cy po łą cze niem elek trycz -
ne go jaz zu i hip ho pu w naj lep szym
moż li wym wy da niu! Zna ny pol ski ra -
per Piotr Szmidt (Ten Typ Mes) i zna ny trę bacz jaz zo wy Piotr Schmidt za gra ją
wspól ny kon cert. Schmidt Elec tric to je den z naj lep szych ze spo łów jaz zu elek -
trycz ne go w Pol sce. To czwo ro zna ko mi tych in stru men ta li stów, uzna nych i wie -
lo krot nie na gra dza nych na kon kur sach i fe sti wa lach, któ rzy ma ją od wa gę łą -
czyć jazz z ak tu al ny mi tren da mi mu zycz ny mi, świe żym spoj rze niem
i no wy mi nur ta mi – two rząc zu peł nie no wą, nie po wta rzal ną ja kość! 
Kon cert pro mo wać bę dzie dwie ostat nie pły ty ze spo łu – stu dyj ną „Te -
ar The Ro of Off” z 2015 ro ku oraz kon cer to wą „Li ve”, któ ra uka za ła się
w czerw cu te go ro ku. Bilety: 50/55 zł KUP BILET

EABS – „Re pe ti tions (Let ters to Krzysz tof Ko me da)”
15 paź dzier ni ka 18:00

Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław im. J. Kacz mar ka, ul. Kar ko no ska 10

De biu tanc ki krą żek EABS w ca ło ści po świę co ny jest twór czo ści le gen dy pol skie -
go jaz zu – Krzysz to fo wi Komedzie. EABS w kom po zy cje Ko me dy wplótł au tor ską
mie szan kę brzmień hi pho pu, jun gle, fun ku, go spe lu czy sze ro ko po ję tej elek tro ni -
ki. Nie rzad ko par tie pia ni sty za stą pio ne są sek cją dę tą, co do dat ko wo po ry wa lu -
dzi na kon cer tach gra nych przez EABS. To krą żek, na któ rym sły chać
du cha jaz zu lat 60, a za ra zem fu tu ry stycz ne wa ria cje na te mat ga tun -
ku. EABS to te go rocz ny lau re at EMO CJI, na gro dy przy zna wa nej przez
Ra dio Wro cław KUL TU RA, w ka te go rii MU ZY KA  za kre atyw ne i no wo -
cze sne re kon stru owa nie mu zycz nej prze szło ści. Bilety: 60/50 zł KUP BILET



ZUS czy li Za lot ny Uśmiech
Sło nia (org. Cash On De li ve ry)
Te atr Ka mie ni ca
21 paź dzier ni ka 19:00
Tpl – Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go,
ul. Ga brie li Za pol skiej 3 we Wro cławiu
Ko me dia z ele men ta mi czar ne go hu -
mo ru i wąt kiem mi ło snym w tle!
Po dob no nie szczę ścia cho dzą pa ra -
mi – z tym stwier dze niem nie mo że
zgo dzić się głów ny bo ha ter sztu ki.
Po tym, jak stra cił pra cę, na je go kon to
za czę ły spły wać róż ne for my wspar cia:
za po mo gi dla sa mot nych ma tek, ren ty
dla sie rot, do dat ki do czyn szu, od szko -

do wa nia dla in wa li dów, ren ty dla wdów, za sił ki ma cie rzyń skie i ko lej ne co raz now -
sze, co raz bar dziej wy myśl ne. Pie nią dze mno żą się jak sza lo ne! Oka zu je się, że
bły sko tli wość głów ne go bo ha te ra, spo le gli wość i od da nie je go przy ja ciół oraz
stwo rze nie kil ku fik cyj nych po sta ci po zwo lą uru cho mić urzęd ni czą ma chi nę przy -
zna wa nia za sił ków. Usil ne pró by wy krę ce nia się ze skom pli ko wa nej sy tu acji po -
wo du ją la wi nę za baw nych zda rzeń, od któ rych, zda wa ło by się, nie ma od wro -
tu... I po my śleć, że to wszyst ko z mi ło ści do żo ny!
Obok re ży se ra Emi lia na Ka miń skie go na sce nie wy stą pi dzie się ciu ak -
to rów, m. in.: Ka ta rzy na Pie ko siń ska, Kry sty na Tkacz, Do ro ta Ka miń -
ska, Sam bor Czar no ta. 

Spek takl wy łącz nie dla wi dzów do ro słych | Bilety: 110/60 zł KUP BILET

Scena Babilon Międzynarodowy Festiwal Komedii Improwizowanej
Trzy kra je, trzy gru py, trzy ro dza je hu mo ru oraz warsz ta ty
14-15 października Wędrówki Pub, Podwale 37/38 we Wrocławiu

Udział wezmą: Te atr Im pro wi za cji Je siotr z Wro cła wia – PL
Re stri si ko IM PRO VI SA TIONSthe ater z Wies ba den – DE
Cla qu ers Im pro z Tun brid ge Wells – GB

So bo ta 14.10 – 12:00-16:00 – warsz ta ty (do wy bo ru) – z an giel ską gru pą Cla qu -
ers „Ma king It Up As You Go Along” lub „Im pro vi sa tion the Bri tish Way” z nie -
miec ką grupą Re stri si ko (oba warsz ta ty w ję zy ku an giel skim).
19:00 Uro czy ste otwar cie Fe sti wa lu 19:05 Te atr Je siotr (pl) 20:00 Re stri si ko (ang.) 
21:00 Cla qu ers (ang) 22:00 Wspól ne show (ang) 00:00 In te gra cja
Nie dzie la 15.10 19:00 Je siotr + Re stri sko + Ca lqu ers (wszystkie języki) 21:00 Im -
pro Jam po an giel sku dla każ de go 22:30 Za koń cze nie fe sti wa lu 22:45 After par ty

Bi le ty: 20 zł – je den dzień | 30 zł – dwa dni | 30 zł – warsz ta ty | 50 zł – warsz ta ty + dwa dni

Teatr Improkracja feat. Natalia Grosiak
17 października 20:00

Vertigo Jazz Club & Restaurant, Oławska 13 we Wrocławiu
Tej je sie ni Im pro kra cja dzię ki swo im go ściom zmie rzy w nie od kry te re jo ny ko -
me dii im pro wi zo wa nej. Wspól ny spek takl po zwo li też po znać nie zna ne do tąd
ob li cza za pra sza nych go ści. Pierw szym go ściem bę dzie Na ta lia Gro siak - wo ka -
list ka ze spo łu Mi kro mu sic. Jej pięk ny głos i wy jąt ko wa mu zy ka bę dą dla Im pro -
kra cji punk tem wyj ścia dla każ dej sce ny. 
Spek ta kle Te atru Im pro wi za cji Im pro kra cja opie ra ją się na ko me dio wych sce -
nach im pro wi zo wa nych, któ re two rzo ne na ży wo i bez sce na riu sza za ska ku ją
pu blicz ność jak i sa mych ak to rów. Z oka zji 6. uro dzin Im pro kra ci świę tu ją ca ły
paź dzier nik, przy go to wu jąc naj bar dziej po pu lar ne for ma ty. Głów nym dniem te -
go uro dzi no we go mie sią ca bę dzie 10.10.

Pół na pół
7 paź dzier ni ka 20:00

Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław
im. J. Kacz mar ka, ul. Kar ko no ska 10
Re ży se ria: Woj cie ch Ma laj ka t 
Ob sa da: Piotr Polk, Piotr Szwe des,
Woj ciech Ma laj kat

Ko me dia nad wy raz kry mi nal na. Pra -
wie far so wa for ma spek ta klu wy peł -
nio na jest pro ble ma mi na praw dę du -
że go ka li bru. Świet nie na pi sa ne, bły -
sko tli we i za baw ne dia lo gi, wy ra zi ście
na kre ślo ne po sta cie. Pię tro we kłam -
stwa, zwro ty ak cji i mnó stwo hu mo ru. 
Re ali za cja ży cio wych pla nów i ma rzeń
dwóch bra ci Ro ber ta i Do mi ni ka stoi
pod zna kiem za py ta nia, do pó ki... ży je
ich mat ka. Wbrew po zo rom bra cia nie
są wca le bez dusz ny mi po two ra mi
czy ha ją cy mi na śmierć swej ro dzi ciel ki
i spa dek. Rze czy wi stość przed sta wio -
na w ko me dii jest skom pli ko wa na, ale
hi sto ria re la cji łą czą cej bra ci z mat ką
jest opo wie dzia na w spo sób prze -
wrot ny i bar dzo... śmiesz ny. Obok
śmie chu znaj dzie się też
miej sce dla na pię cia i gro zy
god nych mi strza ga tun ku?
Al fre da Hitch coc ka.

Bilety: 80/70/60 zł KUP BILET

Percival Wild Hunt Live
6 października 20:00

Centrum A2, ul. Góralska 5 we Wrocławiu
Ze spół do sko na le zna ny wśród mi ło -
śni ków gier i sło wiań skiej kul tu ry,
współ twór ca ścież ki dźwię ko wej
do zna nej na ca łym świe cie i kul to wej
gry The Wit cher: Wild Hunt, za pre zen -
tu je utwo ry ze skła dan ki Wild Hunt. 
Wi do wi sko zo sta nie uświet nio ne opra -
wą ar ty stycz ną Te atru AVA TAR i wzbo -
ga co ne wi zu ali za cja mi na wią zu ją cy mi
do gry. Człon ko wie ze spo łu w trak cie
wy stępu bę dą ubra ni w stro je będące
re kon struk cją odzieży z okre su wcze -
sne go śre dnio wie cza, a re per tu ar zo -
sta nie wy ko na ny na daw nych in stru -
men tach. Pod czas kon cer tu bę dzie
moż na usły szeć utwo ry wy ko rzy sta ne
w ścież ce dźwię ko wej, w ich
ory gi nal nej wer sji, któ re ze -
spół współ two rzył spe cjal -
nie dla ce lów gry.

Bilety: 90/70 zł KUP BILET



51. Wro cław skie Spo tka nia Te atrów Jed ne go Ak to ra
17-19 paź dzier ni ka 2017 Wrocław | Dy rek tor WRO STJA: Wie sław Ge ras
Naj star szy fe sti wal mo no dra mu na świe cie, któ ry w 2016 ro ku ob cho dził ju bi le usz 50-le cia, w 2017
ro ku bę dzie od by wał się w for mu le za ty tu ło wa nej MO NO: Mo no -Au tor Ró że wicz i Mo no -Re ży ser Mie -
dziew ski. W pro gra mie po ja wi się m.in. pięć spek ta kli zre ali zo wa nych wg twór czo ści Ta de usza Ró że -
wi cza i trzy róż ne spek ta kle wy re ży se ro wa ne przez Sta ni sła wa Mie dziew skie go.

W ra mach spek ta kli ró że wi czow skich zo ba czy my w In sty tu cie im. Je rze go Gro tow skie go dwie wer sje „Śmiesz ne go sta rusz -
ka” – pol ską w wy ko na niu Krzysz to fa Gor do na i or miań ską w wy ko na niu Ary Asa tu ry ana, a tak że spek takl „Sta ra ko bie ta wy -
sia du je” w wy ko na niu Li dii Da nyl czuk z Ukra iny  i „Ró że wi czo gra nie” w wy ko na niu  Wie sła wa Ko ma sy. Mo no dram „Odej ście
Gło do mo ra” za gra w no wej fi lii Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej na Dwor cu PKP – Bo gu sław Kierc.
W pro gra mie ju bi le uszo we go prze glą du spek ta kli re ży se ra Sta ni sła wa Mie dziew skie go bę dzie moż na obej rzeć mo no dra my:
„Sa ta na”  wg „Dok to ra Fau stu sa” w wy ko na niu Mar ci na Bort kie wi cza, „Traum no vel le” wg Ar thu ra Schnit ze ra w wy ko na niu
Al ber ta Osi ka i „Mat ka Mej ra i jej dzie ci” wg „Jak byś ka mień ja dła”  Woj cie cha Toch ma na i „Uro dzi łam się z ło pa tą” Ry szar -
da Bil skie go. Spek ta kle zo sta ną za pre zen to wa ne w czwart ko we po po łu dnie w In sty tu cie Je rze go Gro tow skie go.           
Nie spo dzian ką, przy go to wa ną spe cjal nie dla uczest ni ków WRO STJA bę dzie wspól ny wy stęp Ire ny Jun i Wie sła wa Ko ma sy.
Przy ja cie le i wie lo krot ni lau re aci WRO STJA za gra ją spek takl „Fi lo zo fia po gó ral sku” wg księ dza Jó ze fa Ti sch ne ra, któ ry ni gdy
nie był pre zen to wa ny we Wro cła wiu. Był w re per tu arze war szaw skie go Te atru Stu dio, ale zszedł z afi sza kil ka lat te mu.
Wro cław ska pre zen ta cja, zre ali zo wa na na no wo na po trze by Spo tkań, to nie zwy kła oka zja by zo ba czyć mi strzów mo no dra -
mu w wy jąt ko wym du ecie i wy jąt ko wym miej scu – Mu zeum Te atru im. Hen ry ka To ma szew skie go.

Wejściówki na spektakle można odbierać od 10 października w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS,
Ry nek -Ra tusz 24 (pn-pt, godz. 9.00-17.00). | www.wro stja.pl

Irena Jun Albert Osik Caryl Swift Wiesław Komasa Lidia Danylczuk Ara Asaturyan Krzysztof Gordon Marcin Bortkiewicz

Aste rion Spek takl Ghost Ro ad Com pa ny
20 i 21 października 20:00

In sty tut im. Je rze go Gro tow skie go, Sa la Te atru La bo ra to rium, Ry nek -Ra tusz 27
Aste rion to tęt nią ca emo cja mi, po etyc ka opo wieść o Mi no tau rze, in spi ro wa na
hi sto ria mi wra ca ją cych z fron tu ame ry kań skich żoł nie rzy. Jest to au tor ski spek -
takl Ka tha ri ne No on zre ali zo wa ny wspól nie z ze spo łem Ghost Ro ad Com pa ny,
któ re go jest dy rek tor ką ar ty stycz ną.
W przed sta wie niu do strzec moż na efek ty współ pra cy z Te atrem ZAR, obej mu ją -
cej tech ni ki śpie wu po li fo nicz ne go i two rze nia no wych ele men tów mu zycz nych.

Spek takl w ję zy ku an giel skim | Bi le ty: 20 zł
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Woj cie ch Kucz kow ski
Ku pa śmi chu i dwa bły ski szczę -
ścia – Mo no dram
6 paź dzier ni ka 18:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10 we Wrocławiu

(...). Pod ko niec woj ny zo stał za przy się -
żo ny ja ko czło nek Sza rych Sze re gów. Do
roku 1957 miesz kał we Wro cła wiu, gdzie
stu dio wał po lo ni sty kę. Do chwi li obec -
nej czyn ny w ru chu har cer skim, czło nek
Har cer skie go Krę gu Mor skie go im. gen.
M. Za ru skie go i Sto wa rzy sze nia Sza rych
Sze re gów. W Pol skim Związ ku Że glar -
skim peł nił funk cję człon ka ko mi sji Że -
glar stwa Śród lą do we go ZG, w Pol skim
To wa rzy stwie Tu ry stycz no -Kra jo znaw -
czym był wi ce prze wod ni czą cym Ko mi -
sji Tu ry sty ki Że glar skiej ZG PTTK. Au tor
ma py hy dro na wi ga cyj nej Pol skie śród -
lą do we szla ki że glo we.

Wstęp wolny!



Raj wa ria tów
27 i 28 paź dzier ni ka 19:00 | 26 i 27 paź dzier ni ka 11:00

Teatr Modrzejewskiej w Legni cy – Sce na Ga dzic kie go, Rynek 39 w Legnicy | Bi le ty 28 i 17 zł
Sza lo na eska pa da po oso bli wych świa tach wy obraź ni i la bi ryn cie kul tu ry ze ste -
try cza łym świę tym Pio trem, Don Ki cho tem -klo szar dem, Ro me em i Ju lią
po przej ściach oraz Ca li necz kiem za miast Ca li necz ki. Je den z naj wy bit niej szych
dra ma to pi sa rzy wszech cza sów, de mo nicz ny skan da li sta Au gust Strind berg,
w zu peł nie do tąd nie zna nej, ba śnio wo -ko me dio wej od sło nie.
Ode bra łem Raj wa ria tów ja ko ostre i bar dzo nie przy jem ne oskar że nie, rzu co ne
wprost ca łej na szej za chod niej cy wi li za cji. W spek ta klu ja wi się ona ja ko smut -
ny kar na wał ma sek, pod któ ry mi daw no już nie ma żad nych twa rzy. I tyl ko Don
Ki chot (re we la cyj ny Ra fał Cie luch) nie uda je, nie pró bu je nic upięk szać i uda wać.
Stra cił wszyst ko, ale jesz cze nie stra cił po czu cia wła sne go upad ku. Zo stał więc
je dy nym praw dzi wym bo ha te rem.

Hen ryk Ma zur kie wicz, Te atral ny.pl
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Bie der mann i podpalacze
Max Frisch
Moralitet bez morału (z epilogiem)
27, 28, 29 października 19:00

Tpl - Scena na Świebodzkim,
pl. Orląt Lwowskich 20 c
Reżyseria: Silke Johanna Fischer

Do wil li Bie der man na przy cho dzą
pod pa la cze. Wy glą da ją bar dzo nie -
win nie – je den to bez ro bot ny za pa -
śnik, dru gi by ły kel ner. Bie der mann
da je im jeść, a na wet po zwa la spać
na stry chu. Chce wie rzyć, że nie są
pod pa la cza mi. Dwaj mło dzi lu dzie
wca le się jed nak nie krę pu ją. Na wet
nie uda ją. Na stry chu Bie der man -
na ma ga zy nu ją becz ki z ben zy ną.
Świat zo sta je po dzie lo ny na dwo -
je – we wnętrz ny, sym bo li zo wa ny
przez dom Bie der man na, i ze wnętrz -
ny, któ ry two rzy zróż ni co wa na gru pa:
bez dom nych, ucie ki nie rów, ter ro ry -
stów. Oglą da my rze czy wi stość, w któ -
rej to, co sztucz ne, prze ciw sta wia się
te mu, co na tu ral ne. Praw da wal czy
o ist nie nie z fał szem, wol ność pró bu je
nie ulec to tal nej in wi gi la cji, a uczci -
wość wy da je się w za ni ku. Ja ko „stra -
te gia na ży cie” do mi nu je Kłam stwo.
W in sce ni za cji Sil ke Jo han ny Fi scher
pod pa la cze przy by wa ją ja ko dwa de -
mo ny. Sta wia ją trud ne py ta nia i roz -
dra pu ją bo le sne ra ny, szcze gól nie nie -
wy god ne wte dy, gdy czło wiek tra ci
swo je czło wie czeń stwo, a isto tą je go
funk cjo no wa nia jest bez dusz ność.
Sztucz no ści Bie der man na prze ciw -
sta wio na zo sta je si ła na tu ral no ści.

Bilety: 50/40 zł

fot. M. Grotowski

Intryga
7 października 17:00, 20:00 ATM scena na Bielanach,  ul. Dwa Światy 1 
Wiel ka mi łość, zdra da, ta jem ni ca, któ ra nie mo że wyjść na jaw oraz za gad ko we mor -
der stwo. (...) Nie ste ty nic nie jest ta kie, ja kie na po cząt ku się wy da je. Nic nie idzie tak,
jak po win no, ko lej ne po sta cie wpro wa dza ją co raz to no we zwro ty ak cji. Ta jem ni ce,
po dejrz li wość, ego izm, hi po kry zja, ob łu da, am bi cje, złość, ze msta i cy nizm – wszyst -
ko to mie sza się ze so bą, pro wa dząc do nie ocze ki wa ne go za koń cze nia. 

Bezpłatny autokar 16:00 i 19:00 – spod Opery Wrocławskiej | 19:30 i 22:30 powrót pod Operę

Tomasz Stockinger, Joanna Koroniewska, Szymon Bobrowski,  Beata Ścibakówna, Zbigniew Zamachowski 



Za bi ja nie Go muł ki
3 paź dzier ni ka 19:00

Te atr Mo drze jew skiej w Le gni cy, Sce na
na No wym Świe cie, ul. No wy Świat 19

We dług zgod nej opi nii kry ty ków naj -
lep sza sce nicz na ada pta cja pro zy Je -
rze go Pil cha w pol skim te atrze.
Peł na hu mo ru opo wieść o za ma chu
na I se kre ta rza PZPR z uży ciem chiń -
skiej ku szy. Kon cert gry ak tor skiej,
uka zu ją cy cza sy PRL w krzy wym
zwier cia dle. Za gra ny kil ka dzie siąt ra -
zy na ma cie rzy stej sce nie, spek takl ru -
sza w ob jazd re gio nu w ra mach pro -
jek tu Te atr Pol ska.

Bi le ty 28 i 17 zł 
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Klatka z łez ŚWIEBODZKI OFF
Wrocławski Teatr Tańca
10 października 19:00
Tpl Scena na Świebodzkim,
pl. Orląt Lwowskich 20c
Reżyseria i choreografia: Bożena Klimczak
Asystentki: Paulina Woś, Sylwia Wierzbicka

Występują: Zuzanna Kasprzyk, Franciszka Kierc-Franik, Karolina Szymańska, Paulina Woś,
Albert Ciastek, Jan Grządziela, Adrian Koszewski, Radosław Lis

Wro cław ski Te atr Tań ca to no wy te atr we Wro cła wiu, któ ry po wstał w paź dzier -
ni ku 2016 ro ku. Ob sa dę do pre mie ro we go spek ta klu je go za ło ży cie le wy ło ni li
w ra mach ogól no pol skie go ca stin gu, na któ ry zgło si ło się po nad 130 osób.
Na sce nie bę dzie moż na zo ba czyć ośmiu do sko na łych tan ce rzy z wie lo let nim
do świad cze niem pra cy na sce nach w kra ju i za gra ni cą (m.in. we Fran cji, Wiel -
kiej Bry ta nii, Niem czech, In diach, Ko rei Po łu dnio wej, Luk sem bur gu, Es to nii).
Klat ka z łez to spek takl in spi ro wa ny dzie ła mi bry tyj skiej dra ma to pi sar ki Sa rah
Ka ne pt. Psy cho za 4.48 i Łak nąć.
Ar ty ści po przez sztu kę tań ca sta ra ją się od po wie dzieć na py ta nie, do ja kie go punk -
tu moż na dojść, bę dąc w sta nie uczu cio wej pust ki, zgu bio nej ra do ści, kie dy ser ce
umie ra, a cia ło wciąż ży je. Dla cze go wciąż to wa rzy szy nam nie po kój? Czy nie za -
my ka my się w swo istej klat ce, wy pra co wu jąc so bie „ży cie” z przy zwy cza je nia?

Czas trwania: 60 minut | Bilety: 20/15 zł 

ŚWIE BODZ KI OFF
Myśl pierw sza: Prze kaz – ener gia – wol ność
Opis: Prze strzeń, w któ rej nie za leż ni twór cy wy cho dzą z pod zie mia.
Dzia ła nie: Po szu ku ją. Od naj du ją. Gu bią. Sku tek: Od naj du ją na no wo.
Tak pi szą o so bie sa mi ar ty ści!
Pro jekt ŚWIE BODZ KI OFF to na sze ko lej ne no we dzia ła nie re per tu aro we i mar -
ke tin go we za ra zem. Bę dzie my po ka zy wać spek ta kle te atrów of fo wych, w prze -
wa ża ją cej mie rze pro wa dzo nych przez lu dzi przy go to wa nych za wo do wo do pra -
cy ak to ra, re ży se ra, sze rzej – ar ty sty te atru.
Wy star czy po wie dzieć, że z 5 pań stwo wych/pu blicz nych szkół ak tor skich (War -
sza wa z Bia łym sto kiem, Łódź, Kra ków z Wro cła wiem) wy cho dzi co ro ku oko -
ło 100 ab sol wen tów wy dzia łów ak tor skich. Nie wy mie nia my tu in nych szkół
kształ cą cych ar ty stów sce ny oraz ośrod ków pry wat nej edu ka cji. Ja ko te atr z tej
sa mej sfe ry pu blicz nej obec no ści (pu blicz na in sty tu cja kul tu ry) ma my pe wien
ro dzaj obo wiąz ku dać sce nę ab sol wen tom pu blicz nych uczel ni. Da je my szan sę
mło dym lu dziom na sce nie, ale też da je my no wą ofer tę mło dej wi dow ni. Stwa -
rza my więc no we szan se dla sie bie sa mych, dla Tpl.
We wrze śniu 2017 na sce nie gościł ze spół Psy cho te atr, w paź dzier ni ku za pra -
sza my na spek takl Wro cław skie go Te atru Tań ca. W stycz niu 2018 Psy cho te atr,
a WTT naj praw do po dob niej w mar cu – po ka żą swo je ko lej ne pre mie ry.
Za pra sza my na Sce nę na Świe bodz kim!

Nie wi na PREMIERA
29 października 19:00
30 października 18:00

Teatr PWST, ul. Bra ni bor ska 59
Spekt kal dy plo mo wy IV ro ku Wy dzia łu
Ak tor skie go PWST.
Wy re ży se ro wa na przez Paw ła Miś kie -
wi cza Nie wi na to po li fo nicz na te atral -
na pa sja o kon dy cji ludz kiej na tu ry, zło -
żo na z kil ku na stu po ru sza ją cych hi sto -
rii. Przed sta wie nie po wsta łe na ba zie
dra ma tu nie miec kiej au tor ki, Dei Lo her,
świet nie wpi su je się w ak tu al ną de ba -
tę nad współ cze snym czło wie czeń -
stwem i pro ble ma mi isto ty eg zy sten -
cjal nej, ale nie sie tak że ci chą na dzie ję,
że za wsze zo sta je nam ja kieś wyj ście
bądź cel, o któ ry war to za bie gać.

Wstęp wolny za re zer wa cją miejsc:
www.pwst.wroc law.pl/re zer wa cje



fot. Natalia Kabanowfot. Natalia Kabanowfot. Natalia Kabanow fot. Natalia Kabanowfot. Natalia Kabanowfot. Natalia Kabanow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SZKOŁA BŁAZNÓW fot. Natalia Kabanow

BATORY TRANS
REŻ. MARTYNA MAJEWSKA

1 PAŹDZIERNIKA 2017, GODZ. 19:00
SCENA NA ŚWIEBODZKIM, TEATR POLSKI

SZKOŁA BŁAZNÓW
REŻ. ZBIGNIEW SZYMCZYK

12, 13 PAŹDZIERNIKA 2017, GODZ. 19:00
SCENA NA ŚWIEBODZKIM, TEATR POLSKI

Szkoła błaznów Na motywach dramatu Michela de Ghelderode’a
12 i 13 października 19:00

Tpl – Sce na na Świe bodz kim, pl. Or ląt Lwo wo skiech 20 c we Wrocławiu
Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Szymczyk, kostiumy: Wanda Kowalska,
muzyka: Jacek Wierzchowski, wizualizacje: Maria Porzyc, asystent reżysera: Anatoliy Ivanov

Klu czem do in ter pre ta cji tek stu bel gij skie go dra ma tur ga, w swo jej twór czo ści
zbli ża ją ce go się do fran cu skiej awan gar dy XX wie ku, by ło ostat nie sło wo pa da -
ją ce w Szko le bła znów – okru cień stwo. Szko ła bła znów sta ła się im pul sem
do za sta no wie nia się nad kon cep cją hi sto rii ludz ko ści, ja ko dzie jów okru cień -
stwa, prze mo cy i prze śla do wań. Współ cze sny świat – ob wa ro wa ny róż no rod ny -
mi ak ta mi praw ny mi, w tym kon wen cja mi praw czło wie ka – na dal nie po tra fi
so bie po ra dzić z okru cień stwem. Cią gle je ste śmy świad ka mi prze mo cy i co raz
bar dziej wo bec niej sta je my się bez sil ni.
W przed sta wie niu Zbi gnie wa Szym czy ka te mat okru cień stwa ba da my na kil ku
płasz czy znach: czło wie ka wo bec czło wie ka, sys te mu wo bec jed nost ki i na tu ry
wo bec czło wie ka. Czy wy gry wa sil niej szy, czy spryt niej szy? Ura tu je cię spo kój
du cha, czy hi ste rycz ny śmiech? A mo że ma ska bła zna jest tym naj wła ściw szym
ka mu fla żem, szan są na prze trwa nie?

Bielty: 30/20/15 zł | 70 minut (bez przerwy)

U/Rodziny
8 października 12:30

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
ul. J. Brzechwy 16

Hi sto ria we so łej ro dzin ki i śmiesz nych
oraz ab sur dal nych ry tu ałów, utrzy ma -
na w kon wen cji klau na dy, pan to mi my,
te atru ru chu i…ko mik su. Mu zycz na opo -
wieść o dzie cię cych emo cjach, i bu do wa -
niu re la cji mię dzy ro dzeń stwem oraz
o wza jem nych ocze ki wa niach.
To mię dzy po ko le nio wa hu mo re ska o ro -
dzin nej wię zi, któ ra zo sta je wy sta wio -
na na pró bę. Pa stisz obo wią zu ją cych
me tod wy cho waw czych i wszech obec -
nych te le wi zyj nych ikon ta kich, jak m.in.
Per fek cyj na Pa ni Do mu czy Su per nia nia,
za kro pio ny daw ką hu mo ru i re flek sji.
In te rak tyw na za ba wa z pu blicz no ścią,
któ ra ma szan sę za przy jaź nić się z naj -
młod szą bo ha ter ką spek ta klu, by
w koń cu stać się go ściem na uro dzi no -
wym przy ję ciu.

Spek takl fa mi lij ny | Bi le ty: 18 zł – dla do -
ro słe go, 16 zł – bi let dla dziec ka

Bu rza PREMIERA wiek 6+
3, 4, 5, 10 października 10:00
Wrocławski Teatr Lalek, pl. Tatralny 4 
Pol sko -cze ski du et ar ty stycz ny Elż -
bie ta Cho wa niec – Ma rek Záko ste -
lecký po wró cił na de ski WTL. Twór cy
do sko na le ode bra ne go przez dzie cię cą
pu blicz ność „Cza ro dziej skie go fle tu”
po sta no wi li po now nie zmie rzyć się
z wiel ką kla sy ką i udo wod nić, że moż -
na ją grać tak że dla naj młod szych.
Tym ra zem wzię li na warsz tat „Bu -
rzę” – jed no z ostat nich i naj bar dziej
ta jem ni czych dzieł Sha ke spe are'a. 
W ich in ter pre ta cji rzecz dzie je się
w ko smo sie, a na pierw szy plan wy su -
wa się wą tek mi ło sny.

Bi le ty: 25 zł – dla do ro słe go, 20 zł – bi let
dla dziec ka



Mo da na Cra na cha
31 pażdziernika 12:00-20:00 otwar cie wy sta wy | 18:00 opro wa dza nie ku ra tor skie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Wy sta wa uka zu ją ca ma lar stwo do by re for ma cji we Wro cła wiu i na Ślą sku zo sta ła
przy go to wa na z oka zji 500-le cia upu blicz nie nia przez Mar ci na Lu tra 95 tez w Wit -
ten ber dze. Klu czem do tej wy jąt ko wej pre zen ta cji bę dzie ma lar stwo Lu ca sa Cra -
na cha i je go krę gu – oraz ich od dzia ły wa nie na Ślą sku. W ob ręb wy sta wy włą czo -
ne zo sta ną eks po na ty z mu ze al ne go dzia łu gra fi ki (prze ry sy drze wo ry tów z tłu -
ma czo nej przez dr. Mar ci na Lu tra Bi blii, ry sun ko we pro jek ty kom po zy cji epi ta fij -
nych oraz gra fi ka z krę gu Cra na cha), z Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej we Wro cła wiu
(sta ro dru ki i rę ko pi sy – m.in. pierw sze wy da nia Bi blii Lu tra, po styl le, dzie ła ślą -
skich pa sto rów, ze spół por tre tów ry sun ko wych wro cła wian) oraz z Mu zeum Ar -
chi die ce zjal ne go (na przy kład Ma don na pod jo dła mi Lu ca sa Cra na cha st., Ale go -
ria Ko ścio ła Zre for mo wa ne go z No we go Ko ścio ła ko ło Świe rza wy). 
Istot ną ro lę w wy sta wie ode gra tak że ar chi wal na do ku men ta cja nie za cho wa nych
dzieł, któ re w prze szło ści znaj do wa ły się we wro cław skich zbio rach mu ze al nych.

Lu cas Cra nach, Adam i Ewa, ok. 1510,
Mu zeum Na ro do we w War sza wie

Przez Sę pol no, Za le sie i Krzy ki...
Hi sto ria tram wa jów we Wro cła wiu
Do 19 listopada Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Stary Ratusz we Wrocławiu
Oka zją do wy sta wy jest po dwój ny ju bi le usz: 140 lat tram wa jów kon nych oraz 115
lat in au gu ra cji dzia łal no ści miej skie go przed się bior stwa tram wa jo we go (po przed -
ni ka MPK Wro cław). Na wy sta wie zgro ma dzo no kil ka set eks po na tów: zdjęć, pocz -
tó wek, bi le tów, sche ma tów, pla nów, ka sow ni ków, mun du rów opo wia da ją cych ja -
kim prze mia nom pod le gał trans port miej ski we Wro cła wiu. 
Eks po zy cja po ka zu je  ca łą hi sto rię ko mu ni ka cji pu blicz nej we Wro cła wiu: od omni -
bu sów przez tram wa je kon ne i elek trycz ne, pierw sze au to bu sy, znisz cze nia II woj -
ny świa to wej i żmud ną po wo jen ną od bu do wę, po strajk tram wa ja rzy w sierp -
niu 1980 r., po wódź ty siąc le cia, a tak że bu do wę no wych tras przy oka zji Mi -
strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej w 2012 r. 
Wie le eks po na tów po ka za nych jest po raz pierw szy.

To masz Sie lic ki – au tor i kurator eks po zy cji (MPK we Wro cła wiu)
Bielty: 15/10 zł

Wła dy sław Dy bow ski (1892-1947)
Wystawa biograficzna
Do 31 gru dnia

Muzeum Miedzi w Legnicy,
ul. Partyzantów 3

W 2017 roku Legnica ob cho dzi  Rok Ma -
jo ra Wła dy sła wa Dy bow skie go, ofi ce ra
Woj ska Pol skie go, dzia ła cza taj ne go
związ ku Or ga ni za cji Pol skiej oraz wi ce -
pre zy den ta Le gni cy.
Za swo ją dzia łal ność kon spi ra cyj ną 70
lat te mu zo stał ska za ny na ka rę śmier -
ci. Wy rok wy ko na no.

Inne strony rękopisu 
Pana Tadeusza
29 wrze śnia 18:00

Mu zeum Pa na Ta de usza,
Zakład Narodowy im. Osso liń skich,
Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem,
Ry nek 6

Po raz pierw szy w Mu zeum Pa na Ta -
de usza zo sta ną za pre zen to wa ne
wszyst kie za cho wa ne kar ty brud no pi -
su i czy sto pi su po ema tu Ada ma Mic -
kie wi cza. 
Po ka za nych zostanie osiem na ście za -
cho wa nych kart wraz z ma nu skryp tem
„dzi kow skim” oraz rę ko pi sem Ob ja -
śnień. Au to graf epo pei, zwa ny „rę ko pi -
sem dzi kow skim”, jest chlu bą osso liń -
skich zbio rów rę ko pi śmien nych, a ja ko
je den z naj waż niej szych za byt ków pi -
śmien nic twa pol skie go zo stał wpi sa ny
na Pol ską Li stę Kra jo wą Pro gra mu
UNE SCO Pa mięć świa ta.
Wy sta wa bę dzie nie tyl ko opo wia da ła
o lo sach rę ko pi su, uka że rów nież zmia -
ny do ko na ne przez Mic kie wi cza w trak -
cie po wsta wa nia epo pei oraz przy po mni
jej ro lę w kul tu rze pol skiej.
Wy sta wie to wa rzy szą gra fi ki autorstwa
ilu stra tor ki i ta tu ażyst ki An ny Szej de wik
(Co xie) oraz prze strzeń ze sta no wi ska mi
in te rak tyw ny mi za wie ra ją cy mi za da nia
dla dzie ci i do ro słych.
W pro gra mie to wa rzy szą cym za pla no -
wa no m.in. opro wa dze nie ku ra tor skie,
warsz ta ty ro dzin ne, warsz ta ty z gra fo -
lo giem czy za ję cia pi sar skie.

Opro wa dza nie ku ra tor skie:
1 paź dzier ni ka, godz. 12.00 | Do 5.XI 
Wstęp wol ny!



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: 
„Skarb średzki” 
3 października – 30 grudnia 2017

„Nabytki 2017” 
3 – 29 października 2017

„Inwencja i naśladownictwo. Dawna 
grafika włoska ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu” 
17 października – 17 grudnia 2017

„Moda na Cranacha”
31 października – 30 grudnia 2017

Panorama 
Racławicka
 
Wystawa stała: 
Dzieło J. Styki i W. Kossaka  
z lat 1893–1894 upamiętniające 
100. rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej 
 
Wystawa czasowa:
„Tadeusz Kościuszko w filatelistyce”
14 października 2017 – 3 marca 2018

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki  
Współczesnej

Wystawa stała: 
„Kolekcja sztuki polskiej  
II połowy XX i XXI w.”  
 
Wystawa czasowa: 
„Moda i kino. Kostiumy filmowe 
z kolekcji CeTA w Pawilonie 
Czterech Kopuł” 
17 września – 30 grudnia 2017

Muzeum  
Etnograficzne

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

Wystawa czasowa: 
„Świat miedzi, świat mosiądzu  
– kotlarstwo” 
23 września 2017 – 28 stycznia 2018

#do
czterech 
razy
sztuka!

Październik 
2017



Art WORK/ PL -UA Ar ty ści o pra cy
Do 31 października Ga le ria Dwor co wa – Dw. Gł. we Wro cła wiu, ul. Piłsudskiego 105
Na wy sta wę sztu ki współ cze snej zło ży się po nad 60 dzieł ar ty stów z Pol ski i Ukra -
iny, z któ rych znacz na część po wsta ła na prze strze ni ostat niej de ka dy.
Punk tem wyj ścia eks po zy cji „Art Work” jest ak tu al ny, nie jed no rod ny sta tus za wo -
du ar ty sty oraz pra cow ni ka kul tu ry w Pol sce i na Ukra inie, a tak że nie jed no znacz -
ny zwią zek mię dzy twór cą a ryn kiem sztu ki w cza sach glo bal nych kry zy sów. Dru -
gim waż nym ak cen tem wy sta wy są zmia ny kon cep cji i spo so bów pra cy, zwią za ne
z szyb ką re duk cją miejsc za trud nie nia po wo do wa ne kom plek so wą au to ma ty za cją
i roz wo jem sztucz nej in te li gen cji. Jak zmie ni się ludz kie ży cie w świe cie, w któ rym
rzą dzą ro bot ni cy cy fro wi? Czy każ dy, kto po zo sta nie bez pra cy, sta nie się ar ty stą?
(...). Na czym więc po le ga spe cy fi ka pra cy ar ty stycz nej? Ja kie miej sce w ob sza rze
sze ro ko po ję tej pra cy ar ty stycz nej zaj mu je dzia łal ność lu dzi, któ rzy nie są bez po -
śred ni mi twór ca mi dzieł sztu ki, ale za pew nia ją ist nie nie in fra struk tu ry sztu ki – ku -
ra to rów, kry ty ków, hi sto ry ków sztu ki, pro du cen tów wy staw? 
Jak współ cze sna kon dy cja sztu ki i spo so by jej pro duk cji zmie nią się wraz z ko lej nym
sko kiem tech no lo gicz nym? Czym bę dzie pra ca w po st cy fro wym świe cie, w któ rym
sztucz na in te li gen cja po zba wia ho mo sa piens miejsc pra cy? W miej sce pro le ta ria -
tu XIX wie ku i po cząt ku XX wie ku przy cho dzi pre ka riat – no wa, bar dziej mo bil na, ale
nie mniej nie za bez pie czo na kla sa spo łecz na, któ ra, jak się wy da je, odzie dzi czy ła
po sztu ce współ cze snej od mien ną kon cep cję pra cy. Współ cze śni fu tu ry ści prze ko -
nu ją jed no cze śnie, że naj waż niej szym „bo ha te rem cza sów” w na stęp nej de ka dzie
bę dzie ar ty sta -hu ma ni sta, któ re go ce lem – w świe cie lu dzi bez pra cy – bę dzie sa -
mo do sko na le nie i po szu ki wa nie od po wie dzi na pod sta wo we, on to lo gicz ne py ta nia.
W Pol sce i na Ukra inie mó wiąc o pra cy nie moż na rów nież po mi nąć jak waż na by ła
to kwe stia w kul tu rze ra dziec kiej. (...) – to trud ne, ale bar dzo waż ne za gad nie nie,
któ re jest źró dłem do dat ko wej nar ra cji na wy sta wie.

Pierw sza od sło na pro jek tu „Art WORK” od by ła się w Ki jo wie w Ga le rii My stet skyi Ar se nal,
w lip cu te go ro ku. Wro cław ska edy cja uzu peł nio na jest o cykl wy da rzeń to wa rzy szą cych.
Od bę dą się opro wa dza nia ku ra tor skie w ję zy ku pol skim i ukra iń skim: wy kład Ewy Su łek
o współ cze snej sztu ce Ukra iny (22 wrze śnia godz. 18:00, Ga le ria Dwor co wa)
warsz ta ty twór cze pro wa dzo ne przez fun da cję OK.ART (7 i 21 paź dzier ni ka 2017, godz. 13:00).
Or ga ni za to rzy wy sta wy: Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu, Biu ro Wro cław 2016, Cen trum Sztu -
ki My stet skyi Ar se nal | Ku ra tor ki wy sta wy: Ewa Su łek, Ali sa Lo zh ki na | Wstęp wol ny!

Tomasz Poznysz,
Pobaw się ze mną, olej na płótnie

Igor Gusev, Adventures of Mr

Mar cin Ber dy szak,
Le dan se ma ca bre de ter ro ri sme, obiekt, 2016

Świeża Krew
7 Przegląd Młodej Sztuki
Do 12 października

Galeria Socato, pl. Solny 11 we Wrocławiu
Wy sta wa fi na ło wa, w dwóch ka te go -
riach: ma lar stwo oraz for my prze -
strzen ne, pre zen tu je wy se lek cjo no wa -
ne pra ce mło de go po ko le nia ar ty stów,
któ rzy nie daw no obro ni li swój dy plom
ma gi ster ski.
Kie dy star to wał kon kurs, ma lar stwo
by ło w de fen sy wie – no we me dia zdo -
mi no wa ły prze strzeń sztu ki, a kla sycz -
ny ob raz wy da wał się pas se. W ostat -
nich la tach ma lar stwo wró ci ło do for -
my, od zy ska ło wia rę w sie bie i si łę od -
dzia ły wa nia. Mło dzi ar ty ści na no wo
od kry wa ją moż li wo ści ma lar stwa, od -
waż nie ko rzy sta ją z tra dy cji by włą czyć
ob raz w krwio bieg ak tu al nej sztu ki.

Od sztucznej rzeczywistości do selfie.
Autoportret w polskiej sztuce współczesnej
Od 6 paź dzier ni ka

Ga le ria Awan gar da BWA, ul. Wi ta Stwo sza 32 we Wro cławiu
Artyści: Ro man Opał ka, Ka ta rzy na Ko zy ra, Zbi gniew Li be ra, Pa weł Al tha mer, Na ta lia LL,
Oskar Da wic ki, Ane ta Grze szy kow ska, Mau ry cy Go mu lic ki i wie le wie le in nych. 

Wy sta wa pre zen tu je toż sa mość pol skich ar ty stów współ cze snych róż nych po -
ko leń. Od wo łu je się do tra dy cyj nej kon wen cji ar ty stycz ne go au to por tre tu,
za punkt wyj ścia bio rąc twór czość jed nej z naj waż niej szych re pre zen tan tek ro -
dzi mej neo awan gar dy, Na ta lii LL. To pró ba uchwy ce nia w prze kro ju stra te gii
waż nych twór ców ostat nich de kad, ich sto sun ku do tra dy cji, awan gar do wej si ły
re de fi nio wa nia rze czy wi sto ści przez sztu kę, zdol no ści prze ciw sta wie nia się eko -
no micz nej prze mo cy i wy zwa la ją ce go po czu cia hu mo ru.
Wy da rze nie to wa rzy szą ce:

To mek Tyn dyk 6 paź dzier ni ka, godz. 20:30 (do 3.XI)
Galeria Miej sce przy Miej scu, pl. Strze lec ki 14, Wro cław 
Opro wa dze nie ku ra tor skie: śro da, 11 paź dzier ni ka, godz. 17:00
De ba ta: Toż sa mość w twór czo ści pol skich ar ty stów współ cze snych
20 paź dzier ni ka, godz. 18:00
Do 26.XI



Mi chał Waw rzy niak
GO OGLER 0.2
18 paź dzier ni ka 18:00

Ga le ria Ver sus, Jat ki 11 we Wro cławiu
Lejt mo ty wem wy sta wy sta ło sie szkło
oraz na pi sa ny przez Waw rzy nia ka
wiersz pt. „Kon tro le rzy Ru chów”.
Prze zen to wa ne rzeź by, za wie ra ją
w swej in ten cji idee an ty po li tycz ne i an -
ty sys te mo we. Na wią zu ją do tre ści za -
war tych w li te ra tu rze i po glą dach pi sa -
rzy t.j. Georg Or well czy Franz Kaf ka.
Mot tem Waw rzy nia ka jest przy wo ła nie
bły sku tam tych idei, a być mo że prze -
stro gi i kry ty cy zmu wo bec szcze gól nie
au to ry tar nej po li ty ki. (...) W sa mej for -
mie rzeź biar skiej rów nież od zwier cie dla
pe wien bunt prze ciw sys te mo wi na rzu -
co ne mu w two rze niu i od bio rze sztu ki  -
wi dać to w nie sztam po wym po dej ściu
do ma te ria łu, for my i es te ty ki. 
Mi chał Waw rzy niak ukoń czył stu dia
z psy cho lo gii i pe da go gi ki na Uni wer sy -
te cie Opol skim. Ja ko ar ty sta jest sa mo -
ukiem. Au tor kil ku na stu wy staw in dy wi -
du al nych i zbio ro wych.

Na ry suj so bie sys tem
Wy sta wa WRO 2017 DRAFT SYS TEMS Résumé – część I
29 września 19:00

Cen trum Sztu ki WRO / WRO Art Cen ter, Wi dok 7, Wro cław | wro cen ter. pl

Co dwa la ta Wro cław – dzię ki Bien na le WRO – jest miej scem pre zen ta cji no wej
sztu ki z ca łe go świa ta. W tym ro ku wy sta wy, po ka zy, spo tka nia, per for man sy
i kon cer ty Bien na le WRO 2017 od by wa ły się pod ha słem DRAFT SYS TEMS.
Ty tuł od no si się do zmien no ści sys te mów po rząd ku ją cych świat, zwra ca uwa -
gę na ich zło żo ność i nie sta bil ność, wy my ka ją cą się pró bom kon tro li, pod kre śla
ich nie sta łą na tu rę i od by wa ją cą się nie ustan ną re or ga ni za cję rze czy wi sto ści.
Do ku men ta cja tych wy da rzeń, po szcze gól ne wąt ki i wy bra ne pra ce sta ją się te -
raz two rzy wem dla wi dzów. W dwóch od sło nach wy sta wy pod su mo wu ją cej
Bien na le col la ge do ku men ta cji i naj now szych prac ar ty stów z ca łe go świa ta oraz
ma te ria łów z ze sta wu do za ba wy/dys ku sji po zwa la na za ję cie swo je go sta no -
wi ska w chwiej nej i drżą cej rze czy wi sto ści.
W pierw szej od sło nie pt. „Na ry suj so bie sys tem” każ dy – m.in. przy po mo cy ory -
gi nal nie wy ko rzy sta nej tech no lo gii RFID – mo że skry ty ko wać/za na li zo wać/stwo -
rzyć so bie swój sys tem. Je go trwa łym punk tem jest in sta la cja „Cy ja no metr”, któ -
ra w prze strze ni pu blicz nej mia sta pre zen to wa na bę dzie do ma ja 2018.
Wy sta wie to wa rzy szą dzia łania twór cze i warsz ta to we z udz. ar ty stów WRO 2017.

Do 29.X | Wstęp wol ny!

Mar cin Mier zic ki Ciesz się al bo zdy chaj
6 października 18:00 Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4 we Wro cławiu

To cie ka we, że „cięż kie” te ma ty są ta kie przy cią ga ją ce i chwy tli we, ale ho la, ho la, moż na się
tym udła wić  (fi lo zof, III wiek p. n. e.)

Nie ostro ści i in na opty ka. Ni by przy pad kiem ty tuł wy sta wy „Ciesz się al bo zdy -
chaj” brzmi jak slo gan re kla mo wy, ale z re kla mą ma to nie wie le wspól ne go. Mo je
po wo dy do zro bie nia tych prac są do syć pro ste, pod szew ka to spra wy, któ re wy -
my ka ją się spod kon tro li. I tu za czy na się śli ski te ren, rol ler co aster ma łych, sa bo -
tu ją cych my śli, ro dzaj zwod ni cze go „prze wod ni ka” o pe ry fe riach. Nie chcę po padać
w ja kieś wy du ma ne nar ra cje, nar ra cje się już za tar ły. Jest to wi zu al ny mo no log,
któ ry do ty czy sła bo za uwa żal nej co dzien no ści i oscy lu je po mię dzy groź bą, spi -
skiem i ki nem fa mi lij nym. Tu nie ma mo ra łu... MM
Mar cin Mier zic ki, ab sol went Wy dzia łu Ma lar stwa i Rzeż by ASP we Wro cła wiu.
Dy plom z ma lar stwa 2001 r. Zaj mu je się ma lar stwem, wi deo, two rzy in sta la cje
i obiek ty z wy ko rzy sta niem dźwię ku. Re ali zu je pro jek ty, któ re w swo jej struk tu -
rze pro wo ku ją in te rak tyw ność i są opar te na dzia ła niach w pro ce sie.
Do 20.X | www.en tro pia.art.pl



Prze mek Pi wo war Cha sy dzi
13 października 18:00

Ga le ria Za sza fą,
ul. ś́w. Mar ci na 4 we Wrocławiu

Cha sy dzi – od sło wa cha si dim, czy li po -
bożni, bo go boj ni, czyści, ucznio wie ca dy -
ków. Cha sy dyzm to ruch re li gij ny o cha -
rak te rze mi stycz nym. Dzie li się na trzy
odła my: an tycz ny, nie miec ki, pol ski. Naj -
bar dziej zna ny jest cha sy dyzm pol ski,
bo roz wi ja się do dzi siaj. Po wstał na
prze ło mie XVII i XVIII w. na Po do lu, wsch.
Rze czy po spo li tej (Ga li cja, Bu ko wi na).
Cha sy dzi czczą Bo ga po przez ta niec,
śpiew oraz mo dli twę, pro wa dzącą
do sta nu ra do sne go unie sie nia.
Na te re nach II RP cha sy dyzm funk cjo -
no wał tyl ko do cza sów II woj ny świa to -
wej. W efek cie ho lo kau stu znik nął z te -
re nów Eu ro py środ ko wo -wschod niej.
Po II woj nie świa to wej roz wi jał się
w USA i w Izra elu, sta jąc się sym bo lem
skraj nej or to dok sji. Ważną po sta cią
wśród cha sy dów jest ca dyk. Sło wo ca -
dyk – zna czy spra wie dli wy. Pierw szym
ca dy kiem był Isra el Ba al Szem Tow
z Po do la (1700–1760). Wśród ca dy -
ków ważną ro lę ode grał Eli me lech
z Leżaj ska (1717–1787). Ca dy kiem z Le -
lo wa był Da wid Bi der man.
Mo ja wy sta wa Cha sy dzi to krótka opo -
wieść o przy jaz dach cha sy dów do Le lo -
wa i Leżaj ska. Zdjęcia po wsta ły w la -
tach 2015–2017. Do te go pro jek tu wy ko -
na łem już ok. 10 ty sięcy ujęć. Pro jekt nie
jest za kończo ny. Ciąg dal szy na stąpi...
Prze my sław Pi wo war, ab sol went Wy -
dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Wro -
cław skiej. Je go naj now szym suk ce sem
jest zdo by cie II miej sca na 2nd Woj nicz
In ter na tio nal Sa lon of Pho to gra phy
2016 w ka t. por tret (zdjęcie cha sy da).
Wystawa towarzysząca jubileuszowi
70-lecia ZPAF.

Do 31.X

Bar ba ra Ole jar czyk
Ko lo ry Wspól ne | Bry ły Pla to na
5 paź dzier ni ka 18:00

Mle czar nia, ul. Włod ko wi ca 5, Wro cław
Stu diu je na ASP im. W. Strze miń skie go
w Ło dzi w Pra cow ni Ob ra zu prof. A.
Gie ra gi oraz Pra cow ni Mi xme diów prof.
W. Ka ro la ka. Ar tyst ka zwią za na jest
z ma lar stwem, w któ rym po dej mu je
te mat wi dze nia pszczół, hro me ste zji
oraz na tu ry. Na kon cie ma wie le wy -
staw in dy wi du al nych oraz gru po wych.
Bry ły Pla to na, wspól ny pro jekt Ga le rii
Sztu ki Pla ton oraz Mle czar ni.  Ii ni cja ty -
wa spo łecz na, jej ce lem jest pro mo cja
i edu ka cja de biu tu ją cych twór ców w za -
kre sie funk cjo no wa nia na ryn ku sztu ki
i późniejszej dzia łal no ści ar ty stycz nej. 

HE BAN Drą że nie in te ne bris 
12 października 17:00

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na, Fi lia nr 12,
ul. Pił sud skie go 105 we Wro cławiu

Dzie ła sztu ki lu du Ma kon de są jed no -
cze śnie tra dy cyj ne i współ cze sne, od -
zna cza ją ce się wy so kim po zio mem ar -
ty stycz nym. Od zwier cie dla ją nie tyl ko
prze szłość ple mie nia, ale też sta no wią
od po wiedź na to, co no we czy miej skie.
Twór cy wy ko rzy stu ją ple mien ne mi ty
i hi sto rie ja ko in spi ra cję swo ich mi -
strzow skich, uni ka to wych rzeźb. Wy -
pra co wa na przez nich tech ni ka sny cer -
ska po zwa la im na nie sa mo wi tą do -
kład ność pra cy. Wystawa pre zen tu je
tak że fo to gra fie Pio tra Sa dur skie go.
Ku ra to rem wy sta wy jest wy bit ny
afry ka ni sta, by ły am ba sa dor RP w An -
go li, Eu ge niusz Rze wu ski

Wystawa trwa: 9.X-25.X 

Adam Kopiec
Tuszem i grafitem traktowane
6 października 18:00

Galeria Ring, Rynek 12 w Legnicy
Ab sol wen t Wy dzia łu Ma lar stwa i Rzeź -
by ASP we Wro cła wiu. Ar ty sta zaj mu je
się gra fi ką warsz ta to wą – akwa for tą,
akwa tin tą, szty chem, mie dzio ry tem,
su chą igłą, li no ry tem. In te re su je go pej -
zaż, ele men ty przy ro dy, ale też por tret. 
Wg słów sa me go ar ty sty, ry su nek i gra -
fi ka dłu go by ły je go głów nym spo so bem
ko mu ni ko wa nia się ze świa tem, po tem
głów nym środ kiem wy ra zu ar ty stycz -
ne go sta ły się pra ce prze strzen ne i Ko -
piec po sze rzył swo ją dzia łal ność ar ty -
stycz ną o two rze nie sce no gra fii.

Do 29.X | Wstęp wolny!

fot. P. Sadurski

Gru pa Mo ty la No ga
Kon tra sty – ma lar stwo olej ne
Od 16 października

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na – Fi lia nr. 22,
Wro cław ul. Cho cie bu ska 8-10
Wstęp wolny!



Ryszard Sławczyński
Zułów na Kresach – miejsce
urodzenia Józefa Piłsudskiego
Wystawa fotograficzna
2 października 10:00

Galeria Klub MiL, pl. Gen. T. Kościuszki 10
Ry szard Sław czyń ski, ani ma tor kul tu -
ry, pu bli cy sta, po dróż nik, po pu la ry za tor
kul tu ry Kre sów Wschod nich.
Ukoń czył hi sto rię na UWr. oraz stu dia
po dy plo mo we z Za rzą dza nia i Mar ke -
tin gu na AE i Po dy plo mo we Stu dium
Dzien ni kar skie na Pa pie skim Wy dzia le
Teo lo gicz nym we Wrocławiu. 
W 1999 ro ku za ło żył i pro wa dzi Ofi cy nę
Wy daw ni czą Akwe dukt, gdzie wy da je
po ezję oraz li te ra tu rę wspo mnie nio wą
o te ma ty ce kre so wej. 
In te re su je się Kre sa mi, któ re czę sto
od wie dza. Pierw sza wy pra wa od by ła
się jesz cze w okre sie trwa nia Ro sji So -
wiec kiej w 1987r. (Lwów, Bu czacz,
Krze mie niec, Ka mie niec Po dol ski, Oko -
py Świę tej Trój cy). Ce lem tej po dró ży
by ło rów nież przyj rze nie się z bli ska
pie re stroj ce. Au tor licz nych wy staw fo -
to gra ficz nych o te ma ty ce kre so wej
min. w Pa no ra mie Ra cła wic kiej i Mu -
zeum Re gio nal nym w Ja ro ci nie. Wy gła -
sza na te mat Kre sów pre lek cje po łą -
czo ne z po ka za mi mul ti me dial ny mi.
W 2012r. przez mie siąc prze by wał
w Ka zach sta nie, gro ma dząc ma te ria ły
na te mat Po la ków ze sła nych tam, de -
cy zją władz so wiec kich w 1936 r. z oko -
lic Ży to mie rza, Win ni cy i Ka mień ca Po -
dol skie go. Owo cem tej po dró ży jest
film Po la cy na Ste pach Ka zach sta nu. 
W 2014r. opu bli ko wał al bum pt. Sa mo -
cho dem przez Kre sy. Miej sca ser cu bli -
skie. W 2013r. od zna czo ny me da lem
Dzie dzic two Kre sów Wschod nich przez
Sto wa rzy sze nie Ro dzin Osad ni ków
Woj sko wych i Cy wil nych Kre sów
Wschod nich w War sza wie. Wro cła wiu.

Do 14.XI, pn-pt 10-18:00, so 12-18:00
Wstęp wolny!

Te atr w ser cu mia sta 
Część II ra dziec ka (1945-1964)
13 paź dzier ni ka 18:00
Hall Sta re go Ra tu sza w Legnicy
Nie miec ki te atr w mie ście Lie gnitz zo -
stał za mknię ty na głu cho, jesz cze za -
nim w mie ście sta nął pierw szy żoł nierz
Ar mii Czer wo nej. Kie dy front prze to czył

się już na za chód, ru nę ła III Rze sza i wy da wa ło się, że ży cie za cznie po wo li wra -
cać do nor my, w miesz kań cach Lie gnitz, zwłasz cza by łych pra cow ni kach Te atru
Miej skie go, zro dzi ła się na dzie ja, że no wi wład cy po zwo lą na no wo otwo rzyć
nie miec ką sce nę w gma chu przy Ryn ku. Sta ło się jed nak ina czej. Praw dę o tych
zda rze niach po zna li śmy do pie ro nie daw no – dzię ki od kry ciom w Cen tral nym Ar -
chi wum Mi ni ster stwa Obro ny Fe de ra cji Ro syj skiej, a tak że kon tak tom z wie ko -
wy mi świad ka mi tam tych wy da rzeń. 
Nie zna na, wy par ta z pa mię ci mia sta hi sto ria Te atru Pół noc nej Gru py Wojsk Ar -
mii Ra dziec kiej, któ ry dzia łał w Le gni cy przez nie mal 20 po wo jen nych lat.

Wstęp wolny!

In wen cja i na śla dow nic two
Daw na gra fi ka wło ska
ze zbio rów Mu zeum Na ro do we go
Od 17 października

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu,
pl. Powstańców Warszawy 5 (Do 17.XII)

Pre zen ta cja bo ga tej ko lek cji wło skich
ry cin XVI -XIX w. bę dzie oka zją do po -
zna nia i po dzi wia nia róż no rod no ści te -
ma tów oraz wir tu oze rii tech nicz nej
daw nej sztu ki gra ficz nej.
Po śród pokzanych prac bę dzie moż na
zna leźć dzie ła ar ty stów z XVI -wiecz nej
Bo lo nii – Giu lia Bo na so ne go i Ago sti na
Car rac cie go, mi strzów XVII -wiecz nej
akwa for ty, ta kich jak Gio van ni Be ne -
det to Ca sti glio ne, Pie tro Te sta, Sa lva to re Ro sa czy Ste fa no Del la Bel la, a tak że
przy kła dy mo ty wów pej za żo wych
głów nie z XVII i XVIII w. w in ter pre ta cji
m.in. Mar ca Ric cie go, Giu sep pe Va sie go i Gio van nie go Bat ti sty Pi ra ne sie go. Za -
pre zen to wa na zo sta nie rów nież gra fi ka re pro duk cyj na, od twa rza ją ca przede
wszyst kim wzo ry ma lar skie. 

Mar co Ric ci, Ru iny an tycz nych bu dyn ków z po są -
giem kon nym i wa zą w pej za żu ze sce ną fi gu ral ną

Jarosław Grulkowski
Kości, chmury, molekuły | Rysunki 
Od 13 października 

MWW pl. Strzegomski 2a (do 5.II.2018)
Wy sta wa uzna ne go wir tu oza ry sun ku
(na gra dzany m.in. na Bien na le Ry sun ku
w Pil znie (2008), przyj mo wa ny z ogrom -
nym za in te re so wa niem pod czas pre zen ta cji w ga le rii ASP w Pe ki nie), obej mu je wy -
se lek cjo no wa ny wy bór prac z se rii Od na leźć po rzą dek rze czy, oraz Prze kro je przez
wnę trza chmur. Naj now szy cykl Se kret ne ży cie mo le kuł (2015–2017) od no si się
do nie co dzien ne go ob sza ru ba dań.
Ab sol went Wydz. Gra fi ki wro cław skiej ASP, od 2009 r. jej pra cow nik. Uczeń m.in. A.
Ba sa ja i E. Ge ta -Stan kie wi cza. Ma larz, ale przede wszyst kim ry sow nik, nie boi
się roz cie rać wę giel opusz ka mi pal ców na że bro wa nej kar cie pa pie ru Fa bria no.



Za kład Na ro do wy
im. Osso liń skich za pra sza
na wy da rze nia z oka zji
trwa ją ce go w tym ro ku
Ju bi le uszu 200 lat
Osso li neum
6 czerwca – 30 listopada
Wy sta wa ju bi le uszo wa – 200 lat Osso li neum. 1817-2017
Eks po zy cja pre zen tu je burz li we dzie je Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich,
opo wia da je go lwow ską hi sto rię oraz przy po mi na po wo jen ne wy da rze nia z hi -
sto rii Za kła du miesz czą ce go się już wów czas we Wro cła wiu.
Miej sce: gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37, Au la, Sa le pod Ko pu łą

Wy sta wa czyn na: wto rek -nie dzie la, godz. 10.00-18.00 

14 pażdziernika 18:00-22:00 Gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37 
Osso liń ska Noc Ju bi le uszo wa 
Z uwa gi na wy jąt ko wość dwu set nych uro dzin Osso li neum otwie ra swo je drzwi
w nie ty po wych go dzi nach, za pra sza jąc do po zna nia Za kła du Na ro do we go po -
przez spo tka nia z pra cow ni ka mi. Bę dzie to tak że oka zja do po sze rze nia wie dzy
na te mat za gad nień ba daw czych, z któ ry mi na co dzień spo ty ka ją się Osso liń -
czy cy. Spo tka nia bę dą mia ły nie kon wen cjo nal ną for mę, za chę ca ją cą do ak tyw -
ne go po zna wa nia in sty tu cji. 
18-20 października Wy dz. Pra wa, Ad mi ni stra cji i Eko no mii Uni wer sy te tu Wro cław skie go
200 lat Osso li neum – kon fe ren cja ju bi le uszo wa
Wy da rze nie to bę dzie oka zją do przy po mnie nia dzie jów i do rob ku Za kła du: Bi -
blio te ki Osso li neum (po wo ła nej w 1817) i Mu zeum XX Lu bo mir skich (usta no -
wio ne go w 1823), a tak że dzia łal no ści wy daw ni czej (pro wa dzo nej od 1827).
Za pre zen to wa na bę dzie po nad to róż no rod na pro ble ma ty ka do ty czą ca nie tyl -
ko dzie jów Osso li neum, ale tak że in nych pol skich in sty tu cji kul tu ral no -na uko -
wych, po wsta ją cych od koń ca XVIII w. do cza sów współ cze snych. 

Szcze gó ły na stro nie: osso li neum.pl 

5 października 17:00 Gmach głów ny Osso li neum (Re fek tarz), ul. Szew ska 37
An na Fast nacht -Stup nic ka, Anio ły, le bio da i lwow skie spry ciu le
Wy kła d otwar ty w ra mach cy klu: Mo je spo tka nia z Osso li neum
An na Fast nacht -Stup nic ka – wro cła wian ka, ab sol went ka po lo ni sty ki Uni wer sy te -
tu Wro cław skie go, dzien ni kar ka i re dak tor ka, człon ki ni To wa rzy stwa Przy ja ciół
Osso li neum; cór ka dr. Ada ma Fast nach ta, wie lo let nie go kie row ni ka osso liń skie -
go Dzia łu Rę ko pi sów. Wy kład bę dzie do ty czył wro cław skie go Osso li neum wi dzia -
ne go ocza mi dziec ka w la tach 50. i 60. XX w., a tak że po wo jen ne go Lwo wa. 

12 października 17:00 Gmach głów ny Osso li neum (Re fek tarz), ul. Szew ska 37 
Han na Kuś -Jo achi miak, Düre ry XX. Lu bo mir skich
Wykład otwarty w ra mach cy klu: Z osso liń skiej ko lek cji – bli żej sztu ki
Hi sto ria utra co nych ry sun ków Al brech ta Düre ra z osso liń skich zbio rów i ich ar -
ty stycz na „re kon struk cja”.
W przed wo jen nych zbio rach Mu zeum Lu bo mir skich we Lwo wie znaj do wał się
im po nu ją cy zbiór ry sun ków Al brech ta Düre ra, któ re po cho dzi ły z ko lek cji za ło -
ży cie la mu zeum – księ cia Hen ry ka Lu bo mir skie go. Sta no wi ły one naj cen niej szą
część osso liń skich zbio rów, dla te go też ich stra ta pod czas II woj ny świa to wej
by ła do tkli wa. Lo sa mi ry sun ków za in te re so wał się wro cław ski ar ty sta Eu ge -
niusz Get Stan kie wicz – za pro sił do współ pra cy Ro ma na Ko wa li ka i Bar ba rę Idzi -
kow ską, któ rzy po dę li się za da nia „przy wró ce nia” ry sun ków Osso li neum. 
Wykład prowadzi Han na Kuś -Jo achi miak, pra cow nik Dzia łu Sztu ki, Osso li neum.

Szcze gó ło wy pro gram: www.osso li neum.pl  | Wstęp wolny!

Renata Zagajczyk-Kociemska
Bar wy je sie ni – ob ra zy i po ezja 
7 października 16:00

Salonik artystyczny u Daphne,
ul. Ulanowskiego, 22A we Wrocławiu

Wro cła wian ka, po et ka, twór ca re gio -
nal ny (ike ba ny, stro iki świą tecz ne, pi -
san ki, prze strzen ne i pła skie kom po zy -
cje kwia to we). Lau re at ka wie lu na gród
i wy róż nień w kon kur sach po etyc kich
i pla stycz nych (m. in. Eu ro pej skim Kon -
kur sie „Mi strzy ni Sztu ki Sło wa – Po nad
Gra ni ca mi”, or ga ni zo wa nym przez Po -
lka In ter na tio nal Wro cław, a tak że
Anek sie Twór czo ści Ar ty stycz nej w Na -
my sło wie). Wy róż nio na rów nież Li -
stem Gra tu la cyj nym od Pre zy den ta
Mia sta Wro cła wia za twór czość ar ty -
stycz ną i za dzia łal ność na ni wie kul tu -
ry. Człon ki ni Dol no ślą skie go Sto wa rzy -
sze nia Ar ty stów Pla sty ków. Z za wo du
na uczy ciel ka, obec nie na eme ry tu rze.
Opra wa mu zycz na wer ni sa żu: Be ata
Sie lic ka -Ko wal ska – gi ta ra i śpiew.

Sta ni sław Ko ziarz
Tom Ja mes
Wer ni saż z Mu zy ką
8 października 18:00

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3
Sta ni sław Ko ziarz, uczeń Ze spo łu
Szkół Pla stycz nych we Wro cła wiu.
Od dziec ka in te re su je się ma lar stwem,
ry sun kiem i pra ca mi ma nu al ny mi. Był
lau re atem wie lu kon kur sów oraz naj -
młod szym sty pen dy stą Pre zy den ta
Wro cła wia. Jak sam mó wi, naj le piej
czu je się w ma lar stwie akwa re lo wym
i ry sun ku ołów kiem.
Tom Ja mes, ob ja wie nie bry tyj skiej sce -
ny. W mu zy ce wy ro bił so bie nie po wta -
rzal ny styl – to mie szan ka kla sycz ne go
gra nia z me to dą „fin ger pic king”. Ar ty -
sta ma 24 la ta, a już mo że po chwa lić
się de biu tanc kim wy daw nic twem
i kon cer ta mi na bry tyj skich fe sti wa lach
Gla ston bu ry, Sur fa na, Bo ard ma ster,
Be ach bre ak, So mer sault i Lar mer Tree.
Tom Ja mes ru sza wła śnie w ko lej ną
tra sę po Eu ro pie. Oprócz Nie miec,
Fran cji i Szwaj ca rii od wie dzi Pol skę!
W na szym kra ju wy stą pi z nim per ku -
si sta Ro bin Gehl har.

Wy da rze nie cy klicz ne, raz w mie sią cu
Wstęp wol ny!

Ossolineum od strony Odry





Klub Literacki Rubikon
Literatura: między prawdą,
a autokreacją
13 października 18:00

Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak,
Pl. Konstytucji 3 Maja 4 , wejście od
Dąbrowskiego 37, Wrocław

Spo tka nie z au to ra mi ze stro ny ru bi -
kon.e.pl i dys ku sja: „Li te ra tu ra: mię dzy
praw dą a au to kre acją”. Au to rzy, któ -
rzy we zmą udział: Bar ba ra El ma now -
ska, Mag da le na Kań ska, Na ta lia Wa li -
gó ra, Ma te usz An drzej Ma słow ski,
Grze gorz Sko czy las, Bar tocz Czar not -
ta, Na ta lia Dziu ba. Spo tka nie po pro -
wa dzi ad mi ni stra tor ka stro ny Ma ja
Hyp ki -Gra bow ska.
Oprócz dys ku sji mło dzi twór cy za pre -
zen tu ją też swo je tek sty. Spotkanie
dla wszyst kich za in te re so wa nych li te -
ra tu rą i chcą cych od kryć coś no we go.

Wstęp wol ny!

Pokaz techniki linorytu Pracowna grafiki tradycyjnej
12 października 18:00
Ogni sko Kul tu ry Pla stycz nej im. E. Gep per ta, Ru ska 46c/7 we Wrocławiu
Li no ryt – spad ko bier ca drze wo ry tu – pod sta wo wa tech ni ka tra dy cyj nej gra fi ki
warsz ta to wej, od niej więk szość gra fi ków za czy na swo ją przy go dę ar ty stycz ną.
Tech ni ka, któ rą wie lu gra fi ków uwa ża za wstęp do in nych bar dziej za awan so wa -
nych, in ni do pro wa dza ją ją do per fek cji jak np. Jó zef Giel niak. 

Krzy ża cy Kra szew skie go,
a Krzy ża cy Sien kie wi cza
Z cy klu: Z pod szep tu muz
14 października 19:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Te ma tem ora cji Bo gu sła wa Bed nar ka
bę dą „Krzy ża cy”. Dwie po wie ści na pi -
sa ne w 2 poł. XIX wie ku przez ty ta nów
pol skiej li te ra tu ry hi sto rycz nej: Kra -
szew skie go oraz Sien kie wi cza. 
W po do bień stwa i róż ni ce w trak to wa -
niu te ma tu Krzy ża ków przez obu wy -
bit nych pi sa rzy, ze znaw stwem, swa dą
i hu mo rem wpro wa dzi słu cha czy nie -
za stą pio ny Bo gu sław Bed na rek, zaś
prze sy co ną dra ma ty zmem opra wę
mu zycz ną za pew ni mło da wio lon cze -
list ka Ol ga Ho łow nia, któ ra zin ter pre -
tu je II su itę wio lon cze lo wą Ja na Se ba -
stia na Ba cha (d -moll, BWV 1008).

Wstęp wol ny!

Da riusz Fa bisz
Wie czo ry z Histo rią – wykład
11 paź dzier ni ka 18.00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10

Wy kład pt. Gorz ki chleb. Po wo jen ne lo -
sy ge ne ra łów Pol skich Sił Zbroj nych
na Za cho dzie. Dr. Da riusz Fa bisz jest
au to rem bio gra fii: „Ge ne rał Lu cjan Że li -
gow ski” (1865-1947). Jest człon kiem
Świa to wej Ra dy Ba dań nad Po lo nią, In -
sty tu tu J. Pił sud skie go i Pol skie go To -
wa rzy stwa Hi sto rycz ne go. Kil ku krot ny
sty pen dy sta Po lo nia Aid Fo un da tion
Trust w Lon dy nie.

Wstęp wol ny!

Week end
z Ta de uszem Ko ściusz ką
14-15 października

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu,
pl. Powstańców Warszawy 5
Pa no ra ma Ra cła wic ka, ul. Purkyniego 11

W ra mach ob cho dów Ro ku Ta de usza
Ko ściusz ki, w dwu set ną rocz ni cę je go
śmier ci, Mu zeum Narodowe przy go to -
wa ło week end pe łen atrak cji.
W Pa no ra mie Ra cła wic kiej zo sta nie
otwar ta wy sta wa „Ta de usz Ko ściusz -
ko w fi la te li sty ce”, przy oka zji któ rej bę -
dzie moż na ku pić zna czek z wi ze run -
kiem Ko ściusz ki; w uży ciu bę dzie też
spe cjal ny da tow nik oko licz no ścio wy.
W pro gra mie ob cho dów zna la zły się
rów nież wy kła dy, po ka zy, warsz ta ty,
wspól ne śpie wa nie, gra te re no wa oraz
pre mie ra ko mik su Szcze pa na Atrosz ki
Pół jan kes czy li Ta de usz Ko ściusz ko
w Ame ry ce.

Wstęp wolny!

Ma riusz Szczy gieł
Pro jekt Praw da mu zycz nie
Kon cert czy ta ny – Res fac tum
9 paź dzier ni ka 19:00

Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
Sce na Ga dzic kie go, Rynek 39 w Legnicy
Ma riusz Szczy gieł – au tor i lek tor
ze spół Res Fac tum w skła dzie: Ni na Nu
– wo kal, cy tra, Ta de usz Sud nik – elek tro ni -
ka lia, Mar cin Krzy ża now ski – wio lon cze la
elek trycz na

Kon cert opie ra się na idei słow no -mu -
zycz ne go spo tka nia sztuk, in spi ro wa -
nej śre dnio wiecz ną tech ni ką kom po -
zy tor ską, w któ rej głos pod sta wo wy
wy zna czał ruch gło sów po zo sta łych.
W tym przy pad ku „głos pod sta wo wy”
to tekst czy ta ny na ży wo przez au to -
ra. Jest on bodź cem do im pro wi za cji
mu zycz nej, re ali zo wa nej na sce nie
przez to wa rzy szą cych au to ro wi in -
stru men ta li stów.
Ze spół Res Fac tum od chwi li po wsta nia
w 2014 ro ku za grał kil ka na ście kon cer -
tów czy ta nych, in ter pre tu jąc wraz z au -
to ra mi ta kie książ ki, jak m. in Pa pu sza
An ge li ki Kuź niak, Ju tro na ry su je my
śmierć Woj cie cha Toch ma na czy En cy -
klo pe dia psy cho de lii Ka mi la Si po wi cza.

Bi le ty 25 zł

Po lish Ci ne ma for Be gin ners
5 paź dzier ni ka 20:00

Ki no No we Ho ry zon ty, ul. Kazimierza Wlk. 
Pod czas 9. edy cji (5.10-7.12) zo ba czy my,
jak pol scy fil mow cy wi dzą za gra ni cę. Za -
pre zen to wa nych zo sta nie 5 fil mów, któ -
re uło żą się w po dróż szla ka mi pol skie -
go ki na po świe cie, od Waj dy do Po lań -
skie go. Zob czy my jak twór cy z Pol ski od -
naj du ją się w mię dzy na ro do wych ki ne -
ma to gra fiach i tam opi su ją świat.
Prze gląd otwo rzy zre kon stru owa ny
cy fro wo, zre ali zo wa ny we Fran cji
„Dan ton” wiel kie go An drze ja Waj dy
z pa mięt ną, ty tu ło wą ro lą Ge rar da De -
par dieu.



Żó ra wi na
– per ła ma nie ry zmu
7 października 11:00
Wy ciecz ka do ko ścio ła pw. Świę tej
Trój cy w Żó ra wi nie i opro wa dza nie
Pio tra Oszcza now skie go, dy rek to ra
Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu.
Nie wiel ki ko ściół w pod wro cław skiej
Żó ra wi nie to wy jąt ko wy przy kład
sztu ki ma nie ry zmu. Dzię ki ro dzi nie
Han ni wald tów, bę dą cej wła ści cie lem
tych ziem w koń cu XVI i na po cząt -
ku XVII w. i za przy jaź nio nej z ce sa -
rzem Ru dol fem II, do Żó ra wi ny spro -
wa dza no dzie ła naj lep szych ar ty stów
z krę gu dwo ru ce sar skie go. Opro wa -
dza nie po ko ście le i je go oko li cach bę -
dzie za po wie dzią przy go to wy wa nej
na przy szły rok wy sta wy po świę co nej
wro cław skie mu ma nie ry zmo wi.

Wy jazd po cią giem o godz. 10:15
(na swój koszt) lub wła snym trans por tem
Opro wa dza nie bez płat ne!

Tekst
Integracyjne warsztaty
sensualne
11 października 17:00
Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2A
Warsz ta ty sen su al ne dla osób
z nie peł no spraw no ścią wzro ku
(i nie tyl ko). Tym ra zem do -
świad cze ni edu ka to rzy – Mag -
da le na Skow roń ska i Bar tek Lis
za bio rą uczest ni ków w po dróż
po nie oczy wi stych kształ tach
tek stu, dla któ rej punk tem wyj -
ścia bę dzie wy sta wa Sta ni sła -

wa Dróż dża Po ję cio kształ ty.
Sta ni sław Dróżdż (1939–2009) – ory -
gi nal ny twór ca po ezji kon kret nej -po -
ję cio kształ tów, au tor Pa wi lo nu Pol -
skie go na Bien na le We nec kim w 2003
ro ku, jest au to rem mu ra lu „Klep sy dra”
na fa sa dzie Mu zeum Współ cze sne go
Wro cław.
Ar ty sta stu dio wał i miesz kał we Wro -
cła wiu. W ostat nich la tach ży cia nie -
opo dal obec ne go bu dyn ku -sie dzi by
tym cza so wej Mu zeum Współ cze sne -
go Wro cław. Był ar ty stą szcze gól nie
za słu żo nym dla kul tu ry Wro cła wia.

Za pi sy (do 9.10.17, do godz. 12:00)
b.lis@muzeumwspolczesne.pl
Wstęp wolny!

Średniowieczny Jarmark Jadwiżański
1 października 11:00

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu | Wstęp wolny!
Obo zo wi sko Wo jów Pia stow skich Jan tar, wal ki w krę gu, wiel ka in sce ni za cja bi -
twy, po ka zy rze miosł, spek takl ple ne ro wy, ze spo ły gra ją ce mu zy kę śre dnio -
wiecz ną z ele men ta mi fol ku, mu zy ki cel tyc kiej, a na wet fil mo wej – to naj waż -
niej sze atrak cje Jar mar ku Ja dwi żań skie go, śre dnio wiecz nej im pre zy ple ne ro wej.

WROCloveUKRAINA
czyli WCHID NA SCHID
27-29 października

CUKR, Centrum Ukraińskiej Kultury i
Rozwoju, ul. Ruska 46A we Wrocławiu

I edy cja Fe sti wa lu Twór czej Współ pra -
cy bę dą ce go wy jąt ko wą plat for mą ini -
cjo wa nia i pre zen ta cji dzia łań two rzo -
nych wspól nie przez ar ty stów z Pol ski
i Ukra iny. Głów ny mi uczest ni ka mi tej
edy cji bę dą wy bit ni ukra iń scy pi sa rze,
zdo byw cy wro cław skiej na gro dy li te -
rac kiej An ge lus, JU RIJ AN DRU CHO -
WYCZ i SER HIJ ŻA DAN, pre zen tu ją cy
pre mie ro wo pro jek ty stwo rzo ne z ki -
jow ską agen cją ART PO LE oraz ar ty sta -
mi z Pol ski m.in. z Wro cła wia.
W pro gra mie fe sti wa lu znaj du ją się
rów nież, wer ni sa że, pa ne le dys ku syj -
ne oraz warsz ta ty, pla no wa ne są rów -
nież wy da rze nia to wa rzy szą ce.

Wejściówki od 9 października
będą dostępne w Klubie Firlej
Wstęp wolny! | wrocloveukraina.eu

pre TE XTY
13 października

Strze lin | Gra ni to wa Strza ła
24 października

Brzeg | Sy fon
26-27 października

Świd ni ca | Czte ry Ży wio ły Sło wa
Fun da cja na rzecz Kul tu ry i Edu ka cji
im Ty mo te usza Kar po wi cza za pra sza
na po kład  po dró żu ją ce go po Dolnym
Śląsku Fe sti wa lu Li te rac ko – Ar ty -
stycz ne go pre TE XTY.
Go ściem spe cjal nym te go rocz nej edy cji
bę dzie je den z naj bar dziej roz po zna -
wal nych po sta ci po ezji pol skiej – Mar -
cin Świe tlic ki, któ ry wy stą pi w ro li wo -
ka li sty no we go ze spo łu Zgni łość, jak
rów nież w ro li au to ra wier szy i pro zy.
W pro gra mie jak za wsze: spo tka nia
z po eta mi i pro za ika mi (mię dzy in ny -
mi: Ja cek Pod sia dło, Mar cin Świe tlic -
ki, An drzej So snow ski, Ja kub Żul -
czyk, Mar cin Sen dec ki, Ju lia Szy cho -
wiak, Ja cek Bie rut, Ka mil Za jąc, Adam
Ka cza now ski) warsz ta ty z fi lo zo fii dla
naj młod szych, warsz ta ty li te rac kie,
kon kur sy The Bat tle of 7 Words, kon -
cer ty (Zgni ło śći Mar cin Świe tlic ki z no -
wą pły tą „Sied mio ścian”, Cha in Smo -
kers & An drzej So snow ski / Cha in
Smo kers & Mar cin Świe tlic ki).

Pro gram: fe sti wal pre te xty.pl



PIOTRUŚ PAN
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
PLAMA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
PIES I KOT 17:00 Wrocławskie Centrum
Twórczości Dziecka
2 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAłEK

KONCERTY » » » 
ANNA STARZEC-MAKANDASIS
RECITAL FORTEPIANOWY
18:00 Klub Muzyki i Literatury

SPEKTAKLE » » » 
SZALONE NOŻYCZKI
19:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
MęŻCZYZNA IDEALNY
19:00 Obornicki Ośrodek Kultury
KRÓTKIE FORMY!
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » »
RYSZARD SłAWCZYńSKI
ZUłÓW NA KRESACH - MIEJSCE
URODZENIA JÓZEFA PIłSUDSKIEGO
10:00 Klub Muzyki i Literatury
RA FAł DA LEK – KO TY
WY STA WA MA LAR STWA
Klub Pod Kolumnami

SPOTKANIA » » » 
SPOTKANIA W LABORATORIUM SZTUKI
17:00 Komitywa
JOGA ŚMIECHU 18:00 Macondo

DLA DZIECI » » »
PORANEK Z BAJKą
10:00 Galeria Sztuki, Legnica

3 PAźDZIERNIKA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl Scena Kameralna
ZABIJANIE GOMÓłKI
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA » » » 
TA BLI CA UPA MIęT NIA Ją CA RE FOR MA CJę
NA KO ŚCIE LE ŚW. MA RII MAG DA LE NY
wykład Anny Oryńskiej
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna,
Rynek 58, IIIp
WARSZTATY KALIGRAFII
17:00 Macondo
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PORANEK Z BAJKą
10:00 Galeria Sztuki, Legnica
PLAMA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek
PCHłA SZACHRAJKA
11:00 i 13:00 Opera Wrocławska

4 PAźDZIERNIKA ŚRODA
KONCERTY » » » 

TRIO 'S -ART HAR MO NIA
18:00 Klub Muzyki i Literatury
KONCERT MUZYKI FILMOWEJ
19:00 Hala Stulecia

SPEKTAKLE » » » 
MAKBET
11:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl Scena Kameralna

WYSTAWY » » » 
HOMO NUDUS
ANNA MARIA KUSZCZYńSKIEJ.
19:00 wernisaż Galeria Ślimak

SPOTKANIA » » » 
POLISH MEETING 19:00 Macondo

DLA DZIECI » » »
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PLAMA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

1 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

MARCELINA SEMBRICH-KOCHAńSKA IN
MEMORIAM
18:00 Opera Wrocławska
ALOSZA AWDIEJEW Z ZESPOłEM
18:00 Stara Kopalnia, Wałbrzych
STARE DOBRE MAłŻEńSTWO
18:00 Jaworski Ośrodek Kultury
SONORI ENSEMBLE
18:00 Strzegomskie Centrum Kultury
ORQUESTA TÍPICA CIUDAD BAIGÓN
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
IMIę 17:00 ATM Scena na Bielanach
DZIESIęć PRZYKAZAń DLA KALINY
18:00 T[pl Scena Kameralna
KUSZENIE CICHEJ WERONIKI
18:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
SZALONE NOŻYCZKI
18:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
BATORY TRANS
WROCłAWSKI TEATR PANTOMIMY
19:00 T[pl Scena na Świebodzkim
MAKBET
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
KABARET NEO-NÓWKA
KA ZIK SAM W DO MU
20:00 Ha la Spor to wo -Wi do wi sko wa
w Twar do gó rze

SPOTKANIA » » »
ŚREDNIOWIECZNY 
JARMARK JADWIŻAńSKI
11:00 Centrum Kultury Zamek
DOM KULTURY+ WY. 
DZIEń STO LAT TEMU
15:00 Dziedziniec A.Rycerskiej, Legnica

DLA DZIECI » » » 
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO 

KALENDARIUM PAźDZIERNIK 2017

Mię dzy na ro do wy Dzień Ani ma cji (MDA) po ka zy / spo tka nia
25-27 października Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4
Naj więk sze nie ko mer cyj ne świę to fil mu ani mo wa ne go ob cho dzo ne na ca łym świe cie 28 paź dzier ni ka. Te go dnia w 1892
ro ku, a więc 125 lat te mu, w Gre vin Mu seum w Pa ry żu, od był się pierw szy pu blicz ny po kaz ani ma cji The atre Opti que Emi le
Rey nau da. Z tej oka zji na ca łym świe cie od by wa ją się po ka zy fil mów ani mo wa nych, wy sta wy, se mi na ria i warsz ta ty
sprzy ja ją ce wza jem nej wy mia nie i ko mu ni ka cji mię dzy twór ca mi i wiel bi cie la mi ani ma cji z od le głych kra jów. 
Ko or dy na cją ob cho dów MDA w ska li ca łe go świa ta zaj mu je się ASI FA – Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie Twór ców Fil -
mu Ani mo wa ne go (As so cia tion In ter na tio na le du Film d'Ani ma tion) we współ pra cy z gru pa mi na ro do wy mi.
Gru pa ASI FA Pol ska ko or dy nu je ob cho dy MDA na te re nie Pol ski,
a Ga le ria En tro pia we współ pra cy z ASI FA Pol ska we Wro cła wiu.
W tym ro ku w dniach 25-27.10. po ka że my to po we ani ma cje z ca łe go świa ta w trzech ze sta wach przy go to wa nych przez
ASI FA In ter na tio nal oraz Fe sti wal ITFS w Stut t gar cie (lau re aci kon kur su mię dzy na ro do we go).
Do dat ko wym ak cen tem te go rocz ne go MDA bę dzie ze staw świe żut kich ani ma cji stu denc kich z wro cław skiej ASP!
Nie za brak nie też atrak cji dla młod szych i naj młod szych wi dzów! Po ka że my mię dzy na ro do wy ze staw fil mów na gro dzo -
nych w kon kur sie fil mów dla dzie ci na Fe sti wa lu w Stut t gar cie.

www.en tro pia.art.pl | Wstęp wol ny!
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5 PAźDZIERNIKA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

KRÓL OLCH – RECITAL WOKALNY
SZYMONA KOMASY
19:00 NFM, Sala Kameralna
SYLWIA GORAJEK 
I TOMASZ RADZISZEWSKI
19:00 Galeria Ślimak
MAHALA RAI BANDA 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
MAKBET
11:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHÓW POLSKICH
13:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
KOPCIUSZEK 19:00 Opera Wrocławska
POŻAR W BURDELU 19:00 Hala Stulecia

WYSTAWY » » » 
BARBARA OLEJARCZYK
KOLORY WSPÓLNE
18:00 otwarcie Mleczarnia, piwnica

FILMY » » » 
POLISH CINEMA FOR BEGINNERS #9
20:00 Kino Nowe Horyzonty, K. Wlk. 19a-21

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY TKACTWA ARTYSTYCZNEGO
15:00-18:00 Galeria Sztuki, Legnica
ANIOłY, LEBIODA 
I LWOWSKIE SPRYCIULE
wykład Anny Fastnacht-Stupnickiej
17:00 Ossolineum, Refektarz
TA JEM NI CE DOL NO ŚLą SKICH ZAM KÓW.
PRZE WOD NIK DLA DO CIE KLI WYCH.
MAREK PERZYńSKI
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

6 PAźDZIERNIKA PIąTEK
KONCERTY » » » 

EKLEKTIK SESSION 2017: PAWEł
JABłCZYńSKI & PAWEł PASTUSZKA
16:00 Okrąglak Etno Cafe, Świdnicka

EKLEKTIK SESSION 2017: JERZY ADAM
NOWAK & MICHAł JEDYNAK
18:00 Hala Targowa, ul. Piaskowa
INAUGURACJA SEZONU SYMFONICZNEGO
– MIDORI 
19:00 Narodowe Forum Muzyki, Sala Gł.
PAX ET BONUM PER MUSICAM 2017
19:30 Kościół pw. św. Antoniego
EKLEKTIK SESSION 2017: 
STåLE STORLøKKEN
20:00 Oratorium Marianum UWr
PERCIVAL WILD HUNT LIVE
20:00 Centrum Koncertowe A2

SPEKTAKLE » » » 
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHÓW POLSKICH
13:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
KUPA ŚMICHU I DWA BłYSKI SZCZęŚCIA.
MONODRAM WOJCIECHA
KUCZKOWSKIEGO
18:00 Klub Muzyki i Literatury
FEMME FATALE: 
EL AMOR BRUJO /CARMEN – SUITA
19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS

WYSTAWY » » » 
MARCIN MIERZICKI 
CIESZ SIę ALBO ZDYCHAJ
18:00 otwarcie Galeria Entropia
MONIKA łOPACKA
I DON’T WANT TO GROW UP
18:00 wernisaż Muz. Współcz. Wrocław
ADAM KOPIEC
TUSZEM I GRAFITEM TRAKTOWANE
18:00 wernisaż Galeria Ring, Legnica 
OD SZTUCZNEJ RZECZYWISTOŚCI 
DO SELFIE
19:00 wernisaż Galeria Awangarda BWA

SPOTKANIA » » » 
MAM TYLKO WIERSZE
MAJA HYPKA-GRABOWSKA
18:00 Galeria Ślimak
BUENA VISTA MACONDO CLUB
19:00 Macondo



NALOT #1
FE STI WAL WY STę PÓW IM PRO WI ZO WA -
NYCH TWÓR CÓW NIE TU TEJ SZYCH
19:00 Macondo
PÓł NA PÓł
20:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 

WYSTAWY » » » 
BARWY JESIENI - OBRAZY I POEZJA
RENATY ZAGAJCZYK-KOCIEMSKIEJ
16:00 Salonik artystyczny u Daphne

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY TWÓRCZEGO PISANIA 
10:00-16:00 Muzeum Pana Tadeusza
WARSZTATY KALIGRAFII
10:00 Macondo
WARSZTATY 
TKACTWA ARTYSTYCZNEGO
11:00-13:00 Galeria Sztuki, Legnica
DOLNOŚLąSKA 
GIEłDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Firlej
ODKRYWKA
RAFAł CHARLIKOWSKI
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
BAŚNIE PANA PERRAULT
16:00 T[pl Scena Kameralna

8 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

SEWERYN MZYK 
I  MACIEJ MASZKIEWSKI
PAX ET BONUM PER MUSICAM
17:00 Kościół pw. św. Krzyża
EKLEKTIK SESSION 2017: 
JACOB BERGSON
17:00 Komora Akustyczna
KONCERT WIEDEńSKI 2
17:00 Kłodzki Ośrodek Kultury
EUGEN INDJIC USA/FRANCJA
RE CI TAL FOR TE PIA NO WY
18:00 NFM, Sala Czerwona

LECHOWSKA & LECHOWSKI 
18:00 Muzeum Pana Tadeusza
KRZYSZTOF ŻESłAWSKI QUARTET 
& NATALIA LUBRANO
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
U\RODZINY
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU
MAJ ZACZYNA SIę WE WTOREK
16:00 Aqua-Zdrój, Wałbrzych
CHORY Z UROJENIA
18:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
MAYDAY 2
18:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
POLSKA NOC KABARETOWA 2017
18:00 Regionalne Centrum Sportowe,
Lubin
KOPCIUSZEK 19:00 Opera Wrocławska
KOBIETA PIERWOTNA
19:00 ATM Scena na Bielanach
NALOT #1 | FESTIWAL WYSTęPÓW
IMPROWIZOWANYCH TWÓRCÓW
NIETUTEJSZYCH
19:00 Macondo

WYSTAWY » » »
STANISłAW KOZIARZ TOM JAMES
18:00 wernisaż Wrocławski Klub Formaty

SPOTKANIA » » »
NOTES VINTAGE Z MONIKA SZCZYPKą
13:30 Robótki Stefci

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
MAłY OSTRÓW WIELKI TUMSKI
10:00 Wrocławski Klub Anima
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO 
U/RODZINY
12:30 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
BAŚNIE PANA PERRAULT
16:00 T[pl Scena Kameralna

9 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAłEK
KONCERTY » » » 

EUGEN INDJIC USA/FRANCJA
RE CI TAL FOR TE PIA NO WY
18:00 Cenrum Sztuki, Oława, ul. Młyńska 3
EKLEKTIK SESSION 2017: 
JOJO MAYER & NERVE, EKLEKTIK
ORCHESTRA REVERSED
19:00 Opera Wrocławska
KONCERT CZYTANY – RES FACTUM
Mariusz Szczygieł – Projekt Prawda
muzycznie
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA » » » 
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO 2017/18 UCZELNI
ARTYSTYCZNYCH WROCłAWIA
11:00 Oratorium Marianum UWr
JOGA ŚMIECHU 18:00 Macondo
POKAZ W PRACOWNI 
SERIGRAFII (SITODRUKU)
18:00 Otwarte Pracownie Artystyczne 

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TYPOTADEUSZ warsz ta ty dla ro dzin
z dzieć mi od 5 do 12 lat
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza 

7 PAźDZIERNIKA SOBOTA
KONCERTY » » »

FIDELIO KONCERT KAMERALNY 
16:00 Opera Wrocławska
EKLEKTIK SESSION 2017: 
JIM HART & ALFRED VOGEL
16:00 WuWa, Izba Architektów
ORAWA 18:00 NFM, Sala Czerwona
EUGEN INDJIC USA/FRANCJA
RE CI TAL FOR TE PIA NO WY
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
MILO I PRZYJACIELE
PAX ET BONUM PER MUSICAM
18:00 Kościół pw. św. Krzyża
KONCERT ORKIESTRY SMYCZKOWEJ
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
CHA RY TA TYW NA GA LA MU ZY KI FIL MO WEJ
| AR TY ŚCI – WRO CłAW SKIM HO SPI CJOM
19:00 Narodowe Forum Muzyki, Sala Gł.
CELTIC TREE 19:00 Klub Pod Kolumnami
DOM KULTURY+ WY. 
FABRYKA FORTEPIANÓW -
PERFORMENS NA TRZY PIANINA
19:00 Ośrodek Nowy Świat, Legnica
EKLEKTIK SESSION 2017: DIEB13
20:00 WuWa Hotel Park
BUSLAV, LOR, BAASCH
20:00 Stary Klasztor
BITAMINA 20:30 Akademia Club

SPEKTAKLE » » »
INTRYGA
17:00 ATM Scena na Bielanach
CHORY Z UROJENIA
19:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
FEMME FATALE: 
EL AMOR BRUJO /CARMEN – SUITA
19:00 Opera Wrocławska
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DLA DZIECI » » »
PORANEK Z BAJKą
10:00 Galeria Sztuki, Legnica

10 PAźDZIERNIKA WTOREK
KONCERTY » » » 

RAZ DWA TRZY - MłYNARSKI
19:00 Centrum Sztuki Impart
VOIVOD, EARTHSHIP 20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
KLATKA Z łEZ
WROCłAWSKI TEATR TAńCA
19:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
6 URODZINY!
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
DLA DZIECI MAłYCH 
I CIUT WIęKSZYCH
17:00 Robótki Stefci
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda
POEZJA I WINO
19:00 Art. Cafe Kalambur

DLA DZIECI » » »
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

11 PAźDZIERNIKA ŚRODA
KONCERTY » » » 

CZESłAW ŚPIEWA SOLO ACT
19:00 Centrum Kultury, Głuchołazy
ED SHEERAN NIGHT
20:00 Stary Klasztor

SPOTKANIA » » » 
TEKST. INTEGRACYJNE 
WARSZTATY SENSUALNE
17:00 Muzeum Współczesne Wrocław
GORZ KI CHLEB. PO WO JEN NE LO SY GE -
NE RA łÓW POL SKICH SIł ZBROJ NYCH
NA ZA CHO DZIE
wykład dra Dariusza Fabisza
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PORANEK Z BAJKą
10:00 Galeria Sztuki, Legnica

12 PAźDZIERNIKA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

POLOWANIE
LUTOSłAWSKI QUARTET
19:00 NFM, Sala Czerwona
BROTHER FIRETRIBE 19:00 Firlej
TERESA WERNER
19:00 Gminny Ośrodek Kultury, Pawłowice
TED NEMETH 19:00 Klub Alive
KONIEC ŚWIATA 19:00 Stara Piwnica
GABY MORENO 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
SZKOłA BłAZNÓW
WROCłAWSKI TEATR PANTOMIMY
19:00 T[pl Scena na Świebodzkim
EDUKACJA RITY
19:00 Wrocławski Teatr Komedia, SK
STAND UP MADNESS 20:00 Świdnicka 12

WYSTAWY » » » 
PIęKNA  ZłOTA POLSKA JESIEń
16:00 Klub – Galeria Sztuki  DSAP
HEBAN. DRąŻENIE IN TENEBRIS 
17:00 wernisaż MBP, ul. Piłsudskiego 105

SPOTKANIA » » »
PAPIEROWE ODYSEJE
10:00 Galeria Sztuki, Legnica
DüRERY XX. LUBOMIRSKICH
wykład Hanny Kuś-Joachimiak
17:00 Ossolineum, Refektarz
POKAZ TECHNIKI LINORYTU -
PRACOWNIA GRAFIKI TRADYCYJNEJ
18:00 Otwarte Pracownie Artystyczne

DLA DZIECI » » »
PIEKłO-NIEBO 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

13 PAźDZIERNIKA PIąTEK
KONCERTY » » » 

WIECZÓR W KRAINIE OPERETKI
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
PRZERWANE MILCZENIE
PIAZZOLLA I SZOSTAKOWICZ
19:00 Narodowe Forum Muzyki, Sala Gł.
AKCENT 19:00 Aqua-Zdrój, Wałbrzych
TRZYNASTA W SAMO POłUDNIE 
– X URODZINY
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
DWIE MORGI UTRAPIENIA
17:00 i 20:00 Centrum Kultury Zachód
KLIMAKTERIUM 2
18:00 Kłodzki Ośrodek Kultury
WIECZÓR W KRAINIE OPERETKI
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
KABARET PARANIENORMALNI -
PIERWIASTEK Z TRZECH
18:30 Ha la Wi do wi sko wo -Spor to wa, Kąty
Wrocławskie
SZKOłA BłAZNÓW
WROCłAWSKI TEATR PANTOMIMY
19:00 T[pl Scena na Świebodzkim
MAYDAY
19:00 T[pl Scena Kameralna
KOLACJA NA CZTERY RęCE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia, SK
STAND-UP 20:00 Ave Cezar, Lubin
POLSKA NOC KABARETOWA 2017
20:00 Hala Stulecia
STAND UP POLSKA
20:00 Sala audytoryjna WCK, Hala Stulecia

WYSTAWY » » » 
PRZEMEK PIWOWAR CHASYDZI
18:00 wernisaż Galeria Za Szafą
PATRYCJA MASTEJ CHWASTY I PłODY
19:00 finisaż Galeria Arttrakt
JAROSłAW GRULKOWSKI
KOŚCI, CHMURY, MOLEKUłY
19:00 wernisaż Muz. Współcz. Wrocław
TEATR W SERCU MIASTA – CZęŚć II
RADZIECKA (1945-1964) wernisaż
19:00 Hala Starego Ratusza, Legnica



SPOTKANIA » » »
PAPIEROWE ODYSEJE
10:00 Galeria Sztuki, Legnica
WARSZTATY PLECIONKARSTWA 
15:00-18:00 Galeria Sztuki, Legnica
PRETEXTY / GRANITOWA STRZAłA
15:00-21:00 Strzeliński Ośrodek Kultury,
Strzelin, ul. Mickiewicza 2
LI TE RA TU RA: MIę DZY PRAW Dą, A AU TO -
KRE ACJą
KLUB LITERACKI RUBIKON
18:00 Galeria Ślimak
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM SIKKIM
(INDIE) KRAINA CUDÓW, NIECZEKANIA
18:00 Macondo

DLA DZIECI » » »
PIEKłO-NIEBO 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

14 PAźDZIERNIKA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KAPELA TIMINGERIU
18:00 Obornicki Ośrodek Kultury
AKCENT
18:00 PGE Turów Arena, Zgorzelec
EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT
18:00 NFM, Sala Czerwona
KRZYSZTOF RODAK
19:00 Galeria Ślimak
KRZYSZTOF ZALEWSKI
20:00 Stary Klasztor
WIEL KA IM PRO WI ZA CJA | HANG EM HIGH
| TRES TE STO STE RO NES
20:30 NFM, Sa la Czar na

SPEKTAKLE » » » 
SCENA BABILON 
MIęDZYNARODOWY FESTIWAL KOMEDII
IMPROWIZOWANEJ
12:00-24:00 Wędrówki Pub
PRZEPRASZAM, CO PAN TU ROBI?
16:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
ANDROPAUZA 2 
– MęSKA RZECZ BYć KOBIETą
16:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 

KABARET SMILE - TO CI TłUMACZę!
16:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
TRZY RAZY łÓŻKO
18:00 i 20:00 Wrocławski Teatr Komedia, SK
FIDELIO LUDWIG VAN BEETHOVEN
19:00 premiera Opera Wrocławska
MAYDAY
19:00 T[pl Scena Kameralna
DAMA BIJE KRÓLA. SZACH MAT
20:00 Hotel Gołębiewski, Karpacz

SPOTKANIA » » » 
BEZTROSKA FESTIWAL 2017
10:00-21:00 Browar Mieszczański
TARGI SLOW FASHION
11:00 Hala Stulecia
ZRÓB TO SAM - FORMY GIPSOWE
11:30, 16:30 Pracownia ceramiki - Quapcia
OSSOLIńSKA NOC JUBILEUSZOWA
18:00-22:00 Ossolineum, Gmach Główny
KRZYŻACY KRASZEWSKIEGO, 
A KRZYŻACY SIENKIEWICZA
19:00 Klub Pod Kolumnami
FRENCH MEETING 19:00 Macondo

DLA DZIECI » » »
PIEKłO-NIEBO 
spek takl z au dio de skryp cją i tłu ma -
cze niem mi go wym
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

15 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

DVOřáK – KAMERALNIE
18:00 NFM, Sala Czarna
GRUPA HURABAN OWCZE źRÓDłO
18:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

SPEKTAKLE » » » 
PRZYJAZNE DUSZE
18:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
FIDELIO LUDWIG VAN BEETHOVEN
19:00 premiera Opera Wrocławska
MAYDAY
19:00 T[pl Scena Kameralna

SCENA BABILON 
MIęDZYNARODOWY FESTIWAL KOMEDII
IMPROWIZOWANEJ
19:00-22:45 Wędrówki Pub
MEDEE. O PRZEKRACZANIU
20:00 IG, Studio na Grobli

KONCERTY » » » 
AKCENT
17:00 Nowa Hala Widowiskowo Sportowa
RCS, Lubin
EABS – RE PE TI TIONS 
LET TERS TO KRZYSZ TOF KO ME DA
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 

SPOTKANIA » » » 
BEZTROSKA FESTIWAL 2017
10:00-19:00 Browar Mieszczański
RELAKSACJA
12:00-18:00 Wrocławski Klub Formaty
NIEDZIELA RYSUJąCA 12:00 Macondo
WARIACJE – POSZUKIWANIA
17:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
ŚPIąCA KRÓLEWNA
11:00 Centrum Kultury Zachód
PIEKłO-NIEBO 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO 
CALINECZKA
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

16 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAłEK
KONCERTY » » » 

SPEKTAKLE » » »
PRZYJAZNE DUSZE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
KABARET MłODYCH PANÓW - 10/10,
CZYLI URODZINY!
19:30 Ha la Stu le cia – Sa la Au dy to ryj na

WYSTAWY » » » 
GRAFIKA SANDORA PINCZEHELYI
18:00 Galeria Kuźnicza

SPOTKANIA » » »
PAPIEROWE ODYSEJE
10:00 Galeria Sztuki, Legnica
JOGA ŚMIECHU 18:00 Macondo

17 PAźDZIERNIKA WTOREK
KONCERTY » » » 

ZOFIA DYNAK – FOR TE PIAN
& KWARTET SMYCZKOWY
18:00 Sta ro st. Po w., Trzeb ni ca, ul. Le śna 1
HARRY POTTER 
I KOMNATA TAJEMNIC
19:00 Hala Stulecia
KROKE FEAT. ZOHAR FRESCO
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
LIDIA DANYLCZUK: STARA KOBIETA
WYSIADUJE 51. WROSTJA
17:00 IG Sala Teatralna, Rynek-Ratusz 27
WIESłAW KOMASA: RÓ ŻE WI CZO GRA -
NIE 51. WROSTJA
18:30 IG Sala Teatralna, Rynek-Ratusz 27



FIDELIO LUDWIG VAN BEETHOVEN
19:00 Opera Wrocławska
IRENA JUN - PO 50 LATACH: MATKA
MAKRYNA WG JACKA DEHNELA
51. WROSTJA
20:00 IG Sala Teatralna, Rynek-Ratusz 27
MEDEE. O PRZEKRACZANIU
20:00 IG, Studio na Grobli
TEATR IMPROKRACJA 
FEAT. NATALIA GROSIAK
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
AN NE NO TE BA ERT, JE RO EN HE ER WEGH:
STO RIES FROM THE NORTH SEA
Play with Glass 2017
17:00 otwarcie Dworzec Główny, Sala
Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105, Ip
JOHN MORAN: A STILL LIFE
Play with Glass 2017
19:00 otwarcie Galeria SiC! BWA Wrocław
MAURICE LA ROOY: DOODLES
Play with Glass 2017
19:00 otwarcie Galeria Arttrakt

SPOTKANIA » » » 
PAPIEROWE ODYSEJE
10:00 Galeria Sztuki, Legnica
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

18 PAźDZIERNIKA ŚRODA
KONCERTY » » » 

FILHARMONIA DLA MłODYCH
MUZYKA KUBAńSKA SYMFONICZNIE
9:00 i 11:30 NFM, Sala Główna
KENNY GARRETT
19:30 Centrum Sztuki Impart
CARRANTUOHILL
IR LANDZ KI WIE CZÓR
20:00 Stara Piwnica
CZESłAW ŚPIEWA 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
BOGUSłAW KIERC ODEJŚCIE
GłODOMORA 51. WROSTJA
12:57 Biblioteka Miejska na Dworcu Gł.
KRZYSZTOF GORDON: ŚMIESZNY
STARUSZEK 51. WROSTJA
17:00 IG Sala Teatralna, Rynek-Ratusz 27
OSTRA JAZDA
18:00 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój
ARA ASATURYAN ŚMIESZNY STARUSZEK
51. WROSTJA
18:30 IG Sala Teatralna, Rynek-Ratusz 27
CARMEN 19:00 Opera Wrocławska
IRENA JUN I WIESłAW KOMASA: FI LO ZO -
FIA PO GÓ RAL SKU WG KSIę DZA JÓ ZE FA
TI SCH NE RA 51. WROSTJA
20:00 IG Sala Teatralna
MEDEE. O PRZEKRACZANIU
20:00 IG, Studio na Grobli

WYSTAWY » » » 
MARCIN LITWA: ROBAKI
Play with Glass 2017
18:00 otwarcie Pasaż Pokoyhof, 

ul. św. Antoniego 2/4
SZYMON LUBIńSKI: ANTROPOCEN
Play with Glass 2017
19:00 otwarcie Galeria TYC Art
MICHAł WAWRZYNIAK: GOOGLER 0.2 
Play with Glass 2017
20:00 otwarcie Galeria Versus
MARZENA KRZEMIńSKA: KRAJOBRAZ 
Play with Glass 2017
20:00 otwarcie Galeria Tętno
DOMINIKA GRABOŚ
PRZEŻYCIA WEWNęTRZNE
Play with Glass 2017
20:00 otwarcie Galeria BB

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 PAźDZIERNIKA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

FILHARMONIA DLA MłODYCH
MUZYKA KUBAńSKA SYMFONICZNIE
9:00 i 11:30 NFM, Sala Główna
KARI – I AM FI NE 20:00 Stara Piwnica
SCHMIDT ELECTRIC 
FEAT. TEN TYP MES
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
OSTRA JAZDA 
17:30 i 20:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
MARCIN BORTKIEWICZ SATANA
51. WROSTJA
17:00 IG Sala Teatralna, Rynek-Ratusz 27
ALBERT OSIK TRAUMNOVELLE
51. WROSTJA
18:30 IG Sala Teatralna, Rynek-Ratusz 27
CARMEN 19:00 Opera Wrocławska
POZORY MYLą
19:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury
CARYL SWIFT MATKA MEJRA I JEJ DZIECI
51. WROSTJA
20:00 IG Sala Teatralna, Rynek-Ratusz 27

NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
MEDEE. O PRZEKRACZANIU
20:00 IG, Studio na Grobli

WYSTAWY » » » 
SPOTKANIA » » » 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
18:00 Macondo
WARSZTATY PLASTYCZNE
10:00 Galeria Sztuki, Legnica

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

20 PAźDZIERNIKA PIąTEK
KONCERTY » » » 

JOSé TORRES 
& HAVANA DREAMS SYMFONICZNIE
11:30 NFM, Sala Główna
VIII PRZE GLąD PIO SEN KI FIL MO WEJ
I MU SI CA LO WEJ
10:00 Wrocławski Klub Anima
UCZTA NA CZTERY RęCE
KONCERT FORTEPIANOWY
18:30 Klub Muzyki i Literatury
MATEUSZ NOCEK 19:00 Galeria Ślimak
WROCłAW VOICE WEEKEND
ME MYSELF AND I
20:00 NFM, Sala Czerwona 
UFOMAMMUT 20:00 Firlej

SPEKTAKLE » » » 
BAR POD ZDECHłYM PSEM
13:00 T[pl Scena na Świebodzkim
MIRANDOLINA
19:00 T[pl Scena Kameralna
POZORY MYLą
19:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
KLIMAKTERIUM ... I JUŻ
19:30 T[pl Scena Grzegorzewskiego
NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS



ASTERION
GHOST ROAD COMPANY
20:00 IG, Sala Teatru Laboratorium

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

21 PAźDZIERNIKA SOBOTA
KONCERTY » » » 

WROCłAW VOICE WEEKEND
AUIDOFEELS
13:00 NFM, Sala Czerwona
WROCłAW VOICE WEEKEND
THE REAL GROUP
18:00 Narodowe Forum Muzyki, Sala Gł.
U2 SYMFONICZNIE
18:00 Hala Orbita
FUNERAL OF THE RABBIT
19:00 Galeria Ślimak
MåLBROTT 19:00 Macondo
ADAM BAłDYCH & HELGE LIEN TRIO
ORAZ TORE BRUNBORG BROTHERS
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
LEO GARDA KONTRATENOR 
WRAZ Z ORKIESTRą
20:00 Synagoga pod Białym Bocianem
WROCłAW VOICE WEEKEND | SLIXS
20:30 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
COPPéLIA
12:00 i 19:00 Opera Wrocławska
MIęDZY łÓŻKAMI
16:00 i 19:00 Miejski Ośrodek Kultury,
Głogów
AR TUR AN DRUS 
– RE CI TAL KA BA RE TO WY
18:00 i 20:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
MIRANDOLINA
19:00 T[pl Scena Kameralna
BAR POD ZDECHłYM PSEM
19:00 T[pl Scena na Świebodzkim
ZUS CZY LI ZA LOT NY UŚMIECH SłO -
NIA – TE ATR KA MIE NI CA
19:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego

STOP THE TEMPO!
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
ASTERION
GHOST ROAD COMPANY
20:00 IG, Sala Teatru Laboratorium

SPOTKANIA » » »
JESIENNE MALOWANIE NICIą
10:00 Robótki Stefci
OTWARTA WYMIANA SąSIEDZKA #4
12:00-15:00 Firlej
POL SKIE OSAD NIC TWO WIEJ SKIE NA SY -
BE RII W DRU GIEJ PO łO WIE XIX I NA PO -
CZąT KU XX WIE KU. SER GIUSZ LE Oń CZYK
17:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
TRZY ŚWINKI
TEATR BAJKA Z WAłBRZYCHA
11:00 Wrocławski Klub Formaty
ZIEMIANIE 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CALINECZKA 15:00 Wrocławski Teatr Lalek

22 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

FILHARMONIA FAMILIJNA
MUZYKA KUBAńSKA SYMFONICZNIE
11:00 Narodowe Forum Muzyki, Sala Gł.
CHOPIN – TRANSKRYPCJE
JANUSZ OLEJNICZAK
18:00 NFM, Sala Czerwona
WIELKA IMPROWIZACJA
CéCILE MCLORIN SALVANT
19:00 Narodowe Forum Muzyki, Sala Gł.
KAGYUMA
19:00 Wrocławski Klub Formaty

SPEKTAKLE » » » 
POLOWANIE NA łOSIA
16:00 ATM Scena na Bielanach
KLIMAKTERIUM 2
15:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
SZA LO NE NO ŻYCZ KI – TMM
17:00 i 20:00 Teatr Muzyczny Capitol

W. A. MOZART – WESELE FIGARA
spektakl w wykonaniu studentów
wydziału wokalnego AMKL
18:00 Opera Wrocławska 
MIRANDOLINA
18:00 T[pl Scena Kameralna
Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
18:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
MUMIO TAKI MIKS
18:00 Centrum Kultury Zachód
PRZEBÓJ SEZONU
18:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
STOP THE TEMPO!
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA » » » 
SPOTKANIA BOGIń - CYKLICZNE
WARSZTATY DLA KOBIET
10:00-18:00 Mityczna Przestrzeń
OPEROWY LABIRYNT
spacer z przewodnikiem
12:00 Opera Wrocławska
STWARZANIE ŚWIATA SłOWEM. 
O Pa nu Ta de uszu Ada ma Mic kie wi cza.
pro wa dze nie: Krzysz tof Rut kow ski
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
NA DWORZE CESARZA SMOKA –
NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO 
ZIEMIANIE 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
KOZIOłEK MATOłEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
NIE MA SIę CZEGO BAć
17:00 Wrocławskie Centrum Twórczości
Dziecka

23 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAłEK
KONCERTY » » » 

KONCERT WIEDEńSKI 2
19:00 OWE Odra, Oława
RAMANAN / THOMPSON 
/JACKSON TRIO
20:00 Macondo

SPEKTAKLE » » » 
PRZEKRęT (NIE)DOSKONAłY
17:00 i 20:00 Teatr Muzyczny Capitol
WOJCIECH CEJROWSKI 
STAND-UP COMEDY
19:00 Multikino Pasaż Grunwaldzki

SPOTKANIA » » » 
OPEROWY LABIRYNT
spacer z przewodnikiem
11:00 Opera Wrocławska
JOGA ŚMIECHU 18:00 Macondo

24 PAźDZIERNIKA WTOREK
KONCERTY » » » 

MARIO MOITA & JOAO DE SOUSA 20:00
Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
TYMCZASEM
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant



SPOTKANIA » » »
PRETEXTY
15:00-21:30 Bi blio te ka Miej ska, Brzeg, 
pl. Zam ko wy
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
ZIEMIANIE 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PCHłA SZACHRAJKA
11:00 i 13:00 Opera Wrocławska

25 PAźDZIERNIKA ŚRODA
SPEKTAKLE » » »

MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska
UTO PIA – TE ATR GRU PA
20:00 IG, Sala Teatru Laboratorium

DLA DZIECI » » »
YEMAYA KRÓLOWA MÓRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

26 PAźDZIERNIKA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

POWRÓT DO ITAKI
19:00 NFM, Sala Kameralna
MACIEJ MA LEń CZUK – SO LO
19:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury
GRUBSON 20:00 Centrum Koncertowe A2
LIPALI AKUSTYCZNIE
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
RAJ WARIATÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
MAYDAY
19:00 T[pl Scena Kameralna
MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska
POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
UTO PIA – TE ATR GRU PA
20:00 IG, Sala Teatru Laboratorium

SPOTKANIA » » »
PRETEXTY / CZTE RY ŻY WIO łY SłO WA
17:00-21:00 Klub Muzyczny łaźnia,
Świdnica, Rynek 37
TAJEMNICE OWERLOCKA
17:00 Robótki Stefci
OBIAD CZWARTKOWY 
Z MICHAłEM RUPNIEWSKIM
18:00 Macondo

DLA DZIECI » » »
YEMAYA KRÓLOWA MÓRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SKARPETY I PAPILOTY
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
TAJEMNICA BAńKI SZCZęŚCIA
18:30 Sala Koncertowa Radia Wrocław

27 PAźDZIERNIKA PIąTEK
KONCERTY » » » 

JURIJ ANDRUCHOWYCZ (UA) 
& KARBIDO (PL) LITOGRAFIE
19:00 Firlej
GRZEGORZ PACZKOWSKI
19:00 Galeria Ślimak

JO GA ŚMIE CHU w MACONDO Relacja z warsztatów
2, 9, 16, 23, 30 października 18:00 Macondo, ul. Pomorska 19 we Wrocławiu
Od kil ku lat sta ram się szu kać in for ma cji, któ re po mo gły by mi w lep szym zro zu -
mie niu czło wie ka. Kie ro wa ny tą cie ka wo ścią po my śla łem, że wy bio rę się na war-
sz ta ty „Jo gi śmie chu” or ga ni zo wa ne przez Fun da cję Roz wo ju Kul tu ry i Sztu ki „Ma -
con do”, któ ra ma swo ją sie dzi bę w ka wiar ni przy uli cy Po mor skiej 19.
Już po prze kro cze niu pro gu zro dzi ło się we mnie prze ko na nie, że nie jest to zwy czaj -
ne miej sce. W pierw szym po miesz cze niu znaj du je się skle pik z rę ko dzie łem. Moż -
na tam zna leźć róż ne go ro dza ju kol czy ki, sur re ali stycz ne ob ra zy, ko la że czy przed -
mio ty co dzien ne go użyt ku jak np. kie lisz ki. Róż no rod ność jest ogrom na. Każ dy mi -
ło śnik rę ko dzie ła znaj dzie tu taj coś dla sie bie. W dru gim po miesz cze niu jest ka me -
ral na sal ka, w któ rej moż na usiąść i za mó wić coś do pi cia. Za pro po no wa no mi bar -
dzo du ży wy bór na tu ral nych her bat.
Prze glą da łem nie śpiesz nie ofer tę Fun da cji. Oka zu je się, że pro po nu je spo ro cie ka -
wych warsz ta tów ar ty stycz nych, czę sto or ga ni zo wa ne są rów nież kon cer ty i wer ni -
sa że. Roz glą da łem się uważ nie wo kół sie bie, w ca łym po miesz cze niu uno si ła się
spe cy ficz na ar ty stycz no -mi sycz na au ra. Na nie któ rych ścia nach by ły pół ki z książ -
ka mi, ob ra zy oraz ozdo by ko ja rzą ce się z kul tu rą orien tal ną bądź po łu dnio wo ame -
ry kań ską. Z upły wem ko lej nych mi nut scho dzi li się uczest ni cy warsz ta tów. Rzu ci ła
mi się o oczy spo ra róż no rod ność wie ko wa. By ło kil ka osób mło dych, ale nie za bra -
kło rów nież osób w dojrzałym wie ku.O go dzi nie 18:00 ze bra ła się kil ku oso bo wa gru -
pa, pro wa dzą ca po pro si ła nas o utwo rze nie z krze seł nie du że go ko ła na środ ku sa li,
tak aby wszy scy mo gli się mię dzy so bą wi dzieć.
Za ję cia roz po czę ły się od wza jem ne go przed sta wie nia się, roz grzew ki zło żo nej z tań -
ca oraz nie dłu giej pre zen ta cji – czym jest jo ga śmie chu. Oka za ło się, że za ję cia bę dą
pro wa dzo ne przez do świad czo ną te ra peut kę, któ ra ma dość du żą prak ty kę w pro -
wa dze niu warsz ta tów in te gra cyj nych dla osób i firm.
Jo ga śmie chu jest for mą te ra pii, któ rą opra co wał hin du ski le karz dr. Ma da na Ka ta -
rie w 1995 r. Jest to po łą cze nie ćwi czeń śmie cho wych i od de cho wych za czerp nię -
tych z jo gi, których ce lem jest przej ście od śmie chu sztucz nie wy wo ła ne go do na tu -
ral ne go. We dług ba dań na uko wych nasz umysł nie jest w sta nie roz róż nić śmie chu
sztucz ne go od na tu ral ne go, a więc z bio lo gicz ne go punk tu wi dze nia śmiech sztucz -
ny da je ta kie sa me ko rzy ści – po pra wia na strój i zwięk sza po ziom en dor fin.
Za ję cia te go ty pu by ły dla mnie zu peł nie no wym do świad cze niem, więc na po cząt -
ku czu łem spo ry opór i skrę po wa nie. Po ja wia ły się też my śli ty pu „co ja tu taj ro bię?”.
Wraz z ko lej ny mi ćwi cze nia mi na bie ra łem jed nak co raz więk sze go lu zu i dy stan su
do ca łej tej sy tu acji. Po do ba ło mi się, że pro wa dzą ca mó wi ła rów nież o ak cep ta cji
emo cji, któ re nie za wsze są przy jem ne – ta kich jak gniew, strach czy stres. To trud -
na na uka uzna wa nia wszyst kich ele men tów ludz kie go do świad cze nia, na wet tych
wy par tych – na sze go „cie nia”, o któ rym pi sał Jung. Pod su mo wu jąc uwa żam, że
warsz ta ty jo gi śmie chu są dla każdego i mo gą być bar dzo in spi ru ją ce. 

Michał Rogala, tekst powstał w ramach praktyk studenckich, Wydział
Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Organizator: Fun da cja Roz wo ju Kul tu ry i Sztu ki „Ma con do” | Wstep wolny!



Adresy do kalendarium miesięcznika Co Jest Grane
Akademia Club

Grunwaldzka 67, Wrocław
Aqua-Zdrój

Ratuszowa 6, Wałbrzych
Art. Cafe Kalambur

Kuźnicza 29a, Wrocław
Ave Cezar

Piłsudskiego 22, Lubin
Bolesławiecki Ośrodek Kultury

pl. Piłsudskiego 1c, Bolesławiec
Browar Mieszczański

Hubska 44-48, Wrocław
Centrum Koncertowe A2

Góralska 5, Wrocław
Centrum Kultury

Bohaterów Warszawa, Głuchołazy
Centrum Kultury Agora

Serbska 5a, Wrocław
Cen trum Kul tu ry Za mek

pl. Świę to jań ski 1, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Zachód

Chociebuska 4-6, Wro cław
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Wysockiego 29, Wałbrzych
Cen trum Sztuki Impart

Mazowiecka 17, Wrocław
Cen trum Sztuki WRO

Widok 7, Wro cław
CUKR

Ruska 46a, Wro cław
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Świdnicka 23, Dzierżoniów
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Fundacja Jak Malowana

Rejtana 3, Wrocław
Ga le ria Arttrakt

Ofiar Oświęcimskich 1, Wro cław
Ga le ria Awangarda BWA

Wita Stwosza 32, Wro cław
Ga le ria BB

Jatki 3-6, Wro cław
Ga le ria DSAP

pl. św. Macieja 5a, Wro cław
Ga le ria Kuźnicza

Kuźnicza 11/13, Wro cław
Ga le ria Miejska

Kiełbaśnicza 28, Wro cław
Ga le ria Entropia

Rzeźnicza 4, Wro cław
Ga le ria SiC BWA

pl. Kościuszki 9/10, Wro cław
Ga le ria Sztuki

pl. Katedralny 1, Legnica
Ga le ria Tętno

Jatki 12-13, Wro cław
Ga le ria Versus

Jatki 11, Wro cław
Ga le ria Tętno

Jatki 12-13, Wro cław
Ga le ria TYC Art

Ruska 46c, Wro cław
Ga le ria Za Szafą

św. Marcina 4, Wro cław
Ga le ria Ślimak

Dąbrowskiego 37, Wro cław
Gminny Ośrodek Kultury

Zjednoczenia 67, Pawłowice

Hala Orbita
Wejherowska 34, Wrocław

Hala Sportowo-Widowiskowa
Brzozowa 4, Kąty Wrocławskie

Hala Sportowo-Widowiskowa
Wrocławska 39, Twardogóra

Hala Stulecia
Wystawowa 1, Wrocław

Jaworski Ośrodek Kultury
Rynek 5, Jawor

Klub Alive
Kolejowa 12, Wro cław

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 Pralnia
Krakowska 100, Wro cław

Klub Stary Klasztor
Purkyniego 1, Wro cław

Klub Stara Piwnica
Krupnicza 15, Wro cław

Klub Zaklęte Rewiry
Krakowska 100, Wrocław

Komitywa
Rejtana 3, Wro cław

Klub Zaklęte Rewiry
Krakowska 100, Wrocław

Kościół pw. św. Krzyża
pl. Katedralny 17, Wro cław

Księgarnio Kawiarnia Nalanda
pl. Kościuszki 12, Wro cław

Kłodzki Ośrodek Kultury
pl. Jagiełły 1, Kłodzko

Macondo
Pomorska 19, Wrocław

Miejski Ośrodek Kultury
pl. Konstytucji 3 Maja, Głogów

Mityczna Przestrzeń
al. Matejki 3a/3, Wrocław

Mleczarnia klubokawiarnia
Włodkowica 5, Wrocław

Multikino Pasaż Grunwaldzki
pl. Grunwaldzki 22, Wrocław

Muzeum Architektury we Wrocławiu
Bernardyńska 5, Wrocław

Muzeum Etnograficzne
Traugutta 111/113, Wrocław

Muzeum Gross-Rosen
Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica

Muzeum Karkonoskie
Jana Matejki 28, Jelenia Góra

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 Kłodzkiej
Łukasiewicza 4, Kłodzko

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

Nowa Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Odrodzenia 28, Lubin

Panorama Racławicka 
Purkyniego 11, Wrocław

Ośrodek Nowy Świat
Korczaka 17, Legnica

OWE Odra
Młyńska 3, Oława

Otwarte Pracownie Artystyczne 
Ruska 46c/7, Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł 
Wy sta wo wa 1, Wro cław

PGE Turów Arena
Lubańska 9a, Zgorzelec

Pracownia Ceramiki Quapcia
Jacka Kaczmarskiego 7-9, Wrocław

Regionalne Centrum Sportowe
Odrodzenia 28b, Lubin

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

Ossolineum, Aula, Refektarz
Szewska 37, Wro cław

Opera Wrocławska
Świdnicka 35, Wro cław

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

Salonik artystyczny u Daphne
Ulanowskiego 22a, Wrocław

Sala Koncertowa Polskiego Radia
Scena Teatralna Hotelu Gołębiewski

Karkonoska 14, Karpacz
Strzegomskie Centrum Kultury

Paderewskiego 36, Strzegom
Karkonowska 10, Wrocław

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

Teatr Polski T[pl
Scena im. Jerzego Grzegorzewskie

Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena Kameralna

Świdnicka 28
Scena na Świebodzkim

Orląt Lwowskich 20c
Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43, Świdnica
Teatr Lalki i Aktora

Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Modrzejewskiej

Rynek 39, Legnica
Teatr Muzyczny Capitol

Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr Zdrojowy 

Parkowa 2, Polanica-Zdrój
Kościuszki 19, Szczawno Zdrój

Vertigo Jazz Club & Restaurant
Oławska 13, Wrocław

Wędrówki Pub
Podwale 37/38, Wrocław

Wrocławskie Klub Anima
Pilczycka 47, Wrocław

Wrocławskie Klub Formaty
Samborska 3, Wrocław

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Kuźnicza 29a, Wrocław

Wro cław ski Te atr La lek
Wrocławski Teatr Komedia

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Wrocławski Teatr Współczesny

Rzeźnicza 12, Wro cław
Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24, Ząbkowice Śląskie
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THE SYMPHONY OF HEROES
19:00 Narodowe Forum Muzyki
TRIGGERFINGER 19:30 Pralnia
HUNTER 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
RAJ WARIATÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
DZIESIęć PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl Scena Kameralna
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[pl Scena na Świebodzkim
RAJ WARIATÓW
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
WIELKA GALA ZESPOłU MAZOWSZE
19:00 Aqua-Zdrój, Wałbrzych
POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
UTO PIA – TE ATR GRU PA
20:00 IG, Sala Teatru Laboratorium

SPOTKANIA » » »
PRETEXTY / WARSZTATY LITERACKIE
15:00 Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43
PRZY DA SIE – WARSZ TA TY KRE ATYW NE.
BIOS FE RA – LAS W SłO IKU
18:00 Wrocławski Klub Formaty

WYSTAWY » » »
PUNKT, LINIA PłASZCZYZNA
13:00 Fundacja Jak Malowana

DLA DZIECI » » »
YEMAYA KRÓLOWA MÓRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SKARPETY I PAPILOTY
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

28 PAźDZIERNIKA SOBOTA
KONCERTY » » »

PARADA GWIAZD TELEWIZJI TVS
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
ZESPÓł KLEZMERSKI SZTETL 
18:40 Synagoga pod Białym Bocianem
OLA MYCHAJLUK & SERHIJ ŻADAN
19:00 Firlej
AIRBOURNE
20:00 Centrum Koncertowe A2
BUBLICZKI, WARSAW BALKAN MADNESS
20:00 Stara Piwnica
MIUOSH X FDG.ORKIESTRA
20:00 Stary Klasztor
STRACHY NA LACHY
20:00 Zaklęte Rewiry
WIELKA IMPROWIZACJA
BOBO STENSON TRIO
ZADUSZKI JAZZOWE
20:30 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
DZIESIęć PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl Scena Kameralna
REQUIEM D-MOLL
19:00 Opera Wrocławska
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[pl Scena na Świebodzkim
RAJ WARIATÓW
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
KA BA RET ANI MRU MRU – SKURCZ!
20:45 Gminny Ośrodek Kultury, Pawłowice

WYSTAWY » » »
LIA DO STLIEV I AN DRIJ DO STLIEV (DO NIECK)
WY LI ZU JąC RA NY WO JEN NE
13:00 CUKR / Centrum Ukraińskiej
Kultury i Rozwoju

DLA DZIECI » » »
YEMAYA KRÓLOWA MÓRZ
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

29 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

ZADUSZKOWA NIEDZIELA 
ZE STEFANEM GRABIńSKIM
16:00 Macondo
MELODIE W SERCU ZAPISANE
17:00 Narodowe Forum Muzyki, Sala Gł.
PRZYPOWIEŚCI
18:00 NFM, Sala Czerwona
DE MONO
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
TOMASZ BUDZYńSKI 
Z ZESPOłEM LUNA
19:00 Klub Pod Kolumnami
BO VSKA – W PYSK!
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
DZIESIęć PRZYKAZAń DLA KALINY
18:00 T[pl Scena Kameralna
REQUIEM D-MOLL
18:00 Opera Wrocławska
BIDERMANN I PODPALACZE
18:00 T[pl Scena na Świebodzkim
TRZY RAZY łÓŻKO
18:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
WROCłAWSKI TEATR PANTOMIMY
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
ALBERT 
ALBO NAJWYŻSZA FORMA KARY
19:00 Firlej

DLA DZIECI » » » 
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO 

MAłY KTOŚ 
I POGROMCA POTWORÓW
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
SKARPETY I PAPILOTY
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

30 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAłEK
SPEKTAKLE » » » 

ZEMSTA
11:00 i 14:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS

SPOTKANIA » » »
JOGA ŚMIECHU 18:00 Macondo

31 PAźDZIERNIKA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

IMPROKRACJA PENETRUJE
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant
MODA NA CRANACHA
12:00-20:00 otwarcie
18:00 oprowadzanie Muzeum Narodowe

SPOTKANIA » » » 
KUźNIA PROJEKTÓW II. KONKURS NA
INICJATYWY LOKALNE KARłOWICE-
RÓŻANKA 2017
9:00-17:00 Centrum Kultury Agora
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
SKARPETY I PAPILOTY
10:00 Wrocławski Teatr Lalek




