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DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA

Witaj, majowa jutrzenko
O konstytucji dawniej i dziś

1 maja 12:00
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław

Sobotnie warsztaty rodzinne online | Prowadzenie: Agnieszka Hajduk
„Witam majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, uczcimy ciebie
piosenką, która w całej Polsce słynie...”
Tymi słowami zaczyna się Mazurek 3 Maja – pieśń związana z uchwa-
leniem pierwszej polskiej konstytucji. 
Jak w XIX i XX w. pielęgnowano pamięć o tym ważnym wydarzeniu?
Skąd wzięło się Święto Narodowe 3 Maja? Czym w ogóle jest konstytu-
cja, jak wygląda, do czego służy? 
W trakcie warsztatów poznacie odpowiedź na te pytania, napiszecie
własną konstytucję, opatrzoną piękną okładką i stroną tytułową!
Wiek uczestników: 7–12 lat. Zajęcia odbywają się online na platfor-
mie Zoom. Zapisy: www.docs.google.com

O konstytucji dawniej i dziś

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg_n3UNaThzo7HwUAlRJZUhujnouh4vd7ntUGt8Cixt72Jng/viewform
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546h/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-witaj-majowa-jutrzenko-o-konstytucji-dawniej-i-dzis
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546h/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-witaj-majowa-jutrzenko-o-konstytucji-dawniej-i-dzis
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WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ TO TWOJA UNIA

Wyraź swoją opinię, to Twoja UE!
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Efekty
tych 17 lat można oceniać z różnych perspektyw. To wielki wspólny
projekt, a my możemy go współtworzyć.
Przyjmowane dziś przez UE strategie polityczne i przepisy będą wpły-
wać na życie Europejczyków i Europejek przez kolejne lata. Dlatego
prowadzone są konsultacje z obywatelami i przedsiębiorcami na temat
nowych unijnych strategii i obowiązujących przepisów. Twój głos ma
znaczenie!
Komisja chciałaby poznać Twoje zdanie na temat przepisów, które są
dopiero w przygotowaniu. Dzięki temu masz wpływ na politykę Unii.
Musisz tylko zabrać głos.
Odwiedź portal „Wyraź swoją opinię”, kliknij inicjatywę, aby dowiedzieć
się więcej, zobaczyć już nadesłane opinie lub przedstawić swoją. Mo-
żesz otrzymywać powiadomienia e-mailem o opublikowaniu nowej ini-
cjatywy na temat, który może Cię interesować.

Pamiętaj Twój głos jest ważny, to Twoja UE!

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives
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ŚLĄSKIE SPOTKANIA

Kreatywnie i muzycznie
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

1-3 maja
Kluby Wilkowyje i Urbanowice

Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
Na profilach facebookowych Klubów pojawią się filmy instruktażowe,
jak stworzyć patriotyczne ozdoby, m.in. robota z ruchomą flagą czy
wiatrak w barwach narodowych. 
1 maja od godziny 11.00 warsztaty rękodzielnicze online dostępnych
na Facebooku i YouTube MCK w Tychach. Wspólnie z Osikową Doliną
wykonamy jeden z symboli narodowych czyli orła białego z płatków
drewna osikowego.
1 i 2 maja o godzinie 18.00 zaprezentują się młodzi tyszanie – uczest-
nicy ostatniej edycji Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej 
i Historycznej „Nad nami Orzeł Biały” organizowanego przez Młodzie-
żowy Dom Kultury nr 1, natomiast 3 maja wysłuchamy minikoncertu
w wykonaniu uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to 2 maja. Każdy z nas może
uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie.
Ale 2 maja to także ważna data dla naszego regionu – w tym roku
przypada 100. Rocznica Wybuchu III Powstania Śląskiego. W galerii „Ju-
venis Amicus Artis” Śląskiego Towarzystwa Kultury i Zespołu Szkół nr
1 im. G. Morcinka od marca dostępna jest wystawa „Kraina Czarnych
Diamentów – Stulecie Powstań Śląskich”. Twórcy profesjonalni pre-
zentują prace, będące odniesieniem do powstań śląskich, a także in-
spirowane ziemią śląską. 

RELACJA
Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczniemy tradycyjnie od mszy świętej
w intencji Ojczyzny. Transmisję ze świątyni pw. św. Marii Magdaleny
o godzinie 10.30 będzie można zobaczyć na kanale YouTube parafii. O
oprawę muzyczną podczas nabożeństwa zadba Henryk Jan Botor (or-
gany), a towarzyszyć mu będzie Joanna Spandel (sopran).

https://www.youtube.com/watch?v=pzshAYAIQTs 
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MAZOWIECKIE SPEKTAKL

Wstyd Spektakl online
1 maja 20:00

Teatr Współczesny, ul. Mokotowska 13, Warszawa
Autor: Marek Modzelewski | Reżyseria: Wojciech Malajkat 

Występują: Agnieszka Suchora, Mariusz Jakus, Iza Kuna, Jacek Braciak
Słownik wyrazów bliskoznacznych wymienia aż 162 synonimy słowa
„wstyd”, m.in.: skandal, zgryzota, dyshonor, upokorzenie, kompromi-
tacja, szok, hańba, żenada. Z nimi wszystkimi zmierzą się bohaterowie
najnowszej sztuki Marka Modzelewskiego. Ale nie tylko oni. Spotka
się z nimi i zmierzy także widz i - być może - rozpozna się jak w zwier-
ciadle. Bo sztuka dzieje się tu i teraz, a jej bohaterowie żyją wśród nas.
Może łatwo się z nich śmiać i surowo osądzać. Ale przecież warto pa-
miętać: „kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem”.
Spektakl będzie dostępny tylko w dniu pokazu od godz. 20.00 w cza-
sie trwania spektaklu.

Wstyd

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/5442/wstyd-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/5442/wstyd-online
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Dzieła wszystkie Szekspira
1 maja 19:00

Teatr Scena Współczesna, ul. Marii Konopnickiej 6, Warszawa
Tłumaczenie, adaptacja, reżyseria: Włodzimierz Kaczkowski

Muzyka: Tomasz Luc | Występują: Jarosław Domin/Kamil Przystał,
Łukasz Matecki, Dariusz Sikorski/Bartek Głogowski

Żartobliwa prezentacja wszystkich 37 dramatów największego dra-
maturga wszech czasów. Trójka aktorów bawi publiczność żonglując
cytatami, streszczeniami fabuł i odwołaniem do stereotypowej znajo-
mości dzieł Szekspira. Spektakl od lat cieszy się niesłabnącym powo-
dzeniem wśród publiczności w każdym wieku. Bawi ucząc i uczy
bawiąc. Kpi właściwie nie z Szekspira, ale ze schematów kultury ma-
sowej, które korzystają z jego twórczości. A to wszystko w oszałamia-
jącym tempie, które nie pozwala się nudzić ani przez chwilę. 
Wracamy do grania - mamy szczęście, ponieważ przed teatrem
znajduje się zadaszone patio i właśnie tam przenosimy spektakle.
Oczywiście zostaną zachowane wszelkie standardy bezpieczeństwa. 

Dzieła wszystkie Szekspira

MAZOWIECKIE SPEKTAKL

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/4xmp/dziela-wszystkie-szekspira
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/4xmp/dziela-wszystkie-szekspira
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MAZOWIECKIE SPEKTAKL

Ja, Maluch i morze

Ja, Maluch i morze 
1, 8, 15 i 22 maja 10:00

Teatr Baj, ul. Jagiellońska 28, Warszawa
Autorzy: Elżbieta Chowaniec i Marek Zákostelecký | Reżyseria

i scenografia: Marek Zákostelecký | Występują: Izabela Zachowicz,
Elżbieta Bielińska, Marta Gryko-Sokołowska, Aneta Płuszka, Andrzej

Bocian, Marcin Marcinowicz, Piotr Michalski
Morza nie da się opowiedzieć. Każdy musi odkryć je sam. Najlepiej 
z wyobraźnią i wielką ciekawością – wtedy można dotrzeć najgłębiej 
i zobaczyć, co znajduje się pod powierzchnią, a nawet na dnie. I wtedy
będzie to nasze własne, najwłaśniejsze morze.
Spektakl zabiera dzieci w niezwykłą podróż z pięcioletnią bohaterką 
i jej najlepszym przyjacielem Maluchem, fiatem 126 p, w głąb morza.
Mogą poznać jego mieszkańców i morskie tajemnice. Dorosłym nato-
miast przypomni lata osiemdziesiąte, na które, być może, spoglądają
z nostalgią. Mamy nadzieję, że jednych i drugich oczaruje tym, co 
w teatrze lalek najlepsze, czyli sztuką animacji.
Spektakl online, dostęp: 25 zł

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/51bu/ja-maluch-i-morze-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/51bu/ja-maluch-i-morze-online
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MAŁOPOLSKIE SPEKTAKL

Księżniczka na ziarnku grochu
1, 8, 15 i 22 maja 11:00

Teatr Współczesny w Krakowie, ul. Starowiślna 21, II piętro
Reżyseria: Bartosz Jarzymowski | Scenariusz: Andrzej Stalony-Do-

brzański | Zdjęcia: Piotr Nowak i Magdalena Ślusarczyk
Występują: Ewelina Czarnecka, Paweł Brandys, Katarzyna Gołąb,

Anna Łakomy, Szymon Grzybek, Łukasz Dąbrowski, Paulina Dziuba,
Honorata Sokół, Tomasz Kalinowski

Dawno, dawno temu żył sobie młody Książę, który chciał pojąć za żonę
prawdziwą księżniczkę. Pewnej nocy, gdy nad królestwem szalała
straszliwa burza, do bram pałacu zawitała zabłąkana dziewczyna po-
dająca się za księżniczkę. Aby przekonać się o prawdziwości jej słów,
mądra Królowa użyła pewnego fortelu… Pełna uroku, koloru i wesołych
piosenek filmowo-teatralna wersja znanej i lubianej baśni Andersena.
Dowcipne dialogi, nieoczekiwane zwroty akcji nie pozwolą na nudę, 
a brawurowo wykonane piosenki, zrealizowane w teledyskowym stylu
z lat 80-tych, przykują uwagę młodego widza.
Spektakl online, dostęp: 30 zł

Księżniczka na ziarnku grochu

https://cojestgrane.pl/polska/malopolskie/krakow/wydarzenie/543e/ksiezniczka-na-ziarnku-grochu-online
https://cojestgrane.pl/polska/malopolskie/krakow/wydarzenie/543e/ksiezniczka-na-ziarnku-grochu-online
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ŁÓDZKIE SPEKTAKL

Ferragosto Spektakl online
Teatr Powszechny w Łodzi, ul. Legionów 21

1, 2 i 3 maja 19:15
Autor: Radosław Paczocha | Reżyseria: Adam Orzechowski

W spektaklu online występują: Karolina Krawczyńska, Diana Krupa,
Małgorzata Goździk, Angelika Olszewska, Magdalena 

Zając-Zawadzka, Przemysław Chojęta, Jakub Kryształ, Michał 
Lacheta, Karolina Łukaszewicz, Arkadiusz Wójcik, Artur Zawadzki

Życiorys Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to historia człowieka i inte-
lektualisty, który przez całe życie szedł pod prąd, nie godząc się na
układy. Spektakl jest twórczą rekonstrukcją niezwykłych losów pisarza
i więźnia Gułagu, którego nazwisko w czasach PRL znajdowało się na
specjalnej liście osób objętych całkowitym zakazem publikacji. Tytu-
łowe „Ferragosto” jest swego rodzaju pomostem między rodzinną Pol-
ską a Włochami, które Herling-Grudziński na wiele lat uczynił swą
ojczyzną. Spektakl dla widzów od 16 lat. 
Bilety: 20 groszy, dostępne na stronie www.powszechny.pl
Kasa biletowa: bilety@powszechny.pl, tel. 42 633 50 36

Ferragosto

https://powszechny.pl
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/online/wydarzenie/53zq/ferragosto-transmisja-online
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53qu/ferragosto-spektakl-online/jest
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POMORSKIE WYSTAWA

Marek Model 
Materia malarska i pasja twórcza

Od 1 do 21 maja
Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Kurator: Maria Szymańska-Korejwo/Muzeum Narodowe w Gdańsku
Wystawa monograficzna prezentuje twórczość zmarłego w 2020 r. ar-
tysty, malarza, wieloletniego pracownika Wydziału Malarstwa ASP
w Gdańsku Profesora Marka Modela. To prezentacja jego dorobku po-
cząwszy od momentu uzyskania dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych po prace powstałe w ostatnim czasie. Centrum
przestrzeni wystawienniczej stanowi prezentacja tych tematów, które
artysta malował całe życie: aktów, martwych natur, portretów. Obok
dorobku malarskiego eksponowane są rysunki oraz grafiki pochodzące
z wczesnego okresu twórczości. Zobaczymy także różnego typu obiekty
– przedmioty, które zmieniał w obrazy. Oprócz dzieł artysty na wysta-
wie została zaaranżowana umowna rekonstrukcja jego domowej pra-
cowni, przestrzeni prywatnej, nawet intymnej, w której przez
większość życia powstawały jego dzieła. Wystawie towarzyszy mono-
grafia oraz film poświęcony pamięci prof. Marka Modela.
Promocja monografii: 14 maja (wydarzenie online). 
Promocja filmu: 15 maja (online). 
Wydarzenie na FB. Wystawa online na stronie www.asp.gda.pl

https://www.facebook.com/events/3952958271464165?active_tab=about
https://asp.gda.pl
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Majówka
Od 1 do 3 maja

Ornamental Farm, ul. Robotnicza 9, Bukowiec
Szereg atrakcji na terenie bukowieckiego parku

1-3 maja 11.00-20.00 Kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych;
Warsztaty plenerowe dla dzieci
2 maja 12.00 - 16.00 Koncert muzyki na żywo w wykonaniu artystów
Filharmonii Jeleniogórskiej | 16.00 Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biogra-
ficzna o Kornelu Filipowiczu. Spotkanie autorskie z Justyną Sobolewską
- Dom Pracy Twórczej u Hrabiny Ornamental Farm Bukowiec | 
3 maja 16.00 Czarownica nad Włodzicą. Baśnie i legendy z Nowej Rudy
i okolic. Spotkanie autorskie z Karolem Maliszewskim. Opowieść ilust-
rowana pracami graficznymi Tatiany Tokarczuk. Dom Pracy Twórczej u
Hrabiny Ornamental Farm Bukowiec | 10.00 - 18.00 „Tajemniczy Las”
w budynku dawnego browaru i muzeum „W Dolinie Pałaców i Ogrodów”
w budynku Stodoły Artystycznej (wstęp biletowany). Dom Pracy Twór-
czej U Hrabiny w Herbaciarni w Ornamental Farm Bukowiec otworzy
swoje progi dla spotkań literackich po raz pierwszy (wstęp wolny ). 

Info: www.ornamentalfarm.pl

DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA

Majówka

http://ornamentalfarm.pl/wydarzenia-2021/
https://cojestgrane.pl/polska/lubuskie/bukowiec/wydarzenie/53vv/majowka-w-ornamental-farm-bukowiec
https://cojestgrane.pl/polska/lubuskie/bukowiec/wydarzenie/53vv/majowka-w-ornamental-farm-bukowiec
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DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA

Majówka w rytmie maszyn
1 do 3 maja 10:00-18:00

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, ul. Towarowa 4, 
Jaworzyna Śląska

W pierwszy weekend maja tradycyjnie już po raz 15-sty zapraszamy
do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, gdzie koła do taktu tur-
kocą. Na zwiedzających będą czekały liczne atrakcje, takie jak: prezen-
tacja sprawnych zabytkowych maszyn, przejażdżki, zwiedzanie
bocznicy Muzeum z przewodnikiem, wycieczki oraz gra terenowa.
Przez cały długi weekend otwarta będzie restauracja w Wagonie WARS
z daniami na wynos oraz strefa odpoczynku na Kolejowej Plaży. 
Na najmłodszych tradycyjnie czeka niebieski Tomek i jego przyjaciele.
Zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym.

Majówka w rytmie maszyn

https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/jaworzyna-slaska/wydarzenie/53u4/majowka-w-rytmie-maszyn
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/jaworzyna-slaska/wydarzenie/53u4/majowka-w-rytmie-maszyn
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DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA

Majówka Domówka Bis
Od 1 do 3 maja

Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska, 184, Wrocław
Zajezdnia, podobnie jak w ubiegłym roku, zaprasza na wyjątkowe, wir-
tualne wydarzenie – Majówkę Domówkę Bis! 
Codziennie, od 1 do 3 maja publikowane będą ciekawe artykuły zwią-
zane ze świętowaniem majówki, archiwalne fotografie i quizy. Nie za-
braknie dobranocki dla najmłodszych czy odrobiny adrenaliny –
ogłoszony zostanie bowiem konkurs „Świętuję Dzień Flagi RP” na naj-
bardziej kreatywne ujęcia przedstawiające polską flagę.
Jak wziąć udział w Majówce Domówce Bis? Wystarczy dołączyć do
wydarzenia na naszym profilu FB. Wszystkie materiały będą też do-
stępne na stronie www.zajezdnia.org.

Majówka Domówka Bis

https://www.facebook.com/events/4013962008671655/
https://www.zajezdnia.org/projekty/single/91
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53vh/majowka-domowka-bis
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53vh/majowka-domowka-bis
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MAZOWIECKIE SPEKTAKL

Kuchnia Caroline Spektakl online
2 maja 20:00

Teatr Współczesny, ul. Mokotowska 13, Warszawa
Przekład: Małgorzata Semil | Reżyseria i opracowanie 

muzyczne: Jarosław Tumidajski | Występują: Katarzyna Dąbrowska,
Andrzej Zieliński, Konrad Szymański, Vanessa Aleksander, 

Szymon Mysłakowski, Monika Krzywkowska
Caroline Mortimer jest gwiazdą telewizyjnego programu kulinarnego.
Co tydzień oglądają ją dwa miliony widzów, książki jej autorstwa roz-
chodzą się w niebotycznych nakładach, jej życie jest idealne – ma ko-
chającego męża, wspaniałego syna, który właśnie ukończył studia 
z wyróżnieniem, i piękną posiadłość. Jednak w pewien czerwcowy wie-
czór nad dom i życie Caroline nadciąga burza. Bo gdy gasną światła 
i kamery przestają nagrywać, pojawia się niewygodna prawda, a per-
fekcyjne życie okazuje się być tylko pozorem, iluzją. 
Spektakl dla widzów od lat 16.
Spektakl będzie dostępny tylko w dniu pokazu od godz. 20.00 w cza-
sie trwania spektaklu.

Kuchnia Caroline

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/543q/kuchnia-caroline-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/543q/kuchnia-caroline-online


MAJ 2021 15

WARMIŃSKO-MAZURSKIE SPOTKANIA

Męki szczęki
czyli patriotyzm na językach

2 maja 12:00
Scena Staromiejska, Stare Miasto, Olsztyn

Język polski uznany jest za jeden z najtrudniejszych języków świata,
wszystkie nasze ą, ę, ż i sz, często stojące tuż obok siebie sprawiają
trudność nie tylko obcokrajowcom. A jak z językiem ojczystym radzą
sobie olsztynianie? Śmiałkowie oceniani przez profesjonalne jury staną
w szranki w zawodach na polskie łamańce językowe. Ocenie podlegać
będzie styl, dykcja, interpretacja i akcenty. Dla zwycięzców z najbardziej
wygimnastykowanym aparatem mowy przewidziane są nagrody!
Każdy uczestnik wylosuje tekst do przeczytania, z wybranych wcześ-
niej i opublikowanych na kanałach MOK wierszy składających się z za-
wiłości i trudności językowych. Szczegóły dostępne są w regulaminie
konkursu na www.mok.olsztyn.pl.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Męki szczęki czyli patriotyzm na językach

https://www.mok.olsztyn.pl/wydarzenia/2021/05/meki-szczeki-czyli-patriotyzm-na-jezykach
https://cojestgrane.pl/polska/warminsko-mazurskie/olsztyn/wydarzenie/53vt/meki-szczeki-czyli-patriotyzm-na-jezykach
https://cojestgrane.pl/polska/warminsko-mazurskie/olsztyn/wydarzenie/53vt/meki-szczeki-czyli-patriotyzm-na-jezykach
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MAZOWIECKIE SPOTKANIA

Nadzieje i projekty w dobie 
majowej jutrzenki Seminarium

3 maja 17:00
Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, Warszawa

Zapraszamy do udziału w seminarium online, organizowanym z okazji
230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, które poświęcone będzie
Rzeczypospolitej doby Sejmu Wielkiego.
Chwilowe odzyskanie niepodległości oraz reformatorski zapał sejmu
budziły powszechny entuzjazm i przekonanie, że ,,wszystko pójdzie wy-
śmienicie”. Czego udało się dokonać w czasach ,,polskiej łagodnej re-
wolucji”, a co zostało tylko na papierze? Czy idee, którymi kierowali się
współcześni, przetrwały i rezonowały w życiu politycznym i kulturalnym
Polaków po upadku Konstytucji 3 maja, a także po kolejnych rozbiorach?
O tym wszystkim będzie mowa podczas seminarium transmitowanego
na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie. 
Współorganizatorem wydarzenia jest Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma.

Kazimierz Wojniakowski, Uchwalenie Konstytucji 
3 maja 1791 roku; Źródło: Wikipedia

Nadzieje i projekty w dobie majowej jutrzenki

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53vi/nadzieje-i-projekty-w-dobie-majowej-jutrzenki-seminarium
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53vi/nadzieje-i-projekty-w-dobie-majowej-jutrzenki-seminarium
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3 maja 1791 - rewolucja po polsku 
Wykład prof. Anny Grześkowiak-Krwawicz

3 maja 12:00
Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, Warszawa

Wykład poświęcony ,,polskiej rewolucji” z 1791 r. i uchwalonej w wyniku
tych wydarzeń Ustawie Rządowej. Konstytucja 3 maja była dokumen-
tem przełomowym, a jej przyjęcie przez polski sejm tak dużą sensacją,
że cała Europa okrzyknęła te wypadki rewolucją. Warto przyjrzeć się
bliżej okolicznościom uchwalenia Ustawy Rządowej i ludziom, którzy ją
stworzyli. Godny uważnej lektury jest sam tekst prawa sprzed 230 lat,
stanowiący skarbnicę uniwersalnych wartości, które zachowały swoją
aktualność do dzisiaj. 

Muzeum Łazienki Królewskie

3 maja 1791 - rewolucja po polsku

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53vj/3-maja-1791-rewolucja-po-polsku-wyklad-prof.-anny-grzeskowiak-krwawicz/jest
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53vj/3-maja-1791-rewolucja-po-polsku-wyklad-prof.-anny-grzeskowiak-krwawicz/jest
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ZACHODNIOPOMORSKIE SPEKTAKL

Stanisław Lem 
Kongres futurologiczny

3 maja 
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3, Szczecin

Reżyseria: Agnieszka Jakimiak | Adaptacja: Agnieszka Jakimiak, 
Mateusz Atman | Występują: Maria Dąbrowska, Magdalena 

Wrani-Stachowska, Michał Lewandowski, Anna Kieca (gościnnie),
Paulina Wosik (gościnnie), Mariusz Bąkowski (gościnnie)

Koprodukcja z Wrocławskim Teatrem Współczesnym. Spektakl, w któ-
rym z przymrużeniem oka spoglądamy w otchłań przyszłości. Poten-
cjalne światy to przestrzenie kłębiących się możliwości i niemożliwości.
To ćwiczenia wyobraźni, w których posiadanie dzieci może być szkodliwe
społecznie, a grupowy seks jest normą. Teatr może mieć uzdrawiającą
moc. To kapsułka, w której mieszają się nasze nadzieje i marzenia. Lem
napisał, że „gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzi-
siaj siedzieliby w jaskiniach”. Przyszłość to historia do opowiedzenia.
Platforma VOD Teatru Współczesnego w Szczecinie. 
By móc korzystać z udostępnianych treści, konieczna jest rejestracja.
Bilety (można zakupić online): 15 zł
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Kongres futurologiczny

https://www.vod.wspolczesny.szczecin.pl/strona-glowna
https://www.vod.wspolczesny.szczecin.pl/strona-glowna
https://cojestgrane.pl/polska/zachodniopomorskie/szczecin/wydarzenie/546v/kongres-futurologiczny
https://cojestgrane.pl/polska/zachodniopomorskie/szczecin/wydarzenie/546v/kongres-futurologiczny
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Taniec albatrosa Spektakl online
3 maja 20:00

Teatr Współczesny, ul. Mokotowska 13, Warszawa
Autor: Gérald Sibleyras | Przekład: Jolanta Domagalska 

Reżyseria: Maciej Englert | Występują: Andrzej Zieliński, 
Leon Charewicz, Agnieszka Pilaszewska, Ewa Porębska

Gérald Sibleyras, niestrudzony tropiciel zagubienia współczesnego in-
teligenta w świecie haseł poprawności politycznej, mód i przepisów na
życie, oferowanych przez kolorowe pisemka, tym razem spotyka nas
z uciekającymi przed kryzysem dojrzałego wieku 50-latkami.
Zoolog, zajmujący się gatunkami na wymarciu, z o trzydzieści lat młod-
szą narzeczoną, jego siostra rozwodząca się z powodu zdrady męża i
ich przyjaciel, żyjący w związku platonicznym, a do tego zagubiona w
tym wszystkim dwudziestolatka, stają się bohaterami niezwykłego,
pełnego komplikacji i perypetii weekendu. Choć bohaterowie wydają się
nam zabawni, to - jak to bywa u tego autora - jakoś dziwnie znajomi.
Spektakl trwa 1 godz. 45 min., będzie dostępny tylko w dniu pokazu
od godz. 20.00 w czasie trwania spektaklu. 

Taniec albatrosa

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/543p/taniec-albatrosa-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/543p/taniec-albatrosa-online
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WIELKOPOLSKIE WYSTAWA

230 rocznica Konstytucji 3-go Maja
3 maja 12:00

Plac Bojanowskiego, Luboń
Zapraszamy mieszkańców Lubonia, Poznania i okolic na Plac Bojanow-
skiego, gdzie pojawi się mobilna wystawa upamiętniająca 230 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To doskonała okazja do zapoznania się
z historią wszystkich polskich konstytucji i godne uczczenie nadcho-
dzącego święta. Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja
3 Maja z 1791 r. była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania
jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do
dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i powodem do
dumy dla Polaków. 
Kolejne dwa miejsca, w których latem, a następnie jesienią zagości
wystawa to Park Papieski i Plac w Nowym Centrum Lubonia przy ul.
Wschodniej. 
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230 rocznica Konstytucji 3-go Maja

https://cojestgrane.pl/polska/wielkopolskie/lubon/wydarzenie/53ve/wystawa-230-rocznica-konstytucji-3-go-maja
https://cojestgrane.pl/polska/wielkopolskie/lubon/wydarzenie/53ve/wystawa-230-rocznica-konstytucji-3-go-maja
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Maciej Kamieński Słowik 
3 maja 19:00

Polska Opera Królewska
Wykonawcy: Sonia Warzyńska-Dettlaff, Justyna Reczeniedi, Jacek

Szponarski, Sebastian Mach, Bogdan Śliwa | Zespół Instrumentów
Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona 

Krzysztof Garstka: kierownictwo muzyczne, klawesyn
Program: Jan Wański – Symfonia D-dur (Symfonie polskie, red. Z. Szwey-
kowski, Kraków, PWM, tom 11); Maciej Kamieński – Słowik, czyli Kasia 
z Hanką na wydaniu (wersja koncertowa); Libretto: Mateusz Witkowski
Maciej Kamieński (1734-1821) przybył do Polski najprawdopodobniej
między rokiem 1764 a 1774. Ten urodzony i wykształcony na Słowacji
muzyk, który swój talent szlifował w Wiedniu, zapisał się złotymi zgłos-
kami na kartach historii jako polski kompozytor narodowy. O polskim
charakterze większości jego dzieł dramatycznych świadczy nie tylko
język libretta, ale też ludowe wątki tematyczne, a przede wszystkim
sama muzyka, w której pobrzmiewają rytmy mazurów, krakowiaków
czy polonezów. Taki też jest ,,Słowik, czyli Kasia z Hanką na wydaniu”.
Teatr Królewski w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w
Warszawie - Streaming LIVE na kanale YT Polskiej Opery Królewskiej.

Maciej Kamieński - Słowik

https://www.youtube.com/channel/UC-m28nt18Ep1aSp8bZIgLfQ
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/545q/slowik-maciej-kamienski-streaming-live
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/545q/slowik-maciej-kamienski-streaming-live
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MAZOWIECKIE FILM

Teraz Francja
Od 3 do 9 maja

Nowy Teatr, ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa
,,Joël Pommerat, teatr jako absolut”, reż. Blandine Armand - Film do-
kumentalny. Joël Pommerat, samouk, stał się jednym z najbardziej ce-
nionych przez publiczność i krytyków współczesnych autorów
-reżyserów teatralnych. Film pozwala zanurzyć się w jego pracy i zało-
żonej przez niego w 1990 r. Compagnie Louis Brouillard. To unikatowy
portret artysty, który woli trzymać się z dala od świateł reflektorów, po-
święcając każdą chwilę pracy.
,,Koniec miłości Pascal Rambert”, reż. Jérôme Cassou - Rejestracja kul-
towego we Francji, granego niemal na całym świecie spektaklu, którego
tekst został przetłumaczony dotąd na 23 języki. „Dwoje ludzi, którzy
kończą swą miłość przy pomocy dwóch monologów, w dwóch długich
zdaniach, których nie sposób przerwać. Poprzez rozbuchany język wy-
powiadają wszystko, co mają w głowach, wyrównują stare rachunki i
zaznaczają terytorium swoich ciał.” Tanguy Viel 
,,Na pocieszenie”, reż. Vincent Macaigne - Film fabularny „buntownika”
francuskiego teatru. Pascal i Pauline wracają po latach do majątku ro-
dziców i okazuje się, że nie mają pieniędzy, żeby spłacić ciążące na nim
zobowiązania wekslowe. Konfrontują się z towarzyszami dzieciństwa.
Bilety: 10 zł. Filmy dostępne na vod.nowyteatr.org, przez 7 dni, każdy
przez 36h od zakupu biletu. Info: karolina.wajman@nowyteatr.org.
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Goshka Macuga 
Śmierć marksizmu

Od 4 maja do 27 czerwca
Gdańska Galeria Miejska 2 - GGM2, ul. Powroźnicza 13/15, Gdańsk

Kuratorka: Patrycja Ryłko. Identyfikacja graficzna: Michał Pecko  
Wystawa Goshki Macugi prezentuje serie realizacji będących efektem
różnorodnych form pracy twórczej - badań artystycznych, zapożyczeń
i kolaży skupionych na temacie kalejdoskopowej złożoności historycz-
nych i osobistych narracji o przeszłości. Artystka wykorzystuje metodę
łączenia elementów antagonistycznych, opartą często na perfoma-
tywnym potencjale ironii, która podważa nie tylko autentyczność do-
kumentu, ale także dialektykę, na której zazwyczaj oparte są narracje
o przeszłości. Tytuł wystawy nawiązuje do jednej z prac składających
się na tą solową prezentację, która pokazywana w Gdańskiej Galerii
Miejskiej w Gdańsku wybrzmiewa w sposób szczególnie aktualny.
Goshka Macuga, urodzona w 1967 r. w Warszawie, od 1989 r. mieszka
i pracuje w Londynie. Jest artystką interdyscyplinarną, autorką rzeźb,
instalacji, fotografii i prac wideo. W swej twórczości łączy różne obszary
i metody badań. Jej poszukiwania koncentrują się często wokół insty-
tucjonalnych historii, proponując niekonwencjonalne, skojarzeniowe
odczytania ich społecznych i politycznych znaczeń. 
Godziny otwarcia: wt-ndz, godz. 12.00-19.00

Goshka Macuga - Śmierć marksizmu

https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/gdansk/wydarzenie/5478/smierc-marksizmu-goshka-macuga
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/gdansk/wydarzenie/5478/smierc-marksizmu-goshka-macuga
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DOLNOŚLĄSKIE  KONKURS

3. Konkurs na recenzję literacką
Do 4 maja

Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk – organizator
Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie – zapraszają do udziału w
trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza
na recenzję literacką. Celem konkursu jest promocja i wsparcie dzia-
łalności na polu krytyki literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem
prac poświęconych twórczości pisarzy tworzących w języku polskim.
Na laureatów czekają nagrody pieniężne w łącznej kwocie 5 tysięcy
złotych oraz możliwość publikacji recenzji w „Książkach. Magazynie do
czytania” – najpoczytniejszym piśmie literackim w Polsce.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby w wieku od 18 do 33 lat.
Recenzje dotyczyć mogą jednej wybranej publikacji – książki wydanej
w języku polskim nie wcześniej niż w 2016 roku (czyli w latach 2016–
2021). Objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami,
na konkurs można nadsyłać wyłącznie prace, które nie były wcześniej
ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub
w mediach społecznościowych. 
Termin nadsyłania recenzji mija 4 maja 2021 roku, a wręczenie nagród
odbędzie się w lipcu, w trakcie Festiwalu Góry Literatury, na który zo-
staną zaproszeni wszyscy finaliści i finalistki. Prace oceniać będzie jury
w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Wojciech
Orliński, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Wrocławskiego Domu Literatury

Kontakt: konkurs@literatura.wroclaw.pl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsSi9KMzRrx1i1K38_-1vxcGWGVyXzdeIH6OnwQAiD3J_JLA/viewform
https://literatura.wroclaw.pl/projekty/ogolnopolski-konkurs-im-tymoteusza-karpowicza-na-recenzje-literacka/
https://literatura.wroclaw.pl/projekty/ogolnopolski-konkurs-im-tymoteusza-karpowicza-na-recenzje-literacka/
konkurs@literatura.wroclaw.pl 
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/lomianki/wydarzenie/53uv/mlodziezowa-debata-oxfordzka
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Młodzieżowa 
Debata Oxfordzka

4 maja 13:00
Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A 

Debata oksfordzka to szczególny, sformalizowany typ dyskusji dwóch
drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna
mieć postać zdania oznajmującego. Uczestnicy debaty uczą się formu-
łowania rzetelnych argumentów oraz zasad kulturalnej dyskusji. Mło-
dzież biorąca udział w warsztatach poprzedzających samą debatę
przygotuje się w ramach dwóch zespołów do dyskusji na zasadach
uniwersytetu oksfordzkiego. Temat debaty zostanie wybrany przez jej
uczestników, ale z uwagi na towarzyszące debacie obchody dotyczyć
będzie szczegółowych ujęć związanych z samorządnością. Całość de-
baty będzie transmitowana na profilu Centrum Kultury w Łomiankach.
Współorganizatorem debaty jest Młodzieżowa Rada Gminy Łomianki.
Darmowe wydarzenie z transmisją online.

Młodzieżowa Debata Oxfordzka

https://www.facebook.com/kulturalomianki/
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/lomianki/wydarzenie/53uv/mlodziezowa-debata-oxfordzka
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/lomianki/wydarzenie/53uv/mlodziezowa-debata-oxfordzka
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Trzepot skrzydeł w koronach drzew
Od 4 maja do 27 czerwca

Gdańska Galeria Miejska 1 - GGM1, ul. Piwna 27/29, Gdańsk
Artyści / Artystki: Øleg&Kaśka, Zofia Pałucha 
Kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Identyfikacja graficzna: Marcel Kaczmarek 
Øleg&Kaśka to artystka/ta, urodzona/y latem 2018r. Powstał/a po-
przez pochłonięcie dwóch, niezależnych organizmów co doprowadziło
do narodzin super organizmu. Niestety organizm, ze względu na ota-
czającą, płynną rzeczywistość nie był/a w stanie dostosować się do
panujących wokół warunków, postanowił/a stać się więc marką, która
sprzedaje własną ideę posiadania tożsamości.
Zofia Pałucha ur. w 1993 w Częstochowie. Absolwentka ASP w War-
szawie i doktorantka Szkoły Doktorskiej na ASP we Wrocławiu.
Mieszka i pracuje we Wrocławiu . Od 2020 r. współpracuje z war-
szawską galerią Piktogram. Artystka, przy użyciu malarstwa i rysunku,
bada strumień świadomości jako narzędzie do zapisu współczesności
w dobie Internetu. Jej prace rozważają kondycję współczesnego czło-
wieka, podkreślając kruchość jednostki nie tylko w świecie realnym, ale
też w przestrzeni wirtualnej. 
Godziny otwarcia: wt-ndz, godz. 12.00-19.00

Trzepot skrzydeł w koronach drzew

https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/gdansk/wydarzenie/5479/trzepot-skrzydel-w-koronach-drzew
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/gdansk/wydarzenie/5479/trzepot-skrzydel-w-koronach-drzew
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Co w Łodzi zobaczyć nie zaszkodzi
Edukacja regionalna

2, 16, 23 i 30 maja 10:00, 9 maja 18:00
Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13, Łódź

Wirtualne spacery po mieście, rekomendujące ważne dla Łodzi miejsca,
przedstawiające łódzkie legendy i ciekawostki z Łodzią związane. 
Materiał przygotowany przez Małgorzatę Marszałkowską.

Co w Łodzi zobaczyć nie zaszkodzi

https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53v6/co-w-lodzi-zobaczyc-nie-zaszkodzi-edukacja-regionalna
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53v6/co-w-lodzi-zobaczyc-nie-zaszkodzi-edukacja-regionalna
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Kultury świata Kanada
5 i 12 maja 10:00

Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13, Łódź
Edukacyjny cykl on-line, prezentujący atrakcje turystyczne, przepiękne
krajobrazy oraz ciekawostki kulturowe. Prezentacja zagadnień zwią-
zanych z Kanadą, również pod względem tradycji muzyczno–wokal-
nych. W trakcie spotkania zaprezentujemy kilka ciekawostek o muzyce
country oraz zachęcimy do wspólnego tańca. Zapraszamy na faceboo-
kowy profil Centrum Kultury Młodych.
W podróż za ocean zabiorą nas Piotr Sarnik i Beata Stelmach.

Kultury świata - Kanada

Rozśpiewana wiosna
Prezentacje wokalne

20 i 27 maja 16:00
Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13, Łódź

Prezentacja popularnych piosenek w wykonaniu wokalistów ze Studia
Piosenki Marleny Barszczewskiej, działającego przy Centrum Kultury
Młodych. Młodzi wokaliści zaproszą nas do wspólnej zabawy, przekażą
zastrzyk pozytywnej energii, umilając wiosenne popołudnia.

Informacje: www.ckm.lodz.pl Prezentacje wokalne

https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz
https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53v8/kultury-swiata-kanada
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53v8/kultury-swiata-kanada
https://ckm.lodz.pl
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53va/rozspiewana-wiosna-prezentacje-wokalne
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Stanisław Moniuszko
Śpiewnik domowy

5 maja 19:00
Polska Opera Królewska

Scenariusz, reżyseria: Andrzej Strzelecki |  Wykonawcy: Andrzej
Strzelecki - narrator, Justyna Reczeniedi, Robert Szpręgiel, Mateusz

Zajdel, Witold Żołądkiewicz, Krzysztof Trzaskowski - fortepian
Stanisław Moniuszko – „ojciec polskiej opery narodowej”, wieszcz, za-
służony pedagog, kompozytor. Już jako niespełna 20-letni młodzieniec
począł pisać pieśni – na różnym poziomie wykonawczej trudności –
przeznaczone do wykonywania w domu. Polska Opera Królewska
pragnie nawiązać do XIX-wiecznej praktyki domowego muzykowania
i zaprosić Państwa na spotkanie przy fortepianie. Zabrzmią powszech-
nie lubiane melodie, ale i pieśni mniej znane. Lekkie, wpadające w ucho
kompozycje, zabarwione zostaną intrygującą opowieścią. Pieśni bo-
wiem są dobrane tak, by tworzyć cudną miłosną historię, ułożoną przez
śp. Andrzeja Strzeleckiego – znakomitego reżysera, aktora i satyryka.
Teatr Królewski w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie. Materiał będzie dostępny na kanale YT Polskiej Opery
Królewskiej od 5 maja od g. 19.00 do 9 maja do końca dnia.

Stanisław Moniuszko - Śpiewnik domowy

https://www.youtube.com/channel/UC-m28nt18Ep1aSp8bZIgLfQ
https://www.youtube.com/channel/UC-m28nt18Ep1aSp8bZIgLfQ
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/545r/spiewnik-domowy-stanislaw-moniuszko-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/545r/spiewnik-domowy-stanislaw-moniuszko-online
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Bogusław Nowicki - To co pierwsze najważniejsze

Bogusław Nowicki
To co pierwsze najważniejsze

5 maja 18:00
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, Warszawa

Bogusław Nowicki – artysta zakorzeniony w piosence literackiej, zwanej
piosenką z tekstem, w koncertowym programie przedstawia nową od-
słonę swej twórczości. Nowoczesne aranżacje z udziałem najlepszych,
polskich muzyków towarzyszą refleksyjnym, ale odważnym w wymo-
wie piosenkom. Całość okraszona jest satyryczną narracją z anegdo-
tami autora nawiązującymi do polskich biesiad i spotkań poetyckich.
Za znakomitą oprawę muzyczną odpowiada Marek Stefankiewicz – le-
genda polskiej muzyki rozrywkowej, grający na instrumentach klawi-
szowych. W programie koncertu obok nowych utworów, usłyszymy
najważniejsze piosenki z trzech poprzednich płyt autora. Wiele z nich
znamy z kanonu piosenki literackiej. To przeboje studenckich, żeglar-
skich i turystycznych szlaków, przywoływane przy okazji koleżeńskich
spotkań z gitarą, prezentowane na radiowych i telewizyjnych antenach. 
Wydarzenie bezpłatne. Transmisja na żywo na FB i YT BOK.

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53ti/koncert-boguslawa-nowickiego-to-co-pierwsze-najwazniejsze
https://www.youtube.com/channel/UCpQ8P43103ghncX17BEfJEw
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53ti/koncert-boguslawa-nowickiego-to-co-pierwsze-najwazniejsze
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ILUSTRAD/AS
Spojrzenie na twórczość współczesnych

ilustratorek z Hiszpanii
Do 6 maja

Instytut Cervantesa, ul. Kanonicza 12, Kraków
Wystawa plenerowa, prezentującą prace 12 artystek młodego poko-
lenia, cenionych zarówno w Hiszpanii, jak i na arenie międzynarodowej,
takich jak: María Hesse, Helena Pérez García, Luisa Rivera, Sonia Pulido,
czy Lara Lars. Na ekspozycję -której kuratorką jest Matilde Rodríguez
- wybrane zostały ilustracje bardziej niezależne, kreatywne i osobiste,
wykonane oryginalnie w różnych formatach i technikach: przy użyciu
sitodruku, kolażu, ceramiki, animacji, risografii, czy rysunku cyfrowego.
Portrety, autoportrety, sceny z życia codziennego lub oniryczne wizje
operują uniwersalną symboliką i tematyką: ukazują kobiety silne 
i szczere, świadome swej roli i przynależnych im praw, ustanawiają
zarazem bezpośrednią relację między światem rzeczywistym a przed-
stawionym, ukazując w pracach każdej ilustratorki ją samą.
Wstęp wolny. Wersja cyfrowa: www.cvc.cervantes.es.

Ilustrad/as

https://cojestgrane.pl/polska/malopolskie/krakow/wydarzenie/53ri/ilustrad-as.-spojrzenie-na-tworczosc-wspolczesnych-ilustratorek-z-hiszpanii
https://cvc.cervantes.es/artes/ilustradas/default.htm?pl
https://cojestgrane.pl/polska/malopolskie/krakow/wydarzenie/53ri/ilustrad-as.-spojrzenie-na-tworczosc-wspolczesnych-ilustratorek-z-hiszpanii
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Nowa miejskość Warszawy: Budynek
6 maja 18:30

Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13, Warszawa
Cykl ,,Nowa miejskość Warszawy” to seria cotygodniowych dyskusji
online, których uczestnikami będą przedstawiciele różnych środowisk
zaangażowanych w przemiany warszawskiej kultury miejskiej – od sa-
morządowców i urzędników, przez naukowców po aktywistów.
Drugi odcinek poświęcimy budynkowi – podstawie miast. Nową pod-
stawą naszej tkanki miejskiej powinien być już dziś budynek cyrkularny
z zupełnie nowym DNA. Dlaczego? Czym jest i może być dla Warszawy
architektura obiegu zamkniętego i architektura ery wirusów? Jakiej
nowej etyki projektowania i budowania potrzebujemy na nową war-
szawską dekadę w obliczu kryzysu pandemii i wyzwań klimatycznych
oraz nowej europejskiej reformy kultury miejskiej, Nowego Europej-
skiego Bauhausu? Jakie wartości chcemy i musimy pielęgnować 
w nauce tworzenia budynków w nadchodzących latach? W czym mogą
nam realnie pomóc dziś architekci? Dyskusja odbędzie się online na fa-
cebooku muzeum warszawy.
W rozmowie udział wezmą: Martyna Obarska i Zbigniew Maćków.
Spotkanie poprowadzi Marta Żakowska.

Nowa miejskość Warszawy: Budynek

https://www.facebook.com/events/284674023185840/?event_time_id=284674046519171
https://www.facebook.com/events/284674023185840/?event_time_id=284674046519171
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53u1/nowa-miejskosc-warszawy-budynek-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53u1/nowa-miejskosc-warszawy-budynek-online
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TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA

50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

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

1404 - 1408 Wieczory lisztowskie
Recitale fortepianowe „Znane i nieznane perły muzyki polskiej”

Anna Lipiak
Laureatka międzynarodowych 
konkursów pianistycznych
W programie utwory M. K. Ogińskiego, 
M. Szymanowskiej, Moniuszki/Melcera, 
K. Szymanowskiego, I. J. Paderewskiego, F. Chopina
Słowo o muzyce - Juliusz Adamowski
6 V g. 18.00 – Trzebnica, Sala Starostwa, ul. Leśna 1,
transmisja: http://www.powiat.trzebnica.pl/
7 V g. 18.30 – Oborniki Śl., Salonik, ul. Dworcowa 43,
transmisja: www.facebook.com/salonikobornikisl
8  V g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1,
transmisja: www.facebook.com/zamekBrzeg
10 V g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10,
transmisja: www.klubmil.pl
11 IV g. 12.45 – Wrocław, KMIL (koncert dla młodzieży „Jak słuchać Muzyki?”)
Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10 | Transmisja: www.klubmil.pl

ANNA LIPIAK, uważana za „jedną z najzdolniejszych pianistek młodego
pokolenia” - Adam Wagner (koncertmistrz Filharmonii Śląskiej w Ka-
towicach). Jej grę cechuje „poetycka muzykalność, piękny dźwięk oraz
poczucie wyjątkowej swobody na scenie,, (Giornale di Brescia). Wyko-
nała już ponad 140 recitali w 15 krajach na 2 kontynentach świata. 
Absolwentka AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie forte-
pianu prof. K. Popowej-Zydroń i prof. J. Sulikowskiego (2018 r). W la-
tach 2010-2016 studiowała pod kierunkiem dr Grzegorza Niemczuka.
W 2019 r. jako pierwsza Polka odbyła 8-koncertowe tournee chopinow-
skie po Indiach oraz Indonezji. Laureatka czołowych nagród na 20 mię-
dzynarodowych konkursach pianistycznych. W roku 2021 roku podjęła
się realizacji projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej”, który jest finanso-
wany w ramach stypendium twórczego MKDNiS.  

Koncerty są współfinansowane z budżetów Samorządu Województwa Dolnośląskiego,  Powiatu Trzebnic-
kiego, Gminy Brzeg, Gminy Wrocław, Gminy Oborniki Śląskie oraz ze środków Towarzystwa im. F. Liszta

http://www.liszt.art.pl/
http://www.liszt.art.pl
http://www.liszt.art.pl
http://www.liszt.art.pl
http://www.liszt.art.pl
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Spotkanie z Karoliną Nowakowską 
Łódzka Akademia Kobiecości

6 maja 19:00
Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13, Łódź

Spotkanie on-line z Karoliną Nowakowską, aktorką, coachem, trenerką
zmiany: „Jak zmienić swoje życie? Garść inspirujących refleksji i do-
świadczeń!”. Udział w spotkaniu to wyjątkowa szansa na podróż po
mapie swoich potrzeb, pragnień, marzeń, celów w towarzystwie auto-
rki inspirującego e-booka ,,Jak zmienić swoje życie”.
Spotkanie poprowadzi dr Monika Mularska-Kucharek.
Zapraszamy facebookowy profil Centrum Kultury Młodych.

Spotkanie z Karoliną Nowakowską

https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53vm/spotkanie-z-karolina-nowakowska-w-ramach-lodzkiej-akademii-kobiecosci
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53vm/spotkanie-z-karolina-nowakowska-w-ramach-lodzkiej-akademii-kobiecosci
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Janek, król przeprowadzek

Janek, król przeprowadzek
Spektakl online + warsztaty

6, 7, 10 i 12 maja 09:00
Teatr Powszechny w Łodzi, ul. Legionów 21, Łódź
Autor: David S. Craig | Przekład: Elżbieta Woźniak 

Reżyseria: Ewa Pilawska i Andrzej Jakubas (twórca autorskich
warsztatów) | Występują: Paulina Nadel, Magda Zając, 

Jakub Kryształ, Michał Lacheta
Metafora walki z przeciwnościami losu - lękiem, brakiem bezpieczeń-
stwa. Sztuka jest uniwersalna, dotyczy rozpadu relacji. Mamy tu do
czynienia z różnymi formami osamotnienia, które bohaterowie próbują
bezskutecznie zagłuszyć. Jak samotnie mierzyć się ze światem, który
nas przytłacza? Jak podjąć wyzwanie? Jak znaleźć w sobie siłę? Spektakl
zrealizowany w ramach autorskiego projektu Ewy Pilawskiej „Dziecko
w sytuacji". Integralną częścią spektaklu są warsztaty, które odbywają
się po każdym porannym przedstawieniu. Info: www.powszechny.pl.
Bilety na spektakle online: 20 groszy, kasa biletowa: bilety@po-
wszechny.pl,  tel. 42 633 50 36

https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/online/wydarzenie/53zr/janek-krol-przeprowadzek-transmisja-online
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/online/wydarzenie/53zr/janek-krol-przeprowadzek-transmisja-online
http://www.powszechny.pl
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MAZOWIECKIE DLA DZIECI

Tymoteusz Rymcimci
7 maja 15:00

Teatr Lalka, Palac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Warszawa
Reżyseria: Jarosław Antoniuk | Scenografia i lalki: Eva Farkašová

Występują: Aktorzy Teatru Lalka.
Miś Tymoteusz Rymcimci to jeden z najsympatyczniejszych bohate-
rów teatru lalek. Stworzył go ponad pół wieku temu wybitny reżyser 
i dyrektor naszego Teatru, Jan Wilkowski. Wraz z Tymoteuszem doro-
sło już kilka pokoleń polskich dzieci, a Rymcimci wciąż pozostaje
małym misiem, który próbuje zrozumieć otaczający go świat i oswoić
z nim najmłodszą publiczność. Spektakl online, dostęp: 30 zł.

Tymoteusz Rymcimci

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/520a/tymoteusz-rymcimci-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/520a/tymoteusz-rymcimci-online
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Warsztaty muzyczne artDei
Od 7 maja do 9 maja

Teatr Zdrojowy, ul. T. Kościuszki 19, Szczawno Zdrój

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju wspólnie 
ze stowarzyszeniem Muza Dei organizuje warsztaty muzyczne. To wy-
darzenia sięga warsztatów z zespołem New Life’m, które przed laty
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Warsztaty muzyczne artDei to odpowiedź na zapotrzebowanie począt-
kujących muzyków, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności. Praca
pod okiem profesjonalnych artystów to także doskonała okazja dla
tych, którzy z muzyką związani są już nieco dłużej, ale czują potrzebę
ciągłego szlifowania i doskonalenia swojego talentu. W tym roku
wśród prowadzących będą m.in. Joachim Mencel, Robert Cudzich oraz
Marcin Pospieszalski.
Informacje: www.muzadei.pl

Warsztaty muzyczne artDei

https://muzadei.pl/event/warsztaty-muzyczne-artdei/
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/szczawno-zdroj/wydarzenie/53u8/warsztaty-muzyczne
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/szczawno-zdroj/wydarzenie/53u8/warsztaty-muzyczne
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Stany osobne
Od 7 maja do 22 sierpnia

Muzeum Pana Tadeusza, , Rynek 6, Wrocław
Projekt artystyczny i edukacyjny, którego główną częścią jest wystawa
polsko-ukraińskiego tandemu fotografów Artistic Punks – Julii i Freda
Abramovów. Ekspozycja stanowi próbę unaocznienia stanu, w jakim
znajduje się osoba doświadczająca kryzysu psychicznego.
Wystawa jest skonstruowana w taki sposób, aby przeprowadzić widza
poprzez wizualizacje najmroczniejszych stanów psychiki ku symbo-
licznemu odzyskaniu zdrowia. Przy wyjściu znajdzie on adresy placó-
wek, telefony i namiary na specjalistów udzielających wsparcia 
w sytuacji kryzysu psychicznego.
Julia Abramova urodziła się w 1987 r. w Kazachstanie (Ust-Kameno-
gorsk), Fiodor Abramov urodził się w 1990 r. w Mongolii (Ułan Bator),
oboje większość swojego życia mieszkali na południu Ukrainy. 
Wstęp w ramach biletu do muzeum. Bezpłatne oprowadzania dla
grup do 6 osób po wcześniejszej rezerwacji: info@ossolineum.pl

Stany osobne

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546u/stany-osobne
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546u/stany-osobne
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Gala Mozart Night Inauguracja 
30. Festiwalu Mozartowskiego

7 maja 19:00
Warszawska Opera Kameralna, Al. Solidarności 76B, Warszawa

Scenariusz i reżyseria: Tomasz Cyz 
Wystąpią: Artur Janda, Ewa Tracz, Maria Rozynek-Banaszak, Natalia

Rubiś, Tomasz Rak, Elżbieta Wróblewska, Aleksander Kunach, Ingrida
Gapova, Aleksandra Żakiewicz, Ilona Krzywicka, Jan Jakub Monowid
oraz Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej – Musicae Antiquae

Collegium Varsoviense pod dyrekcją Radosława Kamieniarza
Galę poprowadzi Alicja Węgorzewska

Zapraszamy na Galę Mozart Night, otwierającą obchody jubileuszu 30.
Festiwalu Mozartowskiego, to dwuczęściowe show, w którym – jak w
szekspirowskim ,,Śnie nocy letniej” – mylą się kochankowie, pojawiają
się niezapowiedziani goście, dochodzi do zaskakujących qui pro quo.
Podstawą fabularną jest Così fan tutte, ale w trakcie tej przedziwnej 
i przepięknej nocy usłyszymy także wyimki z ,,Don Giovanniego”, ,,We-
sela Figara” oraz ,,Czarodziejskiego fletu”. Dostęp online: 20 zł

Gala Mozart Night

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/543x/gala-mozart-night-inauguracja-30.-festiwalu-mozartowskiego
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/543x/gala-mozart-night-inauguracja-30.-festiwalu-mozartowskiego
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Photo Day 2.0. 
„Dom Chemika” w Waszym obiektywie

7 i 8 maja
POK ,,Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, Puławy

Jeśli masz nietuzinkowe spojrzenie na różne przestrzenie architekto-
niczne, a robienie zdjęć to Twoja pasja - czekamy właśnie na Ciebie!
Zapraszamy za kulisy zmodernizowanego Puławskiego Ośrodka Kul-
tury „Dom Chemika”. Chcemy, aby z Waszych fotografii powstała uni-
kalna wystawa, którą zaprezentujemy w nowym Ośrodku. Chętnych
do wzięcia udziału w wydarzeniu prosimy o przesłanie do 3 maja wia-
domości na adres media@domchemika.pl. W tytule należy wpisać:
Photoday POK Dom Chemika, a w treści swoje imię i nazwisko (ewen-
tualnie reprezentowaną instytucję). Liczba miejsc ograniczona. Linki
do pobrania Waszych zdjęć, wygenerowanych przez dowolny program
transferowy, prosimy przesyłać do 12 maja br. na adres media@dom-
chemika.pl. Szczegóły: www.domchemika.pl.

https://domchemika.pl/aktualnosci/146-photo-day-20-dom-chemika-w-waszym-obiektywie.html
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„Pociągiem przez zieloną Europę”
Konkurs plastyczny 

8 maja, 10:00
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we współpracy ze
Szkołą Rysunku Malarstwa Rzeźby i Grafiki OKO zaprasza dzieci do
udziału w konkursie plastycznym. Tematem przewodnim wyzwania
artystycznego będzie Europejski Rok Kolei 2021. 
W sobotę 8 maja br. o godz. 10.00, na profilu szkoły ukaże się trans-
misja zajęć malarskich. Prowadzący pokaże techniki rysunku, które
mogą zostać wykorzystane do stworzenia pracy konkursowej. Uczest-
nicy konkursu będą mieli nieco ponad 24 godziny na dokończenie swo-
ich prac i opublikowanie ich pod wskazanym postem. 
Organizatorzy przewidują nagrody główne, czyli zestawy kolejkowe, 
w dwóch kategoriach wiekowych - do lat 6 i od 7 do 10 lat.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Regulamin konkursu

https://www.facebook.com/pracowniaoko.krakow/
https://ec.europa.eu/poland/sites/default/files/docs/events/regulamin_konkursu_pociagiem_przez_europe.pdf
https://ec.europa.eu/poland/sites/default/files/docs/events/regulamin_konkursu_pociagiem_przez_europe.pdf
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Chwasty to tylko nieodkryte zioła
8 maja 12:00-15:00

ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A, Wrocław
Rośliny dookoła nas to nie tylko chwasty na trawniku. To także zioła,
które przez wieki były wykorzystywane w leczeniu ludzi. Spotkanie 
z Katarzyną Gubałą rozpocznie się od półgodzinnego spaceru, podczas
którego uczestnicy zbierać będą rośliny, a przewodniczka nauczy roz-
poznawać te jadalne. Opowie o zastosowaniu ziół, ich prozdrowotnych
właściwościach oraz wykorzystywaniu w domowej kuchni.
Drugą część spotkania wypełnią zajęcia kulinarne. Zgromadzone pod-
czas spaceru roślinne trofea uczestnicy zamienią w pyszne dania.
Warsztaty zakończy wspólna degustacja. Będzie też okazja rozmawiać
o ekologicznej kuchni i tworzeniu prostych, smacznych dań z natural-
nych składników, jak i o zaletach redukcji plastiku w naszej kuchni czy
koniecznościach większego dbania o Planetę.
Wstęp wolny | Warsztat outdoorowy dla dzieci, dorosłych, rodzin
Grupa 20 osób | Warsztaty są elementem programu festiwalu 
C-Change w Światowidzie.
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Chwasty to tylko nieodkryte zioła

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53ub/chwasty-to-tylko-nieodkryte-ziola
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53ub/chwasty-to-tylko-nieodkryte-ziola
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Mariola Zaczyńska
Spotkanie autorskie online

8 maja 17:00
MBP Katowice Filia nr 12, ul. Witosa 18 B, Katowice

Zapraszamy Czytelniczki i Czytelników na spotkanie autorskie z Ma-
riolą Zaczyńską.
Autorka powieści ,,Szkodliwy pakiet cnót”, ,,Kobieta z Impetem”, ,,Zakli-
naczki” będzie promować w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowi-
cach najnowszą książkę - ,,Więcej niż siostry”. Spotkanie odbędzie się
na profilu Facebook Filii nr 12. Nadajemy w formule live stream, za-
chęcamy więc do zadawania autorce pytań w komentarzach. Do zo-
baczenia na spotkaniu!

Spotkanie autorskie online z Mariolą Zaczyńską

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia12
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/katowice/wydarzenie/53tr/spotkanie-autorskie-online-z-mariola-zaczynska
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/katowice/wydarzenie/53tr/spotkanie-autorskie-online-z-mariola-zaczynska
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Jarosław Praszczałek
Radość i smutki Demeter

Spotkania z muzyką
8 maja 13:00

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła 
m.st. Warszawy, ul. Starzyńskiego 21

Przedstawienia operowe w kostiumach od wielu sezonów są stałym
elementem naszych programów edukacyjnych. Tym razem postano-
wiliśmy przygotować utwór zupełnie nowy, stworzony specjalnie dla
Działu Edukacji Filharmonii Narodowej. Jego autorem jest kompozytor
i dyrygent młodego pokolenia Jarosław Praszczałek. ,,Radość i smutki
Demeter” to opera-śpiewogra, której libretto oparte zostało na micie
greckim o Demeter i Korze. Wartka akcja, wpadające w ucho melodie 
i jazzujące rytmy to atuty tego przedstawienia, które uczy i bawi.
Koncert Filharmonii Narodowej dla młodzieży online. 
Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy przez formularz na stronie www.domkulturywesola.net

Radość i smutki Demeter

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53t4/spotkania-z-muzyka-dla-mlodziezy-jaroslaw-praszczalek-radosc-i-smutki-demeter
https://domkulturywesola.net/wydarzenie/spotkania-z-muzyka-dla-mlodziezy-jaroslaw-praszczalek-radosc-i-smutki-demeter/
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53t4/spotkania-z-muzyka-dla-mlodziezy-jaroslaw-praszczalek-radosc-i-smutki-demeter
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Poranek filozoficzny
8 maja 10:00, 11:00 i 12:00

Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2
Krytyczne, twórcze myślenie należy rozwijać i wspierać od najmłod-
szych lat. Podczas Poranków Filozoficznych w Polskim jak zawsze bę-
dziemy filozofować, dyskutować i spierać się, odnosząc się
bezpośrednio do okoliczności, w których przyszło nam żyć, w tym roku
szczególnie ważne będą: pandemia, doświadczenie inności, kultura
masowa. Będziemy wyrażać własne opinie i słuchać swych rozmów-
ców w atmosferze szacunku i próby wzajemnego zrozumienia.
g. 10:00 grupa 6-8 lat | g. 11:00 grupa 9-10 lat |g. 12:00 grupa 11-15 lat
Co jest pięknem? Opowiadanie z książki ,,Nie każdy umiał się przewró-
cić” Toona Tellegen zainspiruje uczestników do podjęcia dyskusji na
temat tego, do czego dążą ludzie. Czy każdy nasz cel, możemy określić
jako piękny? Zastanawiać będzie my się, które z naszych dążeń są jed-
nocześnie piękne, dobre i prawdziwe. Co dzieje się wówczas, gdy bra-
kuje jednego z tych czynników? Czy jak coś jest dobre to musi być
piękne? Czy jak coś jest piękne to musi być dobre? Jak rozpoznać
prawdę, dobro i piękno w otaczającym nas świecie?
Dla grupy 11-13 lat do inspiracji fragment eseju Jana Hartmana ,,Jak
odróżnić dobro od zła?” Z: ,,Głupie pytania. Krótki kurs filozofii”.
Bilety: 12 zł. Kup bilet online i wyślij go na adres maila na adres:
edukacja@teatrpolski.waw.pl. W odpowiedzi otrzymasz instrukcję,
jak dołączyć do sobotniego spotkania online na platformie ZOOM.

Poranek filozoficzny

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53ym/poranek-filozoficzny-warsztaty-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53ym/poranek-filozoficzny-warsztaty-online
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Koncert Finałowy 39. Festiwalu
Piosenki Dziecięcej w Rybniku

8 maja 17:00
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B, 

Program: koncert finalistów i koncert zespołu Siostry Wajs & Stonoga
pt. „Uśmiechnięte dźwięki” oraz ogłoszenie zwycięzców Festiwalu. Jury
w składzie: Jarosław Hanik, Joanna Spandel, Katarzyna Chwałek-Bed-
narczyk i Joanna Spandel wyłoniło 14 laureatów. W koncercie finałowym
zaprezentują się Dagmara Gromniak, Alicja Weigelt, Wiktoria Piwoń,
Anna Sobkowicz, Julia Kamińska, Anna Bywalec, Martyna Teodorowicz,
Milena Majewska, Julia Rączka, Filip Robak, Paulina Knapik, Emilia Fra-
nica, Dawid Nowak, Hanna Woźnica. Solistom towarzyszyć będzie ze-
spół muzyczny w składzie: Jarosław Hanik - fortepian, Jan Koźliński -
bas, Jonasz Stępień - gitara, Michał Dziewiński - perkusja.
Bezpłatna transmisja koncertu odbędzie się na żywo online za po-
średnictwem strony FB Domu Kultury Chwałowice. Jeżeli będzie taka
możliwość to też z udziałem publiczności. Wstęp wolny!

Koncert Finałowy 39. Festiwalu Piosenki Dziecięcej

https://www.facebook.com/dkchwalowice
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/rybnik/wydarzenie/5465/koncert-finalowy-39.-festiwalu-piosenki-w-rybniku
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/rybnik/wydarzenie/5465/koncert-finalowy-39.-festiwalu-piosenki-w-rybniku
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WIELKOPOLSKIE KONCERT

14. Międzynarodowy 
Konkurs Lutniczy 

im. Henryka Wieniawskiego
8-14 maja

Transmisja online przesłuchań III etapu: 12 maja 2021
W III etapie Konkursu Jury w pełnym składzie dokonuje oceny dźwię-
kowej instrumentów w warunkach estradowych. Na poszczególnych
instrumentach grają skrzypkowie-soliści w dwóch turach: z towarzy-
szeniem fortepianu (przesłuchania przedpołudniowe) i z towarzysze-
niem orkiestry (przesłuchania popołudniowe).
Ta część Konkursu była dotychczas otwarta i dostępna dla publiczno-
ści. Ze względu na pandemię COVID-19 zdecydowaliśmy się przepro-
wadzić transmisję online na naszym kanale YouTube Wieniawski PL,
z zachowaniem pełnej poufności (Konkurs jest anonimowy). Jeśli sy-
tuacja epidemiczna na to pozwoli, to obok transmisji chcielibyśmy za-
pewnić możliwość uczestnictwa publiczności, w ilości dozwolonej
przepisami.
Przesłuchania kameralne odbędą się w Sali Hiszpańskiej 
Muzeum Narodowego, a estradowe w Auli Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Informacje: www.lutniczy.wieniawski.pl

https://www.youtube.com/channel/UCpFEKtbJxKnsOcraylnuNsA
https://lutniczy.wieniawski.pl/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_4_14_2021_16_17)&mc_cid=6068a46c22&mc_eid=2faaa19c2e
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Wieczór francuski
Poznaj Bielany

8 maja 18:00
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, Warszawa

W programie: 
Koncert piosenki francuskiej pt ,,Chanson znaczy piosenka” w wyko-
naniu Justyny Bacz i Piotra Bakala z akompaniamentem Mariusza
Dubrawskiego – fortepian i Karola Podkul– akordeon 
Prezentacja multimedialna Beaty i Daniela Artymowskich pt. ,,Fran-
cja- wdzięk, smak i elegancja”
Rozmowa o wykwintnej francuskiej kuchni i pokaz kulinarny w Cro-
aissant Cafe w ramach projektu Poznaj Bielany
Premiera na FB i YT BOK, dostępne do 15 maja.

Wieczór francuski

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/5475/wieczor-francuski-w-ramach-projektu-poznaj-bielany
https://www.youtube.com/channel/UCpQ8P43103ghncX17BEfJEw
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/5475/wieczor-francuski-w-ramach-projektu-poznaj-bielany
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Kto mi odda moje zapatrzenie
Zgłoszenia do 14 maja 18:00

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sokoła 13, Rzeszów
WiMBP w Rzeszowie – Filia nr 4 zaprasza dzieci i młodzież w wieku
12-18 lat do udziału w VI edycji konkursu recytatorskiego online „Cza-
rodziej Słowa”. Temat tegorocznej edycji brzmi „Kto mi odda moje za-
patrzenie…? Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – w setną rocznicę
urodzin poety”. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać krótki fil-
mik z recytacją wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
i przesłać w formie pliku mp4 na adres podany w Regulaminie. Liczba
uczestników konkursu jest ograniczona do 100 osób. O zakwalifiko-
waniu decyduje kolejność zgłoszeń, osoby zgłaszające się zostaną o
tym poinformowane. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden
utwór. Info: www.wimbp.rzeszow.pl.

Kto mi odda moje zapatrzenie

https://cojestgrane.pl/polska/podkarpackie/rzeszow/wydarzenie/53qr/kto-mi-odda-moje-zapatrzenie
http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,4430,kto-mi-odda-moje-zapatrzenie-rok-krzysztofa-kamila-baczynskiego-konkurs-w-setna-rocznice-urodzin-poety-od-dn-1-04-2021-r-.html
https://cojestgrane.pl/polska/podkarpackie/rzeszow/wydarzenie/53qr/kto-mi-odda-moje-zapatrzenie
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Wiktoria Walendzik, Iwo Panasiewicz 
Zbudziłem się o tej szarej godzinie,

obudzona serca łoskotem
Od 8 do 23 maja 

Galeria Serce Człowieka, ul. Nowy Świat 63, Warszawa
,,Wystawa Wiktorii Walendzik i Iwo Panasiewicza (...) jest o potrzebach
zawartych w płci. A że potrzeby wychodzą z kultury, oswajamy je
nadzy i bezbronni; popijamy je herbatą, łzawimy nimi nad konającym
psem (...), święcimy tłustym rosołem, przypalamy ostatnim papiero-
sem... Nasza płeć jest też swobodna, może nie tak, jakby to chcieli aka-
demiccy intelektualiści, uliczni aktywiści, ale prościej: wyobrażając sobie
kogoś innego w sobie, próbując zrozumieć drugiego, innego człowieka.
Wystawa Wiktorii i Iwa jest o dwóch przeciwstawnych postawach -
jego byciu w podróży i jej byciu w domu - i o tych innych związkach,
potrzebach, pragnieniach, które są nasze, czyli wszystkich ludzi.” - ku-
rator wystawy Kamil I.
Ze względu na pandemię prosimy śledzić dyskusję na wydarzeniu
na facebooku. 

Wiktoria Walendzik, Iwo Panasiewicz

https://www.facebook.com/events/905684766891920/?event_time_id=908138166646580
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/546n/wiktoria-walendzik-iwo-panasiewicz-zbudzilem-sie-o-tej-szarej-godzinie-obudzona-serca-loskotem
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/546n/wiktoria-walendzik-iwo-panasiewicz-zbudzilem-sie-o-tej-szarej-godzinie-obudzona-serca-loskotem
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ZMIERZCH – ŚWITEM…
Na motywach twórczości Izaaka Babla, reżyseria Jan Szurmiej

Teatr Polski we Wrocławiu, 
Duża Scena im. J. Grzegorzewskiego, ul. Zapolskiej 3

8, 9 maja 19:00
Libretto JAN SZURMIEJ | Reż., insc., choreografia JAN SZURMIEJ
Muzyka i aranżacje MARCIN PARTYKA
Piosenki i ich przekłady ROMAN KOŁAKOWSKI, ANDRZEJ OZGA, JAN
SZURMIEJ, ALEKSANDR WERTYŃSKI oraz utwory tradycyjne
„Zmierzch – świtem...” To opowieść o tym, jak ginie świat Odessy
sprzed stu lat. Jak żyli i jak umierali bohaterowie tego czasu. O kipiącym
miłością i zbrodnią czasie przełomu, kiedy zmierzch odchodzi i staje
się... świtem.
Spektakl w reżyserii Jana Szurmieja oparty jest na wątkach z dramatu
Zmierzch  oraz  Opowiadań odeskich Izaaka Babla. 
Przedstawienie zrealizowane zostało z epickim rozmachem, w nie-
zwykły świat opisywany przez Izaaka Babla, przenoszą nas wspaniałe
sceny choreograficzne, nowoczesne songi i piękne, stare pieśni odda-
jące klimat epoki.

Zmierzch świtem Streaming online
Bilety: 20 zł, dostępne https://bilety.teatrpolski.wroclaw.pl

Fot. Tomasz Konieczny

https://www.teatrpolski.wroc.pl/przedstawienie/zmierzch-switem
https://bilety.teatrpolski.wroclaw.pl 
 https://www.teatrpolski.wroc.pl/przedstawienie/zmierzch-switem/
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Ożyna, lejki i lisice, 
czyli piękno litewskiego lasu

Sobotnie warsztaty rodzinne online
8 maja 12:00

Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław
Prowadzenie: Agnieszka Hajduk. 
 Czy byliście kiedyś w lesie, w którym drzewa i krzewy „trzymają się za
liście” jak panny i młodzieńcy ustawiający się do tańca? Mieszkańcy 
i goście soplicowskiego dworku przechadzali się po takich kniejach 
w poszukiwaniu leśnych darów, których nazwy mogą brzmieć dla nas
zagadkowo. Staną się one inspiracją dla powstającej podczas warsz-
tatu pracy, na której postaramy się odbić (dosłownie!) obraz lasu za-
pisanego na kartach „Pana Tadeusza”.
Wiek uczestników: 7–12 lat. Zapisy: www.docs.google.com. 
Zajęcia odbywają się online na platformie Microsoft Teams.

Ożyna, lejki i lisice, czyli piękno litewskiego lasu

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546w/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-ozyna-lejki-i-lisice-czyli-piekno-litewskiego-lasu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTA6l7AoPpLwTsa0LldwuLokTIW0Bo0-f8FXxwJPgLyyHMSQ/viewform
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546w/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-ozyna-lejki-i-lisice-czyli-piekno-litewskiego-lasu
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Atramentowe historie
Rodzinne warsztaty artystyczne online

dla dzieci w wieku 9-12 lat
9 maja 11:00

Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, Warszawa
Przenieście się do świata dawnych kaligrafów i królewskich sekretarzy.
Dowiecie się, w jaki sposób 230 lat temu powstała Konstytucja 3 maja,
oraz zobaczycie, jak stawiać litery, takie jak w dokumentach z końca
XVIII w. Przewodnikiem po świecie atramentem pisanym będzie Ag-
nieszka Węgrowska, kaligrafka i pasjonatka historii liter. Z uczestni-
kami warsztatów podzieli się wiedzą o piśmie, jakiego użyto do
utrwalenia na papierze Konstytucji 3 maja. Pokaże, jak samemu należy
stawiać litery, takie jak w dokumentach z końca XVIII w., jak przygoto-
wać odpowiednie narzędzia i jak używać gęsiego pióra.
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma pocztą paczkę z materiałami,
niezbędnymi do tego, by zacząć swoją przygodę z kaligrafią. W zesta-
wie znajdą się: zaostrzone gęsie pióro, stalówka z obsadką, atrament,
papier do kaligrafii.
Wstęp: 40 zł/uczestnik (opłata obejmuje przesyłkę materiałów),
zakup biletów przez stronę e-wejściówki; materiały potrzebne do
realizacji warsztatów zostaną przesłane na adres pocztowy podany
w korespondencji mailowej; 
Informacje: m.kawecka@lazienki-krolewskie.pl, 668 549 654

Atramentowe historie

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53vk/atramentowe-historie-rodzinne-warsztaty-artystyczne-online-dla-dzieci-w-wieku-9-12-lat
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53vk/atramentowe-historie-rodzinne-warsztaty-artystyczne-online-dla-dzieci-w-wieku-9-12-lat
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KUJAWSKO-POMORSKIE SPOTKANIA

Karnawał zwierząt
Audycja muzyczna online 

dla przedszkoli i szkół podstawowych
9 maja

Czas na karnawał! I to nie byle jaki, bo... to karnawał zwierząt!Dzieci
będą miały okazję spotkać lwa, słonia, łabędzia i wiele innych zwierząt
ze wszystkich stron świata. Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza
przedszkola, szkoły podstawowe oraz inne instytucje do zakupu mu-
zycznych audycji online dla dzieci. Celem audycji jest pobudzanie mu-
zycznej wyobraźni, zainteresowanie muzyką oraz poznawanie
instrumentów muzycznych. 
Proponowana audycja jest inspirowana cyklem miniatur ,,Karnawał
zwierząt" autorstwa Camille'a Saint-Saëns'a.
Informacje: www.tos.art.pl
Kontakt: Alina Reut  tel. 56 642 43 77, 602 253 809. Po zakupieniu
audycji, prosimy o kontakt z działem edukacji Toruńskiej Orkiestry
Symfonicznej (tel. 56 642 43 77, 602 253 809) w celu uzyskania ma-
teriałów dydaktycznych dla nauczycieli do pracy i zabawy z dziećmi.

Karnawał zwierząt

https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/online/wydarzenie/53d2/audycja-muzyczna-online-dla-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-pt.-karnawal-zwierzat
https://tos.art.pl/index.php/page/karnawal-zwierzat
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/online/wydarzenie/53d2/audycja-muzyczna-online-dla-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-pt.-karnawal-zwierzat
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Kaja Solecka Saturacja
Do 9 maja

Zamek Żupny, Muzeum Żup Krakowskich, ul. Zamkowa 8, Wieliczka
Prace Kai Soleckiej charakteryzują się przyciągającym podejściem do
koloru, ciała oraz charakterystycznych geometrycznych układów
kształtów. Jak zauważa promotorka artystki Zyta Misztal v. Blechinger:
,,Kaja Solecka to artystka, której malarstwo kryje w sobie zarówno sen-
sualną cielesność jak i opowieść o naturze w wymiarze intelektualnym.
Malarka pracuje z elementami geometrii oraz z symbolem, za pomocą
których odnosi się zarówno do przetworzonych psychicznie zdarzeń,
jak i do rozmyślań nad nimi. Ogromną rolę w jej twórczości odgrywa
kolor oraz jego parametry takie jak saturacja - subiektywna intensyw-
ność barwy - czy jasność, dzięki którym artystka buduje nastrój prac.”
Kaja Solecka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie studiu-
jąc malarstwo w pracowni prof. Janusza Tarabuły. Jej prace prezento-
wane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz 
w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Francji i Maroku. 
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Zielony szlak | Spacer dendrologiczny
9 maja 10:00-12:00

ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A, Wrocław
Zmęczeni letnim upałem lubimy schronić się w ich cieniu, bywa
że uspakaja nas kojący szum liści, ale czy wiemy jaką rolę 
w Naturze pełnią drzewa? Mówiąc metaforycznie drzewa to
takie zielone fontanny i choć nie widzimy wody parującej nad
rozłożystymi koronami, to właśnie para wodna pochodząca 
z liści drzew ma ogromny wpływ na obieg wody w przyrodzie.
Beata Kątna, specjalistka ds. edukacji leśnej zaprasza miłoś-
ników przyrody na spacer po Parku Biskupińskim. Podczas
spotkania opowie o tym, jaką rolę w ekosystemie pełnią
drzewa oraz nauczy jak rozpoznawać poszczególne ich ga-
tunki. Nie zabraknie różnych leśnych ciekawostek!
Wydarzenie bezpłatne | g. 9.45 zbiórka na parkingu ODT Światowid
Uczestnicy: grupa 20 osób. Spacer jest elementem programu Sta-
wiam na zielone! w ramach festiwalu C-Change we Wrocławiu.

Zielony szlak

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53tl/zielony-szlak-spacer-dendrologiczny
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53tl/zielony-szlak-spacer-dendrologiczny
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IX Ogólnopolski Konkurs 
Fotograficzny 

KREAtywna KulTURA Krotoszyn 2021
Do 9 maja 

Krotoszyński Ośrodek Kultury, 
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, Krotoszyn

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Wiek uczestni-
ków jest nieograniczony. Technika prac – zdjęcie. W tym roku podobnie
jak w roku ubiegłym, zgłoszenia prosimy rejestrować za pomocą for-
mularza konkursowego dostępnego pod tym linkiem.
Na uczestników czekają tradycyjnie dwie kategorie konkursowe, a w tym
roku (nie mogło być inaczej) tematy są mocno związane z pandemią 
i kulturą w niej funkcjonującą, są to: A KOMU TO POTRZEBNE? oraz TĘS-
KNO. Nie czekajcie, chwytajcie aparaty w dłonie i zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie. Na Wasze prace czekamy do 9 maja 2021 r. Przed
wysłaniem zgłoszenia prosimy się zapoznanie się z regulaminem kon-
kursu dostępnym na stronie www.kok.krotoszyn.pl.

Kreatywna Kultura Krotoszyn 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz9mBQv7SSwCBvwkQjPEZzgnprcpAeSpeRV9Tbjr85mfD5dw/viewform?pli=1
https://kok.krotoszyn.pl/aktualnosc-31716-rusza_konkurs_fotograficzny_kreatywna.html
https://cojestgrane.pl/polska/wielkopolskie/krotoszyn/wydarzenie/539k/ix-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-kreatywna-kultura-krotoszyn-2021
https://cojestgrane.pl/polska/wielkopolskie/krotoszyn/wydarzenie/539k/ix-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-kreatywna-kultura-krotoszyn-2021
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Serce ukryte pomiędzy dźwiękami
Audycja muzyczna online 

dla przedszkoli i szkół podstawowych
Do 10 maja 

Miłość…, jej nie mogli się oprzeć nawet najwięksi kompozytorzy. Wielu
z nich zapisywało swoje uczucia na pięciolinii, za pomocą dźwięków,
by poprzez emocjonalne kompozycje trafić do serc wybranek. 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza przedszkola, szkoły pod-
stawowe oraz inne instytucje do zakupu muzycznych audycji online
dla dzieci. Celem audycji jest pobudzanie muzycznej wyobraźni, zain-
teresowanie muzyką oraz poznawanie instrumentów muzycznych.
Informacje: www.tos.art.pl
Kontakt: Alina Reut  tel. 56 642 43 77, 602 253 809. Po zakupieniu
audycji, prosimy o kontakt z działem edukacji Toruńskiej Orkiestry
Symfonicznej (tel. 56 642 43 77, 602 253 809) w celu uzyskania ma-
teriałów dydaktycznych dla nauczycieli do pracy i zabawy z dziećmi.

Serce ukryte pomiędzy dźwiękami

https://tos.art.pl/index.php/page/serce-ukryte-pomiedzy-dzwiekami
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/online/wydarzenie/53cy/audycja-muzyczna-online-dla-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-pt.-serce-ukryte-pomiedzy-dzwiekami
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/online/wydarzenie/53cy/audycja-muzyczna-online-dla-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-pt.-serce-ukryte-pomiedzy-dzwiekami
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Tu odbywa się karmienie słowem. 
Godzina karmienia: dziewiętnasta

10 maja 18:00
Instytut Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27, Wrocław

Konferencja performatywna poświęcona związkom twórczości Tadeu-
sza Różewicza z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Wezmą
w niej udział: prof. Józef Kelera, prof. Zbigniew Majchrowski (UG), prof.
Grzegorz Niziołek (UJ), dr Małgorzata Różewicz (UWr), prof. Zbigniew
W. Solski (UO). Rozmowę będzie moderował Jarosław Fret, dyrektor In-
stytutu Grotowskiego, a fragment poematu prozą „Złowiony” (1969)
przeczyta Jacek Zawadzki. Konferencja odbywa się z udziałem pub-
liczności w Sali Teatru Laboratorium i będzie transmitowana na Face-
booku Instytutu Grotowskiego (wydarzenie hybrydowe).
Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu na żywo w STL
prosimy o pobranie bezpłatnych wejściówek.

DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA

https://pl-pl.facebook.com/grotowskiinstitute/?rf=155989647773125
https://pl-pl.facebook.com/grotowskiinstitute/?rf=155989647773125
https://www.bilety.grotowski-institute.pl
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Kuźnia projektów VI
Zgłoszenia do 10 maja 

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A, Wrocław
Jeżeli masz pomysł na własną inicjatywę kulturalną, ale brakuje Ci
środków finansowych, zaplecza, infrastruktury i wsparcia meryto-
ryczno-organizacyjnego – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!„Wy-
szarp” od nas trochę pieniędzy, podzielimy się nimi, jeżeli Twój pomysł
nas zaciekawi. Skorzystaj z grantu w wysokości do 4000 zł i zrealizuj
swój pomysł od 15 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. Opis inicjatywy na-
leży zgłosić w postaci formularza dostępnego na www.ckagora.pl.
Kuźnia Projektów to konkurs na najciekawsze inicjatywy realizowane
dla mieszkańców osiedla Karłowice – Różanka! W tym roku prioryte-
towo będą traktowane wszystkie inicjatywy proekologiczne zgodne 
z filozofią zielonej instytucji kultury.

Kuźnia projektów VI

https://www.ckagora.pl/dzialaj-organizuj-animuj-kuznia-projektow-vi/
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/5164/kuznia-projektow-vi-dzialaj-organizuj-animuj
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/5164/kuznia-projektow-vi-dzialaj-organizuj-animuj
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Proste Kadry Kurs fotograficzny
Od 10 maja do 28 czerwca

Centrum Kultury Agora, Serbska 5A, Wrocław
O fotografii mówi się, że pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy.
Przy jej pomocy formułujemy komunikat, wyrażamy własne zdanie, po-
kazujemy własną wrażliwość i swój punkt widzenia. Dlatego ,,Proste
Kadry” to miejsce dla osób początkujących i średnio zaawansowanych,
które chcą spojrzeć na świat zza obiektywu aparatu fotograficznego.
Program będzie dostosowany do umiejętności uczestników, znajdzie
się w nim m.in. teoria, fotografia portretowa i reporterska. Można bę-
dzie spodziewać się sporej dawki fotograficznego marketingu, lightpa-
inting, podstaw fotografii studyjnej, obróbki zdjęć oraz wiedzy z zakresu
zagadnień prawnych. Zajęcia prowadzi Krzysztof Dusza – zawodowy
fotograf i grafik komputerowy.
Kurs obejmuje 8 dwugodzinnych spotkań. Koszt 250 zł/całość. Za-
pisy: krzysztof.dusza@ckagora.pl, tel. 665 759 267, www.ckagora.pl

Proste Kadry - Kurs fotograficzny

https://www.ckagora.pl/proste-kadry-kurs-fotograficzny-4/
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53op/proste-kadry-kurs-fotograficzny
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53op/proste-kadry-kurs-fotograficzny
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Akademia Dojrzałego Twórcy
Warsztaty online
10, 17 i 24 maja 12:00

Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2
Prowadzące: Joanna Mueller i Sylwia Głuszak 
Zapraszamy do Teatru Polskiego na zajęcia twórczego pisania dla se-
niorek i seniorów. W trakcie dwugodzinnych cotygodniowych spotkań
wspólnie czytamy, uczymy się interpretować dzieła literackie, a także
analizujemy, jak tekst został skonstruowany, a potem wykorzystujemy
tę wiedzę we własnej twórczości. Zajmiemy się wątkami autobiogra-
ficznymi w różnych gatunkach literackich (ale też w dziełach malarskich,
teatralnych czy filmowych) oraz splotem poszukiwań tożsamościowych
i artystycznych, będziemy tworzyć egodokumenty (teksty związane ze
sferą prywatną, opisujące doświadczenie egzystencjalne) oraz kształ-
tować w sposób świadomy opowieści o osobistych doświadczeniach. 
Kup bilet online (www.bilety24.pl) i wyślij go na adres:
edukacja@teatrpolski.waw.pl. W odpowiedzi otrzymasz instrukcję,
jak dołączyć do spotkania online. Info: edukacja@teatrpolski.waw.pl

Akademia Dojrzałego Twórcy

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53ye/akademia-dojrzalego-tworcy-warsztaty-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53ye/akademia-dojrzalego-tworcy-warsztaty-online
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Anthony Carr, Kanada
Big Bar Lake Ranch Revisited

Do 10 maja
Galeria ,,Ciasna”, ul. Katowicka 17, Jastrzębie Zdrój

Anthony Carr urodził się w Londynie (Wielka Brytania), ale jest artystą
z Victorii (Kanada). Przez lata rozwijał zainteresowanie technikami lo-
fi (low fidelity „niska dokładność”), a w szczególności fotografią otwor-
kową. W 2015 r. otrzymał nagrodę Hotshoe Photofusion Award, 
a ostatnio przyznano mu grant z Eaton Fund (2017). Godne uwagi
ostatnie wystawy to ,,Inside Out” w Five Points Gallery, Connecticut,
USA (2019), ,,The Stars Look So Different Tonight” w Fotogalerie Wien,
Austria (2019), ,,Made in Brixton” - After Dark na Photofusion, Londyn,
Wielka Brytania (2018) i ,,APT SHOTS: Passionate Process” w APT Gal-
lery, Londyn, Wielka Brytania (2017).

Big Bar Lake Ranch Revisited

https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/jastrzebie-zdroj/wydarzenie/53sy/big-bar-lake-ranch-revisited-wystawa-pooffowa-anthony-carr-kanada
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/jastrzebie-zdroj/wydarzenie/53sy/big-bar-lake-ranch-revisited-wystawa-pooffowa-anthony-carr-kanada


MAJ 202164

MAZOWIECKIE SPOTKANIA

Harmider
Warsztaty online dla starszej grupy

10, 17 i 24 maja 17:30
Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2

Prowadząca: Joanna Pietraszek 
Zapraszamy do udziału wszystkich młodych wielbicieli teatru, którzy
gotowi są na przeżycie przygody aktorskiej. Zaczniemy od warsztatów,
które pozwolą poznać narzędzia i metody pracy teatralnej; zwrócimy
uwagę na trzy podstawowe obszary pracy aktora - ciało, głos i wyob-
raźnię; wykorzystamy do tego gry i zabawy teatralne, improwizację,
techniki z repertuaru pedagogiki teatru. Razem będziemy tańczyć,
śpiewać, czytać, tworzyć muzykę i występować. Zgłębimy tajemnice
teatralnych zawodów i razem wybierzemy się w niezapomniane po-
dróże wyobraźni, tworząc wspólnie spektakl, który zaprezentujemy na
scenie Teatru Polskiego. 
Warsztaty dla dzieci w wieku 11-14 lat. Zajęcia odbywają się w po-
niedziałki godz. 17:30 – 19:00. Bilet na pojedyncze zajęcia: 10 zł.
Kup bilet online (www.bilety24.pl) i wyślij go na adres:
edukacja@teatrpolski.waw.pl. W odpowiedzi otrzymasz instrukcję,
jak dołączyć do spotkania online.

Harmiderer. Warsztaty online dla starszej grupy

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53yg/harmider-warsztaty-dla-starszej-grupy-online/jest
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53yg/harmider-warsztaty-dla-starszej-grupy-online/jest
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Harmider
Warsztaty online dla młodszej grupy

10, 17 i 24 maja 17:30
Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2

Prowadząca: Anna Siek 
Zapraszamy do udziału wszystkich młodych wielbicieli teatru, którzy
gotowi są na przeżycie przygody aktorskiej. Zaczniemy od warsztatów,
które pozwolą poznać narzędzia i metody pracy teatralnej; zwrócimy
uwagę na trzy podstawowe obszary pracy aktora - ciało, głos i wyob-
raźnię; wykorzystamy do tego gry i zabawy teatralne, improwizację,
techniki z repertuaru pedagogiki teatru. Razem będziemy tańczyć,
śpiewać, czytać, tworzyć muzykę i występować. Zgłębimy tajemnice
teatralnych zawodów i razem wybierzemy się w niezapomniane po-
dróże wyobraźni, tworząc wspólnie spektakl, który zaprezentujemy na
scenie Teatru Polskiego. 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia odbywają się 
w poniedziałki godz. 17:30-19:00. Bilet na pojedyncze zajęcia: 10 zł.
Kup bilet online (www.bilety24.pl) i wyślij go na adres:
edukacja@teatrpolski.waw.pl .W odpowiedzi otrzymasz instrukcję,
jak dołączyć do spotkania online.

Harmiderer. Warsztaty online dla młodszej grupy

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53yf/harmider-warsztaty-dla-mlodszej-grupy-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53yf/harmider-warsztaty-dla-mlodszej-grupy-online
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„Przemiana” Franza Kafki
Dyskusyjny Klub Książki 
Spotkania dla młodzieży

10 maja 16:30
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1

Prowadzenie: Karolina Rychter i Joanna Szumańska
,,Przemiana” Franza Kafki: Bohater opowiadania Kafki pewnego dnia
przemienia się w potwornego robaka. Zastanowimy się, jak ta budząca
grozę przemiana wpływa na jego poczucie tożsamości.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy osoby zainteresowane litera-
turą, sztuką i historią oraz osoby przygotowujące się do udziału 
w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego i Olimpiadzie Artystycznej. 
Koordynacja: Jolanta Żubrowska. Informacje: j.zubrowska@lazienki-
krolewskie.pl. Regulamin na stronie: www.lazienki-krolewskie.pl

„Przemiana” Franza Kafki. Dyskusyjny Klub Książki

https://www.lazienki-krolewskie.pl/public/upload/download/regulamin%20spotka%C5%84.docx
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/542u/przemiana-franza-kafki-dyskusyjny-klub-ksiazki-spotkania-dla-mlodziezy
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/542u/przemiana-franza-kafki-dyskusyjny-klub-ksiazki-spotkania-dla-mlodziezy
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Łazienki Królewskie pod ochroną
Wykład o ochronie przyrody

11 maja 19:00
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1

Praktyczna Szkoła Ekologii Łazienek Królewskich. Podczas wykładu
mowa będzie o czynnej ochronie gatunków na przykładzie zwierząt 
z łazienkowskich ogrodów. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, na
czym polega ochrona czynna i jakie gatunki obejmuje. Poznają bliżej
zwierzęta chronione z Łazienek Królewskich, które żyją tu obecnie 
i które bytowały tu w przeszłości. Uczestnikom prześlemy pocztą
drobną niespodziankę, której znaczenie wyjaśni się podczas wykładu.
Regulamin na stronie: www.lazienki-krolewskie.pl
Dostęp online: 16 zł

Łazienki Królewskie pod ochroną

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/dorosli-i-seniorzy/warsztaty/warsztaty-wyklady-praktyczna-szkola-ekologii
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/543i/lazienki-krolewskie-pod-ochrona-wyklad-o-ochronie-przyrody/jest
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/543i/lazienki-krolewskie-pod-ochrona-wyklad-o-ochronie-przyrody/jest
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Wojciech Widłak
Spotkanie dla dzieci online

12 maja 10:00
MBP Katowice Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice - Bogucice

Zapraszamy wszystkie Dzieci i Rodziców na spotkanie z ulubionym
autorem książek dla dzieci - Wojciechem Widłakiem. 
Autor fantastycznych serii książek o Panu Kuleczce oraz o Wesołym
Ryjku, będzie gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.
Spotkanie transmitowane będzie na profilu facebook Filii nr 16, dzięki
czemu udział w nim mogą wziąć wszystkie dzieci! Nie trzeba wycho-
dzić z domu, by posłuchać, co ciekawego opowie autor Waszych ulu-
bionych książek:-) 
Spotkanie odbywa się w ramach Tygodnia Bibliotek.

Spotkanie dla dzieci online z Wojciechem Widłakiem

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia16/
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/katowice/wydarzenie/53tt/spotkanie-dla-dzieci-z-wojciechem-widlakiem.-online
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/katowice/wydarzenie/53tt/spotkanie-dla-dzieci-z-wojciechem-widlakiem.-online
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Środowe spotkania 
z dziejami Ziemi

Wykłady online
12, 19 i 26 maja 18:00

Muzeum Ziemi PAN, al. Na Skarpie 27, Warszawa

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie zaprasza na ,,Śro-
dowe spotkania z dziejami Ziemi”. To cykl wykładów online poświęcony
różnym tematom z zakresu nauk biologicznych i nauk o Ziemi, takich
jak geologia, paleontologia, biologia ewolucyjna i zoologia.
Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się w każdą środę na ka-
nale YouTube „Wszechnica”. Spotkania prowadzi dr Daniel Tyborowski.
Archiwalne wykłady można oglądać na YouTube oraz na stronie Mu-
zeum Ziemi: www.mz.pan.pl. 
W trakcie każdego wykładu można zadawać pytania na czacie.

Środowe spotkania z dziejami Ziemi

https://www.youtube.com/channel/UCpCe7I0x_h2GVPX1nY5CV_w
http://mz.pan.pl/pl/wyklady-online/
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53u7/srodowe-spotkania-z-dziejami-ziemi-wyklady-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53u7/srodowe-spotkania-z-dziejami-ziemi-wyklady-online


MAJ 202170

MAZOWIECKIE DLA DZIECI

Krzesiwo
14 maja 15:00

Teatr Lalka, Palac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, Warszawa
Autor: Hans Christian Andersen | Adaptacja: Hanna Januszewska

Reżyseria: Jarosław Kilian | Muzyka: Grzegorz Turnau 
Występują: Bartosz Budny, Aneta Harasimczuk, Michał Burbo,

Roman Holc, Grzegorz Feluś, Aneta Jucejko-Pałęcka, Agnieszka Ma-
zurek, Tomasz Mazurek, Wojciech Pałęcki, Beata Duda-Perzyna, Woj-
ciech Słupiński, Milena Gąsiorek, Weronika Wachowska, Julia Pałęcka
Przedstawienie Jarosława Kiliana, z muzyką Grzegorza Turnaua, po-
wstało w oparciu o jedną z najpiękniejszych baśni Andersena. Adap-
tacja dokonana przez Hannę Januszewską należy do klasyki literatury
dramatycznej dla dzieci. To poetycka opowieść o odwadze w dążeniu
do spełnienia marzeń, miłości i sile wyobraźni. Śpiewogra została zrea-
lizowana w planie lalkowym. Inspiracją dla scenografii stały się wyci-
nanki Hansa Christiana Andersena.
Przedstawienie online dla widzów od lat 4. Dostęp: 30 zł.

Krzesiwo

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/51bl/krzesiwo
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/51bl/krzesiwo
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#Otagowani
Spektakl online + warsztaty

12 maja 11:00 PRAPREMIERA; 13 maja 11:00
14 maja 09:00; 17 maja 09:00 i 11:00

Teatr Powszechny w Łodzi, ul. Legionów 21 
Autor: Dave Deveau | Przekład: Elżbieta Woźniak 

Reżyseria: Ewa Pilawska | Muzyka (kompozycja i nagranie): Bartosz
Adamiak | Występują: Małgorzata Goździk, Marta Jarczewska, Mi-
chał Lacheta Ze specjalnym udziałem Diany Krupy, Karoliny Kraw-
czyńskiej, Pauliny Nadel, Sebastiana Jasnocha i Jakuba Kryształa

Dla Julii i Kuby - tak, jak dla milionów ludzi - internet jest źródłem laj-
ków, popularności, sympatii innych, ale także narzędziem odwetu. Ale
czy zdają sobie sprawę, że w internecie nic nie ginie? Czy świadomi są
konsekwencji jakie niesie ze sobą głupi wybryk na imprezie? 
Spektakl zrealizowany w ramach autorskiego projektu Ewy Pilawskiej
„Dziecko w sytuacji". Integralną częścią spektaklu są warsztaty. 
Info: www.powszechny.pl
Bilety kosztują symboliczne 20 groszy, można je kupić na stronie
www.powszechny.pl, kasa biletowa: bilety@powszechny.pl, 
tel. 42 633 50 36

#Otagowani

https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/5473/otagowani-spektakl-online-warsztaty
https://powszechny.pl/pl/otagowani-prapremiera-na-zywo-z-malej-sceny-teatru-powszechnego-w-lodzi-1/
http://www.powszechny.pl
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/5472/otagowani-prapremiera-online-warsztaty
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Gita Story Śląska komedia muzyczna
14 maja 18:00

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty, ul. Niedurnego 69, Ruda Śl.
Tekst i reżyseria: Zbigniew Stryj | Kompozycje muzyczne: Grzegorz
Spyra, Bogdan Kisiel | Kierownictwo muzyczne: Marzena Mikuła-
Drabek | Występują: Anna Białoń, Jolanta Niestrój-Malisz, Nina

Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew Stryj, Jan Woldan
Bynek to szczery, dobry ślonski synek. Zdzich, choć przybył z Łodzi, pra-
cuje razem z Bynkiem, przyjaźnią się i rozmawiają wiele o życiu, w tym
oczywiście – a jakże – o kobietach! Suwnicowo Gita wpadła Zdzichowi
fest w łoko… ale czy chłopak spoza Śląska ma u niej szanse? I czy in-
tencje Zdzicha są naprawdę szczere? No i jest jeszcze ojciec… Kogo on
widziałby u boku swoij jedynej cery? W rozwiązaniu tych trudnych dy-
lematów ważną rolę odegra… stracony lać. Zwłaszcza, że nawet na Ja-
nasa nie do sie kupić nowych! Zapraszamy na pełną humoru komedię
muzyczną. To opowieść o Śląsku, jego mieszkańcach i wartościach,
opowiedziana przezabawnymi dialogami i piosenkami śląsko–polskimi.
Pomóżcie Gicie odnaleźć lać... no i właściwego szaca!
Transmisja on-line - dostęp: 5 zł. Sprzedaż biletów on-line: www.bi-
lety.mckrudasl.pl. Link będzie aktywny do 16 maja do północy.

Gita Story

https://bilety.mckrudasl.pl/index.php/repertoire.html?id=431
https://bilety.mckrudasl.pl/index.php/repertoire.html?id=431
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/ruda-slaska/wydarzenie/546o/gita-story-on-line
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/ruda-slaska/wydarzenie/546o/gita-story-on-line
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Pętla Wystawa o Kościuszkowskiej
Dzielnicy Mieszkaniowej

Od 14 maja do 24 lipca 
galeria SiC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9/10 Wrocław

Artyści: Hubert Kielan, Szymon Szewczyk | Instalacja dźwiękowa:
Daniel Brożek | Kuratorki: Mika Drozdowska, Iwona Kałuża 

Prezentowana wystawa o Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej
będzie próbą zdiagnozowania współczesnych zjawisk społecznych, 
w ścisłym nawiązaniu do historii i tożsamości tego miejsca. 
Wystawa poświęcona zostanie próbie określenia relacji między kondycją
funkcjonowania lokalnej społeczności, a obecną oceną wizualności tej
części miasta. Odnosząc się do historii i obszarów badań podejmowa-
nych przez kuratorki projektu, takich jak: mieszkanie, sąsiedztwo, wspól-
nota, tożsamość, wrażenie, konflikt, obecność, przenikanie, wystawa
przewiduje także szereg działań zewnętrznych, skupiających się na ba-
daniu kontekstów społecznych i związanych z obecną funkcją placu. 

Pętla

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/5474/petla.-wystawa-o-kosciuszkowskiej-dzielnicy-mieszkaniowej
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/5474/petla.-wystawa-o-kosciuszkowskiej-dzielnicy-mieszkaniowej
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Piotr Wyrzykowski
Polaka Twarz. Scenopis v1.3

Od 14 maja do 30 sierpnia
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A

Kuratorka: Małgorzata Jankowska
,,Polaka Twarz” to projekt ,,w trakcie realizacji”, który w każdej chwili
może rozwinąć się w zupełnie nieoczekiwany sposób. Pierwsza część,
zainaugurowana w MWW, ma charakter scenopisu – planu, na który
składają się instalacje i projekcje wideo, odnoszące się do kolejnych
scen stworzonej przez Piotra Wyrzykowskiego interaktywnej fabuły.
Miejscem, w którym artysta osadził swoją opowieść, jest pustynia –
przestrzeń paradoksalna, w literaturze określana jako wietrzna i pusta,
oferująca wolność dla ducha i niewolę dla ciała. Jej bohaterem jest No-
mada, a zarazem sam artysta, których ciała i świadomość zostają po-
łączone niesamowitym zrządzeniem losu.
Informacje: profil FB MWW, www.muzeumwspolczesne.pl

Piotr Wyrzykowski. Polaka Twarz. Scenopis v1.3

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53vw/piotr-wyrzykowski.-polaka-twarz.-scenopis-v1.3
https://www.facebook.com/events/510554803293206/?event_time_id=510554809959872
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/polaka-twarz/
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53vw/piotr-wyrzykowski.-polaka-twarz.-scenopis-v1.3
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OPEN CALL dla młodych artystów cyr-
kowych, teatralnych i muzyków z Polski

Zgłoszenia do14 maja 23:59
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A, Wrocław

CK Agora we Wrocławiu w kooperacji z organizacjami artystycznymi 
z Czech, Słowacji, Węgier i Polski zaprasza do udziału w Open Callu w
ramach międzynarodowego festiwalu Open Air Theatre Festival. Nabór
jest kierowany do młodych artystów związanych z różnymi tworzywami
cyrku, teatru i muzyki. Tematem warsztatowym staną się zmiany kli-
matyczne, które dotykają nas ponad wszystkimi możliwymi podziałami.
Celem tygodniowej rezydencji we Wrocławiu jest stworzenie unikal-
nego, interdyscyplinarnego projektu bazującego na pomysłach i współ-
pracy czwórki reprezentantów z każdego kraju wyszehradzkiego.
Prosimy o przesyłanie dokumentów w wersji polskiej i angielskiej:
CV, portfolio (maks. 20 MB; dla wideo należy dodać linki oraz hasła
dostępu), wypowiedź dotycząca tematu wiodącego oraz uzasadnie-
nie chęci udziału w projekcie (max. 1000 znaków ze spacjami). Zgło-
szenia: magdalena.sadek@ckagora.pl z tytułem: REZYDENCJA
ARTYSTYCZNA. Info: www.ckagora.pl.

OPEN CALL

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53qk/open-call-dla-mlodych-artystow-cyrkowych-teatralnych-i-muzykow-z-polski
https://www.ckagora.pl/open-call-dla-mlodych-artystow-cyrkowych-teatralnych-i-muzykow-z-polski/
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53qk/open-call-dla-mlodych-artystow-cyrkowych-teatralnych-i-muzykow-z-polski
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Pogodne Rysowanki: Koncert ptaków
Twórcze zabawy z instrukcją online

15 maja 10:00
Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ODT Pogodna, ul. Jana Pawła II 25, Warszawa
Nie każdy obraz musi przedstawiać ważnego króla czy wielka bitwę.
Także zwierzęta są bardzo wdzięcznym tematem. Kolorowe ptasie me-
nażerie malowali różni artyści od najdawniejszych czasów. Ptaki w ich
naturalnym środowisku lubił przedstawiać polski malarz Józef Cheł-
moński. My stworzymy swój własny ptasi koncert, tym razem w wersji
3D. Szukajcie nas na: www.facebook.com/okwesola.

Pogodne Rysowanki: Koncert ptaków

https://www.facebook.com/okwesola
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53u2/koncert-ptakow-tworcze-zabawy-z-instrukcja-online-z-cyklu-pogodne-rysowanki
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53u2/koncert-ptakow-tworcze-zabawy-z-instrukcja-online-z-cyklu-pogodne-rysowanki
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Sobotnie spotkania z muzyką
Sobotnie warsztaty rodzinne online

15 maja 12:00
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław

Prowadzenie: Aleksandra Dudycz. 
Zajęcia z cyklu „Sobotnie spotkania z muzyką”, który został stworzony
z myślą o rozwijaniu umiejętności świadomego i twórczego odbioru
muzyki już od najmłodszych lat. Podczas warsztatów dzieci usłyszą
brzmienie ludzkiego głosu, fortepianu i innych instrumentów oraz poz-
nają różnorodność dźwiękowych i rytmicznych światów. Zajęcia będą
okazją do aktywnego muzykowania – śpiewu i ruchu przy muzyce. 
W świat dźwięków i nut zaprasza dyrygentka, rytmiczka i animatorka
– Ola Dudycz.
Wiek uczestników: 3–7 lat. Zapisy na stronie: www.docs.google.com.
Zajęcia odbywają się online na platformie Microsoft Teams.

Sobotnie spotkania z muzyką

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546x/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-sobotnie-spotkania-z-muzyka
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0shlW9oJ2HmXSsWf-noiBNADFGp0EpinZ1qBa2DpDPPTUhQ/viewform
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546x/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-sobotnie-spotkania-z-muzyka
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66. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski 

Eliminacje rejonowe
Zgłoszenia do 16 maja

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3
Zapraszamy uczniów szkół średnich i dorosłych do udziału w 66. Ogól-
nopolskim Konkursie Recytatorskim. Jak co roku ze słowem będzie się
można zmierzyć w turnieju poezji śpiewanej, turnieju recytatorskim,
turnieju „wywiedzione ze słowa" oraz turnieju teatrów jednego aktora. 
Eliminacje rejonowe dotyczą gmin: Olsztyn, Barczewo, Biskupiec, Kolno,
Jeziorany, Dywity, Dobre Miasto, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Stawi-
guda, Olsztynek, Purda, Szczytno, Świętajno, Rozogi, Wielbark, Dźwie-
rzuty, Pasym, Jedwabno, Nidzica, Janowo, Janowiec Kościelny, Kozłowo,
Sorkwity, Mikołajki, Piecki.
Zgłoszenia mailowe: animacja@mok.olsztyn.pl
Regulamin konkursu OKR 2021, karta zgłoszeniowa – konkurs poezji
śpiewanej, karta zgłoszeniowa – konkurs recytatorski, karta zgło-
szeniowa – teatr jedengo aktora do pobrania z www.mok.olsztyn.pl

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

https://www.mok.olsztyn.pl/wydarzenia/2021/05/66-ogolnopolski-konkurs-recytatorski
https://cojestgrane.pl/polska/warminsko-mazurskie/olsztyn/wydarzenie/5477/66.-ogolnopolski-konkurs-recytatorski-eliminacje-rejonowe
https://cojestgrane.pl/polska/warminsko-mazurskie/olsztyn/wydarzenie/5477/66.-ogolnopolski-konkurs-recytatorski-eliminacje-rejonowe
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Tango Łódź Transmisja online
15, 16, 29 i 30 maja 19:15

Teatr Powszechny w Łodzi, ul. Legionów 21
Autor: Radosław Paczocha | Reżyseria: Adam Orzechowski 

Występują: Marta Jarczewska, Karolina Krawczyńska, Monika Kępka,
Aleksandra Listwan, Beata Ziejka, Mirosław Henke, Piotr Lauks, 

Filip Jacak, Mateusz Rzeźniczak, Arkadiusz Wójcik
Spektakl opowiada historię Łodzi. Patrzymy jednak nie z perspektywy
bogatych fabrykantów, którzy w Łodzi zbudowali wielkie fortuny. Pat-
rzymy oczami kobiet – matek, żon, a przede wszystkich włókniarek -
rewolucjonistek, które walczyły o godne życie. A czy rewolucja ma płeć?
Jeśli tak, to w Łodzi rewolucja była kobietą i sprawą kobiet. 
„Tango Łódź” to spojrzenie na ponad 100 lat historii miasta - od ro-
botniczych strajków w 1905 r. aż po współczesność. Jaka była Łódź?
Jaka jest? Czy rzeczywiście – jak mówi jeden z bohaterów spektaklu –
,,Bóg pokarał to miasto przemysłem”? 
Bilety: symboliczne 20 groszy (na stronie www.powszechny.pl)
Kasa biletowa: bilety@powszechny.pl, tel. 42 633 50 36

Tango Łódź

https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53sd/tango-lodz-spektakl-online
http://www.powszechny.pl
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/online/wydarzenie/53y8/tango-lodz-transmisja-online/jest
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Kulturalnie w Parku Herberta
16 maja 16:00

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, Warszawa
Park Herberta, ul. Leopolda Staffa

Zapraszamy na wydarzenia plenerowe, które odbędą się w maju i czer-
wcu w Parku Herberta na warszawskich Bielanach.
16 maja, g. 16.00 Koncert inauguracyjny ,,Cała nasza muzyka”: Zespół
Kameralny Filharmonii Narodowej. Prowadzący: Paweł Sztompke
22 maja, g. 17.00 Popołudnie z piosenką – Muzyczna podróż po polskiej
muzyce rozrywkowej. Wystąpi Tercet Pozytywne Wibracje z zespołem.
Koncert poprowadzi Kamila Lewicka
23 maja, g. 13.00 Teatr familijny – spektakl ,,Cmok.Smok” (Stowarzy-
szenie Scena 96). Dla dzieci od lat 4.
29 maja, g. 17.00 Popołudnie z piosenką – Muzyczna podróż po polskiej
muzyce rozrywkowej. Wystąpi Agnieszka Kowalska z zespołem. Kon-
cert poprowadzi Kamila Lewicka
30 maja, g. 13.00 Teatr familijny – spektakl pt.,,Szewc Kopytko i kaczor
Kwak” (Stowarzyszenie Scena 96). Dla dzieci od lat 4.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Kulturalnie w Parku Herberta

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/5476/kulturalnie-w-parku-herberta
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/5476/kulturalnie-w-parku-herberta
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TIFF Open 2021
Zgłoszenia do 16 maja 23:59

Zgłoś się do konkursu TIFF Open, który odbywa się w ramach 11. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Fotografii TIFF Festival!
TIFF Open to organizowany we Wrocławiu i będący częścią festiwalu
otwarty konkurs dedykowany twórcom/czyniom wykorzystującym
medium fotografii, skierowany zarówno do studentów/ek i absolwen-
tów/ek szkół artystycznych, amatorów/ek i freelancerów/ek, począt-
kujących twórców/czyń, jak i doświadczonych fotografek i fotografów!
Co roku, spośród setek nadesłanych zgłoszeń, wyłaniamy i nagra-
dzamy osoby, które prezentują świeże, nieszablonowe spojrzenie na
fotografię oraz oryginalne, autorskie projekty artystyczne. Konkurs nie
ma narzuconego tematu – ostatni rok był trudny dla nas wszystkich,
dlatego zdecydowaliśmy się nie narzucać hasła przewodniego.
W 2021 r. w Jury konkursu zasiadają: Kamila Bondar, Łukasz Rusznica,
Monika Muszyńska.
Spośród nadesłanych projektów Jury wybierze co najmniej trzy najlep-
sze cykle, których autorów/ki zaprosimy do współtworzenia wystawy
w ramach 11. edycji TIFF Festival. Wystawa tegorocznej Sekcji TIFF
Open czynna będzie od 3 września od 3 października br., a zaprezen-
towana zostanie w galerii Miejsce przy Miejscu 14. Laureaci/tki kon-
kursu będą także uczestniczyć w spotkaniach autorskich i
oprowadzaniach autorskich w czasie trwania festiwalu.
Zgłoszenia poprzez formularz na stronie: www.tiff.wroc.pl. Kontakt w
razie pytań lub problemów dotyczących zgłoszeń: open@tiff.wroc.pl

http://tiff.wroc.pl/pl/tiff-open/tiffopen-formularz/
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Artystyczne zbiory
Niedzielne Warsztaty Rodzinne

16 maja 13:30
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A

Prowadzący: Ignacy Oboz. Do udziału w warsztacie MWW zaprasza
dzieci w wieku 4-11 lat z opiekunami. Przyjrzymy się pracom Marleny
Kudlickiej z serii ,,Apostrof Katastrof i Imiesłów” oraz Wandy Gołkowskiej
,,Kolekcja – Katalog” i weźmiemy na warsztat takie zagadnienia jak zbiór
czy system. Wspomniane dzieła rozłożymy na części pierwsze, rozszyf-
rowując pomysły artystek. W części warsztatowej stworzymy kolażowe
kompozycje, które zaprojektujemy zgodnie z wcześniej wymyślonymi
przez nas zasadami. Czy uda nam się przygotować je tak, by po złożeniu
wszystkich projektów opracowany przez nas system wciąż działał?
Udział bezpłatny. Liczba uczestników ograniczona. Zapisy: formularz
zgłoszeniowy. Jeśli z powodu pandemii nie będzie możliwości prze-
prowadzenia warsztatu na miejscu, to zostanie zrealizowany online.

Artystyczne zbiory

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546d/niedzielne-warsztaty-rodzinne-artystyczne-zbiory
https://docs.google.com/forms/d/17GSA2675GHkGQhSqHkcQU891HWAj1JaRb64NUKcIo2Q/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/17GSA2675GHkGQhSqHkcQU891HWAj1JaRb64NUKcIo2Q/viewform?edit_requested=true
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546d/niedzielne-warsztaty-rodzinne-artystyczne-zbiory
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Osobliwy alians sztuki i nauki
O ,,Obserwacjach astronomicznych” 
Donato Cretiego. Spotkanie online

16 maja 12:00
Zamek Królewski, Plac Zamkowy 4, Warszawa

,,Obserwacje astronomiczne” to namalowany w 1711 r.przez Donato
Cretiego i Raimonda Manziniego cykl ośmiu przedstawień znanych
wówczas planet oraz Słońca, Księżyca i komety ujętych w formie… scen
rodzajowych w nocnych pejzażach arkadyjskich. Spotkanie poprowadzi
dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Jan Przypkowski.

Do
na

to
 Cr

et
i, S

ło
ńc

e, 
17

11
, M

uz
ea

 W
at

yk
ań

sk
ie

Osobliwy alians sztuki i nauki

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/546g/osobliwy-alians-sztuki-i-nauki-o-obserwacjach-astronomicznych-donato-cretiego-spotkanie-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/546g/osobliwy-alians-sztuki-i-nauki-o-obserwacjach-astronomicznych-donato-cretiego-spotkanie-online
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Jestem tylko posłańcem 
Elfriede Jelinek, Rechnitz (Anioł Zagłady)

17 maja  19:00
Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa

Seminarium z cyklu „Pracownia teatru austriackiego: nie/pamięć”
Prowadzenie: Monika Muskała; Monika Szczepaniak (Uniwersytet Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Agnieszka Jezierska-Wiśniewska
(Uniwersytet Warszawski), Krzysztof Tkaczyk (Uniwersytet Warszawski)
Lektura: Elfriede Jelinek, ,,Rechnitz” (Anioł Zagłady), przeł. M. Muskała
Jak zdać relację z udanych łowów na ludzi? Jak mówić o tych, co zniknęli
ostatecznie, o rozstrzelanych, rozwalonych i zlikwidowanych? Jak opo-
wiedzieć o startych do cna wielogodzinną pracą, do niczego niepotrzeb-
nych, o ich zgruchotanych przez wściekłe pociski bezbronnych ciałach,
z których wydobywa się krzyk, żałość i jęk? Jak pisać o tych wrzucanych
do grobów, których nikt nie znajdzie, o nigdy niepomszczonych?
Elfriede Jelinek podejmuje taką próbę w ,,Rechnitz”, sztuce osnutej na
wydarzeniach z 24 na 25 marca 1945 r. na zamku w Rechnitz w Bur-
genlandzie należącym do hrabiny Margit von Batthyány, której przyjęcie
zorganizowane dla nazistowskiej socjety zakończyło się rozstrzelaniem
180 węgierskich robotników przymusowych żydowskiego pochodzenia. 
Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Konieczna rejestracja:
ernestine.baig@bmeia.gv.at. Link do wydarzenia zostanie przesłany
po rejestracji. Organizator: Austriackie Forum Kultury w Warszawie

Jestem tylko posłańcem

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/5464/jestem-tylko-poslancem-elfriede-jelinek-rechnitz-aniol-zaglady-rozmowa-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/5464/jestem-tylko-poslancem-elfriede-jelinek-rechnitz-aniol-zaglady-rozmowa-online


MAJ 2021 85

ŁÓDZKIE SPEKTAKL

Ony + warsztaty

„Ony” spektakl online + warsztaty
18 maja 9:00 |22 maja 19:15

Teatr Powszechny w Łodzi, ul. Legionów 21, Łódź
Reżyseria: Ewa Pilawska i Andrzej Jakubas (twórca autorskich

warsztatów) | Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak 
Ruch sceniczny: Jarosław Staniek/Iwona Staniek | Obsada: Małgo-
rzata Goździk, Marta Jarczewska, Karolina Krawczyńska, Sebastian

Jasnoch, Filip Jacak, Kamil Suszczyk, Michał Lacheta, Arkadiusz Wójcik
Sztuka dla młodzieży, czyli dla ludzi, którzy powoli żegnają się z wie-
kiem dziecięcym, by w końcu zacząć rozumieć świat i funkcjonować 
w nim w sposób bardziej świadomy - by stać się dorosłymi. Ale to też
sztuka dla dorosłych, którzy pamiętają ten moment i te wydarzenia,
gdy stawali się dopiero dorosłymi. Bo „Ony” to sztuka uniwersalna. 
Warsztaty po prezentacjach online prowadzone są tylko dla zorgani-
zowanych grup po wcześniejszym ustaleniu z kasą biletową Teatru.
Bilety na spektakle online kosztują symboliczne 20 groszy i można
je kupić na stronie www.powszechny.pl  Kontakt z kasą biletową bi-
lety@powszechny.pl oraz pod nr telefonu 42 633 50 36 

https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53se/ony-spektakl-online-warsztaty
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Kultury świata Małopolska
19 i 26 maja 10:00

Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13, Łódź
Edukacyjny cykl on-line, prezentujący atrakcje turystyczne, przepiękne
krajobrazy oraz ciekawostki kulturowe. Zapraszamy na facebookowy
profil Centrum Kultury Młodych.

Kultury świata - Małopolska

Bo tam gdzie MAMA 
jest miłość

Wokalna laurka z okazji Dnia Matki
26 maja 10:00

Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13, Łódź
Wokalna laurka z życzeniami dla ukochanych Mam w dniu ich święta
przygotowana przez wokalistów ze Studia Piosenki Marleny Barsz-
czewskiej, działającego przy Centrum Kultury Młodych.
Zapraszamy na profil facebookowy CKM w Łodzi.

Bo tam, gdzie jest Mama jest miłość

https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz
https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53v9/kultury-swiata-malopolska
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53v9/kultury-swiata-malopolska
https://www.facebook.com/ckmlodz/
https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53vc/bo-tam-gdzie-mama-jest-milosc-wokalna-laurka-z-okazji-dnia-matki
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Ptak zielonopiory

Ptak Zielonopióry I ONLINE
21 maja 15:00

Teatr Lalka, Palac Kultury i Nauki Plac Defilad 100-901 Warszawa

Reżyseria: Jarosław Kilian
Scenografia i lalki: Julia Skrzynecka
Muzyka: Grzegorz Turnau
Przygotowanie wokalne: Aldona Krasucka
Występują: aktorzy Teatru Lalka: Jarosław Kilian 
Na motywach Italo Calvino i Carlo Gozzi'ego

Baśń teatralna o zdradzie, zawiści i poszukiwaniu utraconego szczę-
ścia. Czy nadprzyrodzone istoty, czary i zaklęcia, cuda i dziwy - tań-
cząca woda, grające  drzewo i wreszcie tajemniczy ptak zielonopióry -
pomogą odwrócić zły los? W przedstawieniu pojawią się: komedia de-
ll’arte, marionetki sycylijskie, sztuczki, humor, ale też filozoficzna re-
fleksja i fantazja. A do tego grana na żywo muzyka!Przedstawienie
jest współprodukcją Teatru Lalka i Festiwalu Nowe Epifanie.

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/5121/ptak-zielonopiory-i-online
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Anna Sulińska
Spotkanie autorskie online

20 maja 17:00
MBP Katowice Filia nr 14, ul. Piastów 20, Katowice - os. Tysiąclecia

Zapraszamy Czytelników i Czytelniczki na spotkanie autorskie online
z Anną Sulińską. Autorka książek reportażowych ,,Olimpijki” i ,,Wnie-
bowzięte. O stewardesach w PRL-u” będzie gościem Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Katowicach. Spotkanie z reporterką odbędzie się na
profilu facebook Filii nr 14 i będzie miało formułę live stream. 
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu poprzez zada-
wanie autorce pytań w komentarzach.

Spotkanie autorskie online z Anną Sulińską

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia14
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/katowice/wydarzenie/53ts/spotkanie-autorskie-online-z-anna-sulinska
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/katowice/wydarzenie/53ts/spotkanie-autorskie-online-z-anna-sulinska
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Etno Beaty Bojdy
Od 21 maja do 31 sierpnia

Muzeum im. O. Emila Drobnego w Rybniku, Rynek 18
„Etno” jest autorskim projektem makijażystki i projektantki Beaty Bojdy.
Inspiracją do stworzenia cyklu portretów, których obecnie jest około
trzydziestu, były tzw. „pająki ”wykonane z papierowych kwiatów. Bibuł-
karstwo rozwinęło się w Polsce na przełomie XIX i XX w., głównie na
wsiach podkarpackich, małopolskich i opoczyńskich. Papierowych kwia-
tów używano m.in. do ozdabiania kobiecych nakryć głowy z okazji świąt
lub uroczystości, takich jak zaślubiny - dlatego zwieńczeniem całego
cyklu są panny młode w koronach z białych i pistacjowych piwonii, róż i
pereł. Wszystkie zaprojektowane przez Beatę papierowe wieńce i korony
są ręcznie wykonane tradycyjną metodą sprzed lat. Zdjęcia wykonali za-
proszeni przez artystkę fotografowie: Ewa Żylińska, Ivon Wolak, Rita Lo-
renc, Ula Kóska, Diana Błażkow, Dorota Koperska, Roman Hryciów oraz
Adam Słowikowski. Całość to kolaż różnych stylów i różnych światów
tak charakterystycznych dla etno. 

Etno Beaty Bojdy

fot. Diana Błażkow

https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/rybnik/wydarzenie/53ue/etno-beaty-bojdy
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/rybnik/wydarzenie/53ue/etno-beaty-bojdy
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Muzeum w IX edycji 
Święta Krakowskiej Rodziny

Od 22 do 23 maja
Muzeum Żup Krakowskich, Zamek Żupny, ul. Zamkowa 8, Wieliczka

Święto Krakowskiej Rodziny wychodzi w tym roku poza granice Kra-
kowa. W Wieliczce Święto odbędzie się zarówno w kopalni soli na Tra-
sie Muzealnej, jak i w Zamku Żupnym. Zapraszamy:
22 maja • g. 10.00, 12.00 i 14.00, interaktywne warsztaty „Z legendą
przez kopalnię”, Trasa Muzealna w kopalni soli, czas trwania: ok. 1,5 h 
• g. 11.00, 13.00, 15.00, mini warsztaty rodzinne „Tajemnicza historia
pewnej solniczki” - gra detektywistyczna, wystawa solniczek w Zamku
Żupnym, czas trwania: 30 min, wiek dzieci: 6-12 lat.
23 maja • g. 11.00, spektakl dla dzieci: Teatr Miś „Księga pełna czarów
- krakowska baśń dla dzieci”, dziedziniec Zamku Żupnego lub Sala Go-
tycka, czas trwania: 60 min 
W sytuacji gdy Święto będzie realizowane wirtualnie zapraszamy na
rodzinne warsztaty online: • „Górnik dawnej kopalni”, • „Opowieści o
wielickim zamku”. Udział jest bezpłatny, ale wymaga rezerwacji: tel.
12 289 16 33, mail: m.gawronska@muzeum.wieliczka.pl. W przypadku
dalszych obostrzeń wydarzenie zostanie zrealizowane online.
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Tamborek szlachcianki 
„wyszywamy” na papierze

Sobotnie warsztaty rodzinne online
22 maja 12:00

Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław
Prowadzenie: Magdalena Radełczyk.
Co robiły w wolnym czasie szlachcianki? Między innymi haftowały. His-
toria haftu jest długa – wiemy, że zajmowali się nim już starożytni
Chińczycy i peruwiańscy Indianie. Na zajęciach zaprojektujemy własny
wzór, który następnie „wyszyjemy” na papierze.
Potrzebne będą: kartka papieru z bloku technicznego; kolorowe
włóczki; klej; kredki.
Wiek uczestników: 7–12 lat. Zapisy: www.docs.google.com. 
Zajęcia odbywają się online na platformie Microsoft Teams.

Tamborek szlachcianki  - „wyszywamy” na papierze

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSEkEeMyUiQR6tB_WLxLwS6zIhcHHGErCZAzmsMqvy9lxkcA/viewform
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546y/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-tamborek-szlachcianki-wyszywamy-na-papierze
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546y/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-tamborek-szlachcianki-wyszywamy-na-papierze
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Dzieło na spacerze
Niedzielne Warsztaty Rodzinne

30 maja 13:30
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A

Prowadząca: Agata Iżykowska-Uszczyk. Do udziału w warsztacie MWW
zaprasza dzieci w wieku 4-11 lat wraz z opiekunami. Czy dzieło sztuki
może się zmieniać? Szukając odpowiedzi na to pytanie przyjrzymy się
,,Układom otwartym” Wandy Gołkowskiej. To prace, w których ruchome
elementy mobilizują widza do działania. Pod tym kątem spojrzymy
również na dzieła Marleny Kudlickiej – sprawdzając jak zmienią się
nasze odczucia w zależności od naszego położenia wobec jej rzeźb. 
W części warsztatowej włączymy w nasze prace ruch i światło – tak, by
autorskie dzieła mogły każdego dnia wyglądać inaczej.
Udział bezpłatny. Liczba uczestników ograniczona. Zapisy: formularz
zgłoszeniowy. Jeśli z powodu pandemii nie będzie możliwości prze-
prowadzenia warsztatu na miejscu, to zostanie zrealizowany online.

Dzieło na spacerze

https://docs.google.com/forms/d/17GSA2675GHkGQhSqHkcQU891HWAj1JaRb64NUKcIo2Q/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/17GSA2675GHkGQhSqHkcQU891HWAj1JaRb64NUKcIo2Q/viewform?edit_requested=true
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546f/niedzielne-warsztaty-rodzinne-dzielo-na-spacerze
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Puzzolitery 
Niedzielne Warsztaty Rodzinne

23 maja 13:30
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A

Prowadząca: Grażyna Kryńska. Do udziału w warsztacie MWW zapra-
sza dzieci w wieku 4-11 lat wraz z opiekunami. Przyjrzymy się pracy
Wandy Gołkowskiej ,,Kolekcja Ziemia” oraz pracom Marleny Kudlickiej
z serii ,,Apostrof Katastrof i Imiesłów”. Zastanowimy się, do czego służą
nam znaki pisarskie. Jaką myśl można przekazać, tworząc z nich obraz
lub przestrzenną bryłę? W części warsztatowej przygotujemy prace,
których bohaterami będą litery oraz różne inne znaki. Będziemy zmie-
niać ich kolor, wielkość i umiejscowienie, bawiąc się nimi za pośrednic-
twem zaprojektowanych przez nas puzzli i układanek.
Udział bezpłatny. Liczba uczestników ograniczona. Zapisy: formularz
zgłoszeniowy. Jeśli z powodu pandemii nie będzie możliwości prze-
prowadzenia warsztatu na miejscu, to zostanie zrealizowany online.

Puzzolitery

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546e/niedzielne-warsztaty-rodzinne-puzzolitery
https://docs.google.com/forms/d/17GSA2675GHkGQhSqHkcQU891HWAj1JaRb64NUKcIo2Q/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/17GSA2675GHkGQhSqHkcQU891HWAj1JaRb64NUKcIo2Q/viewform?edit_requested=true
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546e/niedzielne-warsztaty-rodzinne-puzzolitery
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19 Wiosen 
Tajne Koncerty

23 maja 20:00
Tajne komplety, Przejście Garncarskie 2, Wrocław

Są jednym z najbardziej oryginalnych zespołów w Polsce. Twórczość
19 Wiosen trudno jednoznacznie określić, oprócz wyczuwalnej inspi-
racji punkiem. Od początku zespół tworzą Grzegorz „Fagot” Fajngold,
znany dzisiejszym słuchaczom techno punka jako Procesor Plus 
i kompozytor science-fiction elektro duetu Demolka oraz Marcin Pryt,
śpiewający autor słów, udzielający się też w projektach Rumory Or-
kiestra, Tryp, 11. Ostatnim, jak na razie wydawnictwem zespołu jest
płyta winylowa ,,Lata pierwsze”, która ukazała się w lutym 2020 r. 
W trakcie 2020/2021 po ogłoszeniu lockdownu, zespół zachowując
reżim sanitarny pracował nad nowym programem, który zamierza
wydać pod koniec roku. Piosenki z zapowiadanej płyty „Ogródki dar-
winowskie” znajdą się w repertuarze koncertu we Wrocławiu.
Koncert online nadajemy poprzez platformę www.tajnekoncerty.pl. 
Bilety: 15 zł, w dniu koncertu 18 zł. Zaloguj się do serwisu: www.taj-
nekoncerty.pl, kup bilet, na podany przez Ciebie adres e-mail dosta-
niesz bilet oraz informację do streamingu.

Tajne koncerty: 19 Wiosen

https://tajnekoncerty.pl
https://tajnekoncerty.pl
https://tajnekoncerty.pl
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53u9/tajne-koncerty-19-wiosen
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53u9/tajne-koncerty-19-wiosen
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Tajemnice i sekrety Muzeum
Spotkanie z cyklu „Mama, Tata i Ja”

23 maja 10:00 i 12:30
Zamek Żupny, Muzeum Żup Krakowskich, ul. Zamkowa 8, Wieliczka

Czym jest Muzeum i co się w nim znajduje? Dla nikogo nie jest to za-
pewne tajemnicą. Bardzo ważne w muzeum są eksponaty. Niektóre z
nich możemy oglądać codziennie na wystawach. Ale są też takie, które
na co dzień schowane są w muzealnych magazynach. Też są cenne, cza-
sem tak bardzo, że bezpiecznej trzymać je w sejfie. Czasem są tak deli-
katne, że nie mogą być długo na wystawie bo światło i wilgoć  szybko je
niszczą… Eksponaty zarówno te na wystawach jak i w magazynie skry-
wają własne sekrety. Wystawa jubileuszowa „70/70” prezentuje wiele
takich obiektów i to właśnie na niej odbędzie się to rodzinne spotkanie.
Bilety: 15 zł bilet rodzinny (2+2), 8 zł każda dodatkowa osoba. 
50% zniżki z Kartą Dużej Rodziny. Liczba miejsc ograniczona. Wiek
uczestników: 6+. Rezerwacje: Dział Edukacji Muzeum, tel. 12 289 16
33. Zbiórka: Zamek Żupny (kasa biletowa). W przypadku obostrzeń
zajęcia odbędą się online.

Sebstian Münster: ,,Cosmographia”, 1564 r.
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Mira Żelechower-Aleksiun
Jubileusz 80-lecia urodzin 

Do 25 maja 
ZPAP Okręg Wrocławski, ul. Jatki 1-2, Wrocław

Pod koniec marca 2021 r. Artystka obchodziła 80-lecie urodzin, również
w tym roku obchodzi 55-lecie działalności artystycznej. Jest członkiem
Związku Polskich Artystów Plastyków. ,,Malarstwo Miry to historia czło-
wieka ukazana przy pomocy bogactwa i różnorodności mieniących się
barw, pulsujących świateł, wibrujących postaci. Dynamika, ruch i światło
to wyróżnik większości jej obrazów, zaludnionych postaciami z prze-
szłości i teraźniejszości. Historyczność ma walor utrwalania pamięci,
ale też wzmacniania tożsamości kolejnych pokoleń. Kto raz widział ob-
razy Miry, nigdy nie zapomni jej malarstwa. Jest niepowtarzalne w tre-
ści, wymowie, przekazie zarówno dla chrześcijan, jak i dla Żydów. Treści
kulturowe, odniesienia do Pisma, Tory – praw ludzkich i boskich w wy-
miarze ponadczasowym są wartością niezbywalną tej sztuki, a to, co
jest nieuchwytne – Tajemnica istnienia, bytu człowieka – zachwyca sub-
telnością i malarskością przekazu (...).” K. Kuzborska

To tylko skorupka, 1994, 
fot. P. Kuzborski

Jubileusz 80-lecia urodzin Miry Żelechower-Aleksiun

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53ud/jubileusz-80-lecia-urodzin-miry-zelechower-aleksiun
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53ud/jubileusz-80-lecia-urodzin-miry-zelechower-aleksiun
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Impreza

„Impreza” 
Spektakl online + warsztaty

25 maja 9:00
Teatr Powszechny w Łodzi, ul. Legionów 21, Łódź

Brytyjski dramatopisarz i reżyser John Retallack znany jest przede
wszystkim z podejmowania trudnych tematów. Jego inscenizacja po-
wieści Melvina Burgessa ,,Ćpun" zdobyła prestiżową brytyjską nagrodę
teatralną TMA Awards dla najlepszego spektaklu dla młodzieży.
W "Imprezie" Retallack porusza temat seksu. Czy to rzeczywiście temat
tabu? Czy możliwe jest rozmawianie o nim bez skrępowania, by nie po-
paść w wulgarność lub hipokryzję? 
Spektakl zrealizowany w ramach autorskiego projektu Ewy Pilawskiej
„Dziecko w sytuacji”. Integralną częścią spektaklu są warsztaty, które
odbywają się po każdym porannym przedstawieniu. 
Bilety na spektakle online kosztują symboliczne 20 groszy i można je
kupić na stronie www.powszechny.pl  

https://cojestgrane.pl/polska/lodzkie/lodz/wydarzenie/53sg/impreza-spektakl-online-warsztaty
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Michał Rusinek
Spotkanie autorskie dla dzieci online

26 maja 17:00
MBP Katowice Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice - Bogucice

Zapraszamy młodych czytelników na spotkanie z gościem nietuzinko-
wym, najsłynniejszym w Polsce sekretarzem samej Wisławy Szym-
borskiej, literaturoznawcą, który o języku polskim i jego zawiłościach
opowiada tak, że wszyscy z zachwytem słuchają. Gościem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Katowicach będzie Michał Rusinek, autor fan-
tastycznych ,,Wierszyków domowych”, ,,Księgi potworów”, ,,Wierszyków
rodzinnych”, ,,Zaklęcia na “w”, ,,Kefiru w Kairze. Rymowanego przewod-
nika po miastach świata” oraz wielu innych książek dla dzieci.
Spotkanie odbędzie się na facebookowym profilu Filii nr 16. z okazji 
XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Spotkanie dla dzieci online z Michałem Rusinkiem

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia16/
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/katowice/wydarzenie/53tu/spotkanie-autorskie-dla-dzieci-z-michalem-rusinkiem.-online
https://cojestgrane.pl/polska/slaskie/katowice/wydarzenie/53tu/spotkanie-autorskie-dla-dzieci-z-michalem-rusinkiem.-online


MAJ 2021 99

MAZOWIECKIE SPOTKANIA

Dookoła świata – Dzień Matki
Podróże z Anitą Pogorzelską

26 maja 18:00
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 

ul. Starzyńskiego 21 Warszawa
Macierzyństwo na świecie tak bardzo różni się od tego, czego doświad-
czają Mamy w Europie. Dużo trudniejsze, pod górkę, ale jedno się nie
zmienia – miłość macierzyńska jest na całym świecie taka sama. Anita
Pogorzelska w swojej wyprawie opowie nam o macierzyństwie na
świecie.
Wydarzenie on-line dostępne na naszym profilu facebookowym 
i kanale YouTube

Dookoła świata – Dzień Matki

https://www.facebook.com/okwesola
https://www.youtube.com/channel/UC_B5hWmFCdGp99d2N2tpa0w
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/547d/dookola-swiata-dzien-matki.-podroze-z-anita-pogorzelska-online
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/547d/dookola-swiata-dzien-matki.-podroze-z-anita-pogorzelska-online
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Miłość Kino Pogodna Dorośli
27 maja 19:00

Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 
ODT Pogodna, ul. Jana Pawła II 25, Warszawa 

Reżyser: Michael Haneke
Występują: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert
Kraj produkcji: Francja, Niemcy, Austria, 2012
Nagrodzony Złotą Palmą na festiwalu w Cannes film Michaela Hane-
kego to jedno z największych arcydzieł współczesnego kina. Film opo-
wiada o sile miłości, czułości i poświęceniu.
Georges (Jean-Louis Trintignant) i Anne (Emmanuelle Riva) to małżeń-
stwo muzyków w podeszłym wieku. Ich córka (Isabelle Huppert)
mieszka z rodziną za granicą. Pewnego dnia Anne przechodzi silny atak,
w wyniku którego jej stan zdrowia dramatycznie się pogarsza. Więzy
uczuciowe od tylu lat łączące parę zostają wystawione na ciężką próbę.
Czas trwania: 127 min. Seans filmowy stacjonarny/online (w zależ-
ności od sytuacji pandemicznej). Liczba miejsc ograniczona. Zapisy
przez formularz dostępny na www.domkulturywesola.net

Miłość

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/547b/kino-pogodna-dorosli-milosc
https://domkulturywesola.net/wydarzenie/kino-pogodna-dorosli-milosc/
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/547b/kino-pogodna-dorosli-milosc
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Moja przygoda z papierem
Rękodzieło artystyczne Małgorzaty 

Tomaszewskiej i Barbary Sikory
27 maja 16:00

Klub - Galeria Sztuki DSAP we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 5A

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków zaprasza na wy-
stawę rękodzieła artystycznego dwóch Artystek stowarzyszenia Mał-
gorzaty Tomaszewskiej i Barbary Sikory. Prace można podziwiać 
w Klubie DSAP przy ul. Św. Macieja 5A oraz wirtualnie na facebookowej
stronie DSAP we Wrocławiu.

Moja przygoda z papierem

https://www.facebook.com/KlubDSAP?ref=hl
https://www.facebook.com/KlubDSAP?ref=hl
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53tn/wystawa-rekodziela-artystycznego-malgorzaty-tomaszewskiej-i-barbary-sikory
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53tn/wystawa-rekodziela-artystycznego-malgorzaty-tomaszewskiej-i-barbary-sikory
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Gabinet 
Pokaz spektaklu online z napisami

28 maja 21:00
Teatr Młyn, ul. Jezuicka 4, Warszawa

Scenariusz i reżyseria: Natalia Fijewska-Zdanowska
Muzyka: Filip Dreger | Występują: Paulina Holtz, Rafał Kosecki 

Ona – trzydziestoparoletnia, sfrustrowana współczesna matka–Polka,
i on – zapracowany lekarz, który pod maską cynizmu ukrywa niepew-
ność i rozczarowanie. I oto nagle, przypadkiem, utykają razem w orto-
pedycznym gabinecie...
Spektakl zostanie udostępniony na kanale YouTube i Facebooku
Teatru MŁYN. Linki będą umieszczone na stronie internetowej
teatru oraz w wydarzeniu na facebooku.
Spektakl dostępny będzie bezpłatnie do soboty (29.05 godz. 23:59),
zachęcamy jednak do nabywania dobrowolnych ,,biletów wsparcia,.
Czas trwania: 60 min. Spektakl dla widzów od lat 15.

Gabinet

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53vf/gabinet-pokaz-spektaklu-online-z-napisami
https://www.youtube.com/channel/UC2sG0dC8fOSp32oGS0cOnOw
https://www.facebook.com/fundacja.artystyczna.mlyn
https://mlyn.org
https://www.facebook.com/fundacja.artystyczna.mlyn
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53vf/gabinet-pokaz-spektaklu-online-z-napisami
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Moc kolorów
Sobotnie warsztaty rodzinne online

29 maja 12:00
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław

Prowadzenie: Kinga Łaska. 
Czy wiecie, że kolory mają ukryte moce? Dzięki nim możemy wyrazić
to, co czasem trudno nazwać. Żółty jest kolorem radości, niebieski spo-
koju i opanowania. Zielony pomaga nam się zrelaksować, a czerwony
pobudza pozytywne myślenie. Podczas zajęć stworzymy mieniące się
feerią barw obrazy, które będą odzwierciedlać nasze emocje.
Te zajęcia przeznaczone są dla osób z Wrocławia i okolic, ponieważ
przed warsztatami należy odebrać z muzeum paczkę z materiałami.
Wiek uczestników: 6–12 lat. Zapisy: www.docs.google.com.
Zajęcia odbywają się online na platformie Microsoft Teams.

Moc kolorów

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546z/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-moc-kolorow
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbBusSe3Qj8S8wl3u4QZ8U8TLrKfwsdwKKYru8LG650RpFUw/viewform
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546z/sobotnie-warsztaty-rodzinne-online-moc-kolorow
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KASTA LA VISTA Sébastien Thiéry 
29 maja19:00 PREMIERA

30 maja 19:00
Teatr Polski we Wrocławiu, Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28

Reżyseria Jacek Bończyk | Przekład Bartosz Wierzbięta
Opracowanie tekstu, reżyseria i opracowanie muzyczne Jacek Bończyk
Scenografia Grzegorz PolicińskiKostiumy Elżbieta Terlikowska
Występują: Klient: Mariusz Kiljan | Kasjer: Jakub Giel
Barbara: Agata Skowrońska | Matka: Bożena Baranowska | Starsza kobieta:
Grażyna Krukówna | Hindus: Andrzej Gałła
Błyskotliwa, inteligentna i zaskakująca komedia absurdu francuskiego
autora Sébastiena Thiéry. Pełen czarnego humoru traktat o współ-
czesnym świecie: pozornej sprawiedliwości, równości i wolności 
w dobie powszechnej globalizacji. Groteska opowiadająca o tym, jak
przeciętny obywatel wpada w sieć korporacyjnego świata finansów.
Reżyser Jacek Bończyk osadził tekst w polskich, a nawet wrocławskich
realiach.
,,Wyobraź sobie Widzu, że jesteś zadowolonym agentem nieruchomo-
ści, który wszedł do oddziału swojego banku, żeby podjąć gotówkę. Po-
dajesz do autoryzacji kartę debetową i…
I odtąd zaczyna się udręka Jacka Krafta, który boryka się z dziwacznym
kasjerem oraz specyficzną szefową oddziału banku. W banku, który
już nie jest znajomym bankiem, zaczyna się pełna absurdów historia,
która może się przydarzyć każdemu, kto przekroczy próg pozbawionej
czułości instytucji.
W finale spektaklu pozostaje pytanie: czy ta cała sytuacja była lub by-
łaby w ogóle możliwa? A może to misterna gra boskiej istoty pocho-
dzącej z innej kultury i wymiaru? 
Przekonaj się Widzu sam. Koniecznie. Pozdrawiam – reżyser”.

Bilety: I strefa: 70 zł (N), 60 zł (U), II strefa: 60 zł (N), 50 zł (U)
Do nabycia online: www.bilety.teatrpolski.wroclaw.pl 

oraz w kasach Teatru Polskiego

Kasta la vista

https://www.teatrpolski.wroc.pl/przedstawienie/kasta-la-vista/
https://bilety.teatrpolski.wroclaw.pl/rezerwacja/numerowane.html?id=3368
https://www.teatrpolski.wroc.pl/przedstawienie/kasta-la-vista/


https://www.teatrpolski.wroc.pl/przedstawienie/kasta-la-vista/
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Folwark zwierzęcy

Folwark zwierzęcy
29 maja 19:00 PREMIERA

Teatr Arka im. Renaty Jasińskiej, ul. Mennicza 3, Wrocław
Reżyseria: Alexandre Marquezy | Scenariusz na podstawie powieści

Georga Orwella: Zofia Warzyńska-Janowicz 
Choreografia: Agata Obłąkowska, Ewelina Niewiadowska 

Muzyka: Piotr Matuszewski | Kostiumy: Karolina Koniecka
Występują: Maciej Mazurkiewicz, Ewelina Niewiadowska, 

Jasiek Grządziela, Alicja Idasiak, Andrzej Kusiak, Marek Trociński, 
Radosław Wojtas, Adrian Jankowski

Dzieło Georga Orwella to klasyka światowej literatury. Ta, niewinna 
z pozoru, bo osadzona w świecie zwierząt historia, od początku budziła
niechęć wydawców i kolejnych rządów. Opowiada o tym, jak to zwie-
rzęta okrutnie traktowane przez ludzi buntują się przeciwko nim, by
wprowadzić własne rządy. Tę historię opowiadają artyści teatru Arka,
a czynią to w sposób niezwykle interesujący: występują w maskach...

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53tm/folwark-zwierzecy
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53tm/folwark-zwierzecy
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Błękitny Pies
Spektakl familijny 4+

29 i 30 maja 17:00 | 1 czerwca 18:00
Duża Scena im. J. Grzegorzewskiego

Teatru Polskiego we Wrocławiu
Z radością zapraszamy dzieci do teatru!

Z okazji Dnia Dziecka dzieci znów będą się mogły spotkać z Błękitnym
Psem w reż. Agaty Skowrońskiej. 
Jest to familijny spektakl muzyczny, zrealizowany na podstawie prozy
Beaty Majchrzak Opowieść o Błękitnym Psie, czyli o rzeczach trudnych
dla dzieci, nagrodzonej w III Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren
na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży (2013).
Przedstawienie adresowane jest do młodego odbiorcy, ale jego prze-
słanie ma bardzo uniwersalny charakter i skłania do przemyśleń każ-
dego z nas. Jest przewodnikiem po świecie emocji, uczy jak akceptować
i rozwiązywać najtrudniejsze problemy. W spektaklu nie zabraknie też
humoru i zabawy, a bajeczna wizualna forma oraz muzyczny rozmach
z pewnością zachwycą każdego Widza.

Bilety: 35, 30, 25, 20 zł www.teatrpolski.wroc.pl

fot. Jarek Kuśmierski

https://www.teatrpolski.wroc.pl/repertuar/
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Pettson i Findus: 
Mały kłopot, wielka przyjaźń

Kino Pogodna Dzieci
30 maja 11:00

Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 
ODT Pogodna, ul. Jana Pawła II 25, Warszawa 

Reżyser: Ali Samadi Ahadi, kraj produkcji: Niemcy, 2014
Pettson i Findus powracają… do swoich początków! Czy gadający kot
w zielonych ogrodniczkach może zostać przyjacielem człowieka? Jak
to wszystko się zaczęło? Rozbrykany Findus trafia pod opiekę cichego
Pettsona i wywraca jego spokojne życie do góry nogami.
Sympatyczny Pettson mieszka w drewnianym domku na skandynaw-
skiej prowincji. Nieco samotne dni wypełniają mu codziennie zajęcia:
łowienie ryb, opieka nad zwierzętami i dbanie o swój dom. Wkrótce pod
jego dach trafia niesforny Findus – pełen energii gadający kot w zielo-
nych ogrodniczkach! Bohaterowie przygód znanych i uwielbianych
książek Svena Nordqvista ponownie na ekranach kin w całej Polsce!
Czas trwania: 86 min. Seans filmowy stacjonarny/online (w zależno-
ści od sytuacji pandemicznej). Liczba miejsc ograniczona. Zapisy
przez formularz dostępny na www.domkulturywesola.net

Pettson i Findus: Mały kłopot, wielka przyjaźń

https://domkulturywesola.net/wydarzenie/kino-pogodna-dzieci-pettson-i-findus-maly-klopot-wielka-przyjazn/
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/547a/kino-pogodna-dzieci-pettson-i-findus-maly-klopot-wielka-przyjazn
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/547a/kino-pogodna-dzieci-pettson-i-findus-maly-klopot-wielka-przyjazn
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Łomiankowska 
Orkiestra Kameralna

30 maja 20:00
Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A

Wiele lat temu na terenie Łomianek osiedliło się kilkoro artystów. Zna-
leźli tu miejsce inspiracji, twórczych poszukiwań i wytchnienia od
zgiełku miasta. Tak zaczęła się piękna artystyczna tradycja tego
miejsca. Mimo wielu działań dotyczących sztuki wizualnej, przestrzeń
muzyczna do niedawna pozostawała niezagospodarowana a lokalni,
mniej znani muzycy i instrumentaliści, jak dotąd nie znaleźli ujścia dla
swojej twórczej pasji w żadnym wspólnym projekcie. Z odpowiedzią
na potrzebę stworzenia przestrzeni dla tych muzyków przyszedł Błażej
Sroczyński, który wraz z CK w Łomiankach zapoczątkował projekt Ło-
miankowskiej Orkiestry Kameralnej. Wstęp wolny!

Łomiankowska Orkiestra Kameralna

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/lomianki/wydarzenie/53w2/lomiankowska-orkiestra-kameralna
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/lomianki/wydarzenie/53w2/lomiankowska-orkiestra-kameralna
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Tobie Polsko Lekcje dla szkół 
i przedszkoli z okazji setnej rocznicy

wybuchu III powstania śląskiego
Do 30 maja

Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a
Setna rocznica wybuchu III powstania śląskiego przypomina nam o sile
narodowej, świadomości i tożsamości, pielęgnowanej niezależnie od
granic, gospodarczych interesów i narzuconych praw. Górny Śląsk przez
stulecia przynależał do innej państwowości – podlegał odmiennym re-
gulacjom prawnym i społecznym – a jednak duch polskości przetrwał
wśród jego mieszkańców. Sto lat temu Ślązacy ducha polskiego dali
największy wyraz swojej miłości do Polski – państwa, które uznali za
Ojczyznę. Z tej okazji zapraszamy grupy szkolne do udziału w lekcjach
poświęconych zarówno historii powstań, jak i osobom, przede wszyst-
kim związanym z Gliwicami i powiatem gliwickim, które zaangażowane
były w walkę o to, aby Śląsk znalazł się w granicach Rzeczypospolitej.
Zajęcia bezpłatne, realizowane na platformie ZOOM, prowadzone do
30 maja, od wtorku do piątku w godz. 09.00, 10.30 i 12.00. Zapisy:
783 560 006 (pon-pt, w g. 9.00-16.00). Info: muzeum.gliwice.pl

http://muzeum.gliwice.pl/pl/wydarzenia/tobie-polsko-lekcje-dla-szkol-i-przedszkoli-z-okazji-setnej-rocznicy-wybuchu-iii-powstania-slaskiego
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230 lat Konstytucji
Dzielnicowa wystawa historyczna

Do 31 maja
OK w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. Starzyńskiego 21

Pierwsza w Europie, druga na świecie, nasza Konstytucja z 1791 r. ma
już 230 lat. Dla uczczenia tej rocznicy zapraszamy na wystawę, która
przedstawia Konstytucję widzianą oczami naszych mieszkańców.
Uchwałą sejmu, rok 2021 ustanowiono rokiem Konstytucji 3 Maja. 
Wystawa plenerowa dostępna przy: Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy (ul. 1 Praskiego Pułku 33), Ośrodku Kultury w Dzielnicy We-
soła m.st. Warszawy (ul. Starzyńskiego 21), Ośrodku Działań Twór-
czych ,,Zielona” (ul. Wilanowska 3).

230 lat Konstytucji

https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53u3/230-lat-konstytucji-dzielnicowa-wystawa-historyczna
https://cojestgrane.pl/polska/mazowieckie/warszawa/wydarzenie/53u3/230-lat-konstytucji-dzielnicowa-wystawa-historyczna
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Namaluj mi historie

Konkurs „Namaluj mi historię” 2021
Do 31 maja

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, 184, Wrocław
IX edycja konkursu plastycznego odbędzie się pod hasłem „Moje
miasto do odkrycia”.
Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaki, uczniów szkół pod-
stawowych, wychowanków świetlic, domów kultury oraz uczestników
warsztatów plastycznych.
Konkurs przewiduje trzy kategorie wiekowe: prace przedszkolaków,
uczniów z klas 1–3 oraz z klas 4–8. Zadaniem uczestników jest przy-
gotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice, przedstawiającej ich
autorską wizję odkrywania ich miejscowości.

Konkurs

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/53pu/konkurs-namaluj-mi-historie-2021
https://www.zajezdnia.org/projekty/single/86
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ONLINE SPEKTAKL

Tropem Białej Sowy
impresje zimowe VOD

31 maja 22:00
Teatru Cortique Anny Niedźwiedź

Edukacja poprzez sztukę . Spektakl zwraca uwagę młodych odbiorców
na ważne wartości – wiedzę, intuicję, dojrzałość. Biała Sowa uosabia
te cechy i choć można by założyć, że zapewnią jej one powszechny sza-
cunek i sympatię, tak się nie dzieje. Sceniczna historia pokazuje jednak,
że warto być wiernym swoim zasadom i rozwijać szlachetność cha-
rakteru – piękna postawa Białej Sowy w finale spektaklu zostaje na-
grodzona, a inne postaci pojmują, iż o dojrzałość, mądrość i intuicję
trzeba dbać i wciąż ją w sobie rozwijać.  Spektakl uczy dzieci obcowania
ze światem teatru i opery. Autorska muzyka, ręcznie tworzone stroje
i charakteryzacje oraz wyraziste rekwizyty z pewnością przyciągną
uwagę najmłodszych.
Zakup biletów odbywa się poprzez serwis Bilety24 i zapewnia dostęp
do spektaklu na VOD

Transmisja online

Tropem bialej sowy

zapewnia dost?p do spektaklu na VOD
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/online/wydarzenie/518o/tropem-bialej-sowy-impresje-zimowe-vod-obsada-a
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Łukasz Karkoszka Poszukiwania
Do 31 lipca

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul.Wysockiego 29, Wałbrzych
Atysta zaprezentuje rzeźby oraz prace malarskie wykonane w plastycz-
nej glinie formowanej, barwionej i wypalanej w wysokiej temperaturze.
,,Ceramika to medium, które wykorzystuję w swojej twórczości, zarówno
w rzeźbie jak i malarstwie. Tematem moich realizacji rzeźbiarskich jest
człowiek. Ludzka postać przez swą różnorodność, dynamizm, zmien-
ność inspiruje do ciągłych interpretacji. Człowiek jest dla mnie tylko pre-
tekstem do kreowania idealnej formy, do pracy nad bryłą, nad doborem
proporcji mas, kierunku i skali. W trakcie kształtowania obiektu próbuję
zatrzeć realność postaci, tak by powstał, bardziej znak lub symbol, niż
realistyczny obraz. Za pomocą technik ceramicznych kreuję również
swoje kompozycje malarskie. Działanie szkliw, ich przenikanie, rozległa
paleta kolorystyczna i strukturalna daje inspirujące możliwości tworze-
nia reliefu i obrazu ceramicznego” - przekazuje Łukasz Karkoszka.
W Galerii Sztuki Współczesnej pojawią się prace - autora i uczestnika
wystaw indywidualnych i zbiorowych, laureata licznych nagród, wyróż-
nień i stypendiów. Większość z nich nie była nigdy wcześniej prezen-
towana. Będzie to absolutna premiera.
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70/70 Wystawa jubileuszowa 
Do 31 maja

Zamek Żupny, Muzeum Żup Krakowskich, ul. Zamkowa 8, Wieliczka
Autorzy scenariusza: dr Barbara Konwerska, Marek Skubisz
Wystawa prezentuje 70 wyselekcjonowanych obiektów ze zbiorów
Muzeum Żup Krakowskich. W ten sposób Muzeum upamiętnia jubi-
leusz 70-lecia swojego powstania. Zastosowane przez autorów kryte-
ria wyboru 70 „bohaterów” wystawy to wartość materialna, walory
artystyczne, a także wartość historyczna obiektów. Wśród eksponatów
znajdują się m.in.: róg Bractwa Kopaczy z 1534 r., prace Władysława
Skoczylasa, niezwykle cenna solniczka z agatu z końca XV w. oraz różne
okazy soli, prehistoryczne naczynia warzelnicze, rzeźby i obrazy, doku-
menty królewskie, starodruki, a także kukiełki z szopki z czasów II wojny
światowej wykonane przez założyciela Muzeum Alfonsa Długosza.
Zamek Żupny, w którym wystawa ma miejsce, jako bardzo cenny za-
bytek, został zaliczony do grona 70 obiektów. Wystawie jubileuszowej
„70/70” towarzyszy katalog, który oprócz informacji o obiektach za-
wiera także ciekawostki.  

www.muzeum.wieliczka.pl

fo
t. 

D.
 K

oł
ak

ow
sk

i

https://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/70-70-wystawa-jubileuszowa
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Prace z kolekcji Volkera Diehla

Prace z kolekcji Volkera Diehla
Every Truth has Four Corner

Do 6 czerwca
OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław

Wystawa prezentująca wybór prac z obszernej, bo liczącej blisko 1000
obiektów kolekcji Volkera Diehla, berlińskiego marszanda, współtwórcy
międzynarodowych targów Art Forum Berlin.
Cztery wybrane wątki prezentacji: A Singular View | The Minimal Mind,
Building a Constructed World | Fetish and Fantasy, koncentrują się na
dziełach powojennych i współczesnych, które do kolekcji włączane były
równolegle z życiem kolekcjonera.
Kurator wystawy, Mark Gisbourne, będący jednym z bardziej uznanych
i szanowanych kuratorów i historyków sztuki w Europie, we współ-
pracy z Volkerem Diehlem, stworzył niezwykłą opowieść o kolekcji, 
w ramach której będziemy mogli zobaczyć wybitne dzieła sztuki świa-
towej, w tym sporą grupę prac reprezentujących scenę sztuki rosyj-
skiej, niemieckiej i krajów azjatyckich.

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/534e/every-truth-has-four-corners.-prace-z-kolekcji-volkera-diehla
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Ikony Awangardy
ABC Awangardy. Cykl wykładów online

Do 15 czerwca 
Cricoteka, ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków

Cricoteka oraz Ośrodek Badań nad Awangardą działający przy Wydziale
Polonistyki UJ zapraszają na cykl wykładów w formule online 
i dyskusji po wykładach. Nowa odsłona pozwala nam wyłowić z ogrom-
nej galerii artystów związanych ze sztuką eksperymentalną najbardziej
intrygujące osobistości. Wraz z naszymi gośćmi odkrywamy nieznane
oblicze ruchu awangardowego, przyglądając się rozpoznawalnym ar-
tystom z nowych perspektyw, a także prezentując czołowych przed-
stawicieli awangard Europy Środkowej, zapomniane sławy Nowej
Sztuki, twórców sztuki bizarnej, niekonwencjonalnej, fascynującej swoją
odmiennością. Ikon szukamy we wszystkich dziedzinach twórczej dzia-
łalności: literaturze, kinie, teatrze, sztukach plastycznych czy muzyce. 
Wykłady publikowane są co dwa tygodnie we wtorki o g. 18.00 
na fanpage’u Cricoteki i na kanale Youtube (z napisami dla niesły-
szących). Po premierowej prezentacji zapraszamy na fanpage 
Cricoteki na spotkanie na żywo z możliwością zadawania pytań. 
Po premierze wykłady będą dostępne na Youtube.

ABC Awangardy: Ikony

https://www.facebook.com/Cricoteka
https://www.youtube.com/watch?v=QBMdE5tbxm0&list=PL6-jq-JSIqFJc-SFGD6k72uFcCs2BhtjN
https://cojestgrane.pl/polska/malopolskie/krakow/wydarzenie/53ty/abc-awangardy-ikony-cykl-wykladow-online
https://cojestgrane.pl/polska/malopolskie/krakow/wydarzenie/53ty/abc-awangardy-ikony-cykl-wykladow-online
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Monika Wilkońska 
Ikony, monikony, rysunki

Do 30 czerwca
Galeria Sztuki Online - Dworek Sierakowskich w Sopocie, 

ul. J. Czyżewskiego 12
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza na indywidualną wystawę
prac Moniki Wilkońskiej. Na ekspozycję składają się tradycyjne ikony
kanoniczne, malowane na złoconych deskach w konwencji nawiązu-
jącej do ikon monikony, czyli obrazy o współczesnej tematyce, a także
inspirowane literaturą rysunki. Kolekcję ikon uzupełniają inne prace
powstałe w gdańskiej pracowni Ikonostas, której przewodzi autorka.
Wystawa online dostępna na naszej stronie internetowej oraz w me-
diach społecznościowych.

Monika Wilkońska  - Ikony, monikony, rysunki

https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/sopot/wydarzenie/546k/galeria-sztuki-online-monika-wilkonska-ikony-monikony-rysunki
https://tps-dworek.pl/monika-wilkonska-ikony-monikony-rysunki-kwiecien-2021/
https://www.facebook.com/TowarzystwoPrzyjaciolSopotu
https://www.facebook.com/TowarzystwoPrzyjaciolSopotu
https://cojestgrane.pl/polska/pomorskie/sopot/wydarzenie/546k/galeria-sztuki-online-monika-wilkonska-ikony-monikony-rysunki
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Nagi nerw
Studio Mistrzyni: Rajkowska

Od 28 maja do 12 września
Galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

Artyści i artystki: Katka Blajchert, Paweł Błęcki, Pamela Bożek, Marianka
Grabska, Katarzyna Hołdys, Jakub Jakubowicz, Kamila Kobierzyńska, Da-
niel Kotowski, Mateusz Kowalczyk, Kasper Lecnim, Paulina Pankiewicz,
Dominika Piętak, Przemek Piniak, Magdalena Romanowska, Irmina Ru-
sicka, Ala Savashevich, Agata Siniarska, Viktoriia Tofan | Mistrzyni: Jo-
anna Rajkowska | Kuratorka programu galerii: Anna Mituś 
W maju 2021 zapraszamy widzów na wystawę ,,Nagi Nerw” realizowaną
w ramach studia mistrzowskiego prowadzonego na przestrzeni 2020 r.
przez Joannę Rajkowską. Studio Mistrzów to przegląd najciekawszych
zjawisk młodej sztuki współczesnej, organizowany od 2012 r. przez
BWA Wrocław. Dzięki niemu możliwe staje się spotkanie artystów i ar-
tystek, którzy zaliczani mogą być do klasyków współczesności, z twór-
cami i twórczyniami młodego pokolenia. Formuła Studia narzuca
mistrzowi lub mistrzyni rolę kuratorską i zadanie wyboru, a następnie
pracy z wybranymi do udziału w projekcie osobami. 

Nagi nerw. Studio Mistrzyni: Rajkowska

DOLNOŚLĄSKIE WYSTAWA

https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546j/nagi-nerw.-studio-mistrzyni-rajkowska
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/546j/nagi-nerw.-studio-mistrzyni-rajkowska

