
ISSN 1233-0086r

PISMO BEZPŁATNE - Nr 186 - rok wydania XVI - WWW.COJESTGRANE.PL

si
er

pi
eń

20
09

I n F O r M a t O r K U L t U r a L n y

zapraszają:
Ośrodek Kultury i sztuki we wrocławiu
Urząd Miasta Kudowa zdrój

straszny dwór
plenerowe widowisko operowe
22 sierpnia (sobota), Pstrążna k. Kudowy-zdroju
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WRZESIEŃ 2009
11 IX 19.00, piątek
Raj utracony – Krzysztof Penderecki
12 IX 19.00, sobota

Traviata – Giuseppe Verdi
13 IX 17.00, niedziela
Straszny dwór – Stanisław Moniuszko
15 IX 11.00, wtorek

Czerwony Kapturek – Jiří Pauer
Tajemnicze Królestwo – Opera dla dzieci

15 IX 19.00, wtorek
Straszny dwór – Stanisław Moniuszko
16 IX 19.00, środa

Halka – Stanisław Moniuszko
17 IX 19.00, czwartek

Halka – Stanisław Moniuszko
18 IX 19.00, piątek

Rękopis znaleziony w Saragossie
(balet) – Rafał Augustyn

Figle szatana (balet)
R. Augustyn, Adam Münchheimer,

Stanisław Moniuszko
Spektakl baletowy z orkiestrą

19 IX 19.00, sobota
Rigoletto – Giuseppe Verdi

20 IX 17.00, niedziela
Rigoletto – Giuseppe Verdi

22 IX 19.00, wtorek
Carmen – Georges Bizet

23 IX 19.00, środa
Carmen – Georges Bizet

24 IX 19.00, czwartek
Cyrulik sewilski – Gioacchino Rossini
25 IX 19.00, piątek
Cyrulik sewilski – Gioacchino Rossini
26 IX 19.00, sobota
Kobieta bez cienia – Richard Strauss
27 IX 17.00, niedziela

Wesele Figara – W. A. Mozart
29 IX 11.00, wtorek

Don Kichot (balet)
Ludwig A. Minkus

Akademia Opery i Baletu, muzyka z CD

30 IX 11.00, środa
Alicja w Krainie Czarów – R. Chauls
Tajemnicze Królestwo – Opera dla dzieci

30 IX 19.00, środa
Don Kichot (balet)

Ludwig A. Minkus, muzyka z CD

Kasa Opery Wrocławskiej czynna od 18 sierpnia br. w dni powszednie w godz. 10.00-18.00
Informacja i rezerwacja: tel. (071) 370 88 80/ (071) 370 89 48, tel./fax. (071) 370 88 81
Kasa Opery Wrocławskiej: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, tel. (071) 370 88 18

www.opera.wroclaw.pl

Szanowni Państwo!
W wakacyjne miesiące Opera Wrocławska uczestniczyła w dwóch międzyna-
rodowych festiwalach. W czerwcu na Festiwal de Wiltz w Luksemburgu pre-
zentowaliśmy „Nabucco” G. Verdiego w reżyserii Adama Frontczaka. W lipcu
podczas Thurn und Taxis Schlossfestival w Regensburgu (Niemcy) wystąpi-
liśmy z „Aidą” G. Verdiego (reż. A. Frontczak) oraz spektaklem baletowym
„Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego w choreografii Ewy Wycichowskiej i Vic-
tora Smirnova-Golovanova. Spektakle zostały entuzjastycznie przyjęte przez
publiczność i krytyków muzycznych.
Podczas występów w Wiltz sprzyjała nam pogoda, co jest niezwykle istotne
przy spektaklach open air, natomiast w Regensburgu z powodu wichury i ule-
wy zmuszeni byliśmy przerwać trzeci akt „Aidy” G. Verdiego. Dla naszych
kolejnych przedstawień aura była już znacznie bardziej łaskawsza, występo-
waliśmy przy pięknej pogodzie pod gwiaździstym niebem.
W sierpniu zespół Opery Wrocławskiej wyrusza na kolejne zagraniczne tour-
nee – do Xanten (Niemcy) gdzie podczas Sommerfestspiele zaprezentuje-
my 4 spektakle „Nabucco” G. Verdiego, które obejrzy około 16 tysięcy
widzów. Pod koniec sierpnia po powrocie do kraju, rozpoczniemy przygoto-
wania do nowego sezonu artystycznego.
Ponieważ mamy jeszcze sezon urlopowy, proszę przyjąć serdeczne życzenia uda-
nego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu na spektaklach Opery Wrocławskiej.

Ewa Michnik
Dyrektor Opery Wrocławskiej

Zdjęcie ze spektaklu „Aida” G. Verdiego, które zamieściła gazeta „Regensburg”
Zespół Opery Wrocławskiej wystąpił na tegorocznym festiwalu
Thurn und Taxis Schlossfestspiele w Regensburgu w dniach 17-19.07.2009r.
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StraSzny Dwór w PStrążnej
W sobotę, 22 sierpnia, o godz. 20.30, w scenerii urokliwego Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego roz-
pocznie się niezwykłe widowisko operowe zorganizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu we współ-
pracy z Urzędem Miejskim w Kudowie-Zdroju. Pstrążańską wersję opery przygotuje Polska Opera

Kameralna kierowana przez wybitne-
go artystę – Kazimierza Kowalskiego.
Wstęp na widowisko jest bezpłatny.

StraSzny Dwór
OpERA W 4 AKTACH Z pROLOGIEM

Muzyka: Stanisław Moniuszko
Libretto: Jan Chęciński

Kier. muz.: KAZIMIERZ WIENCEK
Reżyseria: KAZIMIERZ KOWALSKI

MIECZNIK – baryton
ANDRZEJ NIEMIEROWICZ

JADWIGA – mezzosopran
AGNIESZKA MAKÓWKA

HANNA – sopran
MAŁGORZATA KULIŃSKA

DAMAZY – tenor
KRZYSZTOF MARCINIAK

ZBIGNIEW – bas
KAZIMIERZ KOWALSKI

STEFAN – tenor
ANDRZEJ JURKIEWICZ

CZEŚNIKOWA – sopran
SYLWIA MASZEWSKA

Akcja opery rozgrywa się w XVIII w.
Zbigniew i Stefan wracają do domu
po wyprawie wojennej, przysięgają się
nie żenić. Inne plany ma ich stryjenka -
Cześnikowa. Bracia odwiedzają starego
Miecznika i poznają tam jego piękne
córki. Tymczasem Cześnikowa, która
chce ich wydać za inne panny, wyrabia
im złą markę u Miecznika. Damazy,
panny i Skołuba postanawiają przeko-
nać się, czy panicze faktycznie są tchó-
rzami. Skołuba opowiada historię
Strasznego Dworu. Goście decydują się
wyjechać. Podstęp Damazego, starają-
cego się o Hannę wychodzi na jaw, po-
dobnie jak wzajemne zauroczenie
młodych. Bracia proszą Miecznika
o błogosławieństwo, ten wyraża zgodę
i z radością błogosławi obie pary.
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FORUM MUSICUM – OD śREDNIOWIECZA DO WSPóŁCZESNOśCI
Forum Musicum jest jednym z ciekawszych festiwali muzyki dawnej w Europie. W repertuarze planowanych wy-
darzeń koncertowych pojawią się pewne nowości. Na gruncie koncertów kameralnych przez cały czas trwania fe-
stiwalu przeplatać się będą trzy kręgi repertuarowe. pierwszy z nich obejmie serię recitali na barokowych
instrumentach dętych, które być może w niedostatecznym jeszcze stopniu tworzą u nas przeciwwagę dla skrzypiec
i klawesynu na gruncie historycznego wykonawstwa barokowego. Mam nadzieję, że każdy z tych instrumentów uda
się przedstawić w repertuarze szczególnym, charakterystycznym dla ośrodków, w których się rozwijały. Kolejny krąg
to muzyka epok wcześniejszych: repertuar średniowieczny i renesansowy, który gości na polskich estradach kon-
certowych dość rzadko. I wreszcie krąg trzeci: muzyka współczesna wykonywana na dawnych instrumentach, zja-
wisko nie tak nowe jak można by pomyśleć, jednak w polsce bardzo mało znane.

W programie festiwalu znajdą się także trzy wydarzenia koncertowe większego kalibru. punktem kulminacyj-
nym będzie efektowny spektakl taneczny „Ballet de nations” w wykonaniu baletu dworskiego Cracovia Danza.
W programie tego spektaklu są tańce ludowe polskie czeskie węgierskie oraz wersje przetworzone na użytek dwo-
ru, również w sferze kostiumu. ponadto planuję występ grupy młodzieżowej – zagra najlepszy zespół wyłonio-
ny podczas kaliskiego przeglądu młodzieżowych zespołów muzyki dawnej Schola Cantorum. pokazywanie
publiczności niejednokrotnie nadzwyczajnych osiągnięć tych nielicznych amatorskich zespołów młodzieżowych
uważam za ważny obowiązek.

I wreszcie by dać się zauważyć mieszkańcom miasta kilkakrotnie w czasie trwania festiwalu zagra głośna mu-
zyka w plenerze. Będą to specjalnie przeznaczone do grania na wolnym powietrzu renesansowe i średniowiecz-
ne instrumenty dęte. pojawią się w miejscach historycznych, przed koncertami, a także w mniej
reprezentacyjnych, ważnych częściach miasta. Zapraszając artystów z różnych stron polski i Europy staram się
nie zapominać, że Forum Musicum jest ważnym miejscem prezentacji dla wrocławskich artystów działających
w dziedzinie muzyki dawnej. Wrocław stał się w ostatnich latach miejscem wielu nowych, ciekawych przedsię-
wzięć w tej dziedzinie i nie może ich na festiwalu zabraknąć.

Tomasz Dobrzański, Dyrektor artystyczny
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Forum muSicum 10-31 SierPnia 2009
1100 Viii 20.00 ko�ściół�św.�Elż�bie�ty
AS SUMP TA EST MA RIA IN CA ELUM 
Cho ra ło we i or ga nal ne śpie wy na świę to Wnie bo wzię cia NMP
Vox No stra (Ber lin), Bur kard We hner
12 Viii 20.00 ko�ściół�św.�Ma�cie�ja
MI ŁOśĆ I ME LAN CHO LIA 
Gu il lau me de Ma chaut – bal la dy, ron da i mo te ty
Ars Can tus (Wro cław), To masz Do brzań ski
1144 Viii 20.00 Au�la�Le�opol�di�na
... SO DIENT DAS CLA RI NET AUF AN GE NEH ME WE ISS… 
Mu zy ka XVIII wie ku na hi sto rycz nych klar ne tach
Chri stian Le ithe rer – cha lu me au, klar net ba ro ko wy, klar net kla sycz ny
Bar ba ra Le ithe rer – vio la da gam ba, Bar ba ra Wil li – kla we syn
1166 Viii 20.00 Te�atr�La�lek�–�sce�na�let�nia
BAL LET DES NA TIONS 
Tań ce lu do we Czech, Pol ski, Wę gier i Sło wa cji
oraz ich ba ro ko we trans fi gu ra cje dwor skie
Cra co via Dan za (Kra ków), Ro ma na Agnel, Col le gium Ma ria num (Pra -
ga), Ja na Se merádová, So la men te na tu ra li (Bra ty sła wa), Mi loš Va lent
17 Viii 20.00 Te�atr�La�lek
I VIR TU OSI DI DRES DA 
Mu zy ka obo jo wa ze zbio rów drez deń skich
Ma rek Nie wie dział – obój ba ro ko wy
To masz We so łow ski – fa got ba ro ko wy, Mar cin Sze lest – kla we syn
1188 Viii 20.00 Te�atr�La�lek
IN THE EN CHAN TE MENT OF THE FLU TE 
Ja na Se merádová – flau to tra ver so, Pa vel Ser bin – vio lon cze la ba ro ko wa
Alek san dra Ru po ciń ska – kla we syn
1199 Viii 20.00 Te�atr�La�lek
FRAN CI SZEK SCHU BERT PIĘK NA MŁY NAR KA 
Piotr Olech – alt, Ewa Pra wuc ka – for te pian, Jan Blec ki – re cy ta cja
2200 Viii 20.00 ko�ściół�św.�Ma�cie�ja
CAN CIO NE RO DE PA LA CIO 
Hisz pań ska mu zy ka zło te go wie ku
An na Mi ko łaj czyk – so pran, De ka me ron (War sza wa), Ta de usz Cze chak
2211 Viii 20.00 Ka�pli�ca�Zi�mo�wa�ko�ścio�ła�NMp�na pia�sku
TĘ SK NO TA I EKS TA ZA 
Bal la te, cac ce, istan pit te schył ku tre cen ta
Sa bio net ta (War sza wa), Agniesz ka Obst
2222 Viii 20.00 Ko�ściół�św.�Elż�bie�ty
SO NA TE CON CER TA TE IN STIL MO DER NO 
Wło ska mu zy ka po cząt ków XVII wie ku
Ca pri cor nus En sem ble (Stut t gart), Hen ning Wiegräbe
Co si mo Sta wiar ski – skrzyp ce ba ro ko we, Fri th jof Smith – cynk
Hen ning Wiegräbe – pu zon ba ro ko wy, Da nie la Do lci – kla we syn, po zy tyw
2288 Viii 20.00 Fil�har�mo�nia�im.�W.�Lu�to�sław�skie�go
POL SKA MU ZY KA WSPóŁ CZE SNA NA IN STRU MEN TACH DAW NYCH 
An na Mi ko łaj czyk – so pran, Ars No va (War sza wa), Ja cek Urba niak
2299 VIII 20.00�Te�atr�La�lek
AR MO NIA DI FLAU TI 
XVII -wiecz ne so na ty i can zo ny a piú par ti
Hor ren dus z Gim na zjum nr 3 im. Ma rii Ko nop nic kiej w Cie cha no wie
– lau re at 31 Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Scho la Can to rum Ka lisz 2009
3311 Viii 20.00 ko�ściół�św.�Krzy�ża
GU IL LAU ME DE MA CHAUT – MES SE DE NO TRE DA ME 
Pro duk cja Fe sti wa lu „Pieśń Na szych Ko rze ni” (Ja ro sław)
Mar cel Pérès, Ja ro sław ski Chór Fe sti wa lo wy
przy współ udzia le Sto wa rzy sze nia„Scho la Gre go ria na Si le sien sis”

BILETY: w�cenie�15�zł�normalne�10�zł�ulgowe�
do�nabycia�w�miejscu�koncertu�
na�godzinę�przed�jego�rozpoczęciem.

Przedsprzedaż:
pasaż�pod�Błękitnym�Słońcem,�Rynek�9

Organizator Festiwalu:

Or ga ni zo wa ny od 2003 ro ku wro cław ski fe sti -
wal Fo rum Mu si cum po świę co ny jest mu zy ce
daw nej wy ko ny wa nej na hi sto rycz nych in stru -
men tach i z za sto so wa niem hi sto rycz nych prak -
tyk wy ko naw czych.

Ist�nie�ją�cy�od 2003�ro�ku�wro�cław�ski�fe�sti�wal�Fo�-
rum�Mu�si�cum�po�świę�co�ny�jest�mu�zy�ce�daw�nej
wy�ko�ny�wa�nej� na hi�sto�rycz�nych� in�stru�men�tach
i z za�sto�so�wa�niem�hi�sto�rycz�nych�prak�tyk�wy�ko�-
naw�czych.�Od�by�wa� się� za�wsze�w sierp�niu,� ale
rytm�kon�cer�tów�ewo�lu�uje�z ro�ku�na rok.�Fe�sti�wal
stwa�rza�za�rów�no�uro�czy�stą�at�mos�fe�rę�świę�ta�mu�-
zy�ki,�jak�i stan�wy�so�kiej�ja�ko�ści�co�dzien�nej.�Fo�-
rum� Mu�si�cum� kon�cen�tru�je� się� na re�per�tu�arze
z okre�su 1600� –� 1800� po�nie�waż� jest� to� czas,
w któ�rym�po�wsta�ły�wiel�kie�dzie�ła�mu�zy�ki�eu�ro�pej�-
skiej,�czas�oświe�ce�nia,�czas�na�ro�dzin�współ�cze�-
sno�ści.�Te�ma�tem�fe�sti�wa�lu 2008�jest�ar�chi�tek�tu�ra
ja�ko�prze�strzeń�mu�zycz�na.�Ozna�cza�to�tyl�ko�ty�le,
że�mu�zy�ka�za�zwy�czaj�pi�sa�na�by�ła�do okre�ślo�nej
sy�tu�acji:�do ko�ścio�ła,�do te�atru,�do pa�ła�cu,�do sa�-
lo�nu,�do sa�li�kon�cer�to�wej,�do wy�ko�na�nia�na wol�-
nym� po�wie�trzu.� Bio�rąc� pod uwa�gę� te
uwa�run�ko�wa�nia,� fe�sti�wal� pro�po�nu�je� mu�zy�kę
w do�sko�na�le�zna�nych�pu�blicz�no�ści�wnę�trzach,�ale
uży�tych�ina�czej�niż�za�zwy�czaj...

www.wratislaviacantans.pl
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Mię�dzy�na�ro�do�we� Mi�strzow�skie� Kur�sy� pia�ni�stycz�ne� we
Wro�cła�wiu�są�or�ga�ni�zo�wa�ne�co�rocz�nie�od 1993�r.�przez�To�wa�rzy�stwo
im.�F.�Lisz�ta.�Cie�szą�się�one�już�znacz�ną�mię�dzy�na�ro�do�wą�re�no�mą,
uczest�ni�czy�ło�w nich�bli�sko 500�pia�ni�stów�z 26�kra�jów�w Eu�ro�pie,�Azji
i Ame�ry�ce�pół�noc�nej.�Ce�lem�tych�spo�tkań,�prze�zna�czo�nych�dla�za�-
awan�so�wa�nych�już�pod wzglę�dem�pro�fe�sjo�nal�nym�mło�dych�ar�ty�stów,
jest�moż�li�wość�dal�sze�go�do�sko�na�le�nia�swo�ich�umie�jęt�no�ści�pod kie�-
run�kiem�naj�wy�bit�niej�szych�pia�ni�stów�-pe�da�go�gów.�Nie�jed�no�krot�nie�ta
for�ma�kształ�ce�nia,�ma�bar�dzo�du�że�(cza�sem�na�wet�de�cy�du�ją�ce)�zna�-
cze�nie�dla�roz�wo�ju�oso�bo�wo�ści�ar�ty�stycz�nej�i pro�fe�sjo�nal�nych�umie�-
jęt�no�ści�mło�dych�mu�zy�ków.�Kurs�prze�zna�czo�ny�jest�przede�wszyst�kim
dla�kan�dy�da�tów�przy�go�to�wu�ją�cych�się�do mię�dzy�na�ro�do�wych�i kra�jo�-
wych�kon�kur�sów�mu�zycz�nych,�nie�jest�to�jed�nak�wy�móg�ob�li�ga�to�ryj�-
ny.� Uczest�ni�cy� mo�gą� zgło�sić� do�wol�ny� re�per�tu�ar� so�li�stycz�ny,� lub
w za�kre�sie�du�etów�for�te�pia�no�wych.�Na te�go�rocz�nym�kur�sie�pia�ni�ści
pra�co�wać�bę�dą�pod kie�run�kiem�Alek�sie�ja�Or�ło�wiec�kie�go�–�wy�bit�ne�go
pia�ni�sty�i pe�da�go�ga�z Sankt�pe�ters�bur�ga,�któ�ry�m.in.�pro�wa�dził�już
w na�szym�kra�ju�po�nad 20�kur�sów�pia�ni�stycz�nych�i był�ju�ro�rem 10�kon�-
kur�sów.�Wy�kła�dy�na te�mat�gry�á�vi�sta�oraz�ro�li�pra�wi�dło�we�go�przy�go�-
to�wa�nia� in�stru�men�tu�w dy�dak�ty�ce� i wy�ko�naw�stwie� pia�ni�stycz�nym
wy�gło�si�Ju�liusz�Ada�mow�ski,�a w pro�ble�ma�ty�kę�aku�sty�ki�sal�kon�cer�to�-
wych�i tech�ni�ki�na�grań�wpro�wa�dzi�dr�Mau�ry�cy�Kin).�
Kie�row�nic�two�ar�ty�stycz�ne�i or�ga�ni�za�cyj�ne�kur�su,�po�dob�nie�jak�w po�-
przed�nich�la�tach,�spra�wu�je�Ju�liusz�Ada�mow�ski.�

XVi miĘDzynaroDowy miStrzowSKi KurS PianiStyczny 
wrocŁaw, 17-27 SierPnia 2009

Otwarte zajęcia kursu odbywać się będą codziennie  od 17 sierpnia
w Klubie Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9.
Do�tegorocznej�edycji�zgłosiło�się�12�pianistek�i�pianistów��z�polski,
USA�i�Węgier.��Łącznie�uczestnicy�kursu�są�laureatami�kilkudziesięciu
nagród�i�wyróżnień�na�różnych�konkursach�muzycznych.�
Odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:
17 sierpnia, godz. 19.30 -�Wrocław,�Klub�Muzyki�i�Literatury
(Krisztina�Taraszova�-�Węgry�i�Grzegosz�Niemczuk�-�polska)
21 sierpnia, godz. 18.00 -�Brzeg,�Zamek�piastów�Śląskich��
22 sierpnia, godz. 19.30 -�Duszniki�Zdrój,�Dworek�Chopina�
23 sierpnia, godz. 18.00 -�Wrocław,�Filharmonia
27 sierpnia, godz. 19.30 -�Wrocław,�Klub�Muzyki�i�Literatury
koncert�połączony�z�wręczeniem�dyplomów

Aleksandra�BARON�polska
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Brigitta�TARASZOVA�Węgry Krisztina�TARASZOVA�Węgry

Michał�BŁASZCZYK�polska�

Karolina�CZECH�polska Marta�CZECH�polska

Anna�HAISIG�polska� Violetta�KOSS�polska/USA�

piotr�KOWAL�polska Justyna�KREFT�polska

Grzegorz�NIEMCZUK�polskaTamara�NIEKLUDOW�polska

Kurs�or�ga�ni�zo�wa�ny�jest�przy współ�pra�cy�or�ga�ni�za�cyj�nej�pań�stwo�wej�Szko�ły�Mu�-
zycz�nej II stop�nia,�Fil�har�mo�nii�Wro�cław�skiej,�Klu�bu�Mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry�we�Wro�-
cła�wiu,�Mu�zeum�pia�stów�Ślą�skich�w Brze�gu� i Miej�skie�go�Ośrod�ka�Kul�tu�ry
i Spor�tu�w Dusz�ni�kach�Zdro�ju�oraz�przy po�mo�cy�Wy�dzia�łu�pro�mo�cji�Urzę�du�Mar�-
szał�kow�skie�go�i przed�się�bior�stwa�pro�duk�cyj�no�-Han�dlo�we�go�„Cre�ator”�we�Wro�-
cła�wiu.�Re�ali�za�cję�kur�su�umoż�li�wi�ły�do�fi�nan�so�wa�nia�przez�Cen�trum�Edu�ka�cji
Ar�ty�stycz�nej�w War�sza�wie�i Sa�mo�rząd�Wo�je�wódz�twa�Dol�no�ślą�skie�go.�
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wie czo ry tum SKie
KON�CERT:�Can ta Com pa na –�hisz�pań�ski�chór�spod�San�-
tia�go�de�Com�po�ste�la
WY�KŁAD:�Bro ni sław Za they –�pre�zes�wro�cław�skie�go�od�-
dzia�łu�pTTK,�naj�bar�dziej�zna�ny�wro�cław�ski�prze�wod�ni�k,
lau�re�at�Na�gro�dy�Wro�cła�wia.�Wykłap�pt.�„Szlak�piel�grzym�-
ko�wy�św.�Ja�ku�ba�do San�tia�go�de�Com�po�ste�la”
Wstęp�wol�ny

23 sierp nia, godz. 19.00
Ko ściół Naj święt szej Ma rii Pan ny na Pia sku

2 sierp nia –�Mi�chal�No�ven�ko�–�or�ga�ny�/Cze�chy/
9 sierp nia –�Ar�nau�Rey�nes I Flo�rit�–�or�ga�ny�/Hisz�pa�nia/
Fry�de�ryk�Stan�kie�wicz�–�for�te�pian�/im�pro�wi�za�cje/
16 sierp nia –�Ro�man�pe�ruc�ki�–�or�ga�ny,�piotr�Sutt�–�per�k.
23 sierp nia –�Le�opol�das�Di�grys�–�or�ga�ny�/Li�twa/
Ro�mu�ald�Erenc�–�gi�ta�ra�kla�sycz�na
30 sierp nia –�Adam�Ma�ko�wicz�–�for�te�pian
Ju�an�pa�ra�dell�So�le�–�or�ga�ny�/Rzym/
Bi le ty: Im�part,�tel. 071/341-94-32, 071/344-69-66

Kon cer ty od by wają się nie dzie lę o godz. 19.30 
w Ko ście le Uni wer sy tec kim, pl. Uni wer sy tec ki 1

wie czo ry or ga no we 
u Bo żej oPatrz no ści

Za�pra�sza�my� Miesz�kań�ców� Wro�cła�wia� do uczest�nic�twa
w czwar�tej�już�edy�cji�fe�sti�wa�lu.�Kon�cer�ty�tra�dy�cyj�nie�od�by�-
wać�się�bę�dą�w ko�ście�le�Opatrz�no�ści�Bo�żej�(ul.�Ka�zi�mie�rza
Wiel�kie�go 29)�w trzy��ko�lej�ne��nie�dziel�ne�wie�czo�ry�sierp�nia.

W tym� ro�ku� pro�po�nujemy� pań�stwu� mu�zy�ką� or�ga�no�wą
w przed�nim�wy�ko�na�niu�zna�ko�mi�tych�Ar�ty�stów.

Cykl za in au gu ru je re ci tal Chri stia na M. Ra ise ra (or�ga�ni�-
sty�lu�te�arń�skie�go�ko�ścio�ła�w Karls�ru�he).
W�dwa�po�zo�sta�łe�wie�czo�ry�usły�szy�my�pol�skich�wy�ko�naw�-
ców,�re�pre�zen�tu�ją�cych�mło�de�po�ko�le�nie�pol�skich�or�ga�ni�-
stów:� Da riu sza Bą kow skie go (ad�iunk�ta� w Ka�te�drze
Or�ga�nów�i Kla�we�sy�nu�AM�w Kra�ko�wie)�
oraz�Mi cha ła Mar ku szew skie go (or�ga�ni�sty�ko�ścio�ła�Ewan�-
ge�lic�ko�-Re�for�mo�wa�ne�go�w War�sza�wie).
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Koncert KameraLny
Wystąpi�12-oso�bo�wy�ze�spół�pol�skich�i nie�miec�kich�stu�den�tów�szkół�mu�zycz�-
nych,�uczest�ni�ków�wa�ka�cyj�ne�go�kur�su�mu�zy�ki�ka�me�ral�nej�w Do�mu�Spo�tkań
pol�sko�-Nie�miec�kich�w Mo�ra�wie�k.�Strze�go�mia.
Koncert�odbędzie�się�w Ko�ście�le�Opatrz�no�ści�Bo�żej�we�Wro�cła�wiu�przy�ul.
Ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go 29�w dniu 8�sierp�nia�o godz. 17.00�pod kie�row�nic�twem
ar�ty�stycz�nym�Mech�tild�Ort�schig�zna�nej�skrzy�pacz�ki�Or�kie�stry�pań�stwo�wej
w Stut�t�gar�cie.
W pro gra mie: J.�S.�Bach�–�kon�cert�na skrzyp�ce�i or�kie�strę�E�-dur
oraz III Kon�cert�Bran�den�bur�ski�G�-dur;
A.�Vi�val�di�–�Kon�cert�na wio�lon�cze�lę�i or�kie�strę D�-dur:
Ch.�Sta�mitz�–�Sym�pho�nie�Con�cer�tan�te�na skrzyp�ce�i al�tów�kę D�-dur
So li sta mi kon cer tu bę dą: Ma�ciej�Ma�cie�jew�ski,�Ma�te�usz�Urban,�Mał�go�rza�ta
i Ma�te�usz�Wa�siu�cio�nek

8 sierp nia, godz. 17.00, Wstęp wol ny
Ko ściół Opatrz no ści Bo żej we Wro cła wiu, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 29

wra ti SLa Via can tanS
5-20 wrze śnia 2009

Fe�sti�wal�roz�wi�ja�skrzy�dła!�Obec�nie�sku�-
pia� się� wo�kół� trzech� in�ten�syw�nych
week�en�dów� � (mniej� jest� kon�cer�tów
w dni�po�wsze�dnie).�Miej�my�na�dzie�ję,�że
owo�no�we�usta�wie�nie�bę�dzie�do�god�-
niej�sze�za�rów�no�dla�lo�kal�nej�pu�blicz�no�-
ści� jak� i dla� wie�lu� go�ści� � z re�gio�nu
dol�no�ślą�skie�go�i za�gra�ni�cy.
W�tym�roku�Fe�sti�wal�od�da�je�hołd�G.�F.
Han�de�lo�wi�w rocz�ni�cę�śmier�ci�kom�-
po�zy�to�ra,�przy�go�to�wu�jąc�dwa�z naj�-
świet�niej�szych�je�go�ora�to�riów.�John
Eliot�Gar�di�ner�wraz�z The�Mon�te�ver�di
Cho�ir�i The�En�glish�Ba�ro�que�So�lo�ists
wra�ca�do Wro�cła�wia�z ży�wym�i dra�-
ma�tycz�nym�Isra�elem�w Egip�cie,�na�to�-
miast�Dy�rek�tor�Ar�ty�stycz�ny�fe�sti�wa�lu
paul�McCre�esh�i je�go�Ga�brie�li�Con�sort
&�play�ers�od�da�ją�w rę�ce�pu�blicz�no�ści
głę�bo�ko�udu�cho�wio�ną�The�odo�rę.
Or�kie�stra� Fil�har�mo�nii� Wro�cław�skiej
pod ba�tu�tą�Ma�estro�Jac�ka�Ka�sp�szy�ka�za�-
gra� po�tęż�ną II Sym�fo�nię� G.� Mah�le�ra.
W pro�gra�mie�fe�sti�wa�lu�znaj�dzie�my�tak�że
wie�le�re�ci�ta�li�ma�ją�cych�miej�sce�we�Wro�-
cła�wiu�oraz�na Dol�nym�Ślą�sku.�Wy�stą�-
pią� mię�dzy� in�ny�mi� An�dre�as� Scholl,
Ber�nar�da� Fink� oraz� po raz� pierw�szy
na fe�sti�wa�lu,�sław�ny�Kro�nos�Qu�ar�tet.�
Ostat�ni�week�end�ob�fi�tu�je�w ak�cen�ty
wło�skie.�Go�ść�mi�fe�sti�wa�lu�bę�dą�Gio�-
van�ni�An�to�ni�ni�wraz�z Il�Giar�di�no�Ar�-
mo�ni�co� i Ber�nar�dą� Fink.� Fe�sti�wal
za�my�ka�wspa�nia�łe�wy�da�rze�nie�– kon�-
cert�ple�ne�ro�wy�z udzia�łem�Alek�san�dry
Ku�rzak,�Or�kie�stry� Fe�sti�wa�lo�wej� oraz
Chó�rów�pro�jek�tu�Śpie�wa�ją�ca�pol�ska
wspo�ma�ga�nych�przez�Chór�Fil�har�mo�-
nii�Wro�cław�skiej.�Kon�cert�po�pro�wa�dzi
paul�McCre�esh,�a usły�szy�my�mię�dzy
in�ny�mi�naj�pięk�niej�sze�arie�ope�ro�we�G.
Ver�die�go,�czy�G.�Ros�si�nie�go.

www.wratislaviacantans.pl

VI FE STI WAL MŁO DYCH OR KIESTR 
Kon�cer�ty� mu�zy�ki� kla�sycz�nej� w wy�ko�na�niu
mło�dych�mu�zy�ków�wy�peł�nią�dźwię�kiem�i nie�-
zwy�kłą�at�mos�fe�rą�pięk�ne�wnę�trze�Ka�te�dry�Ma�-

rii�Mag�da�le�ny� przy ul.� Szew�skiej�we�Wro�cła�wiu.� Cie�ka�wy� i uroz�ma�ico�ny
re�per�tu�ar�wy�ko�na�ny�bę�dzie�na naj�wyż�szym�po�zio�mie�ar�ty�stycz�nym.�Za�pra�-
sza�my�pań�stwa�go�rą�co�do udzia�łu�w kon�cer�tach.�Wie�rzy�my,�że�w te�go�rocz�-
nym�pro�gra�mie� każ�dy� z pań�stwa� znaj�dzie� coś�dla� sie�bie,� a peł�ne�we�rwy
i en�tu�zja�zmu�wy�ko�na�nia�mło�dych�pa�sjo�na�tów�mu�zy�ki�sta�ną�się�czę�ścią�wa�ka�-
cyj�ne�go�wy�po�czyn�ku�w gro�nie�ro�dzi�ny�i przy�ja�ciół.�
14 sierp nia, godz. 19.00 Ka te dra Ma rii Mag da le ny 
JU�GEND�-JAZ�ZOR�CHE�STER�SACH�SEN /Niem�cy/
Rolf�von�Nor�den�skjöld�–�dy�ry�gent
pro�gram:�Jazz�&�Clas�sic�w uni�kal�nym�opra�co�wa�niu�dla�or�kie�stry�jaz�zo�wej.
15 sierp nia, godz. 19.00 Ka te dra Ma rii Mag da le ny 
OR�KIE�STRA�SYM�FO�NICZ�NA�pSM II st.�im.�R.�BU�KOW�SKIE�GO we�Wro�cła�wiu
Ar�tur�Wró�bel�–�dy�ry�gent
W pro�gra�mie�m.in.:�S.�Mo�niusz�ko,�W.�Ki�lar,�J.�Strauss,�p. I.�Czaj�kow�ski�i in.
29 sier pnia, godz. 19.00 Ka te dra Ma rii Mag da le ny 
OR�KIE�STRA�SYM�FO�NICZ�NA�pSM I i II st.�im. F.�CHO�pI�NA w Opo�lu
Kam�mer�chor�Ma�ria�-Ward�-Schu�le�i Wil�li�gis�-Gym�na�sium�Ma�inz�/Niem�cy/
Hu�bert�pro�cho�ta�–�dy�ry�gent
pro�gram:�J.�Haydn�–�Ora�to�rium�„Stwo�rze�nie�świa�ta”.
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6.08, g. 20.30

Ala�Janosz�„Bez�prądu”�
Bilety:�14/12/9�zł.

jazz KLuB ru ra, Ła zien na 4

13.08, g. 20.30

Kasia�Mirowska�„Bez�prądu”
Bilety:�12/9�zł.

18.08, g. 20.30
Full�Access�–�jam�session
Wstęp�wolny
19.08, g. 20.30
@ndy�w.�blues�session�feat.�
Asia�Kwaśnik
Bilety:�12/9�zł.
20.08, g. 20.30

Ryszard�Styła�„Bez�prądu”
Bilety:�12/9�zł.
21.08, g. 20.30
Funk4fun
Bilety:�12/9�zł.
25.08, g. 20.30
SOC�Band�–�jam�session
Wstęp�wolny
26.08, g. 20.30
ZBYLU�BAND�–�blues�session
Bilety:�12/9�zł.
27.08, g. 20.30
Natalia�Lubrano�„Bez�prądu”
Bilety:�12/9�zł.
28.08, g. 20.30
HooDoo�Band�
„Funkowy�Koniec�Wakacji”
Bilety:�18/14�zl.
30.08, g. 20.30
poważna� Niedziela� –� słuchamy
klasyki.�Wstęp�wolny

5.08, g. 20.30

OUT�SI�DER�–�Blu�es�Ses�sion.�Bi�le�ty: 12/9 zł.

7.08, g. 20.30 - The�Crackers�Band.�Bilety:�14/12�zł.
11.08, g. 20.30. przemek�Jarosz�Trio�–�jam�session.�Wstęp�wolny
12.08, g. 20.30. HooDoo�Trio�–�blues�session.�Bilety:�12/9�zł.

14.08, g. 20.30

MADLOVE.�Bilety:�14/12�zł.

1.08; 8.08; 15.08; 22.08; 29.08 g. 20.30 – Sal�sa.�Wstęp�wol�ny
2.08; 9.08; 16.08; 23.08; 30.08 g. 20.30 – po�waż�na�Nie�dzie�la�–�słu�cha�my�kla�sy�ki.�Wstęp�wol�ny
3.08; 10.08; 17.08; 24.08; 31.08 g. 20.30 – pia�no�Bar.�Wstęp�wol�ny
4.08, 20.30 – SOC�Band�–�jam�ses�sion.�Wstęp�wol�ny
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KLuB Li Ver Po oL
ul. świd nic ka 37

1.08; 22.08 (soboty)
BACK�TO�THE�80’s�(DJ�Zielony)�5�zł
3.08; 10.08; 17.08; 24.08; 31.08 (poniedziałki)�
Jam�Session�Rock�&�Blues
4.08 (wtorki)�WroStage:�positiva�5�zł
5.08; 12.08; 19.08; 26.08 (środy)�WednesGAME
6.08; 13.08, 20.08; 27.08 (czwartki)�
Jam�Session�Rock�&�Blues
7.08; 14.08 (piątki)�Rockoteka�(DJ�Einar/Angelo)
8.08 (sobota)�Liverpool�party�(DJ�Angelo�Einar)�5�zł
11.08 (wtorek)�WroStage:�Whitemilk�[acoustic]�FREE
15.08 (sobota)�Fast�Fashion�(DJ�SlowBlow)�5�zł
18.08 (wtorek)�WroStage:�koncert
21.08 (piątek)�Rammstein�party�(DJ�psycho�Einar)�FREE
23.08 (nd)�Guitar�Hero�Tournament:� The�Legends�of
Rock�od�godz:�17.00
25.08 (wtorek)�WroStage:��koncert
28.08 (piątek)�Self�Destruction�(DJ�psycho)�FREE
29.08 (sobota)�Depeche�Mode�party�(DJ�Angelo)�5�zł

TRO ILUS I KRE SY DA W.�Szek�spi�ra,�reż.�Luk�per�ce�val
Münch�ner�Kam�mer�spie�le,�Mo�na�chium�(Niem�cy)
MIĘ DZY NA MI DO BRZE JEST D.�Ma�słow�skiej
reż.�G.�Ja�rzy�na,�TR�War�sza�wa,�War�sza�wa�(pol�ska)
WOY ZECK NA WY żY NIE HI GHVELD G.�B�chne�ra,�reż.
W.�Ken�trid�ge,�Hand�spring�pup�pet�Com.,�Jo�han�nes�burg�(RpA)
W swo�jej�naj�now�szej�in�kar�na�cji�zna�lazł�dla�sie�bie�no�wą�skó�-
rę�(czar�ną),�no�wą�oj�czy�znę�(RPA�cza�sów�apar�the�idu),�no�wą
pra�cę�(słu�żą�ce�go)�i być�mo�że�naj�bar�dziej�od�po�wied�ni�dla�sie�-
bie�śro�dek�wy�ra�zu:�jest�te�raz�ku�kłą. („NY�Ti�mes”)
BA AL B.�Brech�ta,�reż.�Ali�ze�Zan�dwijk�
RO�The�ater,�Rot�ter�dam�(Ho�lan�dia)�
IDIO TA F.�Do�sto�jew�skie�go,�reż.�Eimun�tas�Ne�krošius�
Te�atr�Me�no�For�tas,�Wil�no�(Li�twa)�
Do�sto�jew�ski�pi�sał�w li�ście:�Cho�dzi�mia�no�wi�cie�o przed�sta�wie�-
nie�ab�so�lut�nie�do�sko�na�łe�go�czło�wie�ka.�Mo�im�zda�niem�nie�mo�-
że�być�nic�trud�niej�sze�go,�zwłasz�cza�w na�szych�cza�sach...
HAM LET W.� Szek�spi�ra,� reż.� Oska�ras� Koršuno�vas
OKT/Vil�nius�Ci�ty�The�atre,�Wil�no�(Li�twa)
KRóL LE AR W.�Szek�spi�ra,�reż.�Ce�za�rius�Graužin�is�
Wro�cław�ski�Te�atr�Współ�cze�sny�(pol�ska)�
T. E. O. R. E. M. A. T. wg�p.�pa�so�li�nie�go�
reż.�Grze�gorz�Ja�rzy�na,�TR�War�sza�wa�(pol�ska)�
To�jed�no�z tych�dzieł�sztu�ki,�któ�re,�ope�ru�jąc�po�ezją�i wie�lo�-
znacz�nym�ob�ra�zem,�otwie�ra�ją�prze�strzeń�dla�wła�snych�py�tań
i po�szu�ki�wań�wi�dza.�(Ane�ta�Ky�zioł,�„po�li�ty�ka”)
TRA GE DIE RZYM SKIE wg�W.�Szek�spi�ra,�reż.�Ivo�van�
Ho�ve,�To�ne�el�gro�ep�Am�ster�dam,�Am�ster�dam�(Ho�lan�dia)
Nie�po�rów�ny�wal�ne�z ni�czym�do�świad�cze�nie�te�atral�ne,�te�-
atr�przy�szło�ści:�od�kryw�czy,�sty�mu�lu�ją�cy�zmy�sły,�z uży�-
ciem�naj�now�szych�tech�no�lo�gii.�Przed�sta�wie�nie,�któ�re�już
moż�na na�zwać�le�gen�dar�nym. („El�se�vier”)
W PO SZU KI WA NIU ZA GI NIO NE GO PRA COW NI KA
R.�Mrouégo,�reż.�R.�Mroué,�prod.�A.�Al�wan,�Bej�rut�(Li�ban)
pierw�szy�arab�ski�spek�takl�w pro�gra�mie�fe�sti�wa�lu.�
BU RZA A.�Ostrow�skie�go,�reż.�Lew�Eren�burg
pu�sh�kin�Dra�ma�The�atre,�Ma�gni�to�gorsk�(Ro�sja)
OPUS NR 7 D.�Kry�mo�wa�i L.�Ru�bin�ste�ina,�reż.�Dmi�trij
Kry�mow,�Scho�ol�of�Dra�ma�tic�Art,�Mo�skwa�(Ro�sja)
Za�pie�ra�ją�ca�dech�kre�acja�mu�zycz�no�–słow�no�–wi�zu�al�na.�
RIE SEN BUT ZBACH. STA ŁA KO LO NIA Ch.�Mar�tha�le�ra,�
A.�Vie�brock,�tekst:�S.�Carp,�reż.�Chri�stoph�Mar�tha�ler
Wie�ner�Fe�stwo�chen,�Wie�deń�(Au�stria)
Jak�za�cho�wa�my�się�w ob�li�czu�kry�zy�su�i stra�ty�dóbr�ma�te�rial�-
nych?�Czy�na�dal�po�zo�sta�nie�my�so�bą? I na ja�kich�tak�na�praw�dę
pod�sta�wach�zbu�do�wa�li�śmy�świat�na�szej�eu�ro�pej�skiej�kul�tu�ry?
KA SPAR p.�Hand�ke�go,�reż.�Bar�ba�ra�Wy�soc�ka
Wro�cław�ski�Te�atr�Współ�cze�sny,�Wro�cław�(pol�ska)
Sztu�ka�Ka�spar�–�pi�sze�Hand�ke�–�nie�po�ka�zu�je,�jak�JEST�NA�-
PRAW�DĘ�czy�BY�ŁO�NA�PRAW�DĘ�z Ka�spa�rem�Hau�se�rem.�Po�-
ka�zu�je� ona,� co� JEST� MOŻ�LI�WE� z kimś.� Po�ka�zu�je,� jak
moż�na mó�wie�niem�do�pro�wa�dzić�ko�goś�do mó�wie�nia.

V miĘDzynaroDowy FeStiwaL
teatraLny

10-17 PaźDzierniKa 2009
www.dialogfestival.pl

TEGOROCZNE SPEKTAKLE FESTIWALOWE
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Ośro dek Kul tu ry w Oła wie
Pa ra fia świę tych Apo sto łów Pio tra i Paw ła w Oła wie zapraszają:

i eu ro Pej SKie SPo tKa nia mu zy Ku ją cych ro Dzin
oŁa wa 29-31 stycz nia 2010

Mu�zy�ka,�ta�niec,�sztu�ki�pla�stycz�ne�nie�wy�ma�ga�ją�ob�ja�śnień.�Dla�te�go�sta�no�wią
wio�dą�cą�dro�gę�po�ro�zu�mie�nia,�a od wie�ków,�po dzień�dzi�siej�szy�są�naj�lep�szy�-
mi�am�ba�sa�do�ra�mi�w mię�dzy�na�ro�do�wych�–�mię�dzy�ludz�kich�kon�tak�tach.�Kul�-
ty�wo�wa�nie�za�in�te�re�so�wań�sztu�ką�i bez�po�śred�nie�w niej�uczest�ni�cze�nie�jest
zja�wi�skiem�po�wszech�nym.�Mu�zy�ko�wa�nie�w ro�dzi�nie�się�ga�nie�pa�mięt�nych�cza�-
sów�i wią�że�się�z roz�wo�jem�cy�wi�li�za�cji.�Wiel�ką�wa�gę�przy�wią�zy�wa�no�do umie�-
jęt�no�ści�wspól�ne�go,�do�mo�we�go�upra�wia�nia�róż�nych�dzie�dzin�sztu�ki�za�rów�no
na zam�kach,�po�tem�dwo�rach,�jak�i w do�mach�miesz�czań�skich�i chłop�skich
cha�tach.�W hi�sto�rii�mu�zy�ki�za�pi�sa�no�na�zwi�ska�ro�dów�mu�zycz�nych�i ich�wy�-
bit�nych�przed�sta�wi�cie�li.�Na�zwisk�tych�ro�dów�sta�le�przy�by�wa,�bo�wiem�for�ma
kształ�ce�nia�w ro�dzi�nie�nie�za�ni�ka,�a wręcz�sta�je�się�co�raz�bar�dziej�po�pu�lar�na.�
Do idei�wie�lo�płasz�czy�zno�we�go�po�ro�zu�mie�nia�mię�dzy�na�ro�da�mi�na�wią�zu�ją�
I�Eu�ro�pej�skie�Spo�tka�nia�Mu�zy�ku�ją�cych�Ro�dzin�–�Oła�wa,�do któ�rych�za�pra�sza�-
my�ro�dzi�ny�za�miesz�ku�ją�ce�Eu�ro�pę.�Głów�nym�prze�sła�niem�im�pre�zy�jest�spo�-
tka�nie�ro�dzin,�któ�re�in�te�gru�je�wspól�ne�mu�zy�ko�wa�nie.�
I Eu ro pej skie Spo tka nia Mu zy ku ją cych Ro dzin – Oła wa, to cy klicz na, do -
rocz na im pre za nie kon kur so wa, któ rej ce lem jest pro mo wa nie upo wszech -
nia nia sztu ki w ro dzi nie i umoż li wie nie kon tak tu po mię dzy ro dzi na mi
mu zy ku ją cy mi, miesz ka ją cy mi w Eu ro pie.

Wa run kiem uczest nic twa w I Eu ro pej skich Spo tka niach Mu zy ku ją cych Ro -
dzin – Oła wa jest wy peł nie nie kar ty zgło sze nia do dnia 30 paź dzier ni -
ka 2009 r. Pro si my o za po zna nie sie z re gu la mi nem, któ ry do stęp ny jest
na stro nie:  www.kul tu ra.ola wa.pl
„Eu�ro�pej�skie�Spo�tka�nia�Mu�zy�ku�ją�cych�Ro�dzin�–�Oła�wa�2010”uzy�ska�ły�pa�tro�-
nat�ho�no�ro�wy:�Bro�ni�sła�wa�Ko�mo�row�skie�go�–�Mar�szał�ka�Sej�mu�
Bog�da�na�Zdro�jew�skie�go�–�Mi�ni�stra�Kul�tu�ry�i Dzie�dzic�twa�Na�ro�do�we�go
Ma�ria�na�Go�łę�biew�skie�go�–�Ar�cy�bi�sku�pa,�Me�tro�po�li�ty�Wro�cław�skie�go�
Mar�ka�Ła�piń�skie�go�–�Mar�szał�ka�Wo�je�wódz�twa�Dol�no�ślą�skie�go
Głów�nym�spon�so�rem�i me�ce�na�sem�im�pre�zy�jest:�Fran�ci�szek�paź�dzier�nik,
Bur�mistrz�Mia�sta�Oła�wa.�Za�pra�sza�my�fir�my�i oso�by�pry�wat�-
ne,�któ�re�chcia�ły�by�wes�przeć�fi�nan�so�wo�„Eu�ro�pej�skie�Spo�-
tka�nia�Mu�zy�ku�ją�cych�Ro�dzin�–�Oła�wa 2010”.

Ro�dzin�na�Ka�pe�la�Bu�gaj�skich,�któ�ra�wy�stą�pi�ła�z kon�cer�tem�ko�lęd 1.02.2009r.
w Oła�wie�w ko�ście�le�pw.�Św.�Apo�sto�łów�pio�tra�i paw�ła.

Ad res or ga ni za to ra: Ośro dek Kul tu ry w Oła wie 
ul. 11 Li sto pa da 27, 55-200 Oława

tel: +48 71 313 28 29 lub 71 313 33 65

wa Ka cje w te atrze
Wro�cław�skie� Cen�trum� Twór�czo�ści
Dziec�ka�za�pra�sza�dzie�ci�z ro�dzin�wie�-
lo�dziet�nych�(3+),�w wie�ku 7-13�lat,
na cykl�bez�płat�nych�za�jęć�ar�ty�stycz�-
nych.�Warsz�ta�ty� bę�dą� się� od�by�wać
w okre�sie 3-14.08� oraz 17-
28.08.2009,� w trak�cie� któ�rych
uczest�ni�cy� przy�go�tu�ją� spek�takl� te�-
atral�ny.�Zo�sta�nie�on�po�ka�za�ny�m.in.
miesz�kań�com�Do�mów�po�mo�cy�Spo�-
łecz�nej�lub�ro�dzin�nych�do�mów�dziec�-
ka.� Uczest�ni�cy� zo�sta�ną� po�dzie�le�ni
na dwie,�mak�sy�mal�nie 15-oso�bo�we,
gru�py�wie�ko�we�(kla�sy I�-III oraz IV�-
-VI).�Na warsz�ta�tach�bę�dzie�my�spo�-
ty�kać�się�co�dzien�nie�od po�nie�dział�ku
do piąt�ku.�pierwsza gru�pa�–�3-14.08.
godz. 11.00-13.00� –� warsz�ta�ty� te�-
atral�no�-ta�necz�ne.�Druga gru�pa�–�17-
28.08�go�dz. 16.00-18.00�–�warsz�ta�ty
te�atral�no�-pla�stycz�ne.
Za pi sy: tel.�(071) 341 71 02�lub�ma�-
ilo�wo:�a.za�sa�da@wctd.wroc�law.pl

3-14 sierpnia i 17-28 sierp nia 
WCTD Kuź ni cza 29a

Do oKo Ła świa ta
Sto�wa�rzy�sze�nie�WY�RO�BI�SKO�za�pra�-
sza�dzie�ci�w wie�ku 4-12�lat�na za�ję�cia
z cy�klu�DO�OKO�ŁA�ŚWIA�TA.
Je�śli� je�steś� mi�ło�śni�kiem� przy�gód,
wie�dzy�wszela�kiej�i ro�bie�nia�faj�nych
rze�czy�na pew�no�bę�dziesz�się�do�brze
ba�wił.�Jak�od�róż�nić�praw�dzi�we�bursz�-
ty�ny� od ka�mie�ni� w ko�lo�rze�mio�do�-
wym?� Jak� zna�la�zły� się� w nich
ro�bacz�ki�i mie�nią�ce�się�łu�ski? I wresz�-
cie,�skąd�się�wzię�ła�we�Wro�cła�wiu�po�-
nad� to�na� bursz�ty�nów� na�le�żą�cych
do sta�ro�żyt�nych�Rzy�mian?�Do�wiesz
się�te�go�i wie�lu�in�nych�rze�czy�na te�-
mat�bursz�ty�nów,�a póź�niej�sam�stwo�-
rzysz�wła�sną�in�klu�zję�i orzeź�wisz�się
trun�kiem�zza�da�le�kich�mórz.
Za�ję�cia�pro�wa�dzi�Al�do�na�Fą�fa�ra�–�hi�-
sto�ryk�sztu�ki,�pla�styk.�
Za�ba�wa�trwa 1�go�dzi�nę.
Opła�ta: 15 zł.�Ta�ry�fa�ro�dzin�na:�pierw�-
sze�dziec�ko�–�15 zł,�ko�lej�ne�z ro�dzeń�-
stwa�–�10 zł.�Ro�dzi�ce:�czas�wol�ny!
Ko�niecz�na�re�zer�wa�cja:�tel. 511 132 287
lub:�sla�wo�mi�ror�tyl@in�te�ria.pl

5 sierp nia, godz. 17.00
Szczyp ta świa ta

ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 27 
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Rynek−Ratusz 24
50−101 Wrocław

tel.: (071) 344 28 64 
fax: (071) 344 28 65 

www.okis.pl, okis@okis.pl

zzaapprraasszzaa::  ppnn−−pptt:: 1100..0000−−1188..0000
tteell..:: ((007711)) 334422 2222 9911

bilety@okis.pl, cik@okis.pl, wwwwww..ddcciikk..ppll
Instytucja Kultury

Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego
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W LIP CO WO -SIERP NIO WYM NU ME RZE: Roz mo wy z Lesz kiem Bal ce ro wi czem i Je rzym Ko sał ką
· Ruch nie wicz o pię ciu la tach w Unii · Al fa fe mi nist ki · Li sty Ka spro wi cza do Kun stman na · Li te ra tu ra
· Tai Ming -liang · Bauch · so ne ty Szek spi ra w no wym prze kła dzie · Tur czyń ski · Mu zycz na Owczar nia

Ka�rie�ra�fo�to�gra�ficz�na Bo�że�ny�Mi�cha�lik
roz�po�czę�ła�się�we�Lwo�wie.�po II woj�nie
świa�to�wej� za�miesz�ka�ła�we�Wro�cła�wiu
i to�wła�śnie�tu�taj�po�wsta�ły�jej�naj�cie�kaw�-
sze�pra�ce.�Na mo�no�gra�ficz�nej�wy�sta�wie
zo�ba�czy�my�pra�ce�ze wszyst�kich�eta�pów
twór�czo�ści�ar�tyst�ki.�Fo�to�gra�fie�z lat 30.
z wi�docz�ny�mi�wpły�wa�mi�pik�to�ria�li�zmu,
do�ku�men�tu�ją�ce�Lwów,�pra�ce�przed�sta�-
wia�ją�ce�na�tu�rę�bądź�zwy�kłe,�co�dzien�ne�przed�mio�ty,�któ�re�–�po�przez�wy�ko�rzy�sta�nie
tech�nik�in�wer�sji,�so�la�ry�za�cji,�re�lie�fu�–�na�bie�ra�ją�no�we�go�zna�cze�nia,�jak�rów�nież�po�-
cho�dzą�ce�z lat 50.�i 60.�mi�kro�- i ma�kro�fo�to�gra�fie,�bę�dą�ce�swo�isty�mi�abs�trak�cja�mi
z na�tu�ry. Bo że na Mi cha lik (1907-1995),�czło�nek�Lwow�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Fo�to�-
gra�ficz�ne�go,�Wro�cław�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Fo�to�gra�ficz�ne�go,�czło�nek�ho�no�ro�wy
ZpAF,�otrzy�ma�ła�ty�tu�ły:�Ar�ti�ste�FIAp,�Excel�len�ce�FIAp,�stwo�rzy�ła�no�wą�tech�ni�kę�fo�-
to�gra�ficz�ną�zwa�ną�„in�wer�sją”,�pro�wa�dzi�ła�za�ję�cia�dy�dak�tycz�ne�z fo�to�gra�fii.

Wy sta wa czyn na do 26 wrze śnia br.
Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii DO MEK RO MAŃ SKI, pl. Bp. Nan kie ra 8

DOL�NO�ŚLĄ�SKI�FE�STI�WAL�AR�TY�STYCZ�NY
wy Sta wa ma Lar Stwa je rze go ty Bur SKie go

Ma�larz�i gra�fik�Je�rzy�Ty�bur�ski�jest�ab�sol�wen�tem�pLSp�w Za�mo�ściu,�od�był
stu�dia�na Wy�dzia�le�Hi�sto�rii�Sztu�ki�Ka�to�lic�kie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Lu�bel�skie�go
(dy�plom 1989).�Jest�człon�kiem�ZpAp,�dwu�krot�nym�sty�pen�dy�stą�Mi�ni�ster�-
stwa�Kul�tu�ry�i Sztu�ki,�lau�re�atem�na�gro�dy�w Kon�kur�sie�Ma�lar�stwa�i Rzeź�by
„Au�to�graf”�w Mu�zeum�Lu�bel�skim�w ma�ju 2004�r.
Wer ni saż – 12 sierp nia,  godz. 17.00, Pa tio - Ra tusz, Mu zeum Miej skie Wro cła wia

MA�LAR�STWO�
wi toLD LiSz Kow SKi

SZTU�KA�OSO�BI�STA
Ob�ra�zy�i ry�sun�ki,�struk�tu�ry�oso�bi�ste,�to
abs�trak�cje,� wiel�ko�for�ma�to�we� no�ta�cje
sta�nów�emo�cjo�nal�nych,�au�to�ma�tycz�ne
za�pi�sy�ener�gii�we�wnętrz�nej�oraz�pod�-
mio�to�wej�in�tu�icji�twór�czej.�Ob�ra�zy�ma�-
ją� cha�rak�ter� za�mknię�ty� w for�my
roz�ra�sta�ją�cych�się� fi�gur�geo�me�trycz�-
nych,�przy�po�mi�na�ją�cych�mi�go�tli�we�by�-
ty�or�ga�nicz�ne�i ro�ślin�ne,�swo�iste�ma�py
oraz�wi�do�ki�miast�ob�ser�wo�wa�ne�z lo�tu
pta�ka.�W trak�cie�pro�jek�cji�mul�ti�me�dial�-
nych�po�wsta�ją�mo�nu�men�tal�ne�ob�ra�zy
har�mo�nij�nie�współ�ist�nie�ją�ce�z ar�chi�tek�-
tu�rą� i przy�ro�dą,�któ�re�są�na�tu�ral�nym
ekra�nem�Sztu�ki�zja�wi�sko�wej.�Do te�go
świetl�ne�go�spek�ta�klu�uży�wam�re�pro�-
duk�cji�wła�sne�go�ma�lar�stwa.�In�te�gral�ną
czę�ścią�pro�jek�tów�jest�mu�zy�ka�i in�ne
ele�men�ty�ar�ty�stycz�ne.�

Wi told Lisz kow ski (rocz�nik 1954),
wro�cła�wia�nin.� W 1979� r.� ukoń�czył
ASp�na Wy�dzia�le�Ma�lar�stwa,�Gra�fi�ki
i Rzeź�by�we�Wro�cła�wiu.�Wy�kła�dow�ca
w Stu�dium� Fo�to�gra�fii� AFA� (1997-
2006),�a tak�że�na ASp (2006-2008).
Au�tor�po�nad 70�in�dy�wi�du�al�nych�wy�-
staw� i po�ka�zów� mul�ti�me�dial�nych.
przed�sta�wi�ciel� sztu�ki� in�ter�dy�scy�pli�-
nar�nej�i otwar�tej,�in�te�gru�ją�cej�two�rze�-
nie�sztu�ki�z re�flek�sją�nad nią.

Wer ni saż – 20 sierp nia, godz. 18.00
DCIK OKiS, Ry nek -Ra tusz 24

wSPóŁ Pra ca DoL ne go śLą SKa z re gio nem aL za cji
JA KUB SA DA NO WICZ –�WRO�CŁAW�SKI�CE�RA�MIK�WE�FRAN�CJI

Od 2003�r.�OKiS�we�Wro�cła�wiu�jest�za�an�ga�żo�wa�ny�w wie�lo�let�ni�pro�jekt�współ�pra�-
cy�kul�tu�ral�nej�mię�dzy�Re�gio�nem�Al�za�cji�a Wo�je�wódz�twem�Dol�no�ślą�skim.�W ra�-
mach�współ�pra�cy�z fran�cu�ski�mi�i pol�ski�mi�ope�ra�to�ra�mi
kul�tu�ral�ny�mi�pro�wa�dzi�my�po�li�ty�kę�m.in.�wy�mia�ny�dy�dak�-
ty�ków,�przyj�mo�wa�nia�ar�ty�stów�i pro�fe�sjo�na�li�stów�z dzie�-
dzi�ny�no�wych�me�diów�oraz�stu�den�tów�ce�ra�mi�ki�ostat�nich
lat�stu�diów�na sta�że�po�by�to�we.�Tym�ra�zem�na staż�w Eu�-
ro�pej�skim�In�sty�tu�cie�Sztuk�Ce�ra�micz�nych�w Gu�ebwil�ler
zo�stał�za�kwa�li�fi�ko�wa�ny�Ja�kub�Sa�da�no�wicz,�stu�dent�trze�-
cie�go�ro�ku�Ce�ra�mi�ki�i Szkła�ASp�we�Wro�cła�wiu.�Od 10
sierp�nia�do 11�li�sto�pa�da�br.�ar�ty�sta�bę�dzie�re�ali�zo�wać�au�-
tor�ski�pro�jekt�we�fran�cu�skim�in�sty�tu�cie,�któ�re�go�dzia�łal�-
ność�po�le�ga�na na�ucza�niu�i roz�po�wszech�nia�niu�wie�dzy
o sztu�kach�ce�ra�micz�nych�w per�spek�ty�wie�de�si�gnu�i sztu�-
ki�współ�cze�snej,�w ska�li�kra�jo�wej�jak�i mię�dzy�na�ro�do�wej.

Wratislavia�Cantans�1996

Fo to gra Fie Bo że ny mi cha LiK
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EKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11
50−155 Wrocław, tel/fax: 0−71 343 36 39
e−mail: panorama@mnwr.art.pl
Zaprasza codziennie od 9.00 do 17.00 
(z wyjątkiem poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę
Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione we Wrocławiu
w 1985 r. w specjalnie skonstru−
owanej do tych celów rotundzie.
Wielkie malowidło w formie hiper−
boloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
i technicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
w inną rzeczywistość i czas.

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej
rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia−
ny dokonujące się w gotyckiej rzeźbie
drewnianej i malarstwie tablicowym.

Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołta−
rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego
rzemiosła artystycznego. 

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w. 
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz−
nego regionu, poczynając od renesansu,
a kończąc na czasach kształtowania się no−
wych tendencji stylowych na początku XX w.
Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby,
grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezentowa−
na w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię−
dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana
została przez ścierające się na Śląsku wpływy

czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandz−
kie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wysta−
wie należą dzieła Michaela Willmanna. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113
50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13
e−mail: etnografia@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne i narodowościowe z per−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na
tych terenach przed II wojną z kultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−
wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez
powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza: środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIU Dyrektor Mariusz Hermansdorfer

SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−
dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−
nieniem najbardziej spektakularnych przykła−
dów kultury terenów kresowych, środowisk
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych
ośrodków południowo−wschodniej przedwo−
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych
na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,
Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
kowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
w Muzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną z najcenniejszych
w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów i obejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, gra−
fiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
i dokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

PA
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boloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
i technicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
w inną rzeczywistość i czas.

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej
rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia−
ny dokonujące się w gotyckiej rzeźbie
drewnianej i malarstwie tablicowym.

Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołta−
rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego
rzemiosła artystycznego. 

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w. 
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz−
nego regionu, poczynając od renesansu,
a kończąc na czasach kształtowania się no−
wych tendencji stylowych na początku XX w.
Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby,
grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezentowa−
na w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię−
dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana
została przez ścierające się na Śląsku wpływy

czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandz−
kie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wysta−
wie należą dzieła Michaela Willmanna. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113
50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13
e−mail: etnografia@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne i narodowościowe z per−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na
tych terenach przed II wojną z kultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−
wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez
powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza: środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIU Dyrektor Mariusz Hermansdorfer

SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−
dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−
nieniem najbardziej spektakularnych przykła−
dów kultury terenów kresowych, środowisk
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych
ośrodków południowo−wschodniej przedwo−
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych
na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,
Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
kowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
w Muzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną z najcenniejszych
w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów i obejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, gra−
fiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
i dokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

PA

PATRONAT:
PATRONAT:
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EKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11
50−155 Wrocław, tel/fax: 0−71 343 36 39
e−mail: panorama@mnwr.art.pl
Zaprasza codziennie od 9.00 do 17.00 
(z wyjątkiem poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)
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w inną rzeczywistość i czas.

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
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rzemiosła artystycznego. 
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Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz−
nego regionu, poczynając od renesansu,
a kończąc na czasach kształtowania się no−
wych tendencji stylowych na początku XX w.
Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby,
grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezentowa−
na w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię−
dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana
została przez ścierające się na Śląsku wpływy
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wie należą dzieła Michaela Willmanna. 
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Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
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tych terenach przed II wojną z kultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−
wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez
powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza: środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIU Dyrektor Mariusz Hermansdorfer

SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−
dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−
nieniem najbardziej spektakularnych przykła−
dów kultury terenów kresowych, środowisk
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych
ośrodków południowo−wschodniej przedwo−
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych
na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,
Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
kowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
w Muzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną z najcenniejszych
w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów i obejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, gra−
fiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
i dokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

PAPATRONAT:
PATRONAT:

SIERPIEŃ 2009
WYSTAWY CZASOWE

KSZTAŁT PIĘKNA. RZEŹBA EUROPEJSKA XIX i pocz. XX w.
Wystawa czynna do 31 sierpnia 2009

cd. nauki chodzenia
Tadeusz Różewicz i Eugeniusz Get Stankiewicz
do�2�sierp�nia 2009

w rytmie ePoKi. moDa XX-Lecia. Do�31�sierpnia�2009

arcyDzieŁa Dawnego orĘża
do�31�grudnia�2009

SPITI-LAHUL-LADAKH. BUDDYZM TYBETAŃSKI W INDIACH
do�16�sierpnia�2009
Fotografie�pokazujące�obrzędy�legendarnych�Buchen�lamów�–
to�jedna�z�atrakcji�tej�wystawy.�W�sumie�wystawionych�zostało
60�zdjęć�wykonanych�przez�wrocławskiego�naukowca�podczas
wypraw�badawczych�w�rejon�indyjskich�Himalajów.

MU ZEUM ET NO GRA FICZ NE

Wa ka cje w mu zeum – wstęp�bez�płat�ny.
Za�pra�sza�my�w każ�dą�śro�dę�i pią�tek�o godz. 12.00
Za�pi�sy�na za�ję�cia�pod nu�me�rem 71 372 51 48
5 sierp nia – Ślą�skie�da�my
7 sierp nia – Ba�ron,�hra�bia,�pan�na za�gro�dzie
12 sierp nia – Co�tam�jest�na�pi�sa�ne?�In�skryp�cja�w dzie�le�sztu�ki
14 sierp nia – Krót�ki�ży�wot�smo�ka�Stra�cho�ty
19 sierp nia – Ry�ce�rze�kon�tra�sa�mu�ra�je
21 sierp nia – Opo�wie�ści�o daw�nej�książ�ce
26 sierp nia – Z ku�fra�pra�bab�ci
28 sierp nia – Ob�ra�zy�daw�nych�mi�strzów
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14 str.��» CO�JEST�GRANE » sierpień�2009 www.cojestgrane.pl�

Sztu Ka wro cŁa wia Po 1945 ro Ku
pA�ŁAC�KRÓ�LEW�SKI

pre�zen�to�wa�na�ko�lek�cja�ma�lar�stwa�wro�cław�skie�go�po 1945�ro�ku�to�re�pre�zen�-
ta�tyw�ny�zbiór�dzieł�naj�wy�bit�niej�szych,�po�wo�jen�nych�ar�ty�stów�Wro�cła�wia,�któ�-
rzy�w cią�gu�ostat�nie�go�pół�wie�cza�de�cy�do�wa�li� o kształ�cie�współ�cze�sne�go
wro�cław�skie�go�ma�lar�stwa,�rzeź�by,�gra�fi�ki,�szkła�i ce�ra�mi�ki.�po�ka�zy�wa�ne�tu
pra�ce�sta�no�wią�trzon�nie�ustan�nie�po�więk�sza�nej�ko�lek�cji�no�wej,�wro�cław�skiej
sztu�ki.�Więk�szość�z nich�w da�rze�prze�ka�za�li�sa�mi�ar�ty�ści.�po raz�pierw�szy
sztu�ka�Wro�cła�wia�zo�sta�ła�ze�bra�na�i usys�te�ma�ty�zo�wa�na�w jed�nym�miej�scu,
gdzie�zna�la�zła�swo�je�sta�łe�miej�sce�eks�po�zy�cji�w spe�cjal�nie�do te�go�ce�lu�przy�-
sto�so�wa�nych�hi�sto�rycz�nych�wnę�trzach.�Cen�trum� twór�cze�go� ży�cia�mia�sta
po 1945�ro�ku�sta�ła�się�otwar�ta�rok�póź�nij�pań�stwo�wa�Wyż�sza�Szko�ła�Sztuk
pla�stycz�nych,�obec�nie�Aka�de�mia�Sztuk�pięk�nych.�To�wła�śnie�na tej�uczel�ni
wy�bit�ni�ar�ty�ści�–�pe�da�go�dzy�kształ�ci�li�i na�dal�kształ�cą�ko�lej�ne�po�ko�le�nia�kreu�-
ją�ce�ob�raz�wro�cław�skiej�pla�sty�ki,�rze�mio�sła�oraz�wzor�nic�twa.�
Ga�le�rie�tą�cha�rak�te�ry�zu�je�róż�no�rod�ność�ar�ty�stycz�nych�form,�ce�chu�ją�ca�twór�-
czość�Wro�cła�wian.�Ma�lar�stwo�ko�lo�ry�stów,�pej�za�ży�stów�czy�eks�pre�sjo�ni�stów
uzu�peł�nia�ją�wy�jąt�ko�we�pra�ce�szkla�rzy�i ce�ra�mi�ków.�Wśród�pre�zen�to�wa�nych
prac�moż�na�zo�ba�czyć�dzie�ła�ta�kich�gi�gan�tów�wro�cław�skiej�sztu�ki�jak:�Eu�ge�-
niusz�Gep�pert,�Eu�ge�niusz�Get�-Stan�kie�wicz,�Ma�ria�Daw�ka,�Jó�zef�Ha�łas,�Krzysz�-
tof�Skar�bek�i wie�lu�in�nych.

Ga le ria Mu zeum Miej skie go Wro cła wia
Pa łac Kró lew ski, ul. Kazimierza Wielkiego 35
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ju Sty na aDam czyK
MA�LAR�STWO

Ju�sty�na Adam�czyk�w swo�im�ma�lar�-
stwie�po�ru�sza�te�ma�ty�zwią�za�ne�z ko�-
bie�co�ścią,�sek�su�al�no�ścią�i po�czu�ciem
stra�ty,�eks�po�nu�je�swo�je�tę�sk�no�ty,�lę�-
ki� i fo�bie.�Jej�ma�lar�stwo�no�si�śla�dy
uszko�dzeń� i prze�kształ�ceń,�ar�tyst�ka
wy�sta�wia� nie�za�grun�to�wa�ne� płót�-
na na dzia�ła�nie� farb� i la�kie�rów,
wzmac�nia�to�ich�mgli�stość�i nie�jed�-
no�znacz�ność.

Ju sty na Adam czyk ab�sol�went�ka�Li�-
ceum�Sztuk� pla�stycz�nych�w Ra�do�-
miu.�Studiowała�w�Aka�de�mii�Sztuk
pięk�nych�we�Wro�cła�wiu�na kie�run�ku
Ma�lar�stwo�(dy�plom�w pra�cow�ni�prof.
p.� Bła�że�jew�skie�go� i ad.� p.� pin�ta�la
w 2007ro�ku).�W la�tach 2006-2007
czło�nek�za�rzą�du�Fun�da�cji�Art�Tran�spa�-
rent�or�ga�ni�zu�ją�cej�Su�rvi�val�prze�gląd
Mło�dej�Sztu�ki�w Eks�tre�mal�nych�Wa�-
run�kach.�Sty�pen�dyst�ka�Mi�ni�stra�Kul�-
tu�ry� i Dzie�dzic�twa� Na�ro�do�we�go.
Licz�ne�wy�sta�wy�w kra�ju�i za gra�ni�cą.
Miesz�ka�i two�rzy�we�Wro�cła�wiu.�Wy�-
sta�wa�zo�sta�ła�zre�ali�zo�wa�na ze�środ�-
ków�Mia�sta�Je�le�nia�Gó�ra�

Wy sta wa czyn na do 14 sierp nia br.
(wer ni saż od był się 24 lip ca br.)

BWA Kar ko no sze, ul. Dłu ga 1
JE LE NIA Gó RA

rySuneK
Wystawa�prac�stu�den�tów�pra�cow�ni�Ry�sun�ku�ad�Ra�do�sła�wa�Czar�kow�skie�go
Ka�te�dry�Sztu�ki�i Kul�tu�ry�pla�stycz�nej�Uni�wer�sy�te�tu�Zie�lo�no�gór�skie�go.

DRU GA OFER TA
Udział�bio�rą:�Mag�da�Ko�ściań�ska,�Ma�riusz�Tósz,�Han�na�Dzia�nach,�Edy�ta�paw�-
lak,�Jo�an�na�Ko�wal�czyk,�Edy�ta�pio�sik,�Ber�nar�da�Go�łąb,�Ka�ta�rzy�na�Lot�ka,�Do�-
ro�ta�Ja�błoń�ska,�Mar�ty�na�Kru�tul�ska�-Kre�cho�wicz,�Mał�go�rza�ta�To�kar�ska

Wer ni saż 10 sierp nia, godz. 17.00, Wy sta wa czyn na do 28 sierp nia, 
w go dz. 11.00-18.00, so 12.00-15.00. Ga le ria  Miej ska, ul. Kiełbaśnicza 28

186_CJG  27-07-09  20:32  Strona 14



De Sign – an ty De Sign, wy sta wa zPaP
Wy sta wa czyn na: 19.06-27.09.2009

Ste Fan müLLer 
wy nu rze nia czy Li nic
WY�STA�WA�RE�TRO�SpEK�TYW�NA
Wy�sta�wa�pre�zen�tu�je�bli�sko�trzy�-
dzie�ści�prac�wy�bra�nych�z bo�ga�-
te�go� do�rob�ku� Ste�fa�na Mülle�ra
–�ar�chi�tek�ta,�urba�ni�sty,�teo�re�ty�ka
ar�chi�tek�tu�ry�naj�now�szej�i pro�fe�-
so�ra�po�li�tech�ni�ki�Wro�cław�skiej.
Obok�pro�jek�tów�zre�ali�zo�wa�nych
po�ka�za�no�tak�że�pro�jek�ty�kon�kur�-
so�we� oraz� szki�ce� i kon�cep�cje
po�wsta�łe� na prze�strze�ni� po�-
nad pół� wie�ku,� od po�ło�wy� lat
pięć�dzie�sią�tych� do ro�ku 2008.
pra�ce,�za�pre�zen�to�wa�ne�przy po�-

mo�cy� ory�gi�nal�nych� szki�ców,� ry�sun�ków� pro�jek�to�-
wych,� akwa�re�lo�wych� i pa�ste�lo�wych� wi�do�ków
per�spek�ty�wicz�nych� oraz� fo�to�gra�fii� za�cho�wa�nych
w ar�chi�wum�ar�chi�tek�ta�uka�zu�ją�nie�tyl�ko�roz�wój�za�-
in�te�re�so�wań�twór�czych�Ste�fa�na Mülle�ra,�łą�czą�cych
ar�chi�tek�tu�rę�ze�sztu�ka�mi�pla�stycz�ny�mi�oraz�teo�rią
i hi�sto�rią�sztu�ki,�lecz�po�zwa�la�ją�spoj�rzeć�na naj�waż�-
niej�sze�pro�ble�my�wro�cław�skiej�ar�chi�tek�tu�ry�ostat�-
nich�kil�ku�dzie�się�ciu�lat.�

Wy sta wa czyn na: 25.06-6.09.2009

ga Le ria jeD ne go Pro jeK tu
FORT�Ar�chi�tek�ci�–�Eu�ro�pej�skie�Cen�trum�So�li�dar�no�-
ści�w Gdań�sku�–�obiekt,�któ�ry�ma�szan�sę�stać�się
no�wym� sym�bo�lem� te�go�mia�sta.� pro�jekt� ECS� po�-
wsta�je�w gdań�skiej�pra�cow�ni�Fort�Ar�chi�tek�ci,�wy�ło�-
nio�nej�w mię�dzy�na�ro�do�wym�kon�kur�sie�w 2007�ro�ku.
Nie�zwy�kle� la�pi�dar�na i moc�na bry�ła,� wy�zna�czo�-
na przez�lek�ko�po�chy�lo�ne�płasz�czy�zny�ścian�po�kry�-
te� rdze�wie�ją�cą� bla�chą� cor�te�no�wą,� ma� ko�re�spon-
do�wać�z ide�owym�pro�gra�mem�cen�trum�i har�mo�ni�-
zo�wać�z in�du�strial�nym�pej�za�żem�hi�sto�rycz�nej�stocz�-
ni.�Bu�do�wa�ECS�ru�szy�w pierw�szej�po�ło�wie 2010
ro�ku�a za�koń�czy�w sierp�niu 2012�r.

Wy sta wa czyn na 25.06-25.09.2009

XiX edycja konkursu PiĘKny wrocŁaw
Or�ga�ni�za�to�rem�kon�kur�su�jest�pre�zy�dent�Wro�cła�wia
i To�wa�rzy�stwo�Mi�ło�śni�ków�Wro�cła�wia.���Ce�lem�kon�kur�-
su�jest�pro�mo�wa�nie�ar�chi�tek�tu�ry�Wro�cła�wia�i uho�no�-
ro�wa�nie�war�to�ścio�wych,�do�ko�nań�twór�czych.

Wystawa czynna: 09.06-06.09.2009

Po cią gnij Kró La za wą Sy
czy li edu ka cyj ny plac za baw

w mu zeum Pa ła cu w wi la no wie
Gosz�czą�ca�u nas�wy�sta�wa�jest�wy�sta�wą�po�kon�kur�so�-
wą.�Or�ga�ni�za�to�rom�kon�kur�su�–�Mu�zeum�pa�łac�w Wi�-
la�no�wie�–�cho�dzi�ło�o stwo�rze�nie�spe�cjal�nej�prze�strze�ni
w par�ku�oka�la�ją�cym�pa�łac,�w któ�rej�dzie�ci�po�przez�za�-
ba�wę�mo�gły�by�przy�go�to�wy�wać�się�do bar�dziej�doj�rza�-
łe�go�zwie�dza�nia� re�zy�den�cji� kró�lew�skiej.�Wi�la�now�ski
park�Za�baw�miał�być�w za�ło�że�niu�in�no�wa�cyj�ny,�za�gad�-
ko�wy�i in�te�gra�cyj�ny.�Kon�kurs�skie�ro�wa�ny�zo�stał�do stu�-
den�tów�ASp,�Wy�dzia�łów�Ar�chi�tek�tu�ry� i Ar�chi�tek�tu�ry
Kra�jo�bra�zu.�po�wsta�ło�wie�le�wspa�nia�łych�pro�jek�tów,
z któ�rych 7�zo�sta�ło�na�gro�dzo�nych.

Wy sta wa czyn na: 10.07-27.09.2009

50 Lat La De Fen Se
Fu�tu�ry�stycz�na�dziel�ni�ca,�znaj�du�ją�ca�się�w pod�pa�ry�skim
de�par�ta�men�cie�Haut�-de�-Se�ine,�jest�jed�nym�z naj�więk�-
szych�cen�trum�biz�ne�su�w Eu�ro�pie.�La�Défen�se�to�rów�-
nież�naj�więk�sze�we�Fran�cji�sku�pi�sko�dra�pa�czy�chmur,
któ�re�w więk�szo�ści�sta�no�wią�nie�zwy�kle�in�te�re�su�ją�ce�re�-
ali�za�cje�ar�chi�tek�to�nicz�ne,�to�także�mu�zeum�pod go�łym
nie�bem,�ra�j�dla�mi�ło�śni�ków�sztu�ki�współ�cze�snej.�Wy�-
sta�wa�pre�zen�tu�je�zdję�cia�urba�ni�stycz�ne�go�za�go�spo�da�-
ro�wa�nia� dziel�ni�cy,� jej� in�te�re�su�ją�cą� ar�chi�tek�tu�rę
z lat 1958-2008�oraz�pro�jek�ty�przy�szło�ścio�we.�po�łą�-
cze�nie�cen�trum�biz�ne�so�we�go�i ogro�du�z dzie�ła�mi�sztu�-
ki�jest�w dal�szym�cią�gu�uni�ka�tem�na ska�lę�eu�ro�pej�ską

Wy sta wa czyn na: 20.06-6.09.2009
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Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400

KrzySz toF Ko waL SKi pEJ�ZAŻ�BEZ�TWA�RZY
„Pej�zaż�bez�twa�rzy”,�to�roz�wa�ża�nie�na te�mat�moż�li�wo�ści�spo�tka�nia�czło�wie�ka
w oso�bi�stej�prze�strze�ni�ży�cio�wej�(bez�wzglę�du�na wy�miar�- ma�te�rial�ny,�emo�-
cjo�nal�ny,�in�te�lek�tu�al�ny�czy�też�du�cho�wy),�lub�je�go�po�mi�nię�cie.
Pej�zaż�sam�w so�bie�jest�neu�tral�ny�w kon�tek�ście�ludz�kiej�eg�zy�sten�cji�ma�pra�-
wo�być�pu�sty,�bez�lud�ny,�po�zba�wio�ny�ludz�kich�śla�dów.�Ja�ko�prze�strzeń�jest
ka�ta�li�za�to�rem�ludz�kich�dzia�łań�i przez�czło�wie�ka�jest�wy�peł�nia�ny.
„Pej�zaż�bez�twa�rzy”�w przy�pad�ku�pre�zen�to�wa�nych�roz�wa�żań�jest�we�wnętrz�ną
prze�strze�nią�czło�wie�ka�z,�któ�rej�IN�NY�zo�stał�świa�do�mie�i ce�lo�wo�usu�nię�ty.
W ztech�ni�cy�zo�wa�nym� i kon�sump�cyj�nym�spo�łe�czeń�stwie� jest� to�dość�po�-
wszech�na�prak�ty�ka�i co�raz�rza�dziej�bu�dzi�ja�kie�kol�wiek�re�flek�sje.�Jed�no�cze�śnie
jest�to�je�den�z naj�więk�szych�pa�ra�dok�sów�ludz�ko�ści�po�nie�waż,�to�czło�wiek
–�ten�IN�NY�jest�naj�cen�niej�szym�ele�men�tem�pej�za�żu,�prze�strze�ni,�w któ�rej�da�-
ne�jest�czło�wie�ko�wi�funk�cjo�no�wać.�To�IN�NY,�cza�sem�OB�CY�jest�zwier�cia�dłem,
w któ�rym�mo�że�my�zo�ba�czyć�się�sa�mi�i po�sze�rzyć�za�kres�sa�mo�po�zna�nia.
Je�dy�ną�kon�struk�tyw�na�al�ter�na�ty�wą�„Pej�za�żu�bez�twa�rzy”�jest�pej�zaż,�w któ�rym
wy�pa�tru�je�my�dru�gie�go�czło�wie�ka�na ho�ry�zon�cie.�Jesz�cze�le�piej�gdy�tych,�któ�-
rych�spo�tka�my�ju�tro�już�dziś�za�bie�ra�my�ze�so�bą�wy�cho�dząc�z do�mu.

Krzysz�tof�Ko�wal�ski
Wernisaż 12 sierp nia, godz. 18.00, wystawa po trwa do 13 wrze śnia

Ga le ria ZPAF Za Sza fą, ul. św. Marcina 4

PoL SKie wy ci nan Ki Lu Do we
ZE�ZBIO�RÓW�AN�TO�NIE�GO�ŚLE�DZIEW�SKIE�GO

Wy�sta�wa�do�ku�men�tu�je�stan�współ�cze�snej�pol�skiej�wy�ci�nan�ki�oraz�pre�zen�tu�-
je�naj�cie�kaw�sze�for�my�i mo�ty�wy�zdob�ni�cze�wy�ci�na�nek�już�ar�chi�wal�nych,�bo
wy�ko�na�nych�w la�tach 1956-1975�przez�wy�bit�ne�wy�ci�nan�kar�ki,�któ�re�za�czy�-
na�ły�wy�ci�nać�w okre�sie�mię�dzy�wo�jen�nym,�a na�wet�w cza�sie I woj�ny�świa�to�-
wej.� Na wy�sta�wie� prezentowana� jest� tyl�ko� nie�wiel�ka� część� wy�ci�na�nek
po�cho�dzą�cych�ze�zbio�rów�An�to�nie�go�Śle�dziew�ski�go.�Ko�lek�cja�ta�li�czy�po�-
nad 1500�wy�ci�na�nek�z róż�nych�ośrod�ków�re�gio�nal�nych.�W pol�sce�wy�ci�nan�-
ka�jest�sztu�ką�ty�po�wą�dla�Ma�zow�sza�i oko�lic.�Nie�zna�jej�Wiel�ko�pol�ska,�Śląsk,
po�mo�rze.�Wy�ci�nan�ki�z pa�pie�ru�zna�ne�by�ły�tak�że�w Skan�dy�na�wii,�Niem�czech,
Szwaj�ca�rii�i Sło�wa�cjii,�ale�nie�by�ły�one�twór�czo�ścią�wy�łącz�nie�lu�do�wą�i nie�wy�-
two�rzy�ły�tak�bo�ga�tej�ga�my�ko�lo�rów,�form�i mo�ty�wów�zdob�ni�czych�jak�w pol�-
sce.� pol�ska� wy�ci�nan�ka� lu�do�wa� jest� wy�jąt�ko�wym� ro�dza�jem� twór�czo�ści
o bli�sko 200-let�niej�tra�dy�cjii.

Wystawa trwa do 14 sierp nia br.
Ga le ria Sztu ki – Fun da cji Ce pe lia – Na Nan kie ra, pl. Bi sku pa Nan kie ra 5-7
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cze SŁaw ro Dzie wicz – eKS Li BriS
Cze�sław�Ro�dzie�wicz�uro�dził�się�w Wil�nie�po�nad osiem�dzie�siąt�lat�te�mu.�Ze
swe�go�ro�dzin�ne�go�mia�sta�wy�je�chał�w ro�ku 1945,�ja�ko�ochot�nik�Woj�ska�pol�-
skie�go.�We�Wro�cła�wiu�za�miesz�kał�w 1947�ro�ku.�Tu�taj�uzu�peł�nił�swo�je�wy�-
kształ�ce�nie,�zdo�był�ty�tuł�ar�ty�sty�pla�sty�ka�i kwa�li�fi�ka�cje�pe�da�go�ga.�Ja�ko�gra�fik
wie�le�lat�współ�pra�co�wał�z „Wro�cław�skim�Ty�go�dni�kiem�Ka�to�lic�kim”�i „Ku�rie�-
rem�pol�skim”.�W gra�fi�ce�umi�ło�wał�szcze�gól�nie�eks�li�bri�sy,�któ�rych�wy�ko�nał
po�nad 800.�Swo�je�zna�ki�książ�ko�we�eks�po�no�wał�na prze�szło 100�wy�sta�wach
w kra�ju�i za�gra�ni�cą.�po�wo�łał�do ży�cia�rów�nież�Haft�Wro�cław�ski,�no�wy�au�tor�-
ski�ro�dzaj�ha�ftu,�oraz�To�wa�rzy�stwo�Ha�ftu�Wro�cław�skie�go,�któ�re�na or�ga�ni�zo�-
wa�nych�kur�sach,�na�uczy�ło�prze�szło 1000�pań�te�go�ar�ty�stycz�ne�go�rę�ko�dzie�ła.
Jest�też�Oj�cem�Sztu�ki�po�god�nej,�któ�rym�to�mia�nem�okre�śla�two�rzo�ne�przez
sie�bie�uro�kli�we�ob�ra�zy�wy�kle�ja�ne�z li�ści�i kwia�tów,�zwa�ne�„li�ścia�ka�mi”,�któ�re
pod�bi�ły�ser�ca�wro�cła�wian�i nie�tyl�ko,�a tak�że�zy�ska�ły�so�bie�spo�re�gro�no�no�-
wych�twór�ców,�idą�cych�w śla�dy�Mi�strza,�nie�stru�dzo�ne�go�or�ga�ni�za�to�ra�warsz�-
ta�tów� li�ścia�ko�wych� dla� dzie�ci,� mło�dzie�ży,� na�uczy�cie�li� oraz� wszyst�kich
chcą�cych�zo�stać�„wy�znaw�ca�mi”�Sztu�ki�po�god�nej.�
Od kil�ku�lat�Cze�sław�Ro�dzie�wicz�pa�ra�się�tak�że�po�ezją�(ma�na kon�cie�kil�ka�na�-
ście�to�mi�ków�au�tor�skich),�pi�sze�rów�nież�ba�śnie.
W pro�gra�mie�wer�ni�sa�żu:�spo�tka�nie�z au�to�rem�wy�sta�wy�oraz�je�go�po�ezją

Wer ni saż 3 sierp nia, godz. 18.00. Wy sta wa czyn na do koń ca sierp nia 
w pn., śr., czw., pt . w godz. 16.00-20.00. Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

wy Sta wy Sta Łe
w mu zeum miej SKim

wro cŁa wia

MU�ZEUM�SZTU�KI�MIESZ�CZAŃ�SKIEJ
Sta�ry�Ra�tusz, Ry�nek

Ga�le�ria�Sław�nych�Wro�cła�wian

MU�ZEUM�HI�STO�RYCZ�NE
pa�łac�Kró�lew�ski

ul.�Ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go 35
1000�lat�Wro�cła�wia

Ga�le�ria�wro�cław�skiej�sztu�ki
1850-1945

Ga�le�ria�wro�cław�skiej�sztu�ki
1945-2000

MU�ZEUM�AR�CHE�OLO�GICZ�NE
Ar�se�nał,�ul.�Cie�szyń�skie�go 9

Śląsk�sta�ro�żyt�ny�–�epo�ka�ka�mie�nia
i po�czą�tek�epo�ki�brą�zu

Śląsk�sta�ro�żyt�ny�–�epo�ka�brą�zu
i epo�ka�że�la�za

Śląsk�śre�dnio�wiecz�ny�
MU�ZEUM�MI�LI�TA�RIÓW

Ar�se�nał,�ul.�Cie�szyń�skie�go 9
Sa�la�bro�ni�pal�nej

Sa�la�im.�Jac�ka�Ki�ja�ka�–�eks�po�zy�cja
heł�mów�woj�sko�wych

Broń�bia�ła�
żoł�nie�rza�pol�skie�go XVIII�-XX w.

Sa�la�bro�ni�daw�nej

Ko ty za PŁo ty
Wy sta wa prac uczest ni ków za jęć
w Pra cow ni Gra fi ki Ar ty stycz nej

(se zon 2008/2009)
po�nad�sto�prac�wy�ko�na�nych�w tech�-
ni�kach�akwa�tin�ta,�akwa�for�ta,�mez�zo�-
tin�ta,� li�no�ryt� i su�cha� igła� mo�że�my
zo�ba�czyć�na wy�sta�wie�„Ko�ty�za pło�-
ty”�w pra�cow�ni�Gra�fi�ki�Ar�ty�stycz�nej
ODT�Świa�to�wid.�Wy�sta�wa�pod�su�mo�-
wu�je�mi�nio�ny�se�zon�–�rocz�ne�warsz�-
ta�ty�dla�dzie�ci,�mło�dzie�ży�i do�ro�słych
pro�wa�dzo�ne�przez�go�spo�dy�nie�pra�-
cow�ni:�Mar�tę�Lech�i Mo�ni�kę�Ci�choń.

Wystawa trwa do 30 wrze śnia 
ODT świa to wid ul.Szczyt nic ka 51

(wej ście od ul. Po la ka)
Galeria czynna 

od poniedziałku do piątku 
w godz.: 14.00-20.00 

sobota i niedziela nie czyn ne
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tĘP mu chy, DBaj o zDro wie! PrL i zSrr – Brat nie Kra je
ide olo gia i oby cza je na ety kie tach za pał cza nych
NO�WA�WY�STA�WA�W�MUZEUM�pOCZTY�I�TELEKOMUNIKACJI

Wy�sta�wa�zo�sta�ła�przy�go�to�wa�na�przez�Mu�zeum�Fi�lu�me�ni�stycz�ne�w By�strzy�cy�Kłodz�kiej.�Skła�da�ją�się�na nią�plan�sze
z ety�kie�ta�mi�pol�ski�mi�i ra�dziec�ki�mi�z okre�su�so�cre�ali�zmu,�uzu�peł�nio�ne�o re�pro�duk�cje�pla�ka�tów�ze�zbio�rów�Ga�le�rii
Sztu�ki�So�cre�ali�zmu�Mu�zeum�Za�moy�skich�w Ko�złów�ce.�
Ety�kie�ty�eks�po�no�wa�ne�na wy�sta�wie�sta�no�wią�przy�kład�wszech�obec�nej�pro�pa�gan�dy�so�cja�li�stycz�nej.�Do in�dok�try�no�wa�-
nia�lu�dzi,�w każ�dym�aspek�cie�ich�ży�cia,�wy�ko�rzy�sty�wa�no�na�wet�zwy�kłe,�co�dzien�ne�sy�tu�acje,�jak�np.�kup�no�za�pa�łek.
po�rów�na�nie�ety�kiet�z obu�kra�jów�po�ka�zu�je�też,�jak�pod tym�wzglę�dem�by�ły�so�bie�bli�skie�pol�ska�Rzecz�po�spo�li�ta�Lu�-
do�wa�i Zwią�zek�So�cja�li�stycz�nych�Re�pu�blik�Ra�dziec�kich.�Wszyst�kie�pre�zen�to�wa�ne�ety�kie�ty�po�cho�dzą�ze�zbio�rów�Mu�-
zeum�Fi�lu�me�ni�stycz�ne�go.�po�wsta�ły�w la�tach 1945-1974.

Wystawa czynna od 17 lip ca do 30 sierp nia
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

wro cŁaw 
ma wŁa Sne go Du Ka ta

pRA�WIE�pO 400�LA�TACH
Wro�cław�przy�wi�lej�bi�cia�zło�tej�mo�ne�-
ty�otrzy�mał�już�w 1360�ro�ku,�jed�nak
pierw�sze�mo�ne�ty 2� i 5� –� du�ka�to�we
men�ni�ca� miej�ska� wy�bi�ła� do�pie�ro
w 1517�ro�ku.�Ostat�nie�du�ka�ty�we�szły
do emi�sji�w 1630�ro�ku.
Obec�ny�mo�ne�ta 7�–�du�ka�to�wa�ma�war�-
tość 7�zło�tych� i jest�ści�śle� zwią�za�ny

z Mu�zeum�Miej�skim�Wro�cła�wia�–�zdo�bi�ją�wi�ze�ru�nek�pa�ła�cu�Kró�lew�skie�go�oraz�herb�Wro�cła�wia�z Ar�se�na�łu�Miej�skie�go.
O jej�wy�jąt�ko�wo�ści�świad�czy�nie�zwy�kle�rzad�kie�uży�cie�dwóch�me�ta�li,�a tak�że�kunszt�wy�ko�na�nia.�Du�ka�ta�mo�że�my�wy�mie�-
nić�na to�wa�ry�lub�usłu�gi�w wy�bra�nych�punk�tach�ho�no�ru�ją�cych�mo�ne�tę,�tak�że�w od�dzia�łach�Mu�zeum,�po�za Sta�rym
Cmen�ta�rzem�Ży�dow�skim.�War�to�go�jed�nak�za�cho�wać�na pa�miąt�kę�lub...�ja�ko�in�we�sty�cję,�gdyż�po upły�wie�da�ty�waż�no�-
ści�je�go�war�tość�ko�lek�cjo�ner�ska�znacz�nie�wzra�sta.
Nie�moż�na go�ku�pić.�Wy�da�my�go�ja�ko�resz�tę�przy za�ku�pie�bi�le�tów�do Mu�zeum�Miej�skie�go�Wro�cła�wia,�na�szych�wy�-
daw�nictw�lub�mu�ze�al�nych�pa�mią�tek.�Wro�cław�przy�wi�lej�bi�cia�zło�tej�mo�ne�ty�otrzy�mał�już�w 1360�ro�ku,�jed�nak�pierw�-
sze�mo�ne�ty 2�i 5�–�du�ka�to�we�men�ni�ca�miej�ska�wy�bi�ła�do�pie�ro�w 1517�ro�ku.�Ostat�nie�du�ka�ty�we�szły�do emi�sji�w 1630
ro�ku.�Obec�ny�mo�ne�ta 7�–�du�ka�to�wa�ma�war�tość 7�zło�tych�i jest�ści�śle�zwią�za�ny�z Mu�zeum�Miej�skim�Wro�cła�wia�–�zdo�-
bi�ją�wi�ze�ru�nek�pa�ła�cu�Kró�lew�skie�go�oraz�herb�Wro�cła�wia�z Ar�se�na�łu�Miej�skie�go.�O jej�wy�jąt�ko�wo�ści�świad�czy�nie�-
zwy�kle�rzad�kie�uży�cie�dwóch�me�ta�li,�a tak�że�kunszt�wy�ko�na�nia.�Du�ka�ta�mo�że�my�wy�mie�nić�na to�wa�ry�lub�usłu�gi
w wy�bra�nych�punk�tach�ho�no�ru�ją�cych�mo�ne�tę,�tak�że�w od�dzia�łach�Mu�zeum,�po�za Sta�rym�Cmen�ta�rzem�Ży�dow�skim.
War�to�go�jed�nak�za�cho�wać�na pa�miąt�kę�lub...�ja�ko�in�we�sty�cję,�gdyż�po upły�wie�da�ty�waż�no�ści�je�go�war�tość�ko�lek�-
cjo�ner�ska�znacz�nie�wzra�sta.
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uLa Dzwo niK
Uro�dzi�ła�się�w 1973�ro�ku�w Zduń�skiej
Wo�li.�Stu�dio�wa�ła�na Wy�dzia�le�Ma�lar�-
stwa�i Rzeź�by�wro�cław�skiej�Aka�de�mii
Sztuk�pięk�nych�w la�tach 1994-1998.
Dy�plom� z wy�róż�nie�niem� uzy�ska�ła
w 1998�ro�ku�w pra�cow�ni�ma�lar�stwa
pro�fe�so�ra� An�drze�ja� Klim�cza�ka�-Do�-
brza�niec�kie�go.� Upra�wia� ma�lar�stwo
i ry�su�nek.� Jest� au�tor�ką� kil�ku�na�stu
wy�staw�in�dy�wi�du�al�nych�i uczest�nicz�-
ką� kil�ku�dzie�się�ciu� zbio�ro�wych.
W swo�ich� pra�cach� w cha�rak�te�ry�-
stycz�ny�spo�sób�łą�czy�ma�lar�stwo�z ry�-
sun�kiem.�Jej�kom�po�zy�cje�to�przede
wszyst�kim� su�biek�tyw�ny� ko�men�tarz
do co�dzien�no�ści,� wciąż� po�szu�ku�je
w nich�naj�traf�niej�szej�me�ta�fo�ry�i ade�-
kwat�nej�for�my,�war�to�ścią�ko�lo�ru�do�-
peł�nia�jąc� si�łę� eks�pre�syj�nej� pla�my
i kre�ski.�Jej�pra�ce�znaj�du�ją�się�w ga�-
le�riach,�mu�ze�ach�i zbio�rach�pry�wat�-
nych�w kra�ju�i za gra�ni�cą.�

Wer ni saż – 21 sierp nia, godz. 17.30
17 sierp nia – 7 wrze śnia

Ga le ria pod Pla fo nem, Ry nek 58

Wy�sta�wa� na�sta�wio�na na eks�plo�zję
wy�obraź�ni.� Cho�ciaż� sam� ma�ni�fest
(po�ni�żej),�któ�ry�po�wstał�ja�ko�im�puls
dla�twór�ców,�na�wią�zu�je�do wie�lu�po�-
li�tycz�nych�i spo�łecz�nie�waż�nych�sy�tu�-
acji,�ar�ty�ści�się�ga�ją�ra�czej�do fan�ta�zji,
swo�bod�nych�sko�ja�rzeń�i in�tym�nych
do�świad�czeń.�Dzię�ki�ta�kie�mu�za�ło�że�-
niu�wy�sta�wa� jest�nie�okieł�zna�ną�grą
wi�zu�al�ną,� któ�ra� nie� nie�sie� ze� so�bą
mo�no�li�tycz�nych�prze�ka�zów�i wy�tar�-
tych�slo�ga�nów.�
Mi�mo�iż�pies�jest�mo�ty�wem�cen�tral�nym
pro�jek�tu,�to�sko�ja�rze�nia,�ja�kie�ma�ni�fest
nie�sie�ze�so�bą,�znacz�nie�wy�bie�ga�ją�po�-
za po�stać�sa�me�go�zwie�rzę�cia�i skła�nia�-
ją�ar�ty�stów�do po�szu�ki�wa�nia�wszel�kich
moż�li�wych�od�wo�łań.�pies�na wy�sta�wie
po�ja�wi�się�za�tem�nie�tyl�ko�ja�ko�wier�ny
przy�ja�ciel�czło�wie�ka�za�nu�rzo�ny�w hi�sto�-
rii�czy�li�te�ra�tu�rze.�Bę�dzie�moż�na zo�ba�-
czyć� tak�że� in�ne� je�go� ob�li�cza,
mo�men�ta�mi� prze�peł�nio�ne� śmier�cią
i zwie�rzę�cą�sek�su�al�no�ścią,�jak�rów�nież
abs�trak�cyj�nym�–�dla�nas�lu�dzi�–�po�czu�-
ciem�hu�mo�ru.
Li sta za pro szo nych twór ców: 
1. pa�weł�Bor�kow�ski�(FRM�kid)
www.flickr.com/pho�tos/formsss�
2. Do�mi�nik�Cy�mer�/�www.do�mi�nik�cy�mer.pl�
3. Ma�te�usz�Her�man
www.this�-ju�ice�-is�-blo�od.blog�spot.com�
4. pa�weł�Jan�cza�rek�(Sub�gra�fik)
www.sub�gra�fik.com�
5. To�masz�Kacz�kow�ski/www.kacz�kow�ski.net
6. Jan�Fe�liks�Kal�l�wejt�/�www.kal�l�wejt.com�
7. Mar�cin�Ku�li�gow�ski�/�www.we�rke.pl�
8. Ola�Mróz�/�www.olam�roz.blog�spot.com�
9. To�masz�płon�ka�
www.be�han�ce.net/To�maszp�
10. Be�ata�Szcze�ciń�ska/www.ci�ty�abyss.com�
11. Ra�fał�Szcze�pa�niak
www.ra�fal�-szcze�pa�niak.com�
12. Jo�an�na Jop�kie�wicz�(To�Ska)
www.jo�an�na�jop�kie�wicz.com�
13. Alek�san�dra�Wa�li�szew�ska
www.wa�li�szew�ska.blog�spot.com�

Wer ni saż – 28 sierp nia, godz. 19.00
Wy sta wa trwa 20 wrze śnia br.

Ga le ria BWA De sign we Wro cła wiu
ul. świd nic ka 2-4

BaroKowy ogróD w muzeum hiStorycznym
Zrobiło�sie�ciepło,�a�nie�każdy�wyjeżdża�na�wakacje,�dlatego�warto�wiedzieć,
że� blisko� rynku� jest� kameralne,� spokojne� miejsce� gdzie� można� chwilę
odpocząć�przy�szumie�fontanny.�Bilet�wstępu�do�pałacu�upoważnia�do�wejścia
na�ogród.�Zapraszamy�serdecznie.

Pa łac Kró lew ski, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 35

CASTING

CITY WARSZAWA

TODAY
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Roman�Wapiński
IGNACY PADEREWSKI

Je�sie�nią 1918�r.�był�tym�po�li�-
ty�kiem�pol�skim,�któ�ry�mógł�li�-
czyć�na po�wszech�ne�po�par�cie
za�rów�no�w kra�ju,�jak�i na Za�-
cho�dzie,�jed�nak�swo�imi�dzia�-
ła�nia�mi�w la�tach 1919-1920
nie�za�pi�sał�się�w pa�mię�ci�ro�-
da�ków�najkorzystniej.

OSSOLINEUM

BESTSELLERek`2008 – Nagroda Wrocławskich Promocji Dobrych Książek
ufundowana przez Miesięcznik CO JEST GRANE dla Wydawnictwa LITERATURA

za najlepszą polską książkę roku 2008 dla młodego czytelnika pt.: FLORKA z pamiętnika ryjówki

bestsellerek_winieta:Layout 1 26-05-09 23:46 Strona 1

Juliusz�Słowacki
SEN SREBRNY SALOMEI

Wy�bit�ne� i nie�oce�nio�ne�dzie�ło.
Jego�fa�bu�ła�opar�ta�jest�na wy�-
da�rze�niach� rze�zi� ukra�iń�-
skiej 1768r.�Uka�zu�je�kon�flikt�m.
pol�ską�szlach�tą�a ukra�iń�ski�mi
chło�pa�mi.�Sło�wac�ki� przed�sta�-
wia� świat,� któ�rym� nie� kie�ru�ją
żad�ne�ra�cjo�nal�ne�pra�wa,�ale�ta�-
jem�ne�zna�ki�i sny�pro�ro�cze.

OSSOLINEUM

Krzysztof�petek
DIAMENTOWY POśCIG

Jul�ka,�nie�wi�do�my�Da�niel�oraz
Ku�ba� z młod�szym� bra�tem
Ben�kiem�an�ga�żu�ją�się�w od�zy�-
ska�nie�skra�dzio�ne�go�bry�lan�tu.
Błą�dząc� po sta�rym� dwo�rze,
tra�fia�ją�na za�po�mnia�ny�czar�ny
ku�fer�pe�łen�do�ku�men�tów.�Czy
wska�że�im�kie�ru�nek�dal�szych
po�szu�ki�wań?

OSSOLINEUM

pa�weł�Mach�ce�wicz
Ta�de�usz�Mił�kow�ski

HI STO RIA HISZ PA NII
Dzie�je� Hisz�pa�nii� od cza�sów
naj�daw�niej�szych� do współ�-
cze�sno�ści.� Wy�da�nie� zo�sta�ło
uzu�peł�nio�ne�o naj�now�sze�wy�-
da�rze�nia� –� au�to�rzy� opi�sa�li
epo�kę� Azna�ra� (1996-2004)
oraz�po�wrót�do wła�dzy�so�cja�-
li�stów�i rzą�dy�José�Za�pa�te�ro.

OSSO LI NEUM
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Ste�ve�Yar�bro�ugh
KO NIEC KA LI FOR NII

po�ru�sza�ją�cy�ob�raz�klau�stro�fo�-
bicz�ne�go�ży�cia�w ma�łym�mia�-
stecz�ku� po�ło�żo�nym�w del�cie
Mis�si�si�pi,�gdzie�je�dy�ny�mi�do�-
stęp�ny�mi�roz�ryw�ka�mi�są�plot�-
ki,�al�ko�hol�i nie�od�po�wie�dzial�ny,
gra�ni�czą�cy�z de�spe�ra�cją�seks,
a grze�chy�ro�dzi�ców�–�w bez�-
względ�ny� po faulk�ne�row�sku
spo�sób�–�ob�cią�ża�ją�dzie�ci.�

CZYTELNIK

Gil�les�Le�roy
ALA BA MA SONG

se�ria:�pro�za�świa�to�wa
Ze�lda�Fit�zge�rald�by�ła�ko�bie�tą
in�try�gu�ją�cą.�Do koń�ca�ży�cia
za�fa�scy�no�wa�ny� był� nią� jej
mąż�Fran�cis�Scott�Fit�zge�rald,
au�tor� pięk�no�ści� po�łu�dnia
i wie�lu�in�nych�utwo�rów,�któ�-
rych�bo�ha�ter�ki�by�ły�za�in�spi�-
ro�wa�ne�jej�oso�bo�wo�ścią.�

CZY TEL NIK

Tak!�Od cie�bie�i mi�lio�nów�in�-
nych�mą�drych�dzie�ci.�Dzie�ci,
któ�re� wie�dzą� jak� i dla�cze�go
oszczę�dzać�wo�dę.�Ty�mi�sło�-
wa�mi� au�to�rzy� ksią�żecz�ki� za�-
chę�ca�ją� naj�młod�szych
do uważ�niej�sze�go�ko�rzy�sta�nia
z wo�dy.� po�ka�zu�ją� też� czym
jest�wo�da� i za�ska�ku�ją�cie�ka�-
wy�mi,�bo�ga�to�ilu�stro�wa�ny�mi
przy�kła�da�mi�do�ty�czą�cy�mi�jej
uży�cia.� Ile� po�trze�ba� wo�dy
do pro�duk�cji� bu�tów?� Gdzie
jest� jej� ma�ło,� a gdzie� du�żo?
Skąd� brać� wo�dę?� Jak� krą�ży
w przy�ro�dzie?�Czy�każ�dy�ma
pra�wo�do czy�stej�wo�dy?

Wię�cej�na:�www.pah.org.pl
Do ku�pie�nia:�mer�lin.�pl
i www.sppah.org.pl

POL SKA 
AK CJA HU MA NI TAR NA

przed�sta�wia�pierw�szą�z se�rii
po�ru�sza�ją�cych�waż�ne�te�ma�ty
spo�łecz�ne�książ�kę�dla�dzie�ci.

DLA CZE GO MY MA MY
OSZCZĘ DZAĆ WO DĘ?

Ilu�stra�cje:�Ra�dek�Ża�biń�ski
Tekst:�Alek�san�dra�Szko�da

Dla�cze�go�my�ma�my�oszczę�-
dzać�wo�dę?�Wiesz,�że�to,�ile
w przy�szło�ści� bę�dzie� wo�dy
pit�nej�na świe�cie�za�le�ży�wła�-
śnie�od cie�bie?�

Aleksandra Szkoda  ILUSTRACJE:

?

Dyrektor Andrzej Białas

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy
telefonicznie w kasach kin oraz na stronie internetowej

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin

Wrocław
WARSZAWA tel. (071) 79 243 83
LWÓW tel. (071) 79 350 79

LALKA tel. (071) 79 244 05

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370
MARYSIEŃKA

tel. (075) 76 76 380

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
OGNISKO tel. (076) 721 86 03
PIAST tel. (076) 721 86 04

Wałbrzych
APOLLO tel. (074) 847 89 71
PIASKOWA GÓRA
tel. (074) 666 43 73
ZORZA tel. (074) 847 84 72

HARRY POTTER
I KSIĄŻĘ PÓŁKRWI BRUNO

PRAWDZIWA HISTORIA
KOTA W BUTACH

MĄDROŚĆ I SEKS OPERACJA DUNAJ

SIERPIEŃ 2009

nieczynne: 7-27 sierpnia

nieczynne: do 7 sierpnia

EPOKA LODOWCOWA 3
ERA DINOZAURÓW

odra-film-lipiec-2009:sierpien-2009  27-07-09  18:27  Strona 6

Klub Tu ry stów Mi ło śni ków Wro cła wia przy TMW
Klub Prze wod ni ków „OSKAR” Oddz. PTTK przy PAN

2.08., g. 10.00 –�SpA�CER�pO WRO�CŁA�WIU;�
spo�tka�nie�przy po�mni�ku�A.�Fre�dry�w�Rynku
10.08., g. 7.00 –�Wycieczka�„przewodnik�cze�ka”:�
KAR�pACZ�–�ŚNIEŻ�KA
29-30.08., g. 6.30 –�BER�LIN�–�„Noc�mu�ze�al�na”
Zgło�sze�nia�na wy�ciecz�ki�„prze�wod�nik�cze�ka”�na spa�ce�rze
po Wro�cła�wiu�lub�tel.: 0661701176; 071 3570119�wie�-
czo�rem;�wy�jaz�dy�z pl.�So�li�dar�no�ści.

Do�chód�z ksią�żecz�ki�wes�prze�Pol�ską�Ak�cję�Hu�ma�ni�tar�ną.
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